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 ىحه الجراسة...ىجؼ أُ 
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 تقجيخالذكخ و ال

 

 الذكخ هلل سبحانو كتعالى في اآلخخة كاألكلى عمى تيديخه كتػفيقو كفزمو.

ميا لمحيغ كانت ليع برسات مباركة في عسمي ىحا، كعمى  ثّسة كمسة شكٍخ ُأقجِّ
الجكتػر السذخؼ عمى البحث: الجكتػر خسيذ بغ ماجج بغ خسيذ الربارؼ، رأسيع 

ِخخ كسًعا في تقجيع نرائحو كإرشاداتو؛ فشيمُت مغ معيغ فكخه كعمسو،  الحؼ لع يجَّ
بجايًة مغ إعجاد خصة البحث، مخكًرا  ،كارتػيُت مغ تػجيياتو كفػائجه كترػيباتو
اجع، ُمتبًعا في ذلظ مشيجو العمسي الجقيق بالسحتػػ، كانتياًء بالخاتسة كالسرادر كالسخ 

 في أسذ البحث كالتػثيق.

كالذكخ مػصػؿ إلى لجشة مشاقذة مذخكع الخسالة: رئيذ المجشة الجكتػر دمحم 
الغدؼ، كاألستاذ الجكتػر صبلح الجيغ بػجاه، كالجكتػر عبجالجميل العسيخؼ؛ فأفجُت 

 مغ أفكارىع كممحػضاتيع الدجيجة.

عاشخ إلى األستاذ الجكتػر عيدى بغ دمحم الدميساني؛ فكع كُأرسُل ُشكخؼ ال
أخحُت مغ كقتو الثسيغ؛ لبلغتخاؼ مغ عمسو كخبختو، كأشكخه عمى كل ما قجَّمو لي 

 مغ مرادر كمخاجع ميسة، عبلكة عمى تػجيياتو الشيخة.

كال أندى الرجيق العديد األستاذ عبجهللا بغ ماجج الياشسي عمى دكره الفاعل 
لجائع، كالذكخ الجديل أبعثو إلى األستاذ سعيج بغ عمي البصخاني الحؼ كتذجيعو ا

ميا لي في بجاية  ني ببعس السرادر الُعسانية الشادرة، باإلضافة إلى فػائجه التي قجَّ أمجَّ
إعجادؼ لمخصة البحثية، كالذكخ الجديل لكل َمْغ أفادني بكتاٍب أك معمػمة أك نريحة 

 أك تػجيو.

ي و إلى أفخاد عائمتي الكخيسة عمى صبخىع شػاؿ سشػات كختاـ شكخؼ ُأكجِّ
 دراستي؛ فدانجكني بكل ما يسمكػف.
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 ُممخَّص الجراسة بالمغة العخبية
 ـ(ٜٓٚٔ - ٓٙٛٔاالستشياض في الذعخ الُعساني الحجيث )

تيجؼ ىحه الجراسة إلى تجمية الرػرة السػضػعية كالفشية لذعخ االستشياض 
كذلظ باتباع السشيج الػصفي التحميمي في جسع في ُعساف في العرخ الحجيث، 

 السعمػمات كعخضيا، ثع استشباط األدبيات الُسػِصمة إلى الشتائج كالتػصيات.
تتشاكؿ الجراسة في فرميا األكؿ أىع السؤثخات الفكخية كالعقجية كالدياسية في 
شعخ االستشياض، كبياف فاعمية تمظ السؤثخات في تذكيل الخصاب االستشياضي 

الحؼ جاء تذكيمو عمى مدتػييغ يجسع بيشيسا الجراسة، ػرتو الججيجة في عرخ بر
َىعّّ مذتخؾ؛ كىػ َىعُّ االستعساِر كتعخيِة كجيو القبيح، كالجعػة إلى إنياء نفػذه 
كتدمُّصو؛ فالسدتػػ األكؿ: مدتػػ الػشغ األـ )ُعساف(: كفيو يطيخ دكر ذلظ 

سياسية غيِخ َمخضيَّة، كبيغ ُنَخٍب فكخيٍة الخصاب في تكػيغ صخاٍع قائٍع بيغ سمصٍة 
 خاؾ عمى عجل.ؤمغ بزخكرة التغييخ كالشيػض كالحت

كالسدتػػ الثاني: مدتػػ الػشغ الكبيخ )اأُلمَّة العخبية(: كفيو يتجمَّى خصاب 
الشُّرخة كالسػاساة كالجعػة إلى الػحجة، كاالىتساـ بالقزية الفمدصيشية باعتبارىا القزية 

 كبخػ. السريخية ال
ُل مشيا شعخ  مات التي يتذكَّ كُتبِخز الجراسة في فرميا الثاني أىع السقػِّ
االستشياض، كمجػ حزػر السعاني االستشياضية في السػضػعات الذعخية لذعخاء 
الجراسة، كالدعي إلى إيجاد ركابط مػضػعية فشية بيغ تمظ السقػمات بعزيا ببعس 

 أخخػ.بيغ االستشياض مغ جية ك مغ جية، كبيشيا 
كُيعَشى البحث في فرمو األخيخ بجراسة الجػانب الفشية لذعخ االستشياض 
الستسثمة في لغتو كمعجسو، كأىع ضػاىخه األسمػبية، كدراسة إيقاعو الذعخؼ كمػسيقاه 

 عبخ كصف أكزانو كقػافيو مع إبخاز اإليقاع التآلفي في مػسيقى الذعخ الجاخمية.
ذكخ بعٍس مشيا  كتػصياتيا، كالتي جاء كتأتي الخاتسة لعخض نتائج الجراسة

 ز أثشاء الحجيث عغ فرػؿ الجراسة أعبله.خمضسغ ىحا الس
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Abstract 

Stimulation  in the Omani modern poetry (1860 - 1970 AD) 

   This study aims to shed light on the substantive and technical image to the 
poetry of the stimulation in Oman in the modern age by following the 
descriptive and analytical approach to gather information and present it, and 
then deriving literature which leads to the results and recommendations. 

    In the first chapter, the study deals with the most important intellectual, 
ideological and political influences in the poetry of stimulating. The statement 
of the effectiveness of those effects in the formation of the simulative speech 
in its new image in the age of the study  was formed on two levels, and 
combined by mutual matters which are colonialism and its ugly face, and the 
call to end its Power and authority. The first level is the level of the mother 
country (Oman) which shows the role that speech  forms an existing conflict 
between unsatisfied political power, and the intellectual selectors that believe 
in the urgent need for change and advancement and mobility. 

    The second leve is the Grand National level (the Arab nation) which reflects 
the speech of victory, sympathy and the call to unity, and also the attention to 
the Palestinian cause as a major fatal issue. 

    In the second chapter, The study highlights  the important ingredients that 
form the poetry of stimulating, and the extent of the presence of stimulation in  
different  topics in the Arabic poetry, and to seek to find the technical objective 
links among these components to each other on one hand, and among these 
components and the stimulation on the other hand. 

    In the last chapter, this study gives importance to study the technical 
aspects to the poetry of stimulation such as its language and its dictionary, the 
most important stylistic phenomena and the study of rhythm and its music 
through the description of its rhythm showing the inner  music of the poetry. 

The conclusion comes to display the results of the study and its 
recommendations, which were mentioned earlier in this abstract during talking 
about the chapters of the study above. 
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 السقجمة
 .اليجاية كبو ندتعيغمشو ندتسج الحسج هلل رب العالسيغ، 

ـ( كما ٛٙٛٔسشة ) البػسعيجؼ قبيل حكع اإلماـ عداف بغ قيذ سافعُ ْت شيج
بعجه أحجاًثا جداًما كػنت اتجاًىا شعخًيا أممى عمى شعخائو لغة ججيجة، لغة صاخبة 

ذلظ االتجاه مع تػجيات الذعخاء الفكخية معيا يتعالق  ،العاشفةالشبخة، جياشة 
َف مشو  كالعقجية، كيتداكؽ مع معصيات العرخ الدياسية؛ فتذكَّل خصاب ججيج تكػَّ

مشو )شعخ االستشياض( الحؼ ُيعَشى ىحا البحث بجراستو؛ فاالتجاه االستشياضي ُيَعجُّ 
َسة األبخز في الذعخ الُعساني الحجيث في ىحه الِحقبة.  الدِّ

ـ قبل مبايعة اإلماـ عداف ُٓٙٛٔيذكِّل عرخ الجراسة الِحقبة السستجة ِمْغ عاـ 
ف الشدعة  ابغ قيذ باإلمامة بثساني سشيغ، كىي الفتخة التي ُتسثِّل بجايات تكػُّ

ـ؛ ٜٓٚٔاالستشياضية في الذعخ الُعساني الحجيث، كيستجُّ عرخ الجراسة إلى عاـ 
 ، كما رافقو مغ انعصاٍؼ العاـ الحؼ تدمَّع فيو الدمصاف قابػس زماـ الحكع في ُعساف

ٍؿ جحرؼ في الخصاب كاجتساعي كفكخؼ  سياسي االستشياضي كتغيُّخ  أدَّػ إلى تحػُّ
صػرتو كمبلمحو؛ ليشتقل إلى مخحمة ججيجة عمى يج شعخاء آخخيغ أعادكا تذكيمو 

أميخ ليشداؽ مع الطخكؼ الدياسية كاالجتساعية الججيجة، كفي مقجمة ىؤالء الذعخاء 
 ، كالذيخ أبي سخكر الجامعي.البياف الذيخ عبجهللا بغ عمي الخميمي

السعالع الفشية لذعخ االستشياض في ُعساف تدعى ىحه الجراسة إلى إبخاز 
ل شعخىع سثِّ يُ  ُعسانييغشعخاء  دبعةل مشتقاةعبخ تحميل نرػٍص  ـ(ٜٓٚٔ - ٓٙٛٔ)

، كىع حدب تختيبيع الدمشي ِكفًقا عرخ الجراسةاالستشياضي في  مذعخإضاءة فخيجة ل
 :(ٔ)لتاريخ السيبلد كالػفاة

ت:  -ـ ٕٔٛٔىػ / ٖٕٙٔالذيخ السحقق سعيج بغ خمفاف الخميمي )ك:  -ٔ
 ـ(.ٔٚٛٔىػ / ٕٚٛٔ

                                                           

 كلّّ في مػضعو. ،الجراسة شي فرػؿمشيع في حػا سُيتخَجع لكلِّ شاعخٍ  ((ٔ
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ىػ / ٕٚٚٔشاعخ العخب: أبػ مدمع، ناصخ بغ سالع البيبلني )ك:  -ٕ
 ـ(.ٕٜٓٔىػ / ٜٖٖٔت:  -ـ ٔٙٛٔ

ت:  -ـ ٚٙٛٔىػ / ٕٗٛٔشيخ البياف: دمحم بغ شيخاف الدالسي )ك:  -ٖ
 ـ(.ٕٜٚٔىػ / ٖٙٗٔ

 -ـ ٜٙٛٔىػ / ٕٙٛٔاإلماـ نػر الجيغ، عبجهللا بغ حسيج الدالسي )ك:  -ٗ
 ـ(.ٜٗٔٔىػ / ٕٖٖٔت: 

ت:  -ـ ٘ٚٛٔىػ / ٕٜٕٔأبػ سبلـ، سميساف بغ سعيج الكشجؼ )ك:  -٘
 ـ(.ٜٓٙٔىػ / ٜٖٚٔ

ىػ ٖ٘ٛٔت:  -ـ ٜٚٛٔىػ / ٖٗٔٔالديج ىبلؿ بغ بجر البػسعيجؼ )ك:  -ٙ
 ـ(.ٜٙٙٔ/ 

ىػ / ٜٖٗٔت:  -ـ ٕٜٗٔىػ / ٕٖٗٔعبجهللا بغ دمحم الصائي )ك:  -ٚ
 ـ(.ٜٗٚٔ

االتجاه  أفَّ  الجدـَ  ليؤالء الذعخاء الشتاج الذعخؼ  اضخ إلىشيسكغ لم
ابغ  ؛ إذا ما اسُتثشي مشيعشتاجىحا ال كةمغ تخ  كفخشريب األالخح يأاالستشياضي 

 شيخاف.
السشيج الػصفي القائع عمى  ؛التحميميالجراسة عمى السشيج الػصفي ىحه تقـػ 

جسع السعمػمات كالبيانات مغ السرادر كالسخاجع ذات العبلقة لبشاء اإلشار الشطخؼ 
لمبحث، كالسشيج التحميمي االستشباشي لسا أكردتو األدبيات الفكخية كاالجتساعية 

 كالشفدية ذات العبلقة كصػاًل لشتائج البحث.
حقَّو مغ دراسٍة مدتقمٍة ساني( عُ مػضػع )االستشياض في الذعخ اللع ُيعَط 

 مغ ِقَبِل عجدٍ  كدراسة شائفٍة مغ جػانبو إنَّسا تست دراستوك  ؛-حدب العمع-ُمعسَّقٍة بعُج 
بحكِخِه  كبعزيع مغ اكتفى، ةمتشاثخ  برػرة يع كبحػثيعدراساتضسغ الباحثيغ  مغ

ية البحثلجػ الباحث في إعجاد خصتو َعَخًضا بإيجاز، كىحا بجكره شكَّل صعػبة 
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 كإعساؿ الحىغ كالسثابخة ػًيا لبحؿ مديٍج مغ الجيجحافًدا قذلظ كاف ؛ فبرػرتيا السكتسمة
 تعصي مػضػع االستشياض حقو أك جدًءا مغ حقو. فشيةخخاج دراسٍة إل

في مػضػع بذكٍل مباشٍخ  التي أفاد البحث مشيا (ٔ)الدابقة الجراسات كمغ
 :االستشياض في ُعساف في عرخ الجراسة

ػماتو كاتجاىاتو : الذعخ الُعساني: مقتػر عمي عبج الخالق عميدراسة الجك -
 .كخرائرو الفشية

 دراسة الباحث فتحي شحاتة عصية: أبػ مدمع البيبلني "حياتو كشعخه". -
 ."حّداُف ُعساف" أبػ مدمع الخكاحي دمحم بغ صالح ناصخ: دراسة الجكتػر -
أبػ مدمع " الذعخ الُعساني الحجيث ة الجكتػر دمحم بغ ناصخ السحخكقي:دراس -

 ا".البيبلني رائجً 
نػر الجيغ اإلماـ جيػاف لالجكتػر عيدى بغ دمحم الدميساني في تحقيقو دراسة  -
 .الدالسي

دراسة الجكتػر محدغ بغ حسػد الكشجؼ: عبجهللا الصائي كريادة الكتابة  -
 األدبية الحجيثة في ُعساف.

: أثخ الفكخ اإلباضي في الذعخ الدميسيجكتػر محسػد بغ مبارؾ دراسة ال -
 .عذخ اليجخييغالُعساني في القخنيغ الثالث عذخ كالخابع 

دمحم مختار جسعة مبخكؾ بعشػاف: فارس السيجخ  ألستاذ الجكتػرة امقال -
اف ُعساف كشعخه االستشياضي. ُنِذخَ  بسجمة التبياف  ْت اإلفخيقي أبػ مدمع الخكاحي حدَّ

 السرخية.
األستاذ سعيج بغ عمي البصخاني: الغخبة في الذعخ الُعساني الحجيث دراسة  -

 في السيجخ اإلفخيقي.

                                                           

 في قائسة السرادر كالسخاجع في آخخ البحث. تػثيق ىحه الجراسات ((ٔ
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: تصػر الذعخ الُعساني السعاصخ في بغ مدمع السيخؼ  اسة الجكتػر دمحمدر  -
 .الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ

دراسة الباحث مرصفى بغ دمحم شخيفي: الذيخ نػر الجيغ الدالسي "مججد  -
 كُمحيي إمامة".ُأمَّة، 

كرقة الجكتػر محدغ بغ حسػد الكشجؼ: الخصاب الجيشي كندق السخجعيات  -
في شعخ أبي مدمع البيبلني، كرقة بحثية ضسغ نجكة الخصاب الجيشي في شعخ أبي 

 مدمع البيبلني.
الربارؼ: الخصاب الذعخؼ االستشياضي كرقة الجكتػر خسيذ بغ ماجج  -

 ، كرقة بحثية مخقػنة.أنسػذًجا مع البيبلنيفي شخؽ إفخيقيا؛ عيشية أبي مد
السقجمة عمى خصٍة مكػنٍة مغ تسييج، كثبلثة فرػؿ، ُبِشيْت ىحه الجراسة بعج 

ع إلى مبحثيغ:  كخاتسة؛ ككل فرل ُمقدَّ
ُف التسييج مغ مجخميغ: يتشاكؿ السجخل األكؿ التعخيف باالست شياض لغًة يتكػَّ

ـ السجخل الثاني كقفًة سخيعةً كصف حجكده كمعالس ، ُمحاكالً كاصصبلًحا يبخز  و. كُيقجِّ
حزػر الشدعة االستشياضية في الذعخ العخبي عبخ عرػره السختمفة كصػاًل  افيي

 إلى عرخ الجراسة مع نساذج مختارة.
ُيدمِّط الفرُل األكؿ الزػَء عمى أىع السؤثخات العامة في شعخ االستشياض 

األكؿ مشو بجراسة تأثيخ الفكخ اإلباضي  في ُعساف في عرخ الجراسة؛ فُيَعشى السبحث
الدياسي في شعخ االستشياض. كُيعَشى السبحث الثاني بجراسة تجميات السػقف 

 الدياسي في البمجاف العخبية، كالجعػة إلى إنياء الشفػذ األجشبي.
مات التي يقـػ عمييا شعخ  أما الفرل الثاني؛ فيتشاكؿ في مبحثو األكؿ السقػِّ

اًل السػاءمة الفشية بيغ ىحه السقّػمات، ثع بياف التخابط الػثيق بيشيا االستشياض، محاك 
الذعخية لذعخاء االستشياض  السػضػعاتكبيغ االستشياض. كيتشاكؿ السبحث الثاني 

 في ُعساف في عرخ الجراسة.
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كيجرس الفرل الثالث كاألخيخ الجػانب الفشية البارزة في شعخ االستشياض؛ 
جراسة المغة كاألسمػب، مبتجًئا بالشبخة الخصابية ثع اليسذ ثع فُيعَشى السبحث األكؿ ب

السعجع الذعخؼ. كيجرس السبحث الثاني جانب اإليقاع الخارجي كالجاخمي في 
ًما كصًفا ألكزاِف تمظ القرائج كقػافييا مع دراسِة عجٍد مغ  القرائج السجركسة، مقجِّ

ف مشيا مػسيقى الذع  خ السؤثِّخة.فشػف البجيع الرػتية التي تتكػَّ
مْت إلييا ىحه  كأخيًخا جاءت الخاتسة التي أجسمْت أىع الشتائج التي تػصَّ

 الجراسة.
سؤمشيغ كِنْعَع ىػ َحْدُب العميو التػكل كإليو اإلنابة، ك  ،كما التػفيق إال باهلل

 الػكيل، كالحسجهلل رب العالسيغ.
 الباحث
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 التسهيج
 
 

 السجخل األول:
 االستشهاض لغًة واصظالًحاتعخيف 

 
 السجخل الثاني:

 االستشهاض في الذعخ العخبي )نساذج(
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 التسهيج
 :التعخيف بسرظمح )االستشهاض( السجخل األول: 

 :مغةال في االستشهاضـــ أواًل: 
بسعشى ( لَ عَ فْ تَ ( عمى صيغة )اسْ َس يَ شْ تَ ( مرجر الفعل السديج )اسْ اُض يَ شْ تِ )االسْ 
 .(ٔ)كالصمباالستجعاء 

، البغ مشطػر (لداف العخب؛ مثل معجع )المغة اتجسعشج الخجػع إلى معك 
كالشطخ إلى الجحر المغػؼ لكمسة استشياض )نيس( يتبيغ أف معاني ىحه الكمسة في 

َس َيْشَيُس كالقياـ عشو، كني عػضسيػض: البخاح مغ الالش» أفَّ  تحىب إلى المغة
ػا لمقتاؿ. كأْنَيَزو: َس القػـُ كتشاَىزػا: نيزاْنَتيَ ك  .َأؼ قاـَ  ؛كاْنَتَيَس  َنْيًزا كُنيػًضا

 .ْمُتوو ألمخ كحا إذا أمختو بالشيػض لو. كناَىْزُتو أؼ قاك يػض. كاْسَتْشَيْزتُ حخَّكو لمش
الشبُت إذا  يَس كلُّ فخيٍق إلى صاحبو. كن خب إذا نيَس حالي كتشاَىَس القػـُ ف

: قػَّاه عمى الشيػض بو. نيزو بالذيءكأ ة.ػ كالشيزة: الصاقة كالق.. .ػ استػ 
ؼ كُفَخ جشاحاه كنيَس لمصيخاف، الح لمشيػض، كقيل: ىػ َتَقلَّ ؼ اسْ كالشاىُس: الفْخُخ الح

 .(ٕ)«يخكقيل: ىػ الحؼ نذخ جشاحيو ليص
أف الشػف كالزاد كالياء  (مقاييذ المغة)ما ذكخه ابغ فارس في  عميو ُيزاؼك 

 .(ٖ)ٍة ِفي ُعُمػٍّ ى حخكمع يجؿُّ في الجحر )َنَيَس( أصٌل 
الحجيثة في عخض  اتجسالسعبعس االستقخاء العاـ لسشيجية حيث أما مغ 

 تعجد ببياف معاني األفعاؿ السديجة كمرادرىا، كبياف اىتساميا فيطيخ ؛السادة المغػية
                                                           

ىػ(: فقو المغة ٜٕٗ( ُيشطخ في معاني ]استفعل[: الثعالبي، أبػ مشرػر، عبجالسمظ بغ دمحم )ت (ٔ
ـ، ٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ، إحياء التخاث العخبي، ٔكسخ العخبية، تح: عبج الخزاؽ السيجؼ، ط

 .ٕٛ٘ص
ىػ(: لداف العخب، ٔٔٚدمحم بغ مكـخ بغ عمي األنرارؼ )ت  ابغ مشطػر، أبػ مشرػر،( (ٕ
 ىػ، مادة )نيس(.ٗٔٗٔلبشاف،  -، دار صادر، بيخكت ٖط
معجع مقاييذ ىػ(: ٜٖ٘أبػ الحديغ، أحسج بغ فارس بغ زكخيا القدكيشي )ت ابغ فارس، ( (ٖ

 (.ـ، مادة )نيسٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔالمغة، تح: عبجالدبلـ دمحم ىاركف، د.ط، دار الفكخ، 
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معجع المغة العخبية )التي تيتع بيحا الجانب  جساتالسعتمظ مغ ك  ؛استعساالتيا المغػية
كاستعساالتو  (َس يَ شْ تَ اسْ )الفعل معشى  َض خِ فعُ خ؛ ( لمجكتػر أحسج مختار عسالسعاصخة

 عمى الشحػ اآلتي:في ىحا السعجع 
شيس است .استشيَس يدتشيس، اسِتشياًضا، فيػ ُمدتشِيس، كالسفعػؿ ُمدتشَيس»

 اؿ:استشيس ىسع العس و.نائًسا: أنيزو، أيقطو كنبَّي
 القياـ بذيء.ىع عمى سخعة يع كحفد حثّ  -ٔ
 أمخىع باالستعجاد ألمٍخ ما. - ٕ

إلشفاء  "استشيس شباَب الحي ،زو لؤلمخ: دعاه إلى سخعة القياـ بواستشي
 .(ٔ)«الحخيق"
االستشياض في المغة يجكر  أفَّ تمظ السعجسات  مسا سبق عخضو فييتبيغ ك 

 فعلِ لأك الحخكة  ،لمقياـ كاألمخ شبيو،تالك  ،كالتحفيد ،كالحث ،الجعػةك  ،الصمبمعشى  في
 أمٍخ ما.
 في االصظالح:االستشهاض ثانًيا:  ـــ

 اراسة معشى الشيزة كمبلمحيا تعخيفً بج لتي ُعشيْت لع تحكخ السخاجع ا
 يتزح أفَّ السعشى المغػؼ في  بالشطخكلكغ  ؛حدب العمع لبلستشياض ادقيقً  ااصصبلحيً 

 يحسل خصاًبا عمى كجو الدخعة، كىحا الصمب مخٍ أل الشيػضىػ شمب  :االستشياض
 ؛كتيييج لمعػاشفكتعبئة لمسذاعخ، كإثارة لمعدائع، فيو شحح لمشفػس، كتحفيد لميسع، 

 .كالتغييخِ  لحخكةِ كا لمقياـِ مباشخة  قػية بمغة ىػ دعػةبل 
 
 

                                                           

عالع الكتب، القاىخة ، ٔطىػ(: معجع المغة العخبية السعاصخة، ٕٗٗٔ( عسخ، أحسج مختار )ت (ٔ
 مادة )نيس(.، ـٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔمرخ،  -
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تتزح حخكية الشيػض كفعميتو في األشياء سػاء عمى الرعيج الفكخؼ »كسا 
كتغييخ في  ،إلى حاؿ السادؼ، كفي كبل السعشييغ ىشاؾ انتقاؿ مغ حاؿٍ كالشفدي أك 

 .(ٔ)«كقػاه  ،كاستحزار لصاقاتو ،كتحخؾ لمحػاس عشج السخء ،كالسػضع ،الييئة
بسعانيو ىػ االستشياض الذعخؼ كاالستشياض السقرػد في ىحه الجراسة 

مغ  ؛اآلنفة الحكخحؼ يحسل كل السعاني كال ،الذعخ العخبي ضسغ مػضػعات السشبثة
لفعِل  كتحسيذٍ ػ، ػَ كتجييٍر لمصاقات، كاستشفاٍر لمقُ التغييخ، دعػٍة لمقياـ، كحٍث عمى 

 ،الذعخية األغخاض معطعحاضخة في غالًبا ما تكػف االستشياض  انيسع؛ فأمٍخ ما
كفخخه، كيدتشيزيا في  الذاعخ يدتشيس اليسع في مجيِحوِ ف القجيسة مشيا كالحجيثة؛

ختبط االستشياض في العرخ الحجيث ارتباًشا كثيًقا بالذعخ ي، كسا كشكػاه  رثائو
 الجيشي، كالػششي، كالدياسي.

 قجيًسا في كتب األدبىحا المػف مغ الذعخ لع يكغ معخكًفا  الججيخ بالحكخ أفَّ  
سعشى ل يغشبيي يغالسخاجع مرصمح كإنسا تحكخ (االستشياض)كدكاكيغ الذعخاء باسع 

 .(الحساسة، ك السػثبات) كىسا االستشياض؛
 - في الجاىمية خاصة -مجسػعة القرائج التي قيمت ىي  (السػثبات)»ػػف

، كإثارة الشفػس لمسصالبة بالثأر، كاستفداز  إليغار الرجكر بالحقج، كإلياب حسية القـػ
، كبيحا السعشى تكػف السػثبات أقخب إلى الخجاؿ لجفع اإلىانة التي تمحق بيع كبقبائميع

 .(ٕ)«اإلثارة كالتحخيس

                                                           

 ،جسعية السعارؼ اإلسبلمية الثقافية، ٔ( قريخ، عبجهللا أحسج: حخكة التججيج كاالستشياض، ط(ٔ
 .ٚٓٔص، ـٕٓٓٓ - ىػٕٔٗٔ لبشاف،

حسػدؼ: األشعار السػثبات في الجاىمية، مجمة األقبلـ، ترجرىا كزارة الثقافة ( القيدي، نػرؼ (ٕ
ـ، ٜٗٙٔكانػف األكؿ  -ىػ ٖٗٛٔ، رجب ٗالعخاؽ، الدشة األكلى، ج -كاإلرشاد، بغجاد 

 .ٕٔٔص
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اإلشادة باألمجاد، كاالنترارات في الحخكب، » فيي قرائج (الحساسة)أما 
، كالتغ  .(ٔ)«، كغيخ ذلظشي بالُسثل الخفيعة مغ كـخ ككفاءكالحقج البالغ عمى الخرـػ

 تخف بسعاني البصػلة كالبأستعشي في األصل معشى الذجاعة، كتقكالحساسة 
زاء كقائعيا، فكانت تعكذ انفعاالت الذاعخ إ ؛لكشيا اقتخنت بالحخب ؛كاإلقجاـ

 .(ٕ)كعتادىا، كعّجتيا، كغيخ ذلظ مغ لػاـز الحخكب
شِمَق حجيًثا عمى ىحا الشػع مغ الذعخ بعجما اشتيخ أُ  (االستشياض)كمرصمح 

 لسا ُعِخَؼ الحًقا بعرخ كًبااجمًيا مػ قجيًسا باسع الحساسة، كضيخ ىحا السرصمح 
 ،االنفتاح عمى الثقافة األكركبيةالعخبية في العرخ الحجيث، كخاصة بعج الشيزة 

 .كرة تججيج الذعخ العخبي، كاإللحاح عمى ضخ كالتأثخ بأدبيا كشعخىا
)االستشياض، كالسػثبات، لمسرصمحات الثبلثة:  ىحا العخضمغ  يطيخ

ذلظ أف السػثبات ارتبصت بسعاٍف  معشى االستشياض أكسع كأشسل؛أف  كالحساسة(
خة قبيمٍة أك رد كإيغار الشفػس بالحقج ألخِح ثأٍر أك نر ،محرػرٍة في التحخيس ضيقةٍ 
، كاألمجاد، الذجاعة، كالبصػلة يد مدتغيث، كالحساسة ارتبصت بسعانأك إنجا إىانة

 كاقتخنت بالحخب.
في باإلضافة إلى معشاه الػاسع  ؛بكل تمظ السعاني االستشياض فيختبطأما 
كلع  فمع يشحرخ االستشياض في معاني الحخب فقط، كالقياـ ألؼ أمٍخ كاف؛الشيػض 

العدائع لمقياـ بكل معالي إثارة كإنسا تعجاه إلى  يختبط بالجانب الدياسي فحدب؛
لصمب  جعػةالك الفكخؼ أك السادؼ، ك  الجانب الحزارؼ بشمب الشيػض مثل  األمػر؛

 ، كغيخىا.العمع، كالتحمي باألخبلؽ، كالتسدظ بالُسثل
 

                                                           

، مكتبة ٕ( كىبة، مججؼ، كالسيشجس، كامل: معجع السرصمحات العخبية في المغة كاألدب، ط(ٔ
 .ٖ٘ٔـ، باب الحاء، صٜٗٛٔ، لبشاف -لبشاف، بيخكت 

،  مشذػرات كاـر الذخيف، ٔالقمفاط، السشجي: الحساسة في الذعخ العخبي القجيع، طُيشطخ:  (ٕ)
 .ٖٚـ، صٕٔٔٓتػنذ،  -أريانة 
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 :نساذج(االستشهاض في الذعخ العخبي ) السجخل الثاني: 
ب أىل مكاـر كمخكءة كنخػة العخ تحتفع كتب األدب بشرػص كثيخة تثبُت أفَّ 

كمغ أجل ، كسا أنيع أصحاب شجاعة كنججة، كنفػسيع ال تقبل الزيع أك الحؿ، كإقجاـ
ع كحخماتيع، كالحفاظ الجفاع عغ حياضي فيع مدتعجكف لبحؿ السيج في سبيلذلظ 

 ؛كحساية أعخاضيع ،كالقتاؿ كسيمة لمحب عغ شخفيعاتخحكا الحخب ف ؛عمى مكارميع
 ، كال يقبمػف بغيخىسا.فبالديف كالخمح يشالػف عدتيع

مشح  التاريخية ع، في كل عرػرىعشج العخب مكاًنا سامًياذعخ الكيحتل 
ككسيمة كىػ ديػانيع،  (ٔ)ليع عمع أصح مشوفيػ عمسيع الحؼ لع يكغ  ؛الجاىمية

 .خائجةإعبلميع ال
أبا  حتى إفَّ »؛ أنػاع الذعخ قاشبة جىع مغشالسكاف األرقى ع الحساسة تتبػَّأُ ك 

كضسشيا األبػاب العذخة اآلتية: الحساسة،  ،تساـ حيغ جسع مختاراتو السذيػرة
كاألضياؼ كالسجيح، كالرفات، كالديخ  كالشديب كاليجاء،سخاثي، كاألدب، كال

باسع أكؿ باب  (لحساسةديػاف ا)، كمحمة الشداء، أشمق عمييا اسع كالشعاس، كالسمح
ا، كليذ ذلظ ا مغ نرف الكتاب تقخيبً الحؼ يدتغخؽ نحػً  (الحساسة)فييا، كىػ 

بل ألىسية الحساسة التي تذيخ إلى الفزائل التي يفخخ بيا العخب؛  ؛محس مرادفة
كالذجاعة في السعخكة، كالربخ عشج السريبة، كصج القػؼ، كالدعي الكادح لشيل 

 .(ٕ)«السخاد، كعجـ االستدبلـ أك الخزػع لسا يػجب الحلة كاالمتياف
خبللو كىع لتسدكيع بيحه الفزائل جعمػا الذعخ الحساسي مصية يبّثػف مغ 

 ػف بو ىسسيع.زمفاخخىع، كيدتشي

                                                           

الذعخ عمع قػـ لع يكغ ليع عمع أصح »قػلو:  ( ركؼ ذلظ عغ سيجنا عسخ بغ الخصاب (ٔ
ىػ(: شبقات فحػؿ ٕٖٕبغ سبّلـ بغ عبيجهللا )ت  الجسحي، أبػ عبجهللا، دمحم ُيشطخ:«.   مشو

 .ٕٗ، صٔالدعػدية، د.ت، ج -الذعخاء، تح: محسػد دمحم شاكخ، د.ط،  دار السجني، ججة 
، في العرخ الجاىمي عبجالجبار، عبجهللا، كخفاجي، دمحم عبجالسشعع: قرة األدب في الحجاز( (ٕ

 .ٓ٘ٗ، صـٜٓٛٔ -ىػ ٓٓٗٔمرخ،  -القاىخة  د.ط، مكتبة الكميات األزىخية،
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لشساذج تشتسي  سخيعٍ مغ ىحا التسييج اإليجاز؛ لحلظ سُيكَتفى بعخٍض  كُيمتَسُذ 
كالِحقبة  ،كالعباسي ،األمػؼ  كالعرخِ  ،اإلسبلـ صجرِ  كعرخِ  ،الجاىمي إلى العرخِ 
االختداؿ  ُبغيةَ ؛ الشباىشة كاليعاربة ؼ خَ ْر عَ مة بثَّ مس ،في ُعساف عرخ الجراسة التي تدبق

 إلبخاز سمصاف الذعخ الحساسي عمى الذعخ ؛ةإْذ في ىحه الشساذج الُغْشيَ  كعجـ اإلشالة،
  في عرػره السختمفة. يالعخب

 في العرخ الجاهمي:االستشهاض ـــ أواًل: 
كانت القبمية تحكع الشاس في السجتسع الجاىمي، كغياب سمصة حقيقية تشطع 

كتديصخ عمى ىيسشة القبائل أدػ إلى نذػب نداعات حياة األفخاد أك الجساعات 
ؿ مدتسخة ال تشتيي إال بدفظ الجماء كفقج األركاح، كتسدظ الشاس ببعس التقاليج تحػَّ 

ؼ األخح بالثأر الحؼ تحػؿ إلى قانػف خْ عُ مشيا  ،أعخاؼ مقجسة كقػانيغ مبجمةإلى 
ة، فَ كأنَ  شجاعةٍ  كال يخضػف بو بجيبًل؛ ألف مقابمة الجـ بالجـ دليلُ  ،يتسدظ بو الجاىميػف 

القبائل ِقبمًة إلغارة القبيمة جعل كمجعاة إلى  ،كالتشازؿ عشو ذٌؿ كمحمة كصغار
 .األخخػ 

إللياب  ؛ساسًياى استشياضًيا حالذعخ في خزع ىحه الطخكؼ مشحً  كيتخح
مغ أجل األخح بالثأر أك إلعجاد العجة  ؛كدعػتيا إلى التحخؾ ،كإثارة العدائع ،الحسية
 .حخماتالعغ  حبِّ ال جساعة أكالأك حساية  الفخدنرخة 

لغة إنحار ككعيج شجيج، كحٍث  االستشياضي شعخ الجاىمييغ في شعخىعلغة ك 
مغ أجل بعث  و بأمجاد آبائيعالذاعخ قػمَ  حكِّخُ ، كقج يُ عمى بحؿ الصارؼ كالتميج

 .يعنفػسيع كشحح ىسس
كىػ شاعخ جاىمي قجيع » (ٔ)يط بغ َيْعُسَخ اإليادؼقِ لَ ذلظ قريجة  أمثمةكمغ 

إياد  د السمقب بحؼ األكتاؼ، ككانتمُ خْ ػر بغ ىُ ابُ خػ سَ دْ كاف كاتًبا في ديػاف كِ ، مقلّّ 
                                                           

 ذكخه صاحب )الحساسة البرخية( باسع: َلِقيط بغ حارثة بغ َمْعَبج اإليادؼ. ((ٔ
ىػ(: الحساسة ٙ٘ٙالبرخؼ، صجر الجيغ، عمي بغ أبي الفخج بغ الحدغ )ت ُيشطخ: 

 -ىػ ٕٓٗٔمرخ،  -، مكتبة الخانجي، القاىخة ٔالبرخية، تح: د. عادؿ سميساف جساؿ، ط
 .ٕٓٛص، ٔـ،  جٜٜٜٔ
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فمسا بمغ خبخىع سابػر أجسع  مغ الفخس؛ مغ كاف بو مػاعمى سػاِد العخاؽ، كقت غمبػا
فكتب إلييع لقيط قريجًة يشحر قػمو غدك سابػر إّياىع، فػقع الكتاب  ؛عمى غدك إياد

 (البديطمغ )   :يقػؿ لقيط (ٔ)«كغدا إياًدا ،فقصع لداَف لقيط ؛بيج كدخػ 
 أْبِمػػػػػػػػػػْغ إيػػػػػػػػػػاًدا كَخمِّػػػػػػػػػػْل فػػػػػػػػػػي َسػػػػػػػػػػخاِتِيعُ »

ػػي أرػ الػػّخأَؼ إْف َلػػْع أُْعػػَز قػػْج َنَرػػعا    أنِّ

   
 أمػػػػػػػػػُرُكعُ يػػػػػػػػا َلْيػػػػػػػػَف َنْفدػػػػػػػػَي إْف كاَنػػػػػػػػْت 

 شػػػػػػػّتى كُأْحِكػػػػػػػَع أْمػػػػػػػُخ الشػػػػػػػاِس فاْجَتَسعػػػػػػػا  

   
 أال َتخػػػػػػػػػػػػػػػافػَف َقْػًمػػػػػػػػػػػػػػػا ال أبػػػػػػػػػػػػػػػا َلُكػػػػػػػػػػػػػػػعُ 

با ُسػػػػػػػػُخعا     أْمَدػػػػػػػْػا إلػػػػػػػيُكْع كأمثػػػػػػػػاِؿ الػػػػػػػجَّ

   
 إّنػػػػػػػػػي أراُكػػػػػػػػػْع كأْرًضػػػػػػػػػا ُتعَجبػػػػػػػػػػَف ِبيػػػػػػػػػا

 ِمْثػػػػػَل الدػػػػػفيشِة َتْغذػػػػػى الَػْعػػػػػَث كالصََّبعػػػػػا  

   
ْكُكْع عمػػػػػػػػػػػى   َحَشػػػػػػػػػػػقٍ أْبشػػػػػػػػػػػاُء قػػػػػػػػػػػػـٍ تَػػػػػػػػػػػَأكَّ

ـْ َنَفعػػػػػػػػػػػػػػػػا    ال َيْذػػػػػػػػػػػػػػػػُعخكَف أضػػػػػػػػػػػػػػػػخَّ هللُا أ

   
 أْحػػػػػػػػػخاُر فػػػػػػػػػاِرَس أْبشػػػػػػػػػاُء الُسمػػػػػػػػػػِؾ َلُيػػػػػػػػػعْ 

(ٕ)«مػػػػَغ الُجسػػػػػِع ُجسػػػػػٌع َتْددىػػػػي الَقَمعػػػػا  
 

   
 (مغ )البديط   :(ٖ)إلى أف يقػؿ

 ُخػػػػػػػػػػػػػػْدًرا ُعيػػػػػػػػػػػػػػػُنُيُع كػػػػػػػػػػػػػػأفَّ َلْحَطُيػػػػػػػػػػػػػػعُ »

ػػػػػػػػشا ِقَصعػػػػػػػػا    َحخيػػػػػػػػُق نػػػػػػػػاٍر تَػػػػػػػػخػ ِمْشػػػػػػػػو الدَّ

   
 الَحػػػػػْخُث َيْذػػػػػَغُمُيْع بػػػػػْل ال َيػػػػػخْكَف َلُيػػػػػعْ ال 

 ِمػػػػػػػػػػػػػْغ دكِف َبْيَزػػػػػػػػػػػػػِتُكْع ِريِّػػػػػػػػػػػػػا كال ِشػػػػػػػػػػػػػَبعا  

   
 كأْنػػػػػػػػػػُتُع َتحُخثػػػػػػػػػػػَف األْرَض َعػػػػػػػػػػْغ َسػػػػػػػػػػَفوٍ 

 فػػػػػػػػػػػي ُكػػػػػػػػػػػلِّ ُمْعَتَسػػػػػػػػػػػٍل َتْبغػػػػػػػػػػػػَف ُمْدَدَرعػػػػػػػػػػػا  

   
 كَتْمَبُدػػػػػػػػػػػػػَف ِثيػػػػػػػػػػػػاَب األْمػػػػػػػػػػػػِغ َضػػػػػػػػػػػػاِحيةً 

 ال َتْجَسعػػػػػػػػػػف كَىػػػػػػػػػحا المَّْيػػػػػػػػػُث َقػػػػػػػػػْج َجَسعػػػػػػػػػا  

   
 مػػػػػػػػػػػػالي أراُكػػػػػػػػػػػػْع ِنياًمػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي ُبَمْيِشَيػػػػػػػػػػػػةٍ 

 كَقػػػػػْج تَػػػػػَخْكَف ِشػػػػػياَب الَحػػػػػْخِب َقػػػػػْج َسػػػػػَصعا   

   
 فاْشػػػػػػػػفػا َغميمػػػػػػػػي ِبػػػػػػػػخأٍؼ ِمػػػػػػػػْشُكُع َحدػػػػػػػػغٍ 

 ُيْزػػػػػػػػحي ُفػػػػػػػػؤادؼ لػػػػػػػػُو َريَّػػػػػػػػاَف َقػػػػػػػػْج َنَقعػػػػػػػػا  

   
 كال َتكػنػػػػػػػػػػا َكَسػػػػػػػػػْغ َقػػػػػػػػػْج بػػػػػػػػػاَت ُمْكَتِشًعػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػًة َكَشعػػػػػػػػػػػػػا    إذا ُيقػػػػػػػػػػػػػاُؿ َلػػػػػػػػػػػػػو: اْفػػػػػػػػػػػػػُخْج ُغسَّ

   
 َيْدػػػػػػػػػعى كَيْحِدػػػػػػػػػُب أفَّ السػػػػػػػػػاَؿ ُمْخِمػػػػػػػػػُجهُ 

 إذا اْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفاَد َشخيًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زاَدُه َشَسعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 فػػػػػػػػػػػػػاْقَشػا ِجيػػػػػػػػػػػػػاَدُكُع كاْحُسػػػػػػػػػػػػػػا ِذمػػػػػػػػػػػػػاَرُكعُ 

ػْبَخ ال َتْدَتْذػِعخكا الَجَدعػػا    «كاْسَتْذػِعخكا الرَّ
   

 
                                                           

ىػ(: الحخائخ كالعبقخيات، د.ط، مكتبة الثقافة الجيشية، ٖٖٙٔالبخقػقي، عبجالخحسغ )ت  ((ٔ
 .ٕٕٕ، صٕمرخ، د.ت، ج -القاىخة 

لبشاف،  -، دار صادر، بيخكت ٔتح: د. دمحم ألّتػنْجي، ط : الجيػاف،لقيط بغ يعسخ ( اإليادؼ،(ٕ
 .ٙٚـ، صٜٜٛٔ

 .ٜٚ)مرجر سابق( صجيػاف، الاإليادؼ، لقيط بغ يعسخ:  ((ٖ
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 مغ )البديط(   :(ٔ)إلى أف قاؿ
 ال ُتْمِيُكػػػػػػػػػػْع إِبػػػػػػػػػػٌل َلْيَدػػػػػػػػػػْت َلُكػػػػػػػػػػْع إِبػػػػػػػػػػلٌ »

 إفَّ الَعػػػػػػػػػػػػػػػُجكَّ ِبَعْطػػػػػػػػػػػػػػػٍع ِمػػػػػػػػػػػػػػػْشُكُع َقَخعػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 ال ُتْثِسػػػػػػػػػػػػخكا السػػػػػػػػػػػػاَؿ لؤلْعػػػػػػػػػػػػجاِء إنَُّيػػػػػػػػػػػػعُ 

 إْف َيْطَيػػػػػػػػػخكا َيْحتَػػػػػػػػػػكُكْع كالػػػػػػػػػِتبلَد َمعػػػػػػػػػا  

   
 وهللِا مػػػػػػػػػا اْنَفكَّػػػػػػػػػِت األْمػػػػػػػػػػاُؿ ُمػػػػػػػػػْح أَبػػػػػػػػػجٍ 

 ألْىِميػػػػػػػػػػػػػػػا إْف ُأِصػػػػػػػػػػػػػػػيُبػا َمػػػػػػػػػػػػػػػخًَّة َتَبعػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
ِلُكػػػػػػػػػعْ يػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػـِ إفَّ َلُكػػػػػػػػػْع ِمػػػػػػػػػْغ عػػػػػػػػػدِّ   أكَّ

 إرثًػػػػػػػا َقػػػػػػػَج اْشػػػػػػػَفْقُت أْف ُيػػػػػػػػدؼ فَيْشَقِصعػػػػػػػا  

   
ِلُكػػػػػػػػػػػػػػعْ   كمػػػػػػػػػػػػػا ُيػػػػػػػػػػػػػَخدُّ َعَمػػػػػػػػػػػػػػْيُكْع ِعػػػػػػػػػػػػػدُّ أكَّ

 إْف ضػػػػػػػػػػػػػػاَع آِخػػػػػػػػػػػػػػُخُه أك ذؿَّ فاتََّزػػػػػػػػػػػػػػعا  

   
 قػمػػػػػػػػػا ِقياًمػػػػػػػػا َعمػػػػػػػػى أْمذػػػػػػػػاِط أْرُجِمُكػػػػػػػػعْ 

 ثُػػػػعَّ اْفَدُعػػػػػا َقػػػػْج َيشػػػػاُؿ األْمػػػػَغ َمػػػػْغ َفِدعػػػػا  

   
 ال ُتْفَجُعػػػػػػػػػػغَّ ِبيػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػـِ َبْيَزػػػػػػػػػػُتُكْع 

 إّنػػػػػػػػي أخػػػػػػػػاُؼ َعَمْييػػػػػػػػا األْزَلػػػػػػػػَع الَجػػػػػػػػَحعا  

   
 يػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػـِ ال تػػػػػػػػػػأَمشػا إْف ُكْشػػػػػػػػػػُتُع ُغُيػػػػػػػػػػًخا

 عمػػػػػػػػػى ِندػػػػػػػػػاِئُكُع ِكْدػػػػػػػػػخػ َكمػػػػػػػػػا َجَسعػػػػػػػػػا  

   
 ُىػػػػػػػػَػ الَجػػػػػػػػبلُء الػػػػػػػػحؼ َيْجتَػػػػػػػػثُّ أْصػػػػػػػػَمُكعُ 

 َفَسػػػػػػْغ رأػ ِمْثػػػػػػَل ذا رأًيػػػػػػا كَمػػػػػػْغ َسػػػػػػِسعا   

   
ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ فَقمِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكا أْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخُكْع هلِل   َدرُّ

راِع بػػػأمِخ الَحػػػخِب ُمْزػػػَصِمعا    «َرْحػػػَب الػػػحِّ
   

 مغ )البديط(   :(ٕ)كيختع قريجتو بقػلو
 َىػػػػػػػػػحا ِكتػػػػػػػػػابي إَلػػػػػػػػػْيُكْع كالشَّػػػػػػػػػحيُخ َلُكػػػػػػػػػعْ »

 َفَسػػػػػػػػْغ َرأػ رأَيػػػػػػػػُو ِمػػػػػػػػْشُكْع كَمػػػػػػػػْغ َسػػػػػػػػِسعا  

   
 َلَقػػػػػػػْج َبػػػػػػػَحْلُت َلُكػػػػػػػْع ُنْرػػػػػػػحي ِبػػػػػػػبل َدَخػػػػػػػلٍ 

 «الِعْمػػػػػػِع مػػػػػػا َنَفعػػػػػػافاْسػػػػػػَتْيِقطػا إفَّ َخْيػػػػػػَخ   
   

 
كلّسا كاف لمخجاؿ دكر في الشحيخ كالتعبئة؛ فإّف لمسخأة في السجتسع الجاىمي 

 يقػؿ نػرؼ حسػدؼ القيدي في مقالتو ،كمسة حاسسة في الجعػة إلى الحخاؾ أيًزا
استثارة ىسع الخجاؿ لقج لعبت السخأة دكًرا كبيًخا في » :(األشعار السػثبات في الجاىمية)

فعو إلى لؤلخح بالثأر، كاالنتقاـ لمقتمى، ككاف خخكجيغ يثيخ حسية العخبي، كيج
أشج شيء عمى العخبي أف إف  بو كىػ يدسعيا تدترخخو كتحفده ! االستبداؿ؛ فكيف

، ككانت الشداء نداءه كقج أصابيّغ اليػاف كالحؿ؛ ألف ذلظ يميب الخجل غزًبايخػ 
الستفدازه عشج اشتجاد  الذعػر؛ فاستثسختوتعخؼ ىحه الحسّية فيو، كتجرؾ ىحا 

                                                           

 .ٗٛجيػاف، )مرجر سابق( صالاإليادؼ، لقيط بغ يعسخ:  ((ٔ
 .ٜٛص السرجر الدابق، ((ٕ
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، أك إلدراؾ ثأر يمحق تخكو ذاًل كعاًرا، ب؛ تحفيًدا إلى الجفاع عغ حياضيغالخصػ 
 ل(الكاممغ )  كفي ذلظ يقػؿ السيميل عشجما خخجْت نداء تغمب يػـ مقتل كميب:

 كشػػػػػػػػا نغػػػػػػػػاُر عمػػػػػػػػى العػاتػػػػػػػػِق أف تػػػػػػػػخػ 

 بػػػػػػػػػػػػاألمذ خارجػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػغ األكشػػػػػػػػػػػػافِ   

   
 ثػػػػػػػػػػػػ كميػػػػػػػػػػب حدػػػػػػػػػػًخافخػػػػػػػػػػخجغ يػػػػػػػػػػـػ 

 مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيقشات بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجه بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ   

   
كقج كانت قرائجىا حافًدا قػًيا مغ حػافد دفعيع إلدراؾ ىحا الحق السقجس، 

دفع ا كاف قػاًل جارحة، كتيكًسا مؤلًسا، إذكأكثخ ما كانت الشداء يدتعسمغ في أقػاليّغ أ
 .(ٔ)«اإلىانة أقػػ كأمزى

 بشت ربيعة بغ بجر امخأة مالظ بغ ححيفة،ىي فاشسة »ارية، كدَ ة الفَ فَ خْ ىحه أـ قِ 
 بَ خَ فَز  (ٕ)«كاف يعّمق في بيتيا خسدػف سيًفا لخسديغ محخًما ليا كميع فارس شجاع

ّـِ »ك (ٖ)«ةفَ خْ قِ  أعدُّ مغ أِـّ »الِسشعة؛ فقيل: الِعدة ك بيا السثل في  العخبُ  أمشُع مغ أ
 عمى يج قيذ بغ زىيخ كالغبخاء كمغ خبخىا أف كلجىا ُقِتَل يػـ داحذ (ٗ)«ِقْخَفة

خ فأنذجت أـ قخفة تخثيو كتعيّ  ؛زكجيا الجية كرضي كىجأت القبائل فتدمع ؛العبدي
 مغ )الػفخ(    :تقػؿ (٘)زكجيا لقبػلو الجية

 ؼادِ األَعػػػػػػػػػػ غَ ِمػػػػػػػػػػ تَ سْ مِ ال َسػػػػػػػػػػ ةُ يَفػػػػػػػػػػحَ حُ »
 اتِ َبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائِ الشَّ  خَّ َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَ قِّ كال كُ   

   
 ىخَضػػػػػػػػػػػػػػػػػفتَ  يٌذ َقػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةً َفػػػػػػػػػػػػػػػػػخْ قِ  لُ ُتػػػػػػػػػػػػػػػػػقْ أيَ 

  اتِ حَ ارِ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽٍ ػْ كُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اـٍ َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبأنْ   
   

 ؼ:ادِ األَعػػػػػػػػػػػػ اؿَ ا َقػػػػػػػػػػػػى إذَ َذػػػػػػػػػػػػخْ ا تَ أَمػػػػػػػػػػػػ

  اتِ َشػػػػػػػػػػػػػػػػػالبَ  بُ ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػقَ  وُ ُبػػػػػػػػػػػػػػػػػمْ قَ  ةُ َفػػػػػػػػػػػػػػػػػيْ حَ حُ   
   

 يػالِ الَعػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼِ اخ بػػػػػػػػػػػػػػػػػأشْ  اأرً ثَػػػػػػػػػػػػػػػػػ حْ فُخػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اتِ َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىَ خْ السُ  ادِ جَ الِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سِ يْ كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبِ   

   
                                                           

 .ٕٔٔص)مخجع سابق( ( القيدي: األشعار السػثبات في الجاىمية، (ٔ
في أمثاؿ  السدتقرىىػ(: ٖٛ٘الدمخذخؼ، أبػ القاسع، جار هللا، محسػد بغ عسخ )ت  ((ٕ

 .ٕ٘ٗ، صٔـ، جٜٚٛٔ -ىػ ٖٓٗٔلبشاف،  -مسية، بيخكت ، دار الكتب العٕالعخب، ط
ىػ(: مجسع األمثاؿ، تح: ٛٔ٘السيجاني، أبػ الفزل، أحسج بغ دمحم بغ إبخاىيع الشيدابػرؼ )ت ( (ٖ

 .٘ٗ، صٕلبشاف، د.ت، ج -دمحم محيي الجيغ عبجالحسيج، د.ط، دار السعخفة، بيخكت 
 .ٖٕٖ، صٕالدابق: ج رجر( الس(ٗ
، بغجاد ٜالبياتي، عادؿ جاسع: السػثبات في األدب العخبي، مجمة آفاؽ عخبية، العجدُيشطخ: ( (٘
 .ٕ٘، صٜٛٚٔالعخاؽ، الدشة الثالثة،  -
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 ؼ ارِ َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نَ َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أبْ ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِّ كإال خَ 
 اتِ ارَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجَ  ػعِ مُ ي بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجُّ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيْ كلَ   

   
 اخيعً َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أتِ ي تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ شِ مَ  لَّ َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَ 

 اتِ ثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادِ الحَ  اـُ يَ ي ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِ خْ كتَ   

   
 افٍ َبػػػػػػػػػػػػػجَ  لٍ ْعػػػػػػػػػػػػػبَ  غْ ِمػػػػػػػػػػػػ بُّ أَحػػػػػػػػػػػػػ اؾَ فػػػػػػػػػػػػحَ 

 اةِ َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الحَ دَ أرْ  وُ اتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَ حَ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفُ تَ   

   
 اًسػػػػػػػػػػمْ ضُ  ػؿِ تُػػػػػػػػػػقْ ي عمػػػػػػػػػػى السَ فِ فيػػػػػػػػػػا أَسػػػػػػػػػػ

 بلةِ يبًل فػػػػػػػػػػػػي الَفػػػػػػػػػػػػِتػػػػػػػػػػػػى قَ َدػػػػػػػػػػػػأمَ  كقػػػػػػػػػػػػجْ   

   
 يِمػػػػػػػػػػػػػػثْ مِ  ػحُ ُشػػػػػػػػػػػػػػيَ  اؾِ األرَ  خُ ْيػػػػػػػػػػػػػػػ شَ خَ تُػػػػػػػػػػػػػػ

  بلتِ ائِ الَسػػػػػػػػػػ ػفِ ُرػػػػػػػػػػى الغُ َمػػػػػػػػػػأعَ عمػػػػػػػػػػى   
   

 ؼجِ ْجػػػػػػػػػػكَ  لَ ْثػػػػػػػػػػمِ  عُ ائِ َسػػػػػػػػػػالحَ  جُ ِجػػػػػػػػػػتَ  كىػػػػػػػػػػلْ 
(ٔ)«اتِ تَ َشػػػػػػػػػػػ غْ ِمػػػػػػػػػػ عٍ يْ َدػػػػػػػػػػػبِ  ْت َيػػػػػػػػػػمِ ا رُ إذَ   

 

   
ة لسا سسع بيحه األبيات سارت فيو الحسية؛ فعاد إلى محاربة فَ خْ كقيل إف أبا قِ 

 .(ٕ)بشي عبذ
شيجْت مع قػميا معخكة كىحه صفية بشت ثعمبة الذيبانية السمقَّبة بػػ)الحجيجة( 

ذؼ قار، ككانت تختخؽ صفػؼ الخجاؿ مغ أبشاء قبيمتيا كىي تدتشيزيع عمى 
كتثيخ في نفػسيع الحسيَّة؛ ليدتبدمػا في القتاؿ، كمغ شعخىا االستشياضي  ،الفخس

 )الخجد(:    مغ (ٖ)قػليا مخاشبة أبا ججابة األرقسي
 إفَّ الجُشػػػػػػػػػػػػػػػػَد َحثُّيػػػػػػػػػػػػػػػا ِشبلُبيػػػػػػػػػػػػػػػا»

 كاألرقسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياُبيا  

   
اُنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا َضػػػػػػػػػػػػػػػػػخَّاُبيا  ِمْقػػػػػػػػػػػػػػػػػَجاُميا َشعَّ

ُبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    َزعيُسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َفاِرُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا َغبلَّ

   
 ِمْتبلُفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمْخبلُفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َكتَّاُبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 «كأنػػػػػػػَت ِمػػػػػػػْغ َبْعػػػػػػػُج الَفتَػػػػػػػى َثقَّاُبيػػػػػػػا  
   

 
 اإلسالم:االستشهاض في عرخ صجر ـــ ثانًيا: 

رسالة عالسية عشػانيا ، حامبًل اإلسبلـبجيغ   االشبي محسجً  هللا ث بع
قجسية  فحّصع ؛الخيخ كالدبلـ كالخحسة؛ فأزاؿ العربيات، كحقغ الجماء، كأسقط الجـ

                                                           

، السكتبة ٔيسػت، بذيخ: شاعخات العخب في الجاىمية كاإلسبلـ، ط عشج: ُتشطخ األبيات ((ٔ
 .ٖٗـ، صٖٜٗٔ -ىػ ٖٖ٘ٔلبشاف،  -األىمية، بيخكت 

 .ٚٔٔص)مخجع سابق( ي: األشعار السػثبات في الجاىمية، القيدُيشطخ:  (ٕ)
الجباكؼ، دمحم فتح عبج: السػثبات في الذعخ العخبي قبل اإلسبلـ، جسع كتحقيق ُيشطخ:  ((ٖ

 .ٕٖٙصـ، ٜٔٛٔكدراسة، رسالة ماجدتيخ، جامعة بغجاد، 
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بِت الصباع، كُنِذَخ الة كالصبقية، كرفع شعار السداكاة، الثأر، كألغى القبمي ؛ عجؿفُيحِّ
، كحاربتو قخيًذا لسا عادِت الشبي  ذلظ أفَّ  ؛شػٍر ججيج إلىاالستشياض فتحػؿ 

 انتفَس  ط ىسسيع؛يسحاربة السدمسيغ بالكمسة لتثببىا شعخاء ، كأغخْت بالديف كالمداف
 قابمػاف ؛عميو الربلة كالدبلـكعغ رسػؿ البذخية  ،جيغلمجفاع عغ ال اإلسبلـشعخاء 

  ليع الشبي فَ بعجما أذِ  ؛قخيرلمخد عمى كفار  ؛كالكمسة بالكمسة ،اليجاء باليجاء
كمغ ىؤالء الذعخاء: حداف بغ ثابت، ، كجّيذػا السذاعخ، شفػسفاستشيزػا ال بحلظ؛

بغ زىيخ؛ كُعِخَؼ ىؤالء فيسا بعج باسع ككعب بغ مالظ، كعبجهللا بغ ركاحة، ككعب 
 (. )شعخاء الخسػؿ
قبل فتح مكة؛  في استشياض السدمسيغ أبيات قاليا حداف بغ ثابتشعخ كمغ 

؛ فتجّيد لحلظ الديخ إلى مكة  ػؿ هللارسفي رمزاف سشة ثساٍف لميجخة أراد »ػػف
المُيعَّ ُخِح »قائبًل: كالتييُّؤ، كدعا هللا سبحانو كتعالى  كأعمع الشاس بسديخه، كأمخىع بالججِّ 

كأخح الشاُس عجتيع، كانتيَد  «قخيٍر حتى َنْبَغَتيا في ببلدىا عغ العيػَف كاألخبارَ 
فقاؿ أبياًتا مغ الذعخ ُيحخُِّض فييا الشاَس عمى السديخ إلى مكة، ؛ السشاسبَة حّداُف 

ِفِو مْ ج أدخميع في حِ ق  غ كاف الشبيُّ الكخيعسَّ داعة مِ كَيْحُكُخ قػًما مغ بشي كعب بغ خُ 
 :مغ )الصػيل(  :(ٔ)«فغجرْت بيع قخير ؛يـػ الحجيبية

 فَمػػػػػْع نْذػػػػػَيْج ِبَبْصَحػػػػػاِء َمكَّػػػػػةٍ كِغْبَشػػػػػا »

 ِرَجػػػػػػػاَؿ َبِشػػػػػػػي َكْعػػػػػػػٍب ُتَحػػػػػػػدُّ ِرَقاُبَيػػػػػػػا  

   
 ِبَأْيػػػػػِجؼ ِرَجػػػػػاٍؿ َلػػػػػْع َيُدػػػػػمُّػا ُسػػػػػُيػَفُيعْ 

 بحػػػػػػػػػٍق َكَقْتَمػػػػػػػػػى َلػػػػػػػػػْع ُتَجػػػػػػػػػغَّ ِثَياُبَيػػػػػػػػػا  

   
 فيا َلْيػَت ِشػْعِخؼ َىػْل َتَشػاَلغَّ ُنْرػَخِتي

 َكِعَقاُبَيػػػػاُسػػػػَيْيَل ْبػػػػَغ َعْسػػػػٍخك َكْخُدَىػػػػا   

   
 َكَصْفَػاُف َعْػًدا ُحدَّ ِمػْغ ُشػْفِخ اْسػِتوِ 

 َفَيػػػػػػَحا َأَكاُف اْلَحػػػػػػْخِب ُشػػػػػػجَّ ِعَرػػػػػػاُبَيا  

   
ّـِ ُمَجاِلػػػػػػػػػجٍ   َفػػػػػػػػػبَل َتْأَمَششَّػػػػػػػػػا َيػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػغ ُأ

 إَذا َلِقحػػػػػػْت حػػػػػػخٌب َكأَْعَرػػػػػػَل َناُبَيػػػػػػا  

   
 كلػػػػػ شػػػػِيَج البصحػػػػاَء ِمشَّػػػػا ِعرػػػػابةٌ 

(ٕ)«ِضػػػػخاُبياليػػػػاَف عميشػػػػا يػػػػػـَ ذاَؾ   
 

   
                                                           

كثيخ،  ، دار ابغٔ( الشجكؼ، سعيج األعطسي: شعخاء الخسػؿ في ضػء الػاقع كالقخيس، ط(ٔ
 .ٕٓ٘ـ، صٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔسػريا،  -دمذق 

 -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٕ، تح: عبجأ ميشا، ط: الجيػافحداف بغ ثابت األنرارؼ، (ٕ)
 .ٖٗـ، صٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔلبشاف، 
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 :في سيخة ابغ ىذاـك 
 (ٔ)«َلَيا َكْقَعٌة ِباْلَسْػِت ُيْفَتُح َباُبَيا           ا َفِإفَّ ُسُيػَفَشا كاَل َتْجَدُعػا مشي»

، كرٍد عمى  دفاٍع عغ اإلسبلـ كعغ رسػلومغ كضل الذعخ عمى ىحه الػتيخة 
حتى تػفي الشبي  ؛السدمسيغلمسعارؾ، كرثاٍء لقتمى شعخاء قخير في ىجائيع، ككصٍف 

 ة أبػ بكخ الرجيق كتدمع الخبلفمغ عخب الجديخة عغ اإلسبلـ كثيخٌ  فارتجَّ  ؛ 
فسشيع مغ امتشع عغ أداء الدكاة، كمشيع مغ ادعى ؛ بعج مبايعة أبي بكخ بالخبلفة

 .يق جيػش السدمسيغ لحخب السختجيغ كتأديبيعجِّ الرِّ ؛ فػّجو الشبػة
بعزيا كاف إنحاًرا كتخػيًفا ككعًطا،  ؛أشعاًرا كثيخةخّمفت معارؾ الخدة ك 

مغ مثل قػؿ أكس  (ٕ)كبعزيا كاف حساسة ديشية ييتف بيا السحاربػف مغ السدمسيغ
 :مغ )الصػيل(  :(ٖ)خ الصائي في مػقعة ُبداخةيْ جَ غ بُ با

 كليػػػَت أبػػػا بكػػػٍخ يػػػخػ مػػػغ سػػػيػفشا»

 كمػػػػػػػػػػػا تختمػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػغ أذُرٍع كرقػػػػػػػػػػػابِ   

   
 ال ربَّ غيػػػػػػػػػػػػػخهألػػػػػػػػػػػػػع تػػػػػػػػػػػػػَخ أفَّ هللا 

(ٗ)«يرػػبُّ عمػػى الكفػػاِر سػػػط عػػحابِ   
 

   
كف كفي خزع ىحه الخكح االستشياضية عمى كقع تكبيخات الجياد ُىِدـَ السختج

في سبيل هللا  يجاىجكف »خخج السدمسػف بعجىا كخزعػا هلل، كأذعشػا صاغخيغ؛ ف
                                                           

ىػ(: الديخة ٖٕٔابغ ىذاـ، أبػ دمحم، عبج السمظ بغ ىذاـ بغ أيػب الحسيخؼ السعافخؼ )ت  (ٔ)
 -ىػ ٕٙٗٔمرخ،  -، مؤسدة السختار، القاىخة ٔف جامع رضػاف، طالشبػية، تح: رضػا

 .ٗٚٓٔ، صٗـ، جٕ٘ٓٓ
، دار السعارؼ، القاىخة ٚضيف، شػقي: تاريخ األدب العخبي "العرخ اإلسبلمي"، طُيشطخ: ( (ٕ
 .ٗ٘مرخ، د.ت، ص -
أياـ أبي ُبَداَخُة: ماء لصّيء بأرض نجج، كقيل: ماء لبشي أسج كانت فيو كقعة عطيسة في ( (ٖ

ُيشطخ: الحسػؼ، شياب الجيغ، أبػ   بكخ الرجيق مع شميحة بغ خػيمج األسجؼ في حخكب الخدة.
 -، دار صادر، بيخكت ٕىػ(: معجع البمجاف، طٕٙٙجهللا، ياقػت بغ عبجهللا الخكمي )ت عب

 .ٛٓٗ، صٔـ، جٜٜ٘ٔلبشاف، 
ة في تسييد الرحابة، اإلصابىػ(: ٕ٘ٛ( ابغ حجخ، أحسج بغ عمي بغ دمحم العدقبلني )ت (ٗ

لبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔالسػجػد، كعمي دمحم معػض، ط تح: عادؿ أحسج عبج
 .ٖٚ٘، صٔىػ، ج٘ٔٗٔ
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؛ فقزػا عمى األكلى، كاستػلػا عمى أىع كاليتيغ  لمثانية، كىسا دكلتي الفخس كالخـك
الذاـ كمرخ، ككانػا في أثشاء ىحا الجياد يشطسػف أناشيج حساسية مجكيَّة، يتغشػف 

خ بغ ىؤالء بذْ  كمغ (ٔ)«فييا بانتراراتيع، كيتسجحػف بذجاعتيع كما يػدُّكف هلل كديشو
 ؛يتغّشى بذجاعتو كشجاعة قػمو في القتاؿ في معخكة القادسيةفيػ  ؛يسِ عَ ثْ ربيعة الخَ 

 :مغ )الصػيل(  :يقػؿ
 اتػػػػػػػػػػػػحكخ ىػػػػػػػػػػػػػجاَؾ هللُا َكقػػػػػػػػػػػػػع ُسػػػػػػػػػػػػػُيػفش»

 كالسكػػػػػػػػػػػػػػػخُّ عدػػػػػػػػػػػػػػػيخُ  ذٍ يْ جَ ببػػػػػػػػػػػػػػػاِب ُقػػػػػػػػػػػػػػػ  

   
 ف بعزػػػػػػػػػػػيعْ ػ ألػػػػػػػػػػػ عذػػػػػػػػػػػيَة كدَّ القػػػػػػػػػػػػـُ 

 ُيعػػػػػػػػػػػػػػػار جشػػػػػػػػػػػػػػػاَحْي شػػػػػػػػػػػػػػػائٍخ فيصيػػػػػػػػػػػػػػػخُ   

   
 ا مػػػػػػػػػػػػا َفخْغَشػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػغ قػػػػػػػػػػػػخاع كتيبػػػػػػػػػػػػةٍ إذ

 َدلفشػػػػػػػػػػػػػػا ألخػػػػػػػػػػػػػػخػ كالجبػػػػػػػػػػػػػػاِؿ تدػػػػػػػػػػػػػػيخُ   

   
 عْ تػػػػػػػػػػَخػ القػػػػػػػػػػـػ فييػػػػػػػػػػا كاجسػػػػػػػػػػيغ كػػػػػػػػػػأنَّي

(ٕ)«ُيػػػػػػػػػػػػػغَّ زفيػػػػػػػػػػػػػخُ بأحسػػػػػػػػػػػػػاٍؿ لجسػػػػػػػػػػػػػاٌؿ   
 

   
الذاعخة -يفػت ىشا عشج ذكخ معخكة القادسية استشياض الخشداء كال 

مػصية ليع بكبلـ يفيس لبشييا األربعة، كدفعيع إلى ساحة القتاؿ دفًعا،  -السعخكفة
 :فقالت ليع مغ أكؿ الميل ؛ة كاستشياًضاحساس

 ىػ حؼ ال إلو إالهللا الكوستع شائعيغ، كىاجختع مختاريغ، َيا بشي، إنكع أسم»
ع، كال ا خشت أباكع، كال فزحت خالكاحج، كسا أنكع بشػ امخأة كاحجة مإنكع لبشػ رجل ك 

الثػاب لمسدمسيغ مغ  ىجشت حدبكع، كال غبخت ندبكع، كقج تعمسػف ما أعج هللا
 يقػؿ هللا ؛يخ مغ الجار الفانيةكاعمسػا أف الجار الباقية خ، ي حخب الكافخيغالجديل ف
ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ تعالى:

ى قتاؿ عجككع جكا ِإلفاغ ؛سالسيغ فإذا أصبحتع غًجا إف شاء هللا .(ٖ)چۆئ
ساقيا،  سخت عغفإذا رأيتع الحخب قج ش ى أعجائو مدتشرخيغ؛مدتبرخيغ، كباهلل عم

                                                           

  .ٕٙص )مخجع سابق( ،"( ضيف، شػقي: تاريخ األدب العخبي "العرخ اإلسبلمي(ٔ
معاىج التشريز عمى ىػ(: ٖٜٙأبػ الفتح العباسي، عبجالخحيع بغ عبجالخحسغ بغ أحسج )ت ( (ٕ

لبشاف، د.ت،  -شػاىج التمخيز، تح: دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج، د.ط، عالع الكتب، بيخكت 
 .ٕٚٗ، صٕج
 .ٕٓٓسػرة آؿ عسخاف: اآلية: ( (ٖ
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فتيسسػا كشيديا، كجالجكا  ى أكراقيا؛، كجممت ناًرا عمكاضصخمت لطى عمى سياقيا
 .(ٔ)«ي دار الخمج كالسقامةالكخامة فتطفخكا بالغشع ك  ؛رئيديا عشج احتجاـ خسيديا

فمسا أضاء ليع الربح ى قػليا؛ لشرحيا، عازميغ عمبميغ فخخج بشػىا قا
 :(ٕ)كأنذأ أكليع يقػؿكىع يتغشػف بقػليا شعًخا يفيس إيساًنا، باكخكا مخاكدىع 

 :(الخجد)مغ 
 وْ حَ اِصػػػػػػػػالشَّ  ػزَ ُجػػػػػػػػالعَ  ي إفَّ ػتِ إْخػػػػػػػػيػػػػػػػػا »

 وْ َحػػػػػػػػػػػػػارِ ا البَ َشػػػػػػػػػػػػػتْ عَ دَ  ا إذْ شَ تْ حَ َرػػػػػػػػػػػػػنَ  قػػػػػػػػػػػػػجْ   
   

 وْ حَ اِضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَ  افٍ َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَ  اتَ ذَ  ةً اَلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَ مَ 
ػػػػػػػ بَ خْ كا الَحػػػػػػػخُ اكِ فَبػػػػػػػ    وْ َحػػػػػػػالِ الكَ  كَس خُ الزَّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػ جَ َشػػػػػػػػػػػػػػػػعِ  فَ ػْ َقػػػػػػػػػػػػػػػػمْ سػػػػػػػػػػػػػػػػا تَ كإنَّ   وْ حَ ائِ الرَّ

 وْ َحػػػػػػػػػػابِ الشَّ  بلبَ الِكػػػػػػػػػػ افَ اَسػػػػػػػػػػسَ  آؿِ  غْ ِمػػػػػػػػػػ  
   

 وْ َحػػػػػػػػػػػائِ الجَ  عِ ْقػػػػػػػػػػػػَ بِ  عْ كُ شْ ػا ِمػػػػػػػػػػػُشػػػػػػػػػػػقَ أيْ  قػػػػػػػػػػػجْ 
 وْ حَ الِ َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اةٍ َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحَ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغَ  عُ تُ كأْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

   
 «وْ َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابِ ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رَ شْ غُ  ثُ رِ ػْ تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةً تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيْ أك مِ 

   
 :(ٖ)يختجدالثاني، كىػ  تقجـثع . لتِ ى قُ فقاتل حتكتقجـ 

 جْ َمػػػػػػػػػػػػػػػػػكجَ  ـٍ دْ َحػػػػػػػػػػػػػػػػػ اتُ ذَ  ػزَ ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػالعَ  إفَّ »
ػػػػػػػػػػػػػ أؼِ كالػػػػػػػػػػػػػخَّ  قِ َفػػػػػػػػػػػػػاألكْ  خِ َطػػػػػػػػػػػػػكالشَّ     دْ جَ الدَّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػَشػػػػػػػػػػػػػػػػػتْ خَ مَ أَ  قػػػػػػػػػػػػػػػػػجْ   جْ َشػػػػػػػػػػػػػػػػػكالخَّ  ادِ جَ ا بالدَّ

 جْ َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالػَ خِّ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػشْ مِ  ةً يحَ ِرػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَ   
   

 دْ جَ فػػػػػػػػػي الَعػػػػػػػػػ اةً َسػػػػػػػػػحُ  بَ خْ كا الَحػػػػػػػػػخُ اكِ فَبػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػ    بػػػػػػػػػػػػػػجْ عمػػػػػػػػػػػػػػى الكَ  دٍ ارِ َبػػػػػػػػػػػػػػ زٍ ػْ َفػػػػػػػػػػػػػػا لِ إمَّ

   
 جْ َبػػػػػػػػػػػػػػػػػاألَ  دَّ ِعػػػػػػػػػػػػػػػػػ عْ كُ ثُ رِ ػْ تُػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةً تَػػػػػػػػػػػػػػػػػيْ َأك مِ 

 «جْ ِغػػػػػػالخَّ  رِ يْ كالَعػػػػػػ سِ كْ دَ خْ الِفػػػػػػ ةِ شَّػػػػػػفػػػػػػي جَ   
   

 مغ )الخجد(   :(ٗ)الثالث، كىػ يقػؿ ، ثع تقجـى استذيجفقاتل حت
 اَفػػػػػػػػػػػػػػخْ حَ  ػزَ ُجػػػػػػػػػػػػػػي العَ ِرػػػػػػػػػػػػػػعْ ال نَ  وهللاِ »

 اَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصْ ًبا كعَ جَ ا َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتْ خَ مَ أَ  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجْ   
   

 اَفػػػػػػػػػػػػػػػػػصْ ًقا كلُ ادِ ا َصػػػػػػػػػػػػػػػػػخِّ ًحا كِبػػػػػػػػػػػػػػػػػْرػػػػػػػػػػػػػػػػػنُ 
ػػػػػػػػػػ بَ خْ كا الَحػػػػػػػػػػرُ ادِ فَبػػػػػػػػػػ    اَفػػػػػػػػػػػحْ زَ  كَس خُ الزَّ

   
                                                           

ىػ(: االستيعاب في ٖٙٗالبخ، أبػ عسخ، يػسف بغ عبجهللا الشسخؼ القخشبي )ت  ابغ عبج( (ٔ
 -ىػ ٕٔٗٔلبشاف،  -، دار الجيل، بيخكت ٔالبجاكؼ، طمعخفة األصحاب، تح: عمي دمحم 

 .ٕٛٛٔ، صٗـ، جٕٜٜٔ
 .ٕٛٛٔ، صٗج السرجر الدابق، ((ٕ
 .ٜٕٛٔ، صٗالسرجر الدابق، ج (ٖ)
 .ٜٕٛٔ، صٗالسرجر الدابق، ج (ٗ)



21 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تَ حَ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لَ خَ ْدػػػػػػػػػػػػػػػػػػكِ  ػا آؿَ فُّ  افَّ
 افَ ْذػػػػػػػػػػػػكَ  عْ اكُ َسػػػػػػػػػػػػحِ  عػػػػػػػػػػػػغْ  عْ ػىُ فُ ِذػػػػػػػػػػػػكْ أك تَ   

   
 افَ عْ َضػػػػػػػػػػ عْ كُ شْ ِمػػػػػػػػػػ يخَ ِرػػػػػػػػػػقْ ػ التَّ خَ ا َنػػػػػػػػػػإنَّػػػػػػػػػػ

 «ىَفػػػػػػػػػػػػػػػػلْ كزُ  ةً جَ ْجػػػػػػػػػػػػػػػػنَ  عْ يكُ ِفػػػػػػػػػػػػػػػػ لَ ْتػػػػػػػػػػػػػػػػكالقَ   
   

 مغ )الخجد(   :(ٔ)الخابع كىػ يقػؿ ى استذيج. ثع تقجـفقاتل حت
 ـِ خَ ْخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤلَ كال لِ  اءَ َدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشْ خَ لِ  تُ ْدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَ »

ػػػػػػػػػػػػػػػػػذِ  كخٍ ْسػػػػػػػػػػػػػػػػػعَ كال لِ     ـِ جَ ْقػػػػػػػػػػػػػػػػػاألَ  اءِ شَ ؼ الدَّ
   

 عِ َجػػػػعْ األَ  رِ يْ َجػػػػ رِ يْ فػػػػي الَجػػػػ دْ رَ أُ  لػػػػعْ  إفْ 
 ـِ خَ ْزػػػػػػػخَ  عٍّ َزػػػػػػػخِ  ؿِ ػْ عمػػػػػػػى الَيػػػػػػ اضٍ َمػػػػػػ  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عِ شَ ْغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمَ  لٍ اِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَ  زٍ ػْ َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لِ إمَّ

ػػػػػػػػػػػػػ اةٍ َفػػػػػػػػػػػػػػَ َأك لِ     «ـِ خَ ْكػػػػػػػػػػػػػاألَ  يلِ بِ فػػػػػػػػػػػػػي الدَّ
   

فبمغ الخشداء خبخ استذيادىع؛ ؛ عشو كعغ إخػتو هللارضي  ؛تلى قُ فقاتل حت
ي مدتقخ ي أف يجسعشي بيع فؼ شخفشي بقتميع، كأرجػ مغ ربهلل الحفقالت: الحسج 

 .(ٕ)رحستو
 :الجولة األمهيةاالستشهاض في عرخ ـــ ثالًثا: 
كبيغ  -كّخـ هللا كجيو-بيغ اإلماـ عمي بغ أبي شالب  معخكة صفيغ أحجثت

إلى قزية التحكيع  فأفزْت  ؛شخًخا في جدج األمةىػ ٖٚعاـ معاكية بغ أبي سفياف 
إذ كقف ضج التحكيع جساعة كبيخة مغ  ؛لتفّخؽ السدمسيغ كتحدبيعذخارة التي كانت ال

 (ٖ)ضسشًيا مشو عغ الخبلفةأنرار اإلماـ عمي، كرأكا في قبػلو لمتحكيع تشازاًل 
 ، كنقميا مغمعاكية فانتدع الخبلفةَ  ؛ل اإلماـ عمي ِغيمةً ُقتِ  كتدارعت األحجاث إلى أفْ 

 ليربح حكسيع ممًكا كراثًيا. ؛بعجه إلى بيتو األمػؼ 
ككاف حكاـ بشي أمية في نطخ كثيخيغ غيخ ججيخيغ بالجكلة اإلسبلمية؛ ألنيع 
اغتربػا الخبلفة، كلع تكغ سيختيع سيخة مخضية، إضافة إلى أف عّساليع ضمسػا الشاس 

ػر القّخاء أىل كاستحمػا أعخاضيع كدماءىع كأمػاليع؛ كمغ أجل ذلظ سخط عمييع جسي

                                                           

.ٜٕٛٔص، ٗج )مرجر سابق( ،في معخفة األصحاب البخ: االستيعاب ابغ عبج ((ٔ
 .ٜٕٛٔص، ٗج ُيشطخ: السرجر الدابق،( (ٕ
: ابغ األثيخ: أبػ الحدغ، عمي بغ أبي الكـخ كتجاعياتيا ُيشطخ في أحجاث )صفيغ( ((ٖ
، دار الكتاب العخبي، بيخكت ٔىػ(: الكامل في التاريخ، تح: عسخ عبجالدبلـ تجمخؼ، طٖٓٙ)ت
 .ٔٗٙ، صٕـ، جٜٜٚٔ - ٚٔٗٔلبشاف،  -
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مغ الخػارج في ثػرات  بعج ذلظ كمغ انفرل عشيع خخج الُسحكِّسةف (ٔ)التقػػ كالػرع
فيػ »بذعخىع فكخىع الثػرؼ؛  عجيجة ضج الحكع األمػؼ، كضيخ مشيع شعخاء صّػركا

، كفي استقخارىع كتخحاليع، كقج الديػؼ في غجكىع كركاحيعشعخ ثّػار تخافقيع 
كاف شعخىع في جسمتو حساسًيا، استعحبػا السػت غيخ آبييغ بالحياة الجنيا، كمغ َثعَّ 

عمى ال تحخكيا العربيات القجيسة، عربيات القبيمة التي كانت تقػـ كىي حساسة 
غ كإنسا تحخكيا عربية حجيثة لعقيجتيع الدياسية التي تعسقتيع مؤمشي ؛األخح بالثأر

بأنيا تصابق تعاليع الجيغ الحشيف، كأف عمييع أف يجاىجكا في سبيميا مخمريغ؛ حتى 
 .(ٕ)«يفػزكا بخضا هللا كثػابو
دتذيج ليمحق بدمفو أف يخخكجو يخجػ في  يخجِ داس بغ حَ خْ ىحا أبػ ببلؿ مِ 

نيل  يقػؿ مدتشيًزا الشفَذ مغ أجل ؛ب الخاسبي كمغ معو مغ الُسحكِّسةعبجهللا بغ كى
 :مغ )الصػيل(  :ليقتل في سبيل عقيجتو ؛مصمبو

 أبعػػػػػَج ابػػػػػِغ كْىػػػػػٍب ذؼ الّشداىػػػػػِة كالتُّقػػػػػى»

 ااِلَكػػيَ خكِب السَ فػػي تمػػظ الُحػػ اَض كَمػػْغ َخػػ  
   

ػػػػػػػػػػػػػػي َسػػػػػػػػػػػػػػاًء أك ُأرَ َقػػػػػػػػػػػػػػبَ  بُّ ُأِحػػػػػػػػػػػػػػ  ةً بلمَ جِّ
 ا !الَكػػػػػٍغ كمَ ػا زيػػػػػَج بػػػػػغ ِحْرػػػػػُمػػػػػتَ قَ  كقػػػػػجْ   

   
 يتِ يخَ ِرػػػػػػػػػػػػػفيػػػػػػػػػػػػػا ربِّ سػػػػػػػػػػػػػمِّْع ِنيَّتػػػػػػػػػػػػػي كبَ 

(ٖ)«اَكػػئِ كلَ ي أُ ى ُأالِقػػتَّػػى حَ ْب لػػي التَُّقػػكَىػػ  
 

   
كأعجكا  ،كىؤالء في سبيل نرخة عقيجتيع عذقػا السشايا، كأِلفػا ساحات الػغى

 :مغ )الكامل(   :كقج اشتخػ فخًسا كسبلًحاليا العجة؛ فيحا كعب بغ عسيخة يقػؿ 
 كإنشػػػي ىػػػحا عتػػػادؼ فػػػي الحػػػخكبِ »

 ابخاَصػػػػػػػػػ أف ألقػػػػػػػػػى السشيػػػػػػػػػةَ  آلمػػػػػػػػػلُ   

   
 تيػَّ ػلي كاحتيػػػػػػػػالي كُقػػػػػػػػَحػػػػػػػػ كبػػػػػػػاهللِ 

(ٗ)«راػادِ الحَ  تذيبُ  حخبٌ  إذا لقحْت   
 

   
 

                                                           

 .ٖٛٔص ، )مخجع سابق(ي": تاريخ األدب العخبي "العرخ اإلسبلم، شػقي( ُيشطخ: ضيف(ٔ
 .ٕٖٓص السخجع الدابق، (ٕ)
تح: دمحم أبػ ىػ(: الكامل في المغة كاألدب، ٕ٘ٛ( الُسبخد، أبػ العباس، دمحم بغ يديج )ت (ٖ

 .ٚٚٔ، صٖـ، جٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔلبشاف،  -د.ط، السكتبة العرخية، بيخكت الفزل إبخاىيع، 
 لبشاف، -، دار الثقافة، بيخكت ٖالخػارج، طىػ(: شعخ ٕٗٗٔعباس، إحداف )تُيشطخ:  ((ٗ

 .ٔٙصـ، ٜٗٚٔ
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 االستشهاض في العرخ العباسي:ـــ رابًعا: 
بخيق شعخ الحساسة في العرخ العباسي األكؿ مع شعخاء الميػ  تَ فَ خَ 

كالسجػف؛ كلكشو سخعاف ما عاد بخيقو في العرخ العباسي الثاني في القخنيغ الثالث 
، كتػزعت كاف أبػ تساـ كالستشبي زعيسيو ؛كالخابع اليجخييغ، كنزج نزًجا حاسًسا

جح كرثاء كفخخ معاني شعخىع الحساسي عمى مختمف األغخاض الذعخية مغ م
في معاني كصف الػقائع  -مثبلً -الستشبي  عشجتجكر شعخية الحساسة ، ك كىجاء

 .(ٔ)كغيخىا ،ككصف ساحة الشداؿ كالقتمى كالجماء ،كالتعبئة ككصف الجير
إذ  (سسشجك)كلمستشبي قريجة جيسية قاليا في تعبئة جير سيف الجكلة نحػ 

دار، كيخسع صػرة لمبصػلة بذخِّ ىديسة كانكَيِعُجىع فييا باالنترار، كيتػعج األعجاء 
 :(الػافخ)مغ    يقػؿ: ؛الحخبية
 ِليػػػػػػػػػحا اليػػػػػػػػػػـِ َبْعػػػػػػػػػَج غػػػػػػػػػٍج أريػػػػػػػػػجُ »
  

 َكَنػػػػػػػػػػاٌر فػػػػػػػػػػي الَعػػػػػػػػػػُجكِّ ليػػػػػػػػػػا أِجػػػػػػػػػػْيجُ 
 َتِبْيػػػػػػػػػػػُت ِبػػػػػػػػػػػِو الَحَػاِصػػػػػػػػػػػُغ آِمَشػػػػػػػػػػػاتٍ    

  
 َكَتْدػػػػػػػػػَمُع فػػػػػػػػػي َمَدػػػػػػػػػاِلِكيا الَحِجػػػػػػػػػيجُ 

 َفػػػػػػبَل َزاَلػػػػػػْت ُعػػػػػػَجاُتَظ َحْيػػػػػػُث َكاَنػػػػػػْت    
  

ػػػػػػػػػػػػا األَسػػػػػػػػػػػػُج الَسِيػػػػػػػػػػػػيجُ   َفػػػػػػػػػػػػخاِئَذ أييَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػفػُؼ ُمَعبَّػػػػػػػػػػػػػػػآتٌ      َعَخفتُػػػػػػػػػػػػػػػَظ كالرُّ

  
 كأنػػػػػػػػػػػَت بَغْيػػػػػػػػػػػِخ َسػػػػػػػػػػػْيِفَظ ال َتعػػػػػػػػػػػْيجُ 

 َكَكْجػػػػػػُو البحػػػػػػػِخ ُيْعػػػػػػػَخُؼ مػػػػػػػغ بعيػػػػػػػجٍ    
  

 إذا ِيْدػػػػػػػػػػػػػػػُجػ فكيػػػػػػػػػػػػػػػَف إذا َيُسػػػػػػػػػػػػػػػػجُ 
 بػػػػػػػػػػَأرٍض َتْيِمػػػػػػػػػػُظ األْشػػػػػػػػػػَػاُط فييػػػػػػػػػػا   

  
 إذا ُمَمِئػػػػػػػْت مػػػػػػػغ الػػػػػػػخكِس الُفػػػػػػػػُخكجُ 

 ُتَحػػػػػػػاكُؿ َنْفػػػػػػػَذ َمْمػػػػػػػِظ الػػػػػػػخكـِ ِفييػػػػػػػا   
  

 َفَتْفِجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو َرِعيَّتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو الُعُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجُ 
 َأبػػػػػػػا الَغَسػػػػػػػخاِت ُتْػِعػػػػػػػُجَنا الشََّرػػػػػػػػارػ    

  
 َكَنحػػػػػػػػػػُغ ُنُجػُميػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػَي الُبػػػػػػػػػػُخكجُ 

 َكِفيَشػػػػػػػػػا الدػػػػػػػػػْيُف َحْسَمتُػػػػػػػػػُو َصػػػػػػػػػُجكؽٌ    
  

 إَذا اَلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َكَغاَرتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َلُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجُ 
ُذُه مػػػػػػػػػػػػػغ األعيػػػػػػػػػػػػػاِف      َبأًسػػػػػػػػػػػػػاُنَعػػػػػػػػػػػػػػِّ

  
ػػػػػػػػػػِجْيجُ  عاِء َلػػػػػػػػػػُو الزَّ  َكَيْكثُػػػػػػػػػػُخ بالػػػػػػػػػػجُّ

ُمْدػػػػػػػػػػُتُق َغْيػػػػػػػػػػُخ راضٍ      َرِضػػػػػػػػػػْيَشا كالجُّ
  

 ِبَسػػػػػػػػػا َحَكػػػػػػػػػَع القػاِضػػػػػػػػػُب كاْلَػِشػػػػػػػػػيجُ 
   

                                                           

 .ٖٚص)مخجع سابق( ( ُيشطخ: القمفاط: الحساسة في الذعخ العخبي القجيع، (ٔ
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ـْ َفَقػػػػػػػػػْج ُرْرَنػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػَسْشُجك  فػػػػػػػػػإْف ُيْقػػػػػػػػػِج
 

 (ٔ)«كإف ُيْحِجػػػػػػػػْع َفَسْػِعػػػػػػػػػُجُه الَخمػػػػػػػػػيجُ 
    

 قبل عرخ الجراسة:االستشهاض في الذعخ الُعساني ـــ خامًدا: 
 (ٕ)م(٘ٔٙٔهـ / ٕٗٓٔ -م ٗ٘ٔٔهـ / ٜٗ٘دولة الشباهشة )
 (ٖ)م(ٗٗٚٔهـ / ٚ٘ٔٔ -م ٕٗٙٔهـ / ٖٗٓٔدولة اليعاربة )

ُف  العامة لسبلمح االتجاه َخ اأُلشُ ؛ ةكاليعخبي ة،الشبياني الجكلتيغ: َعْرخُيكػِّ
 األحجاث الدياسيةِت َض خَ إْذ فَ االستشياضي في الذعخ الُعساني قبل عرخ الجراسة؛ 

عمى الذعخاء السذاركة بسا يسمكػف مغ َنَيٍع  ا فييا مغ صخاعات داخمية كخارجيةبس
ككاف شعخىع شعخ حجاث تارًة، ككصفيا تارًة أخخػ، في صشع األ شعخؼ، كُمْكشٍة لغػية

، كحساستيع حساسة   .الحخب كمتعمَّقاتيا، كالفخخ كمعانيوالػعيج الذجيج لمخرـػ
الشباىشة كبيغ  امتاز بالرخاع عمى الدمصة بيغ ممػؾ»ني فالعرخ الشبيا

اإلمامة، كبيغ األئسة الحيغ يتػلػف الدمصة الجيشية كالدياسية في الببلد تحت مدسى 
يع، ككاف شعخىع يدانجكنو بأقبلمحدٍب شعخاء  كلِ لالقبائل العخبية األخخػ، ككاف 

الحياة كالجيغ كالحخية شعخ العػاشف الستشاحخة في سبيل اسًيا شجيج الميجة؛ ألنو حس
 .(ٗ)«كالديادة

شعخ السمظ كعشج الحجيث عغ العرخ الشبياني؛ فبل بج مغ اإلشارة إلى 
أحج فحػؿ »؛ فيػ بغ سميساف بغ مطفخ الشبياني؛ صاحب المغة كالبيافسميساف 

ا، كأبجعيع فشِّا، الذعخاء الُعسانييغ؛ بل أرحب شعخاء  عرخه َنَفًدا، كأعسقيع ِحدِّ
                                                           

( ديػاف أبي الصيب الستشبي بذخح أبي البقاء العكبخؼ، تح: مرصفى الدقا كإبخاىيع األبيارؼ (ٔ
 .ٖٕٚ، صٔـ، جٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ لبشاف، -كعبجالحفيع شمبي، د.ط، دار الفكخ، بيخكت 

سمصشة  - ، كزارة التخاث كالثقافة، مدقطٔمجسػعة مؤلفيغ: السػسػعة الُعسانية، ط ُيشطخ: ((ٕ
 .ٖٚٓٙ، صٓٔج ـ،ٖٕٔٓ -ىػ ُٖٗٗٔعساف، 

.ٜٖٗٛ، صٓٔالسخجع الدابق، ج ُيشطخ: (ٖ)
، بيت ٔالفارسية، سعيجة بشت خاشخ: العرخ الحىبي لمذعخ في ُعساف "دكلة الشباىشة"، ط ((ٗ

 .ٕٚٔصـ، ٕٙٔٓسمصشة ُعساف،  -الغذاـ، مدقط 
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ككاف يقػد حخكبو بشفدو، كيخػض  (ٔ)«كأخربيع خيااًل، كأكثخىع فخًخا كاعتداًزا بحاتو
 (الصػيلساحات القتاؿ؛ كفي ذلظ يقػؿ مفتخًخا:    مغ )

 ككػػػػػْع ُقػػػػػْجُت ِمػػػػػْغ َجػػػػػْيٍر أَزبَّ ِلسْثِمػػػػػوِ »

 ككػػػْع ُقػػػْجُت ِمػػػْغ ِشػػػخٍؼ جػػػػاٍد ِلذػػػاِعخِ   

   
 ككْع ُخْزُت َبحًخا َمػُجُو الِبيُس كالَقشػا

(ٕ)«كُكػػػلُّ َربػػػيِط الَجػػػأِش كالميػػػِل ثَػػػاِئخِ   
 

   
الحخبية  هِ بعخض صػرِ فيو كشعخ الحخب عشج الشبياني شعخ مقشغ؛ يبجأ 

كاإلنحارات لخرػمو؛ ُيبيِّغ ليع فييا ما لجيو مغ قػٍة كعتاٍد، كما تػجيو التححيخات »بػػ
تو عغ خرػموسيريبيع مغ   دماٍر كىبلٍؾ إذا أقجمػا عمى قتالو؛ فيػ ال يخفي قػَّ

حتى ُيفاِجَئيع كسدمظ غيخه مغ قادة الجيػش؛ كإنسا ىػ يبجأ الديخ في درب الحخب، 
ا بيا، مثيًخا بحلظ قجًرا مغ الخىبة كالفدع في قمػب خرػمو تو، ُمعتجِّ  (ٖ)«ُمطيًخا قػَّ

 (الػافخمغ )  يقػؿ: 
 اِة أَزبَّ َمجػػػػػػػػػػػػًخاسػػػػػػػػػػػُأىجؼ لمصُّغػػػػػػػػػػػ»

 َيُعػػػػػػػػػػػبُّ كدخػػػػػػػػػػػِخ ُممػػػػػػػػػػػتصِع الُعبػػػػػػػػػػػابِ   

   
 كَخػػػػػػػيبًل قػػػػػػػج َىَجػػػػػػػْخَف السػػػػػػػاَء َعْسػػػػػػػًجا

َقػػػػػػػػػػػػػابِ    ـِ الَجَسػػػػػػػػػػػػاجِع كالخِّ  لُذػػػػػػػػػػػػْخِب َد

   
 عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ أْرَكَع َيْعُخِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍّ 

 َشػػػػػػػػجيِج الَبػػػػػػػػأِس ُمخىػػػػػػػػػِب الَجشػػػػػػػػابِ   

   
 فُقػػػػػػْل أِلُكلػػػػػػي الُحُرػػػػػػػِف أال ُركيػػػػػػًجا

(ٗ)«َغػػػػًجا َمَصػػػػَخ الِعَقػػػػابِ سػػػػُأْمصُخكْع   
 

   
 اديغمي أِلفَ السعخكة كصًفا دقيًقا؛ ألنو ُمقتاٌؿ مجخيات كيرف الشبياني 

العخاؾ، كُيجيخ دفَّة جيذو بجىائو كتسخُّسو كرباشة جأشو؛ فترػيخه في ذلظ ترػيخ 
 (الكاملحي كاقعي؛ يقػؿ:   مغ )

 فمبدػػػػػػُت الَمتػػػػػػَي الُسَفاَضػػػػػػَة كاِثًقػػػػػػا»

 السحيػػػي السسيػػػِت البػػػاِشغِ بالطَّػػػاىِخ   

   
 كَرَكبػػػػػػػػُت َجفمػػػػػػػػػَة كالخِّمػػػػػػػػػاُح َشػػػػػػػػػػاِرعٌ 

 كالَخيػػػػػػُل بػػػػػػػيغ َتزػػػػػػػارٍب كَتصػػػػػػػاعغِ   

   
                                                           

، كزارة ٕديػاف الشبياني، تح: عد الجيغ التشػخي، طمقجمة الخخكصي، سميساف بغ خمف:  ((ٔ
 لرفحة ب.ـ، إ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔسمصشة ُعساف،  -التخاث كالثقافة، مدقط 

 .ٕٖٔالسرجر الدابق، ص ((ٕ
 -، السصابع العالسية، ركؼ ٔبخكات، شكخؼ: ديػاف الشبياني "دراسة مػضػعية فشية"، ط (ٖ)

 .ٓٙصـ، ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔسمصشة ُعساف، 
 .ٕٔسابق( ص رجر: الجيػاف، )مالشبياني، سميساف ((ٗ
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ػػػػػػُس َتيتػػػػػُف بالخِّجػػػػػاِؿ َحَساسػػػػػةً   كالذُّ

ِرٌع بشقػػػػػػػػػػػػػٍع َشػػػػػػػػػػػػػاحغِ     كالجػػػػػػػػػػػػػػُّ ُمػػػػػػػػػػػػػجَّ

   
 فػػػػػػػػي َصػػػػػػػػاِرٍخ َحػػػػػػػػِخٍج كػػػػػػػػأفَّ َقتاَمػػػػػػػػوُ 

 كالبػػيس غييػػب ذؼ كػاكػػب داجػػغِ   

   
ليػػػػػػػػػػػػػْع   بكػػػػػػػػػػػػػأٍس ُمػػػػػػػػػػػػػخَّةٍ فدػػػػػػػػػػػػػقيُت أكَّ

 ِمػػػْغ َحػػػخِّ مػػػػٍت فػػػي ِسػػػشاني كػػػامغِ   

   
 فرػػػػػخعُتُو كشػػػػػخعُت ُرمحػػػػػي َخاِلًجػػػػػا

ػػػػػػػجاعِة َغػػػػػػػاِبغِ    ٍج ِلػػػػػػػحكؼ الذَّ  ِلسػػػػػػػججَّ

   
 فصعشتُػػػػػػػػػػػػُو فيػػػػػػػػػػػػػػ لُحػػػػػػػػػػػػخِّ جبيِشػػػػػػػػػػػػوِ 

 ُمَتدػػػػػػػػخببًل بشجيػػػػػػػػِع جػػػػػػػػػٍؼ َسػػػػػػػػاِخغِ   

   
 فذػػػػػػػػػػككُت آِخػػػػػػػػػػخُه فجمجػػػػػػػػػػَل رابًعػػػػػػػػػػا

 فيػػػػػػػػػػ كُربَّػػػػػػػػَة مْرػػػػػػػػمٍت كالَحػػػػػػػػاِقغِ   

   
 فَتَزْعَزَعْت عشػي الَفػػاِرُس إْذ رأْت 

 َحسػػػػػبلِت حيػػػػػجَر فػػػػػي غػػػػػداِة ىػػػػػػازفِ   

   
 كَرَجعػػػػػػُت بػػػػػػالقخِف الخذػػػػػػيِب ُمثمَّسػػػػػػا

ـٍ ىػػػػػػػاِتغِ    (ٔ)«كدـٌ عمػػػػػػى ثػػػػػػػػبيَّ ىػػػػػػػا
 

   
 

 مذخكعتسثَّمْت في التي  عطيسةالػقائع ال يػ عرخُ أما العرخ اليعخبي؛ ف
تػحيج الببلد، كتصييخ سػاحميا مغ االحتبلؿ البختغالي؛ فأنذأ اليعاربة إثَخ ذلظ 

راغػا ؛ فأسصػليع البحخؼ العدكخؼ القػؼ، كتدمَّع الذعخاء زماـ التعبئة بحساسيَّاتيع
؛ بذعخىع صػرة الحخب كالسحارب بُكلِّ سساتيا الحدية كالسعشػية كأبعادىا الشفدية

جشج، كاألدكات الحخبية، كتشاكلػا الفشػف الحخبية، كاىتسػا فخسسػا صػرة القادة، كال
لغة الحخب الشفدية بأنػاعيا باألبعاد الدمانية كالسكانية لمرػرة الحخبية، كلع ييسمػا 

يثيخكف اليسع كىع بحلظ إنَّسا ُيميبػف الشفػس، ك  (ٕ)، كالتعديديةستعخاضية، كالتكتيكيةاال
تسثل القسة في ىحا المػف مغ »كالعدائع، كقرائج الذاعخ راشج بغ خسيذ الحبدي 

بسا اشتسمْت عميو مغ شػؿ نفذ، كمغ تشػع كتسكغ مغ استخجاـ الػسائل األداء؛ 

                                                           

 .ٖٙٔالشبياني، سميساف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
الدميساني، عيدى بغ دمحم: ؛ ُيشطخ: ىحه الجػانب الُستعمِّقة بالرػرة الحخبيةلبلستدادة في  ((ٕ

، جامعة ندكػ، مشذػرات ٔشعخ الحخب "قخاءة في القريجة الُعسانية أياـ دكلة اليعاربة"، ط
 ـ.ٕٚٔٓ -ىػ ٖٛٗٔلبشاف،  -الجسل، بيخكت 
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يحكخ كمشيا قريجتو التي  (ٔ)«الفشية، كقج كصف كثيًخا مغ معارؾ اليعاربة كأشاد بيا
 اف بغ سيف عمى الفخس، كفتحو جديخة البحخيغ:اإلماـ سمص فييا انترار

 مغ )الصػيل(
 أال فػػػػػاْنُطُخكا كيػػػػػَف األَعػػػػػاِجُع َصػػػػػاُركا»

 َغػػػػػػػػَجْكا َشػػػػػػػػَجَخاٍت مػػػػػػػػا َلُيػػػػػػػػغَّ َقػػػػػػػػَخارُ   

   
 َشَغػػػا كَبَغػػػا فػػي األْرِض َحتَّػػى أَصػػاَبُيعْ 

 ِعَقػػػػػػػػػػػػػػاٌب أِلػػػػػػػػػػػػػػيٌع ُمْيِمػػػػػػػػػػػػػػٌظ كَتَبػػػػػػػػػػػػػػارُ   

   
 ِنْقَسػػػػػػةٌ  فَحمَّػػػػػػْت ِبِيػػػػػػْع ِمػػػػػػْغ َماِلػػػػػػِظ األْمػػػػػػخِ 

 كُسػػػػػػػػػػػػػُء ِعَقػػػػػػػػػػػػػاٍب َداِئػػػػػػػػػػػػٍع كَدَمػػػػػػػػػػػػػارُ   

   
 كقػػػػػػػػػػػػْج ُضػػػػػػػػػػػػِخَبْت أْعَشػػػػػػػػػػػػاُقُيْع ِبَسَشاِصػػػػػػػػػػػػلٍ 

َبػػػػػػػػػػْت ُدكٌر َلُيػػػػػػػػػػْع كِدَيػػػػػػػػػػارُ     َكَسػػػػػػػػػػا ُخخِّ

   
 َفَرػػػػػػػػاُركا ِبيػػػػػػػػا ُرْغػػػػػػػػَع األُُنػػػػػػػػػِؼ كػػػػػػػػأنَّيعْ 

 َسػػػػػػػػػَساِحُج َكْحػػػػػػػػػٍر َعػػػػػػػػػاَقُيغَّ ِدثَػػػػػػػػػارُ   

   
 كالػػػػخََّدػكَقػػػػْج َشػػػػِخُبػا كأًسػػػػا ِمػػػػَغ الَحْتػػػػِف 

كا عمػػػػػى األْذَقػػػػػاِف كْىػػػػػَي تُػػػػػَجارُ     َفَخػػػػػخُّ

   
كا عمػػػػػػػػى أْذَقػػػػػػػاِنِيْع بعػػػػػػػػَجما َجػػػػػػػػَخْكا  كُجػػػػػػػخُّ

كا الػػػػػحُُّيػَؿ كَحػػػػػاُركا    ِبَخْيػػػػػٍل كَقػػػػػْج َجػػػػػخُّ

   
 كقػػػػػػػػْج َحَسَمػػػػػػػػْتيْع ِحيَشسػػػػػػػػا َعػػػػػػػػاَيُشػا الطَُّبػػػػػػػػا

 َمَصاَيػػػػػػػػػػػا الَسَشاَيػػػػػػػػػػػا ِلمَبػػػػػػػػػػػَػاِر َفَبػػػػػػػػػػػاُركا  

   
 الُعْجػػػػػػػػػػػػػِع أفَّ ُجُيػَشػػػػػػػػػػػػػوُ ِلػػػػػػػػػػػػػَيْعَمَع مْمػػػػػػػػػػػػػُظ 

 إلػػػى الَسػػػػِت َقػػػْج ُيْدػػػَخػ ِبِيػػػْع كُيَدػػػارُ   

   
 َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجكََّخُيْع بالَسْذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخِفيَِّة َفْيَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٌ 

 َعِطػػػػػػيٌع َلِجْيػػػػػػِو الُسْعطَسػػػػػػاُت ِصػػػػػػَغارُ   

   
 كَقػػػػػػػػػػػػػػْج أيَُّسػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػػْغ َذلػػػػػػػػػػػػػػػَظ ِنْدػػػػػػػػػػػػػػػَػةً 

 َعػػػػػَخاُىغَّ َمػػػػػْع ُسػػػػػػِء الَحَيػػػػػاِة َصػػػػػَغارُ   

   
َجىُتَبػػػػػػػػػػػاِكي َعمػػػػػػػػػػػيِيْع با  لشََّيػػػػػػػػػػػاِر كبالػػػػػػػػػػػجُّ

 كأْدُمُعيػػػػػػػػػػػػا ِعشػػػػػػػػػػػػَج الُبَكػػػػػػػػػػػػاِء ِغػػػػػػػػػػػػَدارُ   

   
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػأنَُّيُع لػػػػػػػػػػػػػػػػػْع َيْعَمُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أفَّ َباَعَشػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 َشػيػػػػػػػػػٌل كأْعَسػػػػػػػػػاُر الُعػػػػػػػػػَجاِة ِقَرػػػػػػػػػارُ   

   
 ِدَمػػػػػػػػػػػػػػػػاُؤُىُع َىػػػػػػػػػػػػػػػػْجٌر كلِكػػػػػػػػػػػػػػػػغَّ َضػػػػػػػػػػػػػػػػْخَبَشا

ػػػػػػػَداِؿ ُجَبػػػػػػػارُ    (ٕ)«ألْعَشػػػػػػػاِقِيْع َيػػػػػػػػـَ الشِّ
 

   
 الغافخؼ  بغ عامخ فييا اإلماـ دمحم بغ ناصخقريجة ُيحخِّض أيًزا كلمحبدي 

 عمى حخب األعجاء؛ سسَّاىا )زناد الحخب( يقػؿ فييا:   مغ )الصػيل(
 َفَسػػػػػا ُكػػػػػلُّ َمػػػػػْغ َيَيػػػػػػػ الُسػػػػػخاَد ِبَبػػػػػالغٍ »

 ُمَشػػػػػػػػػػػػػػاُه كال ُكػػػػػػػػػػػػػػلُّ الُفُحػػػػػػػػػػػػػػػِؿ َضػػػػػػػػػػػػػػَػاِرَيا  

   
                                                           

سمصشة  -دركير، أحسج: مجخل إلى دراسة األدب في ُعساف، د.ط، دار األسخة، مدقط  ((ٔ
 .٘ٗٔصـ، ُٕٜٜٔعساف، 

، كزارة التخاث ٕالحبدي، راشج بغ خسيذ بغ جسعة: الجيػاف، تح: عبجالعميع عيدى، ط ((ٕ
 .ٓٙصـ، ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔسمصشة ُعساف،  -القػمي كالثقافة، مدقط 
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 َفَمػػػػػػػػػْغ َيُبَمػػػػػػػػػَغ الَعمَيػػػػػػػػػاَء إال الػػػػػػػػػحؼ َلػػػػػػػػػوُ 

 الَقَشػػػػػػػػػػػػػػا كالَقَػاِضػػػػػػػػػػػػػػَباَعػػػػػػػػػػػػػػَداِئُع َيْدػػػػػػػػػػػػػػِبْقَغ   

   
 كَقْمػػػػػػػٌب َقػػػػػػػِػؼّّ َيْقُرػػػػػػػُخ الخُّْعػػػػػػػُب ُدكَنػػػػػػػوُ 

 كَرأٌؼ ُيػػػػػػَخػ ِمػػػػػػػْغ ُحْدػػػػػػػِشِو الُحػػػػػػػْدُف َذاِىَبػػػػػػػا  

   
ػػػػػػػػيَف َناِبًيػػػػػػػػا  كأَلَْمػػػػػػػػُة َصػػػػػػػػْيٍج َتْتػػػػػػػػُخُؾ الدَّ

 كَصػػػػػػػػػاِرـُ َعػػػػػػػػػػْدـٍ َيْتػػػػػػػػػُخُؾ المَّْيػػػػػػػػػػَث َىاِئَبػػػػػػػػػػا  

   
 هُ كَبػػػػػْحُؿ َنػػػػػًجػ َقػػػػػْج ُيْخِجػػػػػُل الُسػػػػػْدَف ُكْثػػػػػخُ 

 كَبػػػػْأٌس ِبػػػػِو ُيْزػػػػِحي أخػػػػػ الَبْغػػػػِي َعاِشَبػػػػا  

   
 كَجػػػْيٌر َفَمػػػْػ أْكَردتَػػػُو الَبْحػػػَخ َسػػػاَعَة اْلػػػػػػ

ـٍ أْصػػػَبَح الَبْحػػػُخ َناِضػػػَباػػػػػػػػ    َػَغى َكْىػػػَػ َشػػػا

   
 كَحػػػػػػػػػػػْدـٌ إَذا أْبَخْمػػػػػػػػػػػػَت أْمػػػػػػػػػػػػًخا كِقْدػػػػػػػػػػػػَتوُ 

 فمػػػػػػػػػْع َتْقػػػػػػػػػِس َحتَّػػػػػػػػػى َتْدػػػػػػػػػَتِبيَغ الَعَػاِقَبػػػػػػػػػا  

   
 كَعْفػػػػػػػػػػٌػ َكاِسػػػػػػػػػػٌع ِعشػػػػػػػػػػَج ُقػػػػػػػػػػْجَرةٍ  كِحْمػػػػػػػػػػعٌ 

 فيػػػػحا الػػػػحؼ أْضػػػػَحى عمػػػػى الُحػػػػخِّ َكاِجَبػػػػا  

   
 كلػػػْغ َيْبُمػػػَغ الَعمَيػػػاَء يػػػا ابػػػَغ ابػػػِغ َعػػػاِمخٍ 

ػػػػػػػػَػاِكَبا   َماَء الدَّ  َفتًػػػػػػػػى لػػػػػػػػيذ ُيْيِخيػػػػػػػػُق الػػػػػػػػجِّ

   
 كال َيَدػػػػػػػَمُع الُحػػػػػػػخُّ الَكػػػػػػػخيُع ِمػػػػػػػَغ األَذػ

 اكَكْيػػػػػػػػػِج الِعػػػػػػػػػَجا َحتَّػػػػػػػػػى َيِرػػػػػػػػػيَخ ُمَحاِرَبػػػػػػػػػ  
   

 إَذا أنػػػػَت لػػػػْع َتْطِمػػػػْع ُضِمْسػػػػَت كلػػػػْع َتِيػػػػْب 

 كَنػػػػػػػػػػػػػاَؿ ُمَعاِديػػػػػػػػػػػػػَظ الُسَشػػػػػػػػػػػػػى كالَسَصاِلَبػػػػػػػػػػػػػا  

   
 كَحػػػْخُب األَعػػػاِدؼ إْف َتَقاَصػػػْخَت ُدكَنيػػػا

 َعػػػػػِجْمَت الطَّييػػػػػَخ الُسْدػػػػػَتَعاَف الُسَرػػػػػاِحَبا  

   
 فػػػػػػػػػػػػػػبل أَرػ إال أْف َتُرػػػػػػػػػػػػػػػَؿ ِبَفْيَمػػػػػػػػػػػػػػقٍ 

ػػػػػػػػػػػػػػػجِّ     الُسَعاِنػػػػػػػػػػػػػػػِج َسػػػػػػػػػػػػػػػاِلَبافُتْرػػػػػػػػػػػػػػػِبَح لمزِّ

   
ػػػػػػػْبَخ أْجَسػػػػػػػَل لمَفتَػػػػػػػى ػػػػػػػي َرَأْيػػػػػػػُت الرَّ  كإنِّ

نَيا ِلَسػػػػػػػػػػْغ َصػػػػػػػػػػاَر َغاِلَبػػػػػػػػػػا    كلكشَّسػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػجُّ

   
 َفَحػػػػػاِرْب كأْسػػػػػِعْخ ِلمػػػػػَػَغى َناَرىػػػػػا التػػػػػي

 (ٔ)«َيُؤكُب بيا الَعاِصي أخػػ الَبْغػِي َتاِئَبػا  

   
 
أكاخخ حكع الجكلة اليعخبية مع  حتىىكحا ضلَّ االستشياض حاِضًخا متألًِّقا ك 
ْت إلى دخػؿ  اـ البػسعيج أئسَّتيا في دكَّامة صخاعات كنداعات أدَّ انتقاؿ الدمصة إلى حكَّ
عاد كبقػة عمى يج شعخاء  إلى أفْ  بريز االستشياضفَخَفَت  (ٕ)ـٜٗٚٔسشة 

 جأبمغ ىشا تك مة السحقق سعيج بغ خمفاف الخميمي، الجراسة، كمغ أكائميع زمًشا العبل
في ُعساف برػرتو ذكَّل فيو شعخ االستشياض الحؼ ت عرخ الجراسةل ةالدمشي لِحقبةا

 في العرخ الحجيث. الشاضجةالججيجة 
 

                                                           

 .ٗ٘ٔالحبدي: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٕٖ٘ٛ، صٓٔ: السػسػعة الُعسانية، )مخجع سابق( جمؤلفيغُيشطخ: مجسػعة  ((ٕ
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 الفرل األول
 ستشهاض في ُعسان في عرخ الجراسةالسؤثخات العامة في شعخ اال

 السبحث األول: تأثيخ الفكخ اإلباضي الدياسي في شعخ االستشهاض:
الستسثل في ركائد  الدياسي كُبعجىا التاريخيالثقافية الجيشية،  األسذُتذكُِّل 

شعخاء عرخ  معطعنفدية السحىب اإلباضي، معالع الشدعة االستشياضية في 
فإقامُة الجيغ،  ؛في ثػابتيعاألكائل  (ٔ)الء أعادكا ترجيخ تجخبة الذخاة فيؤ  ؛الجراسة

 فيسػىا كشبقػىا، ؛ناصعةىي ثػابت قخآنية كنرخة السدتزعفيغ، كقيخ السدتبجيغ 
في نزاليع الدمسي؛  (ٕ)ةجَ عَ القَ  ُخصىساركا عمى  ىؤالء الذعخاء عبلكة عمى أفَّ 

                                                           

لقٌب ُيصمقو اإلباضية عمى الحيغ يدمكػف مدمظ الذخاء، كىػ مدمظ مغ مدالظ «: الذخاة » ((ٔ
الجيغ، كنػع مغ أنػاع اإلمامة اإلباضية قجيًسا؛ كىػ أف يبيع إنداف نفدو ابتغاء مخضاة هللا لقػلو 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    چتعالى: 

يذتخؼ اإلنداف نفدو مغ الشار أك يذتخؼ  [، كيعشي كحلظ أفٔٔٔالتػبة: ]چې   ېى  
الجشة بشفدو. كالذخاء عسل تصػعي بقرج مػاجية الطمع، ال عمى سبيل الػجػب كالفخض، كلكغ 
عمى سبيل االستحباب؛ كشخيقتو أف تشتجب جساعة ال تقّل عغ أربعيغ رجبًل إماًما ليع يبايعػنو 

السشكخ، يجتيجكف في حث الشاس عمى كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ  عمى شاعة هللا كرسػلو 
تغييخ الحكع الجائخ دكف التعخض لمخعية كال لؤلمػاؿ، كال يجػز ليع إخافة الشاس. كيعػد ضيػر 

ببلؿ مخداس بغ حجيخ،  خة، كمغ أبخز الذخاة األكائل: أبػىحا السرصمح إلى القخف األكؿ لميج
الباحثيغ: معجع مرصمحات كأبػ حسدة السختار بغ عػؼ الذارؼ.   ُيشطخ: مجسػعة مغ 

ـ، ٕٕٔٓ -ىػ ٖٖٗٔسمصشة ُعساف،  -، كزارة األكقاؼ كالذؤكف الجيشية، مدقط ٕاإلباضية، ط
 ، شخؼ ]الذارؼ / الذخاء[.ٓٔ٘ك ٜٓ٘، صٔج
ـ عمى أتباع أبي ٛ٘ٙىػ / ٖٛلفٌع أشمقو فخيٌق مغ الُسحكَِّسة بعج معخكة الشيخكاف  «:ةجَ عَ القَ » ((ٕ

لتسيسي، الحيغ قعجكا عغ الخخكج عمى الحكاـ األمػييغ، كُيسثل الَقَعَجة ببلؿ مخداس بغ أدية ا
الفخقة السعتجلة مغ الُسحكِّسة )في ببلد العخاؽ: البرخة كاألىػاز(، كىي بسشدلة البحرة التي أنتجت 
فيسا بعج فخقة اإلباضية التي تسيدت عغ األزارقة كغيخىا مغ فخؽ الخػارج الستصخفيغ. كيتسيد 

ة بسا يمي: )أ( التحمي بالربخ إزاء الحكاـ األمػييغ التداًما لمتقّية. )ب( مخالفة الخػارج الَقَعجَ 
 دار حخب. = -رعية أك حكاًما-الستصخفيغ؛ حيث ال يعتبخكف ببلد خرػميع مغ السدمسيغ 
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حتى يتحقق مخادىع  ؛إعجاد الخجاؿ الستدمحيغ بالعمع كالسعخفةك  ،فشاضمػا بقػة الكمسة
 .كسا ُيصمقػف عمييا أؼ اإلمامة (دكلة العجؿ)بعث في 
  :الُسشِقح(:صهرة الخجل الذاري أواًل( 

يكثخ تخداد ذكخ الخجل الذارؼ السشتطخ إلنقاذ العباد كإرجاع الحقػؽ في شعخ 
؛ فالذعخاء ُيدقصػف عميو كل إما بريغة السفخد أك الجسع، كيأتي ذكخه شعخاء الجراسة

 ،كخزػعيع ،كخذػعيع، كعبادتيع ،كتقػاىع ،صفات الذخاة األكائل في كرعيع
كأمانتيع، كفي حدميع صجقيع ك  لمقخآف، كفي قياميع كتيججىع، كتبلكتيع ،كتبّتميع

 .كشجاعتيع في ساحة السعخكة
إلى أسمػب الخصاب في كصفو لمذخاة  (ٔ)الذيخ سعيج بغ خمفاف الخميمييعسج 

ُرُو ؛ ْشِقِحيغالسُ  الميل الجاجي  ذلظ ؛«فيا لَظ ليبلً » بالشجاءفيسشُح الميَل اإلحداَس كُيذخِّ
                                                                                                                                                                      

)ج( عجـ الحكع بذخؾ مخالفييع مغ السدمسيغ؛ فيع يشكخكف استعخاض الديػؼ في كجو 
حجيغ، كيحّخمػف أمػاليع كسبي ندائيع. لحلظ ضمت اإلباضية عمى فكخة السخالفيغ مغ السػ 

سة، لع تشحخؼ إلى الغمػ كالخخكج؛ لحلظ سّساىا خرػميا مغ األزارقة كالشججات كالرفخية  الُسحكَّ
بالقعجية انتقاًما؛ أؼ: الحيغ قعجكا عغ الخخكج عمى الدمصاف الجائخ في نطخىع، كإنسا كاف قعػدىع 

مجسػعة مغ الباحثيغ: ج الُسحكِّسة اليادغ الستخكؼ الُسحكِّع لمجيغ كالعقل.  ُيشطخ: التداًما بسشي
 ، قعج ]الَقَعَجُة[.ٜٜٚ، صٕمعجع مرصمحات اإلباضية، )مخجع سابق( ج

لسحقق(: عالٌع محقق، كفقيو بغ خمفاف بغ أحسج بغ صالح الخميمي، الذييخ بػػ)ا ىػ سعيج ((ٔ
ـ، كنذأ ٕٔٛٔ -ىػػ ٖٕٙٔعاش في القخف الثالث عذخ اليجخؼ، ُكِلج في بمجة بػشخ عاـ  مجقق.

األمة كرأب تقًيا كرًعا، ساعًيا لربلح  -رحسو هللا  -مشح صغخه محًبا لمعمع كشغػًفا بو، كاف 
ـ، كبعج ٛٙٛٔىػ / ٕ٘ٛٔأركاف دكلة اإلماـ عداف بغ قيذ البػسعيجؼ سشة  صجعيا، كُيعجُّ أحج

ـ سجشو الدمصاف تخكي بغ سعيج، ثع دفشو ىػ كابشو حّييغ ٔٚٛٔ -ىػ ٕٚٛٔح بيا سشة أف أشي
في شيخ ذؼ القعجة مغ نفذ الدشة. تخؾ السحقق الخميمي العجيج مغ السؤلفات التي تذيج عمى 

يع أعمع الذعخاء كأشعخ العمساء. غدارة عمسو مشيا ديػانو الذعخؼ؛ فيػ أحج الثبلثة الحيغ ُكِصُفػا بأن
لجػدتو كببلغتو كقػة معانيو؛ فرار مسا يحفع في الرجكر، كيتسثل بو  ؛بل عمى شعخه الشاسأق

في كل حيغ.  ُيشطخ: الدعجؼ، فيج بغ عمي بغ ىاشل: معجع شعخاء اإلباضية "قدع السذخؽ"، 
، ٛ٘ٔـ، تخجسة رقع ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔسمصشة ُعساف،  -، مكتبة الجيل الػاعج، مدقط ٔط

 .ٗٙٔص
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 يخاشبو ثع ،فتحّػؿ الربح إلى سػاٍد شاحب ؛بدببو شسذ الزحىالحؼ تكجرْت 
شالًبا مغ الميل أف ؛ عمى كجو الصمب بإلحاح (ٔ)(أال)بحخٍؼ مغ حخكؼ التحزيس 

ـَ األمِخ ِفْتَيٌة كخاـٌ  ليشبمجَ  ؛يشجمي لعجؿ، كتطيخ أنػار ُيخدُّ بيُع ا ،الربح كقج أخح زما
 الصػيل()مغ    يقػؿ: ؛السعالي عمييع

 لػػَظ لػػيبًل قػػج دجػػى فتكػػجرْت  فيػػا»

ػبُح أسػػُد أْسػَفعُ     شسػُس الزحى فالرُّ

   
 أاَل تشجمْي يا ليُل عغ صبِح ِفْتَيػةٍ 

ـٍ بيػػػػػػػػػْع َقػػػػػػػػػْج ُردَّ لمعػػػػػػػػػجِؿ ُيػَشػػػػػػػػػعُ     ِكػػػػػػػػػخا

   
 َتطػػػػػػاىُخ أنػػػػػػػاُر السعػػػػػػالي عمػػػػػػييعُ 

(ٕ)«كألِػيػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػدِّ الجبللػػػػػػػػػّي ُتْخَفػػػػػػػػػعُ   
 

   
في  -الحيغ سُيعيجكف السجج السأمػؿ-كيعخج بعجىا إلى كصف أكلئظ الفتية 

يقػؿ  ؛بي حسدة الذارؼ عشج كصفو ألصحابولغٍة متأثخة بأسمػب الذخاة األكائل أمثاؿ أ
 :مغ )الصػيل(   الخميمي:
 أِشجاُء يػـَ البأِس في حػمػِة الػػغى»

 ُأكلػػػػػػػػػػ َرَحُسػػػػػػػػػػٍت بيػػػػػػػػػشيع ال َتَقصَّػػػػػػػػػعُ   

   
 ُشػػػػػػػػخاةٌ لشرػػػػػػػػِخ هللِا بيعػػػػػػػػْت ُنفػُسػػػػػػػػُيع

 َكَمػػػػػػػاليع فػػػػػػػي َغْيػػػػػػػِخ ذلػػػػػػػَظ َمْصَسػػػػػػػعُ   

   
 قػػػػِج اْنتُػػػػِجُبػا فػػػػي ُنرػػػػخِة هللِا فاْغتَػػػػجْت 

يِغ الحشيفػػػػي َتْدػػػػَصعُ     ِبيػػػػْع ُغػػػػَخُر الػػػػجِّ

   
 ُبػػػػػػُجكُر ُدَجػػػػػػى ُشػػػػػػعُّ األُنػػػػػػػِؼ َمذػػػػػػايخُ 

 ِلػػػػػػػػػػػخبيُع قػػػػػػػػػػػػج أْخَبتُػػػػػػػػػػػػػا كَتَزػػػػػػػػػػػػّخُعػا  

   
 َمَخاِبيػػػػػػػػػػُت أْحبػػػػػػػػػػاٌر ركاسػػػػػػػػػػي َتَبتَّػػػػػػػػػػلُ 

 لِحْمػػػػػػػػػِع َمْػِضػػػػػػػػػعُ ُنحػػػػػػػػػػُرىُع لمعمػػػػػػػػػِع كا  

   
 ِبيػػػػْع َيْذػػػػِخُؽ الػػػػجنيا كَيدتػِسػػػػُق العػػػػبل

 كُتْدػػػػَتسصُخ األنػػػػػاُء كالغػػػػػُث أجسػػػػعُ   

   
ػػػػػػػػجٍ   كػػػػػػػػأفَّ مثػػػػػػػػاني ِذْكػػػػػػػػخِىْع فػػػػػػػػي َتيجُّ

ُعػا    َمَداميػػػػػػػػػُخ داكٍد بيػػػػػػػػػا َقػػػػػػػػػْج َتدػػػػػػػػػجَّ

   
ـَ األرِض ِمػػػػْغ َلْحػػػػِع ِمْيتَػػػػةٍ   كػػػػأّف ُحصػػػػا

 َتَخّفُعػػػػػاَفُيػػػػْع َعْشػػػػُو فػػػػي َعْميػػػػاُىُع َقػػػػج   

   
 كػػػػػػػػػػػػػػأّف السشايػػػػػػػػػػػػػػا ُمْشيػػػػػػػػػػػػػػٌة ِلقمػػػػػػػػػػػػػػػبيع

 فسا كاد َيْثشي القػـَ بػالحتِف َمْرػخعُ   

   
                                                           

، كتختز خُؼ عخٍض كتحزيس، كالعخُض شمٌب بميغ، كالتحزيُس شمٌب ِبحثٍّ ح (:أال) ((ٔ
ُيشطخ:    .[ٕٕالشػر: ]چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک چقػلو تعالى: )أال( بالجسمة الفعمية؛ مثل 

 -، دار الذخؽ العخبي، بيخكت ٖاألنصاكي، دمحم: السحيط في أصػؿ العخبية كنحػىا كصخفيا، ط
 .ٜٛ، صٖلبشاف، د.ت، ج

، مكتبة الزامخؼ، ٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، تح: عادؿ بغ راشج السصاعشي، ط( (ٕ
 .ٕٔٔـ، صٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔسمصشة ُعساف،  -الديب 
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 تَػػػػػػػػخاىع إذا مػػػػػػػػا كػػػػػػػػاَف يػػػػػػػػػـُ َكخييػػػػػػػػةٍ 

 بالسخىفػػػػػػػاِت تَػػػػػػػجرَُّعػا ػ خً أسػػػػػػػػَد َشػػػػػػػ  

   
 أسػػػػػاشيُغ فػػػػػي يػػػػػػـِ المقػػػػػا ال َتْيػػػػػػُلُيع

 فييػػػػا الذػػػػجاُع ُمػػػػَخكَّعُ  ىبػػػػخكُؽ كًغػػػػ  

   
 السشايػػػػػػػا َبػاِسػػػػػػػًساَيخػُضػػػػػػػػف دأمػػػػػػػاَء 

 كػػػػػػػػػػأنَّيُع فػػػػػػػػػػي َجّشػػػػػػػػػػِة الخْمػػػػػػػػػػِج ُرتّػػػػػػػػػػعُ   

   
 َقػػػػػػػِج اّشَخُحػػػػػػػػا ُلػػػػػػػْبَذ الػػػػػػػّجركِع كأنيػػػػػػػا

(ٔ)«ليْع ِمْغ زكّياِت السشاصػِب أْدُرعُ   
 

   
تخحىا كسيمة إليقاظ اليسع يصػرًة مثالية ألكلئظ الفتية؛ الذاعخ ىشا سع يخ 
( الحخؼتكخار حبَّخىا بالخاممة؛  جاللة التذبيو كالتػكيج في ثبلثة أبيات متتالية؛ ل )كأفَّ

ـِ الدمػؾ،كق ،نراعة السشيِج، كسبلمِة السشدع كما يػحيو مغ (ٕ)مًعا فخادة مؤكًجا  ػا
تيٌة أشجاُء عمى الخرع في ساحة في القخآف الكخيع مغ قبُل؛ فيع ف الرػرة التي تجّمْت 

باعػا نفػسيع كأمػاليع لشرخة هللا، ىع مثاؿ لمعمِع كالِحمع،  (ٖ)قتاؿ، رحساء فيسا بيشيعلا
 ُتدسُع تبلكتيع في جػؼ الميل كأنيا مداميخ داكد، عافػا نعيع الجنيا ،ُخّذعٌ  ،تقاةٌ  ،ادٌ عبّ 

؛ ليثبَت كضاعة ىحه محِع ميتة نتشةب نعيسيا ُمذبًِّيا ،كزيشتيا؛ فتخّفعػا عشو بعميائيع
كسا يـػ الشداؿ، يخػضػف بحخ السشايا أسػد شخػ في  أيًزا كىع ،الجنيا في نطخىع

 ؛كقج خمعػا دركعيع الحجيجية ،كأنيع في الجشة يتشّعسػف  ؛ُيخاض الساء الشسيخ
 أركاحيع الدكية التي تأبى الزيع.ليدتبجلػىا ب

 

                                                           

 .ٕٔٔص)مرجر سابق( الخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف،  ((ٔ
ج؛ نحػ: كأفَّ زيًجا أسٌج؛  ((ٕ ( أنيا تأتي لمتذبيو السؤكَّ نقل الُسخادؼ عغ ابغ مالظ في معشى )كأفَّ

( كصار الحخفاف حخًفا كاحًجا؛ مجلػاًل بو  فإفَّ األصل )إفَّ زيًجا كاألسج( فُقّجمت الكاؼ، كُفتحت )أفَّ
في حخكؼ  الجشى الجانيىػ(: ٜٗٚالُسخادؼ، الحدغ بغ قاسع )ت ُيشطخ: عمى التذبيو كالتػكيج.  

لبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔالسعاني، تح: فخخ الجيغ قباكة ودمحم نجيع فاضل، ط
 .ٓٚ٘ـ، صٕٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ

 تجّمت ىحه الرػرة في قػلو تعالى: (ٖ)
 [.ٜٕالفتح: ]سػرة ..چٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچ 
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يخػ في شخز الذيخ صالح بغ عمي ف (ٔ)الدالسينػر الجيغ اإلماـ أما 
شِقح، بعجما جاب شخؽ الببلد كغخبيا لمبحث عغ صػرَة الخجل الذارؼ السُ  (ٕ)الحارثي

                                                           

: فقيو مجقق، كإماـ محقق، «نػر الجيغ»السذيػر بػػ، بغ حسيج بغ سمػـ الدالسي ىػ عبجهللا ((ٔ
ُكِلَج في بمجة الحػقيغ مغ أعساؿ الخستاؽ في ُعساف عاـ كمخجع ُعساف في عرخه، كناضع لمذعخ، 

ا، قػؼ . كف برخه كىػ ابغ اثشتي عذخة سشة، ككاف في صباه حافطً ـٜٙٛٔ - ىػٕٙٛٔ
ىػ، كاترل بالذيخ الػلي ٖٛٓٔىاجخ إلى الذخقية سشة . عقػؿ كالسشقػؿالحاكخة. نبغ في عمع الس

ا لو. أّلف في صالح بغ عمي الحارثي في القابل، كاستػشغ بيا، كلبث عشج شيخو معاضجً 
مجاالٍت شتى، شسمت العقيجة، كالفقو كأصػلو، كالحجيث، كعمػـ المغة العخبية، كلو ديػاف شعٍخ في 

. تسّكغ اإلماـ الدالسي بإيسانو استشياض اليسع كاإلصبلح كاألخبلقياتغاية العحكبة كالخصانة في 
كإخبلصو مغ إقامة دكلة اإلمامة قبل كفاتو بدشة كاحجة؛ حيث نّرب اإلماـ سالع بغ راشج 

تػفي ليمة الخامذ مغ شيخ ربيع األكؿ سشة ـ.  ٖٜٔٔ -ىػ ٖٖٔٔالخخكصي إماًما لُعساف سشة 
كسقػشو عغ راحمتو، كضل مجة تػفي بعجىا عغ ستة  إثخ اصصجامو بغرغ شجخة ىػٕٖٖٔ

 ا، كقبخه معخكؼ عمى سفح الجبل األخزخ في بمجة )تشػؼ( التابعة لػالية ندكػ.كأربعيغ عامً 
نيزة األعياف ِبحخيَّة  :أبػ بذيخ، دمحم بغ نػر الجيغ عبجهللا بغ حسيجالدالسي،  :ُيشطخ

ػػػ كأبػ غجة،  .ٜٛص،  ـٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ لبشاف، - بيخكت، دار الجيل، ٔطُعساف، 
، بجية / مكتبة اإلماـ الدالسي، ٕط جػابات اإلماـ الدالسي،: مقجمة تحقيق كتاب :الدتارعبج

: ناصخ بغ دمحم .  ػػػػ كالسخمػرؼ،٘، صٔج، ـٜٜٜٔىػ / ٜٔٗٔ، سمصشة ُعساف -السشتخب 
راد الشجكة التي قخاءات في فكخ الدالسي، ح: الدالسي السجتيج السججد، بحث ممحق بكتاب

كزارة التخاث كالثقافة،  ،السشتجػ األدبي، ٕط ـ،ٕٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔأقاميا السشتجػ األدبي عاـ 
الدعجؼ: معجع شعخاء اإلباضية "قدع .  ػػػػ ك ٕٗص ،ـٖٕٓٓىػ / ٖٕٗٔسمصشة ُعساف،  -مدقط 

 .ٕٓٗ، صٕٕ٘السذخؽ"، )مخجع سابق( تخجسة رقع
: عالٌع فقيو، كأميخ «السحتدب»أبػ عيدى، السذيػر بػػ، الحارثي بغ ناصخ صالح بغ عمي (ٕ)

ـ، أخح العمع ٖٗٛٔ -ىػ ٕٓ٘ٔمحتدب، ُكِلج في بمجة السزيخب بالقابل مغ شخقية ُعساف عاـ 
عغ الذيخ العبلمة سعيج بغ خمفاف الخميمي، ككاف الذيخ صالح أحج أقصاب دكلة اإلماـ عداف بغ 

ـ كعميو دارت الفتػػ في كقتو، ُتػفي في حخبو لبشي قيذ، كاف أعمع أىل زمانو بالحبلؿ كالحخا
جابخ أنرار الدمصاف آنحاؾ في مشصقة الجيمة مغ أعساؿ سسائل متأثًخا بخصاصة أصيب بيا في 

ـ.    ُيشطخ: الدعجؼ، فيج بغ عمي بغ ىاشل: معجع الفقياء ٜٙٛٔ -ىػ ٖٗٔٔفخحه عاـ 
ىػ ٕٛٗٔسمصشة ُعساف،  -الػاعج، مدقط  ، مكتبة الجيلٔكالستكمسيغ اإلباضية "قدع السذخؽ"، ط

 .ٛٛٔ، صٔٔٗ، تخجسة رقع ٕـ، جٕٚٓٓ -
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فالجىخ عاجد عغ  ؛صغخهسّيٍج شجاع حاز السجج مشح  فمع يججه إال في ؛ذلظ الخجل
ناؿ العبل بأسّشة الخماح كحجِّ الديػؼ، ىّستو تشاشح الشجػـ ىػ سّيٌج إحراء مشاقبو، ك 

فقاـ بشرخة الجيغ  ؛كقػة شكيستو ،كسجاياه ،خمقو أكا مغا ر سَ السزيئة، ييابو السمػؾ لِ 
 :(الصػيل)مغ يقػؿ:     ؛نجراسو كذىابوبعج ا
ؼ صػػارًما»  كجػػخَّدُت مػػغ عدمػػي بحػػجِّ

ـَ الُخُصػػػػػػػػػػِب الشَّػاِئػػػػػػػػػبِ     أُقػػػػػػػػػجُّ ِبػػػػػػػػػِو َىػػػػػػػػػا

   
 كُجْبػػػػػػػُت ِبػػػػػػػِو َشػػػػػػػْخَؽ الػػػػػػػببلِد كَغْخِبَيػػػػػػػا

 كَفتَّْذػػػػُت ىػػػػحا الشػػػػاَس ِمػػػػْغ ُكػػػػلِّ جانػػػػبِ   

   
تي  فأْمَخْزػػػُتُيْع ُنرػػػحي كصػػػفَػ مػػػػدَّ

 يَمصػػػػػػػػالبِ  َكأْكَدْعػػػػػػػػُتيع ِسػػػػػػػػخِّؼ فػػػػػػػػأْخُصػ  
   

 َخػػػػبل سػػػػيًِّجا حػػػػاَز الُعػػػػبل فػػػػي َمشاقػػػػبٍ 

 َبقػػا الػػجْىِخ َعػػْغ إحرػػاِء تمػػَظ السشاقػػبِ   

   
 ُىَسػػػػػاـٌ لػػػػػُو فػػػػػي السجػػػػػِج أْصػػػػػٌل مؤثَّػػػػػلٌ 

 حَسْتػػػػػػػػػُو العػػػػػػػػػػالي بالَقَشػػػػػػػػػا كالقػاضػػػػػػػػػبِ   

   
 الِعػػػػدِّ ِشْفػػػػبًل كيافًعػػػػاَنَذػػػػا فػػػػي بدػػػػاِط 

 كألقػػػػػػػى عميػػػػػػػِو الَعػػػػػػػجُؿ أثػػػػػػػػاَب َراىػػػػػػػبِ   

   
ػػػػػػخيِخ كأنَّػػػػػػوُ   تػػػػػػخػ َشْخَرػػػػػػُو َفػػػػػػػَؽ الدَّ

 لػػػػػػػػػو ِىَسػػػػػػػػػٌع َفػػػػػػػػػْػَؽ الشُّجػػػػػػػػػػـِ الّثػاِقػػػػػػػػػبِ   

   
 تَػػػػػػػػػػػػػػخاهُ كإْف يشػػػػػػػػػػػػػػَأ السمػػػػػػػػػػػػػػػَؾ كأنَّػػػػػػػػػػػػػػو

 حػػػػػػػػػػػػػاَلييْع ِمػػػػػػػػػػػػػْغ َىْػِلػػػػػػػػػػػػِو الُسَتَقػػػػػػػػػػػػػاِربِ   

   
يُغ دارٌس  يِغ كالػػػػػػجِّ  كقػػػػػػاـ ِلشرػػػػػػِخ الػػػػػػجِّ

(ٔ)«فأحيػػػا ِبػػػِو الػػػخحسُغ ُمْيَجػػػَة َعاِشػػػبِ   
 

   
القخيب السػقغ بإجابة الُسشادػ الحؼ ُيسثُِّل رمًدا لمخبلص،  نجاءَ  بعجىا يشاديوك 

يِغ تيّجـ، كأماكغ العبادة أمدْت مدتشيًزا إياه أف يقػـ بشرخ هللا  ؛ فخكُغ الجِّ
 ،محوكتبلشت مبل ،العمعمبلعب لمغي كالميػ، كالجيل ألقى ضبللو القاتسة؛ فحىب 

 الصػيل()مغ    يقػؿ: ؛كليذ لو سػػ السشادػ مغ مجيخ
ًما» يِغ أمدػػػػى ُمَيػػػػجَّ  أصػػػاِلُح ُركػػػػُغ الػػػػجِّ

 كأمدى مكػاَف الػحكِخ غػيُّ السبلعػبِ   

   
 أصػػػػػػػاِلُح إفَّ الجيػػػػػػػَل أرخػػػػػػػى ُسػػػػػػػُجكَلوُ 

 كألقػػػػػػػى عميشػػػػػػػا حالكػػػػػػػاِت الَغَياِىػػػػػػػبِ   

   
 رُسػػػػػػػػػُموُ أصػػػػػػػػاِلُح إفَّ الِعمػػػػػػػػَع أْقػػػػػػػػَػْت 

 كلػػػػػػػػيَذ َلػػػػػػػػُو َلػػػػػػػػْػالَؾ َلْيَفػػػػػػػػُة نػػػػػػػػاِدبِ   

   
 أصػػػػػػػػاِلُح إفَّ الشػػػػػػػػاَس ألَقػػػػػػػػْػا ِذَمػػػػػػػػاَمُيع

 كمػػػػػػػا لُيػػػػػػػْع فػػػػػػػي هللِا َرْغبػػػػػػػُة راِغػػػػػػػبِ   

   
ػػػػػػػَخ الػػػػػػػخحسُغ ُكػػػػػػػبًل ِلَسػػػػػػػا لػػػػػػػوُ   كقػػػػػػػج يدَّ

 كُكْشَت لشيِل السْجػِج ِمػْغ خيػِخ كاِسػبِ   

   
                                                           

عيدى بغ دمحم  د.ىػ(: الجيػاف، تح: ٕٖٖٔيغ، عبج هللا بغ حسيج )ت( الدالسي، نػر الج(ٔ
 .ٛ٘ـ، صٜٕٓٓ -ىػ ٖٓٗٔاألردف،  -، َعّساف ، دار كشػز السعخفةٕالدميساني، ط
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 فقْع كاْنُرِخ السػلى كُعْج لمػحؼ َمَزػى

اًيا ِلخيِخ السكاِسػبِ فبل    (ٔ)«ِزْلَت َسعَّ
 

   
تكخار الشجاء )أصالُح( بشبخِة تػتٍخ قرػػ مغ أجل الػصػؿ إلى مخحمة يػحي 
الشفدية في خصاب رجٍل تتحقق فيو صػرة  وِ الدالسي أبججياتِ اإلماـ انفخاج؛ ففّخغ 

َف تكخاره لبمػرة مػقفو الخافس لكل أشكاؿ الطمع كالقيخ  ؛الذارؼ السخمِّز ليػضِّ
 يقػؿ:حيغ  الستشياضي ىحا في قريجتو الثانيةكاالنحصاط، ثع يؤكج نجاءه ا

 (:الػافخ)مغ 
 أصػػػػػػػاِلُح إفَّ أمػػػػػػػَخ الشػػػػػػػاِس ُأْلقػػػػػػػي»

ْيػػػػػػػػػػَظ فػػػػػػػػػاْنيْس لمسدػػػػػػػػػػيخِ     عمػػػػػػػػػى كفَّ

   
 أصػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلُح إْف تَدػػػػػػػػػػػػػػػػػتَّْخَنا بُعػػػػػػػػػػػػػػػػػْحرٍ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػُتػرِ َفِعْشػػػػػػػػػػػػػػػػػَج     هللِا تْكِذػػػػػػػػػػػػػػػػػيُف الدُّ

   
 أصػػػػػػاِلُح لػػػػػػْػ تَخْكَشػػػػػػػا األمػػػػػػَخ حتَّػػػػػػػى

ًشػػػػػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػػػػػْيَل السِرػػػػػػػػػػػػػػيخِ     َنػػػػػػػػػػػػػػَخاهُ َىيِّ

   
 َلُكشَّػػػػػػػا فػػػػػػػي اليػػػػػػػػاِف مػػػػػػػجػ الميػػػػػػػالي

ُىػرِ     كُكشَّػػػػػا فػػػػػي الُقُرػػػػػػِر مػػػػػجػ الػػػػػجُّ

   
 فُقػػػػػػػػػػْع فيَسػػػػػػػػػػا مزػػػػػػػػػػى ال ذا تَػػػػػػػػػػػافٍ 

ػػػػػَخِؼ الُسشيػػػػػخِ    (ٕ)«كال َكَدػػػػػٍل ِلػػػػػحا الذَّ
 

   
الدالسي إلى شخز األميخ اإلماـ تشتقل صػرة الذارؼ السثالية عشج ك 

في معخكة الجيمة؛ فيخاه  مي الحارثي بعج مقتل أبيوابغ الذيخ صالح بغ ع (ٖ)عيدى
ىػ خيخ مغ يشيس مغ أجل نرخة الجيغ، ك  راية الحق استبلـ خيخ خميفة ألبيو في

مقجاـ شجاع في الحخكب، ال  و فًتىكيج البغاة بحجِّ سيفو؛ ألنفي الشاس لشرختيع كردِّ 
ُيػلِّي دبخه لؤلعجاء؛ فأصبح خميفة أبيو بيغ قػـٍ ُأباٍة يخفزػف الطمع كالحؿ كالسيانة؛ 

السجج ال يكػف إال بالديخ  ألنيع يػقشػف بأف الحق ال ُيدتخدُّ إال بخؤكس الخماح، كأفّ 

                                                           

 .ٔٙص مرجر سابق() ،الدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف ((ٔ
 .ٚٙالدابق، ص رجرالس ((ٕ
مغ ذؼ  ٖٕ، عالٌع فقيو، كأميخ في قػمو، ُكلج في فجخ الحارثي بغ عمي عيدى بغ صالح ((ٖ

ـ، كنذأ في حجخ أبيو الذيخ العبلمة صالح بغ عمي ٗٚٛٔمايػ  ٕٔ -ىػ ٜٕٓٔالقعجة 
ف الذيخ عيدى مغ أكبخ الحارثي، درس عمى يج أبيو، ثع عمى اإلماـ نػر الجيغ الدالسي، كا

مشاصخؼ اإلماميغ سالع بغ راشج الخخكصي ودمحم بغ عبجهللا الخميمي، لو بعس اآلثار العمسية، 
ـ إثخ كعكة صحية.  ُيشطخ: الدعجؼ: معجع الفقياء كالستكمسيغ ٜٙٗٔ -ىػ ٖ٘ٙٔتػفي عاـ 

 .ٜٖٙ، صٖ٘ٙ، تخجسة رقع ٕاإلباضية، )مخجع سابق( ج
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عيغ شارًيا عمى األقل؛ عمى نيج الدمف الذخاة في بعثيع إلمامة الذخاء التي تعقج بأرب
فيحيي ما ُأميت مغ فزائل، كيبشي ما انيجـ مغ معالي األمػر، كيشذخ سشة الشبي 

 )مغ الػافخ(   يقػؿ:؛ الخاتع 
 لمبخيَّػػػػػػػػػػػِة فػػػػػػػػػػػي ُذَراَىػػػػػػػػػػػا َس ْنَيػػػػػػػػػػػأك »

 فتػػػػػػػػػػػػػػػى َنْجػػػػػػػػػػػػػػػٍج َيُقػػػػػػػػػػػػػػػجُّ الػػػػػػػػػػػػػػػّجاِرِعيشا  

   
ـَ فػػػػػي الَيْيَجػػػػػا حَخاًمػػػػػا  يػػػػػخػ اإلْحَجػػػػػا

ـَ     ِمْشػػػػػػػػػػػػػػػُو ِديَشػػػػػػػػػػػػػػػاكيعتقػػػػػػػػػػػػػػػُج التقػػػػػػػػػػػػػػػجُّ

   
 تُػػػػػػػػػػَدؼُّ لػػػػػػػػػػُو الِخبلفػػػػػػػػػػُة بػػػػػػػػػػيَغ قػػػػػػػػػػػـٍ 

ػػػػػػػػػػْيِع َكْيػػػػػػػػػػُف الُسْمَتِجيَشػػػػػػػػػػا    ُأبػػػػػػػػػػاِة الزَّ

   
 َيػػػػػخْكَف الحػػػػػقَّ فػػػػػي شػػػػػخِؼ الَعػػػػػَػالي

 كأفَّ الْسجػػػػػػػػػػػػػػػػَج َنْيػػػػػػػػػػػػػػػػُج األْرَبعيشػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 فيْحيػػػػػػػي مػػػػػػػا أمػػػػػػػاَت الػػػػػػػجىُخ ِقػػػػػػػْجًما

 كيبشػػػػػػػػػػي لمُعػػػػػػػػػػبل ِحْرػػػػػػػػػػًشا َحرػػػػػػػػػػيشا  

   
 عميشػػػػػػػػػػػاكُيصِمػػػػػػػػػػػُع لميػػػػػػػػػػػجػ شسًدػػػػػػػػػػػا 

(ٔ)«كيشُذػػػػػػػػُخ ُسػػػػػػػػشََّة الُسختػػػػػػػػاِر ِفْيَشػػػػػػػػا  
 

   
 

  :الجعهة إلى بعث اإلمامة ومشاصخة اإلمامثانًيا: 
ُتعجُّ نطخة شعخاء االستشياض لمػاقع ىاجًدا نفدًيا يعػد إلى مخجعية سياسة 
بمػرتيا األحجاث التاريخية مشح قخكف؛ فالػاقع الدياسي الحؼ عايذػه أشبو بسا كاف 

أسبلفيع؛ لحلظ جّشجكا خصابيع التعبػؼ السترل بفكخ الُسحكِّسة؛ فدّخخكا شعخىع عميو 
خجمًة لشطاـ اإلمامة الحؼ ُيسثل رمًدا ديشًيا سياسًيا؛ فإقامة الجيغ، كنذخ العجؿ، كالحكع 
ميا  بالدػية ال يقـػ إال بُحكٍع يعتسج عمى البيعة، كحاكٍع يتستع بذخكط خاصة أصَّ

 ضي مشح ميجه.الفكخ الدياسي اإلبا
عمى  ئخكف سا ؛ فيعالخالز مغ ىحا السشبعشعخاء االستشياض فكخىع يشيل 

، كالتأثيخ في الشفػس تعبػيةجو الطمع كالبغي يتصمب لغة نيج أسبلفيع؛ فالػقػؼ في ك 
مخجعية فكخية تؤمغ  عغ شخيقبسا يحخؾ عػاشفيا يبمغ مجاه إذا ُخػشبت الجساىيخ 

كتعصيل الذخع، كركػف الشاس إلى حكع مدتبج جعل مغ ، غياب العجؿ عمى أفَّ  بيا؛
يشفجخ في كجو القيخ  لعامميغ كغيخىع بخميبًل ما فتئالعمساء ا مرمحي األمة مغ

كالجبخكت، كرأكا أف ندف ذلظ االستبجاد، كإرجاع تصبيق الحكع اإلليي ال يكػف إال 

                                                           

 .ٗٚص )مرجر سابق( الجيػاف، :، نػر الجيغالدالسي (ٔ)
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 يي األرض، كىأداة تصبيق السشيج الخباني الحق ف التي ىي (دكلة العجؿ)بإقامة 
 تداكػ فييا جسيع الخبلئق.التي تمشاط الحياة السدتقخة اليانئة 

ضّمت اإلمامة تذكل ىاجًدا »الدميسي: بغ مبارؾ يقػؿ الجكتػر محسػد كىكحا 
عاشفًيا لجػ الذاعخ الُعساني، رافقتو شػاؿ الدمغ؛ ألنيا بقيت حية شػيمة، كشكمت 

مذاعخه لخسػخيا في كججانو؛ فيي مشيج عسمي، بالشدبة لو أحج الجػانب التي تييج 
كبقي الذاعخ  ، كليدت مجخد نطخية مختدنة في بصػف الكتب.كسمػؾ تصبيقي

متأثًخا بيحه القزية، تسجه بفيس مغ االلتداـ  - حتى فتخة متأخخة -اإلباضي 
ىا قزيتو السخكدية كالحساسة؛ فتخاه  كغ كمسا يس... يسجح اإلماـ، كيذيج باإلمامة، كيعجُّ

مبلحطتو بػضػح في قرائج ىؤالء الذعخاء أف نرػصيع الذعخية في ىحا االتجاه 
بيؤالء األئسة، كاالستثارة لمجساىيخ، شالبيغ مشيع  جاءت مستدجة بالحساسة كالفخخ

 .(ٔ)«شاصخة أنطستيع الدياسية كالجيشيةم
عيج بغ خمفاف بجأ يخالج نفدية العبلمة السحقق سببعث اإلمامة ىحا الذعػر 

ألكثخ مغ تدعيغ سشة، كدخػؿ ُعساف في دكامة صخاعات  بعج انقصاعيا (ٕ)الخميمي
كتجخبلت االستعسار البخيصاني مغ جية  ،بيغ سبلشيغ البػسعيج أنفديع مغ جية

بيجػميا العدكخؼ عمى بعس  في خط الرخاعأخخػ، كدخػؿ الحخكة الػىابية 
عمى غخار -كاف الخميمي »ك مغ جية ثالثة، احتبلليا لمبخيسيك  يةُعسانالسشاشق ال

أك  (ٖ)مشح شبابو إلى بشاء إمامة مساثمة إلمامة الجمشجػ بغ مدعػديدعى  -أسبلفو

                                                           

الدميسي، محسػد بغ مبارؾ: أثخ الفكخ اإلباضي في الذعخ الُعساني في القخنيغ الثالث عذخ  ((ٔ
ـ، ٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔسمصشة ُعساف،  -، مكتبة الجيل الػاعج، مدقط ٔكالخابع عذخ اليجخييغ، ط

 .ٖٛٔص
 سبقت تخجستو. (ٕ)
بغ جيفخ السعػلي، أخح العمع عغ اإلماـ أبي عبيجة مدمع بغ أبي  اإلماـ الجمشجػ بغ مدعػد (ٖ)

كخيسة، كىػ مغ حسمة العمع إلى السذخؽ مغ البرخة إلى ُعساف. ُعقجت لو أكؿ إمامة لمطيػر 
ـ، كحكع بالعجؿ مجة سشتيغ كشيًخا. أرسل إليو العباسيػف جيًذا بقيادة ٜٗٚىػ / ٕٖٔبُعساف سشة 

ـ بعجما ٔ٘ٚىػ / ٖٗٔماـ الجمشجػ في معخكتو مع العباسييغ سشة خاـز بغ خديسة؛ فُقِتَل اإل



39 
 

فانعكذ  (ٖ)«في القخف الدابع عذخ (ٕ)كناصخ بغ مخشج (ٔ)إلمامَتي الرمت بغ مالظ
 يحه القزية.ل خجمةً ّضف مجسمو عخه؛ فػ في ش تػجوىحا ال

استذخاؼ عبخ استثارة الشفػس  الذعخؼ إلىسحقق الخميمي في خصابو ال مجأي
كتصمع  ،نجػمو السدتقبل، ذلظ السدتقبل الحؼ يخجػ فيو أف يكػف زماف فتٍح تطيخ

 )مغ الصػيل(  يقػؿ: ؛قاصًجا بحلظ دكلة اإلمامة ؛الفزلالعجؿ ك أقساره ب
 يكيػػػػػػػػػػػَج هللُا لمػػػػػػػػػػػجيِغ مػػػػػػػػػػػخة عدػػػػػػػػػػػى أفْ »

 َيُبػػػػػػػػػػُر بيػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػْغ كيػػػػػػػػػجىْع مػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػّػعُ   

   
 زمػػػػػػػػػػاَف الفػػػػػػػػػػتِح تبػػػػػػػػػػجك نُجػُمػػػػػػػػػػوُ لعػػػػػػػػػػل 

(ٗ)«كأقسػػػػػػػػاُره بالعػػػػػػػػجِؿ كالفزػػػػػػػػِل َتْصُمػػػػػػػػعُ   
 

   

                                                                                                                                                                      

، ُٔيشطخ: عبجالػىاب، أحسج: مػسػعة أعبلـ ُعساف، ط    رفس الخزػع لمدمصة العباسية. 
 .ٜٔٔ، صٔـ، جٕٗٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔمرخ،  -مخكد الخاية لمشذخ كاإلعبلـ، القاىخة 

 .ٜٜ٘، صٖجسابق(  )مخجعكُيشطخ: مجسػعة مؤلفيغ: السػسػعة الُعسانية، 
ـ، عسَّخ ٔ٘ٛىػ / ٖٕٚبغ عبجهللا الخخكصي، بػيع باإلمامة سشة اإلماـ الرمت بغ مالظ  (ٔ)

في اإلمامة ما لع يعّسخ أحج مغ قبمو مغ أئسة ُعساف، كفي عيجه شيجت ُعساف سيػاًل جارفة أّدت 
اد جديخة سقصخػ إلى تزخر كثيخ مغ البمجاف. قاـ اإلماـ الرمت بتػجيو حسمة عدكخية الستخد

مغ نرارػ األحباش تكممت بالشجاح. كفي عيجه كثخ العمساء كازدىخ العمع، كضل عمى سيختو 
الحدشة، كأسغ؛ فصالب بعس العمساء كزعساء القبائل بعدلو؛ فاعتدؿ اإلماـ حقًشا لمجماء، ككانت 

جع سابق( ـ.  ُيشطخ: عبجالػىاب، أحسج: مػسػعة أعبلـ ُعساف، )مخ ٛٛٛىػ / ٕ٘ٚكفاتو سشة 
 .ٕٔٚٔ، صٙ.   ػػػػ كُيشطخ: مجسػعة مؤلفيغ: السػسػعة الُعسانية، )مخجع سابق( جٛٓٔص
بغ مالظ اليعخبي، كلج في بمجة ِقْرَخػ بالخستاؽ، ُعقجت لو اإلمامة  اإلماـ ناصخ بغ مخشج (ٕ)

ضى ـ ليكػف أكؿ األئسة اليعاربة في ُعساف بعجما سادت الفػ ٕٗٙٔىػ / ٖٗٓٔفي الخستاؽ سشة 
كقياـ حكػمات متفخقة عمى يج زعساء القبائل تدامًشا مع قجكـ البختغالييغ كاحتبلليع أجداء كثيخة مغ 
الداحل. سعى اإلماـ بجاية إلى تػحيج الببلد، ثع كّجو جيذو لصخد البختغالييغ مغ أغمب ُعساف. 

ة، )مخجع ـ.  ُيشطخ: مجسػعة مؤلفيغ: السػسػعة الُعسانيٜٗٙٔىػ / ٜ٘ٓٔتػفي بشدكػ سشة 
 .ٜٜٖ٘، صٓٔسابق( ج

ـ، ٕٙٓٓلبشاف،  -، دار الفاربي، بيخكت ٗ( غباش، حديغ: ُعساف الجيسقخاشية اإلسبلمية، ط(ٖ
 .ٕٕٓص
 .ٕٔٔص )مرجر سابق( ( الخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف،(ٗ
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شمب  السعمَّق بيغالسسكغ )عدى( ال التسشي  خجاءىحا الجعاء السغمف بال
الفعل )عدى( ىشا مزسَّغ ك  (ٔ)غالًبا كاستحالتو قميبلً  وتحققالذيء السسكغ  حرػؿ

 .بإذنو تعالى صمػببقخِب تحقق الس دعائو ذاؾفي  الذاعخ ليجدـَ  (ٕ)معشى )َقاَرَب(
ـٍ بأْف ُيعجِّ  هللاَ السحقُق الخميمي يجعػ ك  ُيحيي دكلة  َعْجؿٍ َل لشرخِة الجيغ بقياـ إما

 مغ )الصػيل(   يقػؿ: ؛الحق مغ ججيج
ْل ِمْشَظ » يِغ ُنْرَخًة فيا ربِّ َعجِّ  (ٖ)«يقػـُ بيا ليٌث ِمَغ الشَّاِس أْشَجعُ        لمجِّ

جير فيػ السشتطخ لقيخ الطََّمَسِة السدتبّجيغ؛  اإلمامةكيرف بعجىا جير 
اؿ الذع، جيٌر غِزَب هلِل غزبًة تكاد الجب كثيخ العجد قػؼ العتاد، تياب سصػَتو

 يقػؿ: ؛يات ال تشبػماضنػاشق  سيػؼٌ  عشجتو؛ فديػفيالديػؼ تتقصع بأغسادىا مغ 
 (مغ )الصػيل

 َعَخْمػػػػػػػػَخـٍ يجػػػػػػػػخُّ إلػػػػػػػػييْع َبْحػػػػػػػػَخ جػػػػػػػػيٍر »

 لجيػػػػػػػػػػػػػِو َشػػػػػػػػػػػػػِتْيُت األكػػػػػػػػػػػػػخميغ َتَجسَّعػػػػػػػػػػػػػػا  

   
َض ػػػػػػعَ ػػػاَؿ تَ ػػػػػػػػبَ ػػػػػػػػَخسيٌذ كلػ أفَّ الجِ   ْت ػػػػػػػخَّ

 َتدػػػػػػػػػيُل ِتػػػػػػػػػبلُع األرِض ِمْشػػػػػػػػػو جحػػػػػػػػػافبلً 

  

 عُ ػػػػػمَّ ػػػػػػػقَ ػػػػتَ ػػػػُخىا يَ ػػػػػػػخْ ػػػػا َص ػػػػػيػػػشػػػاَد مػػػػػػػػػػُو كػػػل
 لػػػػػػػػػو األعػػػػػػػػػجاُء َرْغًسػػػػػػػػػا كَتْخَزػػػػػػػػػعُ  ُتِقػػػػػػػػػخُّ 

   
 ِبيػػػػػػػػػػػػْع َغَزػػػػػػػػػػػػٌب هلِل كػػػػػػػػػػػػادْت سػػػػػػػػػػػػُيػُفيع

 بأغسادىػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػغ َفْيِحػػػػػػػػػػػػػػػػِو َتَتقصَّػػػػػػػػػػػػػػػػعُ   

   
 سػػػػػػػػػػػػيػٌؼ بأيػػػػػػػػػػػػجييْع سػػػػػػػػػػػػيػٌؼ نػاشػػػػػػػػػػػػقٌ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػشاديَج ُتْدػػػػػػػػػػػػػػػػسعُ     إذا َحكَُّسػىػػػػػػػػػػػػػػػػا كالرَّ

   
 لػامػػػػػػػػػػُع بػػػػػػػػػػخٍؽ فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػاعِق ِنْقَسػػػػػػػػػػةٍ 

(ٗ)«بيػػػا لػػػْع يػػػدْؿ َجػػػْيُر الػػػخَّدػ الستشػػػػِّعُ   
 

   

                                                           

ا، ذكخه ابغ الكساؿ. كقاؿ ا أـ مستشعً شمب حرػؿ الذيء مسكشً التسشي: : »السشاكؼ  ( يقػؿ(ٔ
الخاغب: تقجيخ شيء في الشفذ كترػيخه فييا، كذلظ يكػف عغ تخسيغ كضغ، كيكػف عغ ركية 

ما ال  رُ ػُّ َر فأكثخ التسشي تَ  ؛ا صار الكحب لو أممظا كاف أكثخه تخسيشً لكغ لسّ  ؛كبشاء عمى أصل
ىػ(: التػقيف عمى ميسات ٖٔٓٔ.  السشاكؼ، دمحم، عبجالخؤكؼ بغ تاج العارفيغ )ت «حقيقة لو

 .ٜٓٔـ، صٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔ، مرخ -، عالع الكتب، القاىخة ٔاريف، طالتع
 .ٗٙٗسابق( ص رجرشى الجاني في حخكؼ السعاني، )مُيشطخ: الُسخادؼ: الج ((ٕ
.ٖٕٔص)مرجر سابق( الخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف،  (ٖ)
 .ٖٕٔ، صالسرجر الدابق( (ٗ
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ل بشرٍخ مشو إلضيار الجيغ؛ فيدصع نػر  كىػ في تزخعو يجعػ هللا أف يعجِّ
ـٍ حاذٍؽ ذؼ كُيشذخ العمع كالعجؿ، الحق بعج خسػده،  ىحا الشرخ يكػف بتجبيخ إما

في مخعاىا ع الغش حتى ُؿ لو الجبابخة، كُيحفع بو األمغ،كيحأمخ هللا،  عديسة ُيصبِّقُ 
أميغ عمى ديغ هللا كشخعو، بو ُتدخُّ الجنيا  فاإلماـُ ؛ آمشة مغ الحئاب كالمرػصتربح 

 مغ )الصػيل(  شيػد عمى عجلو كإحدانو، يقػؿ: كالشاسكتصسئغ، 
ْل بشرٍخ ِمْشَظ لمػّجيِغ ُمْطِيػخٍ »  كَعجِّ

 كعػػػػػْغ كيػػػػػج َمػػػػػػْغ عػػػػػاداَؾ َغْيػػػػػِخ َمكيػػػػػػجِ   

   
ياناِت كالتَُّقػػػػػػػى  يقػػػػػػػػـُ بأربػػػػػػػاِب الػػػػػػػجِّ

 ُخُسػػػػػػػػػػدِ فيدػػػػػػػػػصُع نػػػػػػػػػػُر الحػػػػػػػػػقِّ َبْعػػػػػػػػػَج   

   
 كَتْشذػػػػػػػػػُخ أعػػػػػػػػػبلـُ العمػػػػػػػػػػـِ لػاَءىػػػػػػػػػا

 بأسػػػػػػػػػػياِؼ َعػػػػػػػػػػْجٍؿ لػػػػػػػػػػع ُتِمػػػػػػػػػػْق بُغُسػػػػػػػػػػػدِ   

   
 ُيػػػػػػجّبخىا ماضػػػػػػي العديسػػػػػػة حػػػػػػاذؽٌ 

 بإنفػػػػػػػػػػػػػػػاِذ أمػػػػػػػػػػػػػػػِخ هللِا َغْيػػػػػػػػػػػػػػػَخ مػػػػػػػػػػػػػػػُؤكدِ   

   
 تَػػػػػِحؿُّ لػػػػػو اآلسػػػػػاُد حتػػػػػى الشِّقػػػػػاُد ال

 تُػػػػػػػػحاُد عػػػػػػػػغ السخعػػػػػػػػى بػػػػػػػػأشمذ ِسػػػػػػػػيجِ   

   
 أمػػػػػيٌغ عمػػػػػى ديػػػػػػِغ اإللػػػػػِو كشػػػػػػْخِعوِ 

 َخميَفتُػػػػػػػػػػػػػػُو السػػػػػػػػػػػػػػأمػُف خيػػػػػػػػػػػػػػُخ رشػػػػػػػػػػػػػػيجِ   

   
نيا عيػًنػػػػػػػا كأىُميػػػػػػػا  بػػػػػػػِو َقػػػػػػػّخِت الػػػػػػػجُّ

(ٔ)«عمػػى العػػجِؿ كاإلحدػػاِف ِمْشػػو ُشػػُيػدِ   
 

   
ُكِممْت جيػد العبلمة سعيج بغ خمفاف الخميمي فاستجاب هللا دعاء السخبتيغ؛ ك 

إماًما لُعساف  (ٕ)في بعث اإلمامة مغ ججيج بسبايعة اإلماـ عداف بغ قيذ البػسعيجؼ

                                                           

.ٕٖٔص )مرجر سابق(، ( الخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف،(ٔ
بغ عداف البػسعيجؼ: ال تحجد السرادر تاريخ كالدتو. بايعو باإلمامة اإلماـ عداف بغ قيذ  ((ٕ

خ صالح بغ عمساء ُعساف كعمى رأسيع: العبلمة السحقق سعيج بغ خمفاف الخميمي، كالعبلمة األمي
و جيذو  ـ.ٛٙٛٔعمي الحارثي سشة  قاد اإلماـ عداف ثػرتو ضج الدمصاف سالع بغ ثػيشي؛ فػجَّ

إلخزاع السجف الُعسانية، كبعج نجاحو تػجو إلى البخيسي لتخميريا مغ سيصخة الػىابييغ بعجما 
استغاث بو بشػ نعيع. بعج بدط نفػذه عمى ُعساف ساءت العبلقة بيشو كبيغ الدمصات البخيصانية 

دعْت إلى إسقاط دكلتو بسداعجة الديج تخكي بغ سعيج ضجه؛ فياجع الديج لعجـ اعتخافيا بدمصتو؛ ف
ـ.   ُيشطخ: مجسػعة ٔٚٛٔتخكي مصخح، كُقِتَل اإلماـ عداف في ذلظ اليجػـ في يشايخ عاـ 

 .ٕٔ٘ٗ، صٚمؤلفيغ: السػسػعة الُعسانية، )مخجع سابق( ج
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ثػرة اإلماـ عداف كمبايعتو كاقعة كيؤرخ السحقق الخميمي  (ٔ)ـٛٙٛٔ -ىػ ٕ٘ٛٔعاـ 
 )مغ الػافخ(  بقػلو:باإلمامة 

 ككػػػاف كقػػػُع ىػػػحا فػػػي جسػػػادػ الػػػػػػػػ»

(ٕ)خيػػػػُخ عيػػػػجِ « فػػػػةَ خْ غُ »أخيػػػػخِة عػػػػاـ   
 

   
 كيػػػػػػػػػػػـػ اثشػػػػػػػػػػػيغ كالعذػػػػػػػػػػػخيَغ مْشػػػػػػػػػػػوُ 

 جػػػػػػػػػػػػخػ َعْقػػػػػػػػػػػػُج اإلَماَمػػػػػػػػػػػػِة لمَعسيػػػػػػػػػػػػجِ   

   
 بأيػػػػػػػػػػػػػػػػجؼ سػػػػػػػػػػػػػػػػادٍة ُغػػػػػػػػػػػػػػػػخٍّ كػػػػػػػػػػػػػػػػخاـٍ 

 دِ بياليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل مرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليٍت أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
   

 ُحسػػػػػػػػػػػػػاُة األرِض قػػػػػػػػػػػػػاداُت البخايػػػػػػػػػػػػػا

(ٖ)«ُدَعػػػػػػػػػػػػاُتيُع إلػػػػػػػػػػػػى داِر الخمػػػػػػػػػػػػػدِ   
 

   
مغ مشاصخة  اعبلً ج ؛عمى نيج شيخو الخميمي فيديخ (ٗ)أبػ مدمع البيبلنيأما 

في قالب حساسي  يرػغوقزية اإلمامة مشصمًقا لبث َىٍع فكخؼ سياسي يختمج فؤاده؛ ف
ية تشع السخجعية الدياسية لمػاقع في خصاب »يقػؿ الجكتػر محدغ الكشجؼ:  ؛كلغة مجكِّ

أبي مدمع االستشياضي )الحؼ ال يشفرل بحاٍؿ مغ األحػاؿ عغ الخصاب الجيشي 
                                                           

ف بديخة أىل ُعساف، د.ط، مكتبة الدالسي، نػر الجيغ، عبجهللا بغ حسيج: تحفة األعياُيشطخ:  ((ٔ
ُعساف ػػػػ كغباش:   .ٜٕ٘، صٕـ، جٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔسمصشة ُعساف،  -االستقامة، مدقط 

 .ٕٙٔ، )مخجع سابق( صالجيسقخاشية اإلسبلمية
 ىػ:ٕ٘ٛٔ، كبحداب الُجَسل تداكؼ سشة «ُغْخفة»: أرََّخ الذاعخ ليحه الحادثة بكمسة «ُغْخفة» ((ٕ

الخميمي، سعيج بغ ىػ.  ُيشطخ: ٕ٘ٛٔ؛ فالسجسػع = ٘، ىػ= ٓٛ ، ؼ=ٕٓٓ، ر= ٓٓٓٔغ= 
 .ٕٖٔحاشية ص)مرجر سابق( خمفاف: الجيػاف، 

.ٖٙٔص السرجر الدابق، ((ٖ
أبػ مدمع، ناصخ بغ سالع بغ ُعجيِّع الخكاحي البيبلني، عالٌع، فقيٌو، ُمرِمٌح، أديٌب، شاعٌخ،  ((ٗ

( التابع لػالية سسائل ٓٙٛٔىػ / ُٕٚٚٔكِلَج عاـ ) ( أكبخ قخػ )كادؼ محـخ ـ( في قخية )محـخ
الذيخ  ككاف، -رحسو هللا-سعيج بغ خمفاف الخميمي  سحقق، تأثَّخ بفكخ العبّلمة البجاخمية ُعساف

. كسار عمى نيجو أبػ مدمع بو بجِ عْ لحلظ أُ  ؛ا مشاضبلً ا كسياسيً ىً ا مفػَّ ا كشاعخً ا مجتيجً سعيج عالسً 
كاستسخ  ،ـٛٛٛٔىػ / ٖ٘ٓٔ - ـٛٚٛٔىػ / ٜٕ٘ٔ)ما بيغ رحل أبػ مدمع إلى زنجبار مختيغ 

 تػفي في زنجبار. الشجاح ككاف رئيذ تحخيخىاصحيفة  في زنجبارأسذ . ىشاؾ حتى كفاتو
.     ُيشطخ: السحخكقي، دمحم بغ ناصخ: ـ(ٕٜٓٔأكتػبخ  ٘ٔىػ / ٜٖٖٔمغ صفخ  ٔبتاريخ )

 الجار البيزاء، السخكد الثقافي العخبي، ٔأبػ مدمع البيبلني رائًجا، ط -الذعخ الُعساني الحجيث 
أبػ مدمع الخكاحي  :دمحم بغ صالح.   ػػػ كُيشطخ: ناصخ، ٘ٚ - ٗٙ، صـٕٓٓٓ، السغخب -

 .ٖٔ - ٛص ، ـٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔسمصشة ُعساف،  -، مكتبة مدقط، مدقط ٔط ساف،حّداف عُ 
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عامة( عغ حخٍص شجيٍج عمى بعث السذخكع اإلصبلحي الشيزػؼ مغ كبػتو عمى 
ي إال امتجاد لجيػد رّكاد الشيزة العخبية: )األفغاني اعتبار أف جيػد أبي مدمع ما ى

كقج استفاد مغ كشأة اليع  قصب األئسة( -الدالسي  -شيج رضا ر  -دمحم عبجه  -
العخبي / اإلسبلمي، كىػ في كل ذلظ يتجاكز ركاسب التسدؽ التي عرفت بو في 

مذخكع  مخاحل حياتو، كألجل ذلظ دشغ حخكتو تجاه سياسي أحادؼ قػاه التعاشف مع
 .(ٔ)«بعث اإلمامة كإحيائيا

 اكاف تأثخ أبي مدمع بالفكخ اإلباضي الدياسي في شعخه االستشياضي كاقعً 
االستشياض في شعخ أبي مدمع عمى نػعيغ »؛ فػػػػتجخبتو الذعخية ممسػًسا عبخ

كمخحمتيغ: أكاًل: استشياض غيخ مباشخ في مخحمة الكتساف؛ كذلظ بتجديج الكخاىية 
كالسدتعسخيغ مغ خبلؿ دعائو عمى الطالسيغ كالسدتبجيغ في شعخه الرػفي لمصغاة 

كالتعبجؼ، كغيخه مغ أشعار الخثاء كالسجيح كالحشيغ، كذلظ في فتخة انقصاع اإلمامة 
ثانًيا: استشياض  ـ(.ٖٜٔٔ -ـ ٔٚٛٔىػ / السػافق ٖٖٔٔ -ىػ ٕٛٛٔ)مغ عاـ 

شارؾ بيا الذاعخ في  مباشخ في مخحمة الطيػر؛ كذلظ مغ خبلؿ القرائج التي
ىػ ٖٖٔٔعاـ  (ٕ)الجعػة إلى دكلة اإلمامة عشجما بػيع اإلماـ سالع بغ راشج الخخكصي

 .(ٖ)«إماًما لُعساف

                                                           

( الكشجؼ، محدغ بغ حسػد: الخصاب الجيشي كندق السخجعيات في شعخ أبي مدمع البيبلني، (ٔ
، كزارة األكقاؼ ٕبحث ضسغ نجكة الخصاب الجيشي في شعخ أبي مدمع البيبلني الخكاحي، ط

 . ٖٙـ، صٕٕٔٓ -ىػ ٖٖٗٔسمصشة ُعساف،  -كالذؤكف الجيشية 
ـ ٖٛٛٔ -ىػ ِٖٔٓٔلَج في كالية الدػيق عاـ ، كُ الخخكصيبغ سميساف اإلماـ سالع بغ راشج  (ٕ)

كنذأ فييا. ُبػيع باإلمامة بجيػد العبلمة اإلماـ نػر الجيغ الدالسي، ككانت بيعتو في مدجج 
ـ. بجأ بعجىا حسمة فتػحاتو لمسجف الُعسانية. ٖٜٔٔ -ىػ ٖٖٔٔالذخع بتشػؼ في كالية ندكػ سشة 

 -ىػ ٖٖٛٔالسزيبي عاـ خاء بشي دفاع بػالية ُتػِفي اإلماـ سالع مقتػاًل في كادؼ عشجاـ بخز
 .ٜٛٙٔ، صُ٘يشطخ: مجسػعة مؤلفيغ: السػسػعة الُعسانية، )مخجع سابق( ج ـ.   ٕٜٓٔ

 -، مكتبة الجيل الػاعج، مدقط ٔط، "حياتو كشعخه"عصية، فتحي شحاتة: أبػ مدمع البيبلني  ((ٖ
 .ٕٚٚصـ، ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔسمصشة ُعساف، 
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؛ يشدحب عمى بعس شعخاء الجراسةىحا الترشيف الستشياض أبي مدمع ك 
الحؼ تأثخ بو أبػ مدمع في استشياضو غيخ  -العبلمة سعيج بغ خمفاف الخميمي مشيع 

، كيسكغ الجـد أف مشبع ىحا التأثيخ -كالستسثل في أذكاره كابتياالتو ؛السباشخ خاصة
لو رافجاف: رافج عقجؼ، كرافج تاريخي سياسي؛ فشفديَُّة شاعٍخ يؤمغ صاحبيا بعقيجة 

 .فدية ممتيبة ُتخخج شعًخا ممتيًباُحػرب مغ أجميا حخؼ بيا أف تكػف ن
قبل مبايعة اإلماـ سالع بغ راشج؛  (ٔ)ففي سياؽ االستشياض غيخ السباشخ

لمعبلمة  (سسػط الثشاء)تخسيدو لمفرل الدادس مغ قريجة  عبخ -يػجو البيبلني 
َبخٍّ  إلى هللا متزخًعا أف ُيطيخ ديشو عمى يج قائعٍ دعاءه  - سعيج بغ خمفاف الخميمي

لمجاللة عمى الخجاء كمكخًرا إياه  (متى)مدتعسبًل أسمػب االستفياـ ؛ بالحقيقـػ كلٍي 
تأتَي تمظ المحطة التي ُتخػ  أفلخب األرباب  في نبخة حساسية بتحلٍل كخزػٍع كاستكانة

 مغ )الصػيل( يقػؿ: خة عمى الطمع كالصغياف؛مشترعالية رايات العجؿ فييا 
رِ »  متػػػػػػػػػػػػػػػػى َتْخفػػػػػػػػػػػػػػػػُق الخَّايػػػػػػػػػػػػػػػػاُت فػػػػػػػػػػػػػػػػػَؽ ُمػػػػػػػػػػػػػػػػؤزَّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخِ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخًة َتْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِخؼ بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍر ُمَطفَّ  ُمطفَّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْج قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِئَع الَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقِّ كاْنُرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخِ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَي   أيِّ

   
يِغ ُمْطِيػػػخِ  ػػػْل ِبَشْرػػػٍخ ِمشػػػَظ لمػػػجِّ  كَعجِّ

 كَعػػػْغ َكْيػػػِج َمػػػْغ َعػػػاَداَؾ َغْيػػػَخ َمِكيػػػجِ   

   
 متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َيتَجمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى هللُا بالَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجِؿ ُمْذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِخقا

   
 ُيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُع ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو َبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخِّا َكِليِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُمَػفَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   
 ُيَخاِفُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو نْرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌخ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَغ هللِا أْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخقا

   
ياناِت كالتُّقػػػػػػػػى  َيُقػػػػػػػػػـُ بأربػػػػػػػػاِب الػػػػػػػػجِّ

(ٕ)«كَيْدػػُصُع ُنػػػُر الَحػػقِّ َبعػػَج ُخُسػػػدِ   
 

   
بعج مبايعة اإلماـ سالع بغ راشج  سياؽ استشياض أبي مدمع السباشخأما في 

تمظ األرض  (ندكػ )حكخ عاصسة اإلمامة ُيمحُع استمحاذه ب - رحسو هللا -الخخكصي 
                                                           

ىحه في الفرل الثاني مغ  عشج الحجيث عغ الذعخ الجيشي ع مداحة تفريميةسيفخد ليحا الشػ  ((ٔ
 .جراسةال

ناصخ بغ سالع بغ ُعجيِّع الخكاحي: اآلثار الذعخية ألبي مدمع البيبلني، أبػ مدمع، البيبلني،  ((ٕ
 .ٖٕ٘ص ـ،ٕٓٔٓلبشاف،  -، مشذػرات الجسل، بيخكت ٔتح: دمحم الحارثي، ط
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نطاـ اإلمامة ة السقجسة التي نبتت بيا الخبلفة؛ في إشارٍة رمديٍة مشو إلى السبارك
شالًبا مشو  «ؿْ اْندِ »تكخار فعل األمخ ب مخاشًبا الغائب ،لخاشجةلمخبلفة ا الػريث الذخعي

 البديط()مغ     يقػؿ: الصاىخة؛تمظ التخبة  كُيَقبِّلأف يشدؿ 
 َفُحػػػػػػػطَّ َرْحمػػػػػػػَظ عْشَيػػػػػػػا إنَّيػػػػػػػا َبَمَغػػػػػػػْت »

 كشافػْت ِبَيػا لمَسْجػِج أْرَكػػافُ « نػدكػ »  

   
 َعْشَيػػػػا إفَّ حاَجَتيػػػػا -فػػػػَجْيُتَظ  -اْنػػػػِدْؿ 

 َعػػػػػْجٌؿ َكفْزػػػػػٌل كإْنَرػػػػػاٌؼ كإْحَدػػػػػافُ   

   
 َعْشَيػػػػا إفَّ ِكْجَيَتيػػػػا -فػػػػَجْيُتَظ  -اْنػػػػِدْؿ 

ػػػِة ُمػػػْح كانػػػْت كُمػػػْح كػػػاُنػا    َتْخػػػُت األِئسَّ

   
ػػػػػػػػػْل ُتْخَبػػػػػػػػػةً   َنَبتَػػػػػػػػػْت  ُىَشاِلػػػػػػػػػَظ اْنػػػػػػػػػِدْؿ كَقبِّ

 ِبَيػػػػػػػػػا الِخبلَفػػػػػػػػػُة كاإليسػػػػػػػػػاُف َأْيَسػػػػػػػػػافُ   

   
 اْنػػػػػػِدْؿ عمػػػػػػى َعَخَصػػػػػػاٍت ُكمُّيػػػػػػا ُقػػػػػػُجٌس 

 لمَحػػػػػػػػػػػػقِّ ِفػػػػػػػػػػػػْيِيغَّ أْزَىػػػػػػػػػػػػاٌر كأْفَشػػػػػػػػػػػػافُ   

   
 َحػَػْت  اْنِدْؿ عمػى َعَتَبػاِت الشُّػػِر َحيػثُ 

يِغ ِقيَعػػػػػػػػػػػاٌف كُضْيػػػػػػػػػػػخافُ    ػػػػػػػػػػػَة الػػػػػػػػػػػجِّ  َأِئسَّ

   
 َمَذػػػػػػاِىَجُىعْ حيػػػػػػُث السبلئكػػػػػػُة اْحتمَّػػػػػػْت 

 ليػػػػػا عمػػػػػى الِحػػػػػلِّ كالتَّْعػػػػػِخيِج إْدمػػػػػافُ   

   
َسػػػػػػػٌة َقػػػػػػػػْج ُبػِرَكػػػػػػػػْت كَزَكػػػػػػػػْت   أرٌض ُمقجَّ

(ٔ)«َتْشَربُّ ِفيَيا ِمَغ األنػاِر ُمْعشػافُ   
 

   
؛ فييأىا هللا في اإلسبلـ شمػعيامغ ججيج أمشية غالية انتطخ  اإلمامةِ  ثُ عْ كبَ 

ييا الذاعخ بالسخأة كالجبخكت؛ فذبَّ كقٍت لع ُيحدب لو حداب في عرخ القيخ 
كالتي ضّمْت متسشِّعة عغ الدكاج إلى أف الغائبة عغ العيػف، الحدشاء في خجرىا، 

كاإلحداف بعج  خجرىا؛ فطيخ بطيػرىا العجؿء؛ فقبمت بو كخخجت مغ ْف جاءىا الكُ 
 مغ )البديط(    يقػؿ: الطمع الصغياف؛

 ُأْمِشيَّػػػػػػػػٌة َرِقػػػػػػػػَب اإلسػػػػػػػػبلـُ َشمَعَتيػػػػػػػػا»

 أَتاَحَيػػػػػػػػػا هللُا، لػػػػػػػػػع ُيْزػػػػػػػػػَخْب َلَيػػػػػػػػػا آفُ   

   
 َكلؤلَمػػػػػػػػػػػػػاِنيِّ أكقػػػػػػػػػػػػػاٌت إذا ُقػػػػػػػػػػػػػِجَرْت 

 كلؤلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِنيِّ آَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌت كإيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحافُ   

   
 َتَسشََّعػػػػػْت فػػػػػي ُخػػػػػُجكِر الَغْيػػػػػِب آِكَنػػػػػةً 

(ٕ)«ثُػعَّ اْنَجَمػْت َفػػاْنَجمى َعػْجٌؿ كِإْحَدػػافُ   
 

   
الجكلة؛ حيث قّجر هللا قياميا إلى الشطخ كالتفكخ في شأف ىحه البيبلني يجعػ 

خػارؽ ضيػر اإلمامة رأؼ العقبلء مغ  لحلظ؛ فأعيْت تػفخ أسباٍب ضاىخة  مغ غيخ
لتخمَي بدياـ السػلى سبحانو ُمقاكمًة الباشل؛  ؛الشاس؛ فيي دكلة اصصفى هللا كجػدىا

                                                           

 .ٖٗ٘ص، )مرجر سابق( ار الذعخيةاآلث: ، أبػ مدمعالبيبلني ((ٔ
.ٖٚ٘الدابق، ص سرجرال (ٕ)
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ليعػَد اإلسبلـ  ؛؛ فعادِت الخبلفُة إلى أصميابتػفيق هللا ياقتمَ فأِسشَُّة الِخماِح ال ُتجاكز مَ 
إلى مػششيا بعج سفٍخ  عادْت ُمغتخبٍة  مخأةٍ الخبلفَة بامذبًيا  ؛َفِخًحا بانترار األمة

 مغ )البديط(    شػيل:
 اْنُطػػػْخ إلػػػى َدْكَلػػػٍة أَْعَيػػػْت َمَعاِجُدَىػػػا»

 رأؼ الُفُحػػػػػػػػػِؿ، َفِفيَيػػػػػػػػا ثَػػػػػػػػعَّ ُبْخَىػػػػػػػػافُ   

   
 أَراَدىػػػػػػػػػػػػا هللُا َفاْحتمَّػػػػػػػػػػػػْت َمَشاِصػػػػػػػػػػػػَبَيا

 كالَعْقػػػُل ِفػػػي َنَرػػػٍب كالَكػػػْػُف أْشػػػَجافُ   

   
 ِبَأْسػػػػػػػػػُيِع هللِا َتْخِمػػػػػػػػػي َمػػػػػػػػػْغ ُيقاِكُمَيػػػػػػػػػا

 كال َيُقػػػػػػػػػـُ ِلَدػػػػػػػػيِف الَحػػػػػػػػقِّ ُبْصػػػػػػػػبلفُ   

   
 إفَّ اأَلِسػػػػػػػػػػػػػػشََّة ال َتْعػػػػػػػػػػػػػػُجك َمقاِتَمَيػػػػػػػػػػػػػػا

 إْف َشػػػػػػجَّ بالَجػػػػػػجِّ كالتَّػِفيػػػػػػِق ِمْصَعػػػػػػافُ   

   
 ِتيػاَعاَدْت إلى ِجْحِلَيا ِمْغ ُشػػِؿ ُغْخبَ 

 ِخبلَفػػػػػػػػػػػػػُة هللِا كاإلْسػػػػػػػػػػػػػبلـُ َجػػػػػػػػػػػػػْحالفُ   

   
 ِعشاَيػػػػػػػػػػػػػػُة هللِا َتْحػػػػػػػػػػػػػػُجكَىا ِلَسػِشِشَيػػػػػػػػػػػػػػا

ـِ أكشػػػافُ    (ٔ)«كلمِخبلفػػػِة فػػػي اإلسػػػبل
 

   
َثسَّة استشياٌض معشػٌؼ غيخ » :«...إفَّ اأَلِسشََّة ال َتْعُجك َمقاِتَمَيا»ففي قػلو: 

عمى الحع كالتػفيق إكباًرا مغ شأِف مشطػر في ىحا البيت؛ ىػ اعتساده في استشياِضِو 
ٍة أكثخ خذػنة، إلى جانب االعتساد عمى  العجكِّ الحؼ ال ُبجَّ لفخساف هللا ِمْغ ُمقاتمتو بُعجَّ

حاِصُل تحريل لشتائج السعخكة بيغ  -في نطخ الذاعخ  -تػفيق هللا؛ الحؼ ىػ 
 .(ٕ)«األخيار كاألشخار

في نبخة خصابية  «يا َلمخِّجاؿ» استشياضيةٍ  استغاثةٍ  ع ذلظ كمو برخخةِ ُيتبِ ك 
مجّكية؛ مدتشفًخا عدائع القـػ الستخاذلة؛ مجيًِّذا شاقاتيع مغ أجل مشاصخة اإلماـ سالع 

داعًيا إياىع أف يمبُّػا دعػة اإلماـ؛ فجعػتو هلِل كحجه، كمشيجو  ؛بغ راشج الخخكصيا
بالخجاؿ قعػدىع عغ الجياد مشيج القخآف العطيع، كيدتشكخ الذاعخ بتكخار استغاثتو 

ـٍ استفدازؼ  ألع تأِت ساعة الجياد بقيادة ىحا ؛ «ألْع يأِف الجياُد َلُكْع » تػبيخي باستفيا
بعج أف فخشتع بو حانت ساعتو مغ  (ىمَ بَ )فيتبعو بجػاب السعمـػ السعخكؼ  !اإلماـ 

 مغ )البديط(    يقػؿ: أزمشة بعج أزمشة؛
 َبْيػػػػػػػػَشُكعُ يػػػػػػػػا َلمخِّجػػػػػػػػاِؿ كَداِعػػػػػػػػي هللِا »

ػػػػػػػَت ُقػػػػػػْخآفُ    َعاَء فػػػػػػإفَّ الرَّ  لبُّػػػػػػػا الػػػػػػجُّ

   

                                                           

 .ٖٚ٘، )مرجر سابق( ص: اآلثار الذعخية، أبػ مدمعالبيبلني (ٔ)
 .ٜٛ٘، صٔالسرجر الدابق، حاشية رقع ((ٕ
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 يػػػػػا َلمخِّجػػػػػاِؿ ألػػػػػْع يػػػػػْأِف الِجيػػػػػاُد َلُكػػػػػعْ 

(ٔ)«َبَمػػػػػػى! لقػػػػػػْج فػػػػػػاَت إبَّػػػػػػاٌف كأبَّػػػػػػافُ   
 

   
 مقرػدةٍ  التفاتةٍ في  «يا َلمقبائلِ »يشتقُل بعجىا إلى استرخاخ القبائل الُعسانية 

ىع أىل ىحه القبائل أىل فليجؼ استشياضي بحت؛  (الخجاؿ) اآلنف سخاشبعغ ال
 عمى جبيغ الجىخ؛ فمساذا ال يعيجكف أمجادىع الدالفة ُخّصْت ك كحفع العيػد،  الشخػةِ 

عجؿ في كىع أىل السكاـر الحيغ أكخميع هللا بشعسة المججىع التميج بتأييج دكلة الحق ! 
ـٍ عادؿ؛ فتأييج ىحا سة، كخحالنو ُمْؤِذٌف بعػدة اإلماـ ىػ حفاظ عمى ىحه الشع ضل إما

الجػر كالطمع؛ مذبًيا الجػر ببخكاٍف نذٍط سيشفجُخ ساعة تخمي القـػ عغ الحفاظ عمى 
 مغ )البديط(    يقػؿ: الحق كالعجؿ؛ الفصخة بسشاصخة مكتدبات

 يػػػا َلمقبائػػػِل يػػػا أْىػػػَل الِحفػػػاِظ كَمػػػغْ »

ْىِخ ُعْشػػػػافُ     أْمَجػػػاُدُىْع فػػػي َجِبػػػيِغ الػػػجَّ

   
كا  الَعػػػَداِئَع فػػػي اْسػػػِتْجَراِؾ َفػػػاِئِتُكعْ  ُشػػػجُّ

 إفَّ الَعػػػػػػػػػػػػػػػػػَداِئَع لػػػػػػػػػػػػػػػػػئلْدَراِؾ إْقػػػػػػػػػػػػػػػػػَخافُ   

   
 أْىػػػػػػػػػػػػَل الَسَكػػػػػػػػػػػػاِرـِ إفَّ هللَا أْكػػػػػػػػػػػػَخَمُكعْ 

(ٕ)«ِبِشْعَسػػِة الَعػػْجِؿ، إْذ ِلمُجػػػِر ُبخكػػافُ   
 

   
يخ عيدى بغ صالح الحارثي السيسية( الذكيحسُّ أبػ مدمع في قريجتو )

ماـ سالع بغ راشج الخخكصي، كيجعػه إلى االقتجاء بأبيو في نرختو شرخة اإللمقياـ ب
 (الصػيللمحق، كالديخ عمى نيج أسبلفو الكخاـ في بصػالتيع؛ يقػؿ:   مغ )

 ِفًجػ لَظ َنْفِدي يا ابَغ َصاِلَح ُقْع بيػا»

ػػػػػػػػػػػػْيِف األَباِضػػػػػػػػػػػػيِّ َقػػػػػػػػػػػػاِئعُ     فإنَّػػػػػػػػػػػػظ ِلمدَّ

   
ْد َلَيػػػػػػػػا كاْذُكػػػػػػػػْخ َكَقػػػػػػػػاِئَع   َصػػػػػػػػاِلحٍ َتَجػػػػػػػػخَّ

 كُدكَنػػػػػػػػػػػَظ أْسػػػػػػػػػػػبلٌؼ ِكػػػػػػػػػػػَخاـٌ َضػػػػػػػػػػػَخاِغعُ   

   
 كُخػػػػػػْح ِمػػػػػػْغ ُقُمػػػػػػػِب الُسػػػػػػؤمشيَغ ِبُذػػػػػػْعَبةٍ 

 فػػػػػػػػػػػإفَّ ُقُمػػػػػػػػػػػػَب الُسػػػػػػػػػػػؤمشيَغ َصػػػػػػػػػػػَػاِرـُ   

   
 ُأَناِديػػػػػػػػػػػػَظ ِلمُجمَّػػػػػػػػػػػػى كأْنػػػػػػػػػػػػَت ِشػػػػػػػػػػػػَياُبيا

 كُقْسَقاُميػػػػػػػػػػػػػػا إْف أْعَػَزْتيػػػػػػػػػػػػػػا الَقَسػػػػػػػػػػػػػػاِقعُ   

   
ـِ الُسدػػػػػػِمِسيَغ ِبَزػػػػػػْبِعوِ   فُخػػػػػػْح ِمػػػػػػْغ إَمػػػػػػا

 (ٖ)«َفِسْثُمَظ َمْغ َتْجُعػ األُمػُر الَعَطاِئعُ   
 

   
ر بعجىا مغ مغّبة مخالفة إماـ  إمامتو ىي السدمسيغ؛ ألفَّ اتباعو فخض، ك كيححِّ

ف الشريخ الحؼ كجب حبُّو الحميفيػ بالصاعة ُيبايعو السحس، كلحلظ فإفَّ َمْغ  الحق
ُيبَغُس في الحؼ  الباغيفيػ العجك  وعريانب يخالفوفي السقابل َمْغ ، ك في هللا كنرُخه

                                                           

 .ٜٖ٘ص، )مرجر سابق( : اآلثار الذعخية، أبػ مدمعالبيبلني ((ٔ
 .ٔٗ٘الدابق، ص رجرالس (ٕ)
 .ٗٙٙالدابق، ص رجرالس ((ٖ
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ندكعو الفكخؼ، كمخجعّيتو العقجية في كػف شاعة اإلماـ  ًشا بحلظمبيِّ ؛ كُيخاَصع هللا
ْيغ التي ال مخيَّة فييا  ؛ يقػؿ:اعتقاد عمى كل ُمكّمف، كىػ مغ أصػؿ الجِّ

 (الصػيلمغ )
ـَ الُسْدػػػػِمِسيَغ عمػػػػى ُىػػػػَجػ»  كإفَّ إَمػػػػا

 عمػػػػػػػػى الَحػػػػػػػػقِّ َضػػػػػػػػاِلعُ ُمَخاِلُفػػػػػػػػُو َبػػػػػػػػاٍغ   

   
 إَماَمتُػػػػػػػػػػُو َحػػػػػػػػػػقّّ كَفػػػػػػػػػػْخُض اتَِّباِعػػػػػػػػػػوِ 

 عمػػػػى َسػػػػاِكِشي الِسْرػػػػِخ الُعَسػػػػاِنيِّ الِزـُ   

   
 كإفَّ الػػػػػػػػػحؼ َكفَّػػػػػػػػػى ِبَصاَعػػػػػػػػػِة أْمػػػػػػػػػِخهِ 

 َكِلػػػػػػػػػػػػػػػػػيّّ كإال فالَعػػػػػػػػػػػػػػػػػُجكُّ الُسَخاِصػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ   

   
 كىػػػػػػػحا اْعِتَقػػػػػػػاٌد َفػػػػػػػػَؽ ُكػػػػػػػلِّ ُمَكمَّػػػػػػػفٍ 

يِغ    (ٔ)«َقْصًعػا َدَعػاِئعُ َلُو ِمْغ ُأُصػِؿ الجِّ
 

   
التي سعْت الدياسية عغ رفزو لتمظ الحخكات  (ٕ)أبػ سبلـ الكشجؼ ُيعِخبُ ك 

ٍو سياسي  في إشارِ معبًِّخا عغ ذلظ  تثبيط نطاـ اإلمامة كالقزاء عميو،مخاًرا إلى  تػجُّ
نطاـ اإلمامة في صػرة السخأة التي ُيحخِّكو إليو ندكعو الفكخؼ كالعقجؼ؛ فُيذخِّز 

ُمقبًِّحا فييا  ، كُنِبحْت، كِبيَعْت بيعة خاسخ،ُقِحفْت بالُفْحِر زكًرا كبيتاًنا؛ فُيِجخْت، كُعقَّْت 
 مغ )الكامل(   ؛ فيخاشبيا في قػلو:ظ اليجخاف كالعقػؽ مغ كاف الدبب كراء ذل

 ِبْشػػػػػَت الُعػػػػػبل مػػػػػا َبػػػػػاُلُيْع َىَجػػػػػُخكؾِ »

 َقَصعػػػػػػػا ِحَباَلػػػػػػِظ َبْعػػػػػػَج َمػػػػػػا َكَصػػػػػػُمػؾِ   

   
 َنَبػػػػُحكِؾ َخْمػػػػَف ُضُيػػػػػِرِىْع َنْبػػػػَح الشَّػػػػػػ 

 َحتَّػػػػػػػػػػػى َلَعْسػػػػػػػػػػػِخؼ ِبالَخَشػػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػػبُّػؾِ   

   
 َتَخُكػػِؾ فػي َكْسػِط الصَِّخيػِق ُمَزػػاَعةً 

 ُأؼٍّ َلُيػػػػػػػػػػْع ِمػػػػػػػػػػْغ َمْعَذػػػػػػػػػػٍخ َتَخُكػػػػػػػػػػػؾِ   

   
 َبػػػػػػػاُعػِؾ ِباألْسػػػػػػػػاِؽ ِبْيَعػػػػػػػَة َخاِسػػػػػػػخٍ 

 لػػػػػػػػػػػْػ أنرػػػػػػػػػػػفػا وهللِا مػػػػػػػػػػػا َبػػػػػػػػػػػاُعػؾِ   

   
 ػَقػػػػِظ َحْدػػػػبُيْع لػػػػْػ َيْعَمسػػػػػاَجَيُمػػػػػا ُحقُ 

 مػػػػػا أْنػػػػػِت فيػػػػػِو ِمػػػػػَغ الُعػػػػػبل َرَفُعػػػػػػؾِ   

   
                                                           

 .٘ٙٙالبيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص ((ٔ
ىػ ٕٜٕٔسميساف بغ سعيج بغ ناصخ الكشجؼ، أديٌب كشاعخ. ُكِلَج في ندكػ سشة أبػ سبلـ،  ((ٕ
ـ. كاف مصَِّمًعا عمى أحػاؿ عرخه، ككاف يجعػ أىل ُعساف إلى الشيزة كالتشبو لجسائذ ٘ٚٛٔ -

بعشػاف )نذخ الخداـ( حقَّقو األستاذ الجكتػر عيدى الدميساني بسذاركة شعٍخ ػاف األجانب. لو دي
الكشجؼ، ضفخ الباحث بشدخة مخقػنة مشو قبل شباعتو، الجكتػر محدغ الكشجؼ كاألستاذ مرصفى 

 ـ.ٜٓٙٔ -ىػ ٜٖٚٔفي ندكػ سشة  . ُتػِفي أبػ سبلـكىي الشدخة السعتسجة في ىحه الجراسة
، ٜٗٔع شعخاء اإلباضية، قدع السذخؽ، )مخجع سابق( تخجسة رقعُيشطخ: الدعجؼ: معج

 .ٜٗٔ، صٔج
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َرَأْكِؾ َعديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدةً   لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشَّيْع َلسَّ

 كعمػػػػػػػػى الَسَشػػػػػػػػاِبِخ َفػػػػػػػػػَقيْع َحَدػػػػػػػػجكؾِ   

   
 ِبْشػػػػػَت الُعػػػػػبل ال َتْجَدِعػػػػػي كَتَرػػػػػبَِّخؼ 

(ٔ)«َفؤَلَْنػػػػػػِت أْنػػػػػػِت كإْف ُىػػػػػػُع َعقُّػػػػػػػؾِ   
 

   
 ُبشيتيغ مغ السعاني الكشائية:تشقدع تخاكيب الشز إلى 

 بشية معاني الدهه واأللق ية معاني الحيف واإلجحافبش
 بشت الُعبل ىجخكؾ

 رأكؾ عديدة قصعػا حبالظ
 عمى السشابخ فػقيع نبحكؾ

 ما أنِت فيو مغ العبل بالخشا سبػؾ
 فؤلنِت أنِت  تخكػؾ
   باعػؾ

 جيمػا حقػقظ
  حدجكؾ
 عقػؾ

 
اإليحائية الػصفية في خصابو التذخيري عبلئق انفعالية  يبشي الذاعخ بيحه

ُيدقصيا عمى تمظ السخأة الخمد )اإلمامة( في بقاء شيارتيا في نفػس أنرارىا، كأفَّ 
سعي السعارضيغ ليا في تبجيج صػرتيا الشاصعة بتجشِّييع عمييا لع ُيغيِّخ مغ مكانتيا 

يبعث الفأؿ بسػاساتو ليا،  السحفػرة عمى جبيغ التاريخ عبخ العرػر؛ فيػ بحلظ
 كُيحقِّخ مغ شأف الحيغ نبحكىا كسعػا إلى تقصيع أكصاليا.

كبيغ  (ُعساف)كيتجو أبػ سبلـ الكشجؼ في مػضع آخخ إلى الخبط بيغ بمجه 
األصل الدكي كالفخع الصيب المحيغ قامت عمييسا ُعساف في مشيجيا مشح عيج الشبػة؛ 

يو في ذفأكدبيا قجاسًة خاصة  (الكاملمغ )  يقػؿ: ؛لظ مذخبو الفكخؼ كالدياسي، ُيغحِّ

                                                           

، تح: : ديػاف نذخ الخداـ(قٜٖٚٔ)ت  ، سميساف بغ سعيج بغ ناصخالكشجؼ، أبػ سبلـ ((ٔ
 .ٓٛمحدغ الكشجؼ، كمرصفى الكشجؼ، مخقػف، صأ.د.عيدى الدميساني، كد.
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َسػْت »  أْرِضي ىي األْرُض التػي قػْج ُقجِّ

 كَزَكػػػػػػػػْت كَشػػػػػػػػاَب ُأصػػػػػػػػػَليا كُفُخكَعػػػػػػػػا  

   
 فاْجَعػػْل إلِيػػي َمػػْغ َيػػُجكُر عمػػى الِحَسػػى

 َلْيثًػػػػػػػػػػػػا َىُرػػػػػػػػػػػػػًرا ال َيكػػػػػػػػػػػػػُف َىُمػَعػػػػػػػػػػػػا  

   
 ًفػػػػػػػػػػػػػػػػا بالخَّعيَّػػػػػػػػػػػػػػػػِة َراِحًسػػػػػػػػػػػػػػػػاك َبػػػػػػػػػػػػػػػػخِّا َرؤُ 

 َغيػػػػػػػًرا فػػػػػػي الػػػػػػَػَرػ َمْدػػػػػػُسػَعاَشػػػػػػْيًسا   

   
 َيْحِسػػػػػػي الِحَسػػػػػػى كَيػػػػػػُحكُد عشػػػػػػُو بَدػػػػػػْيِفوِ 

 كَيػػػػػػػػػػػػػُحبُّ عشػػػػػػػػػػػػػُو فإنَّػػػػػػػػػػػػػُو قػػػػػػػػػػػػػْج ِرْيَعػػػػػػػػػػػػػا  

   
 كَيبػػػػػػػػػػػػثُّ ُركَح الِعْمػػػػػػػػػػػػِع فػػػػػػػػػػػػي أْبَشاِئيػػػػػػػػػػػػا

 كَنػػػػػػػػػػَخػ الَسَعػػػػػػػػػػاِرَؼ ُأّسػػػػػػػػػػيا َمخُفػَعػػػػػػػػػػا  

   
َمػػػػاُف ِلَسػػػػا َمَزػػػػى  فَعَدػػػػى َيُعػػػػْج َذاَؾ الدَّ

 ّدُه قػػػػػػػػػػػج ِضػػػػػػػػػػػْيَعافَيُعػػػػػػػػػػػػُد َمْجػػػػػػػػػػػٌج ِعػػػػػػػػػػػ  

   
ػػػػػػػػػػػػػةٍ   كىشػػػػػػػػػػػػػاَؾ َنْعَمػػػػػػػػػػػػػُع أنَّشػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػْغ ُأمَّ

(ٔ)«َشاَبػػْت ُأُصػػػاًل فػػي الػػَػَرػ كُفُخكَعػػا  
 

   
إشارة إلى قجاسة السشيج  «أرضي ىي األرض التي قج ُقّجسْت »كيبجك مغ قػلو 

في عجالة الحكع )حكع اإلمامة( الػريث الذخعي لمخبلفة الخاشجة، كقج يكػف إشارة إلى 
 لُعساف كأىميا. قجاسة دعػة الشبي 

 
  :(وجهاد الُبغاة طمب السعالي)الجعهة إلى الرحهة الجيشية ثالًثا: 

بعث اإلمامة لجػ شعخاء الجراسة مستدًجا مع ىاجٍذ آخخ؛ إذ  كاف ىاجُذ 
ا لمُسثل قيع كالسبادغ، كتغييبً لحكع الجائخ السدتبج تزعزًعا في الضل ايخكف في 

الجيغ كالتسدظ بو، كركػنيع لمجعة عغ  مشاسا لكالفزائل، كانتذاًرا لمجيل، كإبعادً 
شية كما يخافقيا مغ سعي لصمب كالخسػؿ كحب الجنيا؛ فجاء شعخىع دعػًة لمرحػة الجي

 الُبغاة. السعالي كقيخِ 
القزية مداحة ىحه  الذعخاء الحيغ أعصػا في شميعةاإلماـ الدالسي  يأتي

لعػدة اإلمامة  سعيو الجامحك فسعطع ديػانو شافح بيحه السعاني، ؛ مغ شعخىع كاسعة
في ىحه الجعػة الشيزػية  يبجأه بتسييج أرضية صمبة لحلظ الدعي َتَسثَّلَ حّتع عميو أف ي

 في القيع الجيشية كاستشفار الحات.
كىػ  نو؛معطع السعاني الحساسية االستشياضية في ديػا يصخؽ اإلماـ الدالسي

؛ كسا إبخازهالسعشى ك  مغ أجل تقػية ؛ترػيخ السعشى كنقيزوإلى تارًة في ذلظ يعسج 
                                                           

 .ٛٗق( صالكشجؼ، أبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر ساب ((ٔ
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في  الحساسةِ  غخضِ ل الكبخػ ُتعجُّ مغ السعاني التي يتزح في ترػيخه لسعشى الذجاعة 
ذاًما نقيس الذجاعة )الجبغ( باعتباره  ،السججتخحىا أساًسا لشيل ي فيػ؛ الذعخ العخبي

 ة، ثع يقارف بيغ صػرة السقجاـ الذجاع الحؼ يشاؿ العد رمًدا لمخشػع كالحؿ كاالستكانة
كالكخامة بإقجامو كشجاعتو، كبيغ الُسْحِجع الجباف الحيغ تكػف نيايتو الحليمة في 

 (البديط) مغ   يقػؿ: إحجامو كجبشو؛
 عغ َمػٍت ُتَراِدُفوُ  َذ فْ الشَّ  ظَ ػنُ كَص »

 ففػػػػػي الذػػػػػجاعِة نيػػػػػُل السجػػػػػِج قاشبػػػػػةً 

  

ػػػػػػػػَل ُحػػْسػػٌق ِفػيػَظ َمػْخُسػػػـُ   كقػػػػػػْج تَػػػػػػأجَّ
ـِ َمْحتُػػػػػػػػـُ  كفػػػػػػػي  الَجَباَنػػػػػػػِة ُكػػػػػػػلُّ الػػػػػػػحَّ

   
ـَ لػػوُ   كفػػي الذػػجاعِة ِحْرػػٌغ ال اْنيػػَجا

 كِفػػػػػػػػػػػػي الَجَباَنػػػػػػػػػػػػِة إْلَقػػػػػػػػػػػػاٌء كَتْدػػػػػػػػػػػػميعُ   

   
ـِ أزمَشػػػػػػػةً  ـٍ عػػػػػػػاَش باإلقػػػػػػػجا  كػػػػػػػْع قػػػػػػػاد

 كناَلػػػػػػػػػُو فػػػػػػػػػي الُعػػػػػػػػػبل ِعػػػػػػػػػدّّ كتكػػػػػػػػػخيعُ   

   
ـِ َمْيِمُكػػػػوُ   كُمْحِجػػػػٌع كػػػػاف فػػػػي اإلْحَجػػػػا

 الَحػػاَلػػػتيػػػِغ تَػػػػػػػػػػػػَخػ فاْخَتْخ ِلَشْفِدَظ أؼَّ  
اريِغ َتحػػػػػػػػخيعُ   كَناَلػػػػػػػػُو ِمْشػػػػػػػػُو فػػػػػػػػي الػػػػػػػػجَّ

 (ٔ)«إفَّ الَكِخيَع َعِغ اإلْذالِؿ َمْعُرػـُ   إ
 ؛كإْف عطسْت مشدلتو ككاف ذا ماٍؿ كثخكة الجبافَ أفَّ  ماـ الدالسياإل يخػ ك 

 البديط()مغ   التي تغخؼ صاحبيا فيحبحيا:األنعاـ الدسيشة  فسريخه كسريخ
 إّف الجبػػػػػػػػػاَف كإْف جمَّػػػػػػػػػْت َمَشاِزُلػػػػػػػػػوُ »

 كزاَد فػػػػػػػػػي عْيِذػػػػػػػػػِو َفْزػػػػػػػػػٌل كَتشِعػػػػػػػػػيعُ   

   
ـِ ُيػػحبُح إفْ   ِمْثػػُل الدػػسيِغ مػػغ األنعػػا

ػػػػْبُو َمْفُيػػػػػـُ    (ٕ)«أرَضػػػػاُىُع ِسػػػػْسُشُو كالذَّ
 

   
شصًخا مغ شعخه لذحح ىسة األميخ عيدى بغ صالح كيػجو اإلماـ الدالسي 

مدتشفًخا إياه أف يشيَس إلى العمياء، كيححَك العد كالسجج كإقامة الحق، الحارثي لصمب 
في حقيقتيا دعػة صخيحة  كىحه الجعػةححك األفاضل، كيربَخ عمى نػائب الجىخ؛ 

ُىجمِت فيِو فزمغ تقيقخ كانحجار؛  يخاه الذاعخ كلغيخه في زمغٍ  لؤلميخ عيدى الحارثي
لُيَغيََّب عغ  ؛باُب العجؿِ  أُْغِمقَ ك الفزُل،  كانجثخَ السعالي، كُأصيَب السجج باألسى، 

عاءً  كأصبح تحريُل العمعِ  السذيج، جػد كالسعخكؼ كاألرض ال، كأضحى ال حقيقة ادِّ
 الكامل()مغ    ؛ يقػؿ:الجخداء البالية اليابدة
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 َخػػػػػػػلِّ الُبكػػػػػػػاَء كإْف ُرِزْئػػػػػػػَت ِبِسْثِمػػػػػػػوِ »

 َكاْنَيػػػػْس َسػػػػخيًعا فػػػػي شخيقػػػػِة َعْجِلػػػػوِ   

   
مْت أركاُنيػػػػػػػػػػػػػػا ءَ الُعػػػػػػػػػػػػػػبلإفَّ   َتَيػػػػػػػػػػػػػػجَّ

ًيػػػػػػػا فػػػػػػػي أىِمػػػػػػػوِ     كالَسجػػػػػػُج صػػػػػػػاَر ُمَعدَّ

   
 كالفزػػػُل أضػػػحى فػػػي البخيَّػػػِة ِذْكػػػُخهُ 

 ِمػػػػػْغ بعػػػػػِجَما ُشػػػػػْسَشا َشػػػػػَساِئَل َفْزػػػػػِموِ   

   
 كالعػػػػػػػجُؿ َأْرتَػػػػػػػَج َباَبػػػػػػػُو ِمػػػػػػػْغ َبْعػػػػػػػِجَما

 قػػػػػج كػػػػػاف ُيْخَجػػػػػى َفػػػػػْتُح ُمْغَمػػػػػِق ُقْفِمػػػػػوِ   

   
 ػػ َمػػػػْغ يػػػػجَّعيكالعمػػػػُع  لػػػػْع يبػػػػَق سػػػػ

 تحرػػػيمُو دعػػػػػ َنَذػػػْت َعػػػْغ َجْيِمػػػوِ   

   
 كالُجػػػػػػػػػُد كالَسعػػػػػػػػخكُؼ ُكػػػػػػػػلّّ مشيسػػػػػػػػا

 أضػػػػحى َىِذػػػػْيًسا َبعػػػػُجُه مػػػػغ أصػػػػػِموِ   

   
 فػػانيْس إلػػى العميػػاِء كاْبػػِغ ِحْرػػَشَيا

 فػػػػػػػػالعجُد أْف تػػػػػػػػحَر العػػػػػػػػبلَء لَثْكِمػػػػػػػػوِ   

   
 كاحػػػُح عمػػػى نْيػػػِج األفاضػػػِل كاقتػػػفِ 

 الَحَسػػػػػػػػػػػػػػػػاَء كأَْعِمػػػػػػػػػػػػػػػػوِ  آثػػػػػػػػػػػػػػػػاَرُىْع َكَأِدـِ   

   
 كاْصِبْخ عمى نػِب الدماِف كإف َيُكػغْ 

(ٔ)«َمػػا راَب قػًمػػػا َدْىػػُخُىْع فػػػي ِمثِمػػػوِ   
 

   
فعاؿ األمخ ألسمػب الصمب اإلنذائي الستسثل في أ استعساؿ الذاعخُيْشِبُئ 

، اْنَيْس، ابِغ، اْحُح، اقتِف، أِدـْ  ، كرغبة شعػرؼ داخمي باكتطاظٍ ، أَْعِل، اصبْخ( )خلِّ
اإلماـ  اختاره ا األميخ الحؼكالسباشخة الخصابية السػجية ليحعمى عجل،  لمقياـ

كىػ ما يؤكجه في قريجتو اآلتية التي ُيحخِّض الدالسي لمحخاؾ كالشيزة كالتغييخ، 
 )مغ الصػيل(   الذخرية اآلنفة:فييا ذات 

 ىػ السجُج فاْشُمْبُو كإْف َعدَّ َشاِلُبػوْ »

 َضػػػػػػاَقْت عميػػػػػػَظ محاِىُبػػػػػػوْ َكُجػػػػػػْج كإْف   

   
 كَسػػػػػػاِرْع إلػػػػػػى تذػػػػػػييِج أركاِنػػػػػػِو فػػػػػػبل

ْت َجَػاِنُبػػػوْ    (ٕ)«قػػػخاٌر لشػػػا كالَعػػػجُؿ ُىػػػجَّ
 

   
كبالذجاعة كخػض الحخكب تحت ضل الديػؼ ُيمتسذ البقاء بيغ الُعجاة 

؛ ألف العد ُيجرؾ بيا ال ؛ فديشة الذجاع اقتحاـ األخصار كمػاجية األنجادرةػَ الجَ 
 الصػيل()مغ   بغيخىا:

 كِمْغ َتْحِت ِضلِّ الديِف فاْلَتِسِذ الَبَقا»

 إذا َحكَّستػػػػػػػُو فػػػػػػػي السعػػػػػػػادؼ َمَزػػػػػػػاِرُبوْ   

   
 كال ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػْبَغ إال إْف تَػػػػػػػػػػػػػػػػػَػلَّى َىاِرًبػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كال بػػػػأَس إْف لػػػػْع ُيْجػػػػِخِع الرػػػػبَخ َناِسػػػػُبوْ   

   
 ػػػػػػػػكإفَّ لقػػا األقػػػخاِف فػػػي الحػػػخِب زيشػػػُة ال

 الػػػػػػػَػْىُغ ُجمَّػػػػػػػْت مآرُبػػػػػػػوْ كِسيِّ إذا مػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػ  
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 كأنػػػػػػػػػػػػػػَت إذا فكَّػػػػػػػػػػػػػػخَت أيَقْشػػػػػػػػػػػػػػَت أنَّػػػػػػػػػػػػػػوُ 

(ٔ)«ِبَخػػْػِض السشايػػا ُيػػْجِرُؾ الِعػػدَّ َخاِشُبػػوْ   
 

   
و عمى شمب السجج كبمػغ العبل -اإلماـ الدالسي يجعل ك  مغ  - في حزِّ

ال  ؛ ألف السججالذجاعة كالبأس كاإلقجاـ سبيبًل مػصبًل لسخاتب العد كالكخامة كالذخؼ
كلغة الذاعخ كإنسا ُيصمب بتمظ السعاني اآلنفة،  صمُب باالستكانة كالحؿ كالتقيقخ؛يُ 

 لشيل الشرخ ؛الحخبية في ذلظ ضاىخة؛ فقػة الذكيسة عمى األعجاء مصمب رئيذ
برػرة السخأة التي ال تقبل الدكاج إال مغ الخجل  (العبل)كىػ يرّػر  السخاد،كحرػؿ 

 الدخيع( مغ) يقػؿ: الذجاع، شالبًة مشو ميًخا غالًيا كىػ اإلقجاـ كالبأس في الحخب؛
ـَ َنْيػػػػػػػػَل الَسْجػػػػػػػػِج بػػػػػػػػالمُّْصفِ »  َمػػػػػػػػْغ را

 كِمػػػػػػػػْغ ُمَعػػػػػػػػاَداِت الُعػػػػػػػػبل ُمْدػػػػػػػػَتْخِفي  

   
 َفُقػػػػػػػػػػْل َلػػػػػػػػػػُو إفَّ الُعػػػػػػػػػػبل قػػػػػػػػػػج أَبػػػػػػػػػػْت 

ػػػػػػػػػخؼِ ِخْصَبػػػػػػػػػَة غيػػػػػػػػػخ ال    باسػػػػػػػػػِل الرِّ

   
ـَ عشػػػػػػػػَج المِّقػػػػػػػػا ىفتًػػػػػػػػ  يػػػػػػػػخػ اإلقػػػػػػػػجا

 أشػػػػػػػيى مػػػػػػػغ السػػػػػػػاِء عمػػػػػػػى المَّْيػػػػػػػفِ   

   
 كال يػػػػػػػػػػخػ البػػػػػػػػػػأَس سػػػػػػػػػػػػ ُخصَّػػػػػػػػػػةٍ 

 ُتسدػػػػػػي بيػػػػػػػا األْعػػػػػػجاُء فػػػػػػػي َحْتػػػػػػػفِ   

   
 إْف قامػػػػػػػِت الحػػػػػػػخُب عمػػػػػػػى سػػػػػػػاِقَيا

 كَمػػػػػػػػػػػػػاَؿ أىػػػػػػػػػػػػػُل البػػػػػػػػػػػػػأِس لمػْقػػػػػػػػػػػػػفِ   

   
 َشػػػػػػػػسَّْت لػػػػػػػػُو فػػػػػػػػي َخْرػػػػػػػػِسِو َكْثَبػػػػػػػػةٌ 

(ٕ)«الَحْتػػػػػَف عمػػػػػى الَحْتػػػػػفِ أْرَدَفػػػػػِت   
 

   
 ؛ ألفكاممة خاصة يجب إتيانياعشج اإلماـ الدالسي شخكٌط  كلكدب السعالي

 مغ )الدخيع(  :؛ يقػؿنيا خمل ال ُيػصل إلى ذركة السججفي نقرا
 كلمُعػػػػػػػػػػػػػػػبل أيًزػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػخكٌط إذا»

 لػػػػػػػػػػػْع يأِتيػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػْخُء فػػػػػػػػػػػبل ُيْذػػػػػػػػػػػِفي  

   
 كلػػػػػػػػػػػػيَذ ِمػػػػػػػػػػػػْغ َحْزػػػػػػػػػػػػخٍة أرَباُبَيػػػػػػػػػػػػا

 ألفَّ الػػػػػػػػػػػػػػػبعَس ال يكفػػػػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػػػػجنػ   

   
 إنفػػػػػػػػػػاُؽ مػػػػػػػػػػاٍؿ لػػػػػػػػػػْػ َغػػػػػػػػػػَجا حاُلػػػػػػػػػػوُ 

 ِمػػػػػػػػػػػْغ بعػػػػػػػػػػػِج ذاَؾ أْصػػػػػػػػػػػَفَخ الَكػػػػػػػػػػػفِّ   

   
 كُحْدػػػػػػػػػػُغ ُخْمػػػػػػػػػػٍق كاْنِبَدػػػػػػػػػػاٌط ِلَسػػػػػػػػػػغْ 

ػػػػػػْخؼِ     يخجػػػػػػػ ِبػػػػػػِو الَعػػػػػػْػَف عمػػػػػػى الرَّ

   
 كالَعْفػػػػػػػػػػػػُػ َعْشػػػػػػػػػػػػُو إْف َجَشػػػػػػػػػػػػى َزلَّػػػػػػػػػػػػةً 

 فَمػػػػػػػػػػػػػػػػػْيَذ ذك ِحْمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع َكُسْدَتْذػػػػػػػػػػػػػػػػػِفي  

   
 كالُيػػػػػػػػػػػػػػػػجػ قاِئػػػػػػػػػػػػػػػػجٌ كُحْدػػػػػػػػػػػػػػػػُغ رأٍؼ 

 َلػػػػػػػػػػػػػػػُو ِلتَػػػػػػػػػػػػػػػْخِؾ الَغْذػػػػػػػػػػػػػػػِع كالُعْشػػػػػػػػػػػػػػػفِ   

   
 ِلَسػػػػػػػػػػػػغْ  كَبػػػػػػػػػػػػْحُؿ ُنْرػػػػػػػػػػػػٍح كَصػػػػػػػػػػػػَفاءٌ 

 ِلُشْرػػػػػػػػػػػػِحِو قػػػػػػػػػػػػج كػػػػػػػػػػػػاَف ال ُيخِفػػػػػػػػػػػػي  
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 كَبػػػػػػػػػػػْحُؿ َنْفػػػػػػػػػػػٍذ كالػػػػػػػػػػػػغى شػػػػػػػػػػػاىجٌ 

ػػػػػػػػػػػػػفِّ     بػْقِعػػػػػػػػػػػػػِو فييػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػى الرَّ

   
 كُحْدػػػػػػػػػػػُغ َصػػػػػػػػػػػْبٍخ كثبػػػػػػػػػػػاٌت لػػػػػػػػػػػجػ

 أىػاِليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الياِئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة الَحْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفِ   

   
 لقػػػػػػػػػػػػػاَء الُعػػػػػػػػػػػػػبلىػػػػػػػػػػػػػحا إْف شػػػػػػػػػػػػػئَت 

(ٔ)«أك فػػاتخِؾ الَسْجػػَج لػػحؼ الػْصػػفِ   
 

   
فكخية  بيحه الذخكط التي تسثل رؤيةفعميو  ؛فَسْغ أراد السجج كالذخؼ كالكخامة

؛ فبل بسشطػره اإلصبلحي االستشياضي الخاص يرػغيامتقجمة لجػ اإلماـ الدالسي، 
، كالتحمي بحدغ الخمق، كالعفػ عشج مػر إال ببدط الكف بإنفاؽ الساؿُتجرؾ معالي األ
السػصل لميجػ ال الزبلؿ،  ستبرار بالخأؼ الدجيج الرائبكاال السقجرة )الحمع(

كبحؿ الشفذ بالجياد في سبيل كإسجاء الشرح باألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، 
 الحق مع الربخ كالثبات كشجة البأس في مياديغ القتاؿ.

شالسا أخح  ليعكذ ىسَّا كججانًيا ؛قرائج أخخػ  في السعانيتمظ ر الذاعخ كخِّ كيُ 
كالفدع مغ  ،كالخكػف إلى الخاحة ،مغ تفكيخه كأشغل بالو؛ كليؤكج أفَّ حب الدبلمة

نحصاط ىي رأس اال ؛كعجـ بحؿ الشفذ مػاجية األنجاد عشج تصايخ الخؤكس،
،  ؛ فأسعج الشاس كأعدىع َمِغ اتخح البصػلة مصيًة لمسعاليكاالنكدار بحجِّ الرػاـر

 الخمل()مغ     كأذلُّيع َمِغ ُيػلي دبخه خػًفا مغ السػت:
ـِ فػػػي الحػػػخِب الَبَصػػػلْ »  أْسػػػَعُج األقػػػػا

 الػػػػػحؼ لػػػػػْع َيػػػػػْجِر أْصػػػػػبًل مػػػػػا الَفَذػػػػػلْ   

   
 كأَعػػػػػػػػدُّ الشػػػػػػػػاِس َمػػػػػػػػْغ لػػػػػػػػيذ َيػػػػػػػػخػ 

 َمْكَدػػػػػػػػػًبا غيػػػػػػػػػَخ السعػػػػػػػػػالي باألَسػػػػػػػػػلْ   

   
 كأَذؿُّ الَخْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػِق بػػػػػػػػػػػػػػػػػػْل أْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػَقاُىعُ 

 إذا ُنػػػػػػػػػػػْػِدَؼ َنػػػػػػػػػػػادػ بالِعَمػػػػػػػػػػػلْ َمػػػػػػػػػػػْغ   

   
 أنػػػػػػػػػػػػػا ال أْسػػػػػػػػػػػػػِصيُع نرػػػػػػػػػػػػػًخا َلُكػػػػػػػػػػػػػعُ 

 أنػػػػا أخذػػػػى السػػػػػَت أْك أرُجػػػػػ أَمػػػػلْ   

   
 نحػػػػػػػػػػػُغ إْف ُقْسػػػػػػػػػػػُتْع كُقْسَشػػػػػػػػػػػا َمَعُكػػػػػػػػػػػعْ 

عػػػػػػػػػْت أْسػػػػػػػػػَباُبَشا كالخػػػػػػػػػػُؼ َحػػػػػػػػػلْ     ُقصِّ

   
 أتَػػػػػػػػػَخػ أفَّ الُعػػػػػػػػػبل َتْرػػػػػػػػػَحُب َمػػػػػػػػػغْ 

 لػػػػػْع َيُكػػػػػْغ لمػػػػػشَّْفِذ َيْػًمػػػػػا قػػػػػج َبػػػػػَحْؿ !  

   
 أـ تَػػػػػػػػػػػػػػَخػ أفَّ السعػػػػػػػػػػػػػػالي َحاَزىػػػػػػػػػػػػػػا

تُػػػػػػػػػػُو ِفيَسػػػػػػػػػػا أَكػػػػػػػػػػْل !   (ٕ)«َرُجػػػػػػػػػػٌل ِىسَّ
 

   

                                                           

 .ٖٛالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٕٓٔالسرجر الدابق، ص ((ٕ
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األلع كعتسة  ييا تكالبكيرُل اإلماـ الدالسي إلى ذركٍة شاعخيٍة يترارُع ف
عمى كجو فيرخُخ بمغٍة حادٍة ثائخة، مدتعسبًل أسمػب االستفياـ الػاقع كلييب الفؤاد؛ 

ـْ ُرَقاٌد !  -)َأُسُمػّّ !  اإلنكار كالتػبيخ كالتعجب ـْ ُقُعػٌد !  -أ ـْ ُخُسػٌؿ !( -أ  ؛ يقػؿ:أ
 الخمل()مغ 

 َأُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُمٌػ كالُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل َتْصُمبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا»

 َحقَّيػػػػػػا كالدػػػػػػيُف َسػػػػػػْيٌف لػػػػػػْع ُيَفػػػػػػْل !  

   
ـْ ُرَقػػػػػػػػػػاٌد كالُيػػػػػػػػػػجػ قػػػػػػػػػػج َشَسَدػػػػػػػػػػْت   أ

ػػػػػػػػَفْل !    َأْثػػػػػػػػَخُه مػػػػػػػػا َبْيَشَشػػػػػػػػا أْيػػػػػػػػجؼ الدَّ

   
ـْ ُقُعػػػػػػػػػػػػػٌد كالسعاصػػػػػػػػػػػػي   َضَيػػػػػػػػػػػػَخْت أ

ْيِغ ُكػػػػػػػػلّّ فػػػػػػػػي َكَجػػػػػػػػْل !    كأُىْيػػػػػػػُل الػػػػػػػػجِّ

   
ـْ ُخُسػػػػػػػػػٌؿ كالػػػػػػػػػَػَرػ قػػػػػػػػج أْحػػػػػػػػػَجَثْت   أ

ػػػػْخَع اأَلَجػػػػْل !   (ٔ)«ِبػػػػَجًعا َخاَلَفػػػػِت الذَّ
 

   
الذاعخ في الجانب اآلخخ في التشقل كالدفخ كقصع القفار كالسفاكز نيًجا يخػ ك 

عيب عمى مغ تخؾ شمب السعالي تخاذاًل كاستكانًة عشجما أيقغ ىػ ياللتساس الُعبل، ك 
كإنسا  ؛، كشخيقو ليذ مفخكًشا بالػركدليذ باألمخ الييِّغبأفَّ الديخ عمى جدخىا 

 :؛ يقػؿبالرعاب كالعقبات، كال يخكمو صاحب اليسة الخائخة محفػؼ
 مغ )مجدكء الكامل(

 ُقػػػػػػػػػػػػػػػػْل لمَّػػػػػػػػػػػػػػػػحؼ تػػػػػػػػػػػػػػػػخَؾ الُعػػػػػػػػػػػػػػػػبل»

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأػ فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا     الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَببَل لسَّ

   
 إفَّ الِتَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَس السجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِج ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغْ 

َباِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب كالَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل    (ٕ)َقْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِع الدَّ
 

   
ِجْيػػػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػػي ِة الَحػػػػػػػػػػػػػػػػخِّ الذَّ  ػِشػػػػػػػػػػػػػػػػجَّ

(ٖ)«ػِج كنػػػػػػػػػػػاِر َحػػػػػػػػػػْخٍب ُتْرػػػػػػػػػػػَصَمىػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

   
 كسا أفَّ الربخ ىػ مخكب الشجاة السػصل إلى ُذرػ السعالي:

 مجدكء الكامل()مغ 

                                                           

 .ٕٕٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
ُيشطخ: الدبيجؼ، دمحم   األراضي الججبة(. -ىي السفاكز كالِقفار )الرحارؼ الدباسب:  ((ٕ

القامػس، مجسػعة محققيغ، د.ط، (: تاج العخكس مغ جػاىخ ىػٕ٘ٓٔ مختزى الحديشي )ت
 ، مادة )سبب(.ـٜٔٚٔ -ىػ ٜٖٔٔعة حكػمة الكػيت، كزارة اإلعبلـ الكػيتية، مصب

 ، مادة )فمػ(.السرجر الدابقجسع )فبلة(، كىي الرحخاء الػاسعة.  ُيشطخ:  الفبل:ػػ 
 .ٚٓٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٖ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُخ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشى َمْخِكًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا»  كالرَّ

(ٔ)«الَسعػػػػػػػػػػػػػػػػالي ُمػِصػػػػػػػػػػػػػػػػػبلإلػػػػػػػػػػػػػػػػى   
 

   
دفخ كالتخحاؿ كقصع كالحقيقة أفَّ قزية شمب السعالي كالػصػؿ إلييا بال

ا غائًبا لُ سثِّ سعشى يُ قزية شخقيا الذعخاء مغ قبل، كىحا ال ؛كعجـ القعػد الفيافي  نرِّ
في تشاكؿ ىحه الفكخة  سبقاهُ  -مثبلً - غخائيكالصُّ  الدالسي؛ فالستشبياإلماـ في شعخ 

بعجما  رؤيتو ليحه القزيةليثبَت  ؛ندعتو الشخجدية؛ يقػؿ الستشبي ُمعبًخا عغ بجبلء
 الػافخ()مغ    :المو َمْغ المو عمى كثخة أسفاره كتعخضو لؤلخصار

 َمُمػُمكسػػػػػػػػػػا َيجػػػػػػػػػػلُّ عػػػػػػػػػػغ الَسػػػػػػػػػػبلـِ »

 كَكْقػػػػػػػػػػػػػػُع َفعاِلػػػػػػػػػػػػػػِو َفػػػػػػػػػػػػػػْػَؽ الَكػػػػػػػػػػػػػػبلـِ   

   
 دليػػػػػػػػػػػػػػػلٍ َذَرانػػػػػػػػػػػػػػػي كالَفػػػػػػػػػػػػػػػبلَة ِبػػػػػػػػػػػػػػػبل 

 كَكْجيػػػػػػػػػػػػي كاليجيػػػػػػػػػػػػَخ ِبػػػػػػػػػػػػبل ِلثػػػػػػػػػػػػاـِ   

   
 فػػػػػػػػػػػػػإنِّي أسػػػػػػػػػػػػػتخيُح ِبػػػػػػػػػػػػػحؼ كىػػػػػػػػػػػػػحا

(ٕ)«كأتعػػػػػػػػػػػػػُب باإلناَخػػػػػػػػػػػػػِة كالسقػػػػػػػػػػػػػاـِ   
 

   
 الػافخ()مغ     :يقػؿثع 

 َكَمػػػْغ َيَجػػػُج الصَّخيػػػَق إلػػػى الَسعػػػالي»

(ٖ)«فػػػػػػبل َيػػػػػػَحُر السِصػػػػػػيَّ ِبػػػػػػبل َسػػػػػػشاـِ   
 

   
ركػب الخكاحل مغ  جاعبلً ؛ في بث رؤاه  ستشبيعمى مشػاؿ الفيػ  غخائيالصُّ أما 
ُل بيا العد كالسجج كشج الخِّحاؿ في الميتو الذييخة السعخكفة  ؛ يقػؿكسيمة ُيَتحرَّ
 البديط()مغ     :ببلمية العجع

 ِرضػػا الػػحليِل ِبَخْفػػِس العػػيِر َمْدػػَكَشةٌ »

 كالِعػػػػػدُّ َتْحػػػػػَت َرِسػػػػػػْيِع األْيُشػػػػػِق الػػػػػػحُُّللِ   

   
 َجاِفَمػػػػػػةً فػػػػػػاْدَرْأ بيػػػػػػا فػػػػػػي ُنُحػػػػػػػِر الِبيػػػػػػِج 

 ُمَعاِرضػػػػػػاٍت َمثػػػػػػاِني المُّْجػػػػػػِع بالُجػػػػػػُجؿِ   

   
ثتشي كىػػػػػػػػػَي صػػػػػػػػػادقةٌ   إفَّ الُعػػػػػػػػػبل حػػػػػػػػػجَّ

ُث أفَّ الِعػػدَّ فػػي الشَُّقػػلِ    (ٗ)«فيسػػا ُتَحػػجِّ
 

   
                                                           

 .ٚٓٔص جيػاف، )مرجر سابق(نػر الجيغ: الالدالسي،  ((ٔ
تح: بجر الجيغ  : الجيػاف،ىػ(ٖٗ٘، أحسج بغ الحديغ الجعفي )ت الستشبي، أبػ الصيب ((ٕ

ـ، ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔلبشاف،  -، دار الذخؽ العخبي، بيخكت ٕحاضخؼ، ودمحم حسامي، ط
 .ٜٖٙص
 .ٖٓٚص السرجر الدابق، ((ٖ
ىػ(: الجيػاف، تح: د.عمي ٘ٔ٘الصُّغخائي، أبػ إسساعيل، مؤيج الجيغ الحديغ بغ عمي )ت  ((ٗ

 -ىػ ٙٓٗٔقصخ،  -، مصابع الجكحة الحجيثة، الجكحة ٕجػاد الصاىخ، د.يحيى الجبػرؼ، ط
ىػ(: ٜٔٔالديػشي، جبلؿ الجيغ، عبجالخحسغ بغ أبي بكخ )ت .   كُيشطخ: ٖ٘ٓـ، صٜٙٛٔ
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 الثاني السبحث
 الجعهة إلى إنهاء الشفهذ األجشبيو  ،السهقف الدياسي في البمجان العخبيةتجميات 

ما ال تحققو  - في أحاييغ كثيخة -بدحخ الكمسة كقػتيا  ذاعخيحقق ال  
 لسمسة قػاسعك  إلى اتحاد الرف، في سعي حثيث ؛ فيػكجاىيا الدياسة بدمصتيا

قتيا أىػاء الداسة كبصر السعتجسذتخكة األمة ال ُيبصشُو  شعخه ناشق عسَّاك  يغ،التي مدَّ
عغ »خ ُيعبِّ كمستيا؛ فىا كاجتساع مريخ أمتو في كحجة تجاه  أحاسيذك مغ مذاعخ 

 .(ٔ)«آالميا كآماليا مغ خبلؿ نفدو التي ىي جدء مغ ىحه األمة
عجة جػانب متعمقة  في الدياسيعشاصخ السػقف عشج شعخاء الجراسة كتتجّمى  

 ؛ أىسيا: مػقفيع مغ االستعسار، كمػقفيعبػششيع األـ، كمختبصة بػاقع أمتيع العخبية
  .األخخػ  مغ القزايا العخبية مغ القزية الفمدصيشية، كمػقفيع

 أواًل: السهقف من االستعسار:ـــ  
 ؛الذعخ الُعساني في عرخ الجراسةباىتة في صػرة قاتسة ُيسثُِّل االستعسار 

 فاالستعسارفي شعخىع؛  االستشياضية حسيَّةال سشدلة الذخارة القادحة التي أشعمتب فيػ
كالقزاء عمى  ،كسمب خيخاتيا ،في نطخىع لع يأِت إال لجمار الذعػب العخبية السدمسة

 ٍع ضعيف مػاٍؿ ليع يحكع بالػكالة.ديشيا الحشيف، كتكخيذ حك
األساس؛  في فتسثُِّمو دكلة )بخيصانيا( ؛الُعساني إْف ُعشي بو الذأف كاالستعسار

بغ قيذ البػسعيجؼ عمى حكػمة الدمصاف سالع بغ ثػيشي فسشح ثػرة اإلماـ عداف 
 عبلقة بخيصانيا مع حكػمة اإلمامة الججيجةكغ ـ لع تٛٙٛٔعاـ  قياـ اإلمامةكإعبلف 

عبلقة جيجة؛ بل بجأت بجاية سيئة كمتػتخة نتيجة السداعجات البخيصانية لمديج سالع 

                                                                                                                                                                      

، مرخ -اآلداب، القاىخة د.ط، مكتبة  ،تجقيق: أحسج عمي حدغ خائي،غصُّ شخح المية العجع لم
 .ٔٔص د.ت،

محدغ بغ حسػد: عبجهللا الصائي كريادة الكتابة األدبية الحجيثة في ُعساف، د.ط، الكشجؼ،  ((ٔ
 .ٚ٘صـ، ٜٕٓٓ -ىػ ٖٓٗٔاألردف،  -دار يافا، َعّساف 
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تكغ مػجية ضج حكػمة مدقط لع ىحه الثػرة كسا أفَّ  (ٔ)الثػارلسشع سقػط مدقط بيج 
االستعسار اإلنجميدؼ  بل كانت مػجية ضج يدؼ فحدب؛السدتدمسة لمسدتعسخ اإلنجم

كاف مغ بيشيا: كضع حٍج لمشفػذ  ؛أربع نقاط فيتسحػر بخنامج اإلمامة بأكسمو؛ لحلظ 
كالعسل عمى إلغاء االلتدامات كاالتفاقات التي ُفخضْت عمى البخيصاني كسيصختو، 

عيج الدمصشة، ككحلظ محاكلة الحرػؿ مغ بخيصانيا عمى االعتخاؼ  اءأثشُعساف 
 .(ٕ)عداف، مع إعادة تأكيج استقبلؿ ُعساف كسيادتيا دكف تحفعاإلماـ بإمامة 

كاجيػا فتخة حخجة مغ حياة ُعساف، كىي الفتخة التي »ذعخاء ىحه الِحقبة فإذف 
فطيخت في قرائجىع الجعػة  ازداد فييا الشفػذ االستعسارؼ في مشصقة الخميج العخبي؛

حع الػششية كإيقاظ الذعػر الجيشي كالػششي كالقػمي؛ فكاف لمسبل، االستشياضية
 .(ٖ)«أبشاء السشصقة التي تشػء بالشفػذ االستعسارؼ كالسصػالت أبمغ األثخ عمى نفػس 

لكل أشكاؿ التبعية كالخضػخ  ارافًز  افعل قػية، كمػقفً  ردةَ ىحه الرػرة جْت كلَّ 
صارخة إلنياء الشفػذ األجشبي  دعػةلمسدتعسخ الخارجي، ككاف الذعخ في ىحه الفتخة 

الجساىيخ، كيكذف  ؛ فسّثمْت قرائج الذعخاء لييًبا حساسًيا ُيحخِّؾُ كاقتبلعو مغ جحكره
 .دسائذ األعجاء

ال ييجفػف إلى  الخأؼ العاـ إلى أفَّ السدتعسخيغ الذعخاء إلى تشبيوتجو يك 
، كاستشداؼ مارؼ كإنسا ىجفيع التػسع االستج -كسا يدعسػف  -ب تحخيخ الذعػ 

إلى ذلظ في نرائحو الدالسي؛ فيػ يذيخ  اإلماـكمغ أكلئظ الذعخاء  الثخكات؛

                                                           

 ٛٙٛٔ"ُيشطخ: العمػؼ، شارؽ بغ خسيذ الدخاؼ: العبلقة بيغ اإلمامة كالدمصشة في ُعساف  (ٔ)
 .٘ٙـ، صٕٗٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔسػريا،  -، دار الفخقج، دمذق ٔ، ط"ـٖٜٔٔ -
ُيشطخ: الحديشي، سميساف بغ سالع بغ ناصخ: الحسبلت التشريخية إلى ُعساف كالعبلقة  ((ٕ

ـ، ٕٙٓٓالسسمكة الستحجة،  -، دار الحكسة، لشجف ٔطالسعاصخة بيغ الشرخانية كاإلسبلـ، 
 .ٖٖٗص
دار  الخالق: الذعخ الُعساني "مقػماتو كاتجاىاتو كخرائرو الفشية"، د.ط، عمي، عمي عبج ((ٖ

 .ٔ٘ـ، صٜٗٛٔمرخ،  -السعارؼ، القاىخة 
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، كاحتياليع في سمب ، كتحكيخه بخصػرة مكائج اإلنجميدفيرل بغ تخكي لمدمصاف
 مجدكء الكامل()مغ      لدمصاف كحاشيتو:مخاشًبا ا يقػؿف (ٔ)مسالظ السدمسيغ

 ػكالخرػػػػػػػػػػػػػػػػػُع ال يخفػػػػػػػػػػػػػػػػػى عمْيػػػػػػػػػػػػػػػػػ»
 حاُلػػػػػػػػػػػػػػػػػُو حيػػػػػػػػػػػػػػػػػُث اْنقَمػػػػػػػػػػػػػػػػػْب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُكْع   

   
 باْحِتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الَسَسالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظَ  َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَمبَ 

 ٍؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػج َعِمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػُتْع مػػػػػػػػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػػػػػػػػَمْب   

   
 كأتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ُيَخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِدُعُكْع َفُقْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 إنَّػػػػػػػػػػػػػػػػُو الِخػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ الُسِحػػػػػػػػػػػػػػػػْب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتع  

   
 ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُّْع كَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَت َيُشػُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُكعْ 

 بسكائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍج لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع ُتْحَتَدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب   

   
 َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعػاَء دسَّ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُكعُ 

(ٕ)«َتْحػػػػػػػػػػػػػػػَت الميػػػػػػػػػػػػػػػالْي كالُحُجػػػػػػػػػػػػػػػْب   
 

   
ُر  يسكغ  مغ ىحا السدتعسخ الحؼ ال - في خصابو لمدمصاف فيرل -فيػ ُيححِّ

إرًثا  رات العخب عمى الغداة كقيخىع تخؾانتراتاريخ أف يزسخ الػد السحس؛ ألف 
خبار مغ الغل كالزغيشة كحب االنتقاـ في نفػس أكلئظ السدتعسخيغ كىع يقخأكف في أ

سْت جساجسيع، ،عيِ األكائل كيف ُمخِّغْت أنػُؼ أسبلفِ  ع، كُغشسْت كرضَخ ممػكي كُحصِّ
 الدالسي:اإلماـ يقػؿ  ! اككدادً  مشيع بعج ذلظ صفاءً  أمػاليع؛ فكيف تخقبػف 

 مجدكء الكامل()مغ 
ُكع كلَجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو أْخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ»  أُيِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخُّ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَباُر األكائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل ُتْكَتتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب !  

   
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػْع كْقَعػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َتخكػػػػػػػػػػػػػػػػػْت جسػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع َىِذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًسا ُمْخَتَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب جسَ   

   
 كػػػػػػػػػػػػػػػْع َعْخَصػػػػػػػػػػػػػػػٍة َتَخَكػػػػػػػػػػػػػػػْت ُمُمػػػػػػػػػػػػػػػػ

 َكُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع عبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجا لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخْب   

   
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػْع َغػػػػػػػػػػػػػػػػػْدَكٍة َتَخَكػػػػػػػػػػػػػػػػػْت َذَخػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ِئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخُىْع َغَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائَع ُتْشَتَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب   

   
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا ِكداأيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع 

 ٌد أْك صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاٌء ُمْخَتَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب !  

   
 أَيُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخُّ خرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌع خْرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَسوُ 

(ٖ)«كلػػػػػػػػػُو األُمػػػػػػػػػػُر كسػػػػػػػػػا ُنِحػػػػػػػػػْب !  
 

   

                                                           

 ،ٔشخيفي، مرصفى بغ دمحم: الذيخ نػر الجيغ الدالسي مججد أمة كمحيي إمامة، طُيشطخ:  (ٔ)
 .ٕٖٖـ، صٕٔٔٓ -ىػ ٕٖٗٔالجدائخ،  -جسعية التخاث، القخارة / غخداية 

.ٛ٘ٔصسابق( مرجر ( الدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )(ٕ
 .ٜ٘ٔالسرجر الدابق، ص ((ٖ
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 إلى فزاٍء مغ الفخخ الذفيف ُيجخلُ كتكخار )كْع( الخبخية التي تفيج الكثخة 
 غار بسكاف.، كأّف الخرع أماـ بأسيا مغ الرَّ بأمجاِد األمة كعدتيا كأنفتيا

كل مشتدب إلى الحكػمة البخيصانية رمًدا مغ رمػز االستعسار البغيس  كُيَعجُّ 
 حادثة محاكلة دخػؿ؛ فيػ يرف في إحجػ قرائجه الدالسياإلماـ في ميداف 

مدقط،  سشصقة الذخقية مغ ُعساف قادًما مغالإلى  (ٔ)القشرل اإلنجميدؼ )كػكذ(
إلييا  كي، كاعتبار قجكمومصاف فيرل بغ تخ بإذف الد متدتًخا بحريعة تفقج مشاجع الفحع

 عغ ردِّ القشرلإلى اإلماـ الدالسي  سعى؛ لحلظ لسدتعسخيغئج امكيجة مغ جسمة مكا
اجتيج أفَّ القرَج مغ ذلظ التػغل في الببلد كدخػليا بالدياسة، ك »؛ ألنو أحذَّ ُمخاده

أْف يػصج الباب في كجيو حتى يشدع عغ رأيو؛ فأعخب عغ إحداسو ىحا إلى أعياف 
يع عمى صجعو، كحيث إفَّ مشدلتو غيخ العُ  سانييغ، كاستشيزيع عمى مشعو، كحزَّ

مجيػلة، كنرحو غيخ مدتشكخ، ىاج الذعب الُعساني لحلظ، كاتفقت الكمسة عمى 
لسشعو مغ الجخػؿ كجياء الذخقية كأمخاؤىا، كفي مقجمتيع فانبخػ  (ٕ)«صجه بكل مسكغ

الخجاؿ بأسمحتيع شاىخيغ بشادقيع ؛ فتجّسع الحارثي األميخ الذيخ عيدى بغ صالح
فػقع  ؛ػه، كأشمقػا الشار عمى حرانو؛ فأزعجػه كضايقفي كجو القشرل كأتباعو

يعيب  كسا (ٖ)الذيخ عيدى العفػ عشو قخار بعج خجػع خائًبامسا اضصخه إلى ال أرًضا؛
قشرل اإلنجميدؼ؛ بعس القبائل خيانتيع لسداعجتيع ال اإلماـ الدالسي في قريجتو

 مجدكء الكامل()مغ      :في ذلظ يقػؿحيث 
ْث ُأَخػػػػػػػػػػػيَّ عػػػػػػػػػػػغ الَعَجػػػػػػػػػػػْب »  َحػػػػػػػػػػػجِّ

 كَعػػػػػػػػػػػػػِغ الُعػػػػػػػػػػػػػبل كَعػػػػػػػػػػػػػِغ الَحَدػػػػػػػػػػػػػْب   

   
 كَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِغ الِخياَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة إّنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 عػػػػػػػػػػػػػػػػاٌر قبػػػػػػػػػػػػػػػػيٌح فػػػػػػػػػػػػػػػػي الَعػػػػػػػػػػػػػػػػػَخْب   

   
                                                           

الة كدبمػماسي بخيصاني. عيشتو الحكػمة ٖٜٚٔ -ـ ٗٙٛٔبيخسي زكخيا كػكذ )ىػ  ((ٔ ـ(: رحَّ
ليا في ُعساف في عيج الدمصاف فيرل بغ تخكي )حكع:  البخيصانية ككيبًل سياسًيا كقشربلً 

ـ، قاـ ٜٗٓٔ -ـ ٜٜٛٔـ(، أمزى )كػكذ( في مشربو خسذ سشػات مغ ٖٜٔٔ -ـ ٛٛٛٔ
خبلليا بخحبلت عجة في الخميج كمشاشق ُعساف قيَّج فييا مذاىجاتو كانصباعاتو.  ُيشطخ: مجسػعة 

 .ٜٕٖٓ، صٛمؤلفيغ: السػسػعة الُعسانية، )مخجع سابق( ج
 .ٜٕٔص)مرجر سابق( : نيزة األعياف ِبحخيَِّة ُعساف، الدالسي، أبػ بذيخ ((ٕ
 .ٕٖٙص،ٕج)مرجر سابق( الدالسي، نػر الجيغ: تحفة األعياف بديخة أىل ُعساف،ُيشطخ:  ((ٖ
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 َشَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَب الشََّرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارػ أْرَضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَشا

 ِبَسِكْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجٍة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ُتْحَتَدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب   

   
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتى الُقَشيِرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل قاِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجا

 َيْخَتِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب ِلَسكاِنَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْي   

   
 ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَعمِّبًل بدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياحةٍ 

 كَقَشاَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َتقِزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اأَلَرْب   

   
ـَ ِمشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُعْرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبةٌ   فأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ِه حتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َذَىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب    (ٔ)«فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َردِّ
 

   
، كأخافو سعييع في مػاجيتو؛ قـػ كعديستيعرأػ مغ بأس ال فتقيقخ القشرل لّسا

 مجدكء الكامل()مغ      الدالسي:اإلماـ يقػؿ 
 الُقشيِرػػػػػػػػػػػػػػػُل راِجًعػػػػػػػػػػػػػػػافَسَزػػػػػػػػػػػػػػػى »

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َشَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب     ُمَتَقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًخا عسَّ

   
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ىاَلػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػج رأػ

 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ حاِلشػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػـَ الخََّىػػػػػػػػػػػػػػػػػْب   

   
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخأػ الشرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارػ أنَّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

(ٕ)«فػػػػي البػػػػأِس كالدػػػػيِف الَعَزػػػػْب   
 

   
 مكشػناتترغيخ لفطة )ُقشيرل( عغ حقارة السدتعسخ كأتباعو في َيِذفُّ ك 

الذاعخ؛ فيػ أحقخ مغ أْف ُيػصَف باسسو السعيػد، كىحا كمو ناتج عغ خمجات 
 كخفس لقجره في أذىاف الستمقيغ.شعػرية، كتيػيغ متعسج، 

لشيل الحخية كاستخداد الحقػؽ؛  ؛إلى السػاجية العدكخيةالجراسة شعخاء كيجعػ 
كإرىاب الشاس  كالجبخكت،إال بالقػة  العخبيةما كاف لو أْف يجخل الببلد  ألف السدتعسخ

بالقػة ال ُيدتخدُّ إال  حَ ؛ فسا ُأخِ ىػ الُسغتِربك  كإخزاعيع بالدبلح، كال مجاؿ لسيادنتو
؛ فاستشفخ أمثاؿ اإلماـ الدالسيع الذعخية استغلَّ ىؤالء الذعخاء مػىبتيبالقػة؛ لحلظ 

ى، كال تبشياف إال شَ في الُعسانييغ أفَّ االستقبلؿ كالحخية ال تشاالف بالسُ  كصخخ» الجسػع،
، كأفَّ الخػؼ ىػ لعشة الحياة، بالجساجع كأجداد القتمى، كال تجمباف إال بالجمػع كالجماء

فمِظ في  حيث تجكر معانيو (ٖ)«كأفَّ الذظ في االنترار ىػ اليديسة العابدة
ألف السدتعسخ الغاصب  ؛التحخيس عمى القتاؿ كالذجاعة كاإلقجاـ كمػاجية الخرـػ

 الخمل()مغ     يقػؿ اإلماـ الدالسي: ال يفيع إال مشصق الديف كالخمح؛
 أْشػَجُع الّشػاِس َمػِغ الحػخِب اْشػَتَيى»

 كإذا كاَقػػػػػػػػػػػػػػػَف ِقْخًنػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػػػػػػَيا  

   
                                                           

 .ٛٗٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٓ٘ٔص السرجر الدابق، ((ٕ
 .ٚٔٔسابق( ص مرجرالدالسي، أبػ بذيخ: نيزة األعياف، ) ((ٖ
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 َيِقػػػػػػػػػٌع فػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػْخِب أكرػ ِىَسًسػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػَيا   اِتػػػػػػػػػِو َنْجػػػػػػػػػَع الدُّ  فػػػػػػػػػاَؽ ِمػػػػػػػػػْغ ِىسَّ

   
 َحَسَمػػػػػػػػػػْت  ثابػػػػػػػػػُت الَجػػػػػػػػػػْأِش إَذا مػػػػػػػػػا

ـَ لَيػػػػػػػػػػا    فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػَػَغى أْقَخاُنػػػػػػػػػػُو قػػػػػػػػػػا

   
 حػػػػػػػػػػػػاِزـٌ فػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػِخِه مػػػػػػػػػػػػا ِمْثُمػػػػػػػػػػػػوُ 

 َمػػػػػػػػْغ إَذا َصػػػػػػػػاَؿ الِعػػػػػػػػجا ِقْيػػػػػػػػَل لَيػػػػػػػػا  

   
 ماِجػػػػػػػٌج يدػػػػػػػُصػ ِبَعْزػػػػػػػٍب قاِضػػػػػػػبٍ 

(ٔ)«َيْفُمػػػػػػُق الَياَمػػػػػػاِت َضػػػػػػْخًبا كالمََّيػػػػػػا  
 

   
 لحلظ الذجاع السقاتل في مػاقع الشِّداؿ؛  شاصعةعغ رؤيتو الالذاعخ ُيعبِّخ 

فخد مغ أفخاد  يخيج مغ كللرفات السثالية لخجل الحخب؛ فيػ عميو بعس ا زفًيامُ 
ػّضف أفعل يمتكًئا عمى األسمػب الخبخؼ؛ فبرفاتو،  األمة أف يتقسََّز دكره، كيترَف 

؛ فيػ خكبالتفزيل )أشجع( لبياف صفة األفزمية السحرػرة في َمْغ يذتيي لجج الح
رؤكس ليفمَق بو  ؛، حازـٌ في األمخ، ماجٌج يدصػ بديفو البّتارالجأشِ  يقٌع، ثابتُ 

 أعشاقيع. كيقصعَ  ،األعجاء
 ى السغتربيغ ُيجَرُؾ بمغِة الِخماحِ االنترار عماإلماـ الدالسي أفَّ  ػقغُ يُ ك 

 يقػؿ: ، كبو يكػف الحدع؛قزاؤه ؿٌ جْ عَ الديف ؛ فة؛ كالديػؼ الساضيةالقتَّال
 مغ )الكامل(

ػػػػػػػاسِ »  الَسْجػػػػػػػُج ُيػػػػػػػجَرُؾ بالَقَشػػػػػػػا الَحدَّ

ـٍ َشػػػػػػػػِجيِج البػػػػػػػػاسِ     فػػػػػػػػي َكػػػػػػػػفِّ ِمْقػػػػػػػػَجا

   
 َيخِمػػػػػي بػػػػػِو َنْحػػػػػَخ الَعػػػػػجكِّ فػػػػػبل تَػػػػػخػ 

 إال الَكِسػػػػػػػػػػػيَّ َيِخػػػػػػػػػػػخُّ بػػػػػػػػػػػيَغ الشَّػػػػػػػػػػػاسِ   

   
ْستَػػػػػػػػػػوُ   كِبَقاِضػػػػػػػػػػٍب َعْزػػػػػػػػػػٍب إذا حكَّ

ػػػػػػػػْجَعاِف كاألْفػػػػػػػػَخاسِ     فػػػػػػػػي ِقْدػػػػػػػػَسِة الذُّ

   
ػيَف َعػْجٌؿ فػي الَقَزػاأيَقْشَت   أفَّ الدَّ

ْيِغ أؼُّ أَسػػػػػػػػػاسِ     كِبػػػػػػػػػِو أَسػػػػػػػػػاُس الػػػػػػػػػجِّ

   
بلً   إْف لػػػػػػػػْع َتِجػػػػػػػػْج لمَقاِسػػػػػػػػياِت ُمَدػػػػػػػػيِّ

ْدُه ُيْدػػػػػػػِيْل ُكػػػػػػلَّ َصػػػػػػػْعٍب َقػػػػػػػاسِ     َجػػػػػػخِّ

   
 كإذا َتَزػػػػػػػػػػػػػاَيَقِت األمػػػػػػػػػػػػػػُر رَأْيتَػػػػػػػػػػػػػوُ 

 َحػػػػػػػػػػػػػبلََّؿ ُمْذػػػػػػػػػػػػػِكِمَيا ِبػػػػػػػػػػػػػبل إْلَبػػػػػػػػػػػػػاسِ   

   
 ُحػػػػػػػػُجكَدهُ  ال َمْجػػػػػػػػَج إال إْف َشػػػػػػػػَحْحتَ 

ـِ َمػػػػػػػػْغ َعػػػػػػػاَداَؾ كاألْضػػػػػػػػَخاسِ     ِبِعَطػػػػػػػا

   
 ال ِعػػػػػػػػػػدَّ إال إْف َغَسػػػػػػػػػػْجَت َحِجيػػػػػػػػػػَجهُ 

(ٕ)«فػػػػػػي ُجثَّػػػػػػِة الَبػػػػػػاِغْيَغ كاألْنَجػػػػػػاسِ   
 

   

                                                           

 .ٕٗٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص (ٔ)
 .ٜٕٔص السرجر الدابق، ((ٕ
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ىحه المغة السػجية إلى استحثاٍث بالِغ الِحجة بكل أبعاده التخييمية، كصػره 
زة في  مذيج السقاتل الذجاع كىػ ُيسدظ بخمحو؛  لغٌة تحكي ؛أعساؽ الذاعخالسصخَّ
، كَعْبَخ أسمػب الذخط الجاـز )إْف( كغيخ صخيًعا ؛ فيخخّ المَّجكد هَنْحَخ ِنجِّ فيخمي بو 

الجامية التي ال تقبل إال بَدغِّ َحجِّ  قػُد اإلماـ الدالسي معخكتو الحخبيةالجاـز )إذا( ي
 كأتباعيع الُبغاة. يجه في أجداد الُسحتمِّيغِز حجالحداـ ِبِعَطاـ العجكِّ كأسشاِنِو، كغخْ 

ر ابغ شيخاف الدالسي  خكا الزعفَ طيِ جسػع الُعسانييغ مغ أْف يُ  (ٔ)كيححِّ
يختبخ فالعجك كيدتحثيع عمى الشيػض في كجيو؛  ،أماـ األجشبي السحتل كاالنبصاحَ 

خيخاتيع أمخىع؛ فإْف رأػ مشيع بأًسا تخكيع، كإْف تخاذلػا جعل ببلدىع غشيسة بشيب 
 (الخملمغ )    ؛ يقػؿ:عكاستحبلؿ أعخاضي

 يػػػػا بشػػػػي اإلسػػػػبلـ ىػػػػل مػػػػغ غيػػػػخةٍ »

 تُػػػػػػػػػػػػػػػػػْشِيُس الُسْقَعػػػػػػػػػػػػػػػػػَج كالسشقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

   
 تمػػػػػػػػػػػظ ُعبَّػػػػػػػػػػػاُد السدػػػػػػػػػػػيِح اختبػػػػػػػػػػػخْت 

 أمػػػػػػػخكْع ىػػػػػػػل شػػػػػػػاؿ سػػػػػػػعًيا أـ كبػػػػػػػا  

   
 فػػػػػػػػػػػػإذا مػػػػػػػػػػػػا استزػػػػػػػػػػػػعفػا أْمػػػػػػػػػػػػَخُكعُ 

 جعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكْع مغشًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أك مشيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 كإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا استرػػػػػػػػػػػػػػػػعبػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػخكعُ 

(ٕ)«أدبػػػػػػػػػخكا عػػػػػػػػػػشكْع ككلػػػػػػػػػػػا َىَخبػػػػػػػػػػا  
 

   
الستػقجة مغ شاعٍخ ضلَّ فتخة شػيمة يسجح سبلشيغ االستشياضية  رحػةىحه ال

كأخح غخض السجيح شصًخا كبيًخا مغ ديػانو؛ مشيع الساؿ، تججؼ دكي ،البػسعيج كسادتيع
الخخكصي؛ اـ سالع بغ راشج فأبعجه ذلظ عغ ركح الحساسة الحقَّة، إلى أْف ُبػيع اإلم

بشفٍذ خصابي تخجسيا ابغ شيخاف كثبًة ركًحا يتراعُج لييبيا؛ فػثبْت بيعتو  فأيقطْت 
                                                           

ىػ أبػ نحيخ، دمحم بغ شيخاف بغ خمفاف بغ مانع الدالسي، السمقب بػػ)شيخ البياف(: أديب  ((ٔ
ـ، كىػ ابغ ٚٙٛٔىػ / ٕٗٛٔؿ كالية الخستاؽ سشة كشاعخ بميغ، ُكِلَج في بمجة الحػقيغ مغ أعسا

عع اإلماـ نػر الجيغ الدالسي. كاف ذكًيا متػقج الحكاء، سخيع الجػاب، حاضخ البجيية، نبيبًل، 
جيػرؼ الرػت، حافًطا لكثيخ مغ أشعار العخب. تخؾ الكثيخ مغ األشعار ُجسعْت في ديػاف 

اـ الدالسي بأنو أشعخ أىل عرخه، كسا لّقبو مصبػع أخح السجيح نريب األسج مشو. شيج لو اإلم
ـ.  ُيشطخ: الدعجؼ: معجع شعخاء ٕٜٚٔىػ / ٖٙٗٔقصب األئسة بػػ)شيخ البياف(. تػفي سشة 

 .ٖٖٗ( صٜٖ٘اإلباضية "قدع السذخؽ"، )مخجع سابق( رقع التخجسة )
 ة،بػ غجلجيػاف، راجعو: عبجالدتار أىػ(: اٖٙٗٔالدالسي، أبػ نحيخ، دمحم بغ شيخاف )ت  ((ٕ
 .ٜٛٔـ، صٜٜٚٔ -ىػ ٙٔٗٔ، مرخ -ت كالشذخ، العجػزة ، السجسػعة الرحفية لمجراسإط
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كما يحسمو ىحا  الستأججة )يا بشي اإلسبلـ( عاشفةِ ال بخكحِ  مفععٍ  إنذائي َعْبَخ نجاءٍ 
ع بأسمػب الذخط الجيشية، محاكاًل إقشاعي ةِ لمحسيَّ  قمػب، كاستثارةٍ لم الشجاء مغ استسالةٍ 

فَدْمُب االستعسار لخيخاتكع مذخكٌط باستزعاؼ أمخكع، كتػلِّيو عشكع  الجاـز )إذا( غيخ
 فالخصاب ىشا يتسمسل بيغ العاشفة كالعقل؛إذف  ره مذخكٌط باسترعاب أمخكع،بإدبا

 فالشجاء خصاٌب لمعاشفة، كالذخط خصاٌب لمعقل.
قريجة اآلنفة؛ الشبخة الحساسية في ذات ال بعمػِّ  تشزحُ  إلى ذركةٍ الذاعخ يرُل ك 

فمع يكتِف ابغ شيخاف بالتشبيو كالتححيخ مغ غػائل االستعسار؛ بل تعجػ ذلظ إلى 
 مغ )الخمل(   تجيير الصاقات لمسػاجية العدكخية؛ يقػؿ:

 كْليػػػػػػػػػػػػخكا ِمشَّػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػيػًفا ُرىفػػػػػػػػػػػػْت »

 اَبػػػػػػػػػػػحَ بْ قصفػػػػػػػػػػػْت مػػػػػػػػػػػشيْع رؤكًسػػػػػػػػػػػا حَ   
   

 بػػػػػػػػػػػػػػػاجَ فميػػػػػػػػػػػػػػخكا ِمشَّػػػػػػػػػػػػػػا خسيًدػػػػػػػػػػػػػػا لَ 

 اػتًػػػػػػػػػػػػػػا َعَجَبػػػػػػػػػػػػػػُل مَ ِسػػػػػػػػػػػػػػحْ َعِجػػػػػػػػػػػػػبًل يَ   
   

 ةً خَ افِ ًة َصػػػػػػػػػػػػػػػػنَّػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػْج َسػػػػػػػػػػػػػػػػِسْعشا رَ 
(ٕ)«اَبػيَ بْ ىَ  (ٔ)شػا[سْ قُ ِخ ]فَ ْفػِمْغ بشػي الكُ   

 

   
كاستعساؿ الـ األمخ الجاخمة عمى السزارع )ليخكا( كالسدبػقة بحخفي العصف 

، كيحسل استشفاًرا بإلحاح، كالدخعة الفاء( يدتمـد شمًبا كاقًعا عمى كجو الحقيقةك )الػاك، 
 (ىبيباكمسة )فالفاء العاشفة لمتعقيب، ك  ؤكجه داللة قػلو: )فقسشا ىبيبا(كىػ ما ت

 يغرة القياـ في كجو السدتعسخ ضخك  ة، كىي دالالت تؤكجخفَّ بِ  معاني الدخعةتختدؿ 
لمفطة )حبحبا(  كاستعسالو بقي مشيع فخًدا؛حاسسة، بحيث ال تُ  بعجل، كضخبيع ضخبة

 يعكذ ىحا السعشى.
 األنا استعخاض، كُيحخُِّؾ الكػامَغ، مغ خبلؿ ابغ شيخاف العػاشفَ  كيدتثيخُ 

مة؛ لتشيَس مغ بفخٍخ تشريُخ فيو ىسع األ( ، كنػف السزارعةنا الفاعميغك  ،)نحغ
 مغ )الخمل(  الشرِخ؛ يقػؿ: ساءتجاه العجك الخارجي إلى سغفػة االنيدامية 

 نحغ نيػػ السػَت في درِؾ الُعػبل»

 ُحْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌع َكَجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكألفَّ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت   

   
  

                                                           

 .)فقمشا( بجؿ )فقسشا(، كالسعشى ال يدػغ بيافي الجيػاف السصبػع كردت  ((ٔ
 .ٜٛٔص )مرجر سابق( ،ابغ شيخاف: الجيػاف ((ٕ
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 فػػػػػػػػػػإذا الحػػػػػػػػػػخُب َعَمػػػػػػػػػػْت أصػػػػػػػػػػػاُتيا

(ٔ)ال تمسشػػػػػػػػػػػا إْف َرَقْرػػػػػػػػػػػَشا ]َشَخبػػػػػػػػػػػا[  
 

   
 َأَك لػػػػػػػػػْع يػػػػػػػػػجِر بشػػػػػػػػػػ الُكْفػػػػػػػػػِخ عمػػػػػػػػػى

 ِقمَِّشػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػا كثيػػػػػػػػػػػػػػػػػٌخ حدػػػػػػػػػػػػػػػػػبا !  

   
 َنْحَتِدػػػػػي ِمػػػػػْغ أرُؤِس القػػػػػػـِ الصُّمػػػػػى

ػػػػػػػػػػػػػخَب فيشػػػػػػػػػػػػػا َضػػػػػػػػػػػػػَخبا    كنعػػػػػػػػػػػػػجُّ الزَّ

   
 كُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػُع أكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػُخ ِمشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػجًدا

 كُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُع أكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُخ ِمشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َنَذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا  

   
 غيػػػػػػػػػخ أنَّػػػػػػػػػا عشػػػػػػػػػجنا الحػػػػػػػػػُق كَمػػػػػػػػػغْ 

َبػػػػػػػػى    ِعْشػػػػػػػػَجُه الحػػػػػػػػُق عػػػػػػػػبل فػػػػػػػػػَؽ الخُّ

   
ْكِخ لَشػػػػػػػػػػػا  كلقػػػػػػػػػػػْج ُنػػػػػػػػػػػدَِّؿ فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػحِّ

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع قميػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل لكثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخ َغَمَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 َعَبػػػػػػػػػػػػػػَجكا عيدػػػػػػػػػػػػػػى كَقػػػػػػػػػػػػػػالػا إنَّػػػػػػػػػػػػػػوُ 

(ٕ)«كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌج كاعتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكا هللَا أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

   
؛ حقيقة االنترار خآنية ناصعة: ىيق في الشز الدابق حقيقةيقخُر الذاعخ 

ة فاالنترار الَغَمبة لسغ يسمظ قج تكػف ؛ بل فحدب ال يعتسج عمى كثخة العجد كالُعجَّ
 ؛ كىح ما أثبتو القخآف الكخيع في قػلو تعالى:الحقَّ السحس كلػ كاف أقلَّ عجًدا كعتاًدا

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ

الشبي  عتقج بأفَّ فكيف يشترخ سقيُع الفكخ كالسعتقج ! َمْغ ي (ٖ)چڑڑ  ک  ک  ک
 فأنَّى لو الحق ! ؛عيدى ابغ هللا

إلى فَسَثُمو كسثِل سابقيو مغ شعخاء الجراسة الحيغ تشبَّيػا مع البيبلني؛ أمَّا أبػ مد
ـ كمشيجو التي تخمي إلى الػقيعة بالسدمسيغ بكيجىع لئلسبل يعكِحَيمِ السدتعسخيغ  غػائل

 أبي عغ لو ةٍ مقال في مبخكؾ جسعة مختار دمحماألستاذ الجكتػر يقػؿ ؛ الخّباني القػيع
عاش أبػ مدمع الخكاحي فتخة عريبة » السرخية: التبياف مجمة في ْت ُنِذخَ  مدمعٍ 

كحخجة في تاريخ األمة العخبية اإلسبلمية مع نياية القخف التاسع عذخ كبجاية القخف 
ا نعيذو في كاقعشا السعاصخ، كقج عانى عسَّ  ا كمعاناةً كحخجً  العذخيغ، ال تقل خصػرةً 

الذاعخ خبلؿ تمظ الفتخة مآسي االستعسار األكركبي الغاشع السدتبج عمى السدتػييغ 
 ؛كالغزب عمى ىحا الجخيل السدتعسخ فتأججت مذاعخه بالثػرة ؛سانيالعخبي كالعُ 

                                                           

 )ضخبا( بجؿ )شخبا(.السصبػع كردت في الجيػاف  ((ٔ
 .ٜٓٔص الجيػاف، )مرجر سابق( ابغ شيخاف: ((ٕ
 .ٜٕٗسػرة البقخة: اآلية  ((ٖ
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فأليب شعخه حساس  ؛مجكية عالية، كأعمشيا ثػرة عارمةفأرسل شعخه صخخات 
 .(ٔ)«سانييغ، ككاف لو كقع الرجػ في مشصقة الخميج كمياالعُ 

، كىػ السؤثخة في الجساىيخالجاذبية ، الُسْقِشَعة الجاذبيةِ  شاعخُ  فأبػ مدمع
بلًعا عمى مجخيات الذاعخ  األكثخ انفتاًحا عمى العالع الخارجي، كاألكسع اشِّ

المغػؼ لمكمسة، ال بالسرصمح الفشي الستعارؼ شاعخ شعبي بالسعشى »ألنو األحجاث؛ 
عميو، كىػ مع ىحه الذعبية كالذيخة يحافع عمى الجػدة، كتمظ خاصية يشجر أْف 

شو ذلظ مغ كذف دسائذ ما  ىػك  (ٕ)«تتحقق انعكذ عمى تذكيل ثقافتو الذعخية؛ فسكَّ
السدمسيغ  تسديق ُعخػ اإلسبلـ، ك كياف  إلى خمخمةاالستعسار، كتعخية خصصو الخامية 

ذعارتو البخَّاقة، ككمساتو الخنَّانة حػؿ السجنية، كالخقي، ب»كإبعادىع عغ ديشيع 
 (الصػيلمغ )    :في قريجتو العيشية )أفيقػا بشي القخآف( يقػؿ (ٖ)«كالتحزخ

 أِفيُقػػػػػػػػػػػػػػا َبِشػػػػػػػػػػػػػي الُقػػػػػػػػػػػػػْخآِف إفَّ ُىػػػػػػػػػػػػػَجاُكعُ »

 إلى الِحْبِت كالصَّاُغػِت في الحُّؿِّ َضػاِرعُ   

   
 أِفيُقػػػػػػػػػػػػػػػػا َبِشػػػػػػػػػػػػػػػي الُقػػػػػػػػػػػػػػػْخآِف إفَّ ِكتَػػػػػػػػػػػػػػػاَبكعْ 

 ُيَشػػػػػػػػػػػػػػاَقُس فػػػػػػػػػػػػػػػي أْحَكاِمػػػػػػػػػػػػػػػِو كُيَشػػػػػػػػػػػػػػػاَزعُ   

   
 َتِعيػػػػػُث ُقػػػػػُخكُد الِجْبػػػػػِت فػػػػػي ُسػػػػػشَِّة الُيػػػػػَجػ

 إذا َعَقػػػػػػػػػػجكا َشػػػػػػػػػػْشَعاَء َجػػػػػػػػػػاَءْت َشػػػػػػػػػػَشاِئعُ   

   
كَف ِدْيػػػػػػػػػػػػػػػَغ هللِا ُبْيتًػػػػػػػػػػػػػػػا كُىْجَشػػػػػػػػػػػػػػػةً   َيُعػػػػػػػػػػػػػػػجُّ

 كأْف لػػػػػػيَذ ِمػػػػػػْغ َصػػػػػػْػِب اإللػػػػػػِو َشػػػػػػَخاِئعُ   

   
ْيِغ فػػػػػػػي األْرِض ُمْفِدػػػػػػػجٌ   كأفَّ ُكُقػػػػػػػػَع الػػػػػػػجِّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَساِء َفَطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِئعُ     كأفَّ َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَػاِنيَغ الدَّ

   
ْسػػػػػػػػُل ُكمُّػػػػػػػػوُ   كأفَّ الػػػػػػػػحؼ َجػػػػػػػػاَءْت بػػػػػػػػِو الخُّ

ِقػػػػػػػػػػػيِّ ُمَزػػػػػػػػػػػاِرعُ     ُمِزػػػػػػػػػػػخّّ ألْسػػػػػػػػػػػَباِب الخُّ

   
ـِ فػػػػي األْرِض ُضْمَسػػػػةٌ   كأفَّ ُىػػػػجػ اإلْسػػػػبل

ِقػػػػػػػػػػػػػيِّ َسػػػػػػػػػػػػػػاشِ     عُ كلػػػػػػػػػػػػػػ َزاَؿ َباَنػػػػػػػػػػػػػْت لمخُّ
   

ـِ فػػػػػػػػػػػػػي َىَسِجيَّػػػػػػػػػػػػػةٍ   كأفَّ َبِشػػػػػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػػػػػبل

 ُكُحػػػػػٌش َتَعػػػػاَدػ فػػػػي الَفػػػػبل أك َضػػػػَفاِدعُ   

   
 كأفَّ َبِشػػػػػػي اإلْنَدػػػػػػاِف فػػػػػػي األْرِض َشػػػػػػاِئخٌ 

 عمػػػػػػػػى َشػػػػػػػػَخٍؾ ِعػػػػػػػػدَّ الَجَشػػػػػػػػاَحْيِغ كاِقػػػػػػػػعُ   

   
                                                           

 كشعخه سافعُ  حّداف الخكاحي مدمع أبػ اإلفخيقي السيجخ فارس :جسعة مختار دمحم مبخكؾ، (ٔ)
 -، األميخية الجسعية الذخعية الخئيدية، ٖٛ العجدالدشة الدابعة، مجمة التبياف،  االستشياضي،
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ػػػػػػػػػػػػػػػَعْت   كلػػػػػػػػػػػػػػػال ُعػػػػػػػػػػػػػػػَخػ أْشػػػػػػػػػػػػػػػَخاِكِو لَتَػسَّ

 (ٔ)«َمػػػػػػَجاِرُكُيْع َحْيػػػػػػُث الُحػػػػػػُجكُد الَسَػاِنػػػػػػعُ   

   
إلى خ، كيجعػ السدمسيغ سمخِّز أبػ مدمع في أبياتو الدابقة ادعاءات السدتعيُ 

؛ كىي كسا حتى ال تشصمي عمييع تمظ الذعارات الدائفة ؛كالتشبُّو اإلفاقة مغ غفمتيع
رىا الذاعخ في أبياتو  :يرػِّ

 (ٕ)رها الشصرهِّ يُ افتخاءات السدتعسخين وشبههم كسا  رقم البيت
حقيخة، كال تػجج تعاليع اإلسبلـ ديغ مرصشع ال صحة لو، كتعاليسو  خابعالبيت ال

الشاس ُخِمقػا ىكحا ببل ديغ األصل أفَّ بل شخيعة إليية ُمشدلة؛ 
 ُيقيِّجىع.

تصبيق الجيغ في الػاقع مفدج لسطاىخ الحياة، كقػانيشو ىي مرائب  البيت الخامذ
 لبشي البذخ إذا عسمػا بيا.

الذخائع التي جاء بيا الخسل ىي سبٌب لمتخمف كالشكػص؛  جسيع البيت الدادس
 بل ىي مزادة ألسباب الخقي كالخفعة.

مبادغ اإلسبلـ كىجاه ضبلـ كرجعية كتقيقخ؛ فإذا زاؿ اإلسبلـ  البيت الدابع
 بتعاليسو َسَصعْت أنػار الخقي كالتصػر.

أشبو بالػحػش  نػاإمَّا أْف يكػ فػضػية؛ فيع  يعيذػف حياةً السدمسػف  البيت الثامغ
مغ أجل العير، كإما أْف  الكاسخة التي تتشازع كتتقاتل فيسا بيشيا

 يكػنػا أشبو بالزفادع الجبانة التي َتشقُّ دكف فائجة.
الحخ الحؼ ال يدتديغ العير كىػ  خاإلنداف في ىحه الجنيا كالصائ التاسع البيت

مثل ف عالًيا في األُُفق؛ فالسدمسػف مغ الصيخاقيػد تسشعو ب مكبَّل
ذلظ الصائخ الُسقيَّج؛ إذ إنيع قيَّجكا أنفديع بتعاليع اإلسبلـ؛ فسشعتيع 

 مغ التستع بالجنيا كزيشتيا.
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السانعة؛ بذخيعتو كحجكده اإلسبلـ التي فخضيا قيػد لػال ىحه ال لعاشخالبيت ا
كأبرخكا أسباب  ،النفتحت عقػؿ السدمسيغ، كتػسعت أفياميع

   التقجـ كاالزدىار.
 
؛ بل يثيخىا ػ كالِفخَ  الذبياتتمظ الرامت ل لع يْقَشْع أبػ مدمع بحلظ العخضك 

 فَ يكػْ لكُيدمِّع بيا؛  َمْغ يخضخ ليا بمغة ساخخة تعمػىا الحدخة كالسخارة، كيتحجث بمدافِ 
 (الصػيلمغ )   :حيغ يقػؿبسشدلة الشتيجة لحلظ الخضػخ كاالستدبلـ؛ حجيثو 
 َىُمػػػػػػػػعَّ ِبَشػػػػػػػػا َنْقَصػػػػػػػػْع ِحَباَلػػػػػػػػَة ِدْيِششػػػػػػػػا»

ِف َقػػػػػاِشعُ    ْيُغ عػػػػْغ ُنػػػػػػِر التََّسػػػػجُّ  إِذ الػػػػجِّ

   
 كُنْخِسػػُل أْشَيػػاَر الشُّفػػػِس إلػػى الَيػػَػػ 

ػػػػػػػػػػػػَعاَدِة َجػػػػػػػػػػػػػاِمعُ     فػػػػػػػػػػػػإفَّ َىَػاىػػػػػػػػػػػػا لمدَّ

   
 كَنػػْحُركا َكَصػػايا هللِا فػػي الػػخِّيِح ُتْخَبػػةً 

 َنػػػػػاِفعُ  -أْسػػػػػَتْغِفُخ هللَا  -َفَمػػػػػْيَذ ِبيػػػػػا   

   
 كِفػػي َدْكلػػِة التَّْعِصيػػِل َمْخًعػػى كُنْزػػَخةٌ 

َياُر الَببلِقػػػػػعُ    ْيِغ الػػػػػجِّ  كفػػػػػي َدْكَلػػػػػِة الػػػػػجِّ

   
 كال َكػػػػػػػػػػػػػػػْػَف إال ِلمصَّبيَعػػػػػػػػػػػػػػػِة إنَّيػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػخُّ فػػػػػي أْكَػاِنيػػػػػا كالَسَشػػػػػاِفعُ     َلَيػػػػػا الزُّ

   
 كأْف َنْشَتِحػػػػػػػْل ِشػػػػػػػْبًيا ِلػػػػػػػِجْيِغ ِسَياَسػػػػػػػةٍ 

(ٔ)«ٌل ُمَزػاِرعُ ْعػففي َدْكَلِة التَّْبِذيِخ فِ   
 

   
 فسا يجَّعػنو مغ ُرقي كَمَجنيَّةٍ  الذاعخ بعجىا زيف تمظ االدعاءات؛ كُيبيِّغ

إلى الدعادة الحقيقية في زعسيع، كما اصصشعػه مغ سياسة يسذػف عمى  ُمْػِصَمةٍ 
ْيغ، كما تقجيديعمشياجي كندبة الزخ كالشفع ليا مغ  ،لمصبيعة كُسَشِشيا ا خبلؼ الجِّ

مة لذخع هللا مغ ثخكة كخيٍخ كِنَعٍع، كما تتستع بو مغ  دكفِ  هللا، كما تجشيو الجكؿ السعصِّ
ًبا ليبلؾ سب ُيَعجُّ في ميدانيعالحؼ  بدبب تعصيميا لجيغ الفصخة اإلندانيةقػة كسصػة 

ا الصصياد مريجة يشربػني إنسا ىي الذعػب كدمارىع؛ كل تمظ اليتافات الُسزمِّمة
 ؛ ليقعػا في شخاكيع؛ يقػؿ أبػ مدمع:التأثيخ فييعالسدمسيغ كخجاعيع مغ أجل 

 (الصػيلمغ )
 ِحَباَلػػػػػػػػػػُة َصػػػػػػػػػػيَّاٍد كِدْيػػػػػػػػػػٌغ كَدْكلػػػػػػػػػػةٌ »

 كَتْعِصْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل إْنَدػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِنيٍَّة كَخػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجاِئعُ   

   
 فَيػػػػػػا ِلَبِشػػػػػػي الُقػػػػػػْخآِف أْيػػػػػػَغ ُعُقػػػػػػػُلُكْع 

َيػػاُح     الدََّعػػاِزعُ كقػػْج َعَرػػَفْت َىػػحؼ الخِّ
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 أَمْدُمػَبٌة َىِحؼ الشَُّيى ِمْغ ُصُجكِرنا 

 كىػػػػػػػْل ُفِقػػػػػػػَجْت أْبَرػػػػػػػاُرنا كالَسَدػػػػػػػاِمعُ   

   
 أَمػػػػػػػػا َكػػػػػػػػَحُبػا  ال َقػػػػػػػػبََّح هللُا َغْيػػػػػػػػَخُىعْ 

 كال أْفَمَحػػػػػػػْت ِتْمػػػػػػػَظ الُػُجػػػػػػػػُه المََّػاِكػػػػػػػعُ   

   
 لقػػػػػػْج َمػػػػػػؤلكا اآلَفػػػػػػػاَؽ إْفًكػػػػػػا كِخْدَيػػػػػػػةً 

(ٔ)«ُرػػَد إال الَسَصػاِمعُ كَبْغًيا، كال َمقْ   
 

   
 ضو التححيخؼ عبخ الجسع بيغ ثبلثة أساليب إنذائية:يدػؽ الذاعخ استشيا

 .«يا لبشي القخآف» :جامع لمػحجة كاأللفة كالقػة كالتسكيغنجاء األكؿ: 
 -أمدمػبة   -أيغ عقػلكع  » :َمبلمٍة كتعحيليتأرجح بيغ استفياـ الثاني: ك 

 .«أَما كَحُبػا » كبيغ تقخيٍخ كإثبات: «ىل ُفِقجْت 
ٍة كمخارٍة كحخقِة فؤادكالثالث: دعاء   ال  -غيَخىع  ال قبََّح هللاُ »: يذف عغ غرَّ

 .«أفمحْت تمظ الػجػه
؛ كأفَّ السدمسيغ مغ تكالب السدتعسخيغ عمى ديار اإلسبلـأبػ مدمع  بُ جَ عْ كيَ 

أك أفَّ ثخكات بشي اإلسبلـ إرث يقشرػف َمْغ شاءكا كمتى شاءكا، ، صيج حبلؿ ليع
أكلئظ يستشع كال عجب عشج الذاعخ أْف لمسدتعسخ أك ِمْشحة مذخكعة اْقُتِصعْت لو، 

الجيغ الخباني القػيع، كُيبعجكا الشاس عشو بُذبِيِيع اآلنفة؛ لسَّا رأكا  قبػؿ عغمدتكبخيغ 
 أبػ مدمع:سبًبا في الثػرة عمييع كمقاكمتيع؛ يقػؿ بو  استسداؾ السدمسيغفي 

 (مغ )الصػيل
ـِ َصػػْيُج ِرَمػػاِحِيعْ »  كػػأفَّ َبِشػػي اإلسػػبل

 كأْمبلَكُيػػػػػػػػػػػْع إْرٌث ليػػػػػػػػػػػْع أك َقَصػػػػػػػػػػػاِئعُ   

   
 فػػػػبل َغػػػػْخَك أْف َيْدػػػػَتْشِكُفػا ِمػػػػْغ ِدَياَنػػػػةٍ 

(ٕ)«كقػػْج ُأْسػػِبَمْت ِفيَسػػا َعػػَجاىا الػػحَّراِئعُ   
 

   
ًحا َعػاَر سياستيع في استعسار أبػ مدمع كيخدؼ  الذعػب؛ سياسة تخفع مػضِّ

ْيغ ، كاتخاذ خةدتعسَ شعار جمب العسخاف كاالزدىار كالخقي لمذعػب السُ  شخيًقا تعصيل الجِّ
مغ  يقـػ عمى أساسٍ أْف  بعسخاف كازدىار ؛ فكيفالذعار الدائفمػصبًل لتصبيق ذلظ 

 (الصػيلالطمع كالقيخ كالبصر ! يقػؿ:    مغ )
ْيَغ »  َسػػػػاَيخكاكَلْيػػػػَتُيُع إْذ َعصَّمػػػػػا الػػػػجِّ

 َشبيَعػػػػػػػػَة َتْكػػػػػػػػػيِغ الَعَسػػػػػػػػاِر كتَػػػػػػػػاَبُعػا  

   
                                                           

 .ٔٚٙيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( صالب ((ٔ
 .ٔٚٙص السرجر الدابق، ((ٕ
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ػػػػػػُو ! ْمػػػػػػُع ُأسُّ ـَ كالطُّ  فػػػػػػأؼُّ َعَسػػػػػػاٍر َقػػػػػػا

(ٔ)«كِتْمُكػػػػػْع ِدَيػػػػػاُر الطَّػػػػػاِلِسيَغ َببلِقػػػػػػعُ   
 

   
في  كالستقجمة ألبي مدمع البيبلني الكاشفةتمظ الشطخة  ُتطيخ القريجة العيشية

مسح بإلساحات تػحي بسجػ مشيا، كىػ يُ  يدتقيفكخ االستعسار الغخبي كالسجرسة التي 
، كمتابعتو الفاحرة لمتيارات الحجيثة التي ضيخت في تفّخسو ِلَسا تشصمي عميو دعػاتيع

ْيغ، كالتحجيع مغ دكره، كفرمو عغ حياة يقـػ أغمبيا  الغخب، كالتي عمى إبعاد الجِّ
يغ بفرمو عشيسا الشاس، كإخخاج  كسعييع إلى  بالُكمِّية،الدياسة كالسمظ مغ تحكيع الجِّ

يو الذاعخ في عجة مػاضع أشار إلما كىحا  ترجيخ ذلظ الفكخ إلى ببلد السدمسيغ،
 .قريجتو مغ

الشكيخ كاالستشكار في قريجتو السقرػرة، كلكشو  استفياماتػ مدمع كيكخر أب
خ ، كىػ يدتفيع ُمشِكًخا ذلظ الخشػع السمحدكف  ، كَنَغعٍ صاخبىحه السخة ُيصمقيا بعجيٍج 

حيغ شؤ السخجل في ضل استعبادىع لمشاس، كجػرىع كصمفيع؛ لمسدتعسخ، كالتػا
 (الخجديقػؿ:   مغ )

 إلػػػػػى َمتَػػػػػى َنْيَصػػػػػُع فػػػػػي َشػػػػػاَعِتيعْ »

 كَنتَِّقػػػػػػػػػػي  كَلْيَتيػػػػػػػػػػا ُتْجػػػػػػػػػػِجؼ التَُّقػػػػػػػػػػى  

   
 إلػػػػػػػى َمتَػػػػػػػى َنْيػػػػػػػَخُع فػػػػػػػي أْذَنػػػػػػػاِبِيْع 

 ال ُمْمَتَجػػػػػى، ال ُمْشَتَيػػػػػى، ال ُمْشَتَحػػػػػى  

   
 َمتَػػػػػػػػػػػػػػى َيْعِخُقشػػػػػػػػػػػػػػا َنِكْيػػػػػػػػػػػػػػُخُىعْ إلػػػػػػػػػػػػػػى 

 كَجػػػػػػػػُرُىْع كُكْفػػػػػػػُخُىْع َعػػػػػػػْخَؽ الُسػػػػػػػَجػ   

   
 إلػػػػػػػى َمتَػػػػػػػى َتْقِزػػػػػػػُسشا أْضَخاُسػػػػػػػػُيْع 

 إلػػػى َمتَػػػى َنْحػػػُغ َلُيػػػْع َعْبػػػُج الَعَرػػػا   

   
 إلػػػػػػػػػػى َمتَػػػػػػػػػػى َتْعِخُكشػػػػػػػػػػا أْحَكػػػػػػػػػػاُمُيْع 

(ٕ)«إلػػى َمتَػػى إلػػى َمتَػػى إلػػى َمتَػػى   
 

   
كيعسج الذاعخ إلى تعجاد جخائع السحتمِّيغ بغخض استثارة الحسيَّات، كتشبيو 

إلى أفَّ ما يفعمو السدتعسخ مغ فطائع في ببلد الغافميغ السشبصحيغ الرامتيغ 
ْيغ،اإلسبلـ بعج ذلظ كمو؛ َلُيَػ  اتباعواإلصخار عمى ثع  ، كاستباحتو لحخمات الجِّ

 (مغ )الخجد    :السريبة الحقة، كالخزية الكبخػ؛ يقػؿ
 ُىبُّػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػَغ الشَّْػَمػػػػػػػػػاِت إفَّ َحيَّػػػػػػػػػةً »

 َتْشَبػػػػػػػػاُع َمػػػػػػػػا َبػػػػػػػػْيَغ َشَخاِسػػػػػػػػيِف الَحَذػػػػػػػػا  
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ـِ َنػػػػْػُمُكعْ  َؤا  َحتَّػػػػى عمػػػػى الَسػػػػػِت الػػػػدُّ

 كَلْيتَػػػػػػػػُو َمػػػػػػػػػٌت عمػػػػػػػػى ِحْفػػػػػػػػِع الِحَسػػػػػػػػى  

   
 َقػػػػػػػػػػِج اْسػػػػػػػػػػَتَباُحػا ُحُخَمػػػػػػػػػػاِت ِدْيػػػػػػػػػػِشُكعْ 

 كالَحَيػػػػػػػػػػػػػػػاكَمَشُعػػػػػػػػػػػػػػػػا األْرَض الَحَيػػػػػػػػػػػػػػػاَة   

   
 َتَحكَُّسػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي ُمْمِكُكػػػػػػػػػػػْع كِرْزِقُكػػػػػػػػػػػعْ 

َشػػػػػػػػػػػػػا    كَكَبُدػػػػػػػػػػػػػػا الِبْئػػػػػػػػػػػػػَخ كَقصَُّعػػػػػػػػػػػػػػا الخِّ

   
 َمشُّػػػػػػػػػػػػػػا َعَمػػػػػػػػػػػػػْيُكْع ِبِغػػػػػػػػػػػػػَحاِء ِشْفِمُكػػػػػػػػػػػػػعْ 

ػػػػػػػػػػػػػَبا    كَحْدػػػػػػػػػػػػػَػِة الَسػػػػػػػػػػػػػاِء كَنْفَحػػػػػػػػػػػػػِة الرَّ

   
 كأْزَعُجػػػػػػػػػػْػُكْع ِمػػػػػػػػػػْغ ِضػػػػػػػػػػبلِؿ ِرْيِفُكػػػػػػػػػػعْ 

 الَفػػػػػػػػػػبلكَلْيػػػػػػػػػػَتُكْع َلػػػػػػػػػػْغ ُتْدَعُجػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػَغ   

   
 كَضػػػػػػػػػػػػاَيُقػُكْع فػػػػػػػػػػػػي ِبػػػػػػػػػػػػبلِد َربُِّكػػػػػػػػػػػػعْ 

 َحتَّػػػػػى عمػػػػػى َمػػػػػْجَفِغ َمْيػػػػػٍت فػػػػػي الثَّػػػػػَخػ   

   
 إالِّ كال ال َيْخُقُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَف ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُكعُ 

ـَ َمػػػػػػػػػػػْغ َرَعػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػَة ِدْيػػػػػػػػػػػٍغ أك ِذَمػػػػػػػػػػػا  ِذمَّ

   
 قػػػػػػػػػػْج ُسػػػػػػػػػػِفَكْت ِدَمػػػػػػػػػػاؤُكْع كاْنُتِيَكػػػػػػػػػػْت 

 ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْخَمُتُكْع كال َحَذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال َخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل  

   
 َيْذػػػػػػػػػػُكػ َبْعُزػػػػػػػػػػشا ِلَبْعِزػػػػػػػػػػشاَنْقُعػػػػػػػػػػُج 

 كمػػػػػػػا َمَفػػػػػػػاُد َمػػػػػػػْغ َشػػػػػػػَكا كَمػػػػػػػْغ َبَكػػػػػػػى   

   
ػػػػػػػٌة ِلَعاِقػػػػػػػلٍ   فػػػػػػػي َبْعػػػػػػػِس ىػػػػػػػحا ُغرَّ

 لػػػػػػػػػْػ َرَجَعػػػػػػػػػْت أْفَكاُرنػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى الشَُّيػػػػػػػػػى  

   
 َيُدػػػػػػُمشا الَخْدػػػػػَف َخِدػػػػػْيٌذ َنػػػػػاِقٌز 

 ال ِدْيػػػػػػػػػػػػَغ، ال ِحْكَسػػػػػػػػػػػػَة ال َفْزػػػػػػػػػػػػَل كال  

   
ػػػػػػػػػػا َيػػػػػػػػػػْحَىُل المُّػػػػػػػػػػبُّ   َلػػػػػػػػػػوُ  أَلػػػػػػػػػػْيَذ ِمسَّ

 َعْدػػُف الصََّػاِغيػػِت ِبَذػػْخِع الُسْرػػَصَفى !  

   
َبػػػػػػػػػػػػػاِع َغػػػػػػػػػػػػػيِِّيعْ   كَحْسُمشػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػى اتِّ

 ُمِرػػػػػػػػػػػػػػػيَبٌة ِلَحخِّىػػػػػػػػػػػػػػػا َذاَب الَحَرػػػػػػػػػػػػػػػى  

   
 َىػػػػػػػػْب ُمْمَكشػػػػػػػػػا كِرْزَقشػػػػػػػػػا َفْيػػػػػػػػػٌئ ليػػػػػػػػػعْ 

 فػػػػػػػػػػػػػػِجْيُششا األْقػػػػػػػػػػػػػػَجُس َفْيػػػػػػػػػػػػػػٌئ كِجػػػػػػػػػػػػػػػَدػ   

   
 هلِل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أْفَطَعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َداِىَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً 

(ٔ)«ُقُمػُبشػػػػػػا ِمػػػػػػَغ الَعَسػػػػػػىلػػػػػػْػ ُعػِفَيػػػػػػْت   
 

   
السشتدعة مغ التخييمية يزفي الذاعخ عمى صػره اآلنفة شابع الفجائعية 

خرسيع يدتبيح الحخمات، ؛ بيشسا فقػمو نائسػف غافمػف بكآبتو كقتامتو؛  ِضبلؿ الػاقع
عمييع  كيرادر الخيخات، كيديصخ عمى كل مطاىخ الحياة في ببلدىع؛ حتى أنو يسغُّ 

بالغحاء الحؼ يصعسػنو أشفاليع، كبذخبة الساء التي يذخبػنيا، كبشفحة اليػاء العميل 
كأزعجػىع في بيػتيع كأمػاليع، كانتدعػا مشيع كل شبٍخ كناحية؛ التي تيبُّ عمييع، 

، كمقابخ السػتى لع يتخكػىا ليع؛ فُدِفكْت الجماء، كانُتِيكْت حتَّى الرحخاء سمبػىا مشيع
  !أؼ فاجعة أشج مغ تمظ الفجائعف ؛كالشتيجة شكػػ ببل فائجة الحخمات،
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داكية لمسدتعسخ السغترب؛ رػرة الدػ ذات ال (ٔ)كيؤكِّج عبجهللا بغ دمحم الصائي
يفتح عيشيو حتى رأػ نيخاف االستعسار تحكي لييبيا في أقصار كششو »الصائي  فمع يكجِ 

كخاىيتو، كصبَّ جاـ غزبو عمى العخبي الكبيخ؛ كليحا تخسبْت في أعساؽ ذاتو 
ففي قريجتو )نحػ الثػرة(  (ٕ)«جخائسو الشكخاء التي ارتكبيا في حق شعػب السشصقة

َقو اليعُّ كالخدؼ عمى ما السدتعسخيغ  ُيحاِدثُ ـ؛ ٜٗٙٔالتي كتبيا عاـ  حجيَث َمْغ أرَّ
عٍ ك  ةٍ شَ ُمكْ ك  تدمطٍ مغ  يو حاؿ االستعساركصل إل الببلد كخيخاتيا، كفي مقابل في  تحكُّ

مغ    ؛ يقػؿ:كانرياع كرضػخٍ  ذلظ ما كصل إليو حاؿ أىل الببلد مغ استكانةٍ 
 ()الػافخ
 عمػػػػػػػػػػى أْكَباِدنػػػػػػػػػػا ُدكُسػػػػػػػػػػػا كُحمُّػػػػػػػػػػػا»

 فمػػػػػػػػػػػػػػيَذ َيِعػػػػػػػػػػػػػػػدُّ ُدكَنُكػػػػػػػػػػػػػػػُع َمِحػػػػػػػػػػػػػػػلُّ   

   
 ُعَسػػػػػػػػاُف َلُكػػػػػػػػْع ِفػػػػػػػػَخاٌش ِمػػػػػػػػْغ َحِخيػػػػػػػػخٍ 

كا كاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِغمُّػا    فَشػػػػػػػػػػػػػػػػػاُمػا كاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِقخُّ

   
 فمػػػػػػػػػػػيَذ بأْرِضػػػػػػػػػػػيا َحتَّػػػػػػػػػػػى ُذَبػػػػػػػػػػػابٌ 

 َيِصػػػػػػػػػػػغُّ كمػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػا َبَذػػػػػػػػػػػٌخ َيِصػػػػػػػػػػػلُّ   

   
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػإْف آَخػػػػػػػػػػػػػػػػػْحُتُع ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػخِّا ِبَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ 

 َفِسػػػػػػػػػػػْلُء ِقبلِعُكػػػػػػػػػػػْع ِسػػػػػػػػػػػْجٌغ كُقْفػػػػػػػػػػػلُ   

   
 فػػػػػػػػػػػػػػػأْنُتْع َىاُىشػػػػػػػػػػػػػػػا أْصػػػػػػػػػػػػػػػَحاُب َرْأؼٍ 

 ُسػػػػػػػػػػػػػيػُؼ ُنُفػػػػػػػػػػػػػػِذِه ليدػػػػػػػػػػػػػْت ُتَفػػػػػػػػػػػػػلُّ   

   
 َلُكػػػػػػػػْع ُحْكػػػػػػػػُع الػػػػػػػػِببلِد كَمػػػػػػػػْغ عمييػػػػػػػػا

 كِلؤَلْىِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَغ َتْذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِخيٌج كُغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ   

   
                                                           

ـ. نذأ في ٕٜٗٔ -ىػ ٕٖٗٔأديٌب كشاعخ. ُكِلَج سشة بغ صالح الصائي، عبجهللا بغ دمحم  ((ٔ
مدقط، ثع ىاجخ إلى )بغجاد( كدرس في جامعتيا، بعجىا انتقل إلى )باكدتاف( فقاـ بيا مجرًِّسا 
لمفقو اإلسبلمي كالمغة العخبية، ثع عاد إلى الخميج؛ فقاـ في )البحخيغ( ُمجرًِّسا، ثع انتقل إلى 

لبارزيغ فييا، بعجىا رحل إلى )أبػ ضبي( فتػلَّى مشرًبا ميسِّا الكػيت، ككاف مغ رجاؿ اإلعبلـ ا
في كزارة اإلعبلـ. رجع إلى ُعساف بعجما تػلَّى الدمصاف قابػس بغ سعيج مقاليج الحكع؛ فتدمَّع 
مشرب كزارة اإلعبلـ كالعسل كالذؤكف االجتساعية، ثع عاد إلى )أبػ ضبي( كُتػفي بيا سشة 

مغ السؤلفات؛ كىي: شعخاء معاصخكف، كاألدب السعاصخ في  ـ. لو العجيجٜٗٚٔ -ىػ ٜٖٗٔ
الخميج العخبي، كتاريخ ُعساف الدياسي، كدكاكيشو الذعخية الثبلثة، كركايتاف، كمجسػعة قررية، 
كمجسػعة مقاالت.   ُيشطخ: الدعجؼ: معجع شعخاء اإلباضية، قدع السذخؽ، )مخجع سابق( 

 .ٜٕٙ، صٕ٘ٚتخجسة رقع
غ حسػد: عبجهللا الصائي كريادة الكتابة األدبية الحجيثة في ُعساف، )مخجع محدغ ب ( الكشجؼ،(ٕ

.ٛ٘ص سابق(
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 أفييػػػػػػػػػػػػػػػا ُبْقَعػػػػػػػػػػػػػػػٌة لػػػػػػػػػػػػػػػْع َيْقَتِحْسيػػػػػػػػػػػػػػػا

 ُجُشػػػػػػػػػػػػػػػُدُكُع َفَعػػػػػػػػػػػػػػدَّ بيػػػػػػػػػػػػػػا َمِحػػػػػػػػػػػػػػلُّ   

   
ػػْحَخاِء صػػاركا  )َمَيػػاِجَخكْع( عمػػى الرَّ

(ٔ)«َذكؼ َبػػػػْأٍس َلُيػػػػْع َصػػػػْػٌؿ كَشػػػػْػؿُ   
 

   
كىػ يحاكؿ نفث الحساس في  ،يشادؼ الصائي أىل بمجه نجاء تبكيت كتقخيعك 

عغ الباحثة  جاءكا إلى الببلد كالفئخاف نفػسيع لمػقػؼ في كجو السغتربيغ الحيغ
 ؛ يقػؿ:بصذيع كقيخىععاثػا فيو بإال  سيبًل كال جببلً ؛ فمع يتخكػا ممجأ ليأكييا
 (الػافخمغ )

 فيػػػػػا لمُعػػػػػْخِب فػػػػػي َكَشِشػػػػػي أِجيُبػػػػػػػا»

 أَحقِّػػػػػػػػػػػػػػػا أْنػػػػػػػػػػػػػػػُتُع لمَخْرػػػػػػػػػػػػػػػِع ِحػػػػػػػػػػػػػػػلُّ   

   
 َيُدػػػػػػػػػػْػُمُكُع الَيػػػػػػػػػػَػاَف عمػػػػػػػػػػى أَمػػػػػػػػػػافٍ 

 ِبػػػػػػػػػػػػػػػػَجاِرُكُع َفػػػػػػػػػػػػػػػػبل َيْثِشيػػػػػػػػػػػػػػػػِو َعْقػػػػػػػػػػػػػػػػلُ   

   
 ِر َيْيػػػػػُخُب ِمػػػػػْغ َمِرػػػػػْيخٍ أْ أتَػػػػػى كالَفػػػػػ

 َفَصػػػػػػػػػػاَب َلػػػػػػػػػػُو ُىشػػػػػػػػػػا َمْمَجػػػػػػػػػػا كُنػػػػػػػػػػْدؿُ   

   
 َيُجػػػػػػػػػػػُؿ بأْرِضػػػػػػػػػػشا َشػػػػػػػػػػْخًقا كَغْخًبػػػػػػػػػػا

اِر أْىػػػػػػػػػلُ     كػػػػػػػػػأفَّ ُجُشػػػػػػػػػػَدُه فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػجَّ

   
 َجػػػػػػػػػػْيرٍ  فمػػػػػػػػػػْع َتْحُرػػػػػػػػػػْخُىُع َثَكَشػػػػػػػػػػاتُ 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػْع َيْسػػػػػػػػػػػػػػػػَشْعُيُع َحػػػػػػػػػػػػػػػػجّّ كَعػػػػػػػػػػػػػػػػْدؿُ   

   
 ففػػػػػػي األْفػػػػػػبلِج ُىػػػػػػْع أْسػػػػػػَساُؾ َمػػػػػػاءٍ 

ػػػػػػػػػػْحَخا ِذَئػػػػػػػػػػاٌب َتْدػػػػػػػػػػَتِحلُّ     كفػػػػػػػػػػي الرَّ

   
َياَر عمػػػػػػػػػػى أَمػػػػػػػػػػافٍ   َيُجػُسػػػػػػػػػػَف الػػػػػػػػػػجِّ

 َسػػػػػػػػػػػػػػاٌء ِعْشػػػػػػػػػػػػػَجُىْع َنْجػػػػػػػػػػػػػٌج كَسػػػػػػػػػػػػػْيلُ   

   
ػػػػػػػػَػاِحِل كاأَلَعػػػػػػػػاِلي  تَػػػػػػػػَخاُىْع فػػػػػػػػي الدَّ

 َحيػػػػػػػػػػُث َحمُّػػػػػػػػػػػاِييُشػػػػػػػػػػػَف الُسػػػػػػػػػػػاِشَغ يُ   

   
 َيػػػػػا لمِخػػػػػْدؼ ىػػػػػْل أْضػػػػػَحْت ُعَسػػػػػافُ فَ 

 ِبَقْبَزػػػػػػػػػِة َخْرػػػػػػػػػِسيا َشػػػػػػػػػاًة تُػػػػػػػػػػَحؿُّ !  

   
 ألػػػػػػػػػػػػيَذ َييدُّىػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػاٍض َمِجيػػػػػػػػػػػػجٌ 

(ٕ)«ُذَرػ أْمَجػػػػػػػاِدِه بػػػػػػػالَفْخِخ َتْعُمػػػػػػػػ !  
 

   
سيصخة السدتعسخ يشحػ الذاعخ في أبياتو الدابقة مشحى الػصفية في ترػيخ 

يو ذلظ مغ تزييٍق كميانة كذؿ، كىي كششو، كما يؤ عمى كل بقعة مغ أرض  حالة دِّ
شمبية بشي كششو؛ نجاء تتسازج معو المغة الخبخية مع لغة و لُتمِجؤه إلى تججيج نجائ

 (مغ )الػافخ ؛ يقػؿ:كإزاحتو بالقػة كالػثػب ،مقاكمة السدتعسخإلى يجعػ فييا  يةَحخاك
 اَب ُعَسػػػػػاَف قػػػػػْج َىاَنػػػػػْت ُعَسػػػػػافُ َشػػػػػبَ »

ْزِء َيْجُمػػػػػػػػ !فيػػػػػػػْل     فػػػػػػػيكْع َفتًػػػػػػػى ِلمػػػػػػػخَّ

   
                                                           

ـ، ٕٙٔٓاألردف،  -، دار فزاءات، َعسَّاف ٔط: األعساؿ الذعخية، ، عبجهللا بغ دمحمالصائي ((ٔ
 .ٚٗص ديػاف الفجخ الداحف،

 .ٚٗص السرجر الدابق، ((ٕ
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 أَراِضػػػػػػػػػيشا َغػػػػػػػػػَجْت َثَكَشػػػػػػػػػاِت َجػػػػػػػػػْيرٍ 

 كِمػػػػػػػػػػػػْغ أْبَشاِئيػػػػػػػػػػػػا األْبػػػػػػػػػػػػَخاِر َتْخُمػػػػػػػػػػػػػ  

   
 َيِعيػػػػػػػػػُث )اإلْنِجميػػػػػػػػػُد( بيػػػػػػػػػا َفَدػػػػػػػػػاًدا

 كمػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػػْيٌر بيػػػػػػػػػا ِلمُحػػػػػػػػػخِّ َيْحُمػػػػػػػػػػ  

   
 فيػػػػػػػػْل َنْمَقػػػػػػػػى ِبُكػػػػػػػػْع أْبَصػػػػػػػػاَؿ َحػػػػػػػػْخبٍ 

 ُذؿُّ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى َكَثَبػػػػػػػػػػػػػػػػػاِتِيْع َيْشػػػػػػػػػػػػػػػػػَداُح   

   
 َرَأْكا َكَشًشػػػػػػػا َلػػػػػػػَجػ األْعػػػػػػػَجا َصػػػػػػػِخيًعا

 َفَصػػػػػػػػػػػػػػػاَب ِبَعػػػػػػػػػػػػػػػْدِمِيْع َرْأٌؼ كِفْعػػػػػػػػػػػػػػػلُ   

   
 فمػػػػػػػػػػػػػيَذ َلُيػػػػػػػػػػػػػْع ِبَسػِشِشَشػػػػػػػػػػػػػا ُمَقػػػػػػػػػػػػػاـٌ 

 كلػػػػػػػػػػػػػْغ َيِجػػػػػػػػػػػػػُجكُه َحْقػػػػػػػػػػػػػبًل ُيْدػػػػػػػػػػػػػَتَغلُّ   

   
 كلكػػػػػػػػػػػػػػْغ َمْعِقػػػػػػػػػػػػػػبًل لمُعػػػػػػػػػػػػػػْخِب فيػػػػػػػػػػػػػػوِ 

(ٔ)«ُسػػػػػػػػػيػٌؼ فػػػػػػػػػي ُمِمسَِّتيػػػػػػػػػا ُتَدػػػػػػػػػلٌ   
 

   
 

 القزية الفمدظيشية: ثانًيا: السهقف من 
فيي »عغ القزية الفمدصيشية باعتبارىا القزية األـ؛  الحجيثَ  ِخُد الجراسةُ ُتفْ 

 (ٕ)«ياِتيعالقزية األكلى التي تترجَّر قائسة األكلػيات لجػ شعخاء العخب بكل تػجُّ 
ج األقرى( أَخَحْت الستسثمة في بيت السقجس )السدجك)فمدصيغ( بخرػصيتيا الجيشية 

 (ٖ)الديج ىبلؿ بغ بجر البػسعيجؼ كىسا: ؛الجراسة مغ شعخاء مغ ىسـػ شاعخيغ حيًِّدا
الذعخاء الحيغ عايذػا الشكبة الفمدصيشية  مغ؛ فالديج ىبلؿ عبجهللا بغ دمحم الصائيك 

أما ـ كإعبلف قياـ الكياف الرييػني، ٜٛٗٔبيجـػ العرابات الرييػنية عاـ األكلى 
ـ ٜٚٙٔ الثانية عاـ شكبةالمغ بعجىا الشكبتيغ األكلى ك عايذػا الحيغ مغ  الصائي فيػ

 بيديسة الجيػش العخبية مجتسعة، كسقػط البقية الباقية مغ األراضي الفمدصيشية
                                                           

 .ٛٗالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
ثشي كتاب،  ((ٕ  ـ،ٕٙٔٓسمصشة ُعساف،  -، بيت الغذاـ، مدقط ٔطالسيخؼ، دمحم بغ مدمع: َحجَّ
 .ٜٓٔص
 -ىػ ٖٗٔٔر بغ سيف البػسعيجؼ، أديٌب كشاعخ ككاتٌب مجيج. ُكِلَج سشة الديج ىبلؿ بغ بج ((ٖ

ىبلؿ القخآف الكخيع عمى يج دمحم بغ أبي ذيشة التػندي، كدرس العخبية عمى ـ. تعمع الديج ٜٚٛٔ
راشج بغ عديد الخريبي كعيدى بغ صالح الصيػاني، كقخأ أشعار العخب كآدابيا، كأتقغ العخبية 
ًبا إليو كمبلزًما لو في أكثخ أسفاره.  كعمػميا. كاف سكختيًخا خاًصا لمدمصاف سعيج بغ تيسػر كمقخَّ

و: ديػاف شعٍخ مصبػع، كديػاف آخخ مفقػد، ككتاب تاريخ ُعساف في أربعة أجداء، ككتاب مغ مؤلفات
ـ.   ُيشطخ: الدعجؼ: معجع شعخاء ٜٙٙٔيشايخ  -ىػ ٖ٘ٛٔفي اإلمبلء.  ُتػِفي في رمزاف سشة 

 .ٓٓٗ، صٕٛٗاإلباضية، قدع السذخؽ، )مخجع سابق( تخجسة رقع
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ل نكبة كبخػ  ؛كمعيا أجداء مغ األراضي العخبية األخخػ  فدقػشيا بيج الرييػنية شكَّ
 لؤلمتيغ اإلسبلمية كالعخبية.

العخَب الستخاذليغ عغ ُنْرخِة  ؿ بغ بجر البػسعيجؼالديج ىبل كمغ ىشا؛ ُيقخِّعُ 
ٍؾ  عاليع ُخَصٌب رنَّانة ببلفمدصيغ كأىِميا، كُيػبِّخيع بمغِة استشكاٍر حادة؛ فأقرى فِ  تحخُّ

 اسيفً السرشػع مغ الخذب في كػنو  يع بالديفُخَصبك ؛ مذبًِّيا كثخة أقػاليع ممسػس
 ؛ يقػؿنفع ُيخجى مشيساال  فكبلىسا ؛مثل ذلظ الديف فتمظ الُخَصبال يقصع؛  كميبلً 

 (مغ )البديط     :في قريجتو )شالب الحق(
 أْكَثْخَت في الَقْػِؿ بْل أْكَثْخَت في الُخَصبِ »

 كاْعَسػػػػػػػػػػْل يػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػا الَعػػػػػػػػػػَخبِ  -َفػػػػػػػػػػَجْيُتظَ -أْقِمػػػػػػػػػػْل   

   
 َجػػػػػػػػػػخَّدَت َسػػػػػػػػػػيًفا كلكػػػػػػػػػػْغ ال َمَزػػػػػػػػػػاَء لػػػػػػػػػػوُ 

ػػػػػػػػػػػػػيُف َمْشدػػػػػػػػػػػػػػٌب إلػػػػػػػػػػػػػى الَخَذػػػػػػػػػػػػػبِ     كأنَّسػػػػػػػػػػػػػا الدَّ

   
ـُ لكػػػػػػػعْ   َبِشػػػػػػي الُعخكَبػػػػػػػِة ىػػػػػػػل َشػػػػػػاَب الُسَقػػػػػػػا

 كفػػػػػػػػػػػػػػي ِفمْدػػػػػػػػػػػػػػِصيَغ أْشػػػػػػػػػػػػػػبلٌء عمػػػػػػػػػػػػػػى َلَيػػػػػػػػػػػػػػِب !  

   
 َمػػػػػػػػْغ ِلْمَفتَػػػػػػػػاِة إذا مػػػػػػػػػا ِىػػػػػػػػْيَس َجاِنُبيػػػػػػػػػا !

 كَمػػػػػػػػػػػػػػْغ ِلَذػػػػػػػػػػػػػػْيٍخ َقعيػػػػػػػػػػػػػػٍج ِعْشػػػػػػػػػػػػػػَجىا كَصػػػػػػػػػػػػػػبي !  

   
 َيْدَتْرػػػػػػػػػػِخخػَف ِبُكػػػػػػػػػػْع، ىػػػػػػػػػػل ُمْشِقػػػػػػػػػػٍح لُيػػػػػػػػػػعُ 

 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَغ الَفَطػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِئِع كالتَّْشكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل كالَػَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب !  

   
 َسػػػػػػػِسْعُت َجْعَجَعػػػػػػػًة مػػػػػػػشكْع فيػػػػػػػْل َشَحَشػػػػػػػْت 

ـْ َغػػػَجْت فػػػي َكػػػفِّ ُمْزػػػَصِخِب    (ٔ)«تمػػػَظ الخََّحػػػى أ
 

   
يشبشي الشز عمى االستفياـ التػبيخي لغخض االستشياض كإثارة الشفػس، 

جسعية كيعخض الذاعخ عبخ ذلظ االستفياـ بعس السذاىج السختدلة في الحاكخة ال
 لئلنداف العخبي:

 السذهج الشص
 صػرة القتل كالجماء كتشاثخ األشبلء. «كفي فمدصيَغ أشبلٌء عمى َليِب »
صػرة كشائية لمفتاة التي ُكِدَخ جانبيا  «َمْغ لمفتاِة إذا ما ِىْيَس َجاِنُبيا »

 بفقجاف َمْغ يقػـ بخعايتيا.
الذيخ القعيج العاجد عغ الحخكة، صػرة  «كَمْغ ِلَذيٍخ َقعيٍج ِعْشَجىا كَصبي »

كالربي الرغيخ الحؼ ال يقػػ عمى 
 .ترخيف أمخه بسفخده

                                                           

، كزارة التخاث القػمي ٕدمحم عمي الرميبي، ط ، تح:البػسعيجؼ، ىبلؿ بغ بجر: الجيػاف ((ٔ
 .٘ٓٔصـ، ٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔكالثقافة، سمصشة ُعساف، 
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كسيمة  (ٔ)كيتخح الذاعخ مغ استعساؿ الفعل السزارع السديج )يدترخخػف( 
َج ع بجك أفَّ الفمدصيشييغ يك ، ذلظ االسترخاخ كعجـ انقصاعو استسخار غ شخيقولُيؤكَّ
عمَّيع يججكف  االسترخاخ،عاناتيع مغ الرخاخ إلى ؛ ليشقمػا ممشو كَكمُّػا الرخاخَ َسِئسػا 

يدتغيثػف بإخػانيع العخب ِلَسا رأكا باستغاثتيع تمظ َمْغ يشتذميع مغ كحل العحاب؛ فيع 
 .كنرب كألعٍ  مغ فطائع، كذاقػا مغ تشكيلٍ 

و الغائب في قػلو: ك   ف الديج ىبلؿ نرَّ سسعُت جعجعًة مشكع فيل » ُيػضِّ
بكل أبعاده  (ٕ)«َجْعَجَعًة كال أرػ ِشْحًشا أْسَسعُ »الُسدتعار مغ السثل العخبي  «شحشْت...
ضجيج ي سساع يقػِّؼ بو حكسو اآلنف فل؛ التي ُضِخَب مغ أجميا الفكخيةك الجاللية 

 يتخجسيا عمى أرض الػاقع.نافٍع األصػات باألقػاؿ كالُخَصب ببل رؤية عسٍل 
رسالة متخيَّمة مغ مجيشة )يافا( تجػؿ في  أما عبجهللا بغ دمحم الصائي؛ فيكتب

سالتو تمظ كججانو، يتقسَّز فييا دكر السػاشغ الفمدصيشي، كيتحجث بمدانو، باعًثا بخ 
نخػًة تتمقَّفيا؛ لتحخِّؾ العدمات، كتثيخ الكخامات؛ يقػؿ في  إلى اآلفاؽ؛ عمَّيا ترادؼ

 (غ )الكاملم    :ـٜ٘ٙٔالتي كتبيا في مايػ عاـ  )رسالة مغ يافا( قريجتو
 ِمػػػػْغ َىاُىشػػػػا ِمػػػػْغ أْرِض َياَفػػػػا أْكتُػػػػبُ »

 كإلػػػػػػػػػػػيُكُع ُأْلِقػػػػػػػػػػػي الَحػػػػػػػػػػػجيَث فُأْسػػػػػػػػػػػِيبُ   

   
 ِمػػػػػػْغ َىاُىشػػػػػػا ِمػػػػػػْغ َجشَّػػػػػػٍة َعاثَػػػػػػْت ِبيػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػبُ     ِرْيػػػػػػػػػػػػٌح فأْمَدػػػػػػػػػػػػْت بػػػػػػػػػػػػالَجحيِع َتَميَّ

   
ػػػػػػػَخ َخْرػػػػػػػُسوُ   ِمػػػػػػػْغ َىاُىشػػػػػػػا َكَشػػػػػػػٌغ َتَشسَّ

 كلػػػػػػػػػػػػػُو الرػػػػػػػػػػػػػيايشُة األراِذُؿ ِمْخَمػػػػػػػػػػػػػبُ   

   
 ِمػػػػػػػػػػػػػػْغ َىاُىشػػػػػػػػػػػػػػا إْخػانشػػػػػػػػػػػػػػا كبشاتشػػػػػػػػػػػػػػا

 ُأْزِجػػػػػػػي التحيَّػػػػػػػَة ِعْصُخىػػػػػػػا ال َيْشُزػػػػػػػبُ   

   
ػػػميِب أريَجيػػػا  َقَبَدػػػْت ِمػػػَغ الػػػػشِغ الدَّ

 َرْغػػػػػَع الُخصػػػػػػِب كَرْغػػػػػَع َبْغػػػػػٍي ُيْخِعػػػػػبُ   

   
 فكأنَّسػػػػػػػػػػػػػػػػا ِىػػػػػػػػػػػػػػػػَي لمقعيػػػػػػػػػػػػػػػػِج ِنػػػػػػػػػػػػػػػػَجاُؤهُ 

 ككأنَّسػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػي لمُسيػػػػػػػػػػػاِجِخ َمْصَمػػػػػػػػػػػبُ   

   
ػػػػشػَف كنحػػػػُغ   بػػػػيغ ُمػػػػَخاِبطٍ َتْسِزػػػػي الدُّ

ٍد يَتأىَّػػػػػػػػػػػػػبُ     َجْشػػػػػػػػػػػػػَب الِعػػػػػػػػػػػػػجا كُمذػػػػػػػػػػػػػخَّ

   
 ىػػػػػػػػػحا َيُشػػػػػػػػػػُح عمػػػػػػػػػى َمخاِبِعػػػػػػػػػِو التػػػػػػػػػي

بُ     ُغِرػػػػػػػػػَبْت كذلػػػػػػػػػَظ َصػػػػػػػػػاِمٌج ُمَتَعػػػػػػػػػحِّ

   
                                                           

 .(صخخ)ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة:  االستغاثة. االسترخاخ:  ((ٔ
ىػ(: جسيخة األمثاؿ، تح: ٜٖ٘الحدغ بغ عبجهللا بغ سيل )ت نحػ  العدكخؼ، أبػ ىبلؿ، ((ٕ
، ٔج ـ،ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔلبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔأحسج عبجالدبلـ، طد.

 .ٕٙٔص
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ػػا( َتِحػػغُّ ك)ُحْػَلػػٌة(  فػػي َخْصِبيػػا (ٔ))عكَّ

(ٕ)«َتْذػػػػػكػ كَنحػػػػػُغ ُدمػُعشػػػػػا َتَتَرػػػػػبَّبُ   
 

   
 -كالسعاناة كاأللع كالتيو )عاثْت القيخ أبججيات مغ معجع األبيات تذع 

يشػح  -مذّخد  -السياجخ  -يخعب  -بغي  -الخصػب  -الدميب  -تشسَّخ  -الجحيع 
ب  -ُغِربْت  - ُيذخِّز عػالع كىػ معجع يختدؿ السأساة، ك  تذكػ( - غُّ حِ تَ  -متعحِّ

، ك)الػػالصبيعة السحدػسة الستسثمة في مجف فمدصيغ كمشاشقيا؛ ف ا( َتِحغُّ ( ةُحْػلَ )عكَّ
يي ذكخ )الُحْػَلة( لو أبعاده التاريخية؛ فتذكػ، كاستعساؿ الفعل )تذكػ( في سياؽ 

مغ  السشصقةليحه ق الػاقع القخيب مغ عرخ الذاعخ، كتذيخ إلى ما كقع دتشصِ لفطة تَ 
بيجؼ استثسارىا في إنذاء  ةلَ ػْ عمى تجفيف بحيخة الحُ  عفي إقجامي الريايشة َجْػرِ 

يخىا مغ كما تسثِّمو ىحه الػاقعة كغ (ٖ)الخربة الرييػنية عمى أرضياالسدتػششات 
سي التي ُنِكَب بيا العخب في فمدصيغ حتى قبل الشكبة مآٍس ُتزاؼ إلى جسمة السآ

 نفديا في ضل االنتجاب البخيصاني ككعػده لمريايشة كامتيازاتو ليع.
الغخبة الشفدية التي يعيذيا الفمدصيشيػف  الذاعخ مغ تمظ السعاناة معالع َيخطُّ ك 

 يا ىػاٌف كذؿٌ في َجشٍَّة َدنََّذ نعيسَ  أصبحػا يعيذػف  يعفي دارىع؛ فسغ الببليا أن
 (الكامل:    مغ )؛ يقػؿكجبخكت

 إنَّػػػػػػػػا َنعػػػػػػػػيُر بُغْخَبػػػػػػػػٍة فػػػػػػػػي َداِرنػػػػػػػػا»

 فالَجػػػػػػػاُر )َشػػػػػػػْيُمػٌخ( كَقػػػػػػػاٍض أْعَجػػػػػػػبُ   

   
                                                           

بحيخة عحبة تقع في فمدصيغ، يبمغ شػليا (: اسع كسكػف الػاك الحاء السيسمةزع الُحْػَلة )ب ((ٔ
خسدة كيمػ متخات، كعخضيا ثبلثة كيمػ متخات، تكثخ فييا األسساؾ، كتحيط بيا بعس 

ـَ الريايشُة عمى تجفيف مياه بحيخة الحػلة، كتعَّ ليع ذلظ سشة السدتشقعات. أ ـ؛ فتحػلَّْت ْٜٛ٘ٔقَج
بعج التجفيف إلى مداحة مغ األرض تغصييا أعذاب الحمفاء كالبػص. تشتج أراضي الحػلة القسح 
كالحرة كالفػاكو كالخزخكات.   ُيشطخ: الجباغ، مرصفى مخاد: ببلدنا فمدصيغ، د.ط، دار اليجػ، 

.   ػػػ كُيشطخ: الحسػؼ: معجع البمجاف، ٙٙ، القدع األكؿ، صٔـ، جٜٜٔٔفمدصيغ،  -قخع كفخ 
 .ٖٕٖ، صٕ)مرجر سابق( ج

 .ٔٚالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
 - ٜٛٔٔمياني، عمي أكـخ فزل: العبلقات الرييػنية البخيصانية في فمدصيغ " ُيشطخ: ((ٖ

 -ىػ ٖٔٗٔفمدصيغ،  -سالة ماجدتيخ في التاريخ، الجامعة اإلسبلمية، غدة ـ"، ر ٖٜٙٔ
 .ٕٗٓـ، صٕٓٔٓ
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 شَّػػػػػػػػػػػةٍ َشػػػػػػػػػػػخُّ الَبميَّػػػػػػػػػػػِة أْف َتعػػػػػػػػػػػيَر ِبجَ 

 كالَعػػػػػػػػػػػيُر فييػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػالَيػاِف ُمَذػػػػػػػػػػػخَّبُ   

   
 َداِرؼ كلكػػػػػػػػػػػػْغ بػػػػػػػػػػػػالييػِد َتَجنََّدػػػػػػػػػػػػْت 

ْكِض َباَغتَػػػػػػُو َجػػػػػػخاٌد أْجػػػػػػَخبُ    (ٔ)«كػػػػػػالخَّ
 

   
مغ  شيمػخ()ثقافة الذاعخ األدبية؛ فيػ يدتقي شخرية  ىحه األبيات تعكُذ 

في  اسسو كسا كرد )شيمػؾ( أك مياـ شكدبيخ؛ فػػ)شيمػخ(يمدخحية )تاجخ البشجقية( لػ 
 عَ َض كَ  ؛جذع حقػد ُمخابٍ  ييػدؼ خٌ تاج (شكدبيخ) عشجىػ  ،السدخحية تخجساتبعس 
ع الساؿ في السػعج لع ُيخجِ إذا  جدسو حعلمغ  رشبلً  يقتصع بأفْ  عمى غخيسو شخًشا

أكميع  في (شيمػخ) شخرية قسَّرػف يت ييػد في نطخ الصائيفال (ٕ)لػفاء الجيغالسحجد 
عشج الصائي، كسا  لبلبتداز كالطمع فذخريَّتو رمدالفمدصيشييغ كتجنيذ أرضيع؛  حقػؽ 

الحؼ الييػد الغاصبيغ بالجخاد األرض الفمدصيشية بالخكض الشزيخ، كيذبو أنَّو ُيذبِّو 
 يدصػ عمى ذلظ الخكض؛ فيفتظ بو كييمكو.

كيؤكج الذاعخ أفَّ مدألة التعاير مع الييػد في فمدصيغ أمٌخ غيخ كارد؛ 
استحلَّ الجيار، كغرب األرض،  كالِعجاء، كىع َمغِ الحقج كالزغيشة  يتسمَّكيعفيؤالء 

 (الكاملمغ )   معيع! يقػؿ الصائي:  كشخَّد األرامل؛ فكيف ُيدتصاُب العير
 ىاُىشػػػاُقػلػػػػا ِلَسػػػْغ َيْبِغػػػي التََّعػػػاُيَر »

 ِاْسػػػػػَسْع كال ُيْخِصػػػػػي الَحػػػػػجيَث ُمَجػػػػػخِّبُ   

   
ػػػػػػَخاِئِع بيػػػػػػَشُيعْ   إنَّػػػػػػا َنعػػػػػػيُر َعمػػػػػػى الدَّ

بُ     ُىػػػػػػػػػػْع َيْحقػػػػػػػػػػجكَف كِحْقػػػػػػػػػػُجىْع ُمَتَذػػػػػػػػػػعِّ

   
 كالَقِتيػػػػػػُل كبيػػػػػػُخىعْ  مػػػػػػا بػػػػػػيَغ َخْشػػػػػػجؽ

ػػػػػػػػػػػػػػػبُ     كالَذػػػػػػػػػػػػػػػخُّ ِمػػػػػػػػػػػػػػػْغ َزَفَخاِتػػػػػػػػػػػػػػػِو َيَتَميَّ

   
ػػػػػػػيٍغ كقػػػػػػػْج أَىػػػػػػػػػ ِبسػػػػػػػا  أك بػػػػػػػيَغ ِحصِّ

 َصػػػػػػْػَلٍة ال ُيْغَمػػػػػػػبُ  َنَدػػػػػػُجػُه َصػػػػػػػاِحب  

   
َدْت   كيػػػػػػَف التََّعػػػػػػاُيُر كاألَراِمػػػػػػُل ُشػػػػػػخِّ

 كالبيػػػػػػػػػػػػُت َيْدػػػػػػػػػػػػُكُشُو َدِخيػػػػػػػػػػػػٌل ُمػػػػػػػػػػػػْحِنبُ   

   
َقػػػػػػػػػػػػاَب إذا َتَصػػػػػػػػػػػػاكَؿ َشػػػػػػػػػػػػخُّىا  إفَّ الخِّ

ػػػػػػػػػػبُ     ِلِحَسػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػِببلِد فَكْدػػػػػػػػػػُخىا َيَتػجَّ

   
ػػػػػِؾ َتْحِسُمػػػػُو الُغُرػػػػػُف َنِزػػػػيخةً   كالذَّ

 لػػػػػػػػػػَجػ َشْبػػػػػػػػػػِع التشكُّػػػػػػػػػػِخ أْنَيػػػػػػػػػػبُ ِبػػػػػػػػػػِو ك   

   
 ال َعػػػػْيَر َمػػػػْع َمػػػػْغ َيْدػػػػَتِحلُّ ِدَياَرنػػػػا

ػػػػػػػػػػػبُ    اُر ليَدػػػػػػػػػػػْت َمْتَجػػػػػػػػػػػًخا َيَتكدَّ  فالػػػػػػػػػػػجَّ

   
 إنَّػػػػػػػػا ُىشػػػػػػػػا أْحػػػػػػػػَخػ ِبَفْيػػػػػػػػِع َخبلِقيػػػػػػػػعْ 

 فَميػػػػػػػػػػػْع ُمَعػػػػػػػػػػػاَداةُ الُعخكَبػػػػػػػػػػػِة َمػػػػػػػػػػػْحَىبُ   

   
                                                           

 .ٔٚالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
، دار الذخكؽ، ُٔيشطخ: شكدبيخ، كيمياـ: تاجخ البشجقية، تخجسة: حديغ أحسج أميغ، ط (ٕ)

 .ٖٛ، صـٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔمرخ،  -القاىخة 
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ـُ َمػػػػػػػػَع الِكَفػػػػػػػػاِح تَػػػػػػػػَخاُىعُ   كُىػػػػػػػػُع المِّئػػػػػػػػا

(ٔ)«كلكػػػػْغ فػػػػي الدػػػػبلَمِة أْذُؤبُ ُجُبًشػػػػا   
 

   
 الشرخ؛ لغةتحقيق التفاؤؿ بانفخاج الكخبة، ك  لغة القريجةىحه كتمػُح في نياية 

 لغةكلكشيا  شعخاء الِسْيَجخ؛ أمثاؿ إيميا أبي ماضي، كميخائيل نعيسة؛ بتستساتِ ُتحكِّخ 
 (الكاملمغ )   ؛ يقػؿ:ُمتَِّقج ككتخٍ صمقيا بِحٍذ استشياضي، يُ 

 إنَّػػػػا ُىشػػػػا ُجْشػػػػُج الُعخكَبػػػػِة فػػػػي المَِّقػػػػا»

 َسػػػػػػػػػَتخكَف ِمشَّػػػػػػػػػا َمْعَذػػػػػػػػػًخا لػػػػػػػػػغ ُيْغَمبػػػػػػػػػػا  

   
 إنَّػػػػػػػػػا ُنَخاِقػػػػػػػػػُب ُكػػػػػػػػػلَّ ِحػػػػػػػػػْيٍغ َسػػػػػػػػػْيَخُكعْ 

ُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كَتَييَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكا كَتَمبَُّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    َفَتَجسَّ

   
 فػػػػػػالَبْحُخ فػػػػػػي )َياَفػػػػػػا( ُيػاِعػػػػػػُج َرْمَمػػػػػػوُ 

بػػػػػػػػػػػا    كيقػػػػػػػػػػػُؿ أْىَمػػػػػػػػػػَظ يػػػػػػػػػػا ِرَمػػػػػػػػػػاُؿ َتَقخَّ

   
 كالَحْقػػػػػػػػػُل َيْبُدػػػػػػػػػُع لمَجػػػػػػػػػَجاكِؿ َىاِتًفػػػػػػػػػا

َمػػػػػػاُف الُسْخِرػػػػػػبُ    ػػػػػػي َيمػػػػػػػُح لػػػػػػَي الدَّ  إنِّ

   
 كالصَّْيػػػػُخ ِمػػػػػْغ َفػػػػػَخِح التََّفػػػػػاُؤِؿ َسػػػػػاِجعٌ 

ػػػي عػػػغ َقخيػػػٍب َأْشػػػَخبُ    (ٕ)«يػػػا ِعػػػرُّ إنِّ
 

   
؛ فُيؤْنِدُغ البحَخ، معالع ذلظ الشرخ السشذػدفي رسع  الصبيعةَ  الذاعخُ ُيذِخُؾ  

ػد القخيبة مشيا، مع مكػنات الػج يبعث فييا الحياة؛ لتتفاعل، ك كالحقَل، كالصيخَ 
 كالتآلف كالتكامل:التشاغع بيشيا يحجث ؛ فكجػدًيا كالسختبصة بيا

 صهرة التفاعل القائسة في الشص مغاهخ الظبيعة السختبظة فيسا بيشها
 الخمل البحخ يػاعج )الخمل( مختبط بػػػ)البحخ(

 يبدع لمججاكؿالحقل  مختبصة بػػػ)الحقل()الججاكؿ( 
 ُيشادؼ العرالصيخ  )العر( مختبط بػػػ)الصيخ(

 
كميا باالستبذار كاالنفخاج؛ فسكػنات الصبيعة السذتخكة ىحه الرػر تػحي 

 ؛ فيػ لع يدتْثغِ بحلظ الشرخ السشتطخ؛ ألف فداد السحتل كاقع عمييا أيًزاتدتبذخ 
 بكل مطاىخىا. كال الصبيعةَ  اإلندافَ  عجكانو مغ

لع تجِخ سفيشة فمدصيغ بسا كاف يذتيي العخب، كمشيع الصائي؛ فبعج كلكْغ 
تفاؤلو  ىسداتالتي بثَّ فييا ريجتو الستقجمة )رسالة مغ يافا( قمغ كتابة  سشة كاحجة

                                                           

 .ٔٚالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٕٚص السرجر الدابق، ((ٕ
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عاـ قريجتو )فمدصيغ أماـ الِججار( في يػنيػ بعجىا بانقذاع غسامة االحتبلؿ؛ يكتُب 
التي  يخسع كاقع اليديسة الشفدية السخةيا عغ حذخجات فؤاده، ك ـ؛ لُيشفَِّذ فيٜٙٙٔ

كبقاء األرض الفمدصيشية تحت قيخ العجك  ِشَي بيا العخب في تذخذميع كافتخاقيع،مُ 
 ؛ يقػؿ:مغ السعاناة القاسية متتابعة، كصػٍر كبصذو؛ معبًِّخا عغ ذلظ بعاشفة محدكنة

 مغ )الخمل(
 َأإِلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخائيَل ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْمَصاُت اْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتبلْؿ »

   
 َأإِلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخائيَل َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدـٌ ال ُيَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْؿ 

   
 َأإِلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخائيَل َنْرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌخ  ذا ُمَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿْ 

   
*** 

 ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَظ الػاِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع؛ إِلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخائيَل َنْرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخُ 

   
 كِىػػػػػػػػػػػػَي الُسْحتَّػػػػػػػػػػػػُل كالُعػػػػػػػػػػػػْخُب َشػػػػػػػػػػػػَتاٌت ال َيُزػػػػػػػػػػػػخُّ 

   
 فػػػػػػػػػػػػػػػَأِدْر َكْجَيػػػػػػػػػػػػػػػَظ هلِل؛ فسػػػػػػػػػػػػػػػا ُيْجػػػػػػػػػػػػػػػِجيَظ ُذْعػػػػػػػػػػػػػػػخُ 

   
 مػػػػا الػػػػحؼ َتْخَذػػػػاُه  لػػػػْع َيْبػػػػَق لشػػػػا فػػػػي الَعػػػػْيِر أْمػػػػخُ 

   
 أْرُضػػػػػػػشا َصػػػػػػػاَرْت ليػػػػػػػْع، كمُّيػػػػػػػا، كلػػػػػػػْع َيْبػػػػػػػَق ِشػػػػػػػْبخُ 

   
 َشػػػػػػػػْعُبشا َيْمػػػػػػػػَتِسُذ الَسْمَجػػػػػػػػَأ، كالَسْمَجػػػػػػػػُأ إْذالٌؿ كَفْقػػػػػػػػخُ 

   
 َصػػػاَر َقْبػػػخؼ ىػػػػ ِسػػػْتخؼ، يػػػا تُػػػَخػ ىػػػْل ِلػػػَي َقْبػػػُخ 

   
 فيػػػػػػػػػػػل ِلمَّيػػػػػػػػػػػِل َفْجػػػػػػػػػػػُخ أَسػػػػػػػػػػػَفاُه، ُىػػػػػػػػػػػِدـَ الُعػػػػػػػػػػػْخُب؛ 

   
*** 

 أؼُّ َفْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجما َىاَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت َحَخاِئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْخ !

   
 كَجثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الَسْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِجُس كاْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجكَّْت َمَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِئخ!

   
(ٕ)«كَفػػػػػَؽ الُكػػػػلِّ َمػػػػاِيْخ! (ٔ)كَغػػػػَجا الدػػػػيَِّج )َداَيػػػػاُف(

 

   
 

                                                           

 يبجك أفَّ الذاعخ يقرج ىشا القائج العدكخؼ كالدياسي الرييػني )مػشيو داياف(. ((ٔ
 .ٔٗٔالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف كداًعا أييا الميل الصػيل، )مرجر سابق( ص ((ٕ
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 وتداؤالت يبجأ بإشبلؽ يػحجَّث الصائي بمداف الفمدصيشييغ؛ فغالًبا ما يت
بيجؼ اإلثبات  بعزيا بشفدو ، كالتي يعسج إلى اإلجابة عغلستتاليةاالتقخيخية 
 كىل حقََّق الشرخ الرييػني كياف احتبلؿ   ىل الكيافُ كالتػكيج: 

مغمَّفًة الػاقع الكئيب؛ فتأتي عغ تمظ التداؤالت مغ إجاباتو يدتعيخ الذاعخ 
 نعع: كاألسى؛لحدخة با

 َنْرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخُ ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَظ الػاِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُع؛ إِلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخائيَل »

   
 «كِىػػػػػػػػػػَي الُسْحتَّػػػػػػػػػػُل كالُعػػػػػػػػػػػْخُب َشػػػػػػػػػػَتاٌت ال َيُزػػػػػػػػػػػخُّ 

   
أْرُضشا َصاَرْت ليْع، كمُّيا، كلْع » :كتطيخ صػرة السعاناة في ضياع األرض

 «َشْعُبشا َيْمَتِسُذ الَسْمَجَأ، كالَسْمَجُأ إْذالٌؿ كَفْقخُ »كالبحث عغ السمجأ اآلمغ:  «َيْبَق ِشْبخُ 
جما يربح القبُخ ىػ السمجأ األمثل ىخًبا مغ ذلظ الحؿ كالفقخ: كترل السأساة مجاىا عش

يا »حتى القبخ نفدو قج يربح الحرػؿ عميو أمًخا عريِّا:  «َصاَر َقْبخؼ ىػ ِسْتخؼ »
 .«ُتَخػ ىْل ِلَي َقْبُخ 

؛ في لغة السقصع الثالث مغ القريجةمغ تدمُِّط السحتل كبصِذو  كتمػح ِضبلؿٌ 
فتشداؽ معيا ندعة تذاؤمية شفيفة؛ فالجسل الخبخية السبشية عمى األفعاؿ الساضية 

غجا الديَِّج داياُف(  تعكذ كجػًىا مغ  -اْنجّكْت مشائخ  -جثا السقجس  -)َىاَنْت حخائخ 
لصيارة األرض ذلظ الَعَشت؛ فػػ)الحخائخ( رمد لمذخؼ كالِعخض، ك)السقجس( رمد 

 ، كتحسلد ألماكغ العبادة، ك)داياف( رمد لمسحتل السغتِربكقجاستيا، ك)السشائخ( رم
 كشائية ضبلمية بائدة: دالالت تمظ الجسل الخبخية

 = كشاية عغ الحؿ كالسيانة. حخائخ ىانْت 
 = كشاية عغ الخضػخ كاالستدبلـ.السقجس جثا 

 = كشاية عغ الجمار كاليبلؾ.مشائخ انجّكْت 
 التدمُّط كالديصخة.= كشاية عغ الديَِّج داياُف غجا 

عاشفة التفاؤؿ السفقػدة في السقاشع الدابقة مغ  مغ ججيجكتعػُد لمذاعخ 
ُتو؛ تعػد معيا أَنَفُتو كعِ لقريجتو، كتطيخ ماثمة في آخِخ ثبلثِة مقاشع مشيا؛  فيجعػ دَّ
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اعبًل مغ الفجخ فييا إلى تزسيج الجخاح، كالتسدظ بالربخ، كالتحرغ بالثبات؛ ج
؛ فبدكغو آٍت التسكيغسبيبًل الستذخاِؼ الشرخ ك  ،تداءؿ عغ كجػده آنًفاالحؼ  ،الغائب

ا عمى حسل  ،صػت الشجاء لمجياد يعمػ بالػيل حيغ الخرعَ  ثع َيتػعَّجُ  ال َمحالة، حاضِّ
 مغ )الخمل(    ؛ يقػؿ:، كالديخ نحػ الثأر كالحدعالدبلح

ِج الُجػػػػػػػػػػػػػػػْخَح أِخػػػػػػػػػػػػػػػْي؛ فػػػػػػػػػػػػػػػالَفْجُخ آتػػػػػػػػػػػػػػػي»  َضػػػػػػػػػػػػػػػسِّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْظ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ ِبَثَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتِ كَتَسدَّ  باْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػِصَباٍر كَتَحرَّ

   
 َنحػػػػػػػػػػُغ َحقِّػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػْج َغػػػػػػػػػػَجْكنا كَقِصيػػػػػػػػػػٍع فػػػػػػػػػػي َفػػػػػػػػػػبلةِ 

   
 كَشػػػػػػػػػػػػػػػِخْبشا الػػػػػػػػػػػػػػػحَُّؿ َبْحػػػػػػػػػػػػػػػًخا كَحِسْمشػػػػػػػػػػػػػػػا الشََّكَبػػػػػػػػػػػػػػػاتِ 

   
 كَجَعمشػػػػػػػػػػػػا الَعْقػػػػػػػػػػػػَل َسػػػػػػػػػػػػْسًعا كَنَبػػػػػػػػػػػػْحنا الَسْكُخَمػػػػػػػػػػػػاتِ 

   
 َغْيػػػػػػػػػػَخ أنَّػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػْج َبَمْػنػػػػػػػػػػا ُكػػػػػػػػػػلَّ أْسػػػػػػػػػػَباِب الَحيػػػػػػػػػػاةِ 

   
 الَفْجػػػػػػػػػَخ َسػػػػػػػػػبيبًل َرْغػػػػػػػػػَع ُكػػػػػػػػػلِّ الشََّكَدػػػػػػػػػاتِ فاْجَعػػػػػػػػػِل 

   
*** 

ػػػػػػػػػػِخ ِكَقػػػػػػػػػػاءْ   كاْحِسػػػػػػػػػػِل الِسػػػػػػػػػػْجَفَع إْذ فيػػػػػػػػػػِو َعػػػػػػػػػػِغ الذَّ

   
ػػػػػػػػػػػػْيَخ لمثَّػػػػػػػػػػػػْأِر لػػػػػػػػػػػػَجػ َيػػػػػػػػػػػػػـِ المَقػػػػػػػػػػػػاءْ   كْلَشُجػػػػػػػػػػػػجَّ الدَّ

   
ػػػػػػػػػػػػَجاءْ   كْيػػػػػػػػػػػػُل إْسػػػػػػػػػػػػَخائيَل ِمشَّػػػػػػػػػػػػا ِحيشسػػػػػػػػػػػػا َيْعمػػػػػػػػػػػػػ الشِّ

   
*** 

ػػػػػػػػػػػػػػبلحْ َسػػػػػػػػػػػػػػَتَخػ ِمشَّػػػػػػػػػػػػػػا ُحَسػػػػػػػػػػػػػػاًة ال َيَيػػػػػػػػػػػػػػاُبػَف   الدِّ

   
(ٔ)«َىسُّيػػػػػػْع َنْرػػػػػػٌخ عمػػػػػػى الَخْرػػػػػػِع كَفػػػػػػْتٌح كَنَجػػػػػػاحْ 

 

   
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٕٗٔالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف كداًعا أييا الميل الصػيل، )مرجر سابق( ص ((ٔ



83 
 

  األخخى  القزايا العخبيةثالًثا: السهقف من: 
لع يكغ الذاعُخ الُعساني في العرخ الحجيث شاعًخا متقػقًعا بذعخه في حجكد 
ُقْصِخِه الزيِّق؛ بل ىػ شاعٌخ ُمتمبٌِّذ َلُبػس ىعِّ أمَّتِو الكبخػ؛ كىحا اليع ىػ أحج 
البػاعث السحػرية السؤثخة في شعخ االستشياض في عرخ الجراسة؛ فاجتساع األمة 

ػمية مذتخكة؛ أْحَجَث ىحه الػحجة الذعػرية نحػ عمى مختكدات ديشية كتاريخية كق
بحيث ال يبتعج الذاعخ عغ مذاعخ األمة »القزايا السريخية لؤلمة العخبية؛ 

كالسجتسع تجاه الػاقع السعاش الحؼ أصبح الذعخ فيو احتفااًل غامًخا لمحياة الصالعة 
ًخا بحياٍة ججيجٍة فييا التحخيخ   .(ٔ)«كالحخية كالػحجةمغ السػت كاالحتبلؿ، كُمبذِّ

أمتو العخبية قزايا مع  القرائج التي تفاعل معيا الذاعخ الُعسانيكمغ 
الحؼ أقامو أعياف  األكؿ اإلسبلميسؤتسخ مدمع البيبلني في ال أبي الذاعخقريجة 

 (ٕ)رياض باشا مرصفى ـ بخئاسةٜٔٔٔسشة  عيغ شسذ السدمسيغ في مرخ بشادؼ
ا عمى مؤتسٍخ لؤلقباط عقجكه في ُيصالبػف مغ خبلؿ  نفذ الدشة أسيػط بسرخ في ردِّ

 أفَّ شز ال يبجك مغ استشصاؽِ ك  (ٖ)التي تفػؽ حقػقيع الخاصة ببعس السصالبمقّخراتو 
حقػؽ الشيل مغ ك ، لِسرخ ة اإلسبلميةيَّ ػِ يُ ال تدتيجؼمخة مؤاكاف مؤتسخ األقباط 

مادًحا ، فأرسل ىحه القريجة لمسرخييغ مذاعخ أبي مدمع؛حخَّؾ مسا  ؛ييافسدمسيغ لا
ض باشا( السؤسذ بسجيحو شخَز )ريا اصِّ اخك فييا أرَض مرخ كالسرخييغ، 

مبيًشا فييا مكائج السدتعسخيغ الحيغ يػغخكف صجكر األقباط ضج ك  ،لمسؤتسخ اإلسبلمي
السدمع الغيػر عمى  بيسػـ مميئة قريجةكىي تشة بيشيع، السدمسيغ، كُيذعمػف نار الف

 (الخملمغ )     ؛ يقػؿ فييا:ديشو كأمتو

                                                           

حمػاني، فادية السميح: تجميات ثقافة السقاكمة في الذعخ العخبي السعاصخ، بحث مشذػر في  ((ٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓالجدائخ، العجد الثامغ، جػاف  -دكخة بمجمة العمـػ اإلندانية، جامعة دمحم خيزخ، 

 .ٖٖٔعصية: أبػ مدمع البيبلني حياتو كشعخه، )مخجع سابق( ص ُيشطخ: ((ٕ
لمػقػؼ عمى أسباب عقج السؤتسخيغ السرخييغ )القبصي كاإلسبلمي( كتفاصيل مقخراتيسا  ((ٖ

، ٗٔالسجمج ـ،ٜٔٔٔ -ىػ ٜٕٛٔمرخ، مجمة السشار،  :دمحم رشيجرضا، كتجاعياتيسا؛ ُيشطخ: 
 .ٙكج، ٘ج
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 َيػػػػػػػػػا َقِصػػػػػػػػػيَغ الشِّيػػػػػػػػػِل مػػػػػػػػػا َحاِدثػػػػػػػػػةٌ »

يِغ مشيػػػػا فػػػػي َسػػػػَيْخ     بػػػػاَت َجفػػػػُغ الػػػػجِّ

   
 أْقَمَقػػػػػػػػْت ِمْرػػػػػػػػَخ كَغاَضػػػػػػػػْت غيَخىػػػػػػػػا

 خصَّػػػػػػػػػػػػػػُة الِقػػػػػػػػػػػػػػْبِط كذاَؾ الُسػػػػػػػػػػػػػػؤَتَسْخ   

   
 يػػػػػػا َلقػػػػػػػِمي كاألَسػػػػػػى ُكػػػػػػلَّ األَسػػػػػػى

 عمػػػػػى ىػػػػػحا الَقػػػػػَجْر  الشِّيػػػػػلُ إْف َجػػػػػَخػ   

   
 َضػػػػػػػػاَيُقػُكْع فػػػػػػػػي الَسَخاِعػػػػػػػػي ُمْصَمًقػػػػػػػػا

 كاْشػػػػػػػػػػػػػَخأبُّػا الْخِتَرػػػػػػػػػػػػػاٍص كأَشػػػػػػػػػػػػػْخ   

   
 َشَمُبػػػػػػػػػػػػػا أْعَطػػػػػػػػػػػػَع ِمػػػػػػػػػػػػْغ ِمْقػػػػػػػػػػػػَجاِرِىعْ 

 َشػػػػػػأَف َمػػػػػػْغ أْكَدػػػػػػَبُو الَعػػػػػػْجُؿ الَبَصػػػػػػْخ   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة َقػِميَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَذ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ُأمَّ

ياِسػػػػػػػػػػػيَّاِت َحػػػػػػػػػػػٌق ُيْعَتَبػػػػػػػػػػػْخ     فػػػػػػػػػػػي الدِّ

   
 ِشػػػػػػػْعخؼ مػػػػػػػا الػػػػػػػحؼ أْبَصػػػػػػػَخُىعْ َلْيػػػػػػػَت 

كمػػػاِف أـ َعػػػْجُؿ ُعَسػػػْخ      !ضػػػغصُة الخُّ

   
ـْ َكَصػػػػػايا الُسْرػػػػػَصَفى فػػػػػي َحقِِّيػػػػػعْ   أ

 إْف َمَمْكَشػػػػػػػػػػػػػػػاُىْع َكِسػػػػػػػػػػػػػػػْعَشاُىْع ِبِبػػػػػػػػػػػػػػػْخ   

   
يِغ عػػػػػػػػشيْع بعػػػػػػػػجما ـْ ِلَرػػػػػػػػْفِح الػػػػػػػػجِّ  أ

ُبْخ    نػػػػػػػػا الػػػػػػػػجُّ (ٔ)«جػػػػػػػػيُر نػػػػػػػػاُبميػَف كالَّ
 

   
و   (الخملمغ )   في قػلو:خصابو بعج ذلظ إلى األقباط كيػجِّ

 يػػػػػػا َبِشػػػػػػي األْقَبػػػػػػاِط ِتْمكػػػػػػْع ِمْرػػػػػػُخنا»

 أْنػػػػػػػػػػػػُتُع الَبْشػػػػػػػػػػػػُظ كَنْحػػػػػػػػػػػػُغ الُسْقَتَيػػػػػػػػػػػػْخ   

   
ّـّ َحاِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٌ  إفَّ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا الشِّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَ   ُأ

(ٕ)«ُكمَُّشػػػػػػػػػػػا َيْخَضػػػػػػػػػػػُع ِمْشيػػػػػػػػػػػا كَيػػػػػػػػػػػَحْر   
 

   
 (الخملبعجىا يخاشب السدمسيغ في مرخ بقػلو:   مغ )

 َبِشػػػػي التَّػِحيػػػػِج فػػػػي ِمْرػػػػَخ لقػػػػجْ  يػػػػا»

ْىِخ ُغػػػػػػػَخْر     ِصػػػػػػْخُتُع فػػػػػػػي َجْبَيػػػػػػِة الػػػػػػػجَّ

   
 ِصػػػػػػػػػػػػػػػْبَغُة هللِا عمػػػػػػػػػػػػػػػى َنْيَزػػػػػػػػػػػػػػػِتُكعْ 

(ٖ)«إفَّ َمػػػػػْغ كػػػػػاَف َمػػػػػَع هللِا اْنَتَرػػػػػْخ   
 

   
حيغ  السؤتسخ اإلسبلمي )رياض باشا( رئيَذ  في آخخ قريجتوكيخاشُب 
 (الخمليقػؿ:     مغ )

ػػػَخػ يػػػا َحِسػػػيَّ »  األْنػػػِف يػػػا لْيػػػَث الذَّ

 ُذْد َعػػػػِغ الَحػػػػػِض فقػػػػْج َجػػػػجَّ الَحػػػػحْر   

   
 ال تَػػػػػػَجْع ِمْرػػػػػػَخ ِلَسػػػػػػْغ  َيْعثُػػػػػػػ بيػػػػػػا

َؾ ِمػػػػػػْغ أْمػػػػػػِخ الَقػػػػػػَجْر     َغْيػػػػػػَخ مػػػػػػا َعػػػػػػدَّ

   
 َقػػػػػػػػػػػػػػاِئٌع أْنػػػػػػػػػػػػػػَت عمػػػػػػػػػػػػػػى أْرَجاِئيػػػػػػػػػػػػػػا

(ٗ)«ِبَسػػػػػبلِؾ األْمػػػػػِخ كالَحػػػػػقِّ األَغػػػػػْخ   
 

   
                                                           

 .ٖٗٛالذعخية، )مرجر سابق( ص البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار ((ٔ
 .ٖٗٛالسرجر الدابق، ص ((ٕ
.ٖ٘ٛالسرجر الدابق، ص (ٖ)
 .ٖٙٛالسرجر الدابق، ص ((ٗ
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كحالة  ،خصط األقباطاإلنذائي في ىحه األبيات باستشكاِر ُيعَشى األسمػب 
فيذخع باستقراء أسباب ذلظ بمغة التعجب ؛ الَبَصخ التي ألجأتيع إلى الكيج بالسدمسيغ

كلغة التقخيخ التي يدػقيا أسمػب  «ما الحؼ أبصخىع... !» االستفياـالسشداقة مع 
 .«يا بشي التػحيج» - «يا بشي األقباط» الشجاء

 «َعْجُؿ ُعَسخ»قػلو:  مثل كتشداح لغة األبيات مغ السباشخة إلى الكشائية في
كالعفػ  إشارة إلى حالة الخخاء التي يعيذيا األقباط في ضل حكع السدمسيغ لسرخ،

 خصابو لؤلقباط َعْبخَ  مغتارًة  حُ سَ مْ تُ ك  عشيع بعجما اقتخفػه مغ خيانات لرالح الُسحتل،
تيا لغة «يا بشي األقباط»نجائو  الطاىخة، كتخفي في باششيا غيخة  ىادئة تشخفس حجَّ

مرخ أـٌ لمجسيع، كالجفاع عشيا ؛ ألفَّ التشبيو إلى الػحجةيخيج مغ كرائيا  ُمْدَتِعَخة؛ فيػ
 .السدمسػف ك  األقباط ؛يذتخؾ فيو مػاششػىا

؛ ففي كذلظ االندياح في متتاليات الشز يحيل إلى بعس اإلشارات التاريخية
ـْ »قػلو:  يِغ عشيْع بعجماأ ُبْخ جي          ِلَرْفِح الجِّ نا الجُّ  «ُر ناُبميػَف كالَّ

الحسمة الفخندية عمى مرخ بقيادة نابميػف  مدانجةفي  ُيذيخ إلى دكر األقباط
عمى  الشرخانيةنجح الفخنديػف في استثارة العشاصخ القبصية فقج ـ؛ ٜٛٚٔسشة 

الفائجة التي جشتيا  أفَّ  األقباط ابِ تَّ كُ  بعُس  خَ بَ تَ معاكنة الحسمة بسختمف الػسائل، كاعْ 
 واتج، ك مرخ خبلؿ سشي الحسمة الثبلث أكثخ مغ القخكف الصػيمة لمحكع العثساني

في مرخ ألغمبية السدمسة نحػ ا العجائيذلظ االتجاه أغمب السفكخيغ الشرارػ 
الػجػد دىع شالسا ىي ضج في تأييجىع لخيانة ببل اكالحؼ يبجك جميً  ،السعاصخة

ا ، ككصل بيع إسخافيع في تأييج الفخندييغ يسبلماإل  عدكخيةً  فخقةً  ػف نكػِّ جعميع يُ حجِّ
يع قاـ الزباط كالجشػد الفخنديػف بتجريب؛ فكغيخىع األقباط الشرارػ مغ بشاءأمغ 

ىحه الفخؽ  قْت لحِ ثع أُ ، كتدكيجىع باألسمحة الحجيثة، عمى الشطع العدكخية األكركبية
 .(ٔ)بجير االحتبلؿ الفخندي لدج الشقز في عجده

                                                           

، دار ٔ، ط"عػامل الشيػض كأسباب الدقػط"ُيشطخ: الربّلبي، عمي دمحم: الجكلة العثسانية  ((ٔ
 .ٕٖٛـ، صٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔمرخ،  -التػزيع كالشذخ اإلسبلمية، بػر سعيج 
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لسجخيات األحجاث في  متابعة أبي مدمعكالقريجة في مجسميا شاىجة عمى 
 الُسخالِط ليا؛ خَ طَ نَ  َنَطَخ الحؼ يخقبيا عغ ُبْعٍج؛ كإّنسا يشطخ إليياال العالع العخبي؛ فيػ 

أبػ مدمع كراء الشزاؿ الػششي في كل مكاف؛ ما »الستفاعل؛ فػػػ جِ كالشاق الُستأثِّخِ َنَطَخ 
ُع القيَج أك ُتْحيي مجَجىا حتى يكػف ليا داعًيا  يكاد يدسع ِبُأمٍَّة إسبلميٍة أك عخبيٍة ُتحصِّ

ًعا حيثيات اشبلع الذاعخ عمى  إلى كتذيخ األبيات بإشارات تمسيحية (ٔ)«كُمذجِّ
؛ فيػ بحكع تسخَّزْت عشو ، كمتابعتو لمتػصيات التيمصالب األقباط في مؤتسخىع

اترااًل بو مقارنة  األكثخإقامتو في زنجبار التي كانت مشفتحة عمى العالع الخارجي، ك 
ركَّاد بالعمساء ك كاف عمى اتراٍؿ ؛ بػششو األـ ُعساف، ككحلظ بحكع اشتغالو بالرحافة

ت ترمو كتابات الرحافة السرخية أمثاؿ ؛ كربسا كانالرحافة كاإلصبلح في مرخ
غ السرخييغ )القبصي يْ خَ السؤتسَ أخبار عغ كغيخىا ة السشار لمديج دمحم رشيج رضا مجم

 .كتجاعياتيسا كاإلسبلمي(
كتذغُل فكخة الػحجة العخبية حيًِّدا مغ ذكات شعخاء الجراسة؛ باعتبارىا قزية 

الػشغ العخبي متشػع متكامل، متشػع في مقجراتو، تتكامل »كبخػ مغ قزايا األمة؛ فػػ
؛ مغ ديٍغ، كلغٍة، كحزارٍة، كتاريٍخ، كمريٍخ لػحجة بيغ الذعػب العخبيةمقػمات افيو 

أمشية عديدة ُتخاكد نفذ كل عخبي، كضخكرة حتسية مذتخؾ، كالػحجة العخبية ما زالت 
الػحجة كتطيخ تمظ الشدعة إلى  (ٕ)«في كجو التحجياتلمعخب حتى يتسكشػا مغ الػقػؼ 

 :في إحجػ قرائجهعشيا يعبِّخ ؛ فسعيجؼالبػ بغ بجر ىبلؿ الديج الػحجة في شعخ 
 (مغ )مجدكء الكامل

 َعَرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفْت ِبِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع أْىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُؤىعْ »

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الشَّاِئَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْت     فَتفخَّ

   
 فاْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجؾَّ َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْخُحُيُع الَسِتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُغ ككػػػػػػػػػػػػػػاَف فػػػػػػػػػػػػػػػَؽ الكاِئَشػػػػػػػػػػػػػػاْت   

   
 َرَقَرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أْنَقاِضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ 

 ُصػػػػػػػػػػػػػػػػػْييػُف َرْقػػػػػػػػػػػػػػػػػَز الَغاِنَيػػػػػػػػػػػػػػػػػاْت   

   
 ِبَيػػػػػػػػػػػػػػػػْػـٍ لمُعخكَبػػػػػػػػػػػػػػػػةِ َمػػػػػػػػػػػػػػػػْغ لػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 َعاِئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌج بالَساِضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياْت   

   
                                                           

مقجمة ديػاف أبي مدمع البيبلني، الصبعة التي عشي بيا كبشذخىا األميخ صالح بغ عيدى  ((ٔ
 .ٖٔـ، صٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔالحارثي، تح: عبجالخحسغ الخدنجار، د.ط، مصابع دار السختار، 

 .ٕٔص، )مرجر سابق( مقجمة ديػاف الديج بجر بغ ىبلؿ البػسعيجؼ ((ٕ
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 َمػػػػػػػػػػػػػْغ لػػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػْغ َكْحػػػػػػػػػػػػػَجةٍ 

 كَتَدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُنٍج فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الُسْعِزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلْت   

   
 َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِبَخاَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍت ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ُمَتَعاِنَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍت َخاِفَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْت   

   
 َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِبَجْحَفِميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَر َدؾَّ الخَّاِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياْت   

   
 ُقػػػػػػػػػػػْع يػػػػػػػػػػػا َفتَػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػخِب األَُبػػػػػػػػػػػاة

 َكِرْثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت الَسْكُخَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْت  فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجْ   

   
 كاْنَيػػػػػػػػػػػػػػْس فَسْجػػػػػػػػػػػػػػُجَؾ لػػػػػػػػػػػػػػْع َيُقػػػػػػػػػػػػػػعْ 

 إال عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجِّ الُطَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْت   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْخ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلَدَؾ كاْغتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِشعْ   َشيِّ

(ٔ)«ِعػػػػػػػػػػدَّ الَحَيػػػػػػػػػػاِة ِمػػػػػػػػػػَغ الَسَسػػػػػػػػػػاْت   
 

   
 كىػ يرخخ الذعػرؼ الذاعخ حالة مغ االضصخاب الػججاني، كالقمق  ظُ سمَّ تَ تَ 
عدِّىا، كقػَّة  ماضي العخكبة السجيج، مفتًِّذا عغ ُلحسة كيانيا، كراية باحًثا عغ بإلحاح؛
في أربعة أبيات  «َمْغ لي»خ عشو تكخاره ألسمػب االستفياـ ُيعبِّ  كذلظ اإللحاح بأسيا،

 -رايات ) ياكمساتُيخَسُع مغ دالالت تشداؽ معو لغة انفعالية استشياضية؛ متتالية؛ ف
تو كعتادهطبات( صػرة افتخاضية لال -دؾَّ  -جحفميا  -خافقات  ْدَسُع كتُ  ،مجير بُعجَّ

إلى  ُيذيخُ كسا أنو  و،عِ و، كمجافِ كبشادقِ  ،وكأصػات آلّياتِ  ،ىتافات الجشجمغ كقع حخكفيا 
استبذار الرييػنية بتفخؽ العخب كتذخذميع؛ فحلظ ما تدعى إليو ِكْفَق نطخية )َفخِّْؽ 

 َتُدْج(.
كتطيخ في شعخه ماثمة  فكخ عبجهللا الصائي،عخبية آنحاؾ كتذغل الثػرات ال

عمى ُيعبُِّخ عغ مػقفو مغ ثػرة الجدائخ  فيػ؛ عبخ قرائجه السبثػثة في أرجاء دكاكيشو
 (بػحيخدجسيمة )حيشسا استغلَّ فخصة زيارة السشاضمة الجدائخية االحتبلؿ الفخندي 

بذعخه القػمي في يذارؾ »لػػػ )تحية إلى جسيمة( كتب قريجتويـ؛ فٕٜٙٔلمكػيت سشة 
كصف ثػرة الجدائخ، كما بحلو الثػَّار فييا مغ تزحيات، كيخػ جيادىع مسثَّبًل في 

 يقػؿ: (ٕ)«تمظ السشاضمة البصمة التي يجعميا رمًدا لجياد الفتاة العخبية السعاصخة
 (مجدكء الكاملمغ )

 بَجسيَمػػػػػٍة َزَىػػػػػِت الكػيػػػػػُت كذا الَخمػػػػػيُج بػػػػػجا َسػػػػػَشاهْ »

   
                                                           

 .ٗٔٔ)مرجر سابق( ص البػسعيجؼ، ىبلؿ بغ بجر: الجيػاف، ((ٔ
الكشجؼ، محدغ بغ حسػد: عبجهللا الصائي كريادة الكتابة األدبية الحجيثة في ُعساف، )مخجع  ((ٕ

 .ٗٙسابق( ص
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ػػػػػػَفاهْ كػػػػػػْع قػػػػػػْج   َسػػػػػػِسْعَشا َعػػػػػػْغ مآِثِخىػػػػػػا تُػػػػػػخّدُد فػػػػػػي الذِّ

   
 كَلَكػػػػػػػػػػْع َجعمشاىػػػػػػػػػػا َمَشػػػػػػػػػػاًرا فػػػػػػػػػػي َديػػػػػػػػػػاِجيِخ الحيػػػػػػػػػػاهْ 

   
 كَلَكػػػػػْع َدَعْػنػػػػػا ِبْشػػػػػَت َيْعػػػػػخَب أْف َتدػػػػػيَخ عمػػػػػى ُىػػػػػَجاهْ 

   
 قمشػػػػػػػا ليػػػػػػػا َغػػػػػػػَجِت الَجَدائػػػػػػػُخ أفػػػػػػػَق أىػػػػػػػجاِؼ الفتػػػػػػػاهْ 

   
 ألَُبػػػػاهْ فييػػػػا الَفتَػػػػاُة َتُخػػػػػُض معخكػػػػَة الَسرػػػػيِخ َمػػػػَع ا

   
 فَتخيَشيػػػػػػا ِحْرػػػػػػَغ الخَِّجػػػػػػاِؿ بَعْدِميػػػػػػا تُػػػػػػْخدؼ الُعػػػػػػجاهْ 

   
ػػػػػػػُجُه َيػػػػػػػَجاهْ  (ٔ)«مػػػػػػػا َحػػػػػػػاَؿ ُدكَف ِجَياِدىػػػػػػػا ِخػػػػػػػْجٌر ُتقيِّ

 

   
كُيغيِّخ الصائي مغ نبخة أبياتو اإليقاعية؛ ليشتقل إلى إيقاع خصابي آخخ عبخ 

 مجدكء الكامل(مغ )   تغييخه لمقافية في ذات القريجة نفديا؛ حيغ يقػؿ:
ْىِخ مػػػػػا َتْبِغػػػػيَغ ِمػػػػْغ أْحػاِلَشػػػػػا»  ُىػػػػدِّؼ ُصػػػػخكَؼ الػػػػجَّ

   
 كَذرؼ الُبصػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة َتْدػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِججُّ َبييَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ِبِفَعاِلَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   
 َسػػػػػػػػػػػػػَتخيششا حرػػػػػػػػػػػػػَغ اإلبػػػػػػػػػػػػػا ِبِشدػػػػػػػػػػػػػاِئشا كِرَجاِلشػػػػػػػػػػػػػا

   
(ٕ)«أَبػػػػػػػػًجا َكسػػػػػػػػا ُكشَّػػػػػػػػا كلػػػػػػػػْع تجػػػػػػػػبْغ شػػػػػػػػباُه ِنباِلشػػػػػػػػا

 

   
 مغ )مجدكء الكامل(   إلى أف يقػؿ:
ؼ َفتَػػػػػػاَة الُعػػػػػػْخِب مػػػػػػا قػػػػػػج َضػػػػػػاَع ِمػػػػػػْغ آماِلشػػػػػػا»  ُردِّ

   
 فعمػػػػػػػػى َيػػػػػػػػجيِظ نذػػػػػػػػيُج مػػػػػػػػا َنخجػػػػػػػػػُه ِمػػػػػػػػْغ أْجياِلشػػػػػػػػا

   
 كابشػػػػػػػػػي لشػػػػػػػػػا الجيػػػػػػػػػَل الججيػػػػػػػػػَج كَشػػػػػػػػػاِركي آمالشػػػػػػػػػا

   
(ٖ)«كاْسػػػػَتْميِسي سػػػػيَخ البصػلػػػػِة ِمػػػػْغ تُػػػػخاِث ِخبلِلشػػػػا

 

   
كيجحب الذاعخ بيحه األبيات الستغيخة القافية بتغيخ الػقع االستشياضي االنتباه 
إلى أفَّ الشزاؿ الػششي ال يقترخ عمى الخجاؿ؛ بل الشداء ليغَّ الجكر الكبيخ أيًزا؛ 

مغ شخرية )جسيمة( مثااًل لحلظ الشزاؿ، كىػ بحلظ يجعػ فتيات العخب في  جاعبلً 

                                                           

 .ٖٙالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٖٙالسرجر الدابق، ص ((ٕ
 .ٗٙالسرجر الدابق، ص ((ٖ
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 ، كيتخحَف عمى خصى ىحه السشاضمةخْ دِ تعسار أْف يَ البمجاف السشكػبة بشكبات االس
كميع عبخ خصابو لمفتاة العخبية  مغ ىحه السشاسبة كسيمة الستشياض العخب الذاعخ

ؼ فتاة الُعْخب  -ذرؼ البصػلة  -ىدِّؼ صخكؼ الجىخ »  -ابشي لشا الجيل  -ردِّ
بشاء  بأنيا َلِبَشةلذاعخ يشطخ إلى السخأة فا «استميسي سيخ البصػلة -كي آمالشا شار 

 يا كمججىا.أخبلقمغ تخاث األمة بَع يَ األجياؿ الججيجة، كذلظ البشاء يشبغي أْف ُيدتمْ 
التي كتبيا في ( ألحخار الجشػباليسغ في قريجتو )تحية  ارَ ػَّ الصائي ثُ  كُيحيِّي
؛ أكلئظ عجفكيخزُّ بتمظ التحية شخفاء الثػرة اليسشية في ـ، ٜٛٙٔالكػيت سشة 

؛ ففي يخخجػا عغ خط الثػرة السعتجؿ، كمذػا عمى نيج اإلسبلـ كالعخكبة الحيغ لع
القريجة في ديػاف )كداًعا أييا الميل الصػيل( جاءْت ىحه االفتتاحية التعخيف بسشاسبة 

العخب في الجشػب كدة؛ فجاء ىحه القريجة كانت كليجة آالـ الش»بعج العشػاف: 
كلكغ السبادغ السدتػرة قج خخجت عغ  ـ؛العخكبة كقػة اإلسبل ُيبخىشػف عمى سبلمة

كيا  -الثػرة االنتيازيػف، كاستبجلػا  بَ يَ حقيقة الثػرة في عجف؛ فاختمف السجاىجكف، كنَ 
 (ٔ)«أجشبًيا بأجانب، كعخكبة بأمسية، كأخبلقية بإباحية، كإسبلمية بذيػعية - لؤلسف
الدميع، كىي َمْغ  الشيجالثػَّار جساعة َبِقيْت عمى صفػؼ الصائي أفَّ في  ؤكجلحلظ ي

يع بأبياتو في قػلو  (الكاملمغ )    :ُتسثِّل حقيقة الثػرة الشاصعة؛ فيخرُّ
 غػػػػػػػػػّحكا الُعقػػػػػػػػػػَؿ ُبصػلػػػػػػػػػًة كِفػػػػػػػػػَجاءَ »

 تػػػػػػػأبى الُعخكبػػػػػػػُة أْف َتخيػػػػػػػَب َرَجػػػػػػػاءَ   

   
 مػػػػا كػػػػل ىػػػػحا الِجيػػػػُل ُشعسػػػػة َنْكدػػػػةٍ 

 َتْجتَػػػػػػػػػػػػػثُّ مشػػػػػػػػػػػػػو َمَحاِمػػػػػػػػػػػػػًجا غػػػػػػػػػػػػػخَّاءَ   

   
 بالِسثَػػػػػػػػػػػػػاِؿ كإنَّػػػػػػػػػػػػػوُ َعػػػػػػػػػػػػػَجٌف أتػػػػػػػػػػػػػتُكْع 

ػػػػػػػػػاءَ     لمُعػػػػػػػػػْخِب أمدػػػػػػػػػى ِمْذػػػػػػػػػعبًل كضَّ

   
ًرا  الػػػػػػػػػػػشَّْيُج فيػػػػػػػػػػػِو لَسػػػػػػػػػػػْغ أراَد َتحػػػػػػػػػػػخُّ

ػػػػػػػػػاِلكػَف َسػػػػػػػػػَساءَ     كعميػػػػػػػػػو ُيْعمػػػػػػػػػي الدَّ

   
 َضَمسػػػػا الُعخكبػػػػَة كاْسػػػَتباحػا َمجػػػػَجىا

 كَىػػػػػػػػػْت لػػػػػػػػجييْع لمَحزػػػػػػػػيِس ِبَشػػػػػػػػاءَ   

   
 كَتَصاكلػػػػػػػػْت ُلْدػػػػػػػػٌغ عمػػػػػػػػى َلَيػاِتيػػػػػػػػا

 ِج َقػػػػػػػِج اْسػػػػػػػَتَصاَب َبَقػػػػػػػاءَ ِحْقػػػػػػػُج الُعمػػػػػػػػ   

   
ػػػػػػػػجكا التْذػػػػػػػػكيَظ فػػػػػػػػي ُقػػػػػػػػُجراِتشا  كَتعسَّ

 كَمَذػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى أْىػػػػػػػػػػػَجاِفشا ُخػػػػػػػػػػػيبلءَ   

   
 ككػػػػػػػػػػػأفَّ ِديػػػػػػػػػػػَغ هللِا ُأْشِفػػػػػػػػػػػَئ ُنػػػػػػػػػػػػُرهُ 

 ككػػػػػأفَّ َشػػػػػْعَب الُعػػػػػْخِب َصػػػػػاَر َىَبػػػػػاءَ   

   

                                                           

 .ٖٙٔ، )مرجر سابق( صكداًعا أييا الميل الصػيلالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف  ((ٔ
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ِىعْ   حتػػػػى أتػػػػى َعػػػػَخُب الَجشػػػػػِب بػػػػخدِّ

 ُيػػػػػػػْحُكػَف ِمػػػػػػػْغ َنػػػػػػػاِر الِكَفػػػػػػػاِح َسػػػػػػػَشاءَ   

   
 َشػػػػػػػػعَّْت َمَفػػػػػػػػاِخُخُىْع بَحاِلػػػػػػػػِظ ُضْمَسػػػػػػػػةٍ 

 كأتَػػػػػػػػػػْت َمَحاِمػػػػػػػػػػُجُىْع َتُزػػػػػػػػػػػُع َثَشػػػػػػػػػػاءَ   

   
 لمُعػػػػػػْخِب مػػػػػػا َفَعمػػػػػػػا، كلمتَّػػػػػػاِريِخ مػػػػػػا

َخبلءَ    (ٔ)«َبػػػػػَحُلػُه حتػػػػػى َأْخَخُجػػػػػػا الػػػػػجُّ
 

   
التي تتكُئ عمى الػصفية األفعاؿ اإلخبارية في مجسميا عمى  تقـػ بشية الشز

 :(ٕ)ترػيخ الحجث الػاقعيكالتقخيخية في 

 في الشص األفعال اإلخبارية
 األفعال السزارعة األفعال الساضية

 ُيعمي أتتكع
 تخيب ضمسػا

 تجتث استباحػا
 ُيحكػف  ىػْت 

 تزػع تصاكلْت 
  استصابَ 
 تعسَّجكا
 َمَذػا
 أتى
 شّعْت 
 أخخجػا

 
 ،الُسشجد عمى الحجث الحدي أقخب إلى داللتيا في الشز الساضيةاألفعاؿ ف

كتعكذ ىحه الحدية في نقل الػاقع شابع الػضػح الحؼ يتدع بو شعخ الصائي؛ فبعيًجا 
عغ الترػيخية الُسعقجة يبعث الذاعخ بخسالة حساسية يخيج مشيا أف ترل كاضحة ببل 

                                                           

 .ٖٙٔالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف كداًعا أييا الميل الصػيل، )مرجر سابق( ص ((ٔ
د.ط، دار الشذخ  ُيشطخ: عكاشة، محسػد: تحميل الخصاب في ضػء نطخية أحجاث المغة، ((ٕ

 .ٜٛٔ، ٛٛٔصـ، ٕٗٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔخ، مر -لمجامعات، القاىخة 
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بالعخكبة في سياقات متعجدة؛ سياؽ البصػلة، كسياؽ  نزاؿ اليسشييغتأكيبلت؛ فيخبط 
، كاألفعاؿ السزارعة تأخح سا التاريخ؛ تاريخ البحؿ كالعصاءالسجج، كىسا سياقاف يختدلي

حلظ البحؿ مغ ججيج، كُتكدبو معشى االستسخارية الحدية الستسثمة في لبعث الدكر 
بكفاح أبشاء في أبياتو اآلتية أفعاؿ أكلئظ الثّػار في كفاحيع، كىػ كفاح يػازيو الذاعخ 

 (مغ )الكامل     يقػؿ:حيغ  ؛الجدائخ في ثػرتيع
 يػػػا َمػػػْغ إذا ُذِكػػػَخ الِكَفػػػاُح كجػػػْجَتيعْ »

 لبشػػػػػػػي الجدائػػػػػػػخ قػػػػػػػج غػػػػػػػَجكا ُقَخنػػػػػػػاءَ   

   
 ِشػػػػػػػْبُو الجديػػػػػػػخِة أصػػػػػػػبحْت بِفَعػػػػػػػاِلكعْ 

 َتْدػػػػػَتخِجُع الساضػػػػػي َصػػػػػباَح َمَدػػػػػاءَ   

   
ليَل ِلَسْجػػػػػػِجِه فػػػػػػي َنْيِجُكػػػػػػعْ   َتِجػػػػػػُج الػػػػػػجَّ

 كتَػػػػػػػَخػ )َمعػػػػػػػيَغ( بػػػػػػػحكخِه ك)َسػػػػػػػَباَء(  

   
 كتػػػػػػػػخػ َفخػػػػػػػػاَر )القادسػػػػػػػػية( مػػػػػػػػاِثبلً 

 فتكػػػػػػػػػػػػاُد أْف َتْدَتْرػػػػػػػػػػػػِخَخ الُذػػػػػػػػػػػػَيَجاءَ   

   
 أْحَفػػػػػػػػػػػػاُدكْع َنَفػػػػػػػػػػػػخكا كذاَؾ ِنػػػػػػػػػػػػَجاُؤُىعْ 

 َيْدػػػػػػػػػػػَتْشِيُس الَخَزػػػػػػػػػػػَخاَء كالَغْبػػػػػػػػػػػَخاءَ   

   
 َىبُّػػػػػػػػا فَخػػػػػػػاَب َعػػػػػػػُجكُُّىْع فػػػػػػػي َكيػػػػػػػِجهِ 

ػػبلـَ كَكػػْع أَشػػاَع ِعػػَجاءَ    (ٔ)«كَرَجػػا الدَّ
 

   
 -تخػ  -تجج  -تدتخجع ) األفعاؿ السزارعة في ىحه السقصػعةتتعاضج 

( مع األفعاؿ السزارعة في السقصػعة التي تدبقيا؛ لتجلَل عمى يدتشيس -تدترخخ 
ده ؛ كسا أفَّ الصائي لع يشَذ أْف ُيبيَِّغ رابصة اأُلُخػَّة التي تخبط حيػية ذلظ الكفاح كتججُّ

ألىل الجشػب اليسشي في آخخ  في تحيَِّتوِ ة اليسغ بُعساف، كتطيخ دعػتو لتمظ الخابص
 (يجتو؛ يقػؿ:    مغ )الكاملقر

 فإليػػػػَظ يػػػػا َشػػػػْعَب الَجُشػػػػػِب تحيَّػػػػةً »

 أْزَىػػػػػػػى ِمػػػػػػػَغ الَفْجػػػػػػػِخ الُسذػػػػػػػعِّ َبَيػػػػػػػاءَ   

   
 كاِصػػػػػْل َمدػػػػػيخَتَظ الَعطيسػػػػػَة كاتَِّخػػػػػحْ 

ػَعاِب َضػياءَ     ِمْغ َتْزحياِتَظ فػي الرِّ

   
ػػػػػػػػػقيَقَة أْف   َتُيػػػػػػػػػبَّ فصالسػػػػػػػػػاكاْدُع الذَّ

 َعَبػػػػػػػػػَث الػػػػػػػػػجَّخيُل ِبَذػػػػػػػػػْعِبيا كأَسػػػػػػػػػاءَ   

   
 فُعسػػػػػاُف ِمػػػػػْغ ِشػػػػػْبِو الَجديػػػػػخِة َمْعِقػػػػػلٌ 

 فػػػػإالـَ يحسػػػػل فػػػػي الِحَسػػػػى األعػػػػجاءَ   

   
 ال ُبػػػػػػػػجَّ ِمػػػػػػػػْغ يػػػػػػػػػـٍ َتسػػػػػػػػجُّ ِبػػػػػػػػِو َيػػػػػػػػًجا

بػػػػػػػػُع الَخِمػػػػػػػػيُّ إَخػػػػػػػػاءَ     يدىػػػػػػػػػ بيػػػػػػػػا الخُّ

   
 فَيقػػػػػػػػػػػػػػػّخ َعػػػػػػػػػػػػػػػجَناٌف بأْحفػػػػػػػػػػػػػػػاٍد لػػػػػػػػػػػػػػػوُ 

(ٕ)«اٌف ُعػػػػػػػػبًل كَثَشػػػػػػػػاءَ كَيتيػػػػػػػػو َقْحَصػػػػػػػػ  
 

   

                                                           

 .ٗٙٔالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف كداًعا أييا الميل الصػيل، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٗٙٔص السرجر الدابق، ((ٕ
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كلع يتػقْف الصائي في مشاصختو لمثػرات العخبية عشج ىحا الحج؛ بل لع يفْتُو 
ب في ثػرة العخاؽ قريجتو فيكتبياف مػقفو مغ الثػرات العخبية التحخرية األخخػ؛ 

كُيشاصخ  (ٕ)(جتو )شخؼ األحخاركيكتب في ثػرة السغخب قري (ٔ)()تحية لمعخاؽ
كبيحا يربح  (ٖ)(قبمة كششيةفي قريجتو )في ثػرتيع عمى العجكاف الثبلثي السرخييغ 

الصائي شاعخ ميسػـ بيسػـ األمة، متفاعل مع قزاياىا، مشاصخ لحقػقيا، تقسُّ 
 مزجعو الُفْخَقُة، كأشساُع السدتعسخ، كأىػاُء الداسة.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                           

 .ُٜ٘يشطخ: الصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .٘ٙص ُيشطخ: السرجر الدابق، (ٕ)
.ٚ٘ص الدابق،السرجر ُيشطخ:  (ٖ)
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 السهضهعات الذعخية لذعخاء االستشهاض في ُعسان



94 
 

 الذعخية همهضهعاتو  : مقهماته،ستشهاضالفرل الثاني: اال
 السبحث األول: مقهمات االستشهاض

  :الذكهى ونقج الهاقعأوال: 
 )أ( مفههم الذكهى: :مجخلــــ 

الذيُغ كالكاُؼ كالحخُؼ السعتُل أصٌل »مذتقة مغ )َشُكَػ(؛ فػػالذكػػ في المغة 
عٍ  ؛ ففي لداف العخب: تأتي عمى معافٍ كىي  (ٔ)«مغ شيءٍ  كاحٌج يجُؿ عمى تػجُّ

كِشكايًة كَشِكيًَّة كَشكاًة إذا أخبخَت عشو بدػء ِفْعِمِو ِبَظ؛  شكػُت فبلًنا أشكػه شكػػ »
ما ِبَظ مغ َمكُخكٍه أك مخض ، كاالسع الذكػػ... كاالشِتكاُء إضياُر فيػ َمْذُكػّّ كَمْذِكيّّ 

كنحػه... تقػؿ: شكا يذكػ َشكاًة، ُيدتعسُل في الَسػِجَجة كالسخض. كيقاؿ: ىػ شاٍؾ 
ْكُػ السخُض نفُدو كاُة ُتػضع مػضع العيب مخيس. الميث: الذَّ ... أبػ مشرػر: الذَّ

 .(ٕ)«كالحَّـ
 الذكػػ »أفَّ  (التػقيف عمى ميسات التعاريف)كيحكخ السشاكؼ في كتابو 

إضيار البث، كىػ في األصل مغ قػليع: بثثت لو ما في كعائي، كنفزت  :كالذكاية
 .(ٖ)«ما في جخابي، إذا أضيخت ما في قمبظ

اإلخبار عغ سػء كاقع التػجع أك تتسحػر في داللتيا عمى إذف فالذكػػ لغًة 
كقج تجؿ عمى العيب  السخض نفدو، لمجاللة عغمخض، كُتدتعسل أك إضيار مكخكه أك 

 عمًشا. هِ بثُّ ما في القمب بإضيارِ  - عسػًما -فيي  ؛كالحـ
شعػرية مكبػتة تترارع قػػ  معاناةٍ  فيي نتاجُ  ؛أما مغ حيث السرصمح

الذكػػ ميل فصخؼ عشج اإلنداف »الشفذ الباششية إلخخاجيا كبثيا إلى اآلخخيغ؛ فػػػ
عشج الذعػر باأللع أك الحدف أك اليأس، كما يػافق ذلظ مغ إحداس يمجأ إليو 

باالضصياد أك الصغياف أك الطمع أك االضصخاب في الحياة االجتساعية كالدياسية 

                                                           

 مادة )شكػ(.)مرجر سابق( ابغ فارس: مقاييذ المغة،  ((ٔ
مادة )شكا(.)مرجر سابق( ابغ مشطػر: لداف العخب،  (ٕ)

 .ٕٚٓ( صمرجر سابقالسشاكؼ: التػقيف عمى ميسات التعاريف، ) ((ٖ



95 
 

انفعالية تجاه مثيخ معيغ، أك عجة  حالة» أحج الباحثيغ بأنيا كيعخفيا (ٔ)«كالفكخية
ديصخ عمييا، كيدتقخ في حتى ي يب الشفذ السخىفة بالقمق كالتػتخ؛مثيخات، تر

 .(ٕ)«فتزصخ إلشبلقو مغ محبدو في محاكلة لبلستذفاء مكشػناتيا؛
حرػؿ خمل في مشطػمة الحياة، كىي كليجة القيخ  نتيجةكالذكػػ تكػف 

كاالستبجاد االجتساعي كالدياسي، كغياب العجؿ، كالذعػر بالسيانة كالحخماف كعجـ 
أحجىسا تعبيخ عغ أنيغ  ؛ىشا تكػف الذكػػ إضاءة في اتجاىيغ كمغ» (ٖ)السداكاة 

كاآلخخ انعكاس لػاقٍع داخمي متأجج في ذات معحبة مشثػرة عمى حخكؼ ضسأػ، 
كتحكي الػجع؛ فالذاكي ىشا مخيخ، كمجتسع محيط، كأحجاث كمػاقف، تثيخ األلع، 

يتجخد مغ كجعو؛ ليرػر كجع اآلخخيغ في عسمية كبخػ ىي الػاقع السحيط الحؼ 
 .(ٗ)«يسػج بالتشاقزات السختمفة

 
 )ب( مفههم الشقج:

الجراىع كإخخاج الديف مشيا... كَنَقْجُتو الجراىَع كنَقْجُت لو  تسييدُ »الشقُج لغًة 
... إذا أخخجُت مشيا الديف... كناقْجُت فبلًنا إذا ناقذتو في األمخ :الجراىع كاْنَتَقْجُتيا

                                                           

أختخ، ياسسيغ: الذكػػ في الذعخ العخبي في الشرف األكؿ مغ القخف العذخيغ، رسالة  ((ٔ
 .ٗـ، صٕٓٔٓ، باكدتاف - إسبلـ آباد، اه، الجامعة اإلسبلمية العالسيةكتػر د

أنذ، كئاـ دمحم سيج أحسج: الذكػػ في شعخ ابغ نباتة، بحث مشذػر في مجمة جامعة أـ  ((ٕ
 .ٜٕٔـ، صٜٕٓٓيشايخ  - ٖٓٗٔالقخػ لعمػـ المغات كآدابيا، الدعػدية، العجد األكؿ، محـخ 

عبجهللا عمي: الذكػػ في الذعخ العخبي حتى نياية القخف الثالث ُيشطخ: الذيخؼ، ضافخ  ((ٖ
 .ٗـ، صٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔالدعػدية، ، رسالة دكتػراه، جامعة أـ القخػ  اليجخؼ،

العخفج، أحسج عبجالخحسغ حديغ: شعخ الذكػػ عشج الستشبي، رسالة ماجدتيخ، جامعة أـ  ((ٗ
 .ٙىػ، صٕٓٗٔالقخػ، الدعػدية، 
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 كالقاؼُ  فالشػفُ  (ٔ)«كَنَقَج الخجُل الذيَء بشطخه يْشُقُجه نْقًجا كَنَقَج إليو: اختمَذ الشطخ نحػه
 .(ٕ)«عمى إبخاز شيٍء كبخكزه يجؿصحيٌح أصٌل »في الجحر ) ف ؽ د(  كالجاؿُ 

 -ي فيسكغ رسع معالع مفيػمو االصصبلح ؛كبخػ ة ه ضاىخ أما الشقج باعتبار 
كذٌف عغ حالة شيء ما، كإضيار حقيقتو، كمعخفة  بأنو: -كفق السفيػـ المغػؼ 

إبخاٌز لبعس  -في ىحه الجراسة  - كىػ ىشا كالتفخيق بيغ حدشو كقبحو، كشيو،
، كالكذف عغ حقيقتيا، كمحاكلة القزايا الدياسية أك االجتساعية بقالٍب استشياضي

مييا التحدخ يغمب عىادئة تارًة، كلغٍة  الذعةإيجاد حمػٍؿ ليا، مسدكج بشبخٍة حادة 
 ، مع السػاءمة بيشيسا في أحاييغ كثيخة.كالتفجع تارًة أخخػ 
كاف  مدتقبًل إذاه جشًدا أدبًيا عجُّ يَ جتساعي( ك في باب )الشقج اال يجخموكمشيع َمْغ 

 .(ٖ)األثخ األدبي يعالج عيًبا اقترادًيا أك سياسًيا أك اجتساعًيا
 :)الذكهى / نقج الهاقع( الغاهختين)ج( الُسقاربة بين 

 امتداجيسا في دكاخل الذاعخ لطاىختيغ باعتباراىاتيغ يسكغ الُسقاربة بيغ 
ة مغ نقج خحبث شكػاه الستتجخبتو الذعػرية لسذكمة ما عغ شخيق يحاكؿ عرخ  الحؼ

اليع الحؼ يرارعو؛ فيػ يذكػ أكاًل لتفخيغ انفعاٍؿ ُيثقل صجره  الػاقع جدًخا إلعبلف
 اثع يشقجى كىحا االنفعاؿ ناتج عغ قزية مريخية يؤمغ بيا الذاعخ، كيذغل فكخه،

عغ مدبباتيا، كالجعػة السباشخة لبياف حقيقتيا، كالكذف  -غالًبا  -قاسًيا نقًجا 
 لمشيػض لحميا أك القزاء عمييا.

 :ارتباط الذكهى ونقج الهاقع باالستشهاض 
كمػضػعية يتكئ عمييا مقػمات فشية  قػتو كتأثيخه مغاالستشياض  يدتسج

قيٍخ أك أك  أك شغيافٍ  لبدط سمصانو الػججاني كالعاشفي؛ فالذاعخ يذكػ مغ ضمعٍ 

                                                           

 مادة )نقج(. )مرجر سابق( ابغ مشطػر: لداف العخب،  ((ٔ
 مادة )نقج(.)مرجر سابق( ابغ فارس: مقاييذ المغة،  ((ٕ
كىبو، مججؼ، كالسيشجس، كامل: معجع السرصمحات العخبية في المغة كاألدب، ُيشطخ:  ((ٖ

 .ٚٔٗ)مخجع سابق( ص



97 
 

لبعث اليسع الخائخة،  ؛؛ بيجؼ نقج تمظ السآسيمدتعسخ أك تدمطِ  أك استبجادٍ  حخمافٍ 
 .مػثػبل كشححىا لمسػاجية، كتجييذيا

كيذكػ شعخاء الجراسة غالًبا مغ الجىخ كصخكفو، كمغ انجراس الجيغ، كتعصيل 
، كغمبة الجػر، كارتفاع شأف الجّياؿ، كتغييب أىل العمع كالربلح، األحكاـ الذخعية

 كنيب األمػاؿ، كغيخىا مغ الرػر القاتسة؛ يقػؿ السحقق الخميمي:كاستباحة الجماء، 
 مغ )الصػيل(

 تػػؤلأَل بػػخٌؽ فػػي الػػجياجي ُمذعِذػػعُ »

 بزػػػػاِحكِو أبكػػػػاَؾ فػػػػي العػػػػيِغ أْدُمػػػػعُ   

   
ـِ اْلتَػػػػاَع ِمػػػػْغ بػػػػيِغ األحبػػػػِة كالشَّػػػػػػ   أ

 فػػػػػػػػػػؤاٌد بتػػػػػػػػػػحكاِر اليػػػػػػػػػػػػ يترػػػػػػػػػػجَّعُ   

   
ـِ ارتػػاَع ِمػػػْغ دىػػػٍخ أدانػػػي ُصػػػُخكفوُ   أ

ػػػػػػعُّ مشيػػػػػػا َتَدْعػػػػػػَدعُ     تكػػػػػػاُد الجبػػػػػػاُؿ الذُّ

   
 زمػػػػػػاٌف بػػػػػػِو الػػػػػػجيُغ الَحشيفػػػػػػيُّ دارٌس 

 كناُصػػػػػػػػػػػػػخُه ُمدتزػػػػػػػػػػػػػَعٌف كُمػػػػػػػػػػػػػخكَّعُ   

   
 فيالػػػػػَظ دىػػػػػًخا قػػػػػج شػػػػػجْتِشي ُخُصػُبػػػػػوُ 

 بػػػػػِو َعرػػػػػفْت لمَجػػػػػػِر َنْكَبػػػػػاُء َزْعػػػػػَدعُ   

   
مػػػػػػػػػْت  ـُ فيػػػػػػػػػو كُعصِّ  تبػػػػػػػػػّجلِت األحكػػػػػػػػػا

 َيْخَفػػػعُ  ُحػػػجكٌد كِسػػػْيَع الَخْدػػػف مػػػا هللاُ   

   
 كنػػػػػػػػاَؿ بػػػػػػػػِو أىػػػػػػػػل الجيانػػػػػػػػِة كالتُّقػػػػػػػػى

 ىػػػػػػاٌف بػػػػػِو َعػػػػػدَّ الَجُيػػػػػػُؿ الُسَزػػػػػيِّعُ   

   
 ُتبػػػػػػػػاُح دمػػػػػػػػاُء الُسدػػػػػػػػمسيَغ ُضبلمػػػػػػػػةً 

 كال ممجػػػػػػػٌأ يحسػػػػػػػي ضػػػػػػػعيًفا كيسشػػػػػػػعُ   

   
 كُتشتيػػػػػُب األمػػػػػػاُؿ فػػػػػي ُكػػػػػلِّ َمْحفػػػػػلٍ 

(ٔ)«كال قػػائٌع بالعػػجِؿ عػػغ ذاَؾ َيػػْجَفعُ   
 

   
في كالمػعة ف تستساِت التحدخ كاأللع لمػاقع السشدكؼ خمْ ىحا الترػيخ السخيخ 

ُمذخًرا  «فيالَظ دىًخا»عبَّخ عشو الذاعخ باألسمػب اإلنذائي  ضل غياب العجؿ؛
جىِخ، ليفخِّغ شكػاه مغ الجىخ إلى ال تقخيع؛الجىَخ في ىيئة إنداٍف يػجو لو المػـَ كال

 تؤلألَ ) األفعاؿ الساضية كالسزارعة تػالي، كسا أفَّ حجتيا بػتيخة تتراعج كمشادًيا إياه
مْت  -تبجلْت  -عرفْت  -شجتشي  -ارتاَع  - تاعَ الْ  -  -َتدعدُع  - ناؿَ  -ُعصِّ

مقجاًرا » الرػرة ِت حَ شَ مَ ( يجفعُ  -ُتشتيُب  -يسشُع  -يحسي  -ُتباُح  -يخفُع  -يترّجُع 

                                                           

 .ٜٔٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ



98 
 

يمجأ ثع  (ٔ)«الستحخكة الستتاليةكبيًخا مغ الحيػية كالحخكة، كأكحْت بدياٍؽ مغ األحجاث 
ال » - «ال ممجأٌ »ع الطبلمي باستعساؿ أسمػب الشفي ذلظ الػاقبعجىا إلى إثبات 

الشفي في مقاـ  يربحَ ؛ لاستباحة الجماء كاألمػاؿفي تػكيج ناشق عغ حقيقة  «قائعٌ 
 .سذيجيغال ىحيغبياف سببيِة 

يبجك أفَّ السذيج الفجائعي لع يتػقف عشج ىحا الحج؛ بل يحىب الذاعخ إلى ك 
مذيٍج سػداكؼ الزسائخ إلى  ؛ ليمفتَ لمػاقع كنقجهمغ الجىخ أبعج مغ ذلظ في شكػاه 

 مغ )الصػيل(    يقػؿ:فآخخ أشج مزاضة كبؤًسا؛ 
 فكػػػػػػْع فيػػػػػػو مطمػػػػػػػـٌ إذا مػػػػػػجَّ َشْخفػػػػػػوُ »

 َتَقْعَقػػػػػػػػػعُ َتَذػػػػػػػػػكَّى كأبػػػػػػػػػػاُب الدػػػػػػػػػساِء   

   
 كأرممػػػػػػػػػػػػػٌة َجّشػػػػػػػػػػػػػْت بفػػػػػػػػػػػػػخِط ُبكاِئيػػػػػػػػػػػػػا

 ِلقمَّػػػػػػػػػػِة َحامييػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػى هللا َتْزػػػػػػػػػػَخعُ   

   
 كػػػػػػػػأفَّ اليتػػػػػػػػامى كالسدػػػػػػػػاكيَغ ِجيفػػػػػػػػةٌ 

 ِلَمْحساِنيػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػظ الشػػػػػػػػػػػابُح َتْدػػػػػػػػػػَفحُ   

   
 تكػػاُد ِبقػػاُع األرِض تذػػكػ مػػغ األذػ

 لػػػػِػ اْسػػػػُتْشِتَقْت كػػػػادْت بػػػػحلظ َتْرػػػػَجعُ   

   
 هللِا أضػػػػَحى َخخابػػػػةً فكػػػػْع ِمػػػػْغ بيػػػػػِت 

ْكِخ ُتْخَفػػػػػػػعُ     ككانػػػػػػػْت بيػػػػػػػػُت هللِا بالػػػػػػػحِّ

   
 ككػػْع قػػْج َغػػَجْت لمفدػػِق كالُكفػػِخ َمْعِقػػبلً 

 بيػػػا أمػػػِذ قػػػْج كػػػاَف السَذػػػايُخ َتْخَكػػػعُ   

   
 َتَطػػػػػػػػػاىخ فييػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػالفػاحِر َجْيػػػػػػػػػػخةً 

(ٕ)«ِرعػػػاٌع لجسػػػِع السشَكػػػخاِت َتجسَّعػػػػا  
 

   
رحًبا مجااًل في تمظ السقصػعة مغ الجسل االسسية السحقق الخميمي يتخح 

لخبخية( في تعجاد معتسًجا عمى )كع اإلبخاز ُبْعِجِه )التخاجيجؼ( في شكػاه االستشياضي، 
ككع قج » - «فكْع مغ بيػِت هللاِ » - «فكْع فيو مطمػـٌ » :الكثخة الكاثخة لتمظ السذاىج

 ؛السطمػميغ، كالسداجج ُىجخْت فأبػاُب الدساء تتقعقع مغ كثخة استغاثات  «غجْت 
ترل استباحة حخماِت هللا  بل اسع هللِا بالحكِخ كالتقجيذ، فأضحْت خخاًبا ال ُيخفُع فييا

لمُعّباد بعجما كانت مشاًرا  ؛ككًخا لمفدِق كالكفِخ كالجناءة هللابيػت مجاىا عشجما ُتتخُح 
ُذ األرَض كبقاعيا لبػس ُيمبِ إال لتحقق ذلظ كتػكيجه، ثع  (ٖ)، كما استعساُؿ )قج(الُخّكع

                                                           

ىػ ٖٕٗٔاألردف،  -، دار مججالكؼ، َعسَّاف ٔداكد، أماني سميساف: األسمػبية كالرػفية، ط ((ٔ
 .ٖٓٔـ، صٕٕٓٓ -
 .ٕٓٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
 قج )التحقيقية(: حخؼ مغ حخكؼ التػكيج، تجخل عمى الفعل الساضي، كتفيج تحقق حرػلو.   ((ٖ



99 
 

فجعل في تفخيٍغ لسخارِة الذكػػ الصافحة باأللع؛  «تكاد بقاع األرض تذكػ...»األندشة 
؛ فاجعِة األرامل الباكيات حج نصَق لرجَع بيػِؿ الفاجعةِ  مغ جسادات الػجػد لداًنا لػ

 .يغ كتكالبيعالسعتجالجشػف، كمأساة اليتامى كالسداكيغ في تذبيييع بالجيفِة في نيِر 
الحات  استشفار لجكاعي االستشفاِر؛ الذاعخىحه الذكػػ التي صاغيا 

 كالزسائخ، كتعخية قشاع الطمع كاالستبجاد في ضل غياب دكلة العجؿ.
لُ ك  ، كيخاشبو كغمبة الصغياف الدماَف ُجْخـَ إضاعة الجيغالسحقق الخميمي  ُيحسِّ
 مغ )الكامل(   :الجـخ في قػلو ذلظ، في تقسٍُّز ُيحيُل إلى رمديِة بمغٍة حّخػ 

يغِ »  أْنَحػػػى الدمػػػاُف عمػػػى أَُىْيػػػِل الػػػجِّ

 كغػػػػػػػػػػػػجا ضػػػػػػػػػػػػبلاًل فػػػػػػػػػػػػييُع ُيػػػػػػػػػػػػؤذيشي  

   
ـْ خصػػػا  يػػػا دىػػػُخ عسػػػًجا كػػػاف ذلػػػظ أ

ـْ ذاؾ فعػػػػػػػػػػُل ُدعابػػػػػػػػػػٍة كُمجػػػػػػػػػػػفِ      !أ

   
ـْ ُكْشػػػػػَت تصمػػػػػُب مػػػػػشيُع َدَخػػػػػبًل لسػػػػػا  أ

  !أْحيػػػػػا ِمػػػػَغ السفػػػػخكِض كالَسْدػػػػُشػفِ   

   
ـِ َتْقصػػػػُع َحْبػػػػَل َمػػػػغْ ُشػػػػمَّْت يػػػػُج   األيػػػػا

 ُأِمػػػػػػػػػػَخْت لػػػػػػػػػػُو بالػصػػػػػػػػػػِل كالتسكػػػػػػػػػػيغِ   

   
 فػػػػػػاْحكْع بحػػػػػػقِّ الػػػػػػّخبِّ كافػػػػػػتْح بيششػػػػػػا

يغِ    (ٔ)«َفْتًحػػػػػا كبػػػػػيغ ُعػػػػػجاِة ىػػػػػحا الػػػػػجِّ
 

   
ُق  «الً ضبل غجا» - «الدمافُ أنحى » لمجسل الخبخيةكيبجك في استعسالو  ما ُيعسِّ

أمخ كترغيخه لكمسة )أُىيل( يذف عغ استزعاؼ ، كدكامو اآلنيّ  ذلظ الجـخ ثبػت
 «يا دىخُ »عغ شخيق نجاء السباشخة  نحػ الجىخمػجًيا أصابعو  السرمحيغ كتيسيذيع؛

تػبيخ مغ خبلؿ األسمػب ثع يعمػ التقخيع كالليجخمو في دائخة االتياـ كالسدؤكلية، 
ـْ كش»اإلنذائي  الجىخ يصمب  كأفَّ  غ تعجبو مغ ذلظ اإلقراء كاإلبعاد؛ليعبخَّ ع «َت أ

 مشيع ضخيبة باىزة مقابل تزحياتيع في إحياء الفخائس كالدشغ.
 يختمط فيو التيكعُ استفدازًيا  في نقجه كشكػاه مشحىً يشحػ ف اإلماـ الدالسيأما 

بأسمػب لخكػنيع لمجنيا كممحاتيا عمييع ، كيتيكع أىل زمانو الخامميغ ؛ يعيبباإلعابة
بل  ؛كاستثارة نخػتيع كحسيَّتيع ،كتحخيظ عػاشفيع ،لغخِض استشياضيع ؛ساخخ أحياًنا

كلعل السػقف االجتساعي، كالحالة الدياسية، »الستبشي لكل نقيرة، عرخه  يعيب

                                                                                                                                                                      

 كما بعجىا. ٕ٘٘الجشى الجاني في حخكؼ السعاني، )مرجر سابق( صُيشطخ: السخادؼ: 
 .ٕٕٗالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
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كالخؤية الحاتية لمػضع الخاىغ الحؼ كاف يعيذو الدالسي؛ حّتسْت عميو أْف يشيَج في 
لتأنيب؛ ُمدتشيًزا أكلئظ الحيغ استسخأكا الحساسة كبيغ التقخيع كاشعخه نيًجا يجسع بيغ 

مْت حياة ال حؿ، كاستحكع في نفػسيع حب الحياة، كألفػا حياة الجعة كالتخؼ؛ فذكَّ
يزخُب  صاخبٌ  الذعٌ  كنقجه لمسجتسع نقجٌ  (ٔ)«قرائجه لييًبا حساسًيا، كنقًجا اجتساعًيا

 مغ )الػافخ(   يقػؿ:؛ حيث فيو عمى كتٍخ حّداسٍ 
(ٕ)الُقُرػِر عمػى ُقُرػػرِ َمقاـٌ في »

 

(ٖ)«َمَقػػػػػػػػػاـٌ ِمْثػػػػػػػػػَل ربَّػػػػػػػػػاِت الُخػػػػػػػػػُجكرِ   
 

   
القعػد  استمحُّكايجسة الشقجية السػجية بعشاية ألكلئظ الخجاؿ الحيغ ال ىحه

س كالشداء في خجكرىغ، كىحا التذبيو  السقشغ ببعجه الشفدي في ثقافة العخبي الحؼ ُيقجِّ
 خجمِة تػجياتو الشيزػية.كضَّفيا الذاعخ لتقشيات ببلغية رجػلتو حج الثسالة، 

السجتسع بمغِة السكمـػ الغيػر، كما آؿ إليو  معايباإلماـ الدالسي ُيعجُد ك 
الػضع الستخدؼ في نطخه، شاكًيا مغ استبجاؿ الجيغ كفزائمو بأصشاؼ الفجػر 

 مغ )الػافخ(    :كانتياؾ الحخمات كالسفاسج
يَغ ُمْشَجِرًسػػػػػػػػػػا ِلػػػػػػػػػػُجْنيَ »  اتخكشػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػجِّ

َض َعْشػػػػػػػػػػػُو أنػػػػػػػػػػػػاُع الُفُجػػػػػػػػػػػػرِ     كُعػػػػػػػػػػػػِّ

   
َؿ ِذْكػػػػػػػػػػػُخ ربِّػػػػػػػػػػػَظ بػػػػػػػػػػػالسبلىي  فُبػػػػػػػػػػػجِّ

(ٗ)ِمػػػػْغ الِغشَّػػػػا ِكِمػػػػْغ َضػػػػخِب الُدُمػػػػػرِ   
 

   
  !فػػػػػػػػػأؼُّ فتػػػػػػػػػًى َتِقػػػػػػػػػخُّ لػػػػػػػػػُو ُعُيػػػػػػػػػػفٌ 

 عمػػػػى مػػػػا قػػػػْج كصػػػػفُت ِمػػػػَغ األُمػػػػػرِ   

   
 كفػػػػػػػػػػَؽ الػصػػػػػػػػػِف أشػػػػػػػػػياٌء لػػػػػػػػػَجْيَيا

 كَجػػػػػػْػرِ َيُفػػػػػػػُت الَحْرػػػػػػُخ ِمػػػػػػْغ ُضْمػػػػػػٍع   

   
  

                                                           

 .ٖٕٔالدميسي: أثخ الفكخ اإلباضي في الذعخ الُعساني، )مخجع سابق( ص ((ٔ
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 ِكِمػػػػػػػْغ َقْتػػػػػػػِل الشُُّفػػػػػػػػِس بغيػػػػػػػِخ حػػػػػػػقٍّ 

(ٔ)«كِمػػْغ َسػػبٍي كِمػػْغ ُشػػْخِب الُخُسػػػرِ   
 

   
تمظ ىي نقائز ذلظ السجتسع كْفَق الشَّطخة الدالسية التي يتداءُؿ مغ خبلليا 

كيف يعير السخء  « !فأؼُّ فتًى تقخُّ لو عيػفٌ »عبخ استفيامو التعجبي االستشكارؼ 
  !لسدرؼ ىانئ الباؿ مختاح الزسيخ بعج ذلظ الػصف السقيت لمػاقع ا

مة إلى ىحا الخشػع يمجأ اإلماـ الدالسي حيًشا إلى تجمية األسباب السػصك 
إياىع بتذبيييع بخبَّاِت الخجكِر تارًة، كبدكاِف القبػر  الختيب في خصابو لقػمو، مدتفًدا

الشفذ اليامجة، كيذعبلف رماد االنفعاالت  كػامغتارًة أخخػ، كىسا تذبيياف يحخِّكاف 
 مغ )الػافخ(   يقػؿ:حيغ ؛ عتبالك  بكيتالتكفي ىحا يرل إلى ذركة  ؛الكابية
 لقػػػػػػػػػػػػْج أْلَيػػػػػػػػػػػػْتُكُع المَّػػػػػػػػػػػػحاُت حتػػػػػػػػػػػػى»

 ِبخبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت الُخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُجكرِ َتذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّْيتْع   

   
ػػػػػػػػػػَيػاُت حتػػػػػػػػػػى  لقػػػػػػػػػػْج أَسػػػػػػػػػػَخْتُكُع الذَّ

اِف الُقُبػػػػػػػػػرِ    (ٕ)«َغػػػػػػػػَجكُتْع ِمْثػػػػػػػػَل ُسػػػػػػػػكَّ
 

   
 

عجيبة؛  تشاقزاتٍ في  شغسديغالس في شكايتو مغ أىل دىخهالذاعخ ُيػغُل ك 
الخابحة تجارتيع يخكف اليػػ سبيبل؛ بل  اتخاذىعُ في قامػسيع ىػ في  فالسشيج الخشيج

ع، كىػ بحلظ يعكذ لبَّ تجخبتو، كمجار معاناتو مغ الجىخ كانبصاحي في عجدىع
 مغ )الصػيل(    كأىمو؛ يقػؿ:

َمْت »  ألػػػػْع َيْكِفِيػػػػْع أفَّ الُعػػػػبل قػػػػْج َتَيػػػػجَّ

 َجػاِنُبيػػػػػا ِفػػػػػْيِيْع كقػػػػػْج َشػػػػػُخَؼ الَػْغػػػػػُج !  

   
ًما يِغ أمَدػػػػػػػى ُمَيػػػػػػػجَّ  كإفَّ َمشػػػػػػػاَر الػػػػػػػجِّ

ـُ كاْنُتِبػػػػػػػػحَ    َمػػػػػػػػِت األْحكػػػػػػػػا  الَحػػػػػػػػجُّ ! كُعصِّ

   
 رَضػػػػػػػػا بػػػػػػػالتَّػاِني َسػػػػػػػْمػًة كتذػػػػػػػعَّبْت 

كا    ُىُسػػػػػػُمُيُع ُجْبًشػػػػػا فَحػػػػػاركا كمػػػػػا اْشػػػػػَتجُّ

   
 لقػػػػػػْج َقَعػػػػػػجكا بػػػػػػيغ الَخػاِلػػػػػػِف جيػػػػػػخةً 

كا    كلػػػْػ أنَّيػػػْع شػػػػاءكا الُخػػػُخكَج لػػػُو اْعتَػػػػجُّ

   
 إلػػػػى هللِا أشػػػػػكػ أىػػػػَل دىػػػػػخؼ فإنَّسػػػػػا

ْشػػجُ سػػبيُل الَعَسػػى فػػييْع ُىػػَػ السػػشيُج     الخُّ

   
 ُأنػػػػػاٌس َيػػػػػَخْكَف العجػػػػػَد أْرَبػػػػػَح َمْتَجػػػػػخٍ 

 كأكضػػػػػػػػػَح ِمشيػػػػػػػػػاٍج إذا ُسػػػػػػػػػِئَل الَعْيػػػػػػػػػجُ   

   
َعػػػػػْت أْرَحػػػػػاُمُيْع بيػػػػػشيْع كقػػػػػجْ   لقػػػػػْج ُقصِّ

 َتَدػػػػػػػػػفََّيِت األحػػػػػػػػػبلـُ كاْنَتَذػػػػػػػػػَخ الِحْقػػػػػػػػػجُ   

   
                                                           

 .ٖٙالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
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ػػػػػػػػػػػػا ُعبلُىػػػػػػػػػػػػعُ   فِعػػػػػػػػػػػػدُُّىُع َعْجػػػػػػػػػػػػٌد كأمَّ

ػػػػػػػػا ِدْيػػػػػػػػُشُيْع َفُيػػػػػػػػَػ الشَّ    (ٔ)«ْقػػػػػػػػجُ َفػػػػػػػػحٌُّؿ كأمَّ
 

   
صخيًحا في نقجه، كاف »قط؛ بل  أىل زمانوكاإلماـ الدالسي لع يكغ ليجاىغ 

الحؼ كاف الذاعُخ يأمُل مشو  -حتى شخيف القـػ  (ٕ)«جخيًئا في بياف مثالب قػمو
 لتقِعجه ؛جنيالحائح الفآثخ ؛ البقيةلع يكغ أحدغ حااًل مغ  -، كعػًنا ألىمو نرًخا لمجيغ

 مغ )الصػيل(     عغ مخاتِب العد كالتسكيغ؛ يقػؿ:
 كإفَّ شػخيَف الَقػػػـِ َمػْغ ُكْشػػُت أْرَتجػػي»

ْيِغ َأْقَعػػػػػَجُه الَسْيػػػػػجُ     بػػػػػِو َعُزػػػػػًجا فػػػػػي الػػػػػجِّ

   
 َغػػػػػَجا فػػػػػػي نعػػػػػػيِع الَعػػػػػْيِر ُبْغَيػػػػػػا َتَمػػػػػػحُّذٍ 

ػػػػػػػػػي َكػاِعُبَيػػػػػػػػػا الشُّْيػػػػػػػػػجُ     كَمػػػػػػػػػاَؿ بػػػػػػػػػِو َعشِّ

   
 ِعشاَقَيػػػػػػػػػػا أَمػػػػػػػػػػا ُكػػػػػػػػػػلُّ ذؼ َأْرٍب َيػػػػػػػػػػَػدُّ 

 كلكػػػػػػػغَّ َشػػػػػػػْيَع الػػػػػػػشَّْفِذ أْشػػػػػػػَغَمُو الَسْجػػػػػػػجُ   

   
 فمػػػػػػػْع يػػػػػػػْخَع لمغيػػػػػػػِج الِحَدػػػػػػػاِف َتَعاُىػػػػػػػًجا

(ٖ)«كلػػػػْع ُيِخَىػػػػا َشػػػػْيًئا كإْف َعُطػػػػَع الَػْجػػػػجُ   
 

   
لحاِت الفكخة عيشيا في مػاضع أخخػ مغ ديػانو؛ ىحا الػاقع الذاعخ  ؤكجيك 

الخصب؛ فيػ خصب شالسا أشغل بالو، كأقمق ِعَطِع عغ  يشعُّ  كىحا التكخار السعشػؼ 
 نفدو، كأشعل كػامشو، كأخح مغ تفكيخه، كجعمو مغ أكلػيات نقجه الذعخؼ؛ حيث ُيمسُذ 

 مغ )الخفيف(   :في قػلوذلظ  مثل
 كيَف يخجػ الِحَداَف فػي الُخمػِج قػػـٌ »

 َأِلُفػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػحُّؿَّ بػػػػػػػػػيَغ ِغْيػػػػػػػػػٍج َنػػػػػػػػػػػاِعْع !  

   
يَغ داِرًسػػػػػػػػػػا   كالَسعػػػػػػػػػػاليتخكػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػجِّ

(ٗ)«عػػػػػػػػػاشبلٍت كَضػػػػػػػػػيَُّعػا ُكػػػػػػػػػلَّ الِزْـ   
 

   
 ناس مغ مجتسعوأُ تجاه  اٍؿ انفعاليةٍ أرتكيخسع الذاعخ ما يعتمُج في صجره مغ 

، ُشبلب ماٍؿ ال شبلب مجج؛ فأيقغ بأنيع خالصيع كعايذيعبعج أْف  بيشيعَسِئع اإلقامة 
 الجاعي إلى َمكخمةٍ كحّػركىا؛ ف الفزيمة؛ بل إنَّيع قمبػا مػازيغ كبأفَّ الخاحَة ُبغيتيع

عغ  قبػرال بًل مقاـيع، ُمفزِّ لاعتداالذاعخ  كبحلظ يختارُ ؛ فكُميا عشجىع ٌس ُمبغَ 
 الكامل(مغ )    ؛ يقػؿ:ييعبيغ ضيخانَ  اإلقامة
 كلقػػػػْج َسػػػػَبْخُت الشَّػػػػاَس ُشػػػػخِّا بْعػػػػَجُىعْ »

 فخأيػػػػػػػػػػُت َشػػػػػػػػػػْكػاىْع ِمػػػػػػػػػػَغ اإلفػػػػػػػػػػبلسِ   

   
                                                           

 .ٔٔٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٖٕ٘ص ابق(الدميسي: أثخ الفكخ اإلباضي في الذعخ الُعساني، )مخجع س ((ٕ
 .ٕٔٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٖ
 .ٜٔٔص السرجر الدابق، ((ٗ
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 ركشػػػػا إلػػػى الػػػخَّا كرأيػػػُت قػًمػػػا مػػػشيعُ 

 َحػػػػػػػػػػاِت فاْنَقَدػػػػػػػػػػُسػا إلػػػػػػػػػػى أْجَشػػػػػػػػػػاسِ   

   
 مػػػػا ِجْئػػػػُت شخًرػػػػا مػػػػشيُع ُمدػػػػتشِجًجا

 فخَأْيػػػػػػػػػػػػُت مشػػػػػػػػػػػػُو َنْجػػػػػػػػػػػػجَة األَكيػػػػػػػػػػػػاسِ   

   
 كلقػػػػػػْج َسػػػػػػِئسُت ِمػػػػػػَغ اإلقامػػػػػػِة بيػػػػػػشيعْ 

 كرأيػػػػػػػػػػُت خيػػػػػػػػػػًخا َمشػػػػػػػػػػِدَؿ األْرَمػػػػػػػػػػاسِ   

   
ـُ عمػػػػى َتَطػػػػاُىِخ ُمْشَكػػػػخٍ   كيػػػػَف الُسقػػػػا

 كَقْتػػػػػػػػػػِل ُأَنػػػػػػػػػػاِس ! كَفَدػػػػػػػػػػاِد أْعَيػػػػػػػػػػافٍ   

   
 دَّ كَمػػػػػْغ َدَعػػػػػا لَكِخْيَسػػػػػةٍ َمػػػػػْغ عػػػػػدَّ َبػػػػػ

(ٔ)ُيْقَمػػػػػػػى كُيْخَمػػػػػػػى بيػػػػػػػشيْع ِبَخَدػػػػػػػاسِ   
 

   
 إفَّ الدػػػػػبلمَة فػػػػػي اْعتَػػػػػَداِؿ َجِسػػػػػْيِعِيعْ 

ْبػػػػخاسِ    (ٕ)«لػػػػْػ َصػػػػحَّ ذلػػػػَظ لمفتػػػػى الشِّ
 

   
 
، الدػؼ  زمانو لسَّا مالػا عغ الصخيق أراذؿمغ  َيِزْيُق اإلماـ الدالسي ذرًعاك 

ذاكًخا تمظ الثشائيات الستزادة التي ال  السعالي كاليجػ إلى فتات الجنيا؛كانحخفػا عغ 
رتكاسة مؤكًجا ا الحؿ( ≠الزبلؿ / السجج  ≠الخشج قط ) باىايسكغ أْف يتقابل قص

قػؿ كاصًفا كىشا ي كىى الستسثل في كل مشقرة كمحّمة؛فكخىع في اختيارىع لمقصب األ
 (الخملمغ )    حالو معيع:

 
 شػػػػػػػػاَب نفًدػػػػػػػػا َمػػػػػػػػْغ أتػػػػػػػػاُه الَفػػػػػػػػَخجُ »

 َبْعػػػػػػػػػػػػػػَج َعػػػػػػػػػػػػػػْدـٍ لمسَعػػػػػػػػػػػػػػالي َيْعػػػػػػػػػػػػػػػُخجُ   

   
 كَشػػػػػػػػػَقى َحػػػػػػػػػااًل ُىَسػػػػػػػػػاـٌ َقػػػػػػػػػْج َغػػػػػػػػػَجا

ـٍ ُعبلُىػػػػػػػػػػػػػػػػْع َىػػػػػػػػػػػػػػػػَخجُ     بػػػػػػػػػػػػػػػػيَغ أقػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   
 إْف َسػػػػػػَعى فػػػػػػي َعْقػػػػػػِج أْمػػػػػػٍخ لمُعػػػػػػػبل

ـَ فػػػػػػػي َحػػػػػػػلِّ الَسدػػػػػػػاعي الَيَسػػػػػػػجُ     قػػػػػػػا

   
 أكَقاتُػػػػػػػػػػػػػػُو بيػػػػػػػػػػػػػػَشُيعُ  َقػػػػػػػػػػػػػػْج َمَزػػػػػػػػػػػػػػْت 

 فػػػػػػػػػي َعَشػػػػػػػػػاٍء أيػػػػػػػػػَغ ِمشػػػػػػػػػُو الَسْخػػػػػػػػػَخجُ   

   
ػػػػػػػػػا َعتَػػػػػػػػػْػا  َضػػػػػػػػػاَؽ َذْرًعػػػػػػػػػا ِبِيػػػػػػػػػُع لسَّ

ْشػػػػػػػػػػػػِج ضػػػػػػػػػػػػبلاًل َنَيُجػػػػػػػػػػػػػا    كَعػػػػػػػػػػػػِغ الخُّ

   
 لمَسَعػػػػػػػػػػػػػػػػالي كالُيػػػػػػػػػػػػػػػػجػ َيػػػػػػػػػػػػػػػػْجُعػُىعُ 

 كُىػػػػػػػػػػػػػػػػػُع لمػػػػػػػػػػػػػػػػػحُِّؿ َقػػػػػػػػػػػػػػػػػْػـٌ َعخَُّجػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
                                                           

ْمُب، كابتدزُت الذيء: اْسَتَمْبُتو.  ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب،  ((ٔ : الدَّ )مرجر سابق(  الَبدُّ
 ، مادة )قبل(.السرجر الدابقُيقمى: ُيكخُه كُيبغس.   ُيشطخ: ػػػ            مادة )بدز(.

بي، «: بدَّ َمْغ َعدَّ »كقػلو:  َمَثٌل مغ أمثاؿ العخب؛ يعشي: مغ َغَمَب َسَمب.  ُيشطخ: الزَّ
، دار الكتب ٔىػ(: الفاخخ في األمثاؿ، تح: دمحم عثساف، طٜٕٔالسفزل بغ سمسة بغ عاصع )ت 

 .ٕٔٔـ، صٕٔٔٓلبشاف،  -العمسية، بيخكت 
 .ٖٔٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
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 ِبِبَشػػػػػػػػػػػػػػاِء الَسْجػػػػػػػػػػػػػػِج فػػػػػػػػػػػػػػيِيْع الِىػػػػػػػػػػػػػػجٌ 

 أيًزػػػػػػػػا َلَيُجػػػػػػػػػا (ٔ)ِحْكِخ الَفْمػػػػػػػػذِ كِبػػػػػػػػ  

   
 ُكمََّسػػػػػػػػػػػػػا َقػػػػػػػػػػػػػاَؿ لُيػػػػػػػػػػػػػْع: ذا َشػػػػػػػػػػػػػَخؼٌ 

 َلُكػػػػػػػػػػػػػػػػُع، قػػػػػػػػػػػػػػػػالػا كلكػػػػػػػػػػػػػػػػْغ َحػػػػػػػػػػػػػػػػػَخجُ   

   
 إفَّ ىػػػػػػػػػػػػػحا األمػػػػػػػػػػػػػَخ فيػػػػػػػػػػػػػِو َتَعػػػػػػػػػػػػػبٌ 

(ٕ)«كِبػػػػػػػػػػػػِو تَػػػػػػػػػػػػْحَىُب ِمشَّػػػػػػػػػػػػا الُسَيػػػػػػػػػػػػجُ   
 

   
استئراؿ شكاياتو البلفحة مغ جػانح فؤاده كال يشفظُّ اإلماـ الدالسي مغ 

كعسق ، كعي تجخبتو الػججانيةعمييسا مغ  يفيسالِحخِّيف؛ ف نقجهتػجيو ، ك سخجكشال
 بريحةٍ  شفقتو عمى مجتسعو أْف ييجؼ إلييع عيػبيع كأممْت عميو ُحُشػِّه السزصخب،

ءة؛ ػ السخبمخكءاتيع  شتاتكاستجساع رغبًة في إحياء مػاِت عدائسيع الحابمة،  ؛حساسية
عّميا ترادؼ ركًحا كّثابة  الشجاءات في صشع التغييخ السشتطخ؛إيساًنا مشو بججكػ تمظ 

 .تخنػ إلى ما يخنػ إليو الذاعخ مغ شسػح
كفيسا يترل بالذكػػ مغ الجىخ ذاتو، كتحسيمو تبعات ما يحجث مغ مآٍس؛ 

رو  الجىخَ  البيبلني حاكع أبػ مدمعيُ  ، كُيذخِّ برػرة في حػاِر مرارحٍة صاـر
 مغ )البديط(     نداف الطالع السدتبج؛ قائبًل:اإل
 يػػػػا دىػػػػُخ ال ُتبِقػػػػي عمػػػػى َبَذػػػػخٍ  (ٖ)َحتَّػػػػاـَ »

ـَ َضػػػػػػػْيُع الُحػػػػػػػػخِّ إْحَدػػػػػػػػافُ    ، كَحتَّػػػػػػػػا  ُحػػػػػػػخٍّ

   
ـْ ليػػػػػػػػػػػػا أَمػػػػػػػػػػػػجٌ   َأُكػػػػػػػػػػػػلُّ َرأِيػػػػػػػػػػػػَظ َحْخِبػػػػػػػػػػػػي أ

 فػػػػػػػػػػػػػإفَّ َعْيػػػػػػػػػػػػػِجؼ كِلمحػػػػػػػػػػػػػاالِت ألػػػػػػػػػػػػػػافُ   

   
                                                           

بفتِح الفاء كليذ بكدخىا: الُعسمة التي ُيباع بيا كُيذتخػ، كجسعيا في القمة َأْفُمذ، الَفمذ:  ((ٔ
 كُفُمػس لمكثخة، أما )الِفْمذ( بكدخ الفاء فيػ اسع صشع لصيئ في الجاىمية.  ُيشطخ: ابغ الحشبمي،

حاتع صالح األلحاظ في كىع األلفاظ، تح: د. ىػ(: سيعٜٔٚدمحم بغ إبخاىيع بغ يػسف )ت 
ػ كابغ مشطػر: .  ػػػٚٗـ، صٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔلبشاف،  -، عالع الكتب، بيخكت ٔالزامغ، ط

ق(: ٕٖٔريج، أبػ بكخ، دمحم بغ الحديغ )تسابق( مادة )فمذ(.  ػػػػ كابغ دلداف العخب، )مرجر 
ـ، ٜٚٛٔلبشاف، -، دار العمع لمسبلييغ، بيخكت ٔطتح: د. رمدؼ مشيخ بعمبكي،  جسيخة المغة،

حخؼ الديغ في الثبلثي الرحيح، باب الديغ كالفاء مع ما بعجىسا مغ الحخكؼ، مادة )سفل( 
 .ٚٗٛ، صٕج
 .ٖٗٔسابق( ص رجرالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )م ((ٕ
ك)ما( االستفيامية، كُحِحفْت ألفيا لجخػؿ حخؼ الجخ  : لفٌع مخّكٌب مغ )حتَّى( الجارة،َحتَّاـ ((ٖ

ل في اإلعخاب، ط ، دار الكتب ٙعمييا.   ُيشطخ: الخصيب، شاىخ يػسف: السعجع الُسَفرَّ
 .ٔٙٔـ، صٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔلبشاف،  -العمسية، بيخكت 
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 ُحػػػػػػػػػلَّ الِعقػػػػػػػػػاَؿ كأْشِمْقِشػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػى ِسػػػػػػػػػَعِتي

 ففػػػػػػػػػػػػي ُسػػػػػػػػػػػػُجػِنَظ لمَسْيػػػػػػػػػػػػجاِف ُفخسػػػػػػػػػػػػافُ   

   
 اِخَذ األحػػػػػػػخاِر َحقََّيػػػػػػػعُ يػػػػػػػا َدْىػػػػػػػُخ يػػػػػػػا َبػػػػػػػ

 أَْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِط الَعجالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة؛ إفَّ هللَا َديَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافُ   

   
ػػي ِبأىػػِل الَفْزػػِل، إْف َنقَرػػْت   ِفػػيَع التَّقرِّ

(ٔ)«ُحْدشاَؾ زاُدكا كإْف َشاَف الػرػ َزاُنػػا  
 

   
صػرية؛ يسثل بسحاكسٍة ىحا الحػار الحؼ يبشيو الذاعخ مع الجىخ أشبو 

 يقػدىا ى عميو(ي، كيػجو سيل اتياماتو لمجىخ )الُسجَّعَ عِ جَّ الذاعخ فييا دكر السُ 
بسجابية مباشخة؛ كمغ خبلؿ الجسع بيغ  تػحي إنذائيةٍ  بأساليب لغػيةٍ الذاعخ 

ـَ يا دىخ» :أسمػبيغ إنذائييغ )االستفياـ كالشجاء( في جسمة كاحجة في قػلو ُيعسِّق  «َحتَّا
َة لػمو كتقخيعو ما( السشحػت مغ )حتى+ «َحتَّاـَ » كيطيخ التخكيب المغػؼ  ،الذاعخ ِحجَّ

 متيعٌ  فالجىخُ ؛ تدارع شكاياتو الشفدية؛ ليقحفيا حارًة ممتيبةاختداؿ الذاعخ لتداؤالتو، ك 
ؿاداتيع، ك بطمِع األحخار كمع  دافٍ إحإلى في قامػسو الطمُع  بتدكيخ الحقائق؛ ليتحػَّ

ًرا ؛الذاعخ إلى ذاتويذيخ  ، ثعكإفزاؿ األحخار الحيغ ضايقيع  مغ خبلليا دكر ُمتقسِّ
مخاد الذاعخ مغ ذلظ  أفَّ  يبجك، ك السيانة، كاحتقخىعالجىخ، كبخذ حقيع، كجّخعيع 

ٍر ديشي يجخل في  شصػؼ ي إشار االستشياض إلقامة نطاـ العجالة كسا »عمى ترػُّ
ُح في قػلو  (ٕ)«أرادىا هللا إلى نطختو  «إلى ِسَعتيُحلَّ الِعَقاَؿ كأشمقشي »كسا ُيمسِّ

، كىػ يؤمغ بتقّمِب األحػاؿ، كتبجِؿ الطخكؼ، كتغيخ العادؿالدياسية لسشاصخة اإلماـ 
 .«فإفَّ عيجؼ كلمحاالِت ألػافُ »الدمغ 

يمقي الذاعخ بالبلئسة عمى الجىخ في إخفاء محاسغ أكلئظ األخيار األفاضل ك 
الجىخ محتاًجا إلييع في  ادعكحيشسا ردًحا مغ الدمغ؛ فغابػا كسا غابت محاسشيع، 

فحبديع ؛ فييعالشكبات لع يججىع أمامو بدبب جحػده لحقيع؛ ألنو لع يعخؼ الػاجب 
القـػ عمى  كضيع نو مغ عجالة السعاممة؛ فأمكغَ كلع يعصيع ما يدتحقػ عغ بغيتيع، 

الدائبة  الحيِّ بيشسا حسيخ  مغ كركد الساء؛ِشعْت مُ  ىػاِصخ آسادحدابيع؛ فيع أشبو ب
 مغ )البديط(    ؛ يقػؿ:ى لكثخة ارتػائيا ككركدىاعَ بْ شَ 

 أْخَفػى ُغَبػاُرَؾ يػا َدْىػِخؼ مَحاِسػػَشُيع»

 فػػػػػػػػإْف َدَعػػػػػػػػػَتُيُع فػػػػػػػػي َنْكَبػػػػػػػػٍة َبػػػػػػػػاُنػا  

   
                                                           

 .ٓٙ٘البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٕٙٗاإلباضي في الذعخ الُعساني، )مخجع سابق( صالدميسي: أثخ الفكخ  ((ٕ
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 إْف َتْعػػِخِؼ الَحػػقَّ فػػيِيْع لػػع تَػػُحْد َأَسػػًجا

(ٔ)«َعػػِغ الػػػػُركِد كَعْيػػُخ الَحػػػيِّ َريَّػػػافُ   
 

   
مّكشتو مغ مػاجية  بسخالب الجىِخ ِمخاًرا؛ امتمظ ُدربةً لذاعُخ ُنِيَر ا أفْ كبعج 
ا؛  صامج لع يتدعدع؛  ألنوكتقجيع كاساتو؛ ؛ موسيا لمسشازلة بإرساؿِ فجعاه الجىخ ِنجِّ

 (البديطمغ )   ؛ يقػؿ:ليتداكػ لجيو األمخاف: مخُّ الدماف كحمػه
 أُقػػػُؿ لمػػجىِخ: أْرِسػػميا الِعػػَخاَؾ فػػإفْ »

 فالػيػػػػػػػػػػػػػػػُل كالَيَبػػػػػػػػػػػػػػػلُ أْجػػػػػػػػػػػػػػػَدْع لِخصَِّتيػػػػػػػػػػػػػػػا   

   
 كىػػاِت كأَسػػَظ إْف َصػػاًبا كإْف عدػػبلً 

ػػابُ    (ٖ)«كالَعَدػػلُ  (ٕ)فقػػج َتدػػاكػ َلػػَجؼَّ الرَّ
 

   
 -خاصًة  -عشج أبي مدمع  -بريغتيا االستشياضية  -حيًشا كتختبط الذكػػ 

 غْ كاالبتياؿ بالمجػء إلى هللا كحجه؛ فاهلل سبحانو كتعالى أكُؿ مَ بالتزخع كالسشاجاة، 
ىحه  (ٗ)مجرسة الدمػؾ في ُعساف رّكاد أحج مدمع، كُيعجُّ أبػ لكذف الكخبات ُيمجأ إليو

 َف ػضِّ الذكل كالسزسػف؛ ليفي الخصاب كاألسمػب، ك  تفخُّدليا  السجرسة التي كاف
 خجمة مذخكعو اإلصبلحي.ذلظ كمو في  البيبلني

ده الذاعخ في خمػاتو مغ شكاياتٍ   ؛يبثيا هلل  مخيخةٍ  كمغ أشكاؿ ذلظ ما ُيخدِّ
اختالػا  ؛ فكعِ كَغْذِسيعَعْدِف الطمسة  فيػ يذكػ مغ داعًيا إلى الثػرة عمى الصغياف؛

؛ فاستعبجكا الشاَس ػا في استعبلئيع كاستكبارىعكغال، ، كتسادكا في غصخستيعبعجخفتيع
َرىع ثع ُيصمُق ضخاعاتو هلل سبحانو بأْف يقرَع ضيػرىع، كيبيَجىع، كيبتج كاستخىبػىع،

 و جل كعد؛ يقػؿ في قريجتو التائية متبتبًل باسع السشتقع جلَّ جبللو:بدصػت
                                                           

 .ٔٙ٘البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص ((ٔ
، كقيل: ىػ شجٌخ إذا اْعُتِرَخ َخخَج مشو كييئِة المبغ، كربسا َنَدْت : ابُ الرَّ  ((ٕ ُعرارة شجٍخ ُمخٍّ

ناٍر، كربسا أضعَف البرخ.   ُيشطخ: ابغ مشو َنِديٌَّة؛ أؼ َقصخٌة؛ فتقع في العيغ كأنيا ِشياُب 
 مادة )صػب(. )مرجر سابق( مشطػر: لداف العخب،

 .ٛٛٙالبيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص ((ٖ
ل الحجيث عغ شعخ الدمػؾ كارتباشو باالستشياض في السبحث الثاني مغ الفرل (ٗ ( سُيفرَّ

كلسديِج تفريٍل عغ السجرسة الدمػكية في الذعخ الُعساني     الثاني في مػضػع )الذعخ الجيشي(.
خ الدمػكي الُعساني "أعبلمو، مػضػعاتو، : السصاعشي، عادؿ بغ راشج: الذعكرّكادىا؛ ُيشطخ
ىػ ٜٕٗٔسمصشة ُعساف،  -، مؤسدة ُعساف لمرحافة كالشذخ كاإلعبلف، مدقط ٔخرائرو"، ط

 ـ.ٕٛٓٓ -
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 ()الصػيلمغ 
 َيػػًجا -كُىػػَػ ُمشػػتِقعٌ -إلػػى هللِا أشػػكػ »

ػػػةِ     َعتَػػػْت كَبَغػػػْت كاْسػػػَتْعَبَجْت َخْيػػػَخ ُأمَّ

   
ـَ كَناَزَعػػػػػػػْت   َيػػػػػػػًجا آَسػػػػػػػَفْت ذا االنتقػػػػػػػا

 َفُذػػػػػػمَّتِ ليػػػػػػا الػيػػػػػػُل َحػػػػػػقَّ الِكْبِخيػػػػػػاِء   

   
 إلػػػػػى هللِا أشػػػػػُكػ ِفْعَميػػػػػا فػػػػػي ِعَياِلػػػػػوِ 

 كِغيَختُػػػػػػػػػػػػُو لمَحػػػػػػػػػػػػقِّ أْعَطػػػػػػػػػػػػُع ِغيػػػػػػػػػػػػَخةِ   

   
َعا  إلِيػػػػَي ُجْيػػػػُج الَعبػػػػِج أْف َيخفػػػػَع الػػػػجُّ

 بتػِفيِقػػػػػػػػػػػػػَظ المُيػػػػػػػػػػػػػعَّ ِعشػػػػػػػػػػػػػَج الَبميَّػػػػػػػػػػػػػةِ   

   
ـِ مػػا َلْدػػَت راضػػًيا  كقػػْج َحػػلَّ باإلسػػبل

 مػػػػغ الفئػػػػِة الَبػػػػاِغيَغ فػػػػػَؽ الَبِدػػػػيَصةِ   

   
 كِكْمَستُػػػػػػػػَظ الُعميػػػػػػػػػا كأنػػػػػػػػػَت بأْخػػػػػػػػػِحِىعْ 

 َقػػػػػجيٌخ كفػػػػػي اإلْمػػػػػبلِء أْعَطػػػػػُع أْخػػػػػَحةِ   

   
 فَعػػػػاِجْمُيُع باألْخػػػػِح كاْقِرػػػػْع ُضُيػػػػػَرُىعْ 

 فقػػػػػػْج أصػػػػػػبَح اإلسػػػػػػبلـُ ِمػػػػػػشُيْع ِبِحلَّػػػػػػةِ   

   
 كسا أْمَعشػا فػي الطُّمػِع كاْسػَتؤَلُمػا لػوُ 

ػػػػػةِ     كلػػػػػْع َيْخُقُبػػػػػػا فػػػػػي ُمػػػػػؤِمٍغ َحػػػػػقَّ ِذمَّ

   
 َفَعْيُشػػػػػػػػػػَظ بالِسْخَصػػػػػػػػػػاِد وهللُا َغاِلػػػػػػػػػػبٌ 

 كِحْدُبػػػػػَظ َمشُرػػػػػػٌر كَحْخُبػػػػػَظ َنْجػػػػػَجِتي  

   
 َتَجػػػػػػػلَّ َعمػػػػػػػيِيْع باْسػػػػػػػِع ُمْشػػػػػػػتِقٍع كُخػػػػػػػحْ 

 ُقػػػػػػػػػَػاُىْع ِبػػػػػػػػػَػْىٍغ كاْبتَػػػػػػػػػِجْرُىْع ِبَدػػػػػػػػػْصَػةِ   

   
ُىػػػػػػػػػػعْ  ـِ كُردَّ  أِبػػػػػػػػػػْجُىع َشػػػػػػػػػػِجيَج االْنِتقػػػػػػػػػػا

ا َكِبػػػػيبًل بػػػػيَغ ِخػػػػْدٍؼ كَلعْ    (ٔ)«َشػػػػةِ َمػػػػَخدِّ
 

   
يمسُد  ؛ىازئةبمغٍة  ُمػجًعانقًجا  ىاكيتأثُخ أبػ سبلـ الكشجؼ بأحجاث عرخه، كيشقج

في محاكلة مشو ا بعس ترخفاتيع الحميسة؛ مدتيجشً  ؛مغ خبلليا بعس خػاِص قػمو
الػاقع في مجتسعو؛ مدتشكًخا تقاعذ جتساعي كالفكخؼ بلح الخمل االلختق الفتق، كإص

رجاؿ العمع حيغ اعتدلػا قزايا الشاس، كركزػا خمف حصاـ الجنيا، كحرخكا حقيقة 
لسقاصج الذخع  ػقعػا في َغبٍر مغ الترػر السقيتفانب دكف أخخػ؛ التجيغ في جػ 

 ذلظ حيغ يقػؿ: إزاء حدختوكاصًفا  ،يعتزعزعيع ك ركػنمسا أدػ إلى ؛ الحشيف
 الصػيل()مغ 

 يقػلػػػػػػف مػػػػػا ِلمقمػػػػػِب مشػػػػػَظ تغيَّػػػػػخا »

را     كمػػػػػػػا بػػػػػػػاُؿ ىػػػػػػػحا الػػػػػػػجمِع مشػػػػػػػَظ تحػػػػػػػجَّ

   
ػػػػػػبا ـِ الذػػػػػػبيبِة كالرِّ  أِمػػػػػػْغ ِذْكػػػػػػِخ أيَّػػػػػػا

ـْ ِذكػػػػػػػػػػػػػػخػ ُأميسػػػػػػػػػػػػػػَة أثَّػػػػػػػػػػػػػػخا     تػػػػػػػػػػػػػػأثَّْخَت أ

   
 َفُقْمػػُت ليػػع: ال؛ فاْعػػُحركِني فمػػيذ ذا

 كلكشَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا الدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف تغيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػخا  

   
 فيػػػػِو تقاعدػػػػػاكجػػػػجُت رجػػػػاَؿ العمػػػػِع 

 كَحبُّػػػػػػػػػػػػػػػػا اْنػػػػػػػػػػػػػػػدكاًء بػػػػػػػػػػػػػػػالبيػِت تدػػػػػػػػػػػػػػػتُّخا  

   
                                                           

 .ٔٛٔصالذعخية، )مرجر سابق( البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار  ((ٔ
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 أضػػػػػػػحى ُيصالػػػػػػػُب ثػػػػػػػخكةً  عُ كبعُزػػػػػػيُ 

 يعػػػػػػػػػػػيُر بيػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػيَغ البخيَّػػػػػػػػػػػِة ُمػِسػػػػػػػػػػػخا  

   
 مػػػػػػػػػا َىّسػػػػػػػػػُو غيػػػػػػػػػَخ أنَّػػػػػػػػػوُ  عُ كبعُزػػػػػػػػػيُ 

 ُيجيػػػػُب سػػػػؤااًل فػػػػي الَسِحػػػػيِس كمػػػػا درػ   

   
ـَ َتقيَّػػػػػػةً   كِمػػػػػػشيْع َغػػػػػػَجا ُيخِضػػػػػػي األنػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػخا يطػػػػػػػػػػػغُّ بيػػػػػػػػػػػا يحيػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػعيًجا    ُمطفَّ

   
 فػػػػػػػػَػا أسػػػػػػػػفا َمػػػػػػػػْغ ذا يقػػػػػػػػػـُ عمػػػػػػػػيِيعُ 

 َنُرػػػػػػػًحا، كَمػػػػػػْغ ذا يػػػػػػا َلقػػػػػػػمي ُمشِكػػػػػػخا   

   
 كَمػػػػػْغ ذا يقػػػػػْع فػػػػػييْع خصيًبػػػػػا ُمشادًيػػػػػا

خا     ُيَشػػػػػػػػػػػػػبُِّيُيْع، َمػػػػػػػػػػػػػْغ ذا يكػػػػػػػػػػػػػػُف ُمذػػػػػػػػػػػػػسِّ

   
 َكا ُحْدَنػػاُه ذك العمػػِع أصػػبحػا (ٔ)فػػأكَّاهُ 

(ٕ)«ِبػػػػػحا الػػػػػجىِخ ال َيخضػػػػػػَف إال َتَقْيُقػػػػػخا  
 

   
جخاء  آالمو كئيب؛ لتشعكَذ ُغرَز الػاقع الالذاعخ في شكػاه اآلنفة  عُ يتجخَّ 

أىل زمانو؛ فيػ في سبيل التفخيج عغ نفدو  لسداكغِ  عخضو عمى أسمػبِ ذلظ 
تتذكُل تقشياٍت أسمػبية  إلىيدتشُج  الُسخجل؛ كاقِع أّمِتوِ  لتغييخ ؛اليسع كمػاساتيا، كبعث

أسمػب مشيا  ؛كشمب الشججة ،كالسعاناة ،كالتألع ،كالتفّجع ،مشيا دالالت التأسف
في السقصػعة  رُ تكخَّ ييحيل إلى معاني االستشكار كالجىذة كالتػبيخ؛ ف الحؼ االستفياـ
ذا  ...  / كما باُؿ...  / ِأمْغ ِذْكِخ...  / َمغْ مقمبِ ما لِ » :مػاضع في سبعالدابقة 

كسا أّف ، «كَمْغ ذا يقْع...  / َمْغ ذا يكػُف... كَمْغ ذا يا لقػمي...  / ...  / يقػـُ 
ما  (ٗ)«يا َلقػمي»كنجاِء االستغاثة  (ٖ)«فػا أسفا / كا حدناه» الشجبةِ عمى نجاِء اعتساده 

                                                           

اسع فعل مزارع بسعشى )أتػجع(، كمغ دالالتو التحدُّف.   ُيشطخ: البياتي، ضاىخ  «:أكَّاه » ((ٔ
ـ، ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔلبشاف،  -، مجج السؤسدة الجامعية، بيخكت ٔشػكت: أدكات اإلعخاب، ط

 مادة )أكه(. )مرجر سابق( ابغ مشطػر: لداف العخب،ُيشطخ: ك  .  ٖٙص
 .ٖٕ)مرجر سابق( صالكشجؼ، أبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ،  ((ٕ
ف مغ حخؼ الشجاء )كا(، كمشادًػ مشجكٍب  «:كا أسفا / كا حدناه» (ٖ) أسمػُب نجاٍء لمشُّجبة؛ ُمكػَّ

مترٍل بألٍف زائجة؛ نحػ )أسفا(، أك مترل بألف زائجة كىاء الدكت؛ نحػ )حدناه(.  كالشُّجبة: نجاُء 
ِع عمي ًعا عمى السشجكب، كإعبلًما مغ الشادِب أنَّو الُستفجَّ ِع مشو، كىي تقع في الكبلـ تفجُّ و أك الُستػجَّ

قج كقع في أمٍخ عطيع، كخصٍب جديع.   ُيشطخ: ابغ ِجشِّي، أبػ الفتح، عثساف بغ ِجشِّي 
 األردف، -سَّاف ىػ(: المُّسع في العخبية، د.ط، تح: د. سسيح أبػ مغمي، دار مججالكؼ، عَ ٕٜٖ)ت

 .ٗٗٗكُيشطخ: الخصيب: السعجع السفرل في اإلعخاب، )مخجع سابق( ص .  ٙٛـ، صٜٛٛٔ
ٌف مغ )يا( الشجاء، كالـ االستغاثة السفتػحة، «قػمييا لَ » (ٗ) : أسمػُب نجاٍء لبلستغاثة؛ ُمكػَّ

عمى  كالُسدتغاث بو )قػمي(.  كاالستغاثة: نػع مغ الشجاء؛ كىػ نجاُء َمْغ ُيخمُِّز مغ شجٍة أك يعيغُ 
ىػ(: تػضيح ٜٗٚمذقة.   ُيشطخ: الُسخادؼ، ابغ أـ قاسع، الحدغ بغ قاسع بغ عبجهللا )ت 
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تػّجعو تججد يثبت  «أكَّاهُ »السزارع  السع الفعلكاستعسالو ، الخصب عِ يجؿ عمى ِعطَ 
 .كمخارتيسا نودُّ كتح

ف عمى تخاذليع في في نقجه البلذع  كيدتسخ أبػ سبلـ لعمساء عرخه، كيتأسَّ
اـ إلى التآلف مغ أجل استقبلؿ  ْيغ، داعًيا العمساء كاألمخاء كالقػَّاد كالحكَّ نرخة الجِّ

 مغ )الكامل(   :كششيع، مدتشكًخا ذلظ القعػد السخدؼ؛ يقػؿ
 أَسِفي عمى الُعمَساِء َكيػَف َتَخػاَذُلػا»

 هللِا ثُػػػػػػعَّ َتَحػػػػػػػاُمػاعػػػػػػْغ َنْرػػػػػػِخ ِدْيػػػػػػػِغ   

   
نيا كُزْخُخِفيػػػػػا كلػػػػػعْ   َنَطػػػػػُخكا إلػػػػػى الػػػػػجُّ

 َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْجُركَف أفَّ ِبَصيِّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اآلالـُ   

   
 َخِبَئػػػػػػػػْت ليػػػػػػػػْع ُسػػػػػػػػسِّا َنِقيًعػػػػػػػػا َقػػػػػػػػاِتبلً 

 َمَدَجْتػػػػػػػػػػػػُو فػػػػػػػػػػػػي َكاَسػػػػػػػػػػػػاِتيا األيَّػػػػػػػػػػػػاـُ   

   
 فدػػػػػػيعمسػَف َغػػػػػػًجا إَذا لػػػػػػْع َيْشَيُزػػػػػػػا

 هلِل َيْحُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِديَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو كيَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُمػا  

   
 فُيشػػػػػػاَؾ َنعمػػػػػػػُع أنَّيػػػػػػع قػػػػػػػْج أْخَمُرػػػػػػػػا

ُمػُه فمػػػػػػػػػػػػػيَذ َبْعػػػػػػػػػػػػػُج َمػػػػػػػػػػػػػبلـُ     مػػػػػػػػػػػػػاَحسَّ

   
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الُعمَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(ٔ)َخاُء كالُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّاُد كالُحكَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـُ ُأَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

   
 فػػػإلى َمتػػػى ىػػػحا الُقُعػػػػُد إلػػػى َمتػػػى

ْيُغ ُيػػػػػػػػػػْحَبُح َحػػػػػػػػػػػلُكْع كُيَزػػػػػػػػػػاـُ     كالػػػػػػػػػػجِّ

   
 كتَػػػػػػػآَلُفػاَحػػػػػػػامػا عمػػػػػػػى اْسػػػػػػػِتْقبلِلُكْع 

(ٕ)«كعمػػػػػػػػػيُكُع اإلْجػػػػػػػػػبلُؿ كاإلْعَطػػػػػػػػػاـُ   
 

   
اؿ، كإعبلء مكانتيع، يذجد أبػ سبلـ نكيخهك   كسيادتيع، عمى الدماف تقخيب الُجيَّ

 )مغ الصػيل(    ؛ يقػؿ:كخفس قجرىع ،كتيسير الذخفاء
ػػػاؿَ ي أرَ الِ فَسػػػ»   اُتيعْ َشػػػْت قَ اَلػػػشَ  ػ الُجيَّ

 ػ رَ الػػػػػػػػػػَ سمػػػػػػػػػُظ ُع يَ يُ شْ ٌد ِمػػػػػػػػػخْ َح َفػػػػػػػػػبَ فأْصػػػػػػػػػ  
   

ـِ أَضػػػػػػػَكػػػػػػػفِسػػػػػػػْغ نَ   ػُدناُدػػػػػػػى يَ حَ ِج األيَّػػػػػػػا

راَكػػاِف تَ َمػػُػ الدَّ فْ َصػػ ِل إذْ ْيػػكك الجَ ذَ    (ٖ)«جَّ
 

   
                                                                                                                                                                      

، تح: أ.د. عبجالخحسغ عمي سميساف، دار الفكخ ٔالسقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ، ط
 .ٓٔٔٔ، صٗ، جٖـ، السجمجٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ، مرخ -العخبي، القاىخة 

)ُمْتَفاِعُمغ ُمَتَفاِعُمغ ُمَتَفاِعُمغ  بخسذ تفعيبلت فقطىكحا في الجيػاف السخقػف جاء ىحا البيت  ((ٔ
ُمْتَفاِعُمغ َمْفُعْػُلْغ( كمجيئو مخسًَّدا ىػ مغ أقبح شػَّاذ استعساالت بحخ الكامل.   ُيشطخ: يعقػب، 

لعمسية، ، دار الكتب أإميل بجيع: السعجع السفرل في عمع العخكض كالقافية كفشػف الذعخ، ط
 .ٔٔٔـ، صٜٜٔٔ -ىػ ٔٔٗٔلبشاف،  -بيخكت 

 .ٕٙ( الكشجؼ، أبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( ص(ٕ
 .ٖٕص السرجر الدابق، ((ٖ
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يخددىا ، ك مغ ديػانو يا في مػاضع عجيجةو ذاتِ ىيكمَة انفعاالتِ  كُيعيُج الذاعخُ 
فييا الذاعخ بيغ تقبيحو لمجىخ، كنقجه لمعمساء،  يجسعُ ؛ ىتافاٍت الشاقج الغيػر بيتافاتِ 

شعشات نقجه  ، كيػجوُ كالكخامة ألىل الفزلتشّكخه  الجىخَ  كشكػاه مغ الشاس؛ فيِرعُ 
الشرخة انرياعيع كخشػعيع كاستكانتيع، كىع الحيغ ُيخجى مشيع عمييع  ُمذشًِّعا ؛لمعمساءِ 

 ؛خراليع كتبجؿ ،كتغيخ سجاياىع ،الشاسذىاب مخكءات شاكًيا  ة كاإلصبلح؛خَ فْ كالشَّ 
 )مغ الخفيف(     يقػؿ:
 ىتَّػػػػػػِخ حَ ىْ ُث الػػػػػػجَّ ادِ ػَ شخقْتِشػػػػػػي َحػػػػػػ»

 يِقيػػػػػػػػػػػػػػا ِبُدػػػػػػػػػػػػػػُسػـِ ْتِشػػػػػػػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػػػػػػػْغ رِ خَّعَ جَ   

   
 يػػػػػػػػِو َلَعْرػػػػػػػػخٌ ُت فِ أْ َذػػػػػػػػًخا نَ ْرػػػػػػػػإفَّ عَ 

ـِ الَكػػػػػػػػػَقػػػػػػػػػُج فػػػػػػػػػي مَ ْغػػػػػػػػػَح الػَ بَ أَصػػػػػػػػػ    يعِ خِ ا

   
ـٌ لػػػػػػػػػيَذ فػػػػػػػػػػييعْ ِع ُنػػػػػػػػػػْمػػػػػػػػػػ العِ ُشػػػػػػػػػكبَ   ػَّ

ػػػػػػػػػػػى لِ َمػػػػػػػػػػػْغ     يعِ ِطػػػػػػػػػػػػـٍ عَ ػِؿ َيػػػػػػػػػػػَيػػػػػػػػػػػُيخجَّ

   
 ْت ُبػػػػػػػػػَداةً حَ يػػػػػػػػػػِر أْضػػػػػػػػػكُبَغػػػػػػػػػاُث الصُّ 

ػػػػػػػ   (ٔ)خيعِ اُد كْسػػػػػػػَط الَحػػػػػػػؼ ُتَرػػػػػػػارِ ػَ كالزَّ
 

   
 ْت ادَ اِؿ كَعػػػػػػػػػَجػػػػػػػػػَذَىَبػػػػػػػػػْت ِغيػػػػػػػػػخُة الخِّ 

ػػػػػػػػبلِؿ الَقػػػػػػػػ    يعِ جِ ِشػػػػػػػػَيُع الشَّػػػػػػػػاِس فػػػػػػػػي الزَّ

   
 ىحَ اُد فأْضػػػػػػػَدػػػػػػػَكثُػػػػػػػَخ الَعْدػػػػػػػُف كالفَ 

(ٕ)«يعِ خِ ْكػػػػفػػػػي تَ  زِ قْ ك الَسبلِىػػػػي بػػػػالخَّ ذُ   
 

   
 

                                                           

باؤه مثمَّثة الزبط؛ أؼ كردت بثبلث لغات: بزع الباء ككدخىا كفتحيا )ُبَغاث، «: بغاث» ((ٔ
ىػ(: إكساؿ اإلعبلـ بتثميث ٕٚٙجهللا بغ مالظ )ت ِبَغاث، َبَغاث(.   ُيشطخ: الجياني، دمحم بغ عب

 -ىػ ٗٓٗٔالدعػدية،  -، تح: سعج بغ حسجاف الغامجؼ، مكتبة السجني، ججة ٔالكبلـ، ط
 .ٓٔ، صٔـ، جٜٗٛٔ

ك)البغاث(: كل شيخ ليذ مغ جػارح الصيخ، كيقاؿ: ىػ اسع جشذ مغ الصيخ الحؼ  
عمى الزعيف مغ الصيخ.  ُيشطخ: ابغ  ُيراد، كىي شخار الصيخ، كما ال يريج مشيا، كتصمق

 مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة )بغث(.
جسع باٍز: كىػ ضخٌب مغ الرقػر التي َتِريُج.   ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف  :(ُبداة ك)ال

 العخب، )مرجر سابق( مادة )بدا(.
جساعة مغ مغ الحيػانات: الِدباع، كاألسج كالحئب كنحػىسا.   ُيشطخ: : (الزػارؼ ك)

ـ، ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔلبشاف،  -، دار الشفائذ، بيخكت ٔالسختريغ: معجع الشفائذ الكبيخ، ط
.ٓٔٔٔ، صٔمادة )ضخا(، ج

 .ٕ٘الكشجؼ، أبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( ص ((ٕ
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  َّوالثهرةُ  ،والتسخدُ  ،ُض فْ ثانًيا: الخ: 
 مجخل:ـــ 

 :ضِ فْ الخَّ  )أ( مفههمُ 
غ أىسيا: تحسل معجسات المغة بيغ دفتييا دالالت عجة لسادة )رفس( م

خ، كالتحصُّع،  ،كالتفخؽ  ،التخؾ ففي  ة؛مَّ كالقِ ، كالدكاؿكاالنفجار، كالديبلف، كالتكدُّ
: ي لداف العخبف. ك (ٔ)«، كىػ التَّخؾُ أصٌل كاحجٌ الخاُء كالفاُء كالزاُد »مقاييذ المغة: 

ْفُس » َفْزُت الذيَء أْرُفُزُو كأْرِفُزُو رَ : تخُكَظ الذيَء. تقػؿ: َرَفَزشي فَخَفْزُتو، الخَّ
ْقُتو. ْفُس: الذيء الُستفخِّؽ، الجػىخؼ:  َرْفًزا كَرَفًزا: تخْكُتو كفخَّ ْفُس التخؾ... كالخَّ الخَّ

َؽ كتتابَع َسَيبلُنو كالجسع أْرَفاض مُع اْرِفَزاًضا كَتَخفَّس: ساَؿ كتفخَّ . كاْرَفسَّ الجَّ
... كَتَخفََّس اديُجىافاُض: الصُّخُؽ الستفخقُة أخكاْرَفسَّ الَػَجُع: زاَؿ. كالخّ كَقَصخاُنو... 

خ كقاؿ أبػ حشيفة:   ...كَرْفُس الذيء: ما تحصَّع مشو كتفخَّؽ  ...الذيُء إذا تكدَّ
ْيُل...  َفُس مغ الساِء كالمبِغ: َمَخاِفُس الػادؼ َمفاِجخُه حيث َيْخَفسُّ إليو الدَّ ْفُس كالخَّ كالخَّ

الذيء القميل يبقى في الِقْخبِة أك الَسدادِة كىػ مثل الُجْخعة، كركاه ابغ الدكيت َرْفٌس، 
 .(ٕ)«بدكػف الفاء، كيقاؿ: في الِقخبة َرَفس مغ ماء؛ أؼ قميل

فيػ حالة مغ الػعي اإلنداني يرل بو أما الخفس مغ حيث السرصمح 
بيشو كبيغ الػاقع ال  ي؛ كالسخء السجرؾ ألبججيات الرجاـاإلنداف إلى أعمى مخاتب الخق

يخضى بأؼ قػانيغ تكبل إرادتو، كتعتخض فكخه، كتشدف ثػابتو؛ لحلظ يأبى إال أف 
حياة بػجو آخخ يتساشى مع حخية َمْغ ؛ فالخفس إذف ىػ استبجاؿ كجو اليكػف حًخا

 .(ٖ)كتتػافق مع فكخه كرؤيتو يتبّشى تمظ الحالة مغ الػعي )الخفس(
يؤمغ بيا  ؛ ألنو صاحب رسالةاإلنداف العادؼاألديب أك الذاعخ عغ  يشسازك 

في الشفػس، ، كىحه الخسالة يخخجيا إلى الستمقيغ برػرة جسالية بجيعة مؤثخة غالًبا
                                                           

 مادة )رفس(.)مرجر سابق( ابغ فارس: مقاييذ المغة،  ((ٔ
 مادة )رفس(.)مرجر سابق( ابغ مشطػر: لداف العخب،  ((ٕ
، دار مججالكؼ، ُٔيشطخ: الخاشجؼ، سعج حسج يػنذ: الخفس في شعخ بذار بغ بخد، ط ((ٖ

 .ٙٔص ـ،ٕٙٔٓاألردف،  -َعسَّاف 
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 )العسل األدبي(باسع  يةالشقجالجراسات ُق عميو في مَ ُيصْ عغ شخيق ما كُيعبُِّخ عشيا 
 .(ٔ)«التعبيخ عغ تجخبة شعػرية في صػرة مػحيةإنَّو »و َسّيج قصب بقػلو: الحؼ ُيَعخِّف

كمخبط الرخاع بيغ األديب كاآلخخ  ،كمػاشغ الخمل ،كمع إدراؾ أسباب الخكعة
مع  - شأنو شأف غيخه مغ البذخ -الذاعخ عبخ تشامي كعيو اإلنداني؛ يذتبظ »ك

الكػف شكل ما يعخض عميو أك يعتخضو، أك يعتخض شخيقو، كىػ في كاقعو، كيأخح 
يخاؼ كيياب كيصسئغ؛  )عغ(، يخغُب )في( كيخغبُ  ذلظ يأخح كيتخؾ، ُيقبل كيعخض،

الجاخل في دائخة ما يسكغ أف الحياة بخمتيا إلى ثشائية السقبػؿ كالسخفػض، يحػؿ مسا 
 .(ٕ)«، كالخارج مغ دائخة اإلصبلح أك ما يسكغ إصبلحويتغيخ

لمجاللة عمى معانجة اإلرادة لجافٍع »ُيدَتعَسُل  بأنَّو لفعٌ فمدفًيا ُؼ )الخفس( ُيعخَّ ك 
 .(ٖ)«إذا لع تقف اإلرادة عقبة في سبيل ذلظغ أك قسع فعٍل عمى كْشِظ التحقق معي

األكؿ في الػجو كيسكغ تجدئة محيط الخفس إلى كجييغ مختبصيغ: يتسثل 
دلة الحياة كالسػت كمش تذسمو مغ اكتذاؼ لسعانيإشبللة الخؤية الكػنية لمخفس بسا 

 اقف الخفس مغ الػاقع االجتساعي، أما الػجو الثاني فيسثل مػ اإلنداف في الػجػد
، أشكاؿ الخفسىحيغ الػجييغ تجكر في فمِظ ك  (ٗ)كالدياسي كاالقترادؼ كالثقافي

د ك  كمػضػعاتو، كتفاصيمو، ككل ما كاالستغبلؿ، رفس الطمع كالقيخ ما بيغ »تتعجَّ
يدبب آالـ اإلنداف أك يذكل معيًقا لػجػده، أك مشغًرا عميو لحطتو اإلندانية، 

                                                           

ىػ ٘ٔٗٔمرخ،  -قصب، سّيج: الشقج األدبي أصػلو كمشاىجو، د.ط، دار الذخكؽ، القاىخة  (ٔ)
 .ٜصـ، ٜٜ٘ٔ -
مْت في الزبع، مرصفى: آليات الخفس  ((ٕ في القريجة العخبية الحجيثة، كرقة بحثية ُقجِّ

جامعة  -السؤتسخ العمسي الخامذ )الثػابت الثقافية كالستغيخات الحزارية( كمية دار العمػـ 
 .ٔص ـ،ٕٕٓٓأكتػبخ  ٖٔ - ٕٔالفيػـ، جسيػرية مرخ العخبية، 

 .ٕٖٛـ، صٕٚٓٓرخ، م -، دار قباء الحجيثة، القاىخة ٘كىبو، مخاد: السعجع الفمدفي، ط ((ٖ
ُيشطخ: حديغ، فاتشة دمحم: تجميات الخفس في شعخ فجكػ شػقاف، بحث مشذػر ضسغ مجمة  ((ٗ

، تذخيغ ٕٚ، الدشة الدابعة، العجدٚجامعة سامخاء، العخاؽ، السجمج -)ُسخَّ َمْغ رأػ( كمية التخبية 
 .ٛٚٔصـ، ٕٔٔٓاألكؿ 
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الراخب،  كتشػعت أساليب الذعخاء في التعبيخ عشو؛ ما بيغ الرػت السختفع
 .(ٔ)«كجو كل أسباب القيخ اإلنداني، كاليسذ الستفجخ، كالخمد الدافخكالرخخة في 

 )ب( مفههم التسخد:
السفيـػ العالق في الترػر العاـ لسرصمح )التسخد( حالة مغ الزبابية تذػب 

سْت مغ أفقو، كحرختو في زاكية ضي قة مغ السعاني الدمبية رسخت في األذىاف؛ حجَّ
، تػضيح معشى )التسخد( في المغة كاالصصبلحكلحلظ يربح لداًما  ببل تقشيغ؛

 .كالسػاءمة بيشيسا
َد: أقبَل كعتا؛ كتأكيُل الُسُخكِد »لداف العخب: جاء في  الَساِرُد: العاتي... كتَسخَّ

شف... أْف يبمغَ  كالُسُخكُد عمى الذيء:  الغاية التي تخخج مغ جسمة ما عميو ذلظ الرِّ
ڄ  ڄ  چ تعالى:الُسُخكف عميو. كَمَخَد عمى الكبلـ أؼ َمَخَف عميو ال يعبُأ بو. قاؿ 

قاؿ الفّخاء: ُيخيُج َمَخُنػا عميو كُجخُِّبػا، كقػلظ: َتَسخَّدكا.  (ٕ)چڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ
كالسخيج يكػف  قاؿ ابغ سيجه:كقاؿ ابغ األعخابي: الَسْخُد التصاكُؿ بالِكْبِخ كالسعاصي... 

مغ الجغ كاإلنذ كجسيع الحيػاف؛ كَقِج استعسمػا ذلظ في الَسػاِت؛ فقالػا: تسّخد ىحا 
الَبْثُق؛ أؼ جاكز حّج مثمو... كالسُخكد كالساِرُد: الحؼ َيِجيُء كَيحىُب نذاًشا... كالَسْخُد: 

ْدُتو: ليشتو كصقمتو. كَمَخْدُت االتَّْسميذ البشاِء: تسميدو. كتسخيُج ... كَتسخيُج لذيَء كَمخَّ
ؿ. كالسارد: السختفع  .(ٖ)«الغرِغ: تجخيجه مغ الػرؽ. كبشاٌء ُمسّخد: ُمصػَّ

، جاكز حجَّ أمثالو، أك بمغ مَخادًة كُمُخكَدًة: عتا كعرى دَ خُ مَ »في السشجج: كجاء 
 .(ٗ)«غايًة يخخج بيا مغ جسمتيع

                                                           

 .ٖثة، )مخجع سابق( صالزبع: آليات الخفس في القريجة العخبية الحجي ((ٔ
 .ٔٓٔ: اآلية ،سػرة التػبة ((ٕ
 مادة )مخد(. )مرجر سابق( ابغ مشطػر: لداف العخب، ((ٖ
، ط ((ٗ  -، السصبعة الكاثػليكية، بيخكت ٜٔمعمػؼ، لػيذ: السشجج في المغة كاألدب كالعمـػ

 .٘٘ٚصلبشاف، د.ت، مادة )مخد( 
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البمػغ إلى  عمى معانييتسحػر في داللتو في سياقو المغػؼ د( )التسخ فػػ كىكحا
معاممة لمذيء، كالسجاكزة لمحج السعقػؿ، كالتصاكؿ، ك  غاية ال تساثل الحج الصبيعي

إخزاع األمخ لمػضع الججيج الحؼ يخيجه يخخج عغ حجِّ شبيعتو، ك الذيء حتى 
السعشى االصصبلحي ليحه  لتجارؼ الستسخد، كبحلظ تكاد السعاني تتبلءـ فيسا بيشيا 

 .(ٔ)الكمسة
ُد( اصصبلًحا أما ىػ: عشجىع  فيخبصو بعس الباحثيغ بالغخبة؛ فالتسخد ؛)التسخُّ

الغخبة عغ الصبيعة كالسجتسع كرفاؽ السخء كذاتو، ىي جدء مغ تراعجه في معخاج »
شخًرا فخًدا ككياًنا الشسػ، ذلظ أفَّ السخء يشدع ذاتو مغ رحع البيئة لكي يربح 

النتداع، كيتعيغ عمى السخء أف يشطخ إلى مدتقبًل، كالػعي بالحات يتزسغ مثل ىحا ا
 .(ٕ)«نفدو كإلى اآلخخيغ كإلى العالع ككيانات غخيبة كمحيخة

الحؼ اىتع بتأصيل ضاىخة التسخد في  - (لبيخ كاميا)كيخػ الكاتب الفخندي 
التسخد يرل إلى حجِّ السجاىخة بقػؿ )ال(؛ أؼ االعتخاض عمى أفَّ  -كثيخ مغ مؤلفاتو 

السػافقة عمى كضع  إال أف رفس كضع مغ األكضاع يعشي كضع مغ األكضاع،
 أيًزا أفَّ القيع (كامي)ترف بأنو إلغاء كإثبات، كيخػ آخخ يخالفو، كأف التسخد ذاتو ي

، كالتسخد كسا كلكغ كل أنػاع التسخد تقتزي كجػد القيعتدتمـد التسخد،  ليدْت كميا
ليذ مدألة نفي؛ بسقجار ما ىػ تحجٍّ كمعارضة؛ فالتسخد يػجو ضج  (كامي)يقػؿ 

 .(ٖ)كضٍع مغ األكضاع، ثع يػجو آخخ األمخ ضج السدؤكؿ عغ ىحا الػضع
: بقػلودمحم أحسج العدب الترػر الفشي لفمدفة التسخد  كيػضح الجكتػر

عة رفس الكػف كسا ىػ، كاالحتجاج في كجو الصبيالترػر الفشي لفمدفة التسخد: »

                                                           

العمي، فيرل حديغ شحيسخ: التسخد في شعخ العرخ العباسي األكؿ، رسالة  ُيشطخ: (ٔ)
 .ٗصـ، ٕٗٓٓدكتػراه، جامعة مؤتة، األردف، 

سمػـ، سفانة داكد: ضاىخة التسخد في أدبي الخصافي كالدىاكؼ، رسالة ماجدتيخ، جامعة بغجاد  ((ٕ
 .ٔٔصـ، ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔكمية التخبية، العخاؽ،  -
البيخ كامي كأدب التسخد، د.ط، تخجسة: جبلؿ العذخؼ، الييئة  نظ، جػف:( ُيشطخ: كخككذا(ٖ

 .ٜٗٔ - ٚٗٔصـ، ٜٙٛٔالسرخية العامة لمكتاب، 
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الرامتة، كالعسل عمى خمخمة القيع الدائجة، كالبحث لئلنداف عغ مخخج مغ أزمة 
الػجػد كالحخية كالريخكرة، كىػ ترػر يمتقي في الشياية بالسعشى القامػسي لمتسخد، 

إنو ترػر يشقل السعشى القامػسي لمتسخد مغ كضعيتو المغػية الداكشة إلى قل أك 
 .(ٔ)«الشبس، كتشصق في السػاقف كالذخػصكضعية فشية تسػج بالحخكة، كتزج ب

، رفس الػاقع الحؼ يعير فيو؛ مشيا: د عشج الذاعخ أبعاد متعجدةكلمتسخ 
كرفس التقاليج االجتساعية التي تحيط بو، كقج يتعجاىا إلى الخفس كاالحتجاج عمى 

 .(ٕ)األنطسة الدياسية التي يعير في ضميا؛ فيتشاقس الذاعخ كمجتسعو
مغ الػجية المغػية بيغ معاني اإلقباؿ كالعتػ يتخدد سعشى )التسخد( ف إذف

بيغ معاني الخفس كالتسمسل كالعرياف كالخخكج، كسا أنَّو يتخدد مغ الشاحية الفشية 
يمتقي ك كرؤية األشياء مغ زاكية التحجؼ ليا كمعارضة قػانيشيا الذاممة، كالغزب، 

فشية عمى معاني الغزب كالسعارضة كالػجية الية مفيػـ التسخد مغ الػجية المغػ 
كمعشاه  كاالحتجاج؛ إذ ليدت ىشاؾ مدافة فاصمة بيغ معشى التسخد في كضعو المغػؼ 

في إبجاع السبجعيغ؛ فذعخ التسخد في الشياية ليذ عبًثا يرصشعو شائفة مغ البلىيغ 
 بقجر ما ىػ ضاىخة أدبية تدتجيب لػاقٍع لغػؼ كفشي بكل ما يشحشي عميو ىحا الػاقع

 .(ٖ)كالحزارية السعصيات الدياسية كاالجتساعيةلقػانيغ 
 )ج( مفههم الثهرة:

ة، كالػثػب، لغًة في معاني الييجاف،  (الثػرة)تجكر داللة  كالغزب، كالِحجَّ
كالشيػض، كاالرتفاع، كالتجفق، كالطيػر، كالدصػع، كاالنتذار، كالتفخؽ، كالفػراف، 

 كاالستخخاج.، كالحخث، ث، كالتشقيخكالديادة، كالبح
َر:»جاء في لداف العخب:  َىاَج... كَثػُر  َثاَر الذيُء َثْػًرا كُثؤكًرا كَثَػراًنا كَتَثػَّ

تو. كالثاِئخ: الغزباف، ك  يقاؿ لمغزباف أْىَيَج ما يكػف: قج ثاَر ثاِئُخه كفار الغزِب: ِحجَّ
                                                           

العدب، دمحم أحسج: ضػاىخ التسخد في الذعخ العخبي السعاصخ، رسالة دكتػراه، جامعة  ((ٔ
 .ٛقدع األدب كالشقج، د.ت، ص -األزىخ، كمية المغة العخبية 

 .ٗٔفانة داكد: ضاىخة التسخد في أدبي الخصافي كالدىاكؼ، )مخجع سابق( صس ُيشطخ: (ٕ)
 .ٙالعدب: ضػاىخ التسخد في الذعخ العخبي السعاصخ، )مخجع سابق( ص ُيشطخ: ((ٖ
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ثب. كالُسَثاَكَرُة: فاِئُخه؛ إذا غزب كىاج غزبو. كثار إليو َثْػًرا كُثؤكًرا كَثػراًنا: ك 
َخاُف كالُغباُر كغيخىسا َيُثػر َثْػًرا كُثؤكًرا كَثَػراًنا: ضيخ كسصع...  السػاثبة... كثار الجُّ

... انتذخ كتفخَّؽ  أؼ األصسعي: رأيت فبلًنا ثاِئخ الخأس؛ إذا رأيتو قج اْشَعافَّ شعخه؛
أبػ مشرػر: َجَذأْت أؼ ثارْت نفُدو؛ إذا َجَذأْت، كإْف ِشْئَت َجاَشْت؛ قاؿ كُيقاؿ: 

َر الَبْخؾَ  ...اْرتَفَعْت، كجاشْت أؼ َفارْت  كاستثارىا؛ أؼ أزعجيا كأنيزيا. كفي  كَثػَّ
يُِّج،  الحجيث: فخأيُت الساَء َيُثػُر مغ بيغ أصابعو؛ أؼ يشُبُع بقػة كشجة... كالثَّْػُر: الدَّ

كخَّـ هللا كجيو: إنَّسا ُأِكمُت يػـَ ُأِكَل . كقػؿ عمي كبو كشي عسخ بغ معج يكخب أبا َثْػرٍ 
؛ ألنو كاف َسيًِّجا، كجعمو أبيس؛ ألنو كاف عشى بو عثساف الثَّْػُر األبيُس؛ 

َر القخآَف: بحث عغ معانيو كعغ عمسو أشيب... ْرُت األمَخ: َبَحْثُتو. كَثػَّ ... كأَثاَر كَثػَّ
كُحكي َأْثَػَرَىا عمى الترحيح. كقاؿ هللا بعجما ُفتحت مخة،  بِّ األرَض: َقَمَبَيا عمى الحَ 

 : أؼ حخثػىا كزرعػىا كاستخخجػا مشيا بخكاتيا (ٔ)چگ  گچ»(ٕ). 

كالثػرة في مفيػميا االصصبلحي ىي: فعل التغييخ الذامل، أك ىي أقرى 
مخاحل الخفس لمدمبيات، كىي بحلظ عسٌل إنداني ىجفو التغييخ الذامل، كالتصييخ 

الدلداؿ الحؼ يقمب مبلمح األرض، ييد األعساؽ، كيغيِّخ الخخائط، كيبجؿ الكمي، إنيا 
 .(ٖ)السجتسعات كاألفكار
 -فمكية  -: الحخكات الجكرانية لمتغييخ )كػنية في معشاىا العاـكىي تعشي 

 .(ٗ)إندانية( السخاحل كالجكرات الستعاقبة -أرضية 

                                                           

 .ٜسػرة الخكـ، اآلية:  ((ٔ
 مادة )ثػر(. )مرجر سابق( ابغ مشطػر: لداف العخب، ((ٕ
بػقاسة، فصيسة: "جسيمة بػحيخد" الخمد الثػرؼ في الذعخ العخبي السعاصخ، رسالة  ُيشطخ: ((ٖ

 .ٖـ، صٕٚٓٓ/  ٕٙٓٓالجسيػرية الجدائخية،  -ماجدتيخ، جامعة مشتػرؼ، قدشصيشة 
 شمبي، فاشسة الدىخاء: الشدعة الػششية الثػرية كأساليبيا الفشية في القريجة العامية، ُيشطخ: ((ٗ

 -ىػ ٕٛٗٔ/  ٕٚٗٔالجسيػرية الجدائخية،  -معة الحاج لخزخ، باتشة رسالة ماجدتيخ، جا
 .ٙـ، صٕٚٓٓ/  ٕٙٓٓ
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بأنَّيا تغييخ جحرؼ عسيق كعاـ لمبشى  )الثػرة( بالسفيـػ الدياسيعخؼ كت
يتخافق عسػًما بحخكاٍت شعبية، كالثػرة ىي تقشية لبلستيبلء عمى االجتساعية لبمج ما، 

الدمصة، كيسكغ أف تؤدؼ إلى إقامة نطاـ اجتساعي ججيج، كىي في معشاىا الػاسع 
 .(ٔ)تجؿ عمى كل تحػؿ ميع في ميجاٍف محجد

مخحمة انتقالية؛ يغادر مغ خبلليا الفخد أك الجساعات مخحمة كسا أفَّ الثػرة 
كالتحمخ كحالة عجـ الخضى في الحيد الخاص، كحسميا إلى الحيد  الذكػػ الربخ ك 

 .(ٕ)العاـ
كلُّ اختخاٍع ثػرة، كلُّ اكتذاٍؼ »كالثػرة في حقيقتيا تذسل كل مشاحي الحياة؛ فػػػػ

أكل كالسذخب ججيٍج؛ إْف في المباس، كإْف في السثػرة، كلُّ فكخٍة ججيجٍة ثػرة، كلُّ زؼ 
كالسأكػ، كإْف في المغة كاألدب، كإْف في الرشاعة كالتجارة، أك في الجراسة كالعبادة، 

تججد الحياة مغ يػـٍ ، كىحه الثػرات ىي التي بيا أك في التقاليج كالشطع الدائجة؛ ثػرة
، كمغ جيٍل لجيل  .(ٖ)«ليـػ

بالثػرة؛ فالػاقع يثبت أفَّ األدب أحج كسائميا، بل أما مغ جية عبلقة األدب 
كأكثخىا فاعمية، ما داـ يمتقي معيا في الغاية، كإذا كاف ىجؼ األدب تغييخ الحياة؛ 

اختمفِت الػسائل، كتبايشِت األساليب،  رٍة ال تقـػ إال لحات الدبب، كإفِ فإفَّ أؼ ثػ 
 يقػؿ شو حديغ (ٗ)كبحلظ يغجك األدب مذعل الثػرة، كمميبيا، كأىع كسائميا لمتغييخ

فاألدُب يثػر قبل أْف تثػر الدياسة، كثػرة األدب ىي التي »: في كتابو )خراـ كنقج(
.. كليدت كنفػسيع كعقػليع. تسيج الصخيق لثػرة الدياسة؛ ألنيا تييئ قمػب الشاس

الثػرة الدياسية آخخ األمخ إال استجابة لثػرة العقػؿ كالقمػب كالشفػس التي يحجثيا 
                                                           

، مكتبة لبشاف ُٔسعيفاف، أحسج: قامػس السرصمحات الدياسية كالجستػرية كالجكلية، طُيشطخ:  ((ٔ
 .ٗٔٔصـ، ٕٗٓٓلبشاف،  -ناشخكف، بيخكت 

في الثػرة كالقابمية لمثػرة، د.ط، السخكد العخبي لؤلبحاث كدراسة بذارة، عدمي: ُيشطخ:  ((ٕ
 .ٛصـ، ٕٔٔٓالدياسات، معيج الجكحة، قصخ، 

 .ٕٗص ـ،ٜٜٓٔلبشاف،  -، مؤسدة نػفل، بيخكت ٜميخائيل: دركب، طنعيسة،  (ٖ)
فصيسة: "جسيمة بػحيخد" الخمد الثػرؼ في الذعخ العخبي السعاصخ، )مخجع سابق(  ُيشطخ:( (ٗ
 .ٗص
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أعخؼ ثػرة سياسية بالسعشى الحجيث أك القجيع لمفع الثػرة، إال كقج  األدب... كلدتُ 
كأخخجتيع سبقتيا ثػرة أدبية عقمية كانت ىي التي أغخت الشاس بيا، كدفعتيع إلييا، 

 .(ٔ)«مع يدتصيعػا صبًخا عمى ما يكخىػف، كال إبصاًء عسا يخيجكف عغ أشػارىع؛ ف
 خد، والثهرة:الخفض، والتس :الغهاهخ الثالث)د( الُسقاربة بين 

يبجك مغ خبلؿ العخض الدابق لتمظ السفاىيع ثسَّة عبلقة داللية اصصبلحية 
التقارب الجاللي يسكغ مبلحطة »ك عزيا سبًبا مغ اآلخخ أك نتيجة لو،بيشيا، أك أفَّ ب

كالتقاشع بيغ كل مغ الخفس كالثػرة في كػنيسا يجالف مًعا عمى بعس السعاني 
لمفع الثػرة يخد التسخد كالخفس  ةالسذتخكة كالتفخؽ كما شابيو، كضسغ السعاني الػارد

 .(ٕ)«أك التصابق الجاللي في الغالب عمى أساس التقارب
لثػرة كلّّ مشيا مكسل لآلخخ؛ ألف كىحا التقارب يػحي بأفَّ الخفس كالتسخد كا

األديب يتخح مػقًفا لمخفس أكاًل، كىػ في خزع رفزو ذاؾ يتسخد عمى كاقعو 
يصمقيا نتيجَة رفزو  ةً حيَّ  تخجسةً  السخفػض في قامػسو، ثع يجعػ إلى الثػرة؛ لتكػفَ 

 كتسخده.
كعمى نتيجة مشصقية ال مفخ مشيا لمتسخد، »أفَّ الثػرة إلى  (البيخ كامي) كيحىب

حيغ أفَّ التسخد ىػ في حقيقتو مػقف ذىشي أك عقمي فحدب؛ فإفَّ الثػرة إنسا ىي 
 .(ٖ)«تصبيق سميع لسفاىيع التسخد

يقع بيغ الثػرة كالذغب التسخد »أفَّ  بيشسا يخػ الجكتػر دمحم أحسج العدب
الفكخؼ؛ ألفَّ الثػرة حخكة باحثة عغ بجيل مػضػعي تخيج أف تجيد عميو، بيشسا يقف 

 .(ٗ)«التسخد عشج حج االحتجاج عمى ىحا الػاقع السيذع كإدانتو، كاالنقبلب عميو
                                                           

 ـ،ٕٗٓٓمرخ،  -، مؤسدة ىشجاكؼ لمتعميع كالثقافة، القاىخة طد.حديغ، شو: خراـ كنقج،  ((ٔ
 .ٜٗص
بغػرة، دمحم الرجيق: ندعة الخفس كأثخىا في تذكيل الذعخ العباسي، رسالة دكتػراه، جامعة  ((ٕ

 .ٗٔصـ، ٖٕٔٓ/  ٕٕٔٓ، الجسيػرية الجدائخية، ٕسصيف
 .ٜالعدب: ضػاىخ التسخد في الذعخ العخبي السعاصخ، )مخجع سابق( ص ((ٖ
 .ٜصالسخجع الدابق،  ((ٗ
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ُخ بعس الكتابات الشقجية إلى شطُ تَ  ؛إشار ىحا التآلف بيغ السفاىيع الثبلثةكفي 
اىا عمى أفَّ  مغ األلفاظمجسػعة   ؛نفذ اليجؼ ممتقاىا عمى، ك معشى كاحجٍ إلى  مؤدَّ

في  المغػية كاالصصبلحية؛ فيدّػؼ بعس الباحثيغبالخغع مغ اختبلؼ دالالتيا 
؛ كبحلظ فيي مفيـػ التسخد، كالخفس، كالثػرة، كالرجاـ، كالتحجؼبيغ  دراساتيع الشقجية

 .(ٔ)تشداؽ إلى ذات الفكخة كالسغدػ 
 :الخفض والتسخد والثهرة في شعخ االستشهاض 

ثػرتو مغ يدتسج ؛ ، ثائخٌ ، متسخدٌ رافٌس  االستشياضي بصبيعتو شعخٌ  الذعخُ 
يؤمُغ بيا في  عاتٌ شعًخا يجعػ إلى الحخاؾ، كعجـ االنكفاء عمى الحات، تُحخِّكو ند  كػنو

كاقًعا  ؛عي كالفكخؼ الدياسي كاالجتسا خ السخجػ؛ فيػ يخفس كاقعوسبيل إحجاث التغيي
 عميو. يتسخد عميو بترػيخ مداكئو، ُمعمًشا انقبلبومخيًخا ال يسكغ أف يدتسخ؛ فمخدًيا 

ُر حالة السؤمغ في مقرػرتو السجكية أبػ مدمع البيبلني فيحا  السطمػـ يرػِّ
يا في ؛ ؛ فاضصخبْت غيختوالسكمـػ الحؼ ُيياف في ديشو كعخضو كمالو ضسيخه؛ فجسَّ

 مغ )الخجد(   كَكَسٍج يذعميا؛ يقػؿ:خػٍؼ يصفئيا، أمخيغ؛ بيغ بيغ  فتخددْت 
 كِغيػػػػػػػػػَخُة السػػػػػػػػػؤمِغ فػػػػػػػػػي َضػػػػػػػػػسيِخهِ »

 الَخػػػػػػػػػػػُؼ كُيػِرييػػػػػػػػػػا األَسػػػػػػػػػػىُيْصِفئَيػػػػػػػػػػا   

   
 ُييػػػػػػػػػػػاُف فػػػػػػػػػػػي َحخيِسػػػػػػػػػػػِو كِعْخِضػػػػػػػػػػػوِ 

 كِدْيُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو كماُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو ِمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل المَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 َحػػػػػػػػػػػػاِمي الُحَسيَّػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػِخٌس لِكشَّػػػػػػػػػػػػوُ 

 شػػػػػػػػػػػػَخاَرٌة فػػػػػػػػػػػػي َضػػػػػػػػػػػػَخـٍ ال مػػػػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػػػػػَجا  

   
 مػػػػػػػػػا َتشفػػػػػػػػػُع الِغيػػػػػػػػػَخُة فػػػػػػػػػي َمْكسِشيػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػيُف فػػػػػػػػػػػػي ِقَخاِبػػػػػػػػػػػػِو ال ُيْشتَزػػػػػػػػػػػػى    كالدَّ

   
 الَخيػػػػػُل ِكْدػػػػػًفا سػػػػػاقًصاحتػػػػػى تِكػػػػػخَّ 

(ٕ)«َتْيػػِػؼ َىػػِػؼَّ العاِصػػفاِت فػػي الػػػَغى  
 

   
تدجيل رفزو مغ تمظ الحالة التي كصل إلييا الشاس ب يكتِف الذاعخ ىشالع 

، كندكؿ مغ قمة حيمتيع، كعجـ الُسعيغ ليع؛ بل يجعػ إلى الػثػب، كسلِّ الديػؼ
فائجة الغيخِة فسا  بخيػٍؿ تيػؼ عمى الخرع كأنيا ريح عاصف؛ ساحات القتاؿ

                                                           

 .ُٙٔيشطخ: بغػرة: ندعة الخفس كأثخىا في تذكيل الذعخ العباسي، )مخجع سابق( ص ((ٔ
 .ٖٓ٘البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص ((ٕ
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ا فائجة الديف اليامج في غسجه ما لع كم  !ياًناالسحبػسِة في مكسشيا ما لع ُتتخجع عِ 
 مغ تمظ األبيات. تفػحالخفِس كالتسخد كالثػرة  فسعاني الحاجة إليو !ُيدّل عشج 
عمى السذيج ركح الحيػية كالتدارع  أضفْت  تيػؼ( -)تكخ  ألفعاؿ السزارعةكا

؛ ألف الػاقع يفخض ذلظ؛ فالسػقف مػقف كال فتػر ال إبصاء كاالنصبلؽ؛ حيث
 استشياٍض كاستشفار.

يشتقل إلى كصف  ثعدمع نَفَدُو الحساسي في كصف الخيل، ُيصيل أبػ مبعجىا 
حي  كصف الديف أيًزا، ككل ذلظ الػصف يسدجو في مذيجالجير ذاتو، ثع 

 (ٔ)«كفخسو في صػرة شعخية كاحجةبيغ الديف كالفارس  جسعُ ي»ػفػػٍة ُمفتخَضة، لسعخك
خاِؾ كالثػرة في كجو الصغياف؛ لحلظ يرػغيا الذاعخ ُخصًَّة لمح ؛كىي صػرة ُمتخيَّمة

 (الخجدمغ )   :ما أنيى رسع معالع خصَّتويقػؿ بعج
 بيػػػػػػػػػِحِه الُخصَّػػػػػػػػػِة ُنذػػػػػػػػػِفي َغْيَطشػػػػػػػػػا»

ػػػيِف     أُخػػػػ الَغػػػْيِع اْشػػػَتَفىإْف كػػػاَف بالدَّ

   
 بيػػػػػػػػػػػػِحِه الُخصَّػػػػػػػػػػػػِة ُنخِضػػػػػػػػػػػػي ربَّشػػػػػػػػػػػػا

َضػػػػػػػا    إْف كػػػػػػػاَف فيشػػػػػػػا َشاِلػػػػػػػٌب ِمشػػػػػػػُو الخِّ

   
 بيػػػػػػػػػػػػػِحِه الُخصَّػػػػػػػػػػػػػِة َنْبتػػػػػػػػػػػػػاُع الُعػػػػػػػػػػػػػبل

نيا كنْدػػػػػتػِفي الُسَشػػػػػى   ْيِغ كالػػػػػجُّ  فػػػػػي الػػػػػجِّ

   
 بيػػػػػػػػػػػػػِحِه الُخصَّػػػػػػػػػػػػػِة َنْخَقػػػػػػػػػػػػػى ُسػػػػػػػػػػػػػمًَّسا

(ٕ)«ِلغاَيػػػػػػػػػػػٍة َحػػػػػػػػػػػسَّ عمييػػػػػػػػػػػا كَدَعػػػػػػػػػػػا  
 

   
ُرباِعيَّة أبي مدمٍع  َنْخَقى( -َنْبتاُع  -ُنخِضي  -ُتسثُِّل األفعاؿ السزارعة )ُنذِفي 

 مفعسة نتائجمغ أجل إحجاث التغييخ، كاستئراؿ االستبجاد؛ الػّثابة لشتائج ُخصَّتو 
 ى الغميل مغ الطََّمَسة بديػؼ البػاسل؛ ليشداحَ فبتمظ الخصة ُيذفَ كالبقاء؛ بالجيسػمة 

، كبيا جلَّ كعبل؛ فخضاؤه مصمب السؤمشيغ ى الخبُّ ، كبيا ُيخَض الكمسى غيس الرجكر
يغ كالجنيا خفعةِ ُب السعالي السػصمة لُتكدَ   كالدسػ.ى لُدمَِّع السجِج ، كبيا ُيختقَ الجِّ

الشاصح الخافس؛ فيػ  نطخةأبػ مدمع شاعخ متعجد الخؤػ، يشطخ إلى قػمو 
أرداه إلى تي كصل إلييا السجتسع بدبب الجيل الحؼ يخفس حالة االنحصاط ال

                                                           

، ٖسابق( تعميق السحقق دمحم الحارثي، حاشية رقع، )مرجر ألبي مدمع اآلثار الذعخية ((ٔ
 .ٚٓ٘ص
 .ٜٓ٘ص السرجر الدابق، ((ٕ
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إلى حياض  الُسغيَِّب  الحزيس، كيجعػ إلى التسخد عمى ىحا الػاقع، كإعادة السججِ 
 (الصػيلمغ )    :(ٔ)األمة مغ ججيج؛ يقػؿ

 لشػػػػػػػػػا أنُفػػػػػػػػػٌذ لكشَّيػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػـَ ُضمَسػػػػػػػػػةٌ »

 كناِشػػػػػػػػػػػئٌة لكشَّيػػػػػػػػػػػا َبْعػػػػػػػػػػػُج فػػػػػػػػػػػي الَسْيػػػػػػػػػػػجِ   

   
 ُعُيػػػػػػػػػػػَد َفَخاِرنػػػػػػػػػػػا إذا َنْحػػػػػػػػػػُغ شاَلعشػػػػػػػػػػػا

 رأْيشػػػػػػػػػػػػا ِعطاًمػػػػػػػػػػػػا ال ُتعيػػػػػػػػػػػػُج كال ُتْبػػػػػػػػػػػػِجؼ  

   
 كإْف َنْحػػػػُغ الَحْطشػػػػا َقَزػػػػايا انِحصاِششػػػػا

 َحَكْسشػػػػػػػػا بػػػػػػػػأفَّ الَجْيػػػػػػػػَل آفُتشػػػػػػػػا الُسػػػػػػػػخِدؼ  

   
َر أقػػػػػػػػاـٌ عمػػػػػػػى َعػػػػػػػخِش َمْجػػػػػػػِجنا  َتَرػػػػػػػجَّ

 كمػػػػػػػػػػػػا ذاَؾ إال لمُقُعػػػػػػػػػػػػػِد َعػػػػػػػػػػػػِغ الِجػػػػػػػػػػػػجِّ   

   
 ُخُسػِدنػػػػػػػػاكُكشَّػػػػػػػػا ِسػػػػػػػػخاَج الَسجػػػػػػػػِج قبػػػػػػػػل 

 فػػػػػػبل كػػػػػػاف ِمػػػػػػْغ أمجاِدنػػػػػػا آِخػػػػػػَخ الَعْيػػػػػػجِ   

   
ػػػػي ُصػػػػجكَر َمصػػػػيُِّكع" (ٕ)"أقيسػػػػػا َبِشػػػػي ُأمِّ

 

 فَمْدػػػػػػػػػَشا إلػػػػػػػػػى َغػػػػػػػػػْػٍر َندػػػػػػػػػيُخ كال َنْجػػػػػػػػػجِ   

   
ي بػػخكِح الَسْجػػِج فػػي ُسػػْبِل َعاِرنػػا  ُنَزػػحِّ

(ٖ)«ا رأِسي َحياًء ِمػَغ الَسْجػِج""َنَكْدُت لي  
 

   
ُؾ الذاعخ  أكليا  ؛صػرتو اآلنفة باعتساده عمى جػانب أسمػبية معالعُيحخِّ

الجيل  تقػقع السجتسع في ضبلمية حكع بوليثبَت  (ٗ)«يالكشَّ «التػكيجؼ  االستجراؾ
ثع ، الرغار في ميجىع أشبو ما يكػنػف بالربيةلع تشزج بعُج لذباٍب  القاتع بعقػؿٍ 

كالشتيجة في ليبيَِّغ الدبب  «إْف نحغ»ك «إذا نحغ»اعتساده عمى أسمػب الذخط 

                                                           

 .ٓٔٚالبيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 ػ:خَ فَ شْ ىحا الذصخ تزسيغ مغ المية العخب لمذَّ  ((ٕ

 أَلْمَيلُ أقيسػا بشي أمِّي ُصجكَر َمصيُِّكْع          فإنِّي إلى قػـٍ ِسَػاُكْع 
ْشَفَخػ، عسخك بغ مالظ )ت   ، تح: إميل بجيع يعقػب، ٕؽ ىػ(: الجيػاف، ط ُٓٚيشطخ: الذَّ

 .ٛ٘ـ، صٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔلبشاف،  -دار الكتاب العخبي، بيخكت 
 في مجح أبي السغيث الخَّافقي: تزسيغ مغ قريجِة أبي تساـالثاني الذصخ  ((ٖ

 لَفْفُت لو رأسي حياًء ِمَغ الَسْججِ          أَتاِني مع الخُّكباِف َضغّّ ضَششَتُو  
ىػ(: الجيػاف بذخح الخصيب التبخيدؼ، ُٖٕٔيشطخ: أبػ تساـ، حبيب بغ أكس الصائي )ت  

 .ٖٚٔ، صٔـ، جٕٔٓٓلبشاف،  -، دار الفكخ العخبي، بيخكت ٔط
(: ابغ ىذاـ،  ((ٗ رارؼ أبػ دمحم، عبجهللا جساؿ الجيغ بغ يػسف األنُيشطخ في معاني )لكغَّ
د.ط، تح: دمحم محيي الجيغ عبجالحسيج، السكتبة  ،عغ كتب األعاريب مغشي المبيبىػ(: ٔٙٚ)ت

 .ٕٖٓ، صٔج ـ،ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔلبشاف،  -العرخية، بيخكت 
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ة، كيعزج ذلظ كمو بأسمػب عاتيا السشجسّ عقػؿ ثع العػاشف مغ أجل إثارة ند خصابو لم
 لتػكيج رفزو كتسخده. «فمدشا -فبل كاف  -ال ُتبجؼ  -يج ال ُتع»الشفي 

ُب الديج ىبلؿ بغ بجر البػسعيجؼ السػسػمة  (ٔ)السخسدة أبياتوفي  كيؤنِّ
كغفمتيع عغ  عمى تفخيصيع بتخكيع الشاس عمى جيميع؛ القػـِ  ةَ يَ مْ عِ بػػػ)كثبة عخبية( 

الببلد، كبث اليػاف في قمػب الشاس، فكانػا سبًبا في تقيقخ  الشيزة بأبشاء شعبيع؛
ُمعمًشا رفزو بقاء ؛ مػاؿ كاألعخاض شعسة في أيجييعاأل إلى األعجاء، كتخؾكالخكػف 

،كالة األمخ، تمظ الِعبّلت التي رّسخيا  أىل كبعس الخاصة؛ داعًيا  كسادات القـػ
 مغ تمظ الغفمة، كإقامة أركاف السعارؼ بالعـد كاإلرادة؛ يقػؿ:إلى الشيػض ُعساف 

 مغ )الكامل(
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعُب ُمْشَتِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأْيَغ ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاُتُو »  الذَّ

   
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْل عمَُّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأْزَىَخْت َجَشَباتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو 

   
ـْ َثقَُّفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه فأْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخَقْت راياتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو   أ

   
ـَ َعْشػػػػػػُو ُكالتُػػػػػػوُ ]مػػػػػػا  ـَ َشػػػػػػْعٌب َنػػػػػػا  َقػػػػػػا

(ٕ)كاْسَتْذػػػػػػَعُخكا التَّْفػػػػػػِخْيَط كاإلْىَسػػػػػػاال[  
  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً   َغَفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كَأْرَخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْػا لمَخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِؿ َأِزمَّ

   
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإالـَ نبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لؤلَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِدؼ ُشْعَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة 

   
 إْف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ُنِثْخَىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َكْثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة َعَخِبيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 بيات قريجة الذاعخ السرخؼ أحسج محـخ التي مصمعيا:ألتخسيذ  األبياتىحه  ((ٔ
 َعخٌش َىَػػ كَقجيُع ُممٍظ َزاال َىَفِت الُعخكُش كُزْلِدلْت  ِزلداال           

، أحسج: الجيػاف "الدياسيات"،  ، مكتبة الفبلح، ٔط ُيشطخ: محـخ ، تح: محسػد أحسج محـخ
 .ٕٗٓ، صٔ، السجمجٔـ، جٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔالكػيت، 

ٕ)) .  ما بيغ معكػفتيغ ]  [ ىػ لمذاعخ أحسج محـخ
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ػػػػةً  (ٔ)]تػػػػأبى الِعَشايػػػػةُ   أْف ُتَرػػػػاِفَح ُأمَّ

 اإلْذالال[ (ٕ)تخضػػػػى اليػػػػػاَف كتَػػػػْأَلفُ   

   
 َأَيُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْػُز أْف َنبَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ِعبلَِّتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

   
 تبًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخأؼ ُتَقاِتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاِتشا 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَذ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ َعاَداِتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ُىبِّ

   
عػُب كنحُغ في َغَفبلِتشػا  ]َتْدَعى الذُّ

 نػػػػػػػػػأَبى الِفَعػػػػػػػػػاَؿ كُنْكِثػػػػػػػػػُخ األْقػػػػػػػػػػػاال[  

   
 أْرَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف الَسَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرِؼ َعْدُمَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُيِقيُع 

   
 كَيُذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجُّ أْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخاَؼ التَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآِخي َحْدُمَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   
 كِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَغ الَجَباَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة أْف َنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِحؿَّ كَغْيُخنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   
 ]َركُبػػػػػػا ُمتػػػػػػَف الَعاِصػػػػػَفاِت كَشػػػػػْأُنشا

ـَ كاآلَمػػػػػػػػاال[   (ٖ)«أْف َنْخَكػػػػػػػَب اأَلْكَىػػػػػػػػا
 

   
يتكئ الذاعخ في مقصػعتو الدابقة عمى األسمػب اإلنذائي الستسثل في 

استفياـ ىػ ك  « أيجػز -  إالـَ  -  ىل عّمُسػه -  أيغ سخاتو» التػبيخياالستفياـ 
التي اعتسج عمييا في سقابمة ال، كفي كاالستبصاء ذة كاالستشكارالجى يحيل إلى معاني

ركبػا »ك، «نحغ في غفبلتشا»تقابميا  «تدعى الذعػب» :بيغ اآلخخ كاألناتخسيدتو 
رفزو لسا كصمت جػانب  خُ يِ طْ يُ  «نخكب األكىاـ كاآلماال»تقابميا  «متػف العاصفات

 نبصاح.كالتخاجع كاالإليو أكضاع الشاس مغ االنحجار 
كفي ىحا اإلشار مغ الخفس الفكخؼ كالدياسي، كالخكػف السقيت لمجيل، 

تمظ االنتكاسة لػششو ُعساف  عخِّؼ أبػ سبلـ الكشجؼيُ كغمبة األعجاء بفكخىع كسصػتيع؛ 
جىايا، في قعػدىا كتحلُّمِ  إياىا بالسخأة التي  باعًثا فييا ركح األندشة؛ كمذبًيا ؛كيجدِّ

يالة؛ فشبحْت بحلظ بشييا األعبلـ؛ يتخبصػف في ضمسات الج ىا؛ فتخكتيععقَّْت أبشاء

                                                           

 كفي ديػاف أحسج محـخ (الصبيعةتأبى ): كردْت بغ بجر مديج ىبلؿ ل السصبػع جيػافالفي  ((ٔ
؛ ألنو األصل. الباحث فأثبتَ  (تأبى العشاية): كردْت   ما كرد في ديػاف أحسج محـخ

، كىي «تأنف: تخفس»كشخحيا بقػلو: بالشػف، أثبَت محقق ديػاف الديج ىبلؿ كمسة )تأنف(  ((ٕ
دة في ديػاف أحسج ار فيي الػ بالبلـ؛ ترحيف؛ ألف الدياؽ السعشػؼ ال يعزجىا، أما كمسة )تألف( 

، كسياؽ األ  يجؿ عمييا. بياتمحـخ
 .ٖٚٔالجيػاف، )مرجر سابق( ص البػسعيجؼ، ىبلؿ بغ بجر: ((ٖ
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؛ كتزييع العقػؿ ،أف الجيل ىػ كراء انحصاط الببلد ؤكًجام أصحاب العمـػ كاألفياـ؛
 الكامل(:)مغ   يقػؿ:
 َقَعػػػػػػػَجْت ُعسػػػػػػػاُف ِبَجْيِمَيػػػػػػػا أْعػامػػػػػػػا»

ِكىا إْرَغامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    كتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَحلَّمْت ِلَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجُّ

   
 َتَخَكػػػْت َبِشْيَيػػػا فػػػي الَجَيالػػػِة كالَعَسػػػى

 ِمػػػػػػْغ َبْعػػػػػػِج مػػػػػػا كػػػػػػانػا لَيػػػػػػا أْعبلمػػػػػػا  

   
 بأنَّيػػػػػػػػػػػاأْنَدػػػػػػػػػػػْت ُحُقػػػػػػػػػػػػَقُيُع َتُطػػػػػػػػػػػغُّ 

 َمْعػػػػػػػػػػػػُحكَرٌة قػػػػػػػػػػػػج َضشَّػػػػػػػػػػػػِت األكَىامػػػػػػػػػػػػا  

   
 َنَبػػػػػػػػػػػػػَحْتُيُع َنْبػػػػػػػػػػػػػَح الشَّػػػػػػػػػػػػػػاِة َكَراَءىػػػػػػػػػػػػػا

 مػػػػػػػػػا َراَقَبػػػػػػػػػْت فػػػػػػػػػي َنْبػػػػػػػػػِحَىا المُّػَّامػػػػػػػػػا  

   
 لػػػػػػػْػ أنَّيػػػػػػػا تَػػػػػػػْجِرؼ الُعَقػػػػػػػػَؽ كَماَلػػػػػػػوُ 

 َلَخأْتػػػػػػػػػػػػُو َشػػػػػػػػػػػػْخًعا ال َيِحػػػػػػػػػػػػلُّ َحَخامػػػػػػػػػػػػا  

   
 أْك أنَّيا تَػْجرؼ الَحَقػاِئَق مػا اْرَتَزػْت 

ػػػػػػػػػػػػػػػَساَؾ َمَقامػػػػػػػػػػػػػػػا    إال الَسَجػػػػػػػػػػػػػػػخََّة كالدِّ

   
 ؼَسػػػػػا الَجْيػػػػػُل الَعِطػػػػػيُع ىػػػػػػ الػػػػػحَلِكشَّ 

(ٔ)«َحػػػػػػػطَّ الػػػػػػػِببلَد كَضػػػػػػػيََّع األْقػامػػػػػػػا  
 

   
 قعجْت »األسمػب الخبخؼ في رسع حجكد رفزو كتسخده  إلىدتشج أبػ سبلـ ي
 - يعتْ بحَ نَ  -األكىاما  ْت ضشَّ  -أْنَدْت حقػقيع  -بشييا  تخكْت  -لعجكىا  مْت تحلَّ  -عساف 

 فَّ حذجإ ألسمػب يعمػه التحدخ كاألسى؛ إذْ كىحا ا «األقػاما عَ يَّ َض  -الببلد  طَّ حَ 
 -َحطَّ  - نبحْت  -ْت ضشَّ  -أنَدْت  - ْت تخك - مْت تحلَّ  - األفعاؿ الساضية )قعجْت 

الساضية الذاعخ، كسا أفَّ ىحه األفعاؿ في ميداف  الخفسل أبججيات سثِّ يُ  (عَ ضيَّ 
باإلضافة إلى داللتيا عمى كقػع تمظ السخفػضات في الدمغ الساضي؛ فإنيا تجؿ عمى 

ة، كىي إلى القياـ كالثػرة في األبيات اآلتي ؛ كيؤيج ذلظ دعػة الذاعخالحاؿ أيًزا
 في الحاضخ؛ فيصمق فعاؿ السخفػضةداؿ يخضخ لتمظ األي دعػة تجؿ عمى أفَّ بمجه ما

عبخ تحكيخىا مخاشًبا ُعساف خصاب تقخيع كتأنيب  صخخة ثائخة لتخؾ الحؿ كاليػاف؛
 مغ )الكامل(   يقػؿ:نبحتيع؛  ببصػالت أبشائيا الحيغ عّقتيع، كمآثخ قػميا الحيغ

 ُقػػػػػِمي ُعسػػػػاُف كفػػػػى ُقُعػػػػػُدِؾ ِذلَّػػػػةً »

 َتْشُطػػػػػػػػػػػخؼ َمػػػػػػػػػػػْغ َقامػػػػػػػػػػػا (ٕ)ِلَبِشيػػػػػػػػػػػِظ َىػػػػػػػػػػػبلَّ   

   
                                                           

 .ٜٗالكشجؼ، أبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( ص ((ٔ
: حخُؼ تحزيٍس، كىي تجخل عمى األفعاؿ الساضية كالسزارعة؛ ضاىخة أك مقّجرة، كإْف ىبلَّ  ((ٕ

ـُ كالشفػُس ِصحاُح؛ أؼ: ىبلَّ يحجُث التقجـُ.جاء   بعجىا االسُع؛ فعمى تقجيخ الفعل، مثل: ىبلَّ التقجُّ
ىػ(: رصف السباني في شخح حخكؼ السعاني، ُٕٓٚيشطخ: السالقي، أحسج بغ عبجالشػر )ت 

 . =ٔٚٗـ، صٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔسػريا،  -، تح: أحسج دمحم الخّخاط، دار القمع، دمذق ٕط
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 َقػػػػػػػػَخْأِت فػػػػػػػػي تَػػػػػػػػآريِخ األُلػػػػػػػػى َىػػػػػػػػبلَّ 

 أْيَقزػػػػػػػػػػػػػػػػا بِدػػػػػػػػػػػػػػػيػِفيْع َمػػػػػػػػػػػػػػػْغ َنامػػػػػػػػػػػػػػػاإْذ   

   
 َأَك َمػػػػػػا َسػػػػػػِسْعِت أنَّيػػػػػػْع قػػػػػػج دكَّخػػػػػػػا

 أْعػػػػػػػػػػػػػػػػػَجاَءىْع إْذ َخػػػػػػػػػػػػػػػػػاَلُفػا األْحَكامػػػػػػػػػػػػػػػػػا !  

   
ػػػػػجكاأَك َمػػػػػ  ا َعِمْسػػػػػِت بػػػػػأفَّ َقػَمػػػػػِظ َميَّ

 )أفخيقيػػػػػػػػػػػػػػا( كاْسَتْأَسػػػػػػػػػػػػػػخكا األْعَجامػػػػػػػػػػػػػػا !  

   
 َنْجػػػػٍج كالَحدػػػػا َمَمكػػػػػا ُممػَكػػػػِظ أْرَض 

 كاْسػػػػػػػػػػػػَتْشَدلػا )الَبْحػػػػػػػػػػػػَخيَغ( ثُػػػػػػػػػػػػعَّ )ِتَيامػػػػػػػػػػػػا(  

   
 إْف ُكْشػػػػػػػػِت َجاِىَمػػػػػػػػًة َمػػػػػػػػآِثَخ َيْعػػػػػػػػُخبٍ 

ػػػػػػػػػػػيػَؼ كَسػػػػػػػػػػػاِئمي األْقػامػػػػػػػػػػػا    فَدػػػػػػػػػػػِمي الدُّ

   
 أْك َسػػػػػاِئمي اإلْفػػػػػَخَنَج َكْيػػػػػَف ِلَقػػػػػػِمِيعْ 

ػػػػػػػػػػخكا األْصػػػػػػػػػػَشاما (ٔ)تَّػػػػػػػػػػٍة()بَ فػػػػػػػػػػي     إْذ َكدَّ

   
ػػخكاكػْع ُمػػخِّ رأٍس فػي   )َمَخػػا( قػج َكدَّ

(ٕ)«كَبشػػػػا عمػػػػى )َرْأِس الخََّجػػػا( اْسػػػػِتْحَكاما  
 

   
 

                                                                                                                                                                      

  ِبيغ دخػليا عمى الساضي كدخػليا عمى فائجة: م ) َغ الستأخخيغ َمْغ ُيفخِّؽ في معاني )ىبلَّ
 السزارع؛ عمى الشحػ اآلتي:

 )أ( إذا دخمت عمى الفعل الساضي؛ فيي حخٌؼ لمتػبيخ أك التشجيع؛ نحػ: ىبلَّ كتبَت فخَضَظ.
 جيًجا.)ب( إذا دخمت عمى الفعل السزارع؛ فيي حخٌؼ لمتحزيس؛ نحػ: ىبلَّ تجرُس 

 .ُٜ٘ٗيشطخ: الخصيب، السعجع السفرل في اإلعخاب، )مخجع سابق( ص
َبتَّة: كتدسى أيًزا: َبات، كَباتي: ىي جديخة كيشية مغ جدر أرخبيل المػ، كالحؼ يزع أيًزا  ((ٔ

ـ عمى يج سميساف كسعيج ابشي عباد ٜٗٙىػ / ٘ٚالمػ كمانجا. تأسدت مجيشة )َبّتة( عاـ 
ف عشجما ىاجخا إلى شخؽ إفخيقيا، كاستسخ حكع بشي الجمشجػ في )َبّتة( إلى الجمشجييغ حاكَسي ُعسا

ـ حيغ تسكغ سمصاف )كمػة( مغ الديصخة عمييا كعدؿ حاكسيا، ثع حكسيا ٓٚٔٔىػ / ٘ٙ٘عاـ 
 ـ.ٖٕٓٔالشباىشة بعج أف ىاجخ إلييا الدمصاف سميساف بغ سميساف بغ مطفخ الشبياني عاـ 

 الحيغ يقرجىع أبػ سبلـ الكشجؼ في قػلو:  تججر اإلشارة ىشا أّف اإلفخنج
خكا األصشاما            أْك َساِئمي اإلْفَخَنَج َكْيَف ِلَقػِمِيعْ   في )بتٍَّة( إْذ كدَّ

ـ، كبقيت سيصختيع عمييا حتى ٙٓ٘ٔىػ / ٜٔٔىع البختغاليػف؛ الحيغ سيصخكا عمى )بّتة( عاـ 
ـ، كَعّيغ عمييا كالًيا ٜٛٙٔىػ  / ٓٔٔٔـ تسكغ اإلماـ سيف بغ سمصاف اليعخبي مغ تحخيخىا عا

 .ٜٖٚ، صٕمغ بشي نبياف.   ُيشطخ: مجسػعة مؤلفيغ: السػسػعة الُعسانية، )مخجع سابق( ج
كُيشطخ: السغيخؼ، سعيج بغ عمي بغ جسعة: جييشة األخبار في تاريخ زنجبار، تح: دمحم عمي 

ـ، ٕٔٓٓ -ىػ ُٕٕٗٔعساف،  سمصشة -، كزارة التخاث القػمي كالثقافة، مدقط ٗالرميبي، ط
 .ٜٙٔص
 .ٜٗالكشجؼ، أبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( ص ((ٕ
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د الذاعخ مآثخ قػمو كبصػالتيع؛ يخاشب ُعساف مخة أخخػ  كبعج أف عجَّ
ببلده  تػقع، كىػ بحلظ يجعػ إلى ثػرة حقيقية، كصحػة كيجعػىا إلى القياـ مغ ججيج

 مغ )الكامل(   كأىميا مغ غفػتيع؛ حيغ يقػؿ:
 َمػػػػاَذا الُقُعػػػػػُد ُعَسػػػػاُف َىػػػػبلَّ َتْخُقِبػػػػي»

 ِفػػػػػػػػيَسْغ َعَقْقػػػػػػػػِت ِمػػػػػػػػَغ الَبِشػػػػػػػػيَغ أَثامػػػػػػػػا !  

   
 َمػػػػا َتْشُطػػػػخؼ أْبَشػػػػاَء َغْيػػػػِخِؾ أْصػػػػَبحػا

َمػػػػػػػػػػػػاِف أِعػػػػػػػػػػػػدًَّة كِكَخامػػػػػػػػػػػػا !    فػػػػػػػػػػػػي َذا الدَّ

   
ِمي أْبَشػػػػػػػاِؾ إذْ   ُقػػػػػػػػِمي ُعسػػػػػػػاُف كَقػػػػػػػػِّ

ِعي َمػػػػػػػْغ َخامػػػػػػػا    َأِلُفػػػػػػػػا الُقُعػػػػػػػػَد، كَشػػػػػػػجِّ

   
 ُقػػػػػػػِمي ُعسػػػػػػاُف َفػػػػػػَحا َزَماُنػػػػػػِظ ُمْقِبػػػػػػلٌ 

 كاْسػػػػػػػػَتْخِجِعي َمػػػػػػػػا َفػػػػػػػػاَت َعْشػػػػػػػػِظ َتَسامػػػػػػػػا  

   
 يػػػػا َقػػػػػـِ أْىػػػػَل ُعسػػػػاَف َكػػػػْع أْدُعػػػػػُكعُ 

(ٔ)«َىػػْل َسػػاِمٌع أْك َمػػْغ ُيِجيػػُب َكبلمػػا !  
 

   
كششو في السقصػعتيغ األخيختيغ  أبػ سبلـ مع يعقجىاىحه السرارحة التي 

استعساؿ مغ كثخة  يشبشيابي االنجفاع الخص ىي مرارحة استشياضية مشجفعة؛ كذلظ
عي  -سائمي  -سمي  -قػمي أفعاؿ األمخ ) األساليب اإلنذائية؛ مثل  -شجِّ

ما  -  ماذا القعػد -أَك ما سسعِت   -أَك ما عمسِت  كأسمػب االستفياـ )استخجعي( 
( لمستكا  (شطخؼ ت ككل تمظ ألكثخ مغ مخة، كالتػبيخ تحزيس عسالو لمحخؼ )ىبلَّ

نخػة ركاميا  ليشتذل مغ ساف؛ في تجديج فشي ليا؛األساليب مػجية لخصاب بمجه عُ 
ل )قػمي( إال ليجلل عمى ضخكرة الشيزة بكل تكخاره لمفعما ، ك الذخفاء، كعدائع الشببلء

 أشكاليا.
ذلظ التخاذؿ الُسحؿ  - الخفس القاشعفي إشاٍر مغ  -كيدتشكخ أبػ سبلـ 

 هللاِ  كزعساء كعمساء؛ بيشسا يخكف ديغَ  كقادةٍ  خ السدمسيغ مغ أعيافٍ ائسيغ عمى أملمق
بعجما ذاقػا مغ ذؿٍّ ؛ فأؼُّ غيخة تػقطيع يافيع تُ ب، كنفػسَ السدمسيغ ُتشيَ  ، كأمػاؿَ ـيجَ يُ 

 مغ )الكامل(    يقػؿ: كىػاف؛
ـِ األُمػػػػػػػػػرِ » ـُ ! مػػػػػػػػا َبػػػػػػػػاُؿ ُقػػػػػػػػػَّا  ِنَيػػػػػػػػا

ـُ ُرْكُشػػػػػػػػػػػػػػُو كُيَزػػػػػػػػػػػػػػاـُ    ْيُغ ُيْيػػػػػػػػػػػػػػَج  كالػػػػػػػػػػػػػػجِّ

   
 فػػي الػػشَّفِذ تُػػػِقُطيْع عمػػى ىػػل ِغيػػخةٌ 

 إْنَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِذِه ! إفَّ الُقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخاـُ   

   
 أْمػاُلشػػػػػػػػػػػػػا َمْبُحكَلػػػػػػػػػػػػػٌة ِبَيػػػػػػػػػػػػػِج الِعػػػػػػػػػػػػػَجػ

 كُنُفػُسػػػػػػػػػػػػشا َتْحػػػػػػػػػػػػَت التُّػػػػػػػػػػػػَخاِب ُتَدػػػػػػػػػػػػاـُ   
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 مػػػػا َباُلشػػػػا َنْخَضػػػػى الَسَحلَّػػػػَة! ىػػػػْل لشػػػػا

ـُ !   ـْ أنَّشػػػػػػػػػػػػػػػػا أْغَشػػػػػػػػػػػػػػػػا  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْغ َقاِئػػػػػػػػػػػػػػػػٍج أ

   
 مػػا َباُلشػػا َنْخَضػػى الُقُعػػػَد عمػػى الَقػػَحػ

ـُ !    فَكأنَّشػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػيغ الػػػػػػػػػػػػػػػَػَرػ أْيتَػػػػػػػػػػػػػػػا

   
 مػػػػػػػا َباُلشػػػػػػػا فػػػػػػػي ِحيػػػػػػػخٍة ِمػػػػػػػْغ أْمِخنػػػػػػػا

ـُ !    َكا َحْدػػػػػػػػػػختا ىػػػػػػػػػػػبلَّ ُيَدػػػػػػػػػػلُّ ُحَدػػػػػػػػػػػا

   
ػػػُعػَد إلػػػى الُعػػػبل  مػػػا َباُلشػػػا َنْيػػػَػػ الرُّ

 بأنَّيػػػػػػػػػػػػػػػا أْحػػػػػػػػػػػػػػػبلـُ !لكػػػػػػػػػػػػػػػْغ َنُطػػػػػػػػػػػػػػػغُّ   

   
 تمػػػػَظ الَخيػػػػاالُت التػػػػي َعَخَضػػػػْت لشػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَسْت ِبُعقػِلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أْكَىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـُ     فَتَجدَّ

   
 آٍه، كىػػػػػػْل ُيْحيػػػػػػي التَّػػػػػػأكُُّه َمػػػػػػْغ َغػػػػػػَجا

ـُ !   (ٔ)«فػػػػػي َرْمِدػػػػػِو ثَػػػػػاٍك عميػػػػػِو ُرَخػػػػػا
 

   
 الذخفاء الحيغ غيَّبيع الجَّىخ بكأسِ  كيبحث الذاعخ بعجىا عغ أكلئظ الخجاؿ

ػا خمف ستار انبصاحيع كرضػخيع؛ فآثخكا الشػـ  و؛ فاستبجليع بخجاؿٍ ػنِ شُ مَ  انجسُّ
يع بربلتيع كصياميع يكفييع عغ القياـ في كجو الطالسيغ، كالقعػد، كضشػا أفَّ قيامَ 

ليشقذع الطبلـ، كُتشاؿ العدَّة عمى الغاصبيغ؛ كالثػرة عمى ذلظ الػاقع، داعًيا إلى التسخد 
 الكامل(؛ يقػؿ:   مغ )كالكخامة

 أيػػػػَغ الخِّجػػػػاُؿ األْكخُمػػػػػَف كأيػػػػَغ َمػػػػغْ »

 َساُسػػػػػػا اأُلُمػػػػػػَر كمػػػػػغ ُىػػػػػُع األْعػػػػػبلـُ !  

   
 أيػػػػػػػػػَغ الػػػػػػػػػحؼ ُكشَّػػػػػػػػػا َنعػػػػػػػػػيُر ِبِطمِّيػػػػػػػػػعْ 

ـُ !    ىػػػػػػػػػػػػػػػبلَّ َسػػػػػػػػػػػػػػػَقْتُيْع كاَسػػػػػػػػػػػػػػػيا األيَّػػػػػػػػػػػػػػػا

   
ػػػػػػػػػػُل مػػػػػػػػػػشُيعُ   أيػػػػػػػػػػَغ الػػػػػػػػػػحؼ ُكشَّػػػػػػػػػػا ُنَؤمِّ

ـُ !    َنْرػػػػػػػػػػػػػَخ اإللػػػػػػػػػػػػػِو إذا ُيَقػػػػػػػػػػػػػاُؿ ِزَحػػػػػػػػػػػػػا

   
 َنخُجػػػػػػػػػ َحَيػػػػػػػػاَة ِببلِدنػػػػػػػػاأيػػػػػػػػَغ الػػػػػػػػحؼ 

ـُ !    ِبُػُجػػػػػػػػػػػػػػػػػِدىْع مػػػػػػػػػػػػػػػػا َبػػػػػػػػػػػػػػػػاُليْع ُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّا

   
 فَمَعمَّيػػػػػػػػػػػْع َحِدػػػػػػػػػػػُبػا بػػػػػػػػػػػأفَّ َصػػػػػػػػػػػبلَتيعْ 

 َتْكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِيُع فَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنَُّيْع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػْج َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُمػا!  

   
 َحاَشػػػػػػػا كَربِّػػػػػػػي لػػػػػػػْغ َيَشػػػػػػػاُلػا َمْجػػػػػػػَجُىعْ 

 لػػػػػػػػػػْػ أنَّيػػػػػػػػػػْع َصػػػػػػػػػػمُّػا ُىشػػػػػػػػػػاَؾ كَصػػػػػػػػػػاُمػا  

   
 كَنْبمػػػػػػػػَغ َشػػػػػػػػػْأَكناَىْيَيػػػػػػػػاَت أْف َنْخَقػػػػػػػػػى 

 كَبُشػػػػػػػػ اإلَمػػػػػػػاَرِة فػػػػػػػي الَسَصػػػػػػػاِمِع َعػػػػػػػاُمػا  

   
 َحتَّػػػػػػػػػػػػػػى َيُقػُمػػػػػػػػػػػػػػػا َقْػَمػػػػػػػػػػػػػػًة َعَخِبيَّػػػػػػػػػػػػػػةً 

 َتْشػػػػػػػػػػػػػػػَجؾُّ ِمػػػػػػػػػػػػػػػْغ َصػػػػػػػػػػػػػػػَعَقاِتيا اآلَكػػػػػػػػػػػػػػػاـُ   

   
ػػػيُف َيسِزػػػي ُحْكُسػػػُو فػػػي َمْعَذػػػخٍ   كالدَّ

 َنَقُزػػػػػػػػػػػػا الُعُيػػػػػػػػػػػػَد فَيْطَيػػػػػػػػػػػُخ اإلْسػػػػػػػػػػػبلـُ   

   
َدػػػْت كَنػػَخػ الَسَعػػػاِرَؼ فػػػي الػػػِببل  ِد َتأسَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػِبيَبِة َحػَليػػػػػػػػػػػػػػػا َيَتَخاُمػػػػػػػػػػػػػػػػا    كَبُشػػػػػػػػػػػػػػػ الذَّ

   
 فُيشػػػػػػػػػاَؾ َنْعَمػػػػػػػػػػُع أنَّشػػػػػػػػػا ِنْمَشػػػػػػػػػػا الُسَشػػػػػػػػػػى

ػػبلِح َضػػبلـُ    (ٕ)«كاْنَجػاَب عػػْغ َضػػْػِء الرَّ
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ثػرية متسخدة في دعػتو إلى تخؾ كلِّ شيء ما عجا  نذػةكيرُل أبػ سبلـ إلى 
ُل الديف عغ القمع ؛ فالذاعخالديف ، كيخػ الديف أبمغ في ضل ىحه الطخكؼ ُيفزِّ

قْت بو الدصػر ِبِحَكٍع قج ال تججؼ في زمغ ثُ بسا ُيحجِ  و عمى أرض الػاقع مغ قمٍع ُنسِّ
، كفتح السغالق،  الطمع كالصغياف؛القيخ ك  فبالديف جبلء اليسػـ، ككذف الغسـػ
 الكامل(مجدكء مغ )   يقػؿ: الصخيق، كفظ الكخب، كحل األزمات؛ كىجاية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِف ُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع كَذِر الَقَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ »  بالدَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػيُف َيْجمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُكػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ َىػػػػػػػػػػػػػػػػعْ     فالدَّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُف أْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجُؽ َلْيَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ   الدَّ

ِه آُؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشَِّقعْ     فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجِّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػيُف أْبَمػػػػػػػػػػػػػػػُغ ِمػػػػػػػػػػػػػػػْغ ُسػػػػػػػػػػػػػػػُصػ  الدَّ

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الِحَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ ٍر     ُنسِّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُف مِ   ْفتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُح الَسَغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالدَّ

 إْف َيُكػػػػػػػػػػػػػػػْغ َخْصػػػػػػػػػػػػػػػٌب أَلػػػػػػػػػػػػػػػعْ ِلػػػػػػػػػػػػػػػِق   

   
 كّذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُؼ الُغُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَُّف 

 إذا َتَخاَكَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِت الُغَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ ـِ   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُف َيْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِجيَظ الصَِّخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَ   الدَّ

 ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَظ الَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجـْ  إذا تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدؿُّ   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُف إْف َراَفْقتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ   الدَّ

 أْيَقْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت أنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػَظ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخـْ   

   
ػػػػػػػػيػ  مػػػػػػػػا َضػػػػػػػػلَّ َمػػػػػػػػْغ َصػػػػػػػػِحَب الدُّ

 كال ُرِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَحـْ َؼ   

   
 َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع ُكْخَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع أْزَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 

ػػػػػػػػػػػيِف أْضػػػػػػػػػػػَحْت كالَعػػػػػػػػػػػَجـْ    (ٔ)«بالدَّ
 

   
بديصخة ىحا  عمػاض ةفي تدعبريغة السفخد تكخار لفطة )الديف( يػحي 

ا بسشدلة الزػء الحؼ ؛ فغجالمفع عمى نفدية الذاعخ، كإلحاحو عمى فكخه كشعػره
شاغسة في كقع مػسيقي عمى األعساؽ، كسا حسمت ىحه المفطة دفعة شعػرية مت يدمصو

 .متدارعحساسي 
 إلىتشًجا كفخادتو؛ مد د الديفتسيُّ  في وُ سَ كْ الكشجؼ حُ أبػ سبلـ  قّػؼ يُ بعجىا 

يخيج بحلظ إزالة حالة التخدد أك  فيػالسؤكج بحخؼ التػكيج )إّف(  األسمػب الخبخؼ 
التغييخ، كىػ  في اإلنكار العالقة في ترػر بعزيع عغ حقيقة تأثيخ الديػؼ كقجرتيا

كاسسو؛ ليختدَؿ الذعػر  أسمػب التكخار؛ فكّخر الشاصبَ ج عغ حجِّ بحلظ لع يخخ 
 الكامل(مجدكء مغ )   :وقػلب الدالف

                                                           

 .ٜٕالكشجؼ، أبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( ص ((ٔ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػَؼ ِىػػػػػػػػػػػػػػػػػػَي التػػػػػػػػػػػػػػػػػػي»  إفَّ الدُّ

ػػػػػػػػػػػػػجكَر ِمػػػػػػػػػػػػػَغ األَلػػػػػػػػػػػػػعْ     َتْذػػػػػػػػػػػػػِفي الرُّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػَؼ ِىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَي التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  إفَّ الدُّ

 َخَزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعْت أَكاِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخَة الَعَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ   

   
 تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخَكْتُيُع َكْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَط الَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل

(ٔ)«ِبَيػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػخََّخعْ ِجَيًفػػػػػػػػػػا َتُصػػػػػػػػػػػُؼ   
 

   
؛ ليشتقَل إلى تكخار أسمػب الذخط تكخاره المفطي أشكاؿ فيشّػع الذاعخ كيُ 

يػؼ(  )لػال(  الكامل(مجدكء مغ )   في قػلو:مع االسع الطاىخ بعجىا )الدُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػُؼ الُسْخَىَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا»  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال الدُّ

 َلَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َتَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَخَخِت اأُلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ ُت   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػُؼ الَساِضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال الدُّ

 َلَسػػػػػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػػػػػػِقي األْعػػػػػػػػػػػػَجاُء َسػػػػػػػػػػػػػعْ ُت   

   
ػػػػػػػػػػػػػػيػُؼ َلَسػػػػػػػػػػػػػػا اْسػػػػػػػػػػػػػػػَتَقا  لػػػػػػػػػػػػػػػال الدُّ

ْيُغ ِفيَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَطعْ    (ٕ)«ـَ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػجِّ
 

   
مػجبة  ألف الجسمتيغ بعجه ؛ػجػدكجػٍد لِ ك ب، فػػ)لػال( ىشا حخُؼ كجػٍب ِلػجػ 

 كتقديسيسا عمى الشحػ اآلتي: (ٖ)؛ كالسشفية تسثل جػاب )لػال(كمشفية

 الجسمة السشفية )جهاب لهال(  السهجبة الجسمة
يػؼُ »  «َما َتَفاَخَخِت اأُلَمعْ » «لػال الدُّ
يػؼُ »  «َما ُسِقي األْعَجاُء َسعْ » «لػال الدُّ
يػؼُ » ْيُغ ِفيَشا كاْنَتَطعْ َما اْسَتَقا» «لػال الدُّ  «ـَ الجِّ

                                                           

 .ٜٕالكشجؼ، أبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٜٕص السرجر الدابق، ((ٕ
تفديخىا بحدب الجسل التي »يحىب السالقي في كتابو )رصف السباني( إلى أف )لػال( يكػف  ((ٖ

ُمػجبتيغ؛ فيي حخُؼ امتشاٍع ِلػجػٍب، نحػ قػلظ: لػال زيج تجخل عمييا؛ فإذا كانت الجسمتاف بعجىا 
ألحدشُت إليظ؛ فاإلحداف امتشع لػجػد زيج، كإْف كانتا مشفّيتيغ؛ فيي حخُؼ كجػٍب اِلمتشاع، نحػ: 
لػال عجـُ قياـ زيج لع ُأحدغ إليظ، كإْف كانتا مػجبة كمشفية؛ فيي حخُؼ كجػٍب ِلػجػٍب، نحػ: لػال 

ـِ زيٍج زيٌج لع ُأحدغ إلي ظ، كإْف كانتا مشفية كمػجبة؛ فيي حخُؼ امتشاٍع اِلمتشاٍع، نحػ: لػال عجـُ قيا
السالقي: رصف السباني في شخح حخكؼ السعاني، )مرجر سابق(  ُيشطخ:.   «ألحدشُت إليظ

 .ٖٜٕص



131 
 

يتحقُق كجػده ككجػبو كلُّ ذلظ  األعجاء، كانتطاـ الجيغ؛بتشكيُل الفالتفاخخ، ك 
؛ إذف فالجسمة الثانية مذخكٌط كجػبيا بتحقق كجػب ككجػبياكجػد الديػؼ بتحقق 
 األكلى.

أسمػب االستفياـ في تكخار الذاعخ عبجهللا بغ دمحم الصائي إلى  يعسجكعشجما 
ليخفَع بو مػقف الدخط كالسسانعة كاالمتعاض مغ تمظ  ؛قريجتو )بصاقة معايجة(

ل إلييا بمجه )ُعساف( نتيجة ضمع الدمصة، كعدف األجشبي السدتعسخ؛ الحالة التي كص
فيػ بحلظ يخيج لفت انتباه الشفػس كجخىا تجاه مػقفو الخافس لحلظ الػاقع الُدعاؽ بشبخة 

 فيخاشب مغ ميجِخِه في الكػيت شيَف َمْغ ُيسشِّي السياجخيغ أمثالواستشكار كاضحة؛ 
 (الكاملمغ )   ػؿ:  يقصػٍر ىانئة مغ كششيع؛ حيغ بخؤيِة 
ػػػػي الَعاِشػػػػقيَغ ِبُرػػػػػَرةٍ »  يػػػػا َمػػػػْغ ُيَيشِّ

 أْنَكػػػػػػػػْأَت ُجْخًحػػػػػػػػا مػػػػػػػػا َشػػػػػػػػَفى ِبِزػػػػػػػػَسادِ   

   
 مػػػػػػػاذا َيػػػػػػػَخكَف ُبيػػػػػػػػَتُيْع قػػػػػػػْج أْقَفػػػػػػػَخْت 

 كِببلَدُىػػػػػػػػػػػػػػػػػْع بػػػػػػػػػػػػػػػػػاألْجَشِبيِّ ُتَبػػػػػػػػػػػػػػػػػاِدؼ !  

   
 مػػػػاذا َيػػػػَخكَف ِقبلَعُيػػػػع قػػػػْج أْصػػػػَبَحْت 

 ِلػػػػػػػػػػػػحَياِد !ِسػػػػػػػػػػػػْجًشا ككانػػػػػػػػػػػػْت َمْعِقػػػػػػػػػػػػبًل   

   
 مػػػػػػػاذا َيػػػػػػػَخكَف َمَدػػػػػػػاِجًجا َمْيُجػػػػػػػػَرًة !

 كَلَكػػػػػػػػػْع أَنػػػػػػػػػاَرْت ِمػػػػػػػػػْغ ُتَقػػػػػػػػػى األْجػػػػػػػػػػادِ   

   
 مػػػػػػػػػػاذا َيػػػػػػػػػػَخكَف أَقاِرًبػػػػػػػػػػا كأَصػػػػػػػػػػػاِحًبا

ْكُدػػػػػفِ    ـْ ُزْمػػػػَخَة الدَّ أ
(ٕ)«كاألْىَشػػػػػاِد ! (ٔ)

 

   
ضياع الحؼ كانت نتائجو الصػيل كاقع العخب في صستيع مغ  يتألَّع الصائيك 

 ،األحسق الطالع ، كسمصةغاشعسمصة السدتعسخ ال أكشانيع بيغ سمصتيغ جائختيغ؛
يو، جاعبًل مغ شخرية )الدامخؼ( رمدً  ًما رفَزو ا لمسدتعسخ في فداده كتعجِّ ُمقجِّ

 (الستقاربمغ )   :وقػل ، مخاشًبا الشفَذ فيكالتأسف بعث الحدخةي ساخخٍ  بأسمػبٍ 
 َمَكاَنػػػػػػػػػػِظ يػػػػػػػػػػا َنْفػػػػػػػػػػُذ ال َتْشُصِقػػػػػػػػػػي»

 كإال َفإنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِظ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأَزؽِ   

   
                                                           

ىع شعب مغ البخابخة مغ القبائل الجخمانية التي كانت تعير عمى شػاشئ نيخ ( الدكدػف: (ٔ
أكركبا، قاـ شعب الدكدػف كشعب اإلنجمد بغدك بخيصانيا في القخف الخامذ  األلب في

 ـ ُعخفْت بالسسالظ األنجمػسكدػنية.٘٘ٗالسيبلدؼ؛ فاستقخكا بيا ككّػنػا ىشاؾ مسالظ ليع عاـ 
ُيشطخ: عسخاف، محسػد سعيج: معالع تاريخ أكركبا في العرػر الػسصى، د.ط، دار 

 .ٖٓٔالسعخفة الجامعية، د.ت، ص
 .ٗ٘الصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
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 ُسػػػػػػػػػػػػػػكػُتِظ َعْقػػػػػػػػػػػػػػٌل بػػػػػػػػػػػػػػِو َنػػػػػػػػػػػػػػاِشقٌ 

 كُنْصُقػػػػػػػػػػػػِظ ِمػػػػػػػػػػػػْغ ُخُمػػػػػػػػػػػػِق األْحَسػػػػػػػػػػػػقِ   

   
ػػػػػػػػػػػاِلِفيغَ   كَىيَّػػػػػػػػػػػا اْقَخِئػػػػػػػػػػػي ِحَكػػػػػػػػػػػَع الدَّ

 كَتْحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػَحُىْع َعَصػػػػػػػػػػػػػػػػػَل الَسْشِصػػػػػػػػػػػػػػػػػقِ   

   
 َفَكػػػػػػػػْع ِمػػػػػػػػْغ ِعثَػػػػػػػػاٍر بيػػػػػػػػحا المدػػػػػػػػافِ 

 ككػػػػػػػػػػْع ِمػػػػػػػػػػْغ َفَزػػػػػػػػػػاٍء بػػػػػػػػػػِو َضػػػػػػػػػػيِّقِ   

   
 َنْفػػػػػػػػػػػػػػػٌذ فَحتَّػػػػػػػػػػػػػػػى َمتَػػػػػػػػػػػػػػػىكإنَّػػػػػػػػػػػػػػػِظ 

 تَػػػػػػػػػػػػػػػُحكِديَغ َعػػػػػػػػػػػػػػػْغ َعػػػػػػػػػػػػػػػاَلٍع َريِّػػػػػػػػػػػػػػػقِ   

   
 ِنَفاًقػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا أَردِت الَكػػػػػػػػػػػػػػػػبلـَ 

 كَصػػػػػػػػػػْسًتا إذا ِشػػػػػػػػػػْئِت أْف َتْرػػػػػػػػػػُجِقي  

   
يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخْأؼ َمْقبػَلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ   َفُحخِّ

 إذا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِحُبُو ُمتَِّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

   
 َصػػػػػػػػػػػَسْتشا كإْف َكثُػػػػػػػػػػػَخ االْضػػػػػػػػػػػِصَيادُ 

 قػػػػػػْج َبِقػػػػػػي فُرػػػػػػشَّا عػػػػػػِغ الَجػػػػػػْػِر مػػػػػػا  

   
ػػػػػػػػػػػػػاِمخؼ   َفِسػػػػػػػػػػػػػْغ َكَشػػػػػػػػػػػػػٍغ ِبْيػػػػػػػػػػػػػَع لمدَّ

(ٔ)«كآَخػػػػػػػػػػػػػػػػخ أُْعِصػػػػػػػػػػػػػػػػَي لؤلْخػػػػػػػػػػػػػػػػَخؽِ   
 

   
عغ معاني العخكبة الزائعة بيغ ركاـ الخضػخ كالتشازالت  الصائي يبحثك 

 (مغ )الستقارب    :؛ حيغ يقػؿكرفع الذعارات
 ألػػػػػػػػػػػػػػػيَذ الُعخكَبػػػػػػػػػػػػػػػُة أْف َنْفتَػػػػػػػػػػػػػػػجؼ»

 َعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجا ِلػاِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِج لْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَقي  

   
 كَنْحفػػػػػػػػػػػػُل حتَّػػػػػػػػػػػػى ِبَذػػػػػػػػػػػػْػِؾ الَقتَػػػػػػػػػػػػادِ 

نَبػػػػػػػػػػػػػػػػقِ     كَنْعَسػػػػػػػػػػػػػػػػى َعػػػػػػػػػػػػػػػػِغ الػػػػػػػػػػػػػػػػػرِد كالدَّ

   
 كَنْرػػػػػػػػػػػِبُخ لمُسػػػػػػػػػػػخِّ َصػػػػػػػػػػػْبَخ الِكػػػػػػػػػػػَخاـِ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِّقِ     كَنْحَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبَدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلِفشا الذَّ

   
ِعي  ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَذ الُعخكَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة أف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػجَّ

 كَنْخُصػػػػػػػػػػػػػػُب فػػػػػػػػػػػػػػي َصػػػػػػػػػػػػػػْػَلِة الُسْفِمػػػػػػػػػػػػػػقِ   

   
ُر َنْحػػػػػػػػػػػػػػُغ األَُبػػػػػػػػػػػػػػاُة األَُبػػػػػػػػػػػػػػاةُ   ُنَكػػػػػػػػػػػػػػخِّ

 ُغ ِمػػػػػػػػػػػػَغ الػػػػػػػػػػػػحُِّؿ فػػػػػػػػػػػػي َمْػِثػػػػػػػػػػػػقِ كَنْحػػػػػػػػػػػػ  

   
 َتدػػػػػػػػػػْيُخ الَخَشػػػػػػػػػػاِفُذ َنْحػػػػػػػػػػَػ الُعػػػػػػػػػػبلءِ 

(ٕ)«كَنْحػػػػػػػػػػُغ عمػػػػػػػػػػى َجْيِمشػػػػػػػػػػا الُسْصِبػػػػػػػػػػقِ   
 

   
بريغة التقخيخ  أسمػب االستفياـالذاعخ في مقصػعتو الدابقة  يدتعسل

كبيغ األفعاؿ  مازًجا بيشو «أليَذ العخكبة... » لغخض اإلنكار كالتػبيخ ؛كاإلثبات
 -نكخر  -نخصب  -نجَّعي  -نحيا  -نربخ  -َنعسى  -نحفل  -نقتجؼ ) السزارعة

ًرا تمظ السعاني برػرة َمْغ يخػ بياف استسخار ذلظ الحاؿ السخفػض، مرػِّ ل (تديخ
يخاىا فيسغ يصمب الحخية مغ السغتربيغ  ؛مغ كجو معكػس مشكػس حقيقة الكخامة

ّيتوليحخر نفدو كالعبج السسمػؾ الحؼ  ؛استججاءً  يخاىا في الذػؾ بيج مػاله،  تكػف حخِّ

                                                           

 .٘ٗالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .٘ٗص السرجر الدابق، ((ٕ
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فو؛ فيربخ عمى مخارة الحاضخ، كيعير ، يخاىا في مجج أسبلكالدنابق الػركدفي ال 
بعجه خ الغائبة؛ لَيَتخسَّ  تخفع شعار العدة الفارغة ُمكتفًيا بُخَصبٍ  ،الساضي بعدِّ  ُمقتاًتا

 نحػ السعالي. فيسا يديخ الخرع ،بعية كالديخ نحػ الجيلطمع كالتال
في كػف ذلظ الرست إنسا ىػ  دفيشةً كيبعث الصائي مغ ركاـ ذلظ الػاقع ِعدًَّة 

؛ فُيَعْشِػُف قريجتو بػػ)صست الحميع( ميع الثائخ، ال صست الحليل السدتكيغصست الح
ليتعالق العشػاف مع نطختو التفاؤلية في استذخاٍؼ مدتقبمي لسجج األمة ككخامتيا، داعًيا 

و، حاًثا عمى ليمُ  إلى التسخد عمى ذلظ اليػاف السخيخ الحؼ شاؿَ  عخبي غيػرٍ فييا كل 
الثػرة في كجو الطمع؛ ليشقذع ضبلمو الحالظ، كيبدغ فجخ الكخامة السشتطخ، ُمصاِلًبا 

 العسل السثسخ الرادؽ؛ حيغ يقػؿ:، كاالتجاه إلى ؾ الُخَصِب كالػعػدبتخ 
 (الستقاربمغ )

 يػػػػػػػػػػػػػرُ أخػػػػػػػػػػػػي أيُّيػػػػػػػػػػػػا الَعخبػػػػػػػػػػػػيُّ الغَ »

 َدَعْػتُػػػػػػػػػػػػػػػػػَظ َدْعػػػػػػػػػػػػػػػػػَػَة ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍّ َنِقػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

   
 َدَعْػتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػَظ لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَشِغ الُسْدػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَطاـِ 

 َدَعْػتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَظ لمَخَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِخ الُسْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِجؽِ   

   
 كقػػػػػػػػج َشػػػػػػػػاَؿ َلْيػػػػػػػػُل الَيػػػػػػػػػاِف الَسخيػػػػػػػػخِ 

 كَفْجػػػػػػػػػػػػػػػػػُخ الَكَخاَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة لػػػػػػػػػػػػػػػػػْع ُيْفِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػقِ   

   
َمػػػػػػػػافِ   أُِعيػػػػػػػػُحَؾ ِمػػػػػػػػْغ َنػػػػػػػػْرِء ىػػػػػػػػحا الدَّ

 ُمْػِبػػػػػػػػػػػػقِ كمػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػِو ِمػػػػػػػػػػػْغ َمْدػػػػػػػػػػػَمٍظ   

   
ْبػػػػػػِخ بػػػػػػيَغ التُّػػػػػػَخابِ   َخَمْرػػػػػػَت كسػػػػػػا التِّ

 َنْيِجػػػػػػػػػػَظ األْصػػػػػػػػػػَجؽِ  ىكِسػػػػػػػػػػْخَت عمػػػػػػػػػػ  

   
 فِسػػػػػػػػػػػػػْغ َنْفِدػػػػػػػػػػػػػَظ الػػػػػػػػػػػػػشَّْيُج لبلتَِّجػػػػػػػػػػػػػاهِ 

ػػػػػػػْيُخ فػػػػػػػي الَسػػػػػػػْأِزؽِ     كِمػػػػػػػْغ َعْدِمػػػػػػػَظ الدَّ

   
 كَخػػػػػػػػػػػلِّ الػعػػػػػػػػػػػػَد كَخػػػػػػػػػػػلِّ الِخَصػػػػػػػػػػػابَ 

 َنَصْقشػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػيبًل كلػػػػػػػػػػػػػػػْع َنْرػػػػػػػػػػػػػػػُجؽِ   

   
 الَعَسػػػػػػػػػػػػػِل الُسْدػػػػػػػػػػػػػَتِسخِّ كىيَّػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػى 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإفَّ التََّفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُخَخ لؤلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبقِ   

   
 َسَشْرػػػػػػػػُسُت لكػػػػػػػػْغ كَرػػػػػػػػْسِت الَحمػػػػػػػػيعِ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُئ لمَغَزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب الُسْصَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقِ     ُيَييِّ

   
 َيثُػػػػػػػػػػػػػُر بػػػػػػػػػػػػِو ثَػػػػػػػػػػػػػَرًة َمػػػػػػػػػػػػْغ َيِجػػػػػػػػػػػػيء

 ِلَرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجِّ َبَخاكيِشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُيْرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعقِ   

   
ـَ الشُُّفػػػػػػػػػػػػػسِ   َفَشْخػػػػػػػػػػػػُخُج مشيػػػػػػػػػػػػا ِعَطػػػػػػػػػػػػا

 الَسْفػػػػػػػػػػػػػِخؽِ كَنْطَيػػػػػػػػػػػػػُخ كالَسْجػػػػػػػػػػػػػُج فػػػػػػػػػػػػػي   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػا الَسَقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ   كػػػػػػػػػػػػػػػػحلَظ َنْحػػػػػػػػػػػػػػػػُغ كأمَّ

 فسػػػػػػػػػػػػػػا ُىػػػػػػػػػػػػػػَػ إال َىػػػػػػػػػػػػػػَػػ الُسْخِفػػػػػػػػػػػػػػقِ   

   
 فيػػػػػػػػػػػػػػػػا أيُّيػػػػػػػػػػػػػػػػا الَعخبػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ الَغيػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ 

(ٔ)«َتَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ ِلُسدػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتقَبٍل ُمْذػػػػػػػػػػػػػػػػػػِخؽِ   
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ُعساف، بعج أْف كاف  شعبَ خصابو في قريجتو )ندكػ( بصائي ال خزُّ كيَ 
يشادؼ فييا أىل ُعساف أْف ييبُّػا  ،عخبلم و في قريجتو اآلنفة خصاًبا عاًماخصاب

تيع عُ  غذاكتو، كيجسعػا لمكفاح، كيخفعػا  مدترخًخا السجف الُعسانية ،شيػضنحػ الجَّ
صجاىا أرجاء ُعساف،  يععّ لتتمقََّف نجاء الثػرة؛ ف؛ سغ فييا مغ غيارػ ب كمشاشقيا كقخاىا

 ساف في ِحَقبِ لعُ  كتعيج مجج البصػالت الحؼ قادتو مجيشة )ندكػ( في كػنيا عاصسةً 
 فييا: يقػؿـ؛ ٜ٘ٙٔفيخسل قريجتو مغ الكػيت عاـ عرػرىا الحىبية لقخكف؛ 

 (الكاملمغ )
ػػػْخ ِمػػػْغ ُجُسػِعػػػَظ َفْجَخَنػػػا»  يػػػا َشػػػْعُب َفجِّ

 فعميػػػػػَظ َنعِقػػػػػُج فػػػػػي الُسَرػػػػػاِب َرَجػػػػػاءَ   

   
 كإذا َرأيػػػػػػػػػَت عمػػػػػػػػػى الِكَفػػػػػػػػػاِح ِغَذػػػػػػػػػاَكةً 

 ِمػػػػػػػػػػْغ َمْعَذػػػػػػػػػػػٍخ َىبُّػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػُو أْكَفػػػػػػػػػػػاءَ   

   
 َبػػػػػػػَجأكا فَذػػػػػػػادكا فػػػػػػػي ُعسػػػػػػػاَف َمَفػػػػػػػاِخًخا

 فْمتَػػػػػػػػػػػػػْجُعُيْع أْف َيْشُبػػػػػػػػػػػػػُحكا األْخَصػػػػػػػػػػػػػاءَ   

   
َة َجْحَفػػػػػػلٍ   كاْجَسػػػػػػْع ِليػػػػػػػـِ الشَّْرػػػػػػِخ ُعػػػػػػجَّ

سػػػػػػػػػػػػائَذ لمػػػػػػػػػػػػِببلِد َىَبػػػػػػػػػػػػاءَ     َيػػػػػػػػػػػػَحر الجَّ

   
 كاْسَتْرػػػػػِخِخ الُسػػػػػُجَف األِبيَّػػػػػَة كػػػػػي تَػػػػػَخػ 

 َجْسػػػػػػػَع الَغَيػػػػػػػاَرػ قػػػػػػػْج أَجػػػػػػػاَب ِنػػػػػػػَجاءَ   

   
 فاْجَسْع ِلَيػِمَظ ِمْغ )َضَفاَر( كِمْغ )َدَبا(

 َتْدػػَسْع َصػػَجػ األْحػػَخاِر ِمػػْغ )ُبْيػػبلَء(  

   
 كتَػػػػػَخػ )ُصػػػػػػَحاَر( َتَداَحَسػػػػػػْت ُشُخَقاُتيػػػػػػا

 ِلُتؤيِّػػػػػػػػػػػػَج األْبَصػػػػػػػػػػػػاَؿ فػػػػػػػػػػػػي )َنْفَعػػػػػػػػػػػػاَء(  

   
ْسػػػػػَتاِؽ( َدْعػػػػػَػَة ثَػػػػػاِئخٍ   كاْسػػػػػَسْع ِمػػػػػَغ )الخُّ

 َخاَء(كػػػػػػاَف الُسجيػػػػػػُب ليػػػػػػا ُحَسػػػػػػاَة )بػػػػػػ  

   
 كاْشػػػػػػػػػَيْج بػػػػػػػػػػػػ)ُبػَشَخ( َنْجػػػػػػػػػَجًة َحَدػػػػػػػػػػِشيَّةً 

 لُيجيػػَب كْمػػُس ُرَصاِصػػيا )الَفْيَحػػاَء(  

   
 كْلُتْذػػػػػػػػػػػػػػػػػػِيِج التَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريَخ أفَّ ُعَساَنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػخَّاءَ     َىبَّػػػػػػػػػْت َجسيًعػػػػػػػػػػا َتْكِذػػػػػػػػػُف الزَّ

   
 كْلَتْمػػػػػػػَق )َنػػػػػػػْدكػ( ِعْشػػػػػػػَج ذلػػػػػػػَظ ِعيػػػػػػػَجىا

 َيتَػػػػػػػػػػَخاَءػَنْرػػػػػػػػػػًخا َيُحػػػػػػػػػػفُّ كُسػػػػػػػػػػْؤَدًدا   

   
اَر ُحْكًسػػػػػػا َصػػػػػػاِلًحا  فمقػػػػػػْج َحَكْسشػػػػػػا الػػػػػػجَّ

 كَجػػػػػػبل َعػػػػػػِغ الػػػػػػَػَشِغ الَعػػػػػػجكُّ َجػػػػػػبلءَ   

   
 كِقػػػػػػػبلُع )َمْدػػػػػػػَقَط( فػػػػػػػػي ُذَراىػػػػػػػا َراَيػػػػػػػػةٌ 

(ٔ)«الَعػػػػػػػػػْجُؿ أْكَدػػػػػػػػػَبيا ُعػػػػػػػػػبًل كَثَشػػػػػػػػػاءَ   
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 سانالسبحث الثاني: السهضهعات الذعخية لذعخاء االستشهاض في عُ 
  :مجخل:   :الجيشيالذعخ أواًل 

بارزة  ي الذعخ الُعساني الحجيث، كىػ سسةف االتجاه الجيشي حالة مسيدة عكُذ ي
الفكخية لذعخاء السخجعية حيث الشذأة كالجحكر ك في التجخبة الذعخية الُعسانية؛ 

تجفع السخجعية بالسػركث إلى التأّصل في التجخبة، كقج التـد شعخاء ُعساف »ك ،الجراسة
 التاريخ اإلسبلمي بيحا الشيج اإلسبلمي؛ فييسغ االتجاه الجيشيفي مختمف عرػر 

إضافة إلى الطخكؼ  (ٔ)«بكل أبعاده كأشكالو كمػضػعاتو عمى معطع الذعخ الُعساني
نْت الدياسية السحيصة التي  ة ذلظ كال يسكغ دراس الشبخة، تعبػًيا عاليَ خصاًبا ديشًيا  كػَّ

فطيخت معالع ذلظ بسعدؿ عغ إشار الشدعة الدمػكية )الرػفية(  السيل الجيشي
ذلظ عمى اإلباضية لع يصمقػا »فػػالخصاب في الذعخ الدمػكي السػازؼ لمترػؼ؛ 

 التػجو اسع الترػؼ؛ بل أشمقػا عميو اسع الدمػؾ؛ فالذعخ الحؼ تكػف فيو ندعة
كاإلباضية كانػا مشصقييغ في ىحه السدألة؛ فيع لع  (ٕ)«صػفية يدّسػنو شعخ الدمػؾ

كلع يشقصعػا عغ السيسا الترػؼ الصخقي،  كلع يسارسػا الترػؼ،يديغػا عغ الحق، 
 .(ٖ)بل كقفػا عشج حجكد الدمػؾ ،الجنيا كيعتدلػا الشاس في السغارات كالجباؿ

 معجع كيذيخ الباحثػف إلى أف مرصمح )الدمػؾ( ال يسكغ عدلو عغ ماىية
ؾ مرصمح مغ مرصمحات الرػفية، كُيخاد بو الترػؼ بالُكمية؛ ألف أصل الدمػ 

عشجىع: الديخة، كالسحىب، كاالتجاه، كىػ درجة مغ درجات االكتساؿ لمػصػؿ إلى 

                                                           

َفخ الّخكحي في الذعخ الُعساني )دراسة في شعخ التجخبة الرػفّية(، ط ((ٔ ، ٔحسج، محسػد: الدَّ
 .ٙٗصـ، ٕٙٔٓسمصشة ُعساف،  -بيت الغذاـ لمرحافة كالشذخ كالتخجسة كاإلعبلف، مدقط 

 -تبلميحه  -شيػخو  -حياتو أبػ مدمع البيبلني الخكاحي "عػد: ، أحسج بغ سالديابي ((ٕ
ضسغ كتاب: قخاءات في فكخ البيبلني  يةبحثكرقة ، السجرسة التي يشتسي إلييا" -ايتو سمػك

 .ٛٗـ، صٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔسمصشة ُعساف،  -، السشتجػ األدبي، مدقط ٕالخكاحي، ط
الديابي، ُيشطخ: ك   .ٖ٘سابق( صمػكي الُعساني، )مخجع ُيشطخ: السصاعشي: الذعخ الد ((ٖ

، مكتبة ٔأحسج بغ سعػد: الترػؼ في ُعساف، حػار أجخاه معو خسيذ بغ راشج العجكؼ، ط
 .ٜٕـ، صٕٙٔٓ -ىػ ٖٚٗٔسمصشة ُعساف،  -الغبيخاء، بيبل 
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ىػ خ كسا يختبط بالدمػؾ مرصمح آخ (ٔ)؛ لتصييخ الشفذ كالحاتجػىخ الحقيقة
 .(ٕ)مرصمح )الصخيق(

الذعخ الجائخة الكبخػ التي يشزػؼ تحتيا الذعخ كيسكغ اعتبار ىحا الشػع مغ 
سة قامت السجر  هالحؼ ُيعجُّ َمْعَمًسا مغ معالع مجرسة الدمػؾ، كىح االبتيالي كالتعبجؼ

أبي نبياف جاعج بغ خسيذ العبلمة الخئيذ  ذيخفي الذعخ الُعساني عمى يج ال
لصخقي، بذكمو الفكخؼ؛ كليذ بذكمو ا بشَّى أبججيات الترػؼالحؼ ت (ٖ)الخخكصي

في أشعاره كمشاجاتو هلل تعالى؛ فأخح التعابيخ  في عباراتو األدبية،كأصبح يدتعسمو »
 .(ٗ)«الرػفية كألَّف بيا قرائجه

 :(٘)أربع عمى دعائعالدمػؾ الُعسانية مجرسة تقـػ معالع ك 
 .عسق التأمل في الػجػد -ٔ
 كالسشصق.التعسق في عمع الكبلـ كالفمدفة  -ٕ
 الخمػة. -ٖ
 كثخة األكراد. -ٗ
 
 

                                                           

 .ُٖ٘يشطخ: السصاعشي: الذعخ الدمػكي الُعساني، )مخجع سابق( ص ((ٔ
َفخ الّخك  ((ٕ .ٗٗٔحي في الذعخ الُعساني، )مخجع سابق( صُيشطخ: حسج، محسػد: الدَّ
، السمقب بػػ)الذيخ الخئيذ(: عالٌع ُمحقِّق، الخخكصي، أبػ نبيافبغ مبارؾ  جاعج بغ خسيذ ((ٖ

ـ، نذأ في بمجة العميا ٖٗٚٔ -ىػ ٚٗٔٔكفقيو ُمجقِّق، كشاعٌخ بميغ، كرئيذ في قػمو. ُكِلَج سشة 
ه كاجتياده بػادؼ بشي خخكص، كأخح العمع عغ جسمة مغ  عمساء عرخه. كاف عرامًيا في ججِّ

 ـ.ٕٕٛٔ -ىػ ٖٕٚٔكتحريمو لمعمع؛ فتخؾ الكثيخ مغ السؤلفات كالذخكح. ُتػِفي سشة 
، تخجسة ُٔيشطخ: الدعجؼ: معجع الفقياء كالستكمسيغ اإلباضية، قدع السذخؽ، )مخجع سابق( ج

 .ٕٓٔ، صٜٓرقع
 .ٜٗ)مخجع سابق( ص الديابي، أحسج بغ سعػد: الترػؼ في ُعساف، ((ٗ
 .ٚٗالديابي، أحسج بغ سعػد: أبػ مدمع البيبلني الخكاحي، )مخجع سابق( ص ((٘
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 :االستشهاض والذعخ الجيشي 
في  ،ُيَعجُّ الذيخ السحقق سعيج بغ خمفاف الخميمي، كتمسيحه أبػ مدمع البيبلني

ع مِ صَّ ؛ فالسُ ع الذعخؼ الفكخؼ خيخ تسثيلشعخاء الجراسة الحيغ مثَّمػا ىحا الُشدك  شميعة
يعكذ سصػة تمظ الذاعخيغ يمسح سيصخة الخكح الجيشية الغالبة، كىحا  يْ عمى ديػانَ 

الذعػرية بقالٍب استشياضي  تجخبة، كسا أنيع صجَّركا تمظ الالخكح عمى ثقافة الذاعخيغ
ىحه التجخبة تجخل ضسغ  أفَّ إلى الباحث فتحي شحاتو عصية  حىبيك  حساسي،

طيخ ذلظ التػجو االستشياضي في لي (ٔ)في مخحمة الكتساف االستشياض غيخ السباشخ
تدمط الجبابخة عمى السذيج  نتيجة غياب دكلة العجؿ؛ ضلشعخىع التبتمي في 

فمجأكا إلى هللا سبحانو كتعالى  العجك الخارجي عمى مقّجرات األمة؛كسيصخة الدياسي؛ 
؛ ألنيع رأكا في ذلظ الستئراؿ شأفة الطالسيغ، كمحق دكلة السعتجيغ ؛بالسشاجاة

جُ  ِلَيعٍّ  تفخيًجا ـٍ ُيسيِّ  سقػط البغي كالصغياف. عا
راية تمظ السجرسة الدمػكية بعج العبلمة أبي نبياف كابشو السحقق الخميمي تدمََّع 

طًخا لسقجرتو األدبية كالذعخية الفائقة، فخفع لػاءىا، كأعمى مغ شأنيا؛ ن» ناصخالذيخ 
َف مغ تزخعو  (ٕ)«الذخيعةكأسمػبو البياني الخفيع، إضافة إلى تعسقو في عمـػ  فكػَّ

باهلل شعًخا ىادًرا سمَّصو عمى أعجاء الجيغ كاإلندانية، كيبيَّغ في الفرل الثالث مغ 
 أسبابالسػسػمة بػػ)سسػط الثشاء( السعخكفة بالجعػة الجالية، ك  ؛ذائعة الريتقريجتو 

 مغ )الصػيل(  ؛ يقػؿ:في إضيار ديغ هللا، كقيخ عجكهإليو  لجػئوتسدكو باهلل ك 
ػػػػػػػػػػػْظ باإللػػػػػػػػػػػِو َتُكػػػػػػػػػػػْغ َلػػػػػػػػػػػوُ »  كَمػػػػػػػػػػػْغ يَتَسدَّ

 إذا َراَمَيػػػػػػػػػػػػػػا الَعْشَقػػػػػػػػػػػػػػا أَذؿَّ َمِرػػػػػػػػػػػػػػيجِ   

   
ػػػػػػػػػػػػي ناِئًسػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػػػػػُت الَحػػػػػػػػػػػػعَّ عشِّ  كلسَّ

 ككػػػػػػػاَف ِقيػػػػػػػامي ِفيػػػػػػػِو ِمْثػػػػػػػَل ُقعػػػػػػػػدؼ  

   
 كأفَّ ِفَعػػػػػػػػػػػػػاِلي ِمْثػػػػػػػػػػػػػُل َمػػػػػػػػػػػػػالي ِكبلُىَسػػػػػػػػػػػػػا

 ِلػػػػػػػػػػػَجارِس ِدْيػػػػػػػػػػػػِغ هللِا َغيػػػػػػػػػػػُخ ُمِعيػػػػػػػػػػػػجِ   

   
 ِلَدػػػػػػػػػػػػػاِني ِمْثػػػػػػػػػػػػػػُل َكفِّػػػػػػػػػػػػػي ِكبلُىَسػػػػػػػػػػػػػػاكأفَّ 

 إلْضَيػػػػػػػػػػػاِر ِدْيػػػػػػػػػػػِغ هللِا َغيػػػػػػػػػػػُخ ُمِفيػػػػػػػػػػػجِ   

   
 كأفَّ ُحَدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِمي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَيَخاِع ِكبلُىَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ألْعػػػػػػػػػػػػَجاِء ِدْيػػػػػػػػػػػػِغ هللِا َغيػػػػػػػػػػػػُخ ُمِبيػػػػػػػػػػػػجِ   

   
ـِ َخْرػػػػػػػػػػػػػػٍع لئللػػػػػػػػػػػػػػِو َعِشيػػػػػػػػػػػػػػجِ  كَدْىػػػػػػػػػػػِخَؼ لػػػػػػػػػػػْع يػػػػػػػػػػػْأَذْف ِبَغيػػػػػػػػػػػِخ إَىػػػػػػػػػػػاَنِتي  كإْكػػػػػػػػػػػػػػَخا

                                                           

 .ُٕٚٚيشطخ: عصية، فتحي شحاتو: أبػ مدمع البيبلني حياتو كشعخه، )مخجع سابق( ص ((ٔ
 .ٛٗالديابي، أحسج بغ سعػد: أبػ مدمع البيبلني الخكاحي، )مخجع سابق( ص ((ٕ
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 الَسَػاِعيػػػػػػػػػُج كالُسَشػػػػػػػػػىكَغاَيػػػػػػػػػُة َمْحُرػػػػػػػػػػِلي 

 كإفَّ ُكُعػػػػػػػػػػػػػػػػَد الَغػػػػػػػػػػػػػػػْجِر أّؼ كِعيػػػػػػػػػػػػػػػجِ   

   
ػػػػػػػػِكي  كلػػػػػػػػْع َيْبػػػػػػػػَق ِعْشػػػػػػػػجؼ اليػػػػػػػػػـَ إال َتَسدُّ

 ِبُعػػػػػػػػػػػػػػػْخَكِة ُرْكػػػػػػػػػػػػػػػٍغ لئللػػػػػػػػػػػػػػػِو َشػػػػػػػػػػػػػػػِجيجِ   

   
ِتػػػػػػػػػػي  َجَسْعػػػػػػػػػُت ُىُسػػػػػػػػػػػِمي كاْنَتَجْعػػػػػػػػػػُت ِبِيسَّ

 إلػػػػػػى بػػػػػػاِب َكىَّػػػػػػاِب الُجػػػػػػُجكِد َمِجيػػػػػػجِ   

   
ػػَساإلػػى َبػػاِب َمػػْغ َيػػْجُعػُه فػػي األ  ْرِض كالدَّ

 كَمػػػػػػػػْغ ِفيِيَسػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػْغ َسػػػػػػػػيٍِّج كَمُدػػػػػػػػػدِ   

   
 إلػػػػػػى بػػػػػػاِب َمػػػػػػْغ فػػػػػػي كػػػػػػلِّ يػػػػػػػـٍ بحسػػػػػػِجهِ 

ـِ َجِجيػػػػػػػػجِ     َلػػػػػػػػُو أّؼ شػػػػػػػػْأٍف فػػػػػػػػي األنػػػػػػػػا

   
 إلػػػػػى بػػػػػاِب خيػػػػػِخ الشَّاِصػػػػػخيَغ كأْكػػػػػخـِ الػػػػػػػػػػ

(ٔ)«ُسِفيجيَغ خيػػػػػػػِخ الفػػػػػػػاتحيَغ َكُدكدِ ػػػػػػػػ  
 

   
كقجرتو  ذركة مغ اليقيغ باهلل سبحانوإلى في مقصػعتو الدابقة يرل الذاعخ 

اإلليية في تحقق السدتحيبلت لسغ بمغ الجرجة العالية مغ القخب الخباني كفق الشطخة 
مى ذلظ؛ فالعشقاء شائخ كىسي ال كجػد لو ُيجلل ع ؛ فحكخه لمعشقاء ىشاالدمػكية

 (ٗ)السجيػؿأك  لمسدتحيلكَكُثخ ذكخه في الشرػص رمًدا  (ٖ)لع يخه أحجك  (ٕ)حقيقةً 
كالشاضخ في فكخ أىل الترػؼ يجج أفَّ )العشقاء( مرصمح مغ مرصمحاتيع التي 

مغ فقجاف كجػد )العشقاء(  استفادكا، ك فيػ عشجىع رمٌد لميباءيكثخ تخدادىا في كتبيع؛ 
 .(٘)تذبيًيا عمى )اليباء( الحؼ ال كجػد لعيشو ليصمقػهالحدي؛ 

العشقاء بسعشاىا العاـ  يخيجعمى أفَّ الطاىخ مغ أبيات السحقق الخميمي أّنو 
كليذ بسعشاىا الرػفي الفمدفي؛ لييجـَ نطخية كقػع السدتحيبلت أماـ قجرة هللا 

 قاىخة.ال

                                                           

 .ٜٕٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
د.ط، مجسع المغة العخبية، دار الجعػة،  السعجع الػسيط،: مرصفى، إبخاىيع، كآخخكف: ُيشطخ ((ٕ

 .(عشق)مادة:  ـ،ٜٜٛٔ -ىػ ٓٔٗٔتخكية،  –استشابػؿ 
عشق.مادة: )مرجر سابق( ىحا قػؿ الدجاج.  ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب،  ((ٖ

، مؤسدة مختار لمشذخ كالتػزيع، القاىخة ُٔيشطخ: الذخقاكؼ، حدغ: معجع ألفاظ الرػفية، ط ((ٗ
 .ٕٗٔ، صٜٚٛٔمرخ،  -
لبشاف،  -، دنجرة لمصباعة كالشذخ، بيخكت ٔطُيشطخ: الحكيع، سعاد: السعجع الرػفي،  ((٘

 .ٜٕٛصـ، ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔ
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األكراد كالزخاعات؛ يذخع في تعجاد أسباب لجػئو إلى هللا في الخمػات بك 
؛ تمظ الخمجات التي متعبيخ عغ خمجاتو الشفديةأسمػب الذخط )لسَّا...( ل ػّضفيف

)ديغ  كقزية ذلظ اليع الكبخػ ىػ ،اإلصبلحي برػرتو الجيشية كالدياسية َيعَّ الترػر 
الكبيخ اليع  سياقات تعبيخية مختمفة؛ ليشذصخَ  ةفي ثبلث ه بريغتو المفطيةكخر يفهللا( 

 :إلى ثبلثة ىسػـ محػرية
 هللا.ديغ إعادة ما اْنَجرس مغ َىّع  -ٔ
 إضيار ديغ هللا بإمامة الطيػر. َىعّ  -ٕ
 .عمى أعجاء ديغ هللا القزاء َىعّ  -ٖ
رؤية لع  محاكر رؤية الذاعخ في نرخة الجيغ؛ صّػرْت التي  اليسـػمظ ت
كمالو  ،و كفعالوحطُّ فبالخحالف؛ عميو  ْت تكالبالسػجػدات التي  تمظبدبب  بعُج؛ تتحقق
كميا  إىانتو كإكخاـ خرـػ هللا جل كعد؛ب فَ الحؼ أذِ  كدىخه ،كيخاعو كسيفو ،كلدانو
جاَء كجػده كتحققو؛ ، كأيقغ رأػ ذلظ فمّسا بكل أبعاده؛ حقيقة الخحالف الذعػرؼ  ُتسثِّلُ 

ليرَل إلى باب َمْغ ال  «جسعُت ىسػمي...»في قػلو: جػاب الذخط بعج سبعة أبيات 
 ليتحقق السخاد بإذنو سبحانو. تسدكيغ؛ باِب خيخ الشاصخيغ؛ هللا؛السديخحؿ 

جالية ذاتيا إلى يعسج السحقق الخميمي في الفرل الخابع مغ دعػتو ال كحلظ
تعجاد شكاياتو مغ إضاعة سشغ اإلسبلـ بخفع  ليؤكِّج «كمغ لي »تكخار استفيامو 

بأنيغ  ػّشاةِ السُ مذيج متدارع مغ الرػِر ؛ فيختدليا في حجكده كتعصيل أحكامو
السكمـػ الحؼ لع يقصع األمل السثخغ ، كحذخجات غيػركأَنَفِة الُسؤمغ ال ،االستشكار

 وِقػامُ استشياضي حخبي  في َكْقعٍ  بمغٍة ُمدتعخةعغ ذلظ عّبخ ي؛ فبالشرخ كتبجؿ األحػاؿ
 مغ )الصػيل(   :كتسديق األكردة؛ يقػؿ ،كقصع الخؤكسكالخيػؿ،  ،الديػؼ

 كَمػػػْغ ِلػػػي ِبَيػػػَحا فػػػي َزَمػػػاٍف ُمَزػػػاَعةٌ »

ـِ َبػػػػػػػػػْيَغ ُقػػػػػػػػػخكدِ     ِبػػػػػػػػػِو ُسػػػػػػػػػَشُغ اإلسػػػػػػػػػبل

   
 كَمػػػػْغ ِلػػػػي ِبػػػػػأْف َيْخَضػػػػى اإللػػػػُو ِلجيِشػػػػػوِ 

ـٍ كَرْفػػػػػػػػػِس ُحػػػػػػػػػجكدِ     ِبَتْعصيػػػػػػػػػِل أْحَكػػػػػػػػػا

   
 كَمػػػػْغ ِلػػػػي ِبػػػػأْف َيْخَضػػػػى ألّمػػػػِة أْحَسػػػػجٍ 

 كقػػػػػػْج َسػػػػػػاَمَيا بالَخْدػػػػػػِف ُكػػػػػػلُّ َكُشػػػػػػػدِ   

   
 كَمػػػػػػْغ ِلػػػػػػي بأْنَرػػػػػػاٍر إلػػػػػػى هللِا َكْحػػػػػػَجهُ 

اِء     بػػػػػػأٍس فػػػػػػي الحػػػػػػخكِب ُأُسػػػػػػػدِ أِشػػػػػػجَّ
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ْبػػػػػػػػػػػَج خػػػػػػػػػػػيمُ  ـَ الخُّ  ُيُع إذاُتَبػػػػػػػػػػػارؼ الشَّعػػػػػػػػػػػا

 بحػػػػيٍّ عمػػػػى َنْرػػػػِخ الُسَيػػػػيِسِغ ُنػػػػػِدؼ  

   
 ُيَغػػػػػػػاُث ِبِيػػػػػػػْع َداٍع إلػػػػػػػى هللِا قػػػػػػػْج َدَعػػػػػػػا

 كُخػِصػػػػػػَع فػػػػػػي َذاِت اإللػػػػػػِو كُعػػػػػػػِدؼ  

   
ـَ كالصَّمػػى  كَمػػْغ ِلػػي بْدػػيٍف َيْقَصػػُع الَيػػا

 اِء ُكػػػػػػػػلَّ َكِريػػػػػػػػجِ كَيْفػػػػػػػِخؼ ِمػػػػػػػػَغ األْعػػػػػػػػجَ   

   
 ُحَدػػػػػػػػػػػػػػاـٌ ِلػػػػػػػػػػػػػػجْيِغ هللِا وهللُا َضػػػػػػػػػػػػػػاِربٌ 

ْيػػػػػػػػػػػػػػػِو كالَييَجػػػػػػػػػػػػػػػاُء َذاُت َكُقػػػػػػػػػػػػػػػػدِ     ِبَحجَّ

   
ػػػػعَّ الجبػػػػاَؿ ِبَزػػػػْخَبةٍ   كلػػػػْػ َعػػػػاَرَض الذُّ

(ٔ)«َلَشاَحػػػػػْت عمػػػػػى َشػػػػػْػٍد أَشػػػػػعَّ َفِقيػػػػػجِ   
 

   
 إلى ، كداللة كمسة )قخكد( تخمدكيبجك أفَّ الذاعخ يذيخ ىشا إلى االستعسار

ذلظ، كسا يذيخ إلى أذناب السدتعسخيغ مغ أىل الببلد؛ ففي ضل سصػتيع كتحّكسيع 
مْت األ كلفطة )الخدف( التي حكاـ، كُرِفزْت الحجكد، ُأضيعْت سشغ اإلسبلـ، كُعصِّ

الِعباد،  ُيغاثَ  اختارىا تػحي بيػؿ األفعاؿ كششاعتيا؛ لحلظ يخجػ بشبخة الستفائل أفْ 
؛ رجاٍؿ أشجاء بديٍف بّتار يقصع كل لّحة، كيفخؼ كل كريج كُيشرخ الجيغ عمى أيجؼ

 فُ ِر يَ كيدتعسل السحقق الخميمي في رسع مذيجه تقشيات مغ الػصف الُسػِحي؛ ف
 -في السقابل-ػرىع عشج الشِّداؿ، كَيِرُف ج في جبشيع كخبْ أكلئظ األعجاء بالّشعاـ الخُّ 

 كبأسيع.في شجاعتيع كقػة شكيستيع باألسػد  الحقِ  رجاؿَ 
َذات »أثخه بالقخآف الكخيع في ألفاضو؛ مثل قػلو: كلغتو الجيشية ضاىخة عبخ ت

كما تذّفو كمسة  (ٕ)چٺ   ٺ  ٺچ كىػ تشاص قخآني مغ قػلو تعالى:  «َكقػد
ى في الشار مثل غ دالالت األشياء السادية التي ُتخمَ م -بفتح الػاك  -)الَػقػد( 

بزع الػاك عمى السرجر؛ لتجَؿ يا اشتعااًل، عمى خبلؼ )الُػقػد( الحصب؛ لتدداد ب
ليػضفو فاستعار الذاعخ ذلظ االستعساؿ القخآني  (ٖ)عمى االتقاد كااللتياب نفدو

 ىع َكقػًدافكأنو جعل األعجاء كأشبلءَ  )الييجاء( معخكتو الحخبيةفي كصف تػضيًفا فشًيا 
 يدداد بو لييب السعخكة كاتقادىا.

                                                           

 .ٖٔٔسابق( صالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر  ((ٔ
 .٘سػرة البخكج، اآلية :  ((ٕ
ىػ(: الجامع ألحكاـ القخآف، ٔٚٙ، دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ )تُيشطخ: القخشبي، أبػ عبجهللا ((ٖ

 -ىػ ٕٚٗٔلبشاف،  -، مؤسدة الخسالة، بيخكت ٔتح: د. عبجهللا بغ السحدغ التخكي، ط
 .ٗٛٔصتفديخ سػرة البخكج، ، ٕٕـ، جٕٙٓٓ
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يا في بسشاجاٍة يربُّ  شكاياتو تمظ ُيتبع الفرل الخامذ مغ )سسػط الثشاء(كفي 
 (ٔ)«جائو بقصع دابخىع، كاستئراؿ أكليع كآخخىعأع عمى»مغ الجعػات  ةلب ىادر قػا
سياط  األرض، كصبِّ  تسديق كل بشاء عمييع، كتصييخ البقاع مشيع، كتذخيجىع فيك 

 مغ )الصػيل(     يقػؿ:بإبادتيع بالُكمّية؛  عمييع نقساتو
 ػػػػػػػػػػػػلَ يفيػػػػػػػػا َغػػػػػػػػػاَرَة هللِا اْغزػػػػػػػػػبي كخ»

 اْرَكبػػػي كَمػاِضػػػيِو اْنعسػػػي ِبػػػػركدِ ػػػػػػػػػػػػُو   

   
ػػػػػي عمػػػػػى األعػػػػػجاِء ِمشػػػػػِظ َبػػػػػَدْكَرةٍ   كُمشِّ

 تػػػػػػػػػػػػػػخيُحيع ِمػػػػػػػػػػػػػػْغ ُكْفػػػػػػػػػػػػػػِخِىْع بُمُحػػػػػػػػػػػػػػػدِ   

   
 كيػػػػػػا ربِّ َمػػػػػػدِّْؽ ُكػػػػػػلَّ ُسػػػػػػػٍر كَخْشػػػػػػَجؽٍ 

 عمػػػػػػػػػيِيْع كِحرػػػػػػػػػٍغ َشػػػػػػػػػاِمٍخ ككصػػػػػػػػػيجِ   

   
 كقػػػػػػػج َمَكػػػػػػػخكا فػػػػػػػاْمُكْخ ِبيػػػػػػػْع كأِذْقُيػػػػػػػعُ 

 َعػاقػػػػػػػػَب َمْكػػػػػػػػٍخ فػػػػػػػػي الػػػػػػػػببلِد َشػػػػػػػػجيجِ   

   
ػػػػػْخ ِبَقػػػػػاَع األْرِض ِمػػػػػشيْع بػػػػػأْنُفذٍ   كَشيِّ

 ِمػػػػػػػْغ الَبْغػػػػػػػي ُتْجِخْييػػػػػػػا ِبُكػػػػػػػلِّ َصػػػػػػػعيجِ   

   
ْد ِبيػػْع فػػي ُكػػلِّ أْرٍض َفػػبل ِسػػػػ   كَشػػخِّ

 َقتيػػػػػػػػػػػػػػٍل كَمأُسػػػػػػػػػػػػػػػٍر ُيػػػػػػػػػػػػػػَخػ كَشخيػػػػػػػػػػػػػػجِ   

   
 َسػػػػػػْػَط ُمْشػػػػػػَتِقٍع كسػػػػػػاكُصػػػػػػبَّ عمػػػػػػيِيْع 

 ِلَعػػػػػػػػػػػػػػاٍد كِفْخَعػػػػػػػػػػػػػػػٍف َجػػػػػػػػػػػػػػخػ كَثسػػػػػػػػػػػػػػػدِ   

   
 كال ُتْبػػػػػِق َديَّػػػػػاًرا عمػػػػػى األْرِض ِمػػػػػشُيعُ 

(ٕ)«َفَسػػػػػػػػػا َقػػػػػػػػػْػـُ ُنػػػػػػػػػػٍح ِمػػػػػػػػػشُيُع ِببعيػػػػػػػػػجِ   
 

   
يطيخ االنجفاع الحساسي مغ استيبلؿ الذاعخ بالفاء الجالة عمى السباَشخة 

فيا »لغارة هللا تخجسيا بجعػتو إلى الشفيخ بشجائو نفدية تعمػىا قػة شعػرية  (ٖ)كالدخعة
 (٘)ذات الَعْجِك الذجيج (ٗ)«الخيل الُسغيخة»الدياؽ ىي ة في ىحا ارَ كالغَ  «غارَة هللا

عْبخ العصف  السجازؼ ، كيؤكج نجاءه كإضافتيا إلى هللا فيو مديج تذخيف كتفزيل
                                                           

 .ٖٔٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( حاشية ص ((ٔ
 .ٕٖٔص السرجر الدابق، ((ٕ
 -ُيشطخ: حسج، خالج دمحم: معاني الحخكؼ األبججية العخبية، د.ط، دار العخب، دمذق  ((ٖ

 .ٖٕٓـ، )حخؼ الفاء( صٕٙٔٓسػريا، 
، كدكاء كبلـ شسذ العمػـ (: ىػٖٚ٘ )ت ، نذػاف بغ سعيجالحسيخؼ  ((ٗ العخب مغ الكمـػ
، دار ٔأ.د. حديغ بغ عبجهللا العسخؼ، كمصيخ بغ عمي اإلرياني، كأ.د. يػسف دمحم عبجهللا، طتح:

 .ٕٙٓ٘، باب الغيغ كالػاك كما بعجىسا، صٛـ، جٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔسػرية، -الفكخ، دمذق 
ىػ(: تيحيب المغة، تح: دمحم ٖٓٚأبػ مشرػر، دمحم بغ أحسج اليخكؼ )ت ،األزىخؼ  ُيشطخ: ((٘

، باب الغيغ ٛـ، جٕٔٓٓلبشاف،  -، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت ٔعػض مخعب، ط
 كالخاء، مادة )غػر(.
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 أفَّ الشبيكتب الحجيث مغ  بعس في ما ُركؼ ليحيَل إلى  «كخيػَلو اركبي»التشاصي 
 كىحا محسػؿ عمى  (ٔ)«اركبي هللاِ  يا خيلَ »: ؛ فشادػقخيطة يـػ دًيا ُيشادؼابعث مش

 .(ٕ)ححؼ السزاؼ؛ أراد: يا فخساَف خيِل هللِا اركبيبالسجاز 
 هللاِ  عمى أعجاءِ  دعػاتولتفخيغ أرتاؿ  ؛بعجىا ُيتبع ذلظ بعجة تشاصات قخآنية

 مغ )الصػيل(   في قػلو: وِ كديشِ 
 (ٖ)«في الببلِد َشجيجِ  عػاقَب مكخٍ        كأذْقيُع  ْخ بيعْ كُ خكا فامْ كَ كقج مَ »

ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ تشاص مغ قػلو تعالى: كىػ 

 .(ٗ)چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ            ں  ڻ 

 مغ )الصػيل(    كقػؿ السحقق الخميمي أيًزا:
 (٘)«لعاٍد كِفخعػف جخػ كثسػدِ  عمييع سػَط مشتقٍع كسا        كُصبَّ »

 .(ٙ)چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ كىحا تشاص مغ قػلو تعالى: 

 
 
 

                                                           

ذخح صحيح بىػ(: فتح البارؼ ٕ٘ٛ)ت العدقبلني  بغ دمحم ُيشطخ: ابغ حجخ، أحسج بغ عمي ((ٔ
الدعػدية،  -، دار شيبة، الخياض ٔفاريابي، طبو: أبػ قتيبة نطخ دمحم الاعتشى البخارؼ، 

 .ٕٙٔ( صٕٕٔٗ، ٕٔٔٗ، حجيث )ٖٓ، كتاب السغازؼ، باب ٜـ، جٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ
ىػ(: الشياية ٙٓٙمجج الجيغ أبػ الدعادات، السبارؾ بغ دمحم الجدرؼ )ت ُيشطخ: ابغ األثيخ،  ((ٕ

دمحم الصشاحي، كشاىخ أحسج الداكؼ، د.ط، السكتبة في غخيب الحجيث كاألثخ، تح: محسػد 
 .ٖٜ، باب الخاء مع الياء، )خيل( صٕـ، جٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔلبشاف،  -العمسية، بيخكت 

 .ٕٖٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٖ
 .ٔ٘ - ٓ٘، اآلية: الشسلسػرة  ((ٗ
 .ٕٖٔص الخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ((٘
 .ٖٔسػرة الفجخ، اآلية:  ((ٙ
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 مغ )الصػيل(   :يطيخ تشاص آخخ عشج السحقق الخميمي في قػلوك 
 (ٔ)«َفَسا َقْػـُ ُنػٍح ِمْشُيُع ِببعيجِ ا عمى األرِض مشُيُع         كال ُتبِق َديَّارً »

ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چكىػ تشاص مغ قػؿ هللا تعالى: 

لصمب استشداؿ غزب هللا عمى أكلئظ  حذجىا الذاعخي ككل ىحه التشاصات (ٕ)چۈئ
 مشيا مجػ تأثخ السحقق الخميمي بمغة القخآف الُسعجد في دقة ُز ُيدتخمَ الُصغاة، ك 
 .كاختداؿ السعاني ،كقػة التأثيخ الترػيخ،
أبػ مدمع البيبلني؛ ليكسَل نيج شيخو الخميمي في شعخه الجيشي السغمف يأتي ك  

ُذ ف؛ باالستشياض  غ مغ قرائج السحقق الخميمي؛ ىسا:قريجتي ُيخسِّ
 .(ٖ)شاشى في تخسيذ سسػط الثَّ درؾ السُ  -ٔ 
 .(ٗ)ثسخات السعارؼ كشيبات العػارؼ -ٕ 

 ؛العػاشف كاستشفارُ  ،الصاقات كاستفخاغُ  ،تجييُر الالجيشي  هِ شعخِ  مجارَ ربح في
كاف غخض الذاعخ مغ االستشياض غيخ السباشخ ىػ بث الكخاىية في الشفػس »ك

كيدتعيغ في  (٘)«ألعجاء اإلسبلـ، مغ خبلؿ كذف أحػاليع كأعساليع كالجعاء عمييع
ار، كالقابس، كالخافس، كالسحؿ، ذلظ بأسساء هللا الحدشى؛  مثل: الجبَّار، كالقيَّ

يتخح مشيا ف (ٙ)كغيخىاالحداب، كشجيج العقاب،  السشتقع، كسخيعكالقػؼ، كالقادر، ك 
 ة كأعجاء األمة كَمغْ َمسَ َرة الطَ ػَ كإرساؿ نبالو إلى الجَ أذكاًرا؛ لبث شحشاتو االنفعالية؛ 

حيغ ُيعبِّخ بالذعخ؛ ُيعبِّخ عغ كاقٍع أليٍع يعيذو ىػ، كيعيذو »فأبػ مدمع شايعيع؛ 
اس بآالـ كآماؿ نفدو كمجتسعو  قػمو، كتعيذو أمَّتو اإلسبلمية معو، فيػ شاعخ حدَّ

                                                           

 .ٕٖٔص الخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ((ٔ
 .ٕٙسػرة نػح، اآلية:  ((ٕ
 .ٜٖٕصُيشطخ: البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق(  ((ٖ
.ُٖٖٚيشطخ: السرجر الدابق، ص (ٗ)
 .ٕٛٚعصية: أبػ مدمع البيبلني حياتو كشعخه، )مخجع سابق( ص ((٘
اف ُعساف،  ((ٙ  .ٛٙص)مخجع سابق( ُيشطخ: ناصخ، دمحم بغ صالح: أبػ مدمع الخكاحي حدَّ
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مغ حػلو؛ ِمّسا يسيده عغ شعخاء األبخاج العاجية، كالكيػؼ السشعدلة، كيشفي عشو كل 
 .(ٔ)«سمبيات الدىج كالترػؼ

ار جلَّ جبللو( فياسع هللا )القَ َعْبَخ يتػجو البيبلني بالتزخع   وِ تائيتِ  يَّ
أْف يقيَخ سائبًل هللا سبحانو  (ٕ)أسساء هللا الحدشى(الػادؼ السقجس في السػسػمة بػػػ)

شغػا فػؽ العباد؛ فَععَّ ضمسيع كَشعَّ، في نبخة تذف عغ الَصَغاـ الُصغاة الحيغ 
الذاعخ مشاًصا مغ إشبلقو  استشياٍض نفدي، كغمياٍف ذاتي، كثػراٍف شعػرؼ لع يججِ 

ار جلَّ جبللوالقَ ػػػ)إال في تػسمو ب  الصػيل(مغ )    يقػؿ:ف (يَّ
 إليػػػي َجػػػبلُؿ الَقْيػػػِخ لػػػيَذ بػػػَػاِىغٍ »

ػػػػػػػػػاُر َمْكػػػػػػػػػًخا ِلُبْخَىػػػػػػػػػػةِ     كإْف أْمَيػػػػػػػػػَل الَقيَّ

   
 إليػػي َشَغػػْت فػػػَؽ الِعبػػاِد َعَرػػاِئبٌ 

ػػػػتِ    ػػػػْت ُسػػػػيػُؿ الطُّمػػػػِع ِمشيػػػػا كَشسَّ  فَعسَّ

   
 َشَغػػػػػاـٌ ُشَغػػػػػاٌة َتبَّػػػػػخكا مػػػػػا َعَمػػػػػػا كال

ػػػػػاِر َفػػػػػػَؽ     الَبِخيَّػػػػػةِ َنِرػػػػػيَخ ِسػػػػػػػ الَقيَّ

   
 كمػػػػا َغاَيػػػػُة الَسْقُيػػػػػِر فػػػػي َجَبُخكِتػػػػوِ 

ػػػػػػاِر َربَّ الَخميَقػػػػػػةِ     ِسػػػػػػػػ َبْصَذػػػػػػِة الَقيَّ

   
 إليػػػػػػػػػي تَػػػػػػػػػَجاَرْكُيْع ِبَقْيػػػػػػػػػِخ َذَكاِتِيػػػػػػػػػعْ 

ِتِيْع كالَعػػػجِّ كالَسَجِديَّ    ةِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُعػػػجَّ   
   

 َبػػػػػػػػاُىُع كأَعػػػػػػػػاَنُيعْ إليػػػػػػػػي، كَمػػػػػػػػْغ َحا

(ٖ)«كَداَىػػػػػػػػَشُيْع َبْغًيػػػػػػػػا ألْجػػػػػػػػِل الَبِغيَّػػػػػػػػةِ   
 

   
أبػ مدمع إلى بياف حقيقة إمياؿ هللا عدَّ كجل لمطالع؛ فسغ مكخه سبحانو  يمجأ

و عاجمو هللا بالعقاب، كىحا معشى تشاصي مغ تسادػ في ضمسأنو يسيمو ُبخىًة؛ فإذا 
كالُبخىة  (ٗ)«وُ تْ مِ لع ُيفْ  هُ أخحَ إفَّ هللَا َلُيْسمي لمطالِع، حتى إذا »: حجيث رسػؿ هللا 

                                                           

اف ُعساف، )مخجع سابق(  ((ٔ  .ٚٙصناصخ، دمحم بغ صالح: أبػ مدمع الخكاحي حدَّ
كىحه القريجة  (أذكار أبي مدمع البيبلنيالشفذ الخحساني في ) كرد ىحا العشػاف في كتاب ((ٕ

تسثل الحكخ األكؿ مغ أذكار الكتاب.    ُيشطخ: البيبلني، أبػ مدمع، ناصخ بغ سالع بغ ُعجيِّع: 
سمصشة ُعساف،  -، مكتبة مدقط، مدقط ٕالشفذ الخحساني في أذكار أبي مدمع البيبلني، ط

 .ٖٔـ، صٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ
 .ٔٗٔر الذعخية، )مرجر سابق( صالبيبلني، أبػ مدمع: اآلثا ((ٖ
، تخقيع كتختيب ٔ، طالبخارؼ  صحيح ىػ(:ٕٙ٘، أبػ عبجهللا، دمحم بغ إسساعيل )تالبخارؼ  ((ٗ

الحجيث  رقع ـ،ٕٓٔٓ -ىػ ٖٓٗٔمرخ،  -الذيخ فؤاد عبجالباقي، دار ابغ خديسة، القاىخة 
 .ٛٙ٘ص (ٙٛٙٗ)



144 
 

ة الصػيمة مغ استعسميا الذاعخ ىشا بسعشاىا األصيل داللًة ككاقًعا؛ فالُبخىة ىي  الُسجَّ
 كفييا تأصيل كاقعي لحاؿ الَطَمَسة كإمياليع. (ٔ)الدماف

 «َتبَّخكا ما َعَمْػا»الذاعخ في مقصػعتو اآلنفة إلى تشاٍص آخخ في قػلو:  يتجوك 
 ىػ تشاص يخسع مبلمحك  (ٕ)چۉ  ې  ې  ې...   چليحيَل إلى اآلية الكخيسة: 

الجمار كاإلىبلؾ كالخخاب الحؼ يخمفو ىؤالء الَجَػَرة ما دامت ليع الديصخة كالَغَمَبة؛ 
ار!!  فَسْغ لمسدتزعفيغ مغ نريٍخ سػػ الَقيَّ

قػاصف نكيخه يخسَل عمى الصاغي  يتػسل باسع هللا )الُسِحّؿ جلَّ جبللو( أفْ ك 
كسخباؿ لعشتو، كأْف َيُربَّ عميو الحُّؿَّ في جاىو كمالو كأتباعو حتى يغجك حصاًما 
، كاعتجػ عمى ُحخمات هللا بتغمُّبو كجبخكتو؛ يقػؿ  ُمفتًتا؛ فخرُع هللِا تعجَّػ الحجَّ

 مغ )الصػيل(     البيبلني:
 إليػػػي َتَعػػػجَّػ َخْرػػػُسَظ الَحػػػجَّ كاْعتَػػػَجػ»

 هللِا باألْغَمبيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػةِ  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى ُحُخَمػػػػػػػػػػػػػػػػػاتِ   

   
 كِعْمُسػػػػػػػػػػَظ باألْعػػػػػػػػػػجاِء َربِّػػػػػػػػػػي ُمَدػػػػػػػػػػيِصخٌ 

 كِغيَختُػػػػػػػػػػػػػػَظ المُيػػػػػػػػػػػػػػعَّ أْعَطػػػػػػػػػػػػػػُع ِغيػػػػػػػػػػػػػػَخةِ   

   
ىا  كمػػػػػػا ِعػػػػػػدَُّة الصَّػػػػػػاِغي كإْف َجػػػػػػجَّ َجػػػػػػجُّ

 ِبَرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِئَخٍة إال ِلِخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدٍؼ كِذلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةِ   

   
 فأْرِسػػػػػْل عميػػػػػِو يػػػػػا ُمػػػػػِحؿُّ َقَػاِصػػػػػَف الػػػػػػػػػػ

 كَسػػػػػػػػػػػػْخبُمُو َسػػػػػػػػػػػػَخابيَل َلْعشػػػػػػػػػػػػةِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشَِّكيِخ   

   
 كُصػػػػػػػػػبَّ عميػػػػػػػػػػِو الػػػػػػػػػحُّؿَّ قمًبػػػػػػػػػػا كقالًبػػػػػػػػػػا

 كفػػػػػػػػػػػػػي َجاِىػػػػػػػػػػػػػِو كالَسػػػػػػػػػػػػػاِؿ كالتَبِعيَّػػػػػػػػػػػػػةِ   

   
 َمَرػػػػػػػػػػػػػػػػاِئَب ُذؿٍّ َيْختَػػػػػػػػػػػػػػػػِبْصَغ َحَياتَػػػػػػػػػػػػػػػػوُ 

ِريِذ الُسفتَّػػػتِ    (ٖ)«كَيْحِصْسَشػػػُو َحْصػػػَع الػػػجَّ
 

   
ًة ك  ؛ لُتْطِيَخ حقيقة جبللو(عو بػػػ)شجيج العقاب جلَّ في تزخ تتراعج المغة ِحجَّ

اإلفِظ  مختبةِ إلى الُعراة السفدجيغ في الخبلئق؛ فػصمػا بحلظ الَحَشِق عمى أكلئظ 
تتخجع ما  تػجيو سيٍل مغ الجعػات عمييعبل مشاَص مغ كالصغياف كسا يخاىع الذاعخ؛ ف

 مغ )الصػيل(  حيغ يقػؿ:كحذٍج انفعالي؛ مغ استشفار ركحي،  ويعتمج في دكاخم
 َشجيَج الِعقاِب الُسْيِمػَظ الُسػْجِرَؾ اْخَتِصػْف »

 ُمِبيػػػػػػػػػػًخا َعِرػػػػػػػػػػيِّا ُمْفِدػػػػػػػػػػًجا فػػػػػػػػػػي الَخميَقػػػػػػػػػػةِ   

   
                                                           

 مادة )بخه(. )مرجر سابق( ابغ مشطػر: لداف العخب، ( ُيشطخ:(ٔ
 .ٚسػرة اإلسخاء، اآلية:  ((ٕ
 .ٚٗٔالبيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص ((ٖ
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 َشػػػػػجيَج الِعقػػػػػاِب الصَّاِلػػػػػَب الَغاِلػػػػػَب اْنػػػػػػتِقعْ 

 ِمػػػػػػػَغ اآلِفػػػػػػػِظ الصَّػػػػػػػاُغػِت ِضػػػػػػػجَّ الَحقيقػػػػػػػةِ   

   
 َشجيَج الِعقاِب الُسقِدػَط الَعػْجَؿ فػي الَقَزػا

 الَعػػػػػػػػػػػػػػػجِؿ كالُسْقِدػػػػػػػػػػػػػػػِصيَّةِ أِبػػػػػػػػػػػػػػػْجُه ِبُحْكػػػػػػػػػػػػػػػِع   

   
 َشػػػػػػػجيَج الِعقػػػػػػػاِب الُسْشػػػػػػػِدَؿ الَبػػػػػػػْأَس َأْخػػػػػػػِدهِ 

 ِبَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِقَخٍة ال َيتَِّقييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبَسْشَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةِ   

   
 َشػػػػػػػجيَج الِعقػػػػػػػاِب اْمُكػػػػػػػْخ ِبػػػػػػػِو كأِحػػػػػػػْق ِبػػػػػػػوِ 

ٍء فػػػػػػػػػػي الَخميَقػػػػػػػػػػةِ     أَفاِعيػػػػػػػػػػَل َمْكػػػػػػػػػػٍخ َسػػػػػػػػػػيِّ

   
 َشػػػػػػػػػجيَج الِعقػػػػػػػػػاِب اْحُمػػػػػػػػػْل َمَعاِقػػػػػػػػػَج ِعػػػػػػػػػدِّهِ 

ػػػػػػػْع     ِبػػػػػػػِو األْسػػػػػػػَباَب فػػػػػػػي ُكػػػػػػػلِّ ِكْجَيػػػػػػػةِ كَقصِّ

   
 َشػػػػػػػػػػػػجيَج الِعقػػػػػػػػػػػػاِب اْرُدْد َعَميػػػػػػػػػػػػِو ِنَباَلػػػػػػػػػػػػػوُ 

 كَأْرِكْدػػػػػػػػػػػػػػػػُو فػػػػػػػػػػػػػػػػي أْشػػػػػػػػػػػػػػػػَػاِرِه الَساِرِديَّػػػػػػػػػػػػػػػػةِ   

   
 َشػػػػػػػػػجيَج الِعقػػػػػػػػػاِب اْسػػػػػػػػػُجْد َمشاِفػػػػػػػػػَح َقْيػػػػػػػػػِخهِ 

ِزيئػػػػػػػػػػػػػػػػةِ     كَأْكِبْقػػػػػػػػػػػػػػػػُو َمْغمػػػػػػػػػػػػػػػػػاًل ِبَأْسػػػػػػػػػػػػػػػػِخ الخَّ

   
ػػػػػْأَفةَ   التػػػػػي َشػػػػػجيَج الِعقػػػػػاِب اْستْأِصػػػػػِل الذَّ

 َرَمػػػػػػػػػػػػػػػػْت ِبِعيػػػػػػػػػػػػػػػػاِؿ هللِا أْفَطػػػػػػػػػػػػػػػػَع َرْمَيػػػػػػػػػػػػػػػػةِ   

   
 َشػػػػػجيَج الِعقػػػػػاِب اْقَصْعػػػػػُو كاْقَصػػػػػْع َنِرػػػػػيَخهُ 

 ِبَغاِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيٍة َمْقِتيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َغَزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبيَّةِ   

   
ػػػػػػُيعْ   َشػػػػػػجيَج الِعقػػػػػػاِب اْشػػػػػػُجْد َعَمػػػػػػيِيْع كُفزَّ

 (ٔ)«ِبَكْذِف الَعحاِب الُيػِف في ِحػيِغ َغْفَمػةِ   

   
 

، كيشتقع شجيِج العقاب أْف يختصف أكلئظ الُعراة الَطَمَسة باهللِ أبػ مدمع  يدتشججُ 
ع بيع األسباب، كيخدّ جىع، كيخدييع، كيسكخ بيع، كيحمل عدَّ يمشيع، كيب  ىع، كيقصِّ

كيقصع عشيع الشريخ، كيذجد عمييع نباليع، كيخكديع، كيػبقيع، كيدتأصل شأفتيع، 
يع  يغيا المفطية كمقاشعيا الرػتية؛ كفي استعسالو لتمظ السعاني برعمييع، كيفزَّ

 .حدي السشجفعالغاضب، كالذييق الػاؽ ذلظ الفالخّنانة في اآلذاف ما يجلل عمى 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٜٜٔص مع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق(البيبلني، أبػ مد ((ٔ
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 :الذعخ الهطشي ثانًيا: ـــ
 ة ىػ الُسحخؾالستذكمة في ذكات شعخاء الجراس كأبعاده الػشغ بكل داللتو

ة كخارجية تفتظ بو مغ داخمي، تتشازعو قػػ باعتباره كشًشا مدمػَب االستقخارلمقخائح؛ 
، كغالًبا ما يرػر الذعخاء كششيع في صػرة السخأة السكمػمة أك أجل مرالح خاصة

ع راية الجفاع عغ الػشغ، كنرختو الخجل الُسدتزعف؛ فيخػ الذاعخ نفدو مصالًبا بخف
 الجشجؼ السحارب ىشا صًفا كاحًجا مع اءعخ كيقف الذ، لعػاشفباستشياض العقػؿ كا

 .القتاؿ ساحةفي 
في ُعساف ضيػر تيارات الشيزة  ـ(ٜٓٚٔ - ٓٙٛٔ)قبة الجراسة حِ كرافقْت 

ا كششًيا في مرخ كاإلصبلح في العالع العخبي؛ أمثاؿ الذيخ دمحم عبجه الحؼ قاد تيارً 
 عخبية، كىػ مغ أكائل الحيغ تفصشػا إلى معشى الػششيةال البقاع كصل صجاه إلى معطع

نػفسبخ  ٕٛفي الػقائع السرخية صحيفة  نذختومقااًل  كتب؛ ففي العرخ الحجيث
ـ، تحجث فيو عغ الػشغ كحبو كالحكد عشو، بجأ مقالو بالتعخيف بالػشغ ٔٛٛٔسشة 
بسعشى: استػشغ القـػ  ؛فيػ الدكغ ػشغ في المغة َمِحل اإلنداف مصمًقا؛ال» قائبًل:

مكانظ الحؼ  :؛ أؼ اتخحكىا سكًشا. كىػ عشج أىل الدياسةىحه األرض كتػششػىا
كتأمغ فيو عمى نفدظ كآلظ ُتشدب إليو، كُيحفع حقظ فيو، كُيعمع حقو عميظ، 

 .(ٔ)«كمالظ
أف الشدبة إلى الػشغ مشػشة بأىجاب الذخؼ يخػ الذيخ دمحم عبجه أيًزا ك 

 .(ٕ)الحاتي؛ فالداكغ يغار عمى كششو كيحكد عشو
كالذاعخ الُعساني إنسا تحخكو تمظ الشدعة؛ فتتػقج نفدو اتجاه كششو الُسقيَّج بقيػد 

كخاصة إذا اجتسع التذخذـ كالقيخ، كالسحاط بدػر سسيظ مغ االنغبلؽ كاالنكفاء؛ 
 الشفدية، كشعػر الغخبة السكانية.؛ شعػر الغخبة القافشعػراف يتع

                                                           

 -، مؤسدة الخسالة، بيخكت ٚاالتجاىات الػششية في األدب السعاصخ، طحديغ، دمحم دمحم:  ((ٔ
 .ٓٚ، صٔـ، جٜٗٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔلبشاف، 

 .ٓٚص ،ٔالسخجع الدابق، جُيشطخ:  (ٕ)
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يحسل خاصية ال »الصائي  بغ دمحم عبجهللافالػشُغ عشج شاعٍخ مغتخٍب مثل 
مخت بو؛ ذلظ أنو أكرده مجاىل الغخبة كالتذخد مغ تعجؿ كل القزايا كاليسـػ التي 

كشغ إلى كشغ؛ فسغ بغجاد إلى باكدتاف إلى البحخيغ ثع الكػيت التي أخحت حيًدا 
 مغ عسخ الذاعخ كإبجاعو؛ إذ كانت ميػػ أفئجة الصامحيغ لمتغييخ كالتصػر لبمجانيع

 .(ٔ)«ح تحت أنطسة ال تعي معشى التصػر في ضل نطاـ عالسي ججيجالتي تخز 
كىػ يبيِّغ الجكافع التي  حالة اغتخابو في قريجتو )ُعساني يػّدع(الصائي يرػر 

، مدتعسبًل بشية الشز الحػارؼ بيغ ألجأتو إلى الخخكج عغ كششو كعجـ استقخاره فيو
 ع ىحا التصػاؼ،دتفيِ السُ ه تسثل رمًدا ُأنثػًيا تدتشكخ بشبخة الستأكِّ  شخريتيغ؛ شخريةٍ 

كػف ساني ُمياجخ، كقج تؿ كل عُ خ نفدو بمداف حاتخمد إلى الذاع ُذكػريةٍ  كشخريةٍ 
بعاشفة الحبيبة  عاتبونفديا؛ تالذاعخ إلى ُعساف  تمظ الذخرية األنثػية يخمد بيا

عو      بعجما رضخْت لؤلمخ الػاقع؛ يقػؿ الصائي: السحدكنة عمى فخاؽ الحبيب؛ فتػدِّ
 (مجدكء الكاملمغ )
َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجْ »  قالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت ُمػدِّ

 عػػػػػػػػػػػػػدـَ الحبيػػػػػػػػػػػػػُب عمػػػػػػػػػػػػػى الِبعػػػػػػػػػػػػػادْ   

   
ـَ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؼ ال  َحتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 َتخَضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاًرا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالببلدْ   

   
 ال دمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ُتثشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَظ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغْ 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا الخحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل كال ِكدادْ   

   
 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُس ىسُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُع الِػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ِبػػػػػػػػػػػػػحا الُسػػػػػػػػػػػػػخادْ  ُؿ كقػػػػػػػػػػػػػج َضفػػػػػػػػػػػػػختَ   

   
 إفَّ الَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِشَغ كالِجشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ِف كإْف تكػػػػػػػػػػػػػْغ ِمػػػػػػػػػػػػػْغ أرِض عػػػػػػػػػػػػػادْ   

   
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ ُخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِح التَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ

 كَُّه كاِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ الُفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادْ   

   
*** 

 فأَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَب َيْبُدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُع كالَحَذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادْ     بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَغ اْحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاٍؽ كاتِّ

   
 اعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع َنَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌخ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ُذؿِّ انقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادْ   

   
 َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِشٍغ أحػاُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَغ اغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاٍب كاْضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِصَيادْ   

   

                                                           

 .ٗٔٔص)مخجع سابق( ثشي كتاب، السيخؼ، دمحم بغ مدمع: حجَّ ( (ٔ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ مخكُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو الرِّ

(ٔ)«ُب كشخقػػػػػػػػػػػػػػػُو بػػػػػػػػػػػػػػػيغ الشِّجػػػػػػػػػػػػػػػادْ   
 

   
كاقع بيغ فكي كّساشة يذكبلف الجافع فالذاعخ كىػ في مػششو بيغ أىمو كأحبتو 

كراء خخكجو كتغخبو؛ كىسا حالة االغتخاب الشفدي الحؼ يذعخ بو، كحالة االضصياد 
في مقجمة ذلظ الذعػر الصائي  كيػضح الدمصة، السسارس ضجه مغ ِقَبلِ  كالقيخ

أْف يتخؾ ببلده، كيقصع كليذ مغ اليديخ عمى السخء »ديػاف الفجخ الداحف بقػلو: 
كعذيختو كقػمو، كيشأػ عغ ببلده؛ كليحا فقج صسج كٌل حدب  الرمة بيشو كبيغ أىمو

ثخ لحلظ آ (ٕ)«أحذ بالخصخ شاقتو في الربخ، كقاـك حتى ُغِمَب عمى أمخه أك
الصخؽ بخكػب الرعاب بيغ  إالفي رأيو العد كالكخامة؛ كالعد ال ُيتحرل الذاعخ 

 .فخاًرا مغ الػاقع الكئيب الػعخة السختفعة
كيخكد الصائي عمى ىحه القزية في أكثخ مغ قريجة؛ ففي قريجتو )إلى 

التي اضصختو إلى يؤكج تمظ األسباب القاىخة  ـ؛ٜٜٗٔالتي كتبيا سشة  اليجخة(
بعج أْف سعى إلى  ؛فيو شخؼ الحياة كعدتيا ؛عغ مبجأ رفيع وُ كَ خَ ىجخاف كششو؛ فتَ 

 (الستقاربمغ )    :كشجِّ العدائع لمشيػض ،الحساس لمتغييخ إلياباإلصبلح ب
  ُع بػػػػػػػػػػػػػػػالخدؼ أـ تجػػػػػػػػػػػػػػػدعُ مَ ْدػػػػػػػػػػػػػػػتَ أ»

شػػػػػػػػػػػػػػػاُد بػػػػػػػػػػػػػػػجا يدػػػػػػػػػػػػػػػصعُ     كىػػػػػػػػػػػػػػػحا الخَّ

   
 أردَت الغشيسػػػػػػػػػػػػػػػػػَة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي مخكػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ 

 السبػػػػػػػػػػػادؼ التػػػػػػػػػػػي تخضػػػػػػػػػػػعُ كأيػػػػػػػػػػػغ   

   
 كأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليُع لّقشتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كأيػػػػػػػػػػػػػغ األمػػػػػػػػػػػػػاني التػػػػػػػػػػػػػي تدمػػػػػػػػػػػػػعُ   

   
 كمػػػػػػػػػػػػاذا َيقػػػػػػػػػػػػػُؿ الػػػػػػػػػػػػحؼ قػػػػػػػػػػػػج َرآؾ

 ُتَحاِضػػػػػػػػػػػػػػػُخ كالَجْسػػػػػػػػػػػػػػػُع ُمدػػػػػػػػػػػػػػػتجسعُ   

   
 كُتمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائَج رنَّانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً 

 َتذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجُّ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائَع إْذ ُتدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَسعُ   

   
 كُتمِيػػػػػُب فػػػػػي القػػػػػػـِ نػػػػػاَر الحسػػػػػاسِ 

 فُتحػػػػػػػػػػػػػػػِخُؽ َمػػػػػػػػػػػػػػػْغ فػػػػػػػػػػػػػػػييُع َيصسػػػػػػػػػػػػػػػعُ   

   
 كمػػػػػػػػػػػػاذا َيقػػػػػػػػػػػػػُؿ الػػػػػػػػػػػػحؼ قػػػػػػػػػػػػج َرآؾ

 ُتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِجُخ كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحُر ال ُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجَفعُ   

   
 تخكػػػػػػػػػػػػػػَت بػػػػػػػػػػػػػػبلدَؾ عػػػػػػػػػػػػػػغ مبػػػػػػػػػػػػػػجإٍ 

 كحًقػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػ الَسْبػػػػػػػػػػػػػػػَجُأ األرفػػػػػػػػػػػػػػػعُ   

   
ػػػػػػػػػػػا َيػػػػػػػػػػػخكـُ َد الُحػػػػػػػػػػػإذا عجػػػػػػػػػػػ  خُّ عسَّ

 عػػػػػػػػػػػػػػػدَّ عمػػػػػػػػػػػػػػػى قػِلػػػػػػػػػػػػػػػِو َمػِضػػػػػػػػػػػػػػػعُ   

   

                                                           

 .ٖٔالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٕٙالسرجر الدابق، السقجمة، ص ((ٕ
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 فخيػػػػػػػػػػػٌخ لػػػػػػػػػػػُو أْف َيجػػػػػػػػػػػػَب الفػػػػػػػػػػػبلةَ 

(ٔ)«فػػػػػػػػػػبل ىػػػػػػػػػػػ يشطػػػػػػػػػػُخ أك يدػػػػػػػػػػسعُ   
 

   
فخضْت ضخكؼ »؛ فػػػػببلدسخ بيا التي تمغ تمظ السحغ ال السعاناةتتػلَّج ىحه 

العرخ الدياسية عمى الصائي أف يذارؾ في الجعػة إلى اليقطة كالتحخر كالشزاؿ، 
إلى الصائي  كيذيخ (ٕ)«الرعيج الػششي ىالتحخرية عمكالسداىسة في دفع الػثبات 

تحخكاتو مع في مقجمة ديػاف الفجخ الداحف؛ ذاكًخا بعس شيء مغ ذلظ الشزاؿ 
مغ أجل حلِّ مذكبلت لشرح الدمصاف سعيج بغ تيسػر مجسػعة مغ الذباب الُعساني 

الببلد، كالجعػة لئلصبلح، كلكغ الدمصاف صعَّ أذنيو عغ تمظ الجعػة، كقابميع 
السسثمة في الدمصاف كحجه؛ ترعُّ  ككانت حكػمة مدقط»بالشكخاف؛ يقػؿ الصائي: 

 (ٖ)يو مذاكلمفقج قابمشا نحغ الذباب ذلظ الدمصاف، كعخضشا عأذنييا عغ كل دعػة؛ 

ببلدنا، كقج حاكلشا استجراجو بالقػؿ كالخسائل؛ بل كحتى بالذعخ؛ أمبًل في أف ندتثيخ 
جنا كاف فيو حػافد الغيخة عمى الػشغ، كذلظ إباف الحخب العالسية الثانية، كلكغ جي

 .(ٗ)«يزيع سجػ

                                                           

 .ٖٖالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
)مخجع  محدغ بغ حسػد: عبجهللا الصائي كريادة الكتابة األدبية الحجيثة في ُعساف،الكشجؼ،  ((ٕ

 .ٗٗصسابق( 
كمسة )مذاكل( كردت ىكحا بيحا الجسع في ىحا السػضع مغ مقجمة ديػاف الفجخ الداحف؛  ((ٖ

اآلتي: )مذكمة( ُتجسع جسًعا سالًسا عمى )مذكبلت( كُسحدشة  عمى الشحػفييا كتفريل القػؿ 
كمحدشات، كمؤمشة كمؤمشات، كلع ُيدسْع عغ العخب )مذاكل( بفتح السيع جسًعا لسذكمة، كال 
يرح ذلظ قياًسا أيًزا، كإنسا ُيجسع عمى مفاعل أكزاٌف أخخػ؛ كػػ)َمفعل( بفتح العيغ ككدخىا، 

عيغ ككدخىا أيًزا، كفتح السيع في الجسيع؛ مثل: َمْذخب كمذاِرب، كَمغِخب ك)َمفعمة( بفتح ال
كمغاِرب، كَمعَخكة كَمعاِرؾ، كمشِدلة كَمشاِزؿ؛ فػػ)مذكبلت( جسٌع لػػػ)َمذكل( ك)ُمذكمة( عبلكة عمى 

 ال ُيجسع جسع تكديٍخ أصبًل. أفَّ اسع الفاعل الحؼ عمى زنة )ُمْفِعل(
، بيخكت ٔغ عمي: لحغ القػؿ، طُيشطخ: الحخبي، عبجالعديد ب لبشاف،  -، دار ابغ حـد

 .ٖٕٔـ، صٕٓٔٓىػ ٖٔٗٔ
.ٕٙصالسقجمة، الصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( (ٗ) 
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مغ خزع ذلظ الػاقع صػرة ضبلمية لمػشغ )ُعساف( يخسسيا الصائي  تتذّكل
مغ ديػانو في عجة قرائج مغ دكاكيشو الذعخية؛ ففي قريجة )يػـ يتكمع خمفاف( 

 تتزح بعس ضبلؿ تمظ الرػرة بدػادىا السعتع؛ يقػؿ:)كداًعا أييا الميل الصػيل( 
 (مجدكء الخجدمغ )

 استدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسْت ُعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ»

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكاِء لؤلنػػػػػػػػػػػػػػيِغ فػػػػػػػػػػػػػػي َحػػػػػػػػػػػػػػَدفْ   

   
 ْت لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجىِخ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخكَرَضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخَ 

 مييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشاِؼ الِسَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغْ   

   
 فذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُبيا ِكياُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَلسيَغ ُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَيغْ   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفا  كاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُسَيا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الذِّ

 رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد ُذؿٍّ كَكَىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغْ  قِ   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخةٌ   كأْرُضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا َخيِّ

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل َمْذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُبػٍه َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَكغْ   

   
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ألىِميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ٍد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِغ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشغْ     َتَذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخُّ

   
 ُمْزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَصَيجيَغ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببل

َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغْ     ِد ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْحِعشيَغ لمخَّ

   
 كالَعْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَساِتيعْ 

 َيشصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُق كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـُ كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغْ   

   
 كػػػػػػػػػػػػػػػْع ِمػػػػػػػػػػػػػػػْغ أٍخ ِمػػػػػػػػػػػػػػػْغ َحػػػػػػػػػػػػػػػػِليعْ 

َميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمغْ     َحسَّ

   
 فَذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْعُبيا )خمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف( فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 َمْصَبِخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو كَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َيُطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغْ   

   
 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أْنَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدهُ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌس أِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغْ    (ٔ)«َيْسُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه دسَّ
 

   
ل مشيؤس ككآبة السذيج مغ الحقل الجاللي الحؼ ذلظ الب عُ ُيمحَ   و الشزتذكَّ

ُمستيغ / ذؿ / كىغ / تذخد /  بأسسائو )البكاء / األنيغ / الِسحغ / َحَدف /
ىحا السعجع مزصيجيغ / محعشيغ / العجد / عار( كأفعالو )استدمسْت / رضخْت( 

 كالُعدخ. َزشظ كالذقاء كالفاقةال بكل أبعاد لمػشغ امشطًخا ركامًيا حالكً  فُ كػِّ يُ 
ة الفقج كالبعج، كيشطخ إلى كاقعو الشَِّكج؛ كىػ يتجخع مخار  يعير الصائي يداؿما ك 

عكششو السشكػب نطخة السُ  ة التي حدكف؛ فيمػِّح بالسقاساالس تػجعالسجخكح، نطخة الس ػدِّ
كضعو الحؼ عاشو مذتًتا متشقبًل ىخكًبا مغ كيذيخ إلى  أرض ُعساف كأىميا، اكتشفْت 

 (الصػيلمغ )   :في قريجتو )قبيل الخحيل( الصغياف، كبحًثا عغ الكخامة؛ يقػؿ
                                                           

 .٘ٙٔص)مرجر سابق( الصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف كداًعا أييا الميل الصػيل،  ((ٔ
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 كداًعػػػػػػػػػػػا كإْف كػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػداُع تألُّسػػػػػػػػػػػا»

 كصػػػػػػػبًخا إْف كػػػػػػػاف اْصػػػػػػػصبارَؼ َعمَقسػػػػػػػا  

   
 كداًعػػػػػػػا بػػػػػػػبلَد الخيػػػػػػػِخ كالسجػػػػػػػِج إنشػػػػػػػي

 عمػػػػى رغسػػػي كفػػػػي كبػػػجؼ َضسػػػػانأيػػػُت   

   
حِب كاألرِض ُقػجرةً   فسا لي كىجُخ الرَّ

 سػػػػػػػػػػػػػػػاكلكّشػػػػػػػػػػػػػػػُو خرػػػػػػػػػػػػػػػٌع عتػػػػػػػػػػػػػػػا كتحكَّ   

   
 ُيصارُدنػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي ُكػػػػػػػػػلِّ بيػػػػػػػػػٍت كَمْدػػػػػػػػػَمظٍ 

 ليْغَتِرػػػػػػػػػػَب السػػػػػػػػػػأكػ كيحيػػػػػػػػػػا ُمشعَّسػػػػػػػػػػا  

   
 )دكحٍة(ػ)أْحداٍء( كِقْدػػػػػػػػٌع بػػػػػػػػػفِقْدػػػػػػػػٌع بػػػػػػػػ

 كِقْدػػػػػػػػػػػػٌع تبشَّػػػػػػػػػػػػاُه )الكػيػػػػػػػػػػػػُت( فأكخمػػػػػػػػػػػػا  

   
ـِ رأْت ِبَشػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػاِشُغ ل  مُعػػػػػػػػػػْخِب الِكػػػػػػػػػػخا

(ٔ)«ضػػحايا لُصْغيػػاٍف فكانػػت لشػػا ِحسػػى  
 

   
كداًعا ببلَد الخيِخ »في نجائو كيبجك في اتكاء الذاعخ عمى األسمػب اإلنذائي 

إلغاء  الشجاء ة مغ ححفو ألدا يخيج  ػغخ دالالت القخب الشفدي؛ فكأنَّوما يُ  «كالسججِ 
بيشو كبيغ كششو؛ فيي بسشدلة األـ التي يتػؽ إلى احتزانيا بقػة  يختزييامدافة ال 
 .قبل رحيمو
معاناة ججيجة لع ُيحدب ليا حداب؛ معاناة الفخاؽ كشقػة مغ ىشا  تشذأك 

كبيغ رجػعو إليو ِحيًشا  ،ًصا بيغ تأييجه لفخاؽ كششو ِحيًشاالخحيل؛ ليعيَر الذاعخ متخبِّ 
آخخ، كيؤنِّب الشفذ عمى عجدىا عغ نرخة الػشغ، كاالقتشاع بالعير الشاعع في 

 صابًخالػ كاف  كىػ يخػ أفَّ الخيخ ساف تشكأ بخزايا تيج الجباؿ الذع،أرض الغخبة؛ كعُ 
؛ يقػؿ في قريجتو )في حب في داره كلع يياجخ؛ عمَّو يكذف عشيا مجليع الرعاب

 (الصػيلمغ )    :ُعساف(
 كلكششػػػػي بعػػػػج الفػػػػخاِؽ كجػػػػجُت فػػػػي»

 فػػػػػػػػػػػػخاِؽ بػػػػػػػػػػػػبلدؼ شػػػػػػػػػػػػقػتي كتبػػػػػػػػػػػػابي  

   
 تيػػػػػػػدُّ فػػػػػػػؤادؼ الحادثػػػػػػػاُت بدػػػػػػػػِميا

 كػػػػػػػػػػػػػأفَّ فػػػػػػػػػػػػػؤادؼ َمفعػػػػػػػػػػػػػٌل ِلزػػػػػػػػػػػػػخابِ   

   
 فِحيًشػػػػػػػػػػػػا أرانػػػػػػػػػػػػي لمفػػػػػػػػػػػػخاِؽ ُمؤيِّػػػػػػػػػػػػًجا

ـِ الػصػػػػػػػػػػاِؿ ُأحػػػػػػػػػػابي    كِحيًشػػػػػػػػػػا ألحػػػػػػػػػػبل

   
 َعجدنػػػا عػػػغ األكشػػػاِف ُمقتشعػػػيغ أفْ 

 نػػػػػػػػػػػػػػاعٍع كشػػػػػػػػػػػػػػخابِ نعػػػػػػػػػػػػػػيَر بأكػػػػػػػػػػػػػػٍل   

   
 كفػػػػي ُكػػػػلِّ ِشػػػػْبٍخ ِمػػػػْغ ُعسػػػػاَف رزيػػػػةٌ 

 ُتحيػػػػػػػػػُل الجبػػػػػػػػػاَؿ الُذػػػػػػػػػعَّ تػػػػػػػػػلَّ تُػػػػػػػػػخابِ   

   
 كقػػػػج كػػػػاف خيػػػػًخا لػػػػػ صػػػػبخنا بػػػػجاِرنا

 فتكذػػػػػػػػػػف عشيػػػػػػػػػػػا ُمػػػػػػػػػػػجلِيع ِصػػػػػػػػػػػعابِ   

   
 تخكشػػػػػػػػػػػػػػػػػاكُع أخػاِتشػػػػػػػػػػػػػػػػػا كندػػػػػػػػػػػػػػػػػاَءنا

 فػػػػػػػػػػػػا خجمتػػػػػػػػػػػاه ِمػػػػػػػػػػػْغ أكاِف ِحدػػػػػػػػػػػابِ   

   
                                                           

 .ٖٗص)مرجر سابق( الصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف،  ((ٔ
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 لشػػا فػػػي الخمػػػيِج الُحػػخِّ مختػػػُع عيذػػػوِ 

 صػػػػػفْت كدكايػػػػػػا األُفػػػػػػِق بعػػػػػػج سػػػػػػحابِ   

   
 تمػػػػػػػػػػػُح عمػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػيسائشا، كقمػُبشػػػػػػػػػػا

 لػػػػػػػػػػخزِء ُعسػػػػػػػػػػاَف فػػػػػػػػػػي أشػػػػػػػػػػجِّ عػػػػػػػػػػحابِ   

   
 فػػػػػػػػػػػإْف َتْغبصػنػػػػػػػػػػػا لمخػػػػػػػػػػػخكِج فإنشػػػػػػػػػػػا

 نػػػػػػػػػػخػ فيػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػجعاًة لكػػػػػػػػػػلِّ ُمعػػػػػػػػػػابِ   

   
 ككيف انتداُح السخِء عػغ َكَشػٍغ َغػَجا

(ٔ)«ضػػػػػػػحيَة ُشْغيػػػػػػػاٍف كغػػػػػػػاَب ِذئػػػػػػػابِ   
 

   
؛ ألف العػدة إليو ضخب مغ لمذاعخ ُحمًسا يشتطخ تحققو الػصاؿ لسثِّ يُ 

كفي  خ جعبل الببلد أشبو بغابة ذئاب،الُسخاشخة في ضل سمصة شاغية كاستعسار جائ
تيُد  -كججُت في فخاؽ ببلدؼ شقػتي »بكثخة  الجسل الخبخية د الذاعخ إلىاستشا

كل شبخ مغ  كفي -عجدنا عغ األكشاف  -كحيًشا ألحبلـ الػصاؿ أحابي  -فؤادؼ 
إليو الطخكؼ  ا آلْت ى قريِّا ُيخيُج مغ كرائو إضيار الحدخة ِلسَ معشً  «..ُعساف رزية.

مغ القريجة  األبيات اآلتية، كإثبات نجمو عمى مفارقة ببلده؛ لحلظ يعسُج في كاألحػاؿ
إلى استثارة ىسع الذباب الُعساني الُسياجخ، كشحح عدائسيع لمعػدة إلى كششيع  نفديا

ُعساف؛ لمجفاع عغ حياضو، كاإلبقاء عمى نزارتو؛ محكًخا بأسبلفيع الحيغ بشػا مشارات 
 مغ )الصػيل( حريغ ضج أؼ مكيجة أك مراب:درع السجج؛ ألف بقاءىع في بمجىع 

 شباَب ُعسػاَف فػي الَسيػاجخ عدمػة»

 عيػػػػػػػػػػػػجكُع لمػػػػػػػػػػػػجاِر جػػػػػػػػػػػػيَر شػػػػػػػػػػػػبابِ تُ   

   
 ُيفػػػػػػػخُِّؽ عػػػػػػػغ أكشاِنػػػػػػػو كػػػػػػػلَّ ُمْعتػػػػػػػجٍ 

 كيحفطيػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػًجا كشػػػػػػػػػػػعَّ ركابػػػػػػػػػػػي  

   
 بشػػػػػػػى لكػػػػػػػػُع الرػػػػػػػيُج األكائػػػػػػػػُل ذركةً 

 مػػػغ السجػػػِج مػػػا زالػػػْت مشػػػاَر صػػػػابِ   

   
 فسػػػػػػا لكػػػػػػُع كالخرػػػػػػُع يشفػػػػػػُث ِحْقػػػػػػَجهُ 

 رضػػػػػيتْع بعػػػػػيٍر مثػػػػػِل عػػػػػيِر تػػػػػخابِ   

   
 قػػػػػػػٌة ليػػػػػػا (مدػػػػػػقط)كجػػػػػػػدكُع فػػػػػػي 

(ٕ)«كدرٌع حرػػػيٌغ ضػػػجَّ أؼ ُمرػػػابِ   
 

   
األكائل ضمت شامخة إلى اليػـ، كيثبت الذاعخ  فحركة السجج التي بشاىا األئسة

ؿ( تخكيب فػػ)ما زا «ما زالْت مشار صػاب» :بقاء ذلظ السجج كعجـ زكالو في قػلو
؛ لمشفيفػػ)زاؿ( فيو معشى الشفي، ك)ما( الجاخمة عمييا ىي  (ٖ)االستسخار يفيجلغػؼ 

                                                           

 .ٜٚٔالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف حادؼ القافمة، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٜٚٔالسرجر الدابق، ص ((ٕ
ىػ(: الكافية في عمع الشحػ، ٙٗٙ جساؿ الجيغ بغ عثساف اإلسشػؼ )ت ( ُيشطخ: ابغ الحاجب،(ٖ

 .ٛٗـ، صٕٓٔٓمرخ،  -، مكتبة اآلداب، القاىخة ٔعبجالعطيع الذاعخ، طتح: الجكتػر صالح 



153 
 

فيػ يجعػىع إلى إدراؾ ذلظ السجج،  (ٔ)؛ أؼ إثباتكدخػؿ الشفي عمى الشفي إيجاب
 .كالحفاظ عميو

لمجفاع عغ كششيع؛ بل  إلى العػدةسغتخبيغ الجعػ كىػ ي وكلع يشَذ الصائي نفدَ 
 ءه إذا ما ألعَّ خصٌب أك ناب أمخ:ا شفيًفا بأنو سيمبي نجاخاشب كششو خصابً ي

 مغ )الستقارب(
 كششػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػحؼ كيػػػػػػػػػا»

 يرػػػػػػػػػػػػػجُّ إذا نػػػػػػػػػػػػػاَب مػػػػػػػػػػػػػا يرػػػػػػػػػػػػػخعُ   

   
 كعػػػػػػػػػػػػعَّ الشػػػػػػػػػػػػػجاُء كقمػػػػػػػػػػػػَت ادركػػػػػػػػػػػػػػا

(ٕ)«سػػػػػػػػػتعمع إْذ ذاَؾ َمػػػػػػػػػْغ يرػػػػػػػػػجعُ   
 

   
و تجدئة الببلد، رفَز فعالية الشاىزة مغ كعاء تمظ التجخبة االنيؤكج الذاعخ 

مذيًخا إلى ماٍض قخيب كانت تتقاسع الػشَغ فيو ؛ جكيعّبخ عغ إيسانو بالػشغ الُسػحَّ 
التفاؤؿ في نجائو ألمو الكبخػ )ُعساف( جاعبًل مغ العمع فانػًسا  ُيشعرك سمصتاف، 

تقيقخ؛ يقػؿ لمتغييخ عبخ تذبييو بالشػر الحؼ سيبجد الطبلـ؛ ضبلـ الجيل كالتذخذـ كال
 مغ )الكامل(  :ـٜ٘ٙٔالتي كتبيا في الكػيت سشة  في قريجتو )الفتيات الخائجات(

 آمشػػػُت بػػػالػشِغ الرػػػغيِخ جسيِعػػػوِ »

 إبػػػػػػػػػاءَ  (ٖ)كَأَبْيػػػػػػػػػُت تجدئػػػػػػػػػَة السػػػػػػػػػدكف   

   
 كشػػػػػيجُت ضػػػػػسَغ شػػػػػيادتيَّ شػػػػػيادةً 

 لُعسػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف ال ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػَيًعا كال أجػػػػػػػػػػػػػػػػػداءَ   

   
شػػػػػػا الكبػػػػػػخػ ُعسػػػػػػاَف تفػػػػػػاءلي  يػػػػػػا أمَّ

ُد الطمسػػػػػػػػػػػاءَ     فػػػػػػػػػػػالعمُع سػػػػػػػػػػػػَؼ ُيبػػػػػػػػػػػجِّ

   
  

                                                           

في  اإلنراؼ ىػ(:ٚٚ٘األنبارؼ، كساؿ الجيغ أبػ البخكات عبجالخحسغ بغ دمحم )ت  ُيشطخ: (ٔ)
مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ البرخييغ كالكػفييغ، تح: دمحم محيي الجيغ عبجالحسيج، د.ط، 

 .ٕٙٔ، صٔـ، جٕٕٔٓ -ىػ ٖٖٗٔشاف، لب -السكتبة العرخية، بيخكت 
 .ٖٗالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
اسع أشمقو الفخس عمى ُعساف قجيًسا ندبًة إلى خرػبة األراضي؛ فأصبح ُيصمق  :(مدكف ) ((ٖ

ـ(، ككرد لمجاللة عمى ُعساف في ٔ٘ٙ -ـ ٕٕٙىحا االسع عمى ُعساف في عيج الجكلة الداسانية )
بعس السرادر الدخيانية الستعمِّقة بالسجامع الكشدية الشدصػرية كبعس السدائل الستعمقة بشرارػ 

بي، ككانت تخد بريغة )مدكف( ك)بيت مدكنايا(.   ُيشطخ: مجسػعة مؤلفيغ: الخميج العخ 
 . ٕٕٕ، صٔالسػسػعة الُعسانية، )مخجع سابق( ج
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 الدػػػػػػػػػػػاحُل الػثَّػػػػػػػػػػػاُب الَح ضػػػػػػػػػػػياؤهُ 

(ٔ)«كغػػػػػػػًجا يعػػػػػػػعُّ الشجػػػػػػػَج كالبصحػػػػػػػػاءَ   
 

   
الػشغ الحؼ  تمّيف عمى الػشغ الزائع،صخخات ال كُيصمق أبػ سبلـ الكشجؼ

ألجخػ مغ تمػ ليفة، كلػ يفيج التميف  ليفة عيذة الػضيع؛ أصبح الذخيف فيو يعير
 مغ )الكامل(    يقػؿ:بعج دمػعو دًما؛ 

 عمػػػى الػػػػشِغ العديػػػِد ُأِضػػػْيعا َلَيِفػػػي»

 كشػػػػػػخيِف قػػػػػػػػـٍ صػػػػػػػاَر فيػػػػػػػِو كِضػػػػػػػْيعا  

   
ِفػػػػػػػػػػي  َلَيِفػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػِو كلػػػػػػػػػػػ ُيفيػػػػػػػػػػُج َتَميُّ

 أجخيػػػػػػػػُت ِمػػػػػػػػْغ بعػػػػػػػػِج الػػػػػػػػجمػِع َنِجيعػػػػػػػػا  

   
لْت  ـِ كيػػػػػػػف تبػػػػػػػجَّ  َلَيِفػػػػػػػي عمػػػػػػػى األيػػػػػػػا

(ٕ)«ىػػػػبلَّ َيُعػػػػْجَف كسػػػػا َمَزػػػػيَغ ُرجػعػػػػا  
 

   
فرخخاتو تمظ ممؤىا الحدخة كالحدف عمى ما فات، كىػ يخجػ أف تعػد ُعساف 

تالية أبيات مت ةلكمسة )ليفي( في ثبلث كما تكخاره ؛كانت في أياـ سؤددىا كمججىا كسا
 .السعجسية كالذعػرية ابكل أبعادىإال ليعسق حقيقة تمظ الميفة 

ًيا إليو الحجيث ك  لغة التػدد  تعمػه بأسمػبٍ يمتفُت الذاعخ إلى كششو مػجِّ
 حخقتو السشبعثة مغطيخىا تُ  ؛مكبػتةٍ  كلػعةٍ  ،بادٍ  أسىً ك  ،ىٍع عطيعٍ ، كَتذفُّ عغ كالخفق
فيتقسز  ؛حخقة عمى تبجؿ األحػاؿ، كنكخاف الدماف، كخيانة األبشاء أبياتو؛ تستسات

ًجا كششو في صػرة الخجل   يقػؿ:الخامل الستقاعذ؛ شخرية الشاصح السؤنِّب؛ مجدِّ
 مغ )الكامل(

 كششي العديُد ألنَت أْشػَخُؼ َمػػشغٍ »

 ُمسخًعػػػػػػػػػا كربيعػػػػػػػػػاقػػػػػػػػػج ُكشػػػػػػػػػَت َغْيثًػػػػػػػػػا   

   
 قج ُكشَت يا كششي ُمصاًعا فػي الػػرػ 

 كاليػػػػػػػػػػػـَ يػػػػػػػػػػا كششػػػػػػػػػػي أراَؾ ُمِصيعػػػػػػػػػػا  

   
ـِ كَمْمَجػػػػػػػأً   قػػػػػػػج ُكشػػػػػػػَت َكْيًفػػػػػػػا لمُسَزػػػػػػػا

 لمخػػػػػػػػػػػػػائفيَغ كَمػػػػػػػػػػػػػْغ َيمػػػػػػػػػػػػػػُذ َشػػػػػػػػػػػػػِفيعا  

   
 أبشػػػاُء عرػػػِخَؾ مػػػػا َرَعػػػػا لػػػَظ ُحْخَمػػػػةً 

 َخػػػػػػػػػاُنػا فأصػػػػػػػػػبَح ُمْمُكُيػػػػػػػػػْع َمْشُدكعػػػػػػػػػا  

   
ػػػػػػػػي أرػ  لْت إنِّ  الَعػػػػػػػػاداِت ِمشػػػػػػػػَظ تبػػػػػػػػجَّ

(ٖ)«ماذا دىاَؾ  كقػْج َغػَجْكَت َجُدكعػا  
 

   
 

                                                           

 .ٛٛالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٛٗ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( ص، أبػ سبلـالكشجؼ ((ٕ
 .ٛٗص السرجر الدابق، ((ٖ
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ف األسمػب الخبخؼ كَ يُ  اآلنفة، كيختكد عمى تكخار  التقخيخؼ بشية السقصػعةػِّ
 الذاعخ يختدؿ بيا، ك تبكيتكال الكسجتشبعث مشيا معاني صيغة  «قج كشَت »صيغة 

 .الساضي في زىػه كألقو غالدم
كششو العديد بساضيو السذخؽ، كرجالو الكخماء، كتقاتو الُخّذع، الذاعخ ُيحكِّخ ك 

 مغ )الكامل(    يقػؿ:ف في شسػخيع كعّدتيع؛ كعمسائو الذخفاء
 أيػػَغ الخِّجػػاُؿ األكخمػػػَف  كأيػػَغ َمػػغْ »

 كػػػػػػػػػانػا بعيػػػػػػػػػِجَؾ ُركًَّعػػػػػػػػػا كُخُذػػػػػػػػػػعا   

   
 أيػػػػػػػػَغ األَسػػػػػػػػاِشيُغ الػػػػػػػػحيَغ ُنُفػُسػػػػػػػػيعْ 

 أْكيػػػػػػػبًل كرِضػػػػػػػيعا َشػػػػػػػُخَفْت كعػػػػػػػدَّْت   

   
 أيػػػػػػػػػَغ الَيَعاِرَبػػػػػػػػػُة الػػػػػػػػػحيَغ َبشػػػػػػػػػػا لشػػػػػػػػػا

ػػػػػَساِؾ َرِفيعػػػػػا    ـِ الدِّ  َمْجػػػػػًجا عمػػػػػى َىػػػػػا

   
 كانػػػػػْت ُعسػػػػػاُف ِبِيػػػػػْع ُتَفػػػػػاِخُخ َغْيَخىػػػػػا

(ٔ)«كُىػػػػػُع ليػػػػػا يػػػػػػـَ الخَِّىػػػػػاِف ُدركعػػػػػا  
 

   
رجاالت الجكلة اليعخبية بالحكخ؛ ألف عيجىع كاف يسثل أبػ سبلـ يخز 

كيتخح مغ تعاضج الجسل العرخ الحىبي لُعساف في مججىا العمسي كالعدكخؼ، 
اإلنذائية مع الجسل الخبخية )أيغ األساشيغ = الحيغ نفػسيع...( / )أيغ اليعاربة = 

تحسمو تمظ المغة مغ  اسَ ستفداز العدمات، كإشعاؿ الحساسات؛ لِ ال الحيغ بشػا...( كسيمة
 التقخيع؛ لثمع ذلظ الشكػص البغيس كتقبيحو.

الرخاع الجاخمي مع الشفذ، كالرخاع الخارجي مع اآلخخ الحؼ مغ ىشا ج يتػلّ ك 
لبمجه؛ مسا جعل الذاعخ يذسئد بفصختو تمظ األفعاؿ التي لع ُيخاَع  يسثمو االبغ العاؽ

كخانػه؛ فإفَّ الذاعخ سيبقى عمى باعػا كششيع فييا حق الػشغ؛ فإذا كاف أكلئظ قج 
كذلظ  الػفاء لػششو كلػ أدػ ذلظ إلى حتفو؛ فكيف يخػف أرًضا مذَّ جمجه تخابيا !

 :(ٕ)؛ يقػؿوكِسشان بديفو حياضو الػفاء السحس لمػشغ يحتِّع عميو أف يحكَد عغ
 مغ )الكامل(

 ُتْخُبيػػا ! أأخػػػُف أْرًضػػا َمػػذَّ ِجْمػػجؼَ »

 َفزػػػػػػػػػيعاحاشػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػُف؛ فػػػػػػػػػإفَّ ذاَؾ   

   
 فػػػػػػػػػػػػأُذكُد عشيػػػػػػػػػػػػا باأَلِسػػػػػػػػػػػػشَِّة كالُطَبػػػػػػػػػػػػا

 كَأِذبُّ عشيػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػ َلِقيػػػػػػػػػػػُت ُجسػعػػػػػػػػػػػا  

   
                                                           

 .ٛٗ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( ص، أبػ سبلـالكشجؼ ((ٔ
 .ٛٗص السرجر الدابق، ((ٕ



156 
 

 ال أْرَتِزػػػػػػػػػػي إال الَػَفػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػ أنَِّشػػػػػػػػػػي

 ُأْرِضػػػػػػػْعُت ُسػػػػػػػسِّا أك ُتِخْكػػػػػػػُت َصػػػػػػػِخيعا  

   
َسػْت   أْرِضػي ىػي األْرُض التػي قػْج ُقجِّ

 كَزَكػػػػػػػػػْت كَشػػػػػػػػػاَب ُأصػػػػػػػػػػَليا كُفخكعػػػػػػػػػا  

   
 َجػػػػػػػػاَرْت َعمػػػػػػػػيَّ عديػػػػػػػػدةٌ "َبَمػػػػػػػػجؼ كإْف 

(ٔ)«لػػػػػ أنَِّشػػػػػي أْعػػػػػَخػ كألَقػػػػػى الُجػعػػػػػا"  
 

   
كيجعػىا بشبخة كُيغيِّخ أبػ سبلـ مغ نبخة خصابو لػششو في قريجتو اآلتية، 

 كاسترحاب الديػؼ الرػاـر تفاؤلية إلى الشيػض كاالستشياض كتخؾ القعػد
 مغ )الصػيل(   يقػؿ:الستخجاع ما فات؛ 

ػػْخَؽ كالَغْخَبػػا ُعَسػػاُف اْنَيِزػػي»  كاْسَتْشِيِزػػي الذَّ

ػػاِرـَ الَعْزػػَبا    كال َتْقُعػػِجؼ كاْسَتْرػػِحِبي الرَّ

   
 ُعَسػػػػػػػاُف اْنَيِزػػػػػػػي كاْسَتْشِيِزػػػػػػػي ُكػػػػػػػلَّ َباِسػػػػػػػلٍ 

ػػػػػػْخَبا   ْمػػػػػػَي كالصَّْعػػػػػػَغ كالزَّ  َكِسػػػػػػيٍّ ُيِجيػػػػػػُج الخَّ

   
شػػػػػػػػػػػػػا  ُعَسػػػػػػػػػػػػػاُف اْنَيِزػػػػػػػػػػػػػي إنَّػػػػػػػػػػػػػا ِرجالػػػػػػػػػػػػػِظ ىسُّ

 َنْبَتِغػػػػػػي َغيخىػػػػػػا َكْدػػػػػػَباِشػػػػػػبلُب الُعػػػػػػبل ال   

   
ػػػػػْجِؽ كالَػَفػػػػػا  ُعَسػػػػػاُف اْنَيِزػػػػػي إنَّػػػػػا عمػػػػػى الرِّ

ػػػػػػبَّا   ػػػػػػيِع ال َنخَتِزػػػػػػي الدَّ  كنحػػػػػػُغ ُأَبػػػػػػاُة الزَّ

   
 ُعَسػػػػاُف اْنَيِزػػػػي ِمػػػػْغ َقبػػػػِل أْف َييجػػػػَع الِعػػػػجػ

ْرَبا   دكا الػػػػػػجَّ  فُشْرػػػػػػِبُح ال َنػػػػػػجرؼ كقػػػػػػْج َسػػػػػػجَّ

   
ػػػػػػػػػػػيػَؼ   ِبِغْسػػػػػػػػػػػِجىاُعَسػػػػػػػػػػػاُف اْنَيِزػػػػػػػػػػػي إفَّ الدُّ

 تَػػػػػػػػػػِئغُّ كقػػػػػػػػػػْج أْضػػػػػػػػػػَحْت ُتَصاِلُبشػػػػػػػػػػا َحْخَبػػػػػػػػػػا  

   
 ُعَسػػػػػػػػاُف اْنَيِزػػػػػػػػي كاْسػػػػػػػػَتْخِجِعي ُكػػػػػػػػلَّ َفاِئػػػػػػػػتٍ 

(ٕ)«كال َتْقُعػػػػػػِجؼ إنَّػػػػػػا ِرجالػػػػػػِظ لػػػػػػْغ َنػػػػػػأَبى  
 

   
 

                                                           

تزسيغ لبيت الذخيف قتادة بغ إدريذ بغ ُمصاعغ أميخ مكة، كالحؼ تػلى زماـ  ىحا البيت ((ٔ
ىػ، كتب ذلظ البيت مع مجسػعة أبيات أرسميا ٜٜ٘حكسيا بعج قزائو عمى حكع اليػاشع سشة 

 العباسي الشاصخ لجيغ هللا؛ يتعاضع فييا عميو؛ يقػؿ: إلى الخميفة
 بػػػػػػػػػػػبلدؼ كإْف ىانػػػػػػػػػػػْت عميػػػػػػػػػػػَظ عديػػػػػػػػػػػدةٌ 

 كلػػػػػػػػػػػػػػ أنشػػػػػػػػػػػػػي أعػػػػػػػػػػػػػخػ بيػػػػػػػػػػػػػا كأجػػػػػػػػػػػػػػعُ   

   
ـٍ ُأِذؿُّ ببْصِذػػػػػػػػػػػيا  كلػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػفُّ ِضػػػػػػػػػػػخغا

 كأشػػػػػػػػػػػخؼ بيػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػيغ الػػػػػػػػػػػػرػ كأبيػػػػػػػػػػػعُ   

   
 َتطػػػػػػػػػػلُّ ُممػػػػػػػػػػػُؾ األرِض َتمػػػػػػػػػػثُع ضيَخىػػػػػػػػػػا

 كفػػػػػػػػػػػػػػػي َبصِشيػػػػػػػػػػػػػػػا لمُسجػػػػػػػػػػػػػػػِجبيَغ ربيػػػػػػػػػػػػػػػعُ   

   
 أأجعُميػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػَت الخَّحػػػػػػػػػى ثػػػػػػػػػع أبتغػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػي إذْف َلَػضػػػػػػػػػػػػيعُ     َخبلًصػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػا  إنِّ

   
 كمػػػػػػػا أنػػػػػػػا إال الِسْدػػػػػػػُظ فػػػػػػػي ُكػػػػػػػلِّ َبْمػػػػػػػَجةٍ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا عشػػػػػػػػػػػػػػػجكع فأضػػػػػػػػػػػػػػػػيعُ     يُزػػػػػػػػػػػػػػػػُع كأمَّ

   
: قبلئج الُجساف في التعخيف ىػ(ٕٔٛ)ت  ُيشطخ: القمقذشجؼ، أبػ العباس أحسج بغ عمي

مرخ،  -، دار الكتاب السرخؼ، القاىخة ٕاألبيارؼ، طبقبائل عخب الدماف، تح: إبخاىيع 
 .ٕٙٔـ، صٕٜٛٔ -ىػ ٕٓٗٔ

 .ٕٗأبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( ص ،الكشجؼ ((ٕ
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 ــــ ثالًثا: شعخ الخثاء:
شالسا ارتبط الخثاء باالستشياض في الذعخ العخبي؛ ألف الخثاء غخض يعبِّخ 

ميت فقجاف عمى  وعبخات يصمق الثائخعغ فمدفة حتسية، كرحمة كججانية، كالذاعخ 
ْد أف يغيَب خِ ماثبًل لع يُ كمجًجا  ،عدِّا باقًيا مريبة مػتو المحػد؛ ليشتذل مغضستو 

بغياِب صانعيو، كيبشي مغ ركاـ ذكخػ السػت أمبًل ججيًجا يدتعيج فيو عد األمة، 
بيًخا فياًضا عغ مغ الخثاء تع»جعمػا حلظ ىع شعخاء الجراسة؛ كفكيحيي بو مججىا؛ 

مذاعخىع كمذاعخ أمتيع كأىػائيا الدياسية، كصبُّػا فيو أحاسيديع كأحاسيذ أمتيع 
ْت حجكد شخريات نحػ السجاىجيغ مغ أجم نػا مخاثييع بألػاف مختمفة تعجَّ يا، كلػَّ

لػا  السػتى إلى التحجث عسَّا تسخ بو أمتيع مغ أحجاث كخصػب، كاستصاعػا أف يحػِّ
شعخ الخثاء مغ البكاء كالشجب كالشػاح إلى شعخ سياسي كششي اجتساعي يتفجخ عمى 

لحياة، كتغشػا بأحبلـ أمتيع ألدشتيع تفجًخا؛ حيث أشمقػا عػاشفيع إلى معاني السػت كا
 .(ٔ)«رائًعاغشاًء حساسًيا 

 سُمُو في رثاء األئسة، كرثاءمجكرثاؤىع الحؼ يعكذ ندعتيع االستشياضية يتسثَّل 
فيحا اإلماـ الدالسي؛ الذاعخ لذيػخ كالعمساء كالدعامات الجيشية؛ نطاـ اإلمامة، كرثاء ا

تأبيشاتو؛ يخثي في قريجة أكقات نجبو ك الشاىس بحساسيَّاتو الثائخة الحاضخة حتى في 
ألنيع لع يختزػا ال تدج؛ ثمسة في نطخه  مػتيع ُيسثِّلُ  (ٕ)كاحجة ثبلثة مذايخ كخماء

الحؿ كالسدكشة، كلع يبشػا ألنفديع مجًجا زائًفا بخضػخيع، كلع يقفػا مػقف الستفخج مغ 
شاف ال  قزايا مجتسعيع؛ بل بشػا ذلظ السجج ببأسيع كقػة شكيستيع؛ بشػه بالديف كالدِّ

 يقػؿ:قامػس أبياتو الخثائية؛  عغحتى  لع يغْب فسعجع الحخب بالُخَصِب كالكبلـ؛ 
 لستقارب(مغ )ا

                                                           

، ككالة السصبػعات، ٔسالع، عبجالخشيج عبجالعديد: شعخ الخثاء العخبي كاستشياض العدائع، ط ((ٔ
 .ٚٚصـ، ٕٜٛٔدكلة الكػيت،  -الكػيت 

 صالحبغ الذيخ عبجهللا ، كابشو صالح بغ عمي الحارثياألميخ الذيخ  السذايخ الثبلثة ىع: ((ٕ
الدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، .   ُيشطخ: الذيخ سعيج بغ حسج بغ عامخ الخاشجؼ، ك الحارثي

 .ٜٔ)مرجر سابق( ص
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َر َدْمِعػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى َسػػػػػػػػػػػاَدةٍ »  َتَحػػػػػػػػػػػجَّ

جا    َتِخػػػػػػػػػػػػػػػػخُّ الِجَبػػػػػػػػػػػػػػػػاُه َلُيػػػػػػػػػػػػػػػػْع ُسػػػػػػػػػػػػػػػػجَّ

   
 َبُشػػػػػػػػػػػػػػػا ِلمَسَعػػػػػػػػػػػػػػاِلي ِبَحػػػػػػػػػػػػػػجِّ الطَُّبػػػػػػػػػػػػػػا

 كُرْكِس الَقَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًِل أْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعجا  

   
 كَصػػػػػػػػػػاُدكا الُكَسػػػػػػػػػػاَة َفػػػػػػػػػػَجاَنْت َلُيػػػػػػػػػػعْ 

ػػػػػػػػػػػا َرَأْكا َمْرػػػػػػػػػػػَيجا    عمػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػخَّْغِع َلسَّ

   
 فمػػػػػػػػػػػػػيَذ الشََّجػػػػػػػػػػػػػاأَبػػػػػػػػػػػػػاُدكا الُعػػػػػػػػػػػػػَجاَة 

 ِلَغْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػِخ َفتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ِبِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػُع أْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعجا  

   
 كَسػػػػػػػػاُدكا الػػػػػػػػَػَرػ َفِمػػػػػػػػَحا لػػػػػػػػْغ تَػػػػػػػػَخػ 

 عمػػػػػػػى الشَّػػػػػػػاِس ِمػػػػػػػْغ َغْيػػػػػػػِخِىْع َسػػػػػػػػيِّجا  

   
 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أَراَد اْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِخٌؤ َمْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالً 

(ٔ)«ِمػػػػػَغ الَسْجػػػػػِج َصػػػػػاَر َلُيػػػػػْع ُمْشِجػػػػػجا  
 

   
جاَتِخخُّ »لمشز الغائب في قػلو:  تػضيف الذاعخ ُيعصي  «الِجَباُه َلُيْع ُسجَّ

معاني األنفة  ُبعًجا فخخيِّا يحسل في مجخاه  (ٕ)الُسزسَُّغ مغ معمقة عسخك بغ كمثـػ
 ؛ فيع أىل حـد كعـدكسا كصفيع تتياكػ إكباًرا ألكلئظ الدادةالجباه كالكخامة كالِعدَّة؛ ف

ر( ػحي، كتكمزاء  وَر دمعالغة بأفَّ تحجُّ السديج لمسب صيغة الفعل الساضي )تحجَّ
ةً  مغ الدمغ، كىحه السبلزمة التي تتػارػ خمفيا حالة مغ  الكشائي ضلَّ مبلزًما لو مجَّ

مجازًيا يفخِّغو في كجو الجىخ  الحدف السخيخ لع تكغ إال كسًجا في القمب تدتمـد بكاءً 
 ه الحؼ ُشيِّج لو؛ فمع يقْع بعج مػتيعِعدَّ فيجـ الجىخ ؛ سذايخوى كأس السػت لالحؼ سق
 جع بالحق؛ يقػؿ اإلماـ الدالسي:   مغ )الستقارب(قائع ير

ْىُخ َبْعػػػػػػػػػػَج الَكَسػػػػػػػػػػا»  فَدػػػػػػػػػػقَّاُىُع الػػػػػػػػػػجَّ

 ِؿ كَنْيػػػػػػػػِل الَسَعػػػػػػػػػاِلي ُكػػػػػػػػُؤْكَس الػػػػػػػػػخََّدػ  

   
ْمَت مػػػػػػػػػػػػا ْىُخ َىػػػػػػػػػػػػجَّ  أاَل أيُّيػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػجَّ

 ِبِعػػػػػػػػػػػػدَِّؾ فػػػػػػػػػػػػي الَسْجػػػػػػػػػػػػِج قػػػػػػػػػػػػْج ُشػػػػػػػػػػػػيِّجا  

   
 ألْدػػػػػػػػػػػػَت تَػػػػػػػػػػػػَخػ أنَّػػػػػػػػػػػػُو لػػػػػػػػػػػػْع َيُقػػػػػػػػػػػػعْ 

(ٖ)«ُبَعْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجُىُع َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِئٌع لمُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجػ !  
 

   
 

                                                           

 .ٜٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 في معمقتو مفتخًخا:   مغ )الػافخ( عسخك بغ كمثػـيقػؿ  ((ٕ

ـَ لَشا َكِلْيٌج        َتِخخُّ َلُو الَجَباِبُخ َساِجِجْيشا   إذا َبَمَغ الِفَصا
، دار ٔتح: إيسيل بجيع يعقػب، ط الجيػاف،ُيشطخ: التغمبي، عسخك بغ كمثػـ بغ مالظ: 

 .ٜٔـ، صٜٜٔٔ -ىػ ٔٔٗٔلبشاف،  -الكتاب العخبي، بيخكت 
 .ٕٜػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( صالدالسي، ن ((ٖ
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 يفتقج تمظ الميالي؛ فيػ فخاؽ أكلئظ الدادةبكيعبُِّخ اإلماـ الدالسي عغ كحجتو 
خػًفا  ؛أكلئظ األبصاؿ ُيقبِّمػف أيادؼ فييا األعجاء افك الداىخة بالعدِّ كالتسكيغ؛ يـػ

 مغ )الستقارب(كرضػًخا كَصَغاًرا:     
 ِلِسْثمػػػػػػػػػػػػػػي َيُقػػػػػػػػػػػػػػػأُقػػػػػػػػػػػػػػػُؿ كُحػػػػػػػػػػػػػػقَّ »

 ُؿ َبِقْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت ُبَعْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجُىُع ُمْفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخدا  

   
 ِبَشْفِدػػػػػػي َلَيػػػػػػاٍؿ َمَزػػػػػػْت فػػػػػػي الُعػػػػػػبل

ػػػػػػػػػػُل فييػػػػػػػػػػا اأَلُكػػػػػػػػػػفَّ الِعػػػػػػػػػػج   (ٔ)«اُتَقبِّ
 

   
 يجعػ فييا إلى الربخ عمى حخقةِ ىحا الدياؽ تجخبة خاصة في ذاعخ يشقل الك 

؛ فحياة اإلنداف كديعة ُتخد، كالسػت مريخ كل حي ال محالة؛ وكحدنِ  وِ كىسِّ  السػتِ 
يججؼ نفًعا؛ ألف الجىخ ال يمتفت لمجازعيغ، ال الكف عغ البكاء الحؼ يجعػ إلى  لحلظ

 ء الكامل(ك )مجد مغ    :األجبلدكال يدتسع لمسحدكنيغ؛ بل يختزي الرابخيغ 
 َصػػػػػْبًخا عمػػػػػى َمَزػػػػػِس الَسَرػػػػػاِرعْ »

ْىُخ     لؤَلْعَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِر َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِشعْ فالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجَّ

   
ْف فػػػػػػػػػػػػػإفَّ الُعسػػػػػػػػػػػػػَخ فػػػػػػػػػػػػػي اإل  َىػػػػػػػػػػػػػػِّ

 ْنَدػػػػػػػػػػػػػػػاِف ِمػػػػػػػػػػػػػػػْغ َبْعػػػػػػػػػػػػػػػِس الَػَداِئػػػػػػػػػػػػػػػعْ   

   
 ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ الَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجاِمَع أْف َتِدْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػَل فَسػػػػػػػػػػا َعَدػػػػػػػػػػى َنْفػػػػػػػػػػُع الَسػػػػػػػػػػَجاِمعْ   

   
ْىَخ ال  كاْعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفَّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجَّ

(ٕ)«ُيْرػػػػػػػػػػِغي ِلَحػػػػػػػػػػاٍؿ ِمْشػػػػػػػػػػَظ َجػػػػػػػػػػاِزعْ   
 

   
البيبلني قريجتاف يخثي فييسا اإلماـ الدالسي؛ تشزح مغ كألبي مدمٍع 

سسػ مكانة اإلماـ الدالسي بيغ ؛ فتتداكؽ مع لسزصخمةالقريجتيغ ركح الحساسة ا
؛ فيػ يخاشب في رجاالت العمع كاإلصبلح، كتشثاؿ مع تػجياتو الدياسية كالعقجية

ـَ الدالسي وِ يْ إحجػ مخثاتَ   ،السمتسذ خصاب اآلِمخِ يخاشبو  ،السكمـػ التائو خصابَ  اإلما
ميا، في إشارة إلى دكلة بالعػدة لِحسى االستفييا كيصالبو  قامة التي ىجخىا بعج أْف قػَّ
مثل  ، كتربحالتي أقاميا اإلماـ الدالسي؛ فتخكيا ليقلَّ حامػىا مغ بعجه اإلمامة

ْيُغ مغ بعجه أشبو باليتي  ؛ يقػؿ:ػزعع الساألرممة السكمػمة عمى فقج زكجيا، كيربح الجِّ
 (الكاملمغ )

ـَ االْسػػػػِتَقاَمِة مػػػػا الػػػػحؼ»  َمْيػػػػبًل ُىَسػػػػا

 َغػػػػػػػاَدْرَت ِمػػػػػػػْغ َىػػػػػػػْػٍؿ كِمػػػػػػػْغ إْذَعػػػػػػػارِ   

   
                                                           

 .ٖٜالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٜٗص السرجر الدابق، ((ٕ
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 اْرِجػػػػػػػْع إلييػػػػػػػا َحيػػػػػػػُث َقػػػػػػػلَّ ُحَساُتيػػػػػػػا

ارِ     اْرِجػػػػػػػػػْع َفػػػػػػػػػَجْيُتَظ يػػػػػػػػػا َغِخيػػػػػػػػػَب الػػػػػػػػػجَّ

   
ػػػػػػْع َنْرػػػػػػَخهُ  ـِ َتسِّ  اْرِجػػػػػػْع إلػػػػػػى اإلْسػػػػػػبل

 َعػػػػػػػػػػػَداِئِع األْنَرػػػػػػػػػػػارِ فػػػػػػػػػػػالِعدُّ َتْحػػػػػػػػػػػَت   

   
 اْرِجػػػػػػػػػْع فػػػػػػػػػإفَّ االْسػػػػػػػػػِتَقاَمَة َأْرَمَمػػػػػػػػػْت 

 اْرَحػػػػػػػػْع َيتيَسػػػػػػػػَظ كىػػػػػػػػػ ِدْيػػػػػػػػُغ الَبػػػػػػػػاِرؼ   

   
ػػػػيفِ   اْرِجػػػػْع ُتَذػػػػاِىْج كيػػػػَف َدْمػػػػُع الدَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػاِؿ كاألْقػػػػػػػػػػػػػػػػبلـِ كاألْسػػػػػػػػػػػػػػػػَفارِ     كالَعدَّ

   
ػػػػػػػي بأنَّػػػػػػػَظ ُمْذػػػػػػػَتخٍ   اْرِجػػػػػػػْع كمػػػػػػػا َضشِّ

(ٔ)«األْشػػػػػػػػػَخارِ ِبِجػػػػػػػػػػاِر َربِّػػػػػػػػػَظ ِجيػػػػػػػػػَخَة   
 

   
ـَ الدالسي  الجميمة التي كاف قائًسا عمييا  مػرلعطائع األكيجعػ الذاعُخ اإلما

ؿُ َعى إلييا سػاه؛ يجعػه إلييا ألنو لع يجْج َمْغ ُيجْ في حياتو؛  لُسْذِكميا بشفاذ  فيػ الحبلَّ
 ، كالداعيبسزاء عديستو ، كالسشاضل مغ أجميابذجة غيختو الحافع ليابريختو، ك 

كالذاعخ بتمظ الجعػات إنسا يخيج إثارة الشفػس،  برفاتو الكخيسة كىستو العالية، إلييا
 (الكاملمغ )  ؾ؛ يقػؿ:السبار  ىحا الشيج ُخصىكشج العدائع؛ لمديخ الحثيث عمى 

 أْدُعػػػػػػػَؾ ِلمُجمَّػػػػػػى كأْنػػػػػػَت َعطيُسيػػػػػػا»

 َعْيػػػػػػػػػِجؼ كأْنػػػػػػػػػَت ليػػػػػػػػػا َشػػػػػػػػػِجيُج الَغػػػػػػػػػارِ   

   
 تُػػػػػػْجَعى لػػػػػػوُ أْدُعػػػػػػػَؾ لؤلْمػػػػػػِخ الػػػػػػحؼ 

ػػػػػػػػػػػػػػُة األْحػػػػػػػػػػػػػػَخارِ     ِشػػػػػػػػػػػػػػَيُع الخَِّجػػػػػػػػػػػػػػاِؿ كِىسَّ

   
 أْدُعػػػػػَؾ ِلمَخْصػػػػِب الػػػػحؼ أْعَيػػػػا عمػػػػى

 َرأِؼ الُفُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؿ كأْنَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِح األْنَطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِ   

   
 أْدُعػَؾ إْذ َفَخَغػْت َيػِجؼ ِمػْغ ُكػلِّ َمػغْ 

 ُيػػػػػػػػػػػػػػػػْجَعى ِلَشاِئَبػػػػػػػػػػػػػػػػٍة كِحْفػػػػػػػػػػػػػػػػِع ِذَمػػػػػػػػػػػػػػػػارِ   

   
ػػػػسيُع   ِلػػػػَجْعػِتيأْدُعػػػػػَؾ إْف ُكْشػػػػَت الدَّ

 ِلَخَصاَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة التَّْبِذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِخ كاإلْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَحارِ   

   
 أْدُعػػػػَؾ ِلمَحػػػْخِب الَعػػػػاِف كُكْشػػػَت فػػػي

 َلَيَػاِتيػػػػػػػػػػػػػػػػا َتْكِفػػػػػػػػػػػػػػػػي ِكَفػػػػػػػػػػػػػػػػاَء الَغػػػػػػػػػػػػػػػػارِ   

   
 أْدُعػػػػػػػػػػػػَؾ لمُقػػػػػػػػػػػْخآِف َتْكِذػػػػػػػػػػػُف ِسػػػػػػػػػػػخَّهُ 

 كُتِبػػػػػػػػػػػػيُغ ِمشػػػػػػػػػػػػُو َغػػػػػػػػػػػػػاِمَس األْسػػػػػػػػػػػػَخارِ   

   
ػػػػػػَشِغ الُسِشيػػػػػػَخِة إنَّيػػػػػػا   اْفتَػػػػػػػػػأْدُعػػػػػػػَؾ لمدُّ

 ػػػػػػػػػػػػػػػَقَخْت َمَقاِصػػػػػػػػػػُجىا إلػػػػػػػػػػى األْبَرػػػػػػػػػػارِ   

   
ـِ كالػػػػػػػػػػػ  أْدُعػػػػػػػَؾ لئلْجَسػػػػػػاِع كاألْحَكػػػػػػا

 أْدَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف كالتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْحِكيِخ كالتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْحَكارِ   

   
 َىْيَيػػػػػاَت يػػػػػا أَسػػػػػَفاُه ال ُرْجَعػػػػػى كقػػػػػجْ 

(ٕ)«َجَثَسػػػْت عميػػػَظ َصػػػَحاِئُف األْحَجػػػارِ   
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 حذٍج فكخؼ يتساىى معو ُمرابو كألسو،إلى الذاعخ في ذات القريجة كيتجو 
ج؛ لغة رمدية  كتشثاؿ معو لغة يثشي فييا عمى مداعي اإلماـ بحّذٍ استشياضي متأجِّ

تي يحاكييا صفات الُذخاة األكائل ال عبخىاالدالسي إلقامة نطاـ اإلمامة، كيدتخجع 
خكعو ُمشاصخك اإلمامة الحيغ احتذجكا مغ كل قبيمة لشرخة اإلماـ الدالسي في مذ

 (مغ )الكامل   ؛ يقػؿ:الدياسي الصسػح
ػػػػْخَخ َحػػػػخُّ ُمَرػػػػاِبوِ »  َيػػػػا َمػػػػْغ أَذاَب الرَّ

 َمػػػػػػػػػػْغ َذا َتَخْكػػػػػػػػػػَت ِلَجكَلػػػػػػػػػػِة األْحػػػػػػػػػػَخارِ   

   
ْيِغ كالػػػػػػَػَشِغ اأَلَسػػػػػػى  كزَّْعػػػػػػَت بػػػػػػيَغ الػػػػػػجِّ

 َتػزيَعػػػػػػػَظ الصَّاَعػػػػػػػاِت فػػػػػػػي األْشػػػػػػػػارِ   

   
ـِ َدْعػػػػَػَة ُمْخِمػػػػزٍ   كَدَعػػػػْػَت فػػػػي اإلْسػػػػبل

 َثاِبػػػػػػػػػْت إليػػػػػػػػػَظ بيػػػػػػػػػا ذكك األْبَرػػػػػػػػػارِ   

   
 َثاِبػػػػػػػػػػػػػػْت إليػػػػػػػػػػػػػػَظ َعَرػػػػػػػػػػػػػػاِئٌب َكْىِبيَّػػػػػػػػػػػػػػةٌ 

 ِمػػػػػػػػْغ ُأْسػػػػػػػػِج ِذؼ َيَسػػػػػػػػٍغ كُأْسػػػػػػػػِج َنػػػػػػػػَدارِ   

   
 َعِذػػػػُقػا الَسَشاَيػػػػا كاْسػػػػَتَساُتػا فػػػػي الُيػػػػَجػ

اِر(    ِمػػػػػْغ َقْبػػػػػِل )ِصػػػػػفِّيٍغ( ك)َيػػػػػػـِ الػػػػػجَّ

   
 ُحِشَيػػػْت ُضػػػمػُعُيُع عمػػػى َجْسػػػِخ الَغَزػػػى

 ُحػػػػػػػػبِّ َربِِّيػػػػػػػػُع كَخػػػػػػػػْػِؼ الشَّػػػػػػػػارِمػػػػػػػػْغ   

   
ةً  كا َشػػػػػػػػػػػػػػػجَّ  َغِزػػػػػػػػػػػػػػػبػا ِلػػػػػػػػػػػػػػػَخبِِّيُع فَذػػػػػػػػػػػػػػػجُّ

ػػػػػػػػػارِ )ُمَتكػػػػػػػػػاِتفيَغ عمػػػػػػػػػى ُىػػػػػػػػػَجػ     (َعسَّ
   

 َمػػػػػػػؤَل الَيقػػػػػػػيُغ ُصػػػػػػػجكَرُىْع فاْسَتْرػػػػػػػَغُخكا

 عشػػػػػػػػػَج اليقػػػػػػػػػػيِغ َعَطػػػػػػػػػػاِئَع األْخَصػػػػػػػػػػارِ   

   
 ِلَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَداِئِع األْعَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييْع َكاِزعٌ 

 ُلػػػػػػػػػػػػُدكـَ الَعػػػػػػػػػػػػارِ ِدْيًشػػػػػػػػػػػػا كَحاَشػػػػػػػػػػػػاُىْع   

   
 َبػػػػػػػػػػػػاُعػا ِلَسْخَضػػػػػػػػػػػػاِة اإللػػػػػػػػػػػػِو ُنُفػَسػػػػػػػػػػػػُيعْ 

ػػػػػػػاِرؼ    (ٔ)«أْرِبػػػػػػػْح ِبَبْيَعػػػػػػػِتِيْع كِنْعػػػػػػػَع الذَّ
 

   
صفات الذخاة األكائل أصحاب أبي حسدة الذارؼ، كبيغ ُيقاِرُب أبػ مدمع بيغ 

 في قػلو:الذخاة الُججد أتباع اإلماـ سالع بغ راشج الخخكصي صفات 
 «ِمْغ ُحبِّ َربِِّيُع كَخْػِؼ الشَّارِ          ُضمػُعُيُع عمى َجْسِخ الَغَزى ُحِشَيْت »

في أىل  الغائب السأخػذ مغ خصبة أبي حسدة كيدتعيخ تمظ السقاربة مغ الشز
ا مخَّ أحُجىع مشحشية أصبلُبيع عمى أجداِء القخآف، كمس» :مكة كاصًفا أصحابو في قػلو
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َق شيقًة يِ ا إلييا، كإذا مخَّ بآيٍة مغ ذكخ الشار شَ بحكِخ آيٍة مغ ذكخ الجشة بكى شػقً 
 .(ٔ)«بيغ ُأذنيو كأفَّ زفيخ جيشع

الفكخة، ؛ لتؤدؼ في الشياية إلى ذات يعيج أبػ مدمع تذكيل تمظ الرػرةف 
ىشاؾ، كمشحشية عمى أجداء القخآف أصبلبيع ُمشحشية ؛ فالذخاة السعشىكترّب في ذات 

تو، كالقاسع  كالخابط بيغ الرػرتيغىشا، عمى جسخ الغزى  ضمػعيع ِعَطع األمخ كشجَّ
 .كتعمٌُّق بو رغبًة في نعيسو ،خذيًة مغ عحابو مغ هللا خػؼٌ  الخػؼ كالخجاء:بيشيسا 

في لغة كاإلشارات التاريخية مغ متتاليات الشز تمظ الخمدية الفكخية ُح مسَ يُ ك 
 :الذاعخ

 اإلشارة األولى: )الههبية(: -ٔ
اع في السغخب اإلسبلمي كمذخقو، كىي تدسية ُيصمقيا أتبىع أصل اإلباضية 

السعتقج، كتعػد ندبة تدسية )الػىبية( نرػع الفكخ ك  السحىب عادًة لمجاللة عمى أصالة
ىػ( كىػ أحج ٖٛإلى اإلماـ عبجهللا بغ كىب الخاسبي )ُقِتَل في معخكة الشيخكاف عاـ 

 .(ٕ)السحكِّسة األكائل
 ين(:فِّ اإلشارة الثانية: )ِص  -ٕ

كقعت بيغ اإلماـ عمي بغ أبي شالب كخَّـ هللا كجيو كبيغ التي  حخبالىي 
داـ السدمسيغ كقزية ؛ تسخزْت عشيا الفتشة بانقىػٖٚسشة  معاكية بغ أبي سفياف

جير اإلماـ اإلباضية األكائل في صفػؼ  التحكيع، كيذيخ أبػ مدمع إلى جياد سمف
إلى أْف حَجَثْت مكيجة رفع السراحف  شرخة الحقفي حخب صفيغ، كنزاليع ل عمي

 .(ٖ)بعج ذلظ كما نتج عشيا مغ أحجاث
 

                                                           

، تح: د. دركير جػيجؼ، ىػ(: البياف كالتبييغٕ٘٘الجاحع، أبػ عثساف، عسخك بغ بحخ )ت  (ٔ)
 .ٖٜٕ، صٕجـ، ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔلبشاف،  -السكتبة العرخية، بيخكت  د.ط،
 .ٕٕٓٔ، صٕجمجسػعة باحثيغ: معجع مرصمحات اإلباضية، )مخجع سابق( ُيشطخ:  ((ٕ
 .ٔٗٙ، صٕامل في التاريخ، )مرجر سابق( جابغ األثيخ: الك :في أحجاث )صفيغ( ُيشطخ ((ٖ
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ار(: -ٖ  اإلشارة الثالثة: )يهم الجَّ
  عمى السجة التي ُحػِصخ فييا الخميفة عثساف بغ عفاف ُأشِمقْت  تدسيةٌ ىي 

يدكشيا ِصَخ في داره الكبخػ التي كاف ػ ألنو حُ  ؛كاشُتِيخْت بيحا االسع انتيْت بسقتمو،ك 
و اإلباضية الدياسي في  (ٔ)في السجيشة الشبػية كُقِتَل فييا كيذيخ أبػ مدمع ىشا إلى تػجِّ

اعتبار حخكتيع استسخاًرا لمسعارضة التي أسقصْت الخميفة الثالث عثساف بغ عفاف، 
لؤلحجاث الجارية في عيج عثساف كنفػذ كنطخكا إلييا باعتبارىا رفًزا إسبلمًيا ِصخًفا 

 .(ٕ)مػيةحاشيتو األ
 اإلشارة الخابعة: )عسَّار(: -ٗ

 كأبػه (ةيَّ سَ سُ )ىػ كأمو كاف غ ياسخ العشدي؛ الرحابي الجميل، ىػ عسَّار ب
 ب في هللاكإضياره عمًشا مغ الدابقيغ في دخػؿ اإلسبلـ كعّسار ، ، كىع مسغ ُعحِّ

لحجيث رسػؿ  (ٖ)عمى يج الفئة الباغية كُقِتَل فييا ،شيج حخب صفيغ مع اإلماـ عمي
 (ٗ)«َكْيَح عسَّاٍر؛ تقُتُمو الفئُة الباغية؛ يجعػىع إلى الجشِة كيجعػنو إلى الشار»: هللا 

و في هللا بإقامة شخع غ الحيغ نرخكاأكلئظ الػىبييكيذيخ أبػ مدمع في أبياتو إلى أفَّ 
جياده يـػ عمى نيج عّسار بغ ياسخ في  إنسا ىع سائخكف في جيادىع ؛األرض
 حتى ناؿ الذيادة.صفيغ 

اِري(: -٘  اإلشارة الخامدة: )الذَّ
عابًخا في سياؽ أبياتو؛ بل  ذكًخاىحه المفطة مٍع أْف يحكَخ لع يكْغ ألبي مد

فيا ىشا   :الفكخؼ لمبيتك كالمفطي الجاللي تػضيًفا اندياحًيا يتعاضج معو السجخػ يػضِّ
                                                           

، مكتبة العبيكاف، ٔ، طُيشطخ: الغّباف، دمحم بغ عبجهللا: فتشة مقتل عثساف بغ عفاف  (ٔ)
 .ٜٖٔ، صٔجـ، ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔالدعػدية،  -الخياض 

، دار ٔالّشامي، عسخك خميفة: دراسات عغ اإلباضية، تخجسة ميخائيل خػرؼ، ط ُيشطخ: (ٕ)
 .ٕ٘ص ـ،ٕٔٓٓلبشاف،  -الغخب اإلسبلمي، بيخكت 

، )مرجر سابق( تخجسة عسار بغ الرحابة تسييد ُيشطخ: ابغ حجخ العدقبلني: اإلصابة في ((ٖ
 .ٖٚٗ، صٗ، جٕٓٚ٘ياسخ، رقع التخجسة: 

  .ٕٙ، صٚٗٗرقع الحجيث  )مرجر سابق( صحيح البخارؼ،: البخارؼ  ((ٗ
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اِرؼ        ِلَسْخَضاِة اإللِو ُنُفػَسُيْع      َباُعػا»  «أْرِبْح ِبَبْيَعِتِيْع كِنْعَع الذَّ
بثػرتو عمى  الثائخ الحؼ باع نفدو هللفي الفكخ اإلباضي ىػ: ػػػ)الذارؼ( ف
كانقصاعو عغ كتفّخغو لقتاؿ الَجَػرة، كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ،  الطمع،
 الحكع الجائخيػصمو إلى تغييخ شخيًقا  (ٔ)مدمظ الذخاءكاتخاذه ، إلى اآلخخة الجنيا

ۇ  ۇ  ۆ    چلقػلو تعالى:  ؛فالذارؼ يبيع نفدو ابتغاء مخضاة هللا (ٕ)كإنفاذ حكع هللا

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

و مغ الشار أك يذتخؼ الجشة كيعشي كحلظ أف يذتخؼ اإلنداف نفد (ٖ)چېى  
 .(ٗ)بشفدو

 شاراتالفكخؼ العسيق لتمظ اإلىحا االختداؿ أْف يختصَف ما كاف لو مدمع فأبػ 
مقاـ اإلماـ الدالسي بسقاـ فكخه فيو ليخبط إال  في معخض رثائوفي أربعة أبيات 

                                                           

كىػ عسل تصػعي بقرج مػاجية ىػ نػع مغ أنػاع اإلمامة عشج اإلباضية،  )مدمظ الذخاء(: ((ٔ
كشخيقتو أف تشتجب جساعة  كالفخض، كلكغ عمى سبيل االستحباب،ال عمى سبيل الػجػب  الطمع؛

كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي   كرسػلو ال تقّل عغ أربعيغ رجبًل إماًما ليع يبايعػنو عمى شاعة هللا
ة مغ أجل تغييخ السشكخ، كترحيح الطالسالجكلة ديػفيع في كجو عغ السشكخ، كيخخجػف ب

األكضاع الدياسية كاالجتساعية، كيجتيجكف في حث الشاس عمى تغييخ الحكع الجائخ دكف 
تحخكاتيع عمى عشرخ ، معتسجيغ في التعخض لمخعية كال لؤلمػاؿ، كال يجػز ليع إخافة الشاس

 في ضخب معاقل الدمصة الجائخة كزعدعة ىيبتيا بيجؼ اإلشاحة بيا. الحيمة كالسباغتة
 .ٓٔ٘، صٔمجسػعة مغ الباحثيغ: معجع مرصمحات اإلباضية، )مخجع سابق( جُيشطخ: 

سمصشة  -، مكتبة الزامخؼ، الديب ٖكُيشطخ: جيبلف، عجكف: الفكخ الدياسي عشج اإلباضية، ط
 .ٕٜٔ - ٜٛٔـ، صٕٓٔٓ -ق ُٖٔٗٔعساف، 

ىػ(: شخح عقيجة التػحيج، د.ط، ٕٖٖٔاشفير، قصب األئسة، دمحم بغ يػسف )ت  ُيشطخ: ((ٕ
 .ٙٚـ، صٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔسمصشة ُعساف،  -كزارة التخاث القػمي كالثقافة، مدقط 

الزامخؼ، ، مكتبة ٔكُيشطخ: الخكاحي، سالع بغ دمحم بغ سالع: اإلمامة كاألئسة في ُعساف، ط
 .ٕٙـ، صٕٙٔٓ -ىػ ٖٚٗٔسمصشة ُعساف،  -الديب 

 .ٔٔٔسػرة التػبة، اآلية:  ((ٖ
 .ٓٔ٘، صُٔيشطخ: مجسػعة مغ الباحثيغ: معجع مرصمحات اإلباضية، )مخجع سابق( ج (ٗ)
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، كيخبط مداعيو الدياسية بسداعي أسبلفو الُسحكِّسة األكائلكمريخ ُأمَّتو، كمعتقجه 
ُؿ فجيعَة فقجكىػ بحلظ يفخِّغ أنَّاِتِو االنفعالية، كندعاتو الشفدية اف الخمد الُسميع ، كُيحػِّ

ياِتِو الفكخية كالعقجية؛ فيثيخ عبخىا لعخ  إلى ميجاٍف رحٍب  )اإلماـ الدالسي( ِض تػجُّ
ة، كيدتأصل كػامغ الشفذ الصامحة بيحه المغة السحدكنة السؤثِّخة.  عدائَع قػِمِو الُسشجسَّ
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 الجراسة الفشية: الفرل الثالث
 : المغة واألسمهبالسبحث األول

 :مجخل 
مكاف عشجىع  أخحْت لحلظ ؛ التجخبة الذعخيةكعاء أفَّ المغة ىي  ُيقخر الُشّقاد

عشاصخ مػىا عمى اإليقاع كالرػرة؛ العشرخيغ المحيغ يعّجكىسا مغ أبخز قجَّ ؛ فالرجارة
في قرائجىع  الذعخاء يدتعسمياكمغ ىشا كاف لمغة الذعخية التي  (ٔ)التكػيغ الذعخؼ 

كبيخة في الحكع عمى العسل األدبي، كليا قجـ الدبق في تذكيل الشز كاإلعبلء أىسية 
عغ مجػ بخاعة الذاعخ في اختيار الكمسات كاأللفاظ لكػنيا تكذف  مغ قيستو؛

كارتباط كل كسا تكذف عغ شخرية األديب كمعجسو المغػؼ،  فيسا بيشيا، كالتشديق
بيا إال  ال يتعمق الشقجكىحه التجخبة  (ٕ)ذلظ بالتجخبة الذعػرية التي يعبخ عشيا الذاعخ

فالسذاعخ كاألحاسيذ كاألفكار، ككل العشاصخ » (ٖ)حيغ تأخح صػرتيا المفطية
بحيث إذا تقػَّض البشاء كالحىشية، تتحػؿ في الذعخ إلى عشاصخ لغػية؛ الذعػرية 

 .(ٗ)«المغػؼ في الذعخ تقػَّض معو الكياف الشفدي كالذعػرؼ الستزسغ فيو
غيخ متفقيغ إجسااًل عمى تمظ الساىية؛  ا عغ ماىية لغة الذعخ؛ فالباحثػف أم

لغة مشتقاة تكذف عغ فخؽ جػىخؼ بيغ  عمى أنيا يجب أف تكػف  فبعزيع يرخ»

                                                           

، رنج لمصباعة ٔطفي تقشيات التذكيل الذعخؼ كالمغة الذعخية، العحارؼ، ثائخ: ُيشطخ:  ((ٔ
 .ٛصـ، ٕٓٔٓريا، سػ  -كالشذخ، دمذق 

، ٔااللتداـ كاإلبجاع الفشي في الذعخ اإلسبلمي السعاصخ، ط ، أنذ حداـ:الشعيسيُيشطخ:  ((ٕ
 .ٖٕٓص، ـٕٗٔٓاألردف،  -دار مججالكؼ لمشذخ كالتػزيع، َعسَّاف 

 .ُٖٗيشطخ: قصب: الشقج األدبي أصػلو كمشاىجو، )مخجع سابق( ص (ٖ)
 -، مكتبة ابغ سيشا، القاىخة ٗزايج، عمي عذخؼ: عغ بشاء القريجة العخبية الحجيثة، ط ((ٗ

 .ٔٗـ، صٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔمرخ، 
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يؤكج أف الحكع عمى الكمسة الذعخية يتخكد في لغة الذعخ كلغة الشثخ، كبعزيع 
 .(ٔ)«عبلقتيا بدػاىا مغ الكمسات في القريجة

إذف فالكمسة في المغة الذعخية تتخح معاني ججيجة، كتذحغ بذحشات ال تست 
إلى معانييا السعجسية برمة، كىػ ما يدسى باالندياح، كىحا االندياح في أحاييغ 

سعشػية، كيكدبيا شابَع اإلشارة اإليقاعية التي تتحقق كثيخة ُيخِخج الكمسة عغ صفتيا ال
بػاسصة الرػت )الرخخة( كىي بحلظ ال تكػف أكثخ مغ مادة تختجييا الحخكة، 

فمغة الذعخ ىي االندياح عغ لغة الشثخ، كاالندياح عشيا ُيعجُّ دخػاًل  (ٕ)اإليقاع كيتمّبديا
يشبغي أْف ال يبتعج كيذتط؛  ؛ مع التأكيج عمى أفَّ ذلظ االندياحفي المغة الذعخية

 .(ٖ)فيخالف مقاييذ المغة كقػانيشيا
األسمػب ىػ ما ليذ شائًعا كال »أما األسمػب فيعبخ عشو )جػف كػيغ( بقػلو: 

 .(ٗ)«عادًيا كال مرػًغا في قػالب مدتيمكة
شخيقة اختيار األلفاظ كتأليفيا لمتعبيخ بيا عغ » :كىػ عشج أحسج الذايب

 .(٘)«اإليزاح كالتأثيخ، أك الزخب مغ الشطع كالصخيقة فيوالسعاني قرج 
؛ فتجخبة الذاعخ يتزح أف المغة الذعخية ىي في حقيقتيا ضاىخة أسمػبية
ىػ جسمة الػسائل تكسغ في أسمػب الرياغة الحؼ يدتعسمو، كاألسمػب السعشي ىشا 

                                                           

الجيػسي، سمسى الخزخاء: االتجاىات كالحخكات في الذعخ العخبي الحجيث، تخجسة:  ((ٔ
ـ، ٕٚٓٓكتػبخ لبشاف، أ -مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخكت ، ٕالجكتػر عبجالػاحج لؤلؤة، ط

 .ٕ٘ٚص
 .ُٜيشطخ: العحارؼ: في تقشيات التذكيل الذعخؼ كالمغة الذعخية، )مخجع سابق( ص ((ٕ
 .ُٕ٘ٓيشطخ: الشعيسي: االلتداـ كاإلبجاع في الذعخ اإلسبلمي السعاصخ، )مخجع سابق( ص ((ٖ
لقرػر : بشاء لغة الذعخ، د.ط، تخجسة: الجكتػر أحسج دركير، الييئة العامة ػف جكػيغ،  ((ٗ

 .ٖٕص ـ،ٜٜٓٔمرخ،  -الثقافة، القاىخة 
ـ، ٖٕٓٓمرخ،  -، مكتبة الشيزة السرخية، القاىخة ٕٔالذايب، أحسج: األسمػب، ط ((٘
 .ٗٗص
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كإيقاٍع مػسيقي، كخياؿ، كعاشفة، ، كصػر، ألفاظالسدتعسمة مغ ِقَبِل الذاعخ؛ ِمْغ 
نْت نديًجا شعخًيا  .(ٔ)كالتي إذا تطافخْت كتكاممْت كػَّ

تغييخات كثيخة شخأت عمى المغة الذعخية في العرخ الحجيث، كىحا ما  ثسَّة
ثيا عغ الذعخ الدياسي الحؼ ىػ تؤكجه الجكتػرة سمسى الخزخاء الجيػسي في حجي

ْت الذعخ الدياسي، الحؼ  أقخب األنساط الذعخية لرػًقا بذعخ االستشياض، كعجَّ
، سبًبا لتمظ التغييخات مغ القخف السيبلدؼ السشرـخعذخيشيات البخزْت أىسيتو في 

أفَّ الذعخاء عادكا إلى اختيار  غة الذعخ؛ كذلظ ناتج في رأييا إلىالجػىخية في ل
ة، كسا أنيا تخػ في ذلظ الذعخ يا كقػتيا العاشفكلػضػحيلرفاتيا السباشخة، الكمسات 

ميبًل شجيًجا نحػ البداشة، يراحبو ميل نحػ الحذػ، كالخصابية الستدايجة، كالفخامة، 
 .(ٕ)كالتكخار غيخ الزخكرؼ لمكمسات كالعبارات

جمة ثسة شعخاء ُكُثخ أتقشػا تػضيف الخصابية تػضيًفا محكًسا لخكعميو؛ ف
المغة رصف كغ عشجىع ألغخاض فشية كنفدية، كلع يتػجياتيع، كاستعسمػا التكخار 

دكف  غخائدىع الػججانية كاالنفعالية عباراتيع بسا يذبعألفاضيع ك حذًػا؛ بل أحدشػا سبظ 
 .شصط أك سخؼ

 
  :الغهاهخ األسمهبية في شعخ االستشهاض:أواًل 

 الشبخة الخظابية: (ٔ)
؛ عجة تقشيات أسمػبية الجراسة في شعخىع االستشياضي إلى يدتشج شعخاء

 أكضحيامغ العػاشف؛ ك  بيا مغ خبلليا رسالتيع إلى الجساىيخ، كيدتسيمػف  ُيػصمػف 
تخكد في صياغتيا » فيي؛ اإلنذائية التي تقـػ عمى السباشخة الخصابية شبخةال بخكًزا

السدتعسمة في الخصب عادة؛ كأدكات االستفياـ، كاألمخ، العامة عمى األدكات 

                                                           

.ُٕٛٓيشطخ: الشعيسي: االلتداـ كاإلبجاع في الذعخ اإلسبلمي السعاصخ، )مخجع سابق( ص ((ٔ
 .ُٕٚٚيشطخ: الجيػسي: االتجاىات كالحخكات في الذعخ العخبي الحجيث، )مخجع سابق( ص ((ٕ
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كثار مغ صيغ التعجب، كاإلنكار، كالتحخيس، كالشيي، كالشفي، كالتػكيج، كالشجاء، كاإل
 .(ٔ)«كالتخريز، كالقدع

في الذعخ ال يعج الخصابية  شيػع الشدعةالجكتػر عمي عباس عمػاف أفَّ كيخػ 
ىابعس ا كسا أفَّ  (ٕ)ضاىخة صحية في القريجة ممسًحا مغ مبلمح الزعف  لشقاد عجَّ

تختبط بطاىخة الػعع كاإلرشاد؛ كلعميا » فيي (ٖ)في شعخ السجرسة التقميجية الحجيثة
 مغ مدتمدمات الخصيب عامة، ككثخة الشجاءات كاألكامخ كالشػاىي في القريجة يفقجىا

كالفيشة بشبخة الشعػمة كالديػلة؛ فإذا ذىغ الستمقي يرصجـ بيغ الفيشة عشرخ عادة 
 .(ٗ)«حادة قارعة مثيخة

ندكًعا  الشبخة الخصابية فيو فتسثِّل عشج شعخاء الجراسة؛في شعخ االستشياض  أما
الذعخ القائع عمى الجعػة إلى الحخاؾ، كضخكرة القياـ، أسمػبًيا يفخضو ذلظ الشػع مغ 

لغة تعبػية  يتصّمب، كيحتِّسو كاقع الحاؿ الحؼ لغة الثػرة كالتسخد كالخفس كالسدتشج إلى
، كتشتذل العدائع السخبػءة، اآلذاف دِسعتدتشفخ الصاقات، كتدتفد الشفػس، كتُ مباشخة 

الذعخاء في ىحه السػاقف ليدػا في معخض االستعخاض الفشي عبلكة عمى أفَّ 
في  كالشيػض، كىع معشيػف بخصاب الجساىيخفي معخض التغييخ ىع ؛ بل السقرػد

السشذػد؛ لحلظ ال يسكغ  تأثيخخة؛ ليتحقق السخاد في إحجاث الالسقاـ األكؿ بمغة مباش
كصف الشدعة الخصابية دائًسا بالطاىخة غيخ الرحية؛ كال ُيدتداغ اعتبارىا ممسًحا مغ 

 مبلمح الزعف في كل السػاقف كالطخكؼ.

                                                           

، ٔالبصخاني، سعيج بغ عمي: الغخبة في الذعخ الُعساني الحجيث في السيجخ اإلفخيقي، ط ((ٔ
 ابغ ، نقبًل عغ الجكتػر دمحمٕٛٔـ، صٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔسمصشة ُعساف،  -مكتبة الغبيخاء، بيبل 

 الذعخ الجدائخؼ الحجيث.ناصخ: صالح 
ُيشطخ: عمػاف، عمي عباس: تصػر الذعخ العخبي الحجيث في العخاؽ، د.ط، مشذػرات كزارة  ((ٕ

 .٘٘ٔـ، صٜ٘ٚٔ، العخاؽ -بغجاد  اإلعبلـ،
السسمكة  -، دار أبي رقخاؽ، الخباط ٕ، ط"آثاره"جبخاف، دمحم مدعػد: سميساف الباركني ُيشطخ:  ((ٖ

 .ٚٙٔـ،  صٕٕٔٓالسغخبية، 
 .ٖ٘ٔص ، )مخجع سابق(عمػاف: تصػر الذعخ العخبي الحجيث في العخاؽ ((ٗ
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في الشدعة الخصابية أف تترف بخاصيتيغ اثشتيغ: الجكتػر دمحم مشجكر  كيذتخط
 .(ٔ)يقى المفع؛ فإْف خمْت مغ ىاتيغ الخاصيتيغ أفدجِت الذعخقػة الشفذ، كمػس

ىع؛ الخكح الخصابية مغ قرائجبخيق لتفات إلى شعخاء الجراسة عشج االح كُيمسَ 
سذتسل عمى فجيػانو ال فيحا اإلماـ الدالسي الحؼ يفيس األسمػب الخصابي مغ أبياتو؛

بعس القرائج التي إال في مغ تمظ الخكح؛  يخمػ كمو كاد اليغ كثبلثيغ قريجة؛ ياثشت
 .نحى فييا مشحى اليسذ

قريجة ُيػبِّخ فييا أىل زمانو في ذات الشبخة الخصابية العالية  هكمغ قرائج
تقاعديع كتخاذليع، كيحثُّيع عمى بمػغ السقاـ العالي في السجج؛ ىحه القريجة حذجىا 

مذخكع إصبلحي، كرسالة ألنو صاحب الذاعخ باألساليب اإلنذائية الخصابية؛ 
 بتمظ المغة الحادة؛ يقػؿ: اجتساعية، كىجؼ سياسي؛ كل ذلظ حتَّع عميو مخاشبة قػمو

 مغ )الصػيل(
ػػػػػػػْعجُ »  أِلْمَسجػػػػػػِج بالشَّػػػػػػػاِس ُيْشَتَطػػػػػػػُخ الدَّ

 كَعػػػْغ َمْشػػػِدِؿ الَعمَيػػػاِء ُيْقِعػػػُجَنا الُبْعػػػُج !  

   
ـُ الشَّْفِذ في َشَمِب الُعبل  أليَذ اْحِتخا

 كإْف لػػْع َتَشػػْل َمػػا َحاكلتَػػُو ُىػػَػ الَسْجػػُج   

   
 كمػػػػػا الُسْمػػػػػُظ َمْصُمػًبػػػػػا ِبَذػػػػػْخٍع كإنََّسػػػػػا

 ُمَجاَنَبػُة األْدَنػػى ُىػػَػ الَسْصَمػػُب الَقْرػػجُ   

   
 إذا السػػػخُء  لػػػػْع َيػػػػْخَض ِبػػػػُحؿِّ َمِعْيَذػػػػةٍ 

ـَ إلػػػػى الَعمَيػػػػػا    لػػػػْع َيْدػػػػعِج الِجػػػػػجُّ ك  كَقػػػػا

   
 كذا ُعػػػبلكقػػػج صػػػاَر ذا َمجػػػٍج كػػػخيٍع 

 كَفػػػَؽ اتَِّدػػاِع الصَّػػػِؽ لػػْع ُيْمػػَدـِ الَعْبػػجُ   

   
 كَمػػػْغ كػػػاَف ذا َعػػػدـٍ كَبػػػأٍس كَسػػػْصَػةٍ 

ـَ كلػػػػػع ُيػػػػػْخَزْؽ ُعػػػػػبل فَمػػػػػُو الَحْسػػػػػجُ     كَقػػػػػا

   
 َعػػػػػبلـَ َيُمػػػػػػـُ الشَّػػػػػاُس فيسػػػػػا أُركُمػػػػػُو 

 كإْف َفػػاَت مػػا أْرُجػػػ كقػػج َعُطػػَع الِجػػجُّ   

   
 كإْخَسػػػػػػػػاِد َعػػػػػػػػْدِمِيعْ أِعْشػػػػػػػػَج َتَسػػػػػػػػاِدْييْع 

 كُسػػػػػِء َمَدػػػػاِعْييْع َمػػػػبلـٌ ِلَسػػػػْغ َيْبػػػػُجك   

   
َمْت   أَلػػػػػْع َيْكِفِيػػػػػْع أفَّ الُعػػػػػبل َقػػػػػْج َتَيػػػػػجَّ

 َجػاِنُبيػػػػػا فػػػػػييْع كقػػػػػج َشػػػػػُخَؼ الَػْغػػػػػُج   

   
ًماأك  ْيِغ أَمَدػػػػػػػى ُمَيػػػػػػػجَّ  فَّ َمَشػػػػػػػاَر الػػػػػػػجِّ

ـُ كاْنُتِبػػػػَح الَحػػػػجُّ       َمػػػػِت األْحَكػػػػا (ٕ)«كُعصِّ
 

   
                                                           

مشجكر، دمحم: في السيداف الججيج، د.ط، نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، يشايخ ُيشطخ:  ((ٔ
 .ٕٚـ، صٕٗٓٓ

 .ٓٔٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
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تيبلؿ الذاعخ بيسدة االستفياـ الستبػعة ببلـ تبخز الشدعة الخصابية مغ اس
تخكيب الكمسة الرػتي يػقع ك ، خيعي يػحي بالدخعةكىػ استفياـ تق «أِلْمسججِ »الجخ 

في القمب قبل األذف ىحا الرػت الخصابي الستراعج مغ خبلؿ األصػات االنفجارية 
أليذ »ظ االستيبلؿ بعجة أساليب خصابية ُيتِبُع ذل، : الجيع كالجاؿ(ٔ)في الكمسة

احتخاـ... / إذا السخء... / كَمْغ كاف... / عبلـَ يمػـ... / أِعشَج تسادييع... / أـ 
كاختيار الذاعخ لقافية الجاؿ لو كقعو السػسيقي  «كإفَّ مشار الجيغ.../ يكفيع... 

 ،ة الرػت كدكيومسا يديج مغ انفجاري (ٕ)أيًزا؛ فيػ حخؼ يجؿ عمى االنجفاع الذجيج
خ في غخض الذاعيشاسب  ككزف بحخ الصػيل بإيقاعو الفخع، كرصانة نغساتو كجبلليا

أصمح البحػر لسعالجة السػضػعات الججيَّة »استفداز السذاعخ كاستشياضيا؛ فيػ 
 .(ٖ)«التي تحتاج إلى شػؿ نفذ

أف أسمػب الشجاء ىػ األسمػب الحؼ يأتي في مغ الجكاكيغ السجركسة ُيمَحُع 
حيث الكثخة؛ يدتعسمػنو تارة بحكخ األساليب الخصابية عشج شعخاء الجراسة مغ  شميعة
الذعػرؼ كاالنفعالي الحؼ يحجثو  التأثيخ ، كيبجك أفَّ ذلظ ناشئ مغاكتارة بححفي األداة 

الشيػض؛ فالػاقع  أثخىا في، كما يجخُّه مغ استجابة قمبية ليا الشجاء في نفذ الستمقي
 الشجاء كانتذاره،، كغمبة السدتعسخ، كتدمط الجبابخة؛ أدػ إلى عمػ صػت القاسي

نية التي يكثخ خاصة في قريجتو الشػ ؛ ثيسةبتمظ ال أبي مدمع البيبلني يشسازشعخ ك 
 بشجاءاتو إلى القبائل، كأىل اإلصبلح، كالخمػز الػششية،»فييا الشجاء؛ فيػ يتػّجُو فييا 

نفدية الذاعخ، كانفعاالتو غيخ السدتقخة، كسا قج  كقج أسيست ىحه الطاىخة في إيزاح
بألفاظ التحبب كالتػدد؛  فيػ يػضف الشجاء أحياًنا (ٗ)«ُيذكِّل السشادػ مذيًجا حػارًيا

لغخض االستسالة القمبية؛ مثل قػلو حاًثا العسانييغ عمى نرخة اإلماـ سالع بغ راشج 
ًرا مغ عػاقب خحالنو، الخخكصي كشاعتو  مغ )البديط(   :كمححِّ

                                                           

 .ُٕٓٔيشطخ: الشعيسي: االلتداـ كاإلبجاع في الذعخ اإلسبلمي السعاصخ، )مخجع سابق( ص (ٔ)
 .ٖٔٔص ( ُيشطخ: حسج، خالج دمحم: معاني الحخكؼ األبججية العخبية، )مخجع سابق((ٕ
، مؤسدة الخسالة، ٕفي العخكض كالقػافي، ط شخح تحفة الخميل( الخاضي، عبجالحسيج: (ٖ

 .ٗٓٔصـ، ٜ٘ٚٔ -ىػ ٜٖ٘ٔ
 .ٕٛٔالبصخاني: الغخبة في الذعخ الُعساني الحجيث في السيجخ اإلفخيقي، )مخجع سابق( ص ((ٗ
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ْيِغ َبْيػػػَشُكعُ  (ٔ)يػػا َقػػػػـِ » ـُ الػػػجِّ  ىػػػحا إَمػػا

، ال ُمْمػػػػػػٌظ كُسػػػػػػْمَصافُ     َمْقُرػػػػػػػُدُه الَحػػػػػػقُّ

   
 َيػػػػػػػػػػػْجعػ إلػػػػػػػػػػػى هللِا َقػَّاًمػػػػػػػػػػػا ِبِسمَِّتػػػػػػػػػػػوِ 

 لػػػػػػػػػػػُو ُحَدػػػػػػػػػػػاَماِف: إْقَدػػػػػػػػػػػاٌط كإْحَدػػػػػػػػػػػافُ   

   
 يا َقػـِ َشاَعتُػُو فػي ِمْرػِخُكْع كَجَبػْت 

ْيِغ إْدَىػػػافُ     َفْخًضػػػا َعَمػػػْيُكْع كَمػػػا فػػػي الػػػجِّ

   
 يػػػػا َقػػػػػـِ ال تُػػػػْجِبخكا عشػػػػُو فػػػػإفَّ َلُكػػػػعْ 

 َربِّػػػػػػػػػػا ُيَحاِسػػػػػػػػػػُب كاإلْدَبػػػػػػػػػػاُر ِعْرػػػػػػػػػػَيافُ   

   
 يػػػا َقػػػػػـِ إْف تُػػػْجِبخكا َيْغَزػػػػْب إَلُيُكػػػػعُ 

(ٕ)«فػػػػػػػأيَغ َمْمَجػػػػػػػُؤُكْع وهللُا َغْزػػػػػػػَباُف !  
 

   
يخيج الذاعخ مغ استعساؿ لفطة )قػـِ( في السشادػ تمييغ القمػب، كجحب 
االنتباه ألمخ عطيع جمل، كما يحسمو ذلظ السشادػ مغ التحبب يػحي باستعصاؼ 

أخخػ؛ مثل أسمػب خصابية تعزج ذلظ الشجاء عجة أساليب مغمف باستشفار عاـ؛ 
إْف ُتجبخكا »كأسمػب الذخط  «افإفَّ لكع ربِّ »كأدكات التػكيج  « تجبخكا عشوال»الشيي 

 .« فأيَغ ممَجؤكعْ »كأسمػب االستفياـ  «َيْغَزْب إلُيُكعُ 
ُف البيبلنيك  إلى الخِّجاؿ، كيشادييع الشجاء تارًة أخخػ بميجة حادة ُيخِسميا  ُيػضِّ

    :نجاء السدتغيث؛ باعتبارىع معػَؿ التغييخ كالحخاؾ؛ صابِّا عمييع جل لػمو كتأنيبو
 مغ )البديط(

 يػػػػػػا َلمخَِّجػػػػػػاؿ أِفيُقػػػػػػػا ِمػػػػػػْغ ُسػػػػػػَباِتُكعُ »

 َفَقػػػػػػػػػػْج أَحػػػػػػػػػػاَط ِبُكػػػػػػػػػػْع َبْغػػػػػػػػػػٌي َكُعػػػػػػػػػػجَكافُ   

   
 أِخيَفَة الَسػػِت َضػلَّ الَعْجػُد ُيْقِعػُجُكْع 

(ٖ)«كلػػػػػيَذ لؤَلجػػػػػِل الَسْعػػػػػُجكِد ُنْقَرػػػػػافُ   
 

   
 
و ذات الشجاء؛ نجاء االستغاثة إلى القبائل الُعسانك  يدترخخيا لذجِّ  ية،يػجَّ

 :حامبًل بيغ دالالتو ُبْعًجا سياسًيا كاجتساعًيا ،الفائت بسججىاالعدائع، كالمحاؽ 
 مغ )البديط(

                                                           

إضافة الُسشادػ إلى ياء الستكمع فيو لغات؛ أجػدىا ححؼ الياء، كاالكتفاء مشيا : (يا قػـِ ( )(ٔ
شخح ىػ(: ٖٗٙبالكدخة ) يا قػـِ(.   ُيشطخ: ابغ يعير، مػفق الجيغ أبػ البقاء يعير بغ عمي )ت

 -ىػ ٕٕٗٔلبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔالسفرل، تح: د. إميل بجيع يعقػب، ط
 .ٜٖٗ، صٔـ، جٕٔٓٓ

 .ٓ٘ٙالبيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص ((ٕ
 .ٚٓٙالسرجر الدابق، ص ((ٖ
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 يػػػا لَمَقَباِئػػػِل يػػػا أىػػػَل الِحَفػػػاِظ كَمػػػغْ »

ْىِخ ُعْشػػػػافُ     أْمَجػػػاُدُىْع فػػػي َجِبػػػيِغ الػػػجَّ

   
كا الَعػػػَداِئَع فػػػي اْسػػػِتْجَراِؾ َفػػػاِئِتُكعْ   ُشػػػجُّ

(ٔ)«الَعػػػػػػػػػػػَداِئَع لػػػػػػػػػػػئلدراِؾ إْقػػػػػػػػػػػَخافُ إفَّ   
 

   
ي مقصػعتو نغًسا مشجفًعا، كيعسج أبػ مدمع  تارًة إلى ححؼ أداة الشجاء؛ ليَػشِّ

كتدارًعا َتْشَربُّ مػسيقاه، كيتجمجل إيقاعو؛ فيختدُؿ السدافات، كيديل الحػاجد بيشو 
أؼ جيػشو التي تشافح عغ ديشو  (كتائب هللاِ )كبيغ الُسشادػ؛ مثل قػلو يشادؼ 

 مغ )البديط(     كحخماتو:
 َكَتاِئػػػػػػػػػَب هللِا ال َيْحَتػػػػػػػػػلَّ َبْيَزػػػػػػػػػَتُكعْ »

ـِ ُثْعَبػػافُ     َخْرػػٌع َمَدػػاِعيِو فػػي اإلْسػػبل

   
 كَتائػػػػػػػَب هللِا ُذكُدكا َعػػػػػػػْغ ِحَياِضػػػػػػػُكعُ 

َمَيا َبْغػػػػػٌي كُكْفػػػػػَخافُ    (ٕ)«َكػػػػػْي ال ُيَيػػػػػجِّ
 

   
َق ذلظ البعج )غارة هللِا( كىي الخيشتقل بعجىا إلى نجاء ك  يل الُسغيخة؛ ليعسِّ

 ،الستخجاع الحجكد السعصمة ؛ي الحخباالستشياضي في دكر الخيل كمكانتيا ف
 مغ )البديط(    :كإحقاؽ الحق

ـُ ُمْخِمَمػػػػػػػةٌ »  يػػػػػػػا َغػػػػػػػاَرَة هللِا كاألْحَكػػػػػػػا

(ٖ)«َلَيا ِمػَغ الُحػْدِف بالتَّْعِصيػِل أْرَدافُ   
 

   
 السختفعة،كالشبخة  ،كالشفذ الصػيل ،مدمع ذات الخكح الخصابيةقرائج أبي كمغ 

 يقػؿ: ؛بمغة ىادرةاالستفياـ كاألمخ التي يعمػ فييا صػت ك  (السقرػرة)قريجتو 
 مغ )الخجد(

ـِ مػػػػػػا ُيْعِجُدنػػػػػػا»  أيػػػػػػَغ َبُشػػػػػػػ اإلسػػػػػػبل

 كالِعػػػػػػػػدَُّة: الَكػػػػػػػػخُّ بَحْػَمػػػػػػػػاِت الػػػػػػػػَػَغى  

   
 ثَػػػػػػػػػبََّصُكعْ أيػػػػػػػػػَغ َبُشػػػػػػػػػػ الُقػػػػػػػػػخآِف َىػػػػػػػػػْل 

 ِكتػػػػػػػػػػػػػاُبُكْع َعػػػػػػػػػػػػػِغ الِجَيػػػػػػػػػػػػػاِد لمِعػػػػػػػػػػػػػَجا  

   
 أيػػػػػػػػَغ َغَصػػػػػػػػاِريُف الِجػػػػػػػػبلِد بالطَُّبػػػػػػػػا

َعػػػػػػػػػػػػاِف بالَقَشػػػػػػػػػػػػا    أيػػػػػػػػػػػػَغ َمَذػػػػػػػػػػػػاِئيُع الصِّ

   
 أيػػػػػػػػَغ َبُشػػػػػػػػػ التَّػِحيػػػػػػػػِج لػػػػػػػػْػ َصػػػػػػػػَجْقُتعُ 

ػػػػخُؾ َعمػػػػػى    َتْػِحيػػػػَجُكْع مػػػػا َرَقػػػػَز الذِّ

   
 أيػػػػػػػَغ َبُشػػػػػػػػ األْحػػػػػػػَخاِر مػػػػػػػا ُسػػػػػػػُكػُنُكعْ 

ْيُغ َحِخيػػػػػٌب كالَحػػػػػَخاكالُسْمػػػػػ   (ٗ)«ُظ كالػػػػػجِّ
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لئظ القـػ الحيغ غابػا عغ ُيحيُل الذاعخ باستفياماتو إلى بحٍث مبّصٍغ عغ أك 
باستثارة  يعيدتشيزالسكاف )أيغ( ل مسا جعل الذاعخ يدأؿ عشيع باستفياـ السذيج؛

؛ فيدتجير كالكبخياءي األنفة كالكخامة، كالذسػخ معان حسّياتيع بشعػت ُتقِخع في آذانيع
كغصاريف  -كبشػ القخآف  -، كُيحّخؾ الجماء؛ فيع )بشػ اإلسبلـ يختيعبيا ىػامج غ

عاف  -الِجبلد   ُيَزاُؼ عمييا ذلظ( كبشػ األحخار -كبشػ التػحيج  -كمذائيع الصِّ
 (ٔ)كالتفذيخيخ كالتك لحخكؼ الجيخ كالرفيخ كالذجة كاالستعبلء الرػت الخخيع

 -الطَُّبا  -الِجبلد  -غصاريف  -العجا  -ثبَّصكع  -الػغى  -الَكّخ  -الِعدَّة لمكمسات )
َعاف  -َمذاِئيع  يعصي األبيات تجفًُّقا حخكيِّا، كسيبًل خصابًيا الحؼ ( رقز - الَقَشا -الصِّ
 .متتابًعا

مغ االستفياـ إلى ليشتقَل ؛ خصابو االستشياضي في نبخةكيخاكح أبػ مدمع 
أكامخه بػتٍخ صاخب؛ كىػ في معخض الحجيث عغ السدتعسخيغ  فيصِمقُ ؛ األمخ

 مغ )الخجد(    كخجاعيع؛ حيغ يقػؿ:
 َكػػػػػػػػػْع ذا ُيشػػػػػػػػػاِغيُكْع ُمبيػػػػػػػػػٌخ َخػػػػػػػػػاِدعٌ »

ـَ فػػػػػي الُقػػػػػَخػ     أْشػػػػػِخْؽ َكػػػػػَخػ إفَّ الشََّعػػػػػا

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُسػُه َجَذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًسا َكِبيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً   َفَجذِّ

ػػػػػػ     أك َتْيِرػػػػُخكا الَعْطػػػػَع كَتْشِدُعػػػػػا الذَّ

   
ًة َقاِصػػػػػػػػػػػػػػػَسةً َىُمػػػػػػػػػػػػػػػعَّ  كا َشػػػػػػػػػػػػػػػجَّ  ُشػػػػػػػػػػػػػػػجُّ

ػػػػػػػػػْسِذ َحِسيَّػػػػػػػػػَة الػػػػػػػػػَػَحى    َمِخيَزػػػػػػػػػَة الذَّ

   
 ِثُبػػػػػػػا إلػػػػػػى الَسػػػػػػْػِت ِكَخاًمػػػػػػا كاْنػػػػػػُجُبػا

ػػػػػػػػػػػبل    َعَداِئًسػػػػػػػػػػػا َتْدػػػػػػػػػػػَعُخ ِتْدػػػػػػػػػػػَعاَر الرَّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػَفاِح ُخصَّػػػػػػػػػػػػػػػةٌ   إفَّ ِضػػػػػػػػػػػػػػػَخاًبا بالرِّ

(ٕ)«تَػػػػػُخدُّ مػػػػػا َفػػػػػاَت كُتْخِسػػػػػي مػػػػػا َىَفػػػػػا  
 

   
كا  -سػه َجذِّ  -أْشِخْؽ أفعاؿ األمخ )ُتعبُِّخ  في  يدتعخ( عّسا اْنُجُبػا - ػاِثبُ  -ُشجُّ

نفذ الذاعخ مغ معاني الشيزة، كالشفيخ لمجياد، كيعكذ فػراف الغزب الحؼ يعتمج 
سػهف»كاستعساؿ الفاء في فؤاده،  زخكرة التحخؾ ذلظ اإللحاح الذفيف ليجؿ عمى  «جذِّ

في اإلقباؿ ببل إبصاء، كىحا ما تؤكجه داللة اسع فعل األمخ )َىُمعَّ( ، عمى كجو الدخعة
 -أْشِخْؽ كخػ  -ُيشاغيكع مبيٌخ خادٌع »الستجفقة بألفاضيا الرارخة  لعباراتاكسا أفَّ 
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ػػ  -َتْيِرخكا الَعْطَع  -كبيمة َجذًسا  ًة  -َتشِدعػا الذَّ  -الػَحى َحسّية  -قاِصَسة َشجَّ
بل َعُخ عدائًسا َتدْ  فاح -ِتْدَعاَر الرَّ  في جػ معخكةٍ  السخاشبَ  لُ جخِ تُ  «إفَّ ِضَخاًبا بالرِّ

 لتدتعخ عدائسو كالشار الستأججة؛ ذعُّ فييا رائحة السػت؛ فُيدخع إليو؛يَ  ُمتخيَّمةٍ  حاميةٍ 
ثُب كيأشخافو كرأسو،  كيقصع عطامو، خيكدى عجكه؛ فعم قسَّ تفس مغ مأمشو؛ ليشفيش

ذ مغ كثخة غبار السعخكة الستصايخ، يزعف معيا نػر الذس قاصسةعميو كثبة شجيجة 
حجث انفجاًرا عمى السدتػػ يُ  لؤللفاظ الشدكع الخصابيكتيخة في كىحا التراعج 

 ب عمى أرض الػاقع.تيالرػتي لمكمسات كالحخكؼ يتػاءـ مع الػقع الحخبي السم
 الهسذ: (ٕ)

لع الجراسة شعخاء أفَّ لذعخ االستشياض  العجيج الراخب نغع شيػععشي يال 
؛ اليسُذ في الذعخ ليذ معشاه الزعف»؛ فػػػػميسػس بيتاؼٍ يدتشيزػا الجساىيخ 

فالذاعخ القػؼ ىػ الحؼ ييسذ؛ فتحذ صػتو خارًجا مغ أعساؽ نفدو في نغسات 
يسدو يجغجغ األحاسيذ كالسذاعخ ب ؛كعبجهللا بغ دمحم الصائي ىسَّاٌس  فذاعخٌ  (ٔ)«حارة

، كمغ قرائجه السيسػسة داخمي، كثػراف نفدي فيذعخؾ باضصخاٍب السشداب؛ ييسذ 
تحية لمسمظ السغخبي دمحم الخامذ  ـٖٜ٘ٔكتبيا سشة قريجة )شخؼ األحخار( التي 

 :فييا ؛ يقػؿفي نفذ الدشة السحكػرة إثخ نفيو مغ ِقَبِل االستعسار الفخندي
 )الخمل(مغ 

 َقػػػػػػػػْج َنػػػػػػػػَحْرَنا لمَغػػػػػػػػِج الُحػػػػػػػػخِّ ِدَماَنػػػػػػػػا»

 كَمَذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيَشا ال ُنَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ِبِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجاَنا  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُغ َرَأْت أفَّ لَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ُأمَّ

 فػػػػػػي َسػػػػػػِعْيِخ الَحػػػػػػْخِب إْجػػػػػػبلاًل كَشػػػػػػاَنا  

   
ْنيا عمػػػػػػػػػػى َعْدَمِتَشػػػػػػػػػػا  َصػػػػػػػػػػَحِت الػػػػػػػػػػجُّ

 ُمػػػػػػػػْح َتَسػػػػػػػػاَدػ َخْرػػػػػػػػُسَشا فيسػػػػػػػػا َسػػػػػػػػَقاَنا  

   
 أتػػػػػػػػػػػػػػػَخاُىْع كقػػػػػػػػػػػػػػػِج اْحتَػػػػػػػػػػػػػػػاشػا ِبَشػػػػػػػػػػػػػػػا

 امػػا ليػػْع فػػي األرِض ِمػػْغ َخْرػػٍع ِسػػػانَ   
   

 َبػػػػػػػػػْل ُىػػػػػػػػػُع األْعػػػػػػػػػَجاُء فيسػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػشيعْ 

 كُىػػػػػػػػػُع اإلْخػػػػػػػػػػاُف فػػػػػػػػػي َجْمػػػػػػػػػِب أَسػػػػػػػػػاَنا  

   
 َجَسػػػػػػػػػػػػػػػَع الَباِشػػػػػػػػػػػػػػػُل مػػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػػشيعُ 

 َفْمػػػػػػػػػيُيْغ فػػػػػػػػػي ُنْرػػػػػػػػػَخِة الَحػػػػػػػػػقِّ ببلَنػػػػػػػػػا  

   
 فمَشػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي ُكػػػػػػػػػػػلِّ َرْبػػػػػػػػػػػٍع َصػػػػػػػػػػػْػَلةٌ 

 َتْكػػػػػػػػَبُح الطَّػػػػػػػػاِلَع كػػػػػػػػي َتْحِسػػػػػػػػي ِحَساَنػػػػػػػػا  
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 ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػحا نحػػػػػػػػػػػػػػػػػُغ ِكػػػػػػػػػػػػػػػػػَخاـٌ فػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا

ػػػػػػػػػػػػَشا الُزػػػػػػػػػػػػخُّ اْعَتَرػػػػػػػػػػػػْسَشا ِبإَباَنػػػػػػػػػػػػا    َمدَّ

   
 كَبَعْثَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُه ِكَفاًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِرًما

(ٔ)«كاْقَتَحْسَشػػػػػا الَيػػػػػػْػَؿ كالَسػػػػػػَت َىػاَنػػػػػػا  
 

   
 -الجنيا  -إجبلاًل  -مذيشا  -دمانا  -نحرنا السجية في )يذفُّ صػت األلف 

 -الطالع  - الباشل -اإلخػاف  -األعجاء  -احتاشػا  -خرسشا  -تسادػ  -عدمتشا 
كما يعمشو مغ مج ( اقتحسشا -صارًما  -كفاًحا  -بعثشاه  -اعترسشا  -مّدشا  -كخاـ 

السصمقة  تشداؽ معو قافية الشػف  ٍذ لغمياف مكبػت، كبٍث ليٍع جسعي؛الرػت عغ تشفي
أسانا  -سػانا  -سقانا  -شانا  -)ِعجانا  (ٕ)كالسػصػلة بحخؼ الميغ ،السخدفة باأللف

؛ بسِج صػت حخؼ الخكؼ آخَخ التي أعصْت متشفًَّدا ك ىػانا(  -إبانا  -حسانا  -ببلنا  -
 ، كُيػحي بامتجاٍد زمشيخافت ىادغٍ  بِخْكدٍ الذاعخ كىػ ييسذ  ُيْدَسُع صػتُ  فكأنو

 (ٖ)«كالرػر حخكؼ السج في سياقات معيشة تقػؼ مغ إيحاء الكمسات»؛ فػػػكداللي
فالعديسة الػّثابة تشصمق ببل قيػد؛ فيشحر  فتػحي بتحخر الصاقات، كسعة الصسػحات؛

يخذى صاحبيا دمو في سبيل قزيتو العادلة، كىػ في ذلظ ال يبالي بعجكُّه؛ ألنو ال 
 السشصق الحؼ يفيسو الخرع ألنوفي سعيخ الحخب؛  السػت، كأمتو أمة تخػ كخامتيا
 بعجما تسادػ في عتػِّه كجبخكتو.

عغ ىعِّ معبًِّخا قريجتو )ميخ فػز( في  مغ شعخه السيسػس أيًزا قػلوك 
ًرا جانًبا مغ كخبتيع، كمذيًجا مغ ألسيع كحدنيع:ك  غ،البلجئيغ الفمدصيشيي  مرػِّ
 مغ )البديط(

 فػػي الميػػِل ِحػػيَغ ُتشػػاِجي الػػشَّفُذ ُكْخَبَتيػػا»

 كأْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدافِ كَتْدػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِكيُغ آلَىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍت   

   
 َتْذػػػػػػػػػػكػ الَسَرػػػػػػػػػػاِئَب أْشػػػػػػػػػػَتاًتا ُمَشػََّعػػػػػػػػػػةً 

ْمَع ِمػػػْغ أْحَذػػػاِئَيا َقػػػاِني    كَتْدػػػُكُب الػػػجَّ

   
 كػػػػاَف الُسَخػػػػيَُّع قػػػػج َأَبػػػػَجػ األَسػػػػى ُصػػػػَػًرا

 َمْجُسػَعػػػػػًة ُكمَّيػػػػػا فػػػػػي َسػػػػػْمِب أْكَشػػػػػافِ   

   
                                                           

 .٘ٙديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص األعساؿ الذعخية، الصائي: ((ٔ
ُيشطخ في أنػاع القافية: الخميمي، سعيج بغ خمفاف: ُمْطِيُخ الخافي بشطع الكافي في عمسي  (ٕ)

سمصشة  -، كزارة التخاث كالثقافة، مدقط ٔالجكتػر دمحم جساؿ صقخ، ط العخكض كالقػافي، تح:
 .ٖٕٛص ـ،ٕٙٔٓ -ىػ ُٖٚٗٔعساف، 

.ٙٗزايج، عمي عذخؼ: عغ بشاء القريجة العخبية الحجيثة، )مخجع سابق( ص ((ٖ
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 كأنَّػػػػػػػػػػػػػُو كاألَسػػػػػػػػػػػػػى أْخَشػػػػػػػػػػػػػى ِبَدػػػػػػػػػػػػػاَحِتوِ 

(ٔ)«َسػػْسع آَذافِ لػػْع َيْعػػِخِؼ الَفْجػػَخ إال   
 

   
تشداب كمسات األبيات بخقة مع انديابية أصػات السج فييا؛ فإكثار الذاعخ 
مغ أصػات السج يبػح عسَّا يجتاح كيانو مغ مذاعخ األلع كالتحدخ عمى حاؿ 

إليو مريخىع مغ تذتت كضعف؛ فإذا بو ُيصمق الحدخات البلجئيغ، كما آؿ 
 -كك تذكػكك  -آآآآآىااااااات  - ييغتدتكييي -ُتشاااااااجي  -ليييييل ) (ٕ)كالدفخات
مدج الكبلـ بيحه السجكد عمى اختبلفيا ال يختار ك » (أخشى -األسى  -اااائب االسراا

اختياًرا؛ كإنسا يأتي في الغالب مجانًدا لمفكخة كاإلحداس السستدج بالفكخة؛ ليعصييا 
 .(ٖ)«جانًبا مغ الترػيخ بقػة التجاعي

 مػسيقى داخمية تتراعج مغ أكزاف البيت الذعخؼ؛ىحه األصػات ُتْحِجُث 
ألفَّ أكزاف الذعخ أك مقاييدو كىي تدسى »فُتسثُِّل ضاىخة صػتية قػية المعة؛ 

ا، كالسجكد لمتصخيب  إحجاىا)التفعيبلت( ال تخمػ  مغ ساكغ، ككثيًخا ما يكػف الداكغ مجِّ
سثل غشاء الشفذ أشػاقيا كآالميا كأفخاحيا، ىي ألرق بالذعخ؛ ألف الذعخ في األعع ي

 .(ٗ)«التي تشاسب مجات الذجا، كاألسى، كالحشيغ، كاألنيغ، كالدخاء، كالزخاء
 أكشافِ  -قاني  -أحداِف ة )كالسػصػلة بياء مجيَّ  ،كقافية الشػف السخدفة باأللف

نْت آذافِ  - يعكذ نحيب السكمػميغ، كحذخجات  نغًسا ميسػًسا كإيقاًعا خافًتا ( كػَّ
 الثكالى، كصخخات األرامل، كبكاء األشفاؿ، كحدخات الذيػخ.

؛ كرىاَمْغ ُيحافيو فشفػس البلجئيغ السكمػمة تخػر قػاىا في ليٍل لع تجْج 
مع دلتدت التي ُتسثِّل سبب السعاناة؛ (الكخبةخرسيا األلج )ُمخغسًة إلى مشاجاة فتزصخ 

، كتدكب دمعيا األحسخ؛ في إشارة إلى فتذكػ إلييا صشػؼ السحغ آلىاتيا كأحدانيا؛
التي ُيعجُّ سمب الػشغ  أنػاع السآسيناشقة ب ، كسا أفَّ مخيسات البلجئيغلػف الجـ

                                                           

 .ٚٙديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص األعساؿ الذعخية، الصائي: ((ٔ
 .ٕٚٔص ُيشطخ: الشعيسي: االلتداـ كاإلبجاع في الذعخ اإلسبلمي السعاصخ، )مخجع سابق( ((ٕ
يِّج، عّد الجيغ عمي:(ٖ لبشاف،  -، عالع الكتب، بيخكت ٕبيغ الُسثيخ كالتأثيخ، ط التكخيخ ( الدَّ

 .ٗٙص ـ،ٜٙٛٔ -ىػ ٚٓٗٔ
.٘ٙالسخجع الدابق، ص (ٗ)
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دكر الخرع كالحكع؛ فيي تأخح ىشا الكخبة كضياعو مغ أعطع تمظ السآسي كأمخِّىا؛ ف
كلع يججكا غيخىا يبثػف  ّمكتيع،سرائب؛ فديصخْت عمييع، كتسالتي جمبْت ليع تمظ ال

 إليو شكػاىع.
كلع يكتِف الذاعخ بيحا؛ بل ُيْمَحُع تخديجه لؤلصػات السيسػسة )الذيغ، 

ا ليا مغ دكر في اليسذ كخفس سَ لِ  (ٔ)كالديغ، كالثاء، كالفاء، كالراد، كالحاء(
مدة كّضفيا الذاعخ في التعبيخ خافتة في كمسات مػحية ىاالرػت؛ فيي أصػات 

عغ تػفيقو في اختيار بحخ البديط  عبلكةً  ،كبة الفمدصيشييغ كأثخىا في نفػسيعنعغ 
فيػ بحخ  (ٕ)(ك)َفْعُمغْ  (َفِعُمغْ ك)( غْ مُ ( بجػازاتو )ُمَتْفعِ مدتفعمغ فاعمغ مدتفعمغ فاعمغ)

شاسب مع انبداط ؛ لتتو الدمدمةتفعيبلتِ  يشبدط بجسالو كتأثيخه، كيشداب بشغساِت 
دتزعفيغ السؤلسة؛ الشفذ، كبث اليع، كالتشفيذ عغ ىػاجذ السُ األصػات، كسكػف 

كأنيا أمػاج البحخ الداحفة نحػ الذصآف في ىجكء كسكيشة؛ فتأتي ىحه التفعيبلت »
 .(ٖ)«مٍج كجدر ككأنيا نفذ اإلنداف السزصخبة الحديشةتتقجـ كتتقيقخ بيغ 

مقارنة بالذعخ  السجركسة أفَّ الذعخ السيسػس قميل َيطيُخ مغ القرائجك 
التي ُتَعجُّ الخصابية  إنسا يقػـ في معطسو عمى الشدعة ذلظ أفَّ االستشياضالخصابي؛ 

 معطع مػضػعاتيع في اإليييدتشجكف  ؛ فذعخاء الجراسةمغ أىع سساِت تكػيشو الذعخؼ 
ل الحؼ جصػتيع السجم ُديع في التعبيخ عغ أحاسيديع، كىيمتشفَّ  االذعخية؛ ألني

 لشاس؛ فيتأثخكف بو، كيتفاعمػف معو.يرل إلى ا
 
 
 

                                                           

 .ٕٕصة، )مخجع سابق( ُيشطخ: أنيذ، إبخاىيع: األصػات المغػي ((ٔ
الدالسي، نػر الجيغ، عبجهللا بغ حسيج: السشيل الرافي عمى فاتح العخكض كالقػافي، ُيشطخ:  ((ٕ

ىػ ٖٗٗٔسمصشة ُعساف،  -، كزارة التخاث كالثقافة، مدقط ٔتح: إبخاىيع بغ حسج الذبيبي، ط
 كما بعجىا. ٜٕٓـ، صٖٕٔٓ

 .ٕٚٔسبلمي السعاصخ، )مخجع سابق( صالشعيسي: االلتداـ كاإلبجاع في الذعخ اإل( (ٖ
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  ثانًيا: السعجم الذعخي 
ية كالفكخية التي يدتقي يعكذ السعجع الذعخؼ ألؼ شاعٍخ صػرة السشابع الثقاف

، انفعاالتو كمذاعخهمع  ، كيخّددىسا تساشًياكمعانيو؛ كيتسيَّد بيسا عغ غيخه مشيا ألفاضو
 كسياسية كغيخىا.جتساعية ا مغ جػانب يعكذ أيًزا مؤثخات الػاقع الُسحيطك 

يكثخ ؛ فأِلفػىاكيذيخ الجاحع في كتابو )الحيػاف( إلى أفَّ لكل قـػ ألفاًضا 
عشجىع.  لكلِّ قػـٍ ألفاٌظ حِطيْت ك »: ؛ يقػؿالشاثخ كالذاعخدكرانيا في كبلميع؛ مشيع 

كصاحِب ككحلظ كلُّ بميٍغ في األرض كصاحِب كبلـٍ مشثػر، ككلُّ شاعٍخ في األرض 
ىا في كبلمو كبلـٍ مػزكف؛ فبل بج مغ أْف يكػف قج ليج كأِلَف ألفاًضا بأعيانيا؛ ليجيخَ 

 .(ٔ)«، كثيَخ المفعغديَخ السعاني ،العمعِ  كإْف كاف كاسعَ 
معالع تكػيغ لغتيع دراسة معجع شعخاء االستشياض لمػقػؼ عمى  كتأتي

كفكخية، كإبخاز أىع الطػاىخ  ا ليا مغ قيسة فشيةِلسَ  ؛زػء عميياالذعخية، كتدميط ال
 السعجسية في قرائج الجراسة.

 ع السعجع الذعخؼ عشج شعخاء الجراسة إلى أربعة أقداـ:يكيسكغ تقد
 السعجع القجيع. -ٔ
 .كالَحخاؾ الشيػضمعجع  -ٕ
 السعجع الحخبي. -ٖ
 ضػاىخ معجسية. -ٗ
 
 
 
 

                                                           

ىػ(: الحيػاف، تح: عبجالدبلـ دمحم ىاركف، ٕ٘٘الجاحع، أبػ عثساف، عسخك بغ بحخ )ت  ((ٔ
، ٖجـ، ٜ٘ٙٔ -ىػ ٖ٘ٛٔمرخ،  -، مصبعة كمكتبة مرصفى البابي الحمبي، القاىخة ٕط

 .ٖٙٙص
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 ( السعجم القجيم:ٔ)
كيمجأ »الجدلة عمى لغة شعخاء الجراسة،  بألفاضو لتقميجؼا سعجعال يديصخ

ىؤالء الذعخاء في كثيخ مغ قرائجىع إلى األلفاظ العتيقة أك الغخيبة التي يدتجعييا 
بالزخكرة تقميج السعجع القجيع حيغ كانت األلفاظ تمظ معخكفة في عرخىا ال تجخل 

 .(ٔ)«في باب الغخيب
 ،فييا مقرػرة ابغ دريجالتي َعارَض  ،ُتسثُِّل مقرػرة أبي مدمع البيبلنيك 

معارضتو  كىػ في (ٕ)السعجسي مغ األلفاظ الغخيبةأكبخ شاىٍج عمى ذلظ السدتػػ 
لع يكتِف بسذاكمة القريجة الُسَعاَرَضة في الػزف كالقافية؛ بل تعّجاىا  لسقرػرة ابغ دريج

األلفاظ شػارد إثبات السقجرة المغػية، كالجخػؿ في مشافدة حامية في استجبلب إلى 
يقػؿ البيبلني كاِصًفا الخيل الُسِغيخة:    القجيع؛ ة كالشادرة السشتسية إلى السعجع لغخيبا

 (الخجدمغ )
 مػػػػػػػا َتْشَفػػػػػػػُع الِغيػػػػػػػَخُة فػػػػػػػي َمْكَسِشيػػػػػػػا»

ػػػػػػػػػػْيُف فػػػػػػػػػػي ِقَخاِبػػػػػػػػػػِو ال ُيْشَتَزػػػػػػػػػػى   (ٖ)كالدَّ
 

   
 
 

    
 

                                                           

 -دار غخيب، القاىخة ، ٕالسػسػؼ، ُشّبخ بغ شخؼ: اتجاىات الذعخ الُعساني السعاصخ، ط ((ٔ
 .ٖٗٔـ، صٕٔٔٓمرخ، 

بقػلو:  (اإليزاح في ِعمل الشحػ)ىػ( في كتابو ٖٖٚالمفع )الغخيب( ُيعخِّفو الدجاجي )ت  ((ٕ
أما الغخيب فيػ ما قلَّ استساعو مغ المغة، كلع َيُجْر في أفػاه العامة، كسا دار في أفػاه الخاصة؛ »

ككقػليع لمذسذ: يػح، كقػليع: رجل ضخكرؼ؛ لمكيِّذ... كىحا كقػليع: صكسُت الخجَل؛ أؼ لكستو، 
كثيخ جًجا، كىحا ما أشبيو، كإْف كاف غخيًبا عشج قػـ؛ فيػ معخكؼ عشج العمساء، كليذ كل العخب 
يعخفػف المغة كميا؛ غخيبيا ككاضحيا كمدتعسميا كشاذىا؛ بل ىع في ذلظ شبقات يتفاضمػف 

ىػ(: اإليزاح في عمل ٖٖٚسع، عبجالخحسغ بغ إسحاؽ )ت .   ُيشطخ: الدجاجي، أبػ القا«فييا
ـ، ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔلبشاف،  -، دار الشفائذ، بيخكت ٖالشحػ، تح: د. مازف السبارؾ، ط

.ٕٜص
: ، أبػ مدمعالبيبلنيُيشطخ:   ال ُيَدلُّ مغ غسجه.  ى:ُيشتَز  ػ الػػغسج الديف. /  الِقخاب: ((ٖ

 .ٖٓ٘اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص
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 حتػػػػػى َتِكػػػػػخَّ الَخْيػػػػػُل ِكْدػػػػػًفا َسػػػػػاِقًصا

(ٔ)الَعاِصػػػػَفاِت فػػػػي الػػػػػَغىَتْيػػػػِػؼ َىػػػػِػؼَّ      
 

   
ًبا  َتْجِسػػػػػػػػػػػػُد َجْسػػػػػػػػػػػػًدا بالُكَسػػػػػػػػػػػػاِة ُشػػػػػػػػػػػػدَّ

(ٕ)َعػاِبًدػػػػػػػػا ُشْسًدػػػػػػػػا كِدػػػػػػػػيجاِف الَغَزػػػػػػػػى  
 

   
 َىَػاِزًجػػػػػػػػػػا ُغْخًبػػػػػػػػػػا ُلَجاًجػػػػػػػػػػا ُضػػػػػػػػػػبًَّعا

ػػػػَحى   (ٗ)«(ٖ)ُغْسػػػػَخ األَجػػػػارؼِّ َبِعيػػػػَجاِت الذُّ
 

   
 (الخجد:    مغ )(٘)الُسشتَطخ لشرخة الحقكاصًفا الجير يقػؿ ك 

 َيخِمػػػػػػػػػػػػُط َغػػػػػػػػػػػػْػًرا ِبَيَفػػػػػػػػػػػػاٍع َكْقُعػػػػػػػػػػػػوُ »

(ٙ)فػػػاألْرُض فػػػي َبْصػػػِغ َرَحػػػاُه كالمََّيػػػا  
 

   
ُة فػػػػػػػػػػػي ِرَعاِلػػػػػػػػػػػوِ  ػػػػػػػػػػػكَّ (ٚ)َتْمػػػػػػػػػػػَتِحُع الذِّ

 

 فػػػالَجْيُر فػػػي َبْحػػػِخ َحِجيػػػٍج قػػػج َشَغػػػى  

   
(ٛ)ُمَدْمِجػػػػػػػػػػُخ الػػػػػػػػػػَػْغِخ لػػػػػػػػػػُو َزَمػػػػػػػػػػاِزـٌ 

 

 َزَىػػػػػػػػػػاُؤُه الميػػػػػػػػػػُل إذا الميػػػػػػػػػػُل َعَدػػػػػػػػػػى  

   
ػػػػػػػػَصا    ِصػػػػػػػػػػػػْشِجيٍج َعتيػػػػػػػػػػػػٍظ َداِغػػػػػػػػػػػػخٍ ِبُكػػػػػػػػػػػػلِّ  اِد الدَّ ِؿ الُكبَّػػػػػػػػِة َشػػػػػػػػجَّ  «(ٜ)ُمَيػػػػػػػػػِّ

   
                                                           

البيبلني: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( قصًعا. /ػػػ الػغى: الحخب كالفبلة.   ُيشطخ: ِكدًفا:  ((ٔ
 .ٖٓ٘ص
ًبا:ػػَتِثُب )تعجك(. /ػػػ جسًدا: الػثػب كشجة العجك. /ػػ الكساة: الذجعاف. / تجسد: ((ٕ ػػ ضامخة. / ػ ُشدَّ

شجخ  الغزى: ػػجسع أسػد. / جاف:ػػ سيجسع شامذ، كىػ السانع لطيخه القػؼ الرعب. / ُشْسًدا:
 .ٖٓ٘ص األثل.   ُيشطخ: السرجر الدابق،

: جسع ُلجاًجا: جسع غخيب، كىػ الحاؿ الشذط. /ػػػ ُغخًبا: الرػت الػاقع الذجيج. /ػػػ ىػازًجا(ٖ) 
ت ُضبًَّعالجػج، كالمجاجة التخدد في الذيء مغ شجة الخرػمة. /ػػػ  : جسع ضابع، كىػ الُسرػِّ

َحى:شجيج الديخ. /ػػػ األجارؼ: : جسع غامخ، كىػ الجػاد مغ الخيل. /ُغْسخساعة جخيو. /ػػػ   ػػػ الذُّ
 .ٖٓ٘ص الػاسع مغ كل شيء، كالخيل الذػاحي؛ أؼ فاتحات أفػاىيغ. ُيشطخ: السرجر الدابق،

 .ٖٓ٘ص السرجر الدابق،( (ٗ
 .٘ٓ٘ص السرجر الدابق، (٘)
يتيا ((ٙ  . /ػػػ َغْػًرا: األرض السشخفزة.َيخِمط: ُيدػِّؼ، كخمصُت األرَض بعزيا ببعس: سػَّ

: جسع لياة، كىي المحسة المََّيا: ما ارتفع مغ األرض. /ػػػ رحاه: الخَّحى: صجر الجير. /ػػػ َيَفاع/ػػػ ال
 .٘ٓ٘ص السذخفة عمى باشغ الحمق.  ُيشطخ: السرجر الدابق،

ة ((ٚ كَّ  .٘ٓ٘ص و: أؼ في سعتو كنذاشو.  ُيشطخ: السرجر الدابق،ِرَعالح. /ػػػ : الدبلالذِّ
:/ شجة العجاكة كالغيس. ( الػغخ:(ٛ  .٘ٓ٘صاليجيخ.   ُيشطخ: السرجر الدابق،  ػػػ زماـز
 َجاِغخ:الػػػ الكخَّار في القتاؿ. / َعتيظ:الرشجيج: الديج الذجاع، كالحميع الكخيع مغ الشاس. /ػػػ ال( (ٜ

صا: كثالُكبَّةالُسجافع كالسيػؿ كالسخعب. /ػػػ  اد الدَّ يخ البصر كالرػلة.  : الحسمة في الحخب. /ػػػ شجَّ
 .٘ٓ٘ص، ُيشطخ: السرجر الدابق
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ًبا  -تجسد  -ِكْدًفا  -)ُيشتزى فاأللفاظ   -الغزى  -سيجاف  -ُشْسًدا  -ُشدَّ
َحى  -األجارؼ  -ُغْسخ  -ُضبًَّعا  -ُلجاًجا  -ُغخًبا  -ىػازًجا   -يفاع  -َغْػًرا  -الذُّ

ة -المَّيا  كَّ ألفاظ تشتسي إلى  الُكبَّة( -داِغخ  -عتيظ  -زماـز  -الػغخ  -ِرعاؿ  - الذِّ
 .ذلظ السعجع الغخيب الُسدتعري

اآلثار الذعخية ألبي مدمع األديب دمحم الحارثي في افتتاح كُيعمُِّق ُمحقُق 
نجُج أفَّ أبا مدمع في السقرػرة شاعخ َيدتْحِمُب، »حاشيتو التعخيفية لمسقرػرة بقػلو: 

تعارًة ككشايًة لبمػِغ القرج الحؼ ال ببريخِة كقَّادة، ِضخَع ببلغٍة أسمػبية ُممِغدة؛ لغًة كاس
ُيعبَُّخ عشو باستشياضيَّة مباشخة؛ كسا لػ كاف ىشا يخاشب نخبة الشُّخبة في عرخه... 

بانتذارىا الػاسع  -احجة مغ أىع قرائجه، رغع ذيػع الشػنية التي حجبْت ك كالسقرػرة 
التي تزاءؿ االلتفات ليا بدبب لغتيا فخاَدة فخيجتو السقرػرة  -اصي كالجاني بيغ الق

 -... كالسقرػرة الُسدتعرية حتى عمى الشُّخب الُسثقفة التي لع ُتفكِّظ إلساحات بيانيا
قخًنا بعج قخٍف  ه؛ لتدتػلجَ ِحكَسٍة َجَسَع فييا تالَج القػؿ بآِبجِ  ُمعمَّقةُ  -َقْرًخا لمقػؿ 
ْشَحّل أبًجا في غسػضيا الَعريِّ بِطبلليا، كتعجد مدتػيات التأكيل؛ كأنسا كضػَحيا السُ 

ى مػاجية حكع الدمغ في ديسػمتيا التي تعالت إلبانة اقتجاره، إلى جانب قجرتيا عم
 .(ٔ)«عميو كعمى ُصخكفو

ألفاظ السعجع  -إضافًة إلى ما ُذِكَخ مغ ألفاظ الغخيب  -كتكُثخ في قرائجىع 
 شيع،كتشتذخ ىحه السفخدات التخاثية عمى نصاؽ كاسع في دكاكي ،األصيل التخاثي

و:   مغ )مجدكء الكامل(كمثاليا قػؿ   اإلماـ الدالسي في بعس أشياخو كخػاصِّ
 ِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيٌج َبَياِليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل َمَرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا»

(ٕ)«ِليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت مَذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائيٌع َمَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِزعْ   
 

   
 
 

                                                           

 .٘ٚٗ( البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( حاشية، ص(ٔ
 .ٜٙالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
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 (:   مغ )البديطمادًحا إحجػ القبائل الُعسانية قػؿ أبي مدمعك 
 ِصػػػػػػػػػػْيٌج َصػػػػػػػػػػشاِديُج أْقَيػػػػػػػػػػاٌؿ َعَباِىَمػػػػػػػػػػةٌ »

 (ٔ)«ُأْسػػػػػٌج َكَػاِسػػػػػُخ فػػػػػي الَيْيَجػػػػػاِء ُحػػػػػْخَدافُ   

   
 ()البديطكقػلو كاصًفا اإلماـ سالع بغ راشج الخخكصي:   مغ 

 فػػي ِضْئِزػػِئ الِعػػدَِّة الَقْعَدػػاِء َمْحتػػُجهُ »

(ٕ)«إذا َتَفػػػػػػػػاَخَخ َقْحَصػػػػػػػػاٌف كَعػػػػػػػػْجَنافُ   
 

   
في البيت الػاحج عمى  تخاثيةال السفخدات السعجسيةفي  الكتطاظا يجؿ ىحا

؛ األصيل تخاث المغػؼ كتأثخىع بال ،االىتساـ البالغ مغ ىؤالء الذعخاء بمغتيع الذعخية
 (ٖ)(يعمَذائ -ت ِليَمَرا -َبَياِليل  - جِصي: )اإلماـ الدالسي مخثيَّةِ  رجاؿِ  رفاتُ ف

 (ٗ)(ُحْخَداف - َعَباِىَمة - أْقَياؿ - )َصشاِديجكصفات القبيمة السسجكحة عشج أبي مدمع: 
رخ الجراسة؛ تتخصَّى معجع عكّميا  (٘)َمْحتُجُه( -الَقْعَداء  -كاأللفاظ: )ِضْئِزئ 
 حيث المغة بأصالتيا كنراعتيا. لتعػد بو إلى الػراء،

                                                           

.ٕٗٙالبيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص (ٔ)
 .ٓٓٙص السرجر الدابق، ((ٕ
: جسع األصيج: كىػ رافع الخأس الحؼ ال يمتفت، كاألصيج: األسج.   ُيشطخ: الدبيجؼ: ِصيج ((ٖ

: جسع ُبْيُمػؿ: كىػ العديد الجامع لكل َبَياِليل تاج العخكس، )مرجر سابق( مادة )صيج(. /ػػػػ
 خيخ، كالَحيّي الكخيع.   ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة )بيل(.

: أؼ سيػؼ مجخدة مغ غسجىا عمى األعجاء.   ُيشطخ: الدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، َمَراِليت/ػػػػ 
 : كردت ىحه المفطة عشج أبي مدمع البيبلني أيًزا في قػلو:مَذائيع . /ػػػػٜٙ)مرجر سابق( ص

َعاِف بالَقَشاأي  غ َغَصاريُف الِجبلِد بالطَُّبا           أْيَغ َمذاِئيُع الصِّ
البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، فػػ)مذائيع(: جسع مذؤكـ؛ فيع مرجر تذاؤـ لمعجك.  ُيشطخ: 

 .   كُيشطخ: الدبيجؼ: تاج العخكس، )مرجر سابق( مادة )شأـ(.٘ٔ٘ص ،)مرجر سابق(
صشاديج: ىع سادات القػـ، كىع األجػاد كالُحمساء كُحساة العدكخ. /ػػػ أقياؿ: ُيصمق حْرًخا  ((ٗ

كا عمى ُمْمِكيع كال ُيدالػف  كتخريًرا؛ السمظ مغ ممػؾ ِحْسيخ. /ػػػ عباىمة: العباىمة ىع الحيغ ُأِقخُّ
الذعخية، )مرجر البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار عشو. /ػػػ ُحْخداف: ميتاجػف غاضبػف.    ُيشطخ: 

 .ٕٗٙص ،سابق(
ْؤُضُؤ: األصل كالَسْعِجف. /ػػػ ِضْئِزئ ((٘ ْئِزُئ كالزُّ : الَسْحَتج: َمْحتُجهُ : الثابتة. /ػػػ الَقْعَداء: الزِّ

 .ٓٓٙص األصل الكخيع.       ُيشطخ: السرجر الدابق،
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، ، بخصانتو كغخابتوكيطيخ في مقابل ذلظ الحزػر السكثَّف لمسعجع التقميجؼ
مغ المغة التقخيخية السباشخة حج الدخؼ  الديػلة كالػضػح، كاالقتخاب إلىميبًل 

خؼ  بعس الُسفزي إلى الشثخية السفخشة كانعجاـ الذاعخية عشج شعخاء الجراسة  ُمتأخِّ
مشيا  ُع ذلظ في عجة قرائج مغ دكاكيشو،ُيمحَ ك  عبجهللا بغ دمحم الصائي،ؿ الذاعخ أمثا

 يقػؿ فييا:التي  )يا جشجؼ يا ِمغػار( قريجتو
 يػػػا جشػػػػجؼ ِسػػػػْخ لمثػػػػار»

 اْر كاقحػػػػػْع ُخصػػػػػػَط الشَّػػػػػ  

   
 أْبِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ ُذَرػ األْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءْ 

   
ػػػػػػػػْحَخاءْ  ْث ُرَبػػػػػػػى الرَّ  َحػػػػػػػجِّ

   
 أنَّػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػى األْعػػػػػػػػػػػػػَجاءْ 

   
 َعػػػػػػػػػػػػػػَخٌب َنِكػػػػػػػػػػػػػػخُّ َسػػػػػػػػػػػػػػػاءْ 

   
 َضػػػػػػػػػػػػػعَّ الجسيػػػػػػػػػػػػػَع ِلػػػػػػػػػػػػػػاءْ 

   
(ٔ)«ِمػػػػػػػػْغ َنْجػػػػػػػػَجٍة كإَخػػػػػػػػاءْ 

 

   
 ( معجم الشههض والَحخاك:ٕ)

؛ السجركسةقرائج المعجع  فيمداحة كاسعة  خاؾالشيػض كالحَ  مفخدات تحتل
؛ فيع في معخض استشياض يؤالء الذعخاء فتحػا بذعخىع جبيَة نزاٍؿ قػاميا المغةف

، ككاقع الحاؿ ُيمدميع حذًجا معجسًيا ُيػاكب الطخكؼ الدياسية كاالجتساعية كتحسيذ
 الُسعاشة.
 -ُقْع  - اْنيْس ): عمى صيغة فعل األمخغالًبا ما تخد عشجىع خاؾ ألفاظ الحَ ك 

كا  -ِثُبػا  -ُىبُّػا  - َتَدشَّعْ  كغيخىا مغ ترخيفات ىحه بادركا(  -امزػا  -أفيقػا  -ُشجُّ
 مغ )الكامل(  اإلماـ الدالسي مخاشًبا األميخ عيدى بغ صالح:قػؿ األفعاؿ؛ مثل 

 ِبِسْثِمػػػػػػػوِ َخػػػػػػػلِّ الُبكػػػػػػػاَء كإْف ُرِزْئػػػػػػػَت »

(ٕ)«كاْنَيػػْس سػػخيًعا فػػي شخيقػػِة َعْجِلػػوِ   
 

   
ًراك   :القريجة نفديامغ  ياتالمفع )اْنَيْس( بعج خسدة أب يقػؿ أيًزا ُمكخِّ

                                                           

 .ٜٕٔكداًعا أييا الميل الصػيل، )مرجر سابق( ص :الصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف ((ٔ
 .ٙٚالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
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 مغ )الكامل(
 فاْنَيْس إلى الَعمياِء كاْبِغ ِحْرَشَيا»

(ٔ)«فػػػالَعْجُد أْف تَػػػػَحَر الُعػػػػبلَء ِلثْكِمػػػػوِ   
 

   
ذلظ المفع في  ُمشتيى يرل إلى حثيث)اْنيْس( في سياٍؽ حخكي الفعل  يءُ َيجِ 

؛ ففي السػضع األكؿ جاء معزػًدا بالحاؿ )سخيًعا( كفي الذاعخ إلحاحو عمى ذات
ففكخة  يحسل معشى الدخعة؛ ىسااني جاء متربًل بفاء االستئشاؼ، ككبلالسػضع الث

بكل سػضعيغ في الالسييسشة عمى ِضبلؿ المفع الفكخة  الشيػض عمى عجل ىي
 أبعاده.

ع أبػ سبلـ دالالت الشيػض؛ فيػ لع يكتِف بزخكرة استجابة  الكشجؼ كُيػسِّ
نجاء الشيزة فحدب؛ بل يصمب تفاعبًل مغ مخاشبو في تبميغ صػت الشجاء كتعسيسو 

 االستشياض؛ يقػؿ: الشيػض، كصخخةَ  غ؛ صخخةَ تيمغ دعػتو صخخ ػلِّجُ لآلخخيغ؛ فيُ 
 مغ )الصػيل(

ػْخَؽ كالَغخْ ُعسػاُف »  بػااْنَيِزػي كاْسَتْشِيِزػي الذَّ

 كال َتْقُعػػِجؼ كاْسَتْرػػِحبي الرػػاِرـَ الَعْزػػبا  

   
 ُعسػػػػػػػاُف اْنَيِزػػػػػػػي كاْسَتْشِيِزػػػػػػػي ُكػػػػػػػلَّ َباِسػػػػػػػلٍ 

ػػْخبا   ْمػػَي كالصَّْعػػَغ كالزَّ (ٕ)«َكِسػػيٍّ ُيِجيػػُج الخَّ
 

   
أبػ سبلـ كششو ُعساف؛ كيحزيا عمى أىسية القياـ؛ إذ يكفي قعػدىا  كيشاغي

ػِمي( بريغة األمخ مع ؛ مدتعسبًل في إثارة ذلظ الذعػر الكامغ لفطة )قُ كمحلَّة َصَغاًرا
 (لكاملامغ )     :(زيس )ىبلَّ تححخؼ ال
 ُقػػػػػِمي ُعسػػػػاُف كفػػػػى ُقُعػػػػػُدِؾ ِذلَّػػػػةً »

(ٖ)« َتْشُطػػػػػخؼ َمػػػػػْغ َقامػػػػػاِلَبِشيػػػػػِظ َىػػػػػبلَّ   
 

   
 (لكاملمغ )ا     ثع يقػؿ:

ِمي أْبَشػػػػػاِؾ إذْ »  ُقػػػػػػِمي ُعسػػػػػاُف كَقػػػػػػِّ

ِعي َمػػػػْغ َخامػػػػا    َأِلُفػػػػػا الُقُعػػػػػَد، كَشػػػػجِّ

   
 ُقػػػػػػػِمي ُعسػػػػػػاُف َفػػػػػػَحا َزَماُنػػػػػػِظ ُمْقِبػػػػػػلٌ 

(ٗ)«كاْسَتْخِجِعي َمػا َفػاَت َعْشػِظ َتَسامػا  
 

   
                                                           

.ٙٚالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٕٗالكشجؼ، أبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( ص ((ٕ
 .ٛٚالسرجر الدابق، ص ((ٖ
 .ٜٚالسرجر الدابق، ص ((ٗ
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تشتسي إلى معجع ألفاظ  أربعةفي سياٍؽ كاحٍج كيدتعسل أبػ مدمع البيبلني 
كا  - عَّ مُ ىَ )العاجل  الَحخاؾ ُق سمصاف ذاستعسااًل ِثُبػا(  -الَػَحى  -ُشجُّ لظ السعجع ُيعسِّ

 مغ )الخجد(  ال يحتسل اإلبصاء أك الفتػر؛ يقػؿ: ، كيػحي بأفَّ الَخْصَب عمى فكخه
ًة َقاِصػػػػػػػػػػػػػَسةً » كا َشػػػػػػػػػػػػػجَّ  َىُمػػػػػػػػػػػػػعَّ ُشػػػػػػػػػػػػػجُّ

ػػػػػْسِذ َحِسيَّػػػػػَة    (ٔ)الػػػػػَػَحىمخيَزػػػػػَة الذَّ
 

   
 ِثُبػػػػػػػا إلػػػػػػى الَسػػػػػػػِت ِكَخاًمػػػػػػا كاْنػػػػػػُجُبػا

ػػػػػبل   (ٕ)«َعَداِئًسػػػػػا َتْدػػػػػَعُخ ِتْدػػػػػَعاَر الرَّ
 

   
 
 ( السعجم الحخبي:ٖ)

كالجارس لتمظ األلفاظ يجرؾ  فجكاكيشيع شافحة بألفاضو؛ ؛أما السعجع الحخبي
؛ فسفخداتيع في ذلظ غالًبا مفخدات السعجع العخبي الذعخاء ىؤالءمجػ خرػبة لغة 

 الجالة عمى الحخبالمغػية حقػؿ ال الكبيخ لتمظالقح الخالز، كُيمَحُع ذلظ الحذج 
كمتعّمقاتيا؛ كمغ تمظ  كصفاتياتيا اذكخ الحخب بأسسائيا ككشايعشجىع  َيِخدُ ؛ فكعتادىا
خف القِ  -الكخ  -الدبػف  -الييجاء  -الػقائع  -الػغى  -الغارة  -)الشفػر  األلفاظ:

الثغػر  -الدحاـ  -االصصجاـ  -المقاء  -الكخيية  -البأس  -العخاص  -العخاؾ  -
 .الػشيذ( -الَحػمة  -الكبَّة  -

 -الحكخ  -الراـر  -)البتػر  :كصفاتو كمتعّمقاتو ذكخ الديف كأسسائو دُ كَيخِ 
 -السيشج  -بيس اليشج  -الحج  -اإلفخنج  -الحداـ  -الُطبا  -القػاضب  -العػالي 
 -الغسج  -السػاضي  -الِرفاح  -السدمػؿ  -السخىفات  -السذخفيات  -العزب 
با  -الِقخاب   .األعرل(  -الميحـ  -الرسراـ  -الذَّ

 -الخِّعاؿ  -الُجخد  -غارة هللا  -)الجياد  :خيل برفاتيا كأسسائياكال
 السحاكي(.

 الدشاف(. -األسل  -)القشا  :كذكخ الخمح كأسسائو

                                                           

ُتقاؿ في االستعجاؿ.   الَػَحى:مخيزة الذسذ: ضعيفة الشػر. /ػػػ َحِسيَّة: شجيجة مزصخمة. /ػػػ  ((ٔ
 .ٙٔ٘البيبلني: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( صُيشطخ: 

 .ٙٔ٘ص السرجر الدابق، ((ٕ
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 -الدياـ  -البشادؽ  -الجركع  - )السجافع كعتادىا: الحخب األخخػ كأدكات 
ة - الرياصي -الخصاص  -نيق السجا كَّ  (.الخّشاش - الذِّ

المُّياـ  -الجشػد  -الكتائب  -الجحافل  -)الخسيذ  برفاتو كأنػاعو: كالجير
حاس  -اليصمَّع  -األرعغ  -الفيمق  -الفخساف  -  الخَّحى(. -الجِّ

كاحة عمى  الحؼ سيصخكجيذو  (ٔ)الدجيخؼ  في كصفالسحقق الخميمي يقػؿ 
 (الكاملمغ )    البخيسي:

 َقَصػػػػػػػَغ الّدػػػػػػػػجيخؼُّ األميػػػػػػػُخ ِخبلَلػػػػػػػػوُ »

 َمَياِبػػػػػػػػػػػػػٍة كَكَقػػػػػػػػػػػػػػارُ كعميػػػػػػػػػػػػػو تَػػػػػػػػػػػػػػاُج   

   
َمػػػػػػػػاُح كَغيمػػػػػػػػُو الػػػػػػػػػػػػ  أَسػػػػػػػػٌج بخاِثُشػػػػػػػػُو الخِّ

ػػػػػػَفاُح كُقْػتُػػػػػػُو األْنَيػػػػػػارُ     ػػػػػػػػػػػِبيُس الرِّ

   
 العتَػػػػػػػاِؽ َحػالػػػػػػػوُ  (ٕ)كَمَقاِنػػػػػػُب الَخْيػػػػػػػلِ 

ػػػْخِخ تُػػػْحِكي الشَّػػػارُ     ِمػػػْغ كْشِئَيػػػا بالرَّ

   
 ُتخِخػػػػػػػػػػػي أِعشَّتيػػػػػػػػػػػا الُكَسػػػػػػػػػػػاُة كشيُّيػػػػػػػػػػػا

 َفػػػػػػػػػػػػػػػػَقُيغَّ ُمثَػػػػػػػػػػػػػػػارُ َمػػػػػػػػػػػػػػػَخٌج ِبَشْقػػػػػػػػػػػػػػػٍع   

   
 كَكَتائػػػػٌب لػػػػػ لػػػػْع َتكػػػػْغ َشاَلػػػػْت عمػػػػى

(ٖ)«ُشػػػػػعِّ الِجَبػػػػػاِؿ َلِقيػػػػػَل ُىػػػػػغَّ ِبَحػػػػػارُ   
 

   
لتحخيخ البخيسي مغ ير اإلماـ عداف بغ قيذ الحؼ جيَّده بعجىا يرف ج

 (مغ )الكامل    ؛ يقػؿ:سيصخة الػىابية بعجما استغاث بو أىميا
 الَعػػْجِؿ َعػػػػػػػػػػ َشػػَكِت الػػِببلُد إلػػى اإلمػػاـِ »

 ػػػػػػػػػػػػػدَّاَف بػػػػِغ َقػػػػْيٍذ كىػػػػػ ِنْعػػػػَع الَجػػػػارُ   

   
 فػػػػػػػػَجَعا الُسيػػػػػػػػػيسَغ كاْسػػػػػػػػَتَغاَث ِبَشْرػػػػػػػػػِخهِ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػارُ     وهللُا ِنْعػػػػػػػػػػػػػػػػػَع الشَّاِصػػػػػػػػػػػػػػػػػُخ القيَّ

   
 
 

 
 

                                                           

ًجا ىػ تخكي بغ أحسج بغ دمحم الدجيخؼ: مغ أبخز قػَّاد الجكلة الدعػدية الثانية، ككاف أبػه قائ (ٔ)
 -ىػ ٜٕٙٔلمحسمة العدكخية التي أرسميا اإلماـ فيرل بغ تخكي آؿ سعػد إلى البخيسي سشة 

ـ؛ إلخزاع السشصقة كالديصخة عمييا. كخمف تخكي كالجه عمى البخيسي؛ فذغَّ حسبلت ٖ٘ٛٔ
 -ىػ ٕ٘ٛٔعجيجة عمى مجف ُعساف، كبقي بالبخيسي كالًيا إلى أْف ُتػِفي مقتػاًل بالذارقة سشة 

 .ٖٜٙ، صٕ.    ُيشطخ: مجسػعة مؤلفيغ: السػسػعة الُعسانية، )مخجع سابق( جـٜٙٛٔ
جساعة الخيل.   ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة مقانب الخيل:  ((ٕ

 )قشب(.
 .ٙٗٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص (ٖ)
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ُبػػػػػػػػػفِ   ُجشػَدىػػػػػػػػا (ٔ)كاْعتَػػػػػػػػجَّ لمحػػػػػػػػْخِب الدَّ

 بدياسػػػػػػػػػػػػػٍة لػػػػػػػػػػػػػع ُتْثِشيػػػػػػػػػػػػػا األْقػػػػػػػػػػػػػَجارُ   

   
 الِجيػػػػػػػاِد إَماُمَشػػػػػػػاكدعػػػػػػػا الُجشػػػػػػػػَد إلػػػػػػػى 

 فسزػػػػػػػى كسػػػػػػػاَر الَجْحَفػػػػػػػُل الَجػػػػػػػخَّارُ   

   
 َجػػػػػػػيٌر َيزػػػػػػػيُق بػػػػػػػِو الَفَزػػػػػػػاُء ُتِطمُّػػػػػػػوُ 

ػػػػػػػػَحايِب فػَقػػػػػػػػُو األْشَيػػػػػػػػارُ     ِمْثػػػػػػػػُل الدَّ

   
 كالَخْيػػػػػػػػػػُل َتْعقػػػػػػػػػػُج فػَقػػػػػػػػػػُو ِمػػػػػػػػػػْغ َنْقِعَيػػػػػػػػػػا

 أْمػػػػػػػػػػػَػاُج ليػػػػػػػػػػػٍل مػػػػػػػػػػػا َلُيػػػػػػػػػػػغَّ َنَيػػػػػػػػػػػارُ   

   
(ٕ)كالطَُّبػػػػػػاكتَػػػػػػَخػ األِسػػػػػػشََّة فيػػػػػػو َتْمَسػػػػػػُع 

 

(ٖ)«كُشجػػػػػػػػـِ رمػػػػػػػٍي كْقُعيػػػػػػػا ِمػػػػػػػْجرارُ   
 

   
 (الػافخمغ )    :(ٗ)في قريجة أخخػ  يقػؿك 

 كػػػػأفَّ الَخْيػػػػَل ِصػػػػيَغْت مػػػػغ ِحَسػػػػاـٍ »

 إذا ِقيػػػػػػػَل اْرُكِزػػػػػػػي فػػػػػػػييْع كِميػػػػػػػجؼ  

   
 كقػػػػػػػػػػج َكَفػػػػػػػػػػَل الَسػػػػػػػػػػحاكي كالَعػػػػػػػػػػػالي

 «فػػػػػػػييْع بالػعيػػػػػػػجِ  (٘)كبػػػػػػػيُس الِيشػػػػػػػجِ   
   

 )الػافخ(:     مغ كيقػؿ كحلظ
 َصػػػػػػػػػػػػػػػَشاديًجا ُيتيحػػػػػػػػػػػػػػػػف الَسشايػػػػػػػػػػػػػػػا»

(ٙ)«بُذػػػػػػْيٍب ِمػػػػػػْغ َبشػػػػػػاِدَؽ أك ِسػػػػػػَياـِ   
 

   
 (الػافخمغ )    كيقػؿ:

 ُىػػػػػػػػُع الَجَسػػػػػػػػخاُت ُتخَمػػػػػػػػى بالسشايػػػػػػػػا»

ـُ بالَسَجػػػػػػػػػػػانيِق الِعَطػػػػػػػػػػػاـِ    (ٚ)«كُتْيػػػػػػػػػػػَج
 

   
 كيقػؿ اإلماـ الدالسي في معخض رثائو لبعس أفاضل قػمو:

                                                           

جميع كتجفعيع.  ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف أؼ َتْدِبُغ الشاَس؛ بسعشى تر لدبػف:ا حخبال (ٔ)
 العخب، )مرجر سابق( مادة )زبغ(.

شاف.   ُيشطخ: السرجر الدابق، مادة )ضبا(.ا: بَ الطُّ  (ٕ)  جسع ُضَبة: كىػ حجُّ الديف كالدِّ
 .ٚٗٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص (ٖ)

 .ٓٙٔص السرجر الدابق،( (ٗ
الخيل التي أتى عمييا بعَج قخكحيا سشة أك سشتاف.  ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف  السحاكي:(٘) 

 العخب، )مرجر سابق( مادة )ذكا(.
 أِسشَُّة الخماح.  ُيشطخ: السرجر الدابق، مادة )عبل(. العػالي:ػػػ 
السرجر الدابق، مادة )بػض(.  ػػػ كاليشج: أؼ ُيشطخ: البيس ىي الديػؼ.   ِبيُس الِيشج:ػػػ 
عْت في اليشج.   ُيشطخ: الدبيجؼ: تاج دػبة إلى ببلد الِيشج؛ ألنيا ُشِبعْت مغ حجيج اليشج أك ُصشِ مش

 مادة )ىشج(.العخكس، )مرجر سابق( 
 .ٖ٘ٔ( الخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص(ٙ
 ٔٗٔصالسرجر الدابق، ( (ٚ
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 مغ )مجدكء الكامل(
 الَسَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلي بالَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَحا َبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػُػا»

ػػػػػػػػػػػػَػاِرـِ كالَسػػػػػػػػػػػػَجاِفعْ     ِكػػػػػػػػػػػػي كالرَّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػبلَلَة بػػػػػػػػػػػػػػػالُجُسػ  َمحػػػػػػػػػػػػػػػُػا الزَّ

(ٔ)«ِع كبػػػػػػػػػػػالَبَخاِىيِغ الَقػاِشػػػػػػػػػػػعْ   
 

   
 مغ )الصػيل(   :حاثِّا كمحخًِّضاكيقػؿ 

 أَمػػػا فػػػي َسػػػبيِل الِعػػػدِّ َسػػػْمَػَة َعاِشػػػقٍ »

 إَذا مػػػػػػػػا تَػػػػػػػػَػاَلى ِفيػػػػػػػػِو لئلِبػػػػػػػػِل الَػْخػػػػػػػػجُ   

   
 عمػػػػػػػػى أْكَػاِرىػػػػػػػػا ُكػػػػػػػػلُّ كْقِتػػػػػػػػوِ  كَكػػػػػػػػافَ 

 َيُفػػػػػػػػُر بػػػػػػػِو َسػػػػػػػْيٌل كَيعمػػػػػػػػ بػػػػػػػِو َنْجػػػػػػػجُ   

   
ْىُخ ِدْرَع َتَجمُّػػػػػػػػجٍ   ُيَرػػػػػػػػاِدُؼ ِمْشػػػػػػػػُو الػػػػػػػػجَّ

 َعػػػػْدـٍ لػػػػيَذ يشبػػػػػ بػػػػِو الَحػػػػجُّ  (ٕ)كإْفِخْنػػػػجُ   

   
ُة َبْصَذػػػػػػةٍ   َفتْيػػػػػػدـُ ُجْشػػػػػػَج الَخْرػػػػػػِع ِشػػػػػػجَّ

 كإْف َكثُػػػػَخ الُجْشػػػػجُ  (ٖ)إذا َقاَمػػػػِت الَيْيَجػػػػا  

   
 َيػػػػػػػَخاُىْع ِبَعػػػػػػػْيِغ الَبػػػػػػػأِس أْحَقػػػػػػػَخ َنْجػػػػػػػَجةٍ 

 َفَيْمَقػػػػاُىُع فػػػػي الَحػػػػخِب كْىػػػػػ َفتَػػػػى َفػػػػْخدُ   

   
 ُتَشػػػػػػػػػػػػػاِزُؿ ِمشػػػػػػػػػػػػػُو الَفْخَقػػػػػػػػػػػػػجْيِغ َعػػػػػػػػػػػػػَداِئعٌ 

 فَيْدػػػػػُصػ عمػػػػػى األْقػػػػػَخاِف بأًسػػػػػا كَيْذػػػػػَتجُّ   

   
 َييػػػػرُّ إلػػػػى َصػػػػػِت الُسَشػػػػاِدؼ َبَدػػػػالةً 

ُبػػػػػػِف    (ٗ)«كَيْعتَػػػػػجُّ كَيْدَحػػػػػُف لمَحػػػػػخِب الدَّ
 

   
 :   مغ )الخمل((٘)كيقػؿ

ـِ فػػي الَحػػْخِب الَبَصػػلْ »  أْسػػَعُج األْقػػَػا

 الػػػػػػحؼ لػػػػػػْع َيػػػػػػْجِر أْصػػػػػػبًل مػػػػػػا الَفَذػػػػػػلْ   

   
 كأَعػػػػػػػػدُّ الشَّػػػػػػػػاِس َمػػػػػػػػْغ لػػػػػػػػْيَذ َيػػػػػػػػَخػ 

 «(ٙ)َمْكَدػػػػػًبا َغْيػػػػػَخ الَسَعػػػػػاِلي باأَلَسػػػػػلْ   
   

 مغ )الخجد(   :(ٚ)الجير في قػلوأبػ مدمع  كيرف
 َفْيَمػػػػػػػػػػػػػٍق َحاِلَكػػػػػػػػػػػػػٍة أْرَكاُنػػػػػػػػػػػػػوُ فػػػػػػػػػػػػػي »

ػػػػػػَحى   َجى َراَد الزُّ  ُيَجمِّػػػػػػُل األْرَض الػػػػػػجُّ

   
  

                                                           

.ٜ٘الدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص (ٔ)
 .الديف.  ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة )فخنج(إفخنج:  ((ٕ
يْت بحلظ ألنيا مػشغ غزب.  ُيشطخ: ابغ  الييجا (ٖ) / الييجاء: بالقرخ كالسج: الحخب؛ ُسسِّ
 مادة )ىيج(. ػر: لداف العخب، )مرجر سابق(مشط
 .ٖٔٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص (ٗ)
 .ٕٓٔلسرجر الدابق، صا (٘)
 الخِّماح، كالشَّْبل.   ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة )أسل(. األسل: ((ٙ
 .ٗٓ٘البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص (ٚ)
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ـٍ أْرَعػػػػػػػػػػػػػػػٍغ َىَصمَّػػػػػػػػػػػػػػػعٍ   َمْجػػػػػػػػػػػػػػػٍخ ُلَيػػػػػػػػػػػػػػػا

(ٔ)َغْسػػٍخ ِدَحػػاٍس َلِجػػػٍب َصػػْعِب الػػػحَُّرػ      
 

   
 ُيِقػػػػػلُّ فػػػػػي الَجػػػػػػِّ ِعَجاًجػػػػػا لػػػػػػ َىػػػػػػػ 

(ٕ)َعميػػِو َرَضػػَػػ لػػع َيِرػػْل إلػػى الثَّػػخػ   
 

   
ػػػػػػػػػُر   الُعْقَبػػػػػػػػػاُف فػػػػػػػػػي أْحَزػػػػػػػػػاِنوِ ُتَعذِّ

 كَتْشَذػػػػػػػػػػػػػػُط الػػػػػػػػػػػػػػػْحُر إليػػػػػػػػػػػػػػِو لمَخػػػػػػػػػػػػػػبل  

   
 بػػػػػػػػػػوِ  (ٖ)لػػػػػػػػػػػال ُبػػػػػػػػػػُخكُؽ الَسْذػػػػػػػػػػَخِفيَّاتِ 

ـَ كالَقَفػػػػػػػػى    لػػػػػػػػع َيْيتَػػػػػػػػِج الَجػػػػػػػػْيُر األَمػػػػػػػػا

   
 َتْزػػػػػػػػػػػػػَصِخـُ األْرُض بسػػػػػػػػػػػػػا َتْقَجُحػػػػػػػػػػػػػوُ 

ػػػػػػػػػَبا    «(ٗ)َسػػػػػػػػػَشاِبُظ الُجػػػػػػػػػْخِد كَتْقػػػػػػػػػَخاُع الذَّ
   

 (مغ )الخجد    :(٘)كصف السقاتل الذجاعفي كيقػؿ 
 َيْختَػػػػػػػِخُؽ الَحػَمػػػػػػػَة فػػػػػػػي كِشيِدػػػػػػػيا»

ـُ الػػػػخََّدػ    «(ٙ)ُيَعػػػػارُض الَيػػػػػَؿ كَيْعتَػػػػا
   

، كالصعِغ، كالزخِب،  ألفاظشيػع  أيًزا كمسا يترل بالسعجع الحخبي الجدِّ
؛ كىي كّميا مختبصة بالديف كآلة الحخب السػجية فصْ ، كالقَ ِح، كالقصعِ حْ الذَّ ِق، ك مْ كالفَ 

 ،عمى الشفيختجؿ كشائية مجازية ك كما تحسمو مغ معاٍف ، لمقزاء عمييعضج الخرـػ 
ة لمسػاجية كىحه المغة كالتشكيل بالسعتجيغ، ، ، كسمػؾ شخيق العدة كالكخامةكإعجاد الُعجَّ

 يقػؿ: (كالصعغ الجدِّ )شعخ اإلماـ الدالسي خاصًة؛ ففي تطيخ بػضػح في 
 مغ )الخفيف(

 لػػػػػػػػػػْع أِجػػػػػػػػػػْج لمُعػػػػػػػػػػبل َشِخيًقػػػػػػػػػػا َقِخيًبػػػػػػػػػػا»

(ٚ)«ِمْثػػػػػَل َشْعػػػػػِغ المََّيػػػػػا كَجػػػػػدِّ الَغبلِصػػػػػعْ   
 

   
                                                           

قتل العجد الكثيخ، كربسا أراد: ذا ُلياـ: أؼ ذا  ُمياـ:نعت لفيمق؛ أؼ جير عطيع. /ػػ ال َمْجخ: (ٔ)
 يصمَّع:الػػ : الجير الػاسع الحؼ يغذى األرض. /رعغاألػػ كأسخ، كليسو: ابتمعو مخة كاحجة. /

 الجير الحؼ يسؤل األرض. /ػػ المجب: السزصخب. ِجحاس:الػػ الجير الحؼ لو شػؿ كعخض. /
 .ٗٓ٘ص )مرجر سابق( البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية،ُيشطخ: 

 يثيخه الجير /ػػ رضػػ: اسع لمجبل األخزخ بػالية ندكػ. ِعجاًجا: الغبار الحؼ ((ٕ
 .ٗٓ٘ص ُيشطخ: السرجر الدابق،

 الديػؼ السشدػبة إلى السذارؼ مغ قخػ أرض العخب. السذخفّيات: (ٖ)
َبا: َحجُّ الُجْخد:  (ٗ) الخيل. /ػػ التقخاع: مرجر قخَّعو تقخاًعا، كىػ شجة الجؽ كالزخب. /ػػ الذَّ

 .٘ٓ٘ص، سرجر الدابقالديف.   ُيشطخ: ال
 .ٚٓ٘ص السرجر الدابق، ((٘
 .ٚٓ٘شجة القتاؿ./ يعتاـ الخَّدػ: ُيخػِّض في السػت. ُيشطخ: السرجر الدابق، صالَحػمة:  (ٙ)
 .ٛٔٔ( الدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص(ٚ
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(في  كيقػؿ  :   مغ )الستقارب(أيًزا )الجدِّ
ػػػػػػػػػػػػػا ُعػػػػػػػػػػػػػبلٌء بغيػػػػػػػػػػػػػِخ الُطَبػػػػػػػػػػػػػا»  فإمَّ

 كَجػػػػػػػػػػػػػدِّ الشََّػاِصػػػػػػػػػػػػػي َفَمػػػػػػػػػػػػػْع ُتْؤَنَدػػػػػػػػػػػػػا  

   
 كَمػػػػػػػػػػا َشػػػػػػػػػػاِمٌع فػػػػػػػػػػي ُعبلَنػػػػػػػػػػا َلَيػػػػػػػػػػا

 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أْف ُتَجخَِّعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو اأَلْكُؤَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 ُكُؤْكًسػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػَغ الَحْتػػػػػػػػػػِف َمْعػػػػػػػػػػُجكَدةً 

ْت ِلَفْزػػػػػػػػػػِل الُعػػػػػػػػػػبل َمْحِخَسػػػػػػػػػػا    أُِعػػػػػػػػػػجَّ

   
 َفَجػػػػػػػػػػدَّْت ِرَقاًبػػػػػػػػػػا كأْبػػػػػػػػػػَجْت ُعَجاًبػػػػػػػػػػا

(ٔ)«كَحيَّػػػػػػػػػػػػػػَخِت الخَُّجػػػػػػػػػػػػػػَل اأَلْكَيَدػػػػػػػػػػػػػػا  
 

   
 يقػؿ:   مغ )الخمل( (الَفْمقِ )في ك 

 َقاِضػػػػػػبٍ َماِجػػػػػػٌج َيْدػػػػػػُصػ ِبَعْزػػػػػػٍب »

(ٕ)«َيْفُمػػػػػػُق الَياَمػػػػػػاِت َضػػػػػػْخًبا كالمََّيػػػػػػا  
 

   
 تقارب(مغ )الس   يقػؿ: (الزخب)كفي 

 َفَمػػػػػػػػػػػػْيَذ َتَشػػػػػػػػػػػػاُؿ الُعػػػػػػػػػػػػبل بػػػػػػػػػػػػالُسشى»

 كَلِكػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ ِبِجػػػػػػػػػػػػػػػػػجٍّ كَعػػػػػػػػػػػػػػػػػْدـٍ َرَسػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 كَصػػػػػػػْبٍخ عمػػػػػػػى َمَزػػػػػػػِس الشَّاِئَبػػػػػػػاتِ 

(ٖ)«كَضػػػػػػػػػػػْخِب الُسَيشَّػػػػػػػػػػػَجِة اأَلْرُؤَسػػػػػػػػػػػا  
 

   
 (الػافخمجدكء يقػؿ :   مغ )أيًزا؛  (كالزخبالصعغ )كفي 

 أال ىػػػػػػػػػػػػػػػػػْل ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ َفتًػػػػػػػػػػػػػػػػػى َيػػػػػػػػػػػػػػػػػْخكِ »

ّـِ أْنَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسِ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُيػَؼ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَج  ؼ الدُّ

   
 ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَنْجػػػػػػػػػػػػػػػِخؼ الَحػػػػػػػػػػػػػػػػقَّ َرْغًسػػػػػػػػػػػػػػػػا فِ 

 ُيُع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصَّْعِغ كالَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

   
 َلَعْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُخَؾ إنَُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْػ َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 َيُشػػػػػػػػػػػػػػػػا َضػػػػػػػػػػػػػػػْخًبا عمػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػخَّاسِ   

   
 كَذاُقػػػػػػػػػػػػػػػػا الصَّْعػػػػػػػػػػػػػػػػَغ مػػػػػػػػػػػػػػػػغ أْيػػػػػػػػػػػػػػػػجؼ

 َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعاِليٍظ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَغ الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسِ   

   
 َلَخمُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ َدَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَءِتِيعْ 

(ٗ)«عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ُرْغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع كإْفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلسِ   
 

   
 (الكامليقػؿ:   مغ ) (هِ كإغسادِ  شْحِح الديفِ )كفي 

 ال َمْجػػػػػػَج إال إْف َشػػػػػػػَحْحَت ُحػػػػػػػُجكَدهُ »

ـِ َمػػػػػػػػػػْغ َعػػػػػػػػػػاَداَؾ كاألْضػػػػػػػػػػَخاسِ     ِبِعَطػػػػػػػػػػا

   
 ال ِعػػػػػػػػػػػدَّ إال إْف َغَسػػػػػػػػػػػْجَت َحِجْيػػػػػػػػػػػَجهُ 

(٘)«فػػػػػػػػي ُجثَّػػػػػػػػِة الَبػػػػػػػػاِغْيَغ كاألْنَجػػػػػػػػاسِ   
 

   
                                                           

 .ٕٛٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص (ٔ)
 .ٕٗٔص السرجر الدابق، (ٕ)
 .ٕٚٔص السرجر الدابق، (ٖ)

 .ٕٗٔص السرجر الدابق،( (ٗ
 .ٜٕٔصالسرجر الدابق، ( (٘
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 (يقػؿ:   مغ )الكامل (القصع)كفي 
 ال َتْحَدػػػػػػػػػػػَبغَّ َسػػػػػػػػػػػبلَمًة َمػُجػػػػػػػػػػػػَدةً »

(ٔ)«إْف لػػْع َتُكػػْغ فػػي َقْصػػِع رْأِس اآلِسػػي  
 

   
 يقػؿ:   مغ )مجدكء الكامل( (َقْصِف ال)كفي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإفَّ الُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػ ال يْدَتِقْيػ»

 الُحػػػػػػػػػػػػػبِّ الَخػػػػػػػػػػػػػِجعْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُع ِبِذػػػػػػػػػػػػػْيَسةِ   

   
 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ ِبَقْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِف ُرؤكِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِيعْ 

 
(ٕ)«َكػػػػػػػػػػػػػػػػْي ال َيُعػػػػػػػػػػػػػػػػػُدكا ِلمِخػػػػػػػػػػػػػػػػَجعْ   

 

   
 ( عهاهخ معجسية:ٗ)

 -العمياء  -)الُعبل  الديادة ألفاظ مغ الطػاىخ السعجسية البارزة استحػاذ
الِعدَّة( عمى نريٍب كافٍخ مغ مفخدات معجسيع الذعخؼ؛  -الَسجج  -الِعد  -الَسعالي 

كىي تعكذ ما يخالط مذاعخىع مغ شسػح كىسة، كإحداس داخمي ُيسثِّمو الػاقع 
بغياب تمظ السفخدات بسعانييا عغ السذيج، كضياعيا بدبب الخضػخ السقيت، 

أىسية استعادتيا مغ ججيج؛ ففي ديػاف اإلماـ الدالسي كحجه كالخكػف إلى الطمع، ك 
 تكخرت ىحه األلفاظ بذكل ممحػظ يدتجعي الشطخ كالجراسة:

عجد مخات ورودها في  المفغة
 ديهان اإلمام الدالسي

 مخة ٜٚ الُعبل
 مخة ٕٚ السعالي
 مخة ٚٔ العمياء
 مخة ٜ٘ السجج
 مخة ٚٔ الِعد

 
، كلفطة المفطة )العبل( في تدعٍة كسبعيغ مػضعً فِحْكُخ اإلماـ الدالسي 

؛ ا، كلفطة )السعالي( في سبعٍة كعذخيغ مػضعً ا)السجج( في تدعٍة كخسديغ مػضعً 
                                                           

 .ٖٓٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص (ٔ)
.ٙٗٔص السرجر الدابق، (ٕ)
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ُيسثِّل إلحاًحا نفدًيا لتمظ األلفاظ بطبلالتيا السعجسية كالدياقية؛ كفي ذلظ يقػؿ حاًثا 
 عمى التجمِّج كشمب السعالي:    مغ )الستقارب(

 السَعػػػػػػػػػػػػالي كأنػػػػػػػػػػػػَت فتػػػػػػػػػػػػىً أَتْخُجػػػػػػػػػػػػػ »

َدػػػػػػػػػػػػػػا !   ـُ المََّيػػػػػػػػػػػػػػاِلي َحِميػػػػػػػػػػػػػػَف الشِّ  َتشػػػػػػػػػػػػػػا

   
 َتيػػػػػػػػػػػػػػػػاُب الَسشاَيػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبَحػػػػػػػػػػػػػػػػجِّ الُطَبػػػػػػػػػػػػػػػػا

 إذا اْخَتَمَدػػػػػػػػْت فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػَغى األْنُفَدػػػػػػػػػا  

   
َزاَيػػػػػػػػػػػػػا ِبَػْجػػػػػػػػػػػػػٍو َعُبػػػػػػػػػػػػػػس  كَتَمَقػػػػػػػػػػػػػى الخَّ

 َدػػػػػػػػػػػػاكىػػػػػػػػػػػػل َنػػػػػػػػػػػػاَؿ َخْيػػػػػػػػػػػػًخا َفتًػػػػػػػػػػػػى َعبَّ   

   
 َفُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ لمشَّػاِئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب ُمْدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتػِشًشا

 ػِت فػػػػػػػػػػي الَحػػػػػػػػػػْخِب ُمْدَتْأِنَدػػػػػػػػػػاكبػػػػػػػػػػالسَ   

   
 أَتْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػُحُؿ ُجْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجا ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجاِر الَفَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشُح َداَر الَبَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبَعَدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى !  

   
 أَتْبَخػػػػػػػػػػػُل بػػػػػػػػػػػالشَّْفِذ فػػػػػػػػػػػي ذؼ الُعػػػػػػػػػػػبل

 كَتْخُجػػػػػػػػػػػػػػ ِبػػػػػػػػػػػػػِو الَسْشػػػػػػػػػػػػػِدَؿ اأَلْنَفَدػػػػػػػػػػػػػا !  

   
 َفَخػػػػػػػػػػػػػػػػػلِّ التَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِني كُقػػػػػػػػػػػػػػػػػْع لمُعػػػػػػػػػػػػػػػػػبل

 بَقْمػػػػػػػػػػػػػػػٍب ُمِشيػػػػػػػػػػػػػػػٍب كَدْع َمػػػػػػػػػػػػػػػْغ َقَدػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 فَمػػػػػػػػػػػػػػػْيَذ َتَشػػػػػػػػػػػػػػػاُؿ الُعػػػػػػػػػػػػػػػبل بػػػػػػػػػػػػػػػالُسَشى

 اكَلَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ ِبِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍج كَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدـٍ َرَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
   

 كَصػػػػػػػػْبٍخ عمػػػػػػػػػى َمَزػػػػػػػػِس الشَّاِئَبػػػػػػػػػاتِ 

(ٔ)«كَضػػػػػػػػػػػػػػػْخِب الُسَيشَّػػػػػػػػػػػػػػػَجِة اأَلْرُؤَسػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

   
 كيقػؿ كحلظ:   مغ )الخمل(

 ال َيَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُؿ الَسْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَج إال َرُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٌ »

 ِلُذػػػػػػػػػػُخكِط الَسْجػػػػػػػػػػِج ُشػػػػػػػػػػخِّا َقػػػػػػػػػػْج َحػػػػػػػػػػَػػ   

   
 كالَسْجػػػػػػػػػُج َمْحُمػػػػػػػػػػُؿ الُعػػػػػػػػػخػ لػػػػػػػػػْع َيػػػػػػػػػَشْع 

ػػػػػػػػَجػ    كَسػػػػػػػػِبيُل الَحػػػػػػػػقِّ َمْصُسػػػػػػػػػُس الرَّ

   
 َحػػػػػػػػاَلَف الَسجػػػػػػػػَج عمػػػػػػػػى َقْصػػػػػػػػِع الَفػػػػػػػػبل

(ٕ)«فػػػػػػػػػاْرَتَقى ُكػػػػػػػػػلَّ َمُخػػػػػػػػػػٍؼ كَشػػػػػػػػػَػػ   
 

   
األكزاف الرخفية لمفع الػاحج كاشتقاقاتو؛ كقج يمجأكف تعجد  كُيمَحُع في معجسيع

السادة )َبَتَخ( في  كركدأمثاؿ ذلظ كمغ ، القافيةإلى ذلظ التعجد أحياًنا لجكاعي الػزف ك 
 -خ اتِ البَ  -ر اتَّ البَ مشيا: ) ؛متعجدة أكزافٍ ريٍغ ك بأشعارىع لمجاللة عمى الديف 

الباِتخ( اسع فاعل مغ الثبلثي صيغة مبالغة عمى كزف )َفعَّاؿ( ك) (البّتارفػػػ) (ٖ)(الَبُتػر
 كزف )َفُعػؿ(.صيغة مبالغة عمى عمى كزف )فاعل( ك)الَبُتػر( 

                                                           

 .ٕٚٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٙٓٔالسرجر الدابق، ص ((ٕ
: ُكلُّ قصٍع َبْتٌخ... كسيٌف باِتٌخ كَبُتػٌر كقيلقصًعا،  الَبْتُخ: استئراُؿ الذيءِ »يقػؿ ابغ سيجه:  ((ٖ

ىػ(: السحكع كالسحيط ٛ٘ٗ.   ُيشطخ: ابغ سيجه، أبػ الحدغ، عمي بغ إسساعيل )ت «كَبتَّارٌ 
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 السحقق الخميمي في اإلماـ عداف بغ قيذ:    مغ )الكامل(يقػؿ 
ػػػخيَعَة َحاِفًطػػػا ِلُحػػػجكِدىا»  َنَرػػػَخ الذَّ

(ٔ)«كلقػػػػػػػػػْج َحَساىػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػْيُفُو الَبتَّػػػػػػػػػارُ   
 

   
 (الخفيفمغ )    كيقػؿ فيو أيًزا:

ـُ بالَبػػػػاِتِخ الَعْزػػػػػػػػػػػ»  فَحَساىػػػػا اإلَمػػػػػا

(ٕ)«الَسػػػػػغَّ كاإلْحَدػػػػػاناػػػػػػػػػػػػِب كَأْكالىػػػػػا   
 

   
 مغ )الػافخ(ا الذيخ صالح بغ عمي الحارثي:  يقػؿ اإلماـ الدالسي ُمخاشبً ك 

 كَكْع َخْرػٍع َتَجػخََّع ِمشػَظ كػأَس الػػػػػػػػػ»

(ٖ)«ػػػػػػػػػػػػػػػػػَسُشػِف بَرػػػػػػػاِرـٍ َذَكػػػػػػػٍخ َبتُػػػػػػػػرِ   
 

   
ربعة جسػع أل ما كرد عشج اإلماـ الدالسي مغ استعسالوتعجد الكمغ أمثاؿ ذلظ 

 (ٗ)ػالِعج -الُعجاة  -األعجاء ) :كىيبثَّيا في أرجاء قرائجه؛  (اج)ع سادةمذتقة مغ ال
)عجّك( كفخكؽ معانييا؛ إْذ ليدْت كميا جسًعا لكمسة  باختبلفاتيا األعادؼ( كردْت  -

 (الدخيعمغ )  في قػلو: (٘)جسًعا لػػػ)عجك(( )األعجاء ةمفطكسا قج ُيتػىَّع؛ ف
ـَ ِعشػػػػػػػػػَج المَِّقػػػػػػػػػاَفتَػػػػػػػػػى »  َيػػػػػػػػػَخػ اإلْقػػػػػػػػػَجا

 أْشػػػػػػػػَيى ِمػػػػػػػػَغ الَسػػػػػػػػاِء عمػػػػػػػػى المَّْيػػػػػػػػفِ   

   
 كال َيػػػػػػػػػػػػَخػ الَبػػػػػػػػػػػػأَس ِسػػػػػػػػػػػػػػ ُخصَّػػػػػػػػػػػػةٍ 

(ٙ)«ُتسِدػػػػي بيػػػػا األْعػػػػجاُء فػػػػي َحْتػػػػفِ   
 

   
 (البديطمغ )  في قػلو: (ٚ)لػػػػ)عاٍد(جسًعا بزع العيغ؛ )الُعجاة(  كلفطة

                                                                                                                                                                      

 -ىػ ٕٔٗٔلبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔاألعطع، تح: عبجالحسيج ىشجاكؼ، ط
 ، مادة )َبَتَخ(.ٖٛٗ، صٜـ، جٕٓٓٓ

 .ٓ٘ٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص (ٔ)
 .ٚ٘ٔص السرجر الدابق، (ٕ)
 .ٙٙالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص (ٖ)
كَتُب بالياء )الِعجػ( عمى محىب الكػفييغ، كباأللف )الِعجا( عمى محىب تُ )الِعجػ(:  (ٗ)

ىػ(: السصالع ٜٕٔٔاليػريشي، أبػ الػفاء، نرخ بغ الذيخ نرخ الػفائي )ت البرخييغ.   ُيشطخ: 
، مكتبة الدشة، ٔالشَّرخية لمسصابع السرخية في األصػؿ الخصيَّة، تح: د. شو عبجالسقرػد، ط

 .ٖٕٙ، كٕٕٙـ، صٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔمرخ،  -القاىخة 
 ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة )عجا(. (٘)
 .ٕٛالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٙ
 ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة )عجا(. (ٚ)
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ْىِخ » ػػػا الَجَبػػػاُف فُكػػػلُّ الػػػجَّ  َيْرػػػَحُبوُ أمَّ

(ٔ)«َضػػْيُع الُعػػَجاِة كإْف ِخْمػػَت الَفتَػػى َسػػَسَتا  
 

   
بسعشى  ؛لجسعمػضع اكىػ اسع كاحج ُكِضَع بكدخ العيغ؛ ( ػ)الِعج كلفطة

( لجساعة  ؛األعجاء  يقػؿ اإلماـ الدالسي: (ٕ)الخجاؿكسا ُكِضَع لفع )قـػ
 (مجدكء الػافخمغ )

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػْػ ُرْمػػػػػػػػػػػػػػػػَت الُعػػػػػػػػػػػػػػػػبل ِجػػػػػػػػػػػػػػػػّجا»

 َشِخيَقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الخَّْحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَمْكَت   

   
 بُفْخَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف ُمَجرََّعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 

(ٖ)«تَػػػػػػػػػُحكُب ِبَيػػػػػػػػػا الِعػػػػػػػػػَجػ ُرْعبػػػػػػػػػا  
 

   
 (الخفيفمغ )  في قػلو: (ٗ)لػػػ)أعجاء( جسع الجسعكىػ  )األعادؼ( لفطةك 

 فأْشػػػِبِع الػػػَػْحَر ِمػػػْغ ُلُحػػػػـِ اأَلَعػػػا»

(٘)«ِدؼ كاْرِك ِمػػػْغ َدِمِيػػػْع َضَسػػػا ُكػػػلِّ َىػػػاِئعْ   
 

   
التي يقل كركدىا في  األلفاظإلى استعساؿ بعس  اإلماـ الدالسيكحلظ يمجأ 
مثل فأصبحْت في باب غيخ السألػؼ في لغة ىحا العرخ؛ ؛ شػاىج لغة العخب

لُيحِجَث بو نغًسا  كضََّفو )َجُبَغ(الثبلثي لفعل مغ ا بتخفيف الباء؛ (ٙ)ة(َجَبانَ )السرجر 
    في قػلو:السزاد لو في السعشى )َشَجاَعة(  إيقاعًيا كتآلًفا في الػزف مع السرجر

 مغ   )البديط(
 ففػػي الَذػػَجاَعِة َنْيػػُل الَسْجػػِج َقاِشَبػػةً »

ـِ َمْحتُػػػػػػػػـُ     كفػػػػػػػي الَجَباَنػػػػػػػِة ُكػػػػػػػلُّ الػػػػػػػح

   
ـَ َلػوُ   كفي الَذَجاَعِة ِحْرٌغ ال اْنِيػَجا

(ٚ)«كفػػػػػػػي الَجَباَنػػػػػػػِة إلَقػػػػػػػاٌء كَتْدػػػػػػػميعُ   
 

   
                                                           

.ٙٔٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص (ٔ)
ىػ(: ترحيح الفريح ُٖٚٗيشطخ: ابغ ُدُرْسَتػيو، أبػ دمحم، عبجهللا بغ جعفخ بغ دمحم )ت  ((ٕ

دمحم بجكؼ السختػف، د.ط، كزارة األكقاؼ، السجمذ األعمى لمذؤكف اإلسبلمية، كشخحو، تح: د. 
 .ٔٚٗـ، صٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔمرخ،  -القاىخة 

 .ٖٚٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٖ
 ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة )عجا(. ((ٗ
 .ٛٔٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((٘
مادة )مرجر سابق( ابغ مشطػر: لداف العخب،    «.َجَبَغ َيْجُبُغ، كَجُبَغ ُجْبًشا كُجُبًشا كَجَباَنةً » ((ٙ

 )جبغ(.
 .ٛٙالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٚ
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لة مغ  )َشاِجع( لمرفة السذبيةاستعسالو  أيًزاتمظ االستعساالت  كمثاؿ الُسحػَّ
إلى ىحا  كالتي َقيََّج بعس الشحاة تحػيميا (فاعلِزنة )الثبلثي إلى  في الرفة )ُشَجاع(

 (مجدكء الكاملمغ )  يقػؿ اإلماـ الدالسي: (ٔ)االستقباؿعمى  بذخط داللتيا الػزف 
 كَفتَػػػػػػػػػػى ُأَخػػػػػػػػػػػْي َمْجػػػػػػػػػػػٍج َكِخْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ»

(ٕ)«ػػػػػػػػػػػػٍع َباِسػػػػٍل فػػػػي الَحػػػػْخِب َشػػػػاِجعْ   
 

   
تقييج يخخؽ اإلماـ الدالسي في استعسالو لمفطة )َشاِجع( في سياقيا الستقجـ 

؛ آخًحا رثائية أبياتٍ أكلئظ الشحاة؛ فاستعسميا لمجاللة عمى الساضي ال االستقباؿ في 
 .(ٖ)كال بغيخه االستقباؿِ  بذخطِ ذلظ االستعساؿ  لع ُيَقيِّجخأؼ َمْغ ب

المفع الجخيل الُسػلَّج عمى غيخ ما جاء في  شعخاء الجراسة كقج يدتعسل
 بو)الباركت( بالتاء؛ كيقرج  الو استعساؿ السحقق الخميمي لمفع؛ كمثمعجسات المغة

 (مغ )الخفيف    في قػلو: )الباركد(
 ال َتَدػػػْل عػػػغ ِقبلِعيػػػْع كيػػػَف بالَبػػػا»

(ٗ)«الَعَشانػػاركِت قػػج أصػػبحْت َتذػػقُّ   
 

   
استعساؿ )الباركت( في كتابو )شفاء الغميل( ىػ( ٜٙٓٔالخفاجي )ت  ُيغمِّطُ 

 .(٘))الباركد( بالجاؿ السيسمةحكخ بأف الرػاب يك بالتاء؛ 
 
 

                                                           

ىػ(: تسييج القػاعج بذخح تدييل  ٛٚٚ) ( ُيشطخ: محب الجيغ الحمبي، دمحم بغ يػسف بغ أحسج(ٔ
، ٙىػ، جٕٛٗٔمرخ،  -، دار الدبلـ، القاىخة ٔالفػائج، تح: عمي دمحم فاخخ كآخخكف، ط

 .ٖٕٔٛص
 .ٜٙالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص (ٕ)
، ٙسابق( ج مرجرُيشطخ: محب الجيغ الحمبي: تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج، ) (ٖ)
 .ٕٗٔٛص
 .ٚ٘ٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٗ
ىػ(: شفاء الغميل فيسا في ُٜٙٓٔيشطخ: الخفاجي، شياب الجيغ أحسج بغ دمحم بغ عسخ )ت  (٘)

ىػ ٛٔٗٔلبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔكبلـ العخب مغ الجخيل، تح: د. دمحم كّذاش، ط
 .ٜٛـ، صٜٜٛٔ -
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 .(ٔ)ىػ( في كتابو )قرج الدبيل(ٔٔٔٔ)ت  في ىحا الحكع السحبيُيدايخه ك 
استعساؿ )الباركت( تخصئة الخفاجي عخيذي عمى عتخض الجكتػر يحيى كي
ىحا االعتخاض في كػف لفع )الباركد( إنسا ىػ تعخيب )بػرتيذ(  وُ ػجِّ يُ بالتاء؛ ك 

تخخج مشو الشار عشج الَقْجح؛ مسا يجعل )الباركت( بالتاء  باليػنانية، كىػ حجخ معجني
 .(ٕ)ىػ األصل

ف كيحىب الجكتػر عخيذي أيًزا إلى أفَّ )الباركد( يكػف بالجاؿ السيسمة، كيكػ 
في ليجاتيع كمسات كردت بالجاؿ تارة،  يدتعسمػف بالتاء )الباركت( كذلظ ألف العخب 

عشجىع في الكمسات الُسعخَّبة  حرلكبالتاء تارة أخخػ، كىحا اإلبجاؿ في الحخكؼ ي
، كسا إفَّ الستعساؿ التاء في )باركت( نطائخ أعجسية؛ مثل: )ىاركت، أيًزا

 .(ٖ)ماركت(ك 
 العخبي الخميجىل عشج أ  متجاكلةعامية شعخاء الجراسة أحياًنا مفخدات  كَتِخُد عشج

، ككجػد مثل تمظ السفخدات قميل جًجا في معجسيع الذعخؼ؛ مغ بمجاف عكما جاكرى
 )الكػت( في قػلو:   مغ )الػافخ( مفطةمثل استعساؿ السحقق الخميمي ل

 كَسػػػػػػػاِلٌع الَتَجػػػػػػػا بػػػػػػػػػػ)الُكػِت( ِمشيػػػػػػػا»

ػػػػػػػػػػجيجِ فأْرَىْقَشػػػػػػػػػػاُه    (ٗ)«بالَحرػػػػػػػػػػِخ الذَّ
 

   
 
 

                                                           

ىػ(: قرج الدبيل فيسا في المغة العخبية ٔٔٔٔ، دمحم األميغ بغ فزل هللا )ت ُيشطخ: السحبي (ٔ)
ىػ ٘ٔٗٔالدعػدية،  -، مكتبة التػبة، الخياض ٔمغ الجخيل، تح: د. محسػد عثساف الريِّشي، ط

 .ٖٕٗ، صٔـ، جٜٜٗٔ -
ُيشطخ: عخيذي، يحيى بغ أحسج: أثخ التػجيو الذخعي في الجاللة المغػية لبعس السشاىي  (ٕ)

، ٕٛٔالدعػدية، العجد  -المفطية، بحث مشذػر في مجمة الجامعة اإلسبلمية، السجيشة السشػرة 
 .ٙ٘ٗص
( ُيشطخ: عخيذي: أثخ التػجيو الذخعي في الجاللة المغػية لبعس السشاىي المفطية، )مخجع (ٖ
 .ٙ٘ٗابق( صس
 .ٖٙٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٗ
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 )الػافخ(مغ    الكيتاف( في قػلو:)كاستعسميا بريغة الجسع 
 فَحمُّػػػػػػػػا حيػػػػػػػُث مػػػػػػػا كػػػػػػػانػا َتسشَّػػػػػػػػا»

ػػػَيِخ الَحػػػَػاـِ    (ٔ)«ِمػػػَغ )الِكيتػػػاِف( كالرِّ
 

   
عبجهللا الصائي في قريجتو )سجشاء  عشجأيًزا  تكخر ذكخىايىي لفطة ك 

 (الصػيلمغ )   :الجبللي( في قػلو
 كػػػػأنِّي بأسػػػػخػ )كػػػػػت( مدػػػػقط َعػػػػْدميع»

 (ٕ)«ُيَصػػػػاكُؿ أجػػػػػاَء الفزػػػػاِء كَييػػػػجرُ   

   
في مقالو السشذػر  (األب أندتاس الكخممي)فو المغػؼ ُيعخِّ  كسا فػػػ)الكػت( ىشا
الكػت في »بعشػاف )الكػيت(: ـ ٜٗٓٔسشة المبشانية الكاثػليكية في مجمة السذخؽ 

السبشي بييئة القمعة  العخاؽ كما داناُه مغ ببلد العخب كبعس العجع: البيت أسفلِ  لغةِ 
 ة بيػت راجعة إلى البيت األب؛عزبعشج الحاجة كحػلو أك دكنو تحريًشا ُيتَّخُح ممجًأ 

حا نيًخا أك بحًخا أك ىكال ُيصمق عميو ىحا االسع إال إذا كاف قخيًبا مغ الساء ميسا كاف 
 .(ٖ)«بحيخة أك مدتشقًعا

 كىي (ٗ)ق(فَ ة )التِّفاؽ( جسع )تَ استعساؿ اإلماـ الدالسي لمفطأيًزا  كمثاؿ ذلظ
 مغ )مجدكء الكامل( بسعشى البشجقية الشارية؛ يقػؿ:   الجارجة الُعسانية  ميجةفي ال

َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا (اؽَ التِّفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)كتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخػ »  ُمَػجَّ

(٘)«ٍت لمَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُجكِّ الُسْزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَصِخْب   
 

   
كمسة خميجية دارجة مذتقة مغ أصل »كىي )الباليػز( لمفطة استعسالو مشيا ك 

 القشرل اإلنجميدؼ )كػكذ(؛قاصًجا  (ٙ)«أكركبي؛ تعشي: السقيع الدياسي البخيصاني
 مغ )مجدكء الكامل(   :يقػؿ

                                                           

 .ٖٗٔص الخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ((ٔ
 .ٜٗالصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
لبشاف، العجد  -الكخممي، األب أندتاس: الكػيت، مقاؿ مشذػر في مجمة السذخؽ، بيخكت  ((ٖ

 .ٓ٘ٗـ، صٜٗٓٔأيار  ٘ٔالعاشخ مغ الدشة الدابعة، 
 التي كقفُت عمييا. لع أججىا في معجسات المغة (ٗ)
.ٕ٘ٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص (٘)
 -، مكتبة العبيكاف، الخياض ٗالقريبي، غازؼ بغ عبجالخحسغ: استخاحة الخسيذ، ط (ٙ)

 .ٙٓٔـ، صٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔالدعػدية، 
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 كَغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجا َعِبْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَج الَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلُيػْ »

(ٔ)«ِز ِمْثػػػػػػػػػػَل َنْسػػػػػػػػػػٍل فػػػػػػػػػػي َسػػػػػػػػػػَخْب   
 

   
 

 كالُحّكاـ كالسرمحيغكَيكُثُخ في أشعارىع ذكخ األعبلـ مغ األئسة كالعمساء 
؛ فبعس القبائل كاألماكغأسساء كالقادة كالدعساء كبعس الذخريات األخخػ، كذكخ 
كاقعيع ، كبعزيا مغ الفكخؼ ك ىحه األعبلـ يتع استعادتيا مغ السخدكف التخاثي 

كؼ الدياسية بالطخ في أبياتيع ألغخاٍض تترل  ياكيأتي تػضيف ،السعاصخ
 ُتسثِّل ضاىخة بارزة في معجسيع المغػؼ.كاالجتساعية غالًبا، كىي 

طِخ إلى يتَِّدع معجع شعخاء الجراسة بالُسخاكحة بيغ نسصيغ مغ أنساط المغة بالشَّ 
 ثقافة كل شاعخ:

كتدابٍق  شعخؼ رصيغ، األكؿ: نسط إحياء السعجع القجيع كما يخافقو مغ سبظٍ 
خاء بثقافتيع الجيشية بحكع تأثخ أكلئظ الذع طيخالحؼ ي، ك المغػؼ  في إبخاز التسكُّغ

 كاألدبية.
كتقخيخية  نسط الديخ عمى لغة العرخ بسا فييا مغ سيػلة ككضػحالثاني: ك 

 .ذلظ أحياًنا مغ رتاَبة شعخية تقتخب مغ الشثخية ، كما يخافقختقعّ عغ ال بعيًجا
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .٘٘ٔالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
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 اإليقاع السبحث الثاني:
 :مجخل 

بشػعيو )الخارجي  -أك السػسيقى كسا يدسيو بعس الُشقاد  -ُيذكل اإليقاع 
كالجاخمي( ركح الذعخ كِقػامو؛ فعشاصخ العسل األدبي مغ لغٍة كعاشفٍة كخياٍؿ كتجخبٍة 
بيا كيخخجيا مغ شابع  ال تكفي كحجىا لبشاء شعخية حقيقة بسعدؿ عغ إيقاٍع ُييحِّ

يا نفػسيع، كتصخب إلييا أذكاقيع حتى يتأثخكا بيا التجخيج إلى الستمقِّيغ برػرة تتقبم
يربح اإليقاع خاصية جػىخية »كيتفاعمػا معيا، كىحه ىي رسالة الذعخ الحقة، كبيحا 

في الذعخ، كليذ مفخكًضا عميو مغ الخارج، كىحه الخاصية ناتجة في الحقيقة عغ 
لى كسائل حدية شبيعة التجخبة الذعخية ذاتيا؛ تمظ التجخبة الخمدية التي تحتاج إ

 .(ٔ)«لتجديجىا كتػصيميا، كمغ ىحه الػسائل اإليقاع
ثسَّة إشكالية قائسة في الكتابات الشقجية الحجيثة حػؿ تحجيج مفيػـ اإليقاع، 
كاالتفاؽ عمى ماىيتو كأصمو؛ فسشيع مغ يخػ أفَّ مرصمح اإليقاع كليج االحتكاؾ 

بيشسا يخػ  (ٕ)لقجيع ىػ )العخكض(بالثقافة الغخبية، كالسرصمح السقابل لو في الشقج ا
 .(ٖ)«اإليقاع أكسع مغ العخكض كمذتسل عميو»آخخكف أفَّ 

كبػادر الحجيث عغ اإليقاع في الذعخ ليدت غائبة عغ الشقاد العخب القجامى؛ 
عغ  معخض حجيثوىػ( في كتابو )عيار الذعخ( يقػؿ في ٕٕٖفيحا ابغ شباشبا )ت 
كلمذعِخ السػزكف إيقاٌع يصخُب الفيع لرػابو، كيخد عميو مغ »عمة حدغ الذعخ: 

حدغ تخكيبو كاعتجاؿ أجدائو؛ فإذا اجتسع لمفيع مع صحِة كزِف الذعِخ صحُة السعشى، 
كعحكبُة المفع؛ فرفا مدسػُعو كمعقػُلو مغ الكجر؛ تعَّ قبػلو لو، كاشتسالو عميو، كإْف 

                                                           

العخكض كإيقاع الذعخ العخبي، د.ط، الييئة السرخية العامة لمكتاب،  ( البحخاكؼ، سيج:(ٔ
 .ٜٓٔصـ، ٖٜٜٔ

قاسي، صبيخة: بشية اإليقاع في الذعخ الجدائخؼ السعاصخ، رسالة دكتػراه، جامعة  ُيشطخ: ((ٕ
 .ٜـ، صٕٓٔٓالجسيػرية الجدائخية،  -فخحات عباس، سصيف 

 -، دار تػبقاؿ، الجار البيزاء ٕبشيذ، دمحم: الذعخ العخبي الحجيث بشياتو كإبجاالتيا، ط ((ٖ
 .٘ٚٔـ، صٕٔٓٓالسغخب، 
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جاؿ الػزف، كصػاب السعشى، كحدغ نقز جدء مغ أجدائو التي يعسل بيا؛ كىي: اعت
 .(ٔ)«األلفاظ؛ كاف إنكار الفيع إيَّاه عمى قجر نقراف أجدائو

فاإليقاع عشج ابغ شباشبا مختبط بحدغ التخكيب كاعتجاؿ األجداء، كىػ بحلظ 
 .(ٕ)يعػد باإليقاع إلى الػزف، كمشو إلى الذعخ

خب في أدبيع إذف فسرصمح اإليقاع ليذ مرصمًحا كارًدا أك دخيبًل عمى الع
الحجيث؛ بل ىػ أصيل أصالة الذعخ نفدو، كأىسيتو يدتسجىا مغ كػف مػسيقاه تسثِّل 

فيي جػىخه كلبو، كبجكنيا ال يكػف الذعخ شعًخا؛ إذ ىي »عشرًخا مبلزًما لكل شعخ 
ركشو الحؼ ال يقػـ بجكنو، كىي ركغ قجيع قجـ الحياة اإلندانية؛ فسشح ُكِجج الذعخ 

ه، بل ىػ إنسا تخمَّق في أحذائيا، كلع يتخمَّق كحجه؛ بل تخمَّق معو ُكِججت معو مػسيقا
 .(ٖ)«الشغع أيًزا

كعميو؛ فيسكغ الخمػص بسفيػـٍ لئليقاع مغ تعخيفات بعس السحجثيغ؛ 
الػزف أك اإليقاع يعخؼ »فالجكتػر شكخؼ عيَّاد يعخِّؼ اإليقاع مقخكًنا بالػزف في قػلو: 

ـُ أجداء الحخكة في مجسػعات متداكية كمتذابية إجسااًل بأنَّو حخكة مشتطسة؛  كالتئا
في تكػيشيا شخٌط ليحا الشطاـ، كتسيد بعس األجداء عغ بعس في كل مجسػعة شخٌط 
آخخ؛ إذ إفَّ سمدمة الحخكات أك األصػات إذا انعجمت مشيا ىحه القسع الستسيدة 

 .(ٗ)«استحالت إلى مجخد تخدد أك ذبحبة

                                                           

، ٕىػ(: عيار الذعخ، تح: عباس عبجالدتار، طٕٕٖغ أحسج العمػؼ )ت شباشبا، دمحم ب ( ابغ(ٔ
 .ٕٔـ، صٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔلبشاف،  -دار الكتب العمسية، بيخكت 

 .ُٖٚٔيشطخ: بشيذ، دمحم: الذعخ العخبي الحجيث بشياتو كإبجاالتيا، )مخجع سابق( ص ((ٕ
 ـ،ٜٚٛٔمرخ،  -قاىخة ( ضيف، شػقي: في التخاث كالذعخ كالمغة، د.ط، دار السعارؼ، ال(ٖ
 .ٖٚٔص
 ـ،ٜٛٚٔمرخ،  -دار السعخفة، القاىخة  ،ٕط عّياد، شكخؼ: مػسيقى الذعخ العخبي، ((ٗ
 .ٚ٘ص
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اإليقاع ُيقرج بو كحجة الشغسة التي تتكخر »بقػلو:  أما محسػد فاخػرؼ فيعخفُّو
عمى نحٍػ ما في الكبلـ أك في البيت؛ أؼ تػالي الحخكات كالدكشات عمى نحٍػ مشتطع 

 .(ٔ)»في فقختيغ أك أكثخ مغ فقخ الكبلـ، أك في أبيات القريجة
كعميو؛ فمسَّا كاف لئليقاع ىحه السكانة الدامقة في ركح الذعخ كجػىخه، كمغ 

ز ىحا السبحث لجارسة مش صمق الخأؼ القائل بذسػلية اإليقاع عمى العخكض؛ ُخرِّ
كالجاخمي في شعخ االستشياض في عرخ الجراسة؛ فكمسا  اإليقاع بشػعيو: الخارجي،

كاف الذاعخ أممظ إليقاعو، محيًصا بجانبو الخارجي الستسثل في الػزف كالقافية، مجرًكا 
كاف أكغل في اإلبجاع، كأقجر عمى »داخمية؛  ما كراء الػزف كالقافية مغ مػسيقى

 .(ٕ)«التأثيخ، كأبخع في كدب األسساع، كاستسالة القمػب
 :اإليقاع الخارجي: أواًل 

 مجخل: ـــ
يذيخ الدجمساسي في كتابو )السشدع البجيع( إلى بشيِة ما ُعِخؼ حجيًثا باسع 

ًفا الذعخ  حجيثو عغ  أثشاء)اإليقاع الخارجي( أك )السػسيقى الخارجية( فيقػؿ معخِّ
الذعخ ىػ الكبلـ السخيل السؤلَّف مغ »جشذ )التخييل( كدكره في الرشاعة الذعخية: 

ُمقفَّاة؛ فسعشى كػنيا مػزكنة: أْف يكػف ليا عجٌد أقػاؿ مػزكنة متداكية كعشج العخب 
إيقاعي، كمعشى كػنيا متداكية ىػ: أْف يكػف كلُّ قػٍؿ مشيا مؤلًَّفا مغ أقػاؿ إيقاعية؛ 
فإفَّ عجد زمانو مداٍك لعجد زماف اآلخخ، كمعشى كػنيا ُمقفَّاة ىػ: أْف تكػف الحخكؼ 

 .(ٖ)«التي ُيْخَتُع بيا كلُّ قػٍؿ مشيا كاحجة

                                                           

فاخػرؼ، محسػد: مػسيقا الذعخ العخبي، مشذػرات جامعة حمب، مجيخية الكتب كالسصبػعات  ((ٔ
 .ٗٙٔص ـ،ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔسػريا،  -الجامعية، دمذق 

اللتداـ كاإلبجاع الفشي في الذعخ اإلسبلمي السعاصخ، )مخجع سابق( الشعيسي، أنذ: ا ((ٕ
 .ٕٖٓص
الدجمساسي، أبػ دمحم، القاسع بغ دمحم األنرارؼ: السشدع البجيع في تجشيذ أساليب البجيع،  ((ٖ

 .ٕٛٔصـ، ٜٓٛٔ -ىػ ٔٓٗٔالسغخب،  -، مكتبة السعارؼ، الخباط ٔتح: د. عبلؿ الغازؼ، ط
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بشية الذعخ الحقيقية في كزنو كقػافيو، كيجسعيسا مًعا الدجمساسي يجعل 
باعتبارىسا أساس الذعخ الحؼ ُيؤلَّف مشيسا، كىحه البشية في الشقج الحجيث ىي ذاتيا 
السػسيقى الخارجية لمذعخ، كالدجمساسي بيحا التعخيف يديخ عمى نيج ابغ شباشبا 

 اع.الستقجـ ذكخه في الخبط بيغ الػزف كاإليق
إذف فاإليقاع الخارجي يتسثل في الػزف كالقافية باعتبارىسا ركشاف أساساف 

 .(ٔ)لمقريجة العخبية التقميجية، كىسا لبشة مػسيقاه الخارجية التي يقيديا العخكض كحجه
 الهزن:( ٔ)

ىػ تكخار كحجات صػتية معيشة في شكل القريجة العخبية السػركثة الػزف 
( كتتألف التفعيمة مغ تػالي في العخكض العخبي باسع )التفاعيل تتألف مسا عخؼ

ف مجسػعة مغ  الدػاكغ كالحخكات عمى نحػ معيغ، كىحه الػحجات مجتسعة تكػِّ
بجكرىا كحجة مػسيقية ججيجة مخكبة ىي )البيت( الحؼ يتألف مغ عجد معيغ مزبػط 

 .(ٕ)جةمغ التفاعيل، كال بج مغ التدامو في كل بيت عمى امتجاد القري
مجسػع التفعيبلت التي يتألف مشيا البيت، كقج كاف البيت »إذف فالػزف ىػ 

 .(ٖ)«ىػ الػحجة السػسيقية لمقريجة العخبية في معطع األحياف
كفيسا يتعمق بأىسية الػزف في الذعخ؛ فيؤكجىا ابغ رشيق القيخكاني 

كأكالىا بو الػزف أعطع أركاف حج الذعخ، »ىػ( في كتابو )العسجة( بقػلو: ٖٙٗ)ت
 .(ٗ)«خرػصية، كىػ مذتسل عمى القافية، كجالب ليا ضخكرة

                                                           

ذ: االلتداـ كاإلبجاع الفشي في الذعخ اإلسبلمي السعاصخ، )مخجع سابق( ُيشطخ: الشعيسي، أن ((ٔ
 .ٕٖٔص
 .ٚ٘ٔصزايج، عمي عذخؼ: عغ بشاء القريجة العخبية الحجيثة، )مخجع سابق( ( ُيشطخ: (ٕ
 .٘ٙٔ، )مخجع سابق( صالذعخ العخبي افاخػرؼ، محسػد: مػسيق ((ٖ
ىػ(: العسجة في صشاعة الذعخ كنقجه، تح: ٖٙٗالقيخكاني، أبػ عمي، الحدغ بغ رشيق )ت ( (ٗ

، ٔـ، جٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔمرخ،  -، مكتبة الخانجي، القاىخة ٔد. الشبػؼ عبجالػاحج شعبلف، ط
 .ٕٛٔص
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كثسة أىسية أخخػ لمػزف، تكسغ في كضيفتو الشفدية كاالنفعالية كعبلقتيا 
بالسعشى، كىحه الػضيفة ىي األخخػ مثار خبلؼ الشقاد أنفديع في العرخ الحجيث 

لغخٍض مبلئستو  أك ،بيغ معارض كمؤيج لفكخة مبلئسة كل كزف لعاشفة خاصة بو
، كىحه الجراسة ليدت برجد بياف ذلظ الخبلؼ؛ كإنسا يشاسبو بالتحجيج كال يشاسب غيخه

 مثبلً  تججر اإلشارة إلى رؤية بعس الشقاد القجماء ليحه القزية؛ فأبػ ىبلؿ العدكخؼ 
إذا »)الرشاعتيغ(:  التآلف بيغ السعشى كالػزف الذعخؼ؛ فيقػؿ في كتابويؤيج نطخية 

تعسل شعًخا؛ فأْحِزخ السعاني التي تخيج نطَسيا فكَخؾ، كأْخِصخىا عمى قمبظ،  أردَت أف
كاشُمْب ليا كزًنا يتأنَّى فيو إيخاُدىا، كقافيًة يحتسميا؛ فسغ السعاني ما تتسّكغ مغ نطسو 
في قافية كال تتسّكغ مشو في أخخػ، أك تكػف في ىحه أقخب شخيًقا كأيدخ كمفًة مشو في 

 .(ٔ)«ذلظ
أبا ىبلؿ العدكخؼ في رؤيتو تمظ مغ ربط  ىػ(ٗٛٙالقخشاجشي )تكيؤيج حازـُ 

بلؾ أكزانيع، يختاركنيا حدب ما يشاسبيا ألكزاف، كيخػ بأفَّ الذعخاء ىع مَ األغخاض با
كلسَّا كانت أغخاض الذعخ »)مشياج البمغاء(: كتابو مغ مقاصج كمعاٍف؛ فيقػؿ في 

الخصانة، كما يقرج بو اليدؿ كالخشاقة، كمشيا شتَّى، ككاف مشيا ما يقرج بو الجج ك 
ما يقرج بو البياء كالتفخيع، كما يقرج بو الرغار كالتحقيخ؛ كجَب أْف ُتَحاَكى تمظ 
السقاصج بسا يشاسبيا مغ األكزاف، كيخّيميا لمشفػس؛ فإذا قرج الذاعخ الفخخ حاَكى 

ًجا ىدلًيا أك غخضو باألكزاف الفخسة الباىية الخصيشة، كإذا قرج في مػضع قر
استخفافًيا، كقرج تحقيخ شيٍء أك العبث بو؛ حاَكى ذلظ بسا يشاسبو مغ األكزاف 
الصائذة القميمة البياء، ككحلظ في كل مقرج، ككانت شعخاء اليػنانييغ تمتـد لكل 

اه فيو إلى غيخه  .(ٕ)«غخض كزًنا يميق بو، كال تتعجَّ
                                                           

ىػ(: كتاب الرشاعتيغ "الكتابة ٜٖ٘العدكخؼ، أبػ ىبلؿ، الحدغ بغ عبجهللا )ت نحػ ((ٔ
 -، السكتبة العرخية، بيخكت ٔعمي دمحم البجاكؼ، ودمحم أبػ الفزل إبخاىيع، طكالذعخ"، تح: 

 .ٕٛٔص ـ،ٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔلبشاف، 
ىػ(: مشياج البمغاء كسخاج األدباء، تح: دمحم ٗٛٙ( القخشاجشي، أبػ الحدغ، حاـز بغ دمحم )ت (ٕ

ـ، ٕٛٓٓدية، يػرية التػنسالج -، الجار العخبية لمكتاب، تػنذ ٖالحبيب ابغ الخػجة، ط
 .ٜٖٕص
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غ العخب في العرخ القت ىحه الشطخية قبػاًل في أكساط بعس الباحثي
الحجيث؛ فأيجكا قزية ربط الػزف بالسػضػع، كدعػا إليو، كأشيخىع: الجكتػر عبجهللا 

كمغ مشصمق تأييج ىؤالء كنطختيع سيكػف كصف  (ٕ)كسميساف البدتاني (ٔ)الصيب
 األكزاف التي جاءت عمييا قرائج الجراسة.

  باالستشهاض:وصف البحهر السدتعسمة في قرائج الجراسة ومجى ارتباطها 
( قريجة، اتبع الذعخاء فييا نطاـ ٗٚتبمغ القرائج السجركسة أربًعا كسبعيغ )

العخكض الخميمي األصيل في الػزف كالقافية، كنطسػا قرائجىع عمى بحػره، كحافطػا 
عمى الذكل السػركث لمقريجة العخبية العسػدية، كلع يتخمف مشيع إال عبجهللا الصائي 

كالججكؿ اآلتي يبيغ ترشيف قرائج الجراسة حدب البحػر في بعس قرائجه، 
 ججكؿ القرائج كالسقصػعات السجركسة كبحػرىا العخكضية كحخكؼ ركيِّيا [:ٔالخميمية: ججكؿ]

حخف  البحخ مظمع القريجة أو السقظهعة م
وي   الخَّ

عجد 
 األبيات

 ٚ٘ العيغ الصػيل تؤلأَل بخٌؽ في الجياجي ُمذعِذُع * بزاحكو أْبكاَؾ في العيغ أدمعُ  ٔ
 ٖٚ الباء الصػيل َلذغمي بأىِل الجىِخ إحجػ العجائِب*كتخكي ِشبلَب العجِؿ إحجػ السرائِب  ٕ
 ٛٗ الخاء الػافخ مقاـٌ في الُقُرػِر عمى ُقُرػِر * مقاـٌ مثَل ربَّاِت الخجكرِ  ٖ
 ٕٖ الشػف  الػافخ قزْت أحدابشا أْف ال نجيشا * لحكِع الحادثاِت كإْف ُرزيشا ٗ
 ٗٛ الجاؿ الصػيل سسػط ثشاء في سسػط فخيِج * بكل لداف قج بثثغ كجيجِ  ٘
 ٘ٓٔ الجاؿ الػافخ لقج دارْت عمى رغع الحدػِد * بحسج هللِا أفبلؾ الدعػدِ  ٙ
رِ  ٚ  متى تخفُق الخاياُت فػؽ ُمؤزَّ

 مطفَّخًة تجخؼ بجيٍر ُمطفَّخِ 
 تػػػػػػػخػػػػسػػػػػيػػػػػػػػذ الصػيل

 ٖٖٛ الشػف  البديط البػارُؽ حادييغَّ ِمخناُف * فسا ِلصخفَظ يا ذا الذجِػ كسشافُ تمظ  ٛ
 ٕ٘ٗ السيع الصػيل معاىَج تحكارؼ سقتِظ الغسائُع * ُمِمثِّا متى ُيقَمْع تمْتُو سػاجعُ  ٜ
 ٕٗ العيغ الكامل ليفي عمى الػشِغ العديد ُأِضْيَعا * كشخيف قػـٍ صاَر فيِو كَضْيَعا ٓٔ
ْف عميظ فإفَّ الخزَؽ مقدػـُ * كالعسَخ في المػِح محجكٌد كمعمػـُ  ٔٔ  ٖٕ السيع البديط ىػِّ
 ٕٔ البلـ الكامل َخلِّ البكاَء كإْف ُرزئَت بسثِمِو * كاْنَيْس سخيًعا في شخيقِة عجِلوِ  ٕٔ
 ٕٛ الباء الصػيل ُىَػ السجُج فاشمْبُو إْف َعدَّ شاِلُبْو * كُجْج كإْف ضاقْت عميَظ َمَحاِىُبوْ  ٖٔ
ـَ نيَل السجِج بالمصِف * كِمْغ ُمعاداِة الُعبل ُمْدتخفي ٗٔ  ٕٛ الفاء الدخيع َمْغ را
ـِ في الحخِب البصْل * الحؼ لع يجِر أصبًل ما الفذلْ  ٘ٔ  ٖٚ البلـ الخمل أسعُج األقػا

                                                           

، مصبعة حكػمة ٖ، طالصيب، عبجهللا: الُسخشج إلى فيع أشعار العخب كصشاعتياُيشطخ:  ((ٔ
 .ٖٜ، صٔـ، جٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔالكػيت، الكػيت، 

 -البدتاني، سميساف: إلياذة ىػميخكس، د.ط، كمسات عخبية لمتخجسة كالشذخ، القاىخة ُيشطخ:  ((ٕ
.ٕٛ - ٛٚص ـ، السقجمةٕٕٔٓمرخ، 
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 ٕٗ األلف مجدكء الكامل قْل لمحؼ تخَؾ الُعبل * لسَّا رأػ فييا الَببل ٙٔ
 ٕٗٔ الباء مجدكء الكامل الرجَؽ ُقْل كذِر الكحْب * فالرجُؽ ُيشجي في العِقْب  ٚٔ
ْث ُأَخيَّ عغ العجْب * كعِغ الُعبل كعِغ الحدْب  ٛٔ  ٘ٚ الباء مجدكء الكامل َحجِّ
 ٚٔ لفاأل الخمل أشجُع الشاِس مِغ الحخِب اشتيى * كإذا كاَقَف ِقخًنا ما َسيا ٜٔ
 ٜٔ (ٔ)الكاؼ الكامل ىجخكِؾ*قصعػا حبالِظ بعَجما كصمػؾِ بشَت الُعبل ما باليْع  ٕٓ
ـٍ شجيِج الباسِ  ٕٔ اِس * في كفِّ مقجا  ٕٛ الديغ الكامل السجُج ُيجرُؾ بالقشا الحدَّ
ـْ أَبى ٕٕ  ٜٜ الباء الخمل ال يداُؿ الحقُّ فيشا محىَبا * رضي الخرُع عميشا أ
 ٜٙٔ العيغ الصػيل بأمِخ هللِا يا قػـِ صادعُ أال ىل لجاعي هللِا في األرِض سامُع * فإني  ٖٕ
 ٖٜٖ األلف الخجد تمظ ربػُع الحيِّ في سفِح الشَّقا * تمػُح كاألْخبلِؿ مغ َججِّ الِبَمى ٕٗ
 ٕٖ البلـ الػافخ عمى أكبادنا دكسػا كحمُّػا * فميذ يعدُّ دكنُكُع محلُّ  ٕ٘
 ٕ٘ الباء البديط فجيتَظ كاعسْل يا أخا العخِب أكثخَت في القػِؿ بل أكثخَت في الُخصِب*أقِمْل  ٕٙ
 ٖٗ الباء الكامل مغ ىاىشا مغ أرِض يافا أكتُب * كإليُكُع ُألقي الحجيَث فُأسِيبُ  ٕٚ
ْسخائيَل سمصاُت احتبلْؿ  ٕٛ نطاـ  متعجد الخمل أإِلِ

 األسصخ
كُر بأدكاٍر ُأَخْخ  ٜٕ  ٕٛ الخاء الخمل ىدَِّت العاَلَع أدكاُر الَبَذْخ * يشقزي الجَّ
 ٕٖ التاء مجدكء الكامل بغجاُد يا بمَج األُباة * يا ُأخَت دجمة كالفخاْت  ٖٓ
 ٖٙ (ٕ)الياء مجدكء الكامل بجسيمٍة زىِت الكػيُت كذا الخميج بجا سشاْه ]ـ[ ٖٔ
 ٖٗ اليسدة الكامل غحُّكا العقػَؿ بصػلًة كفجاَء * تأبى الُعخكبُة أْف َتخيَب رجاءَ  ٕٖ
ْيِغ * كغجا ضبلاًل فييُع يؤذيشي أنحى ٖٖ  ٘ الشػف  الكامل الدماف عمى أُىيل الجِّ
 ٖ٘ الجاؿ الصػيل أِلمسجِج بالشاِس ُيشتطُخ الدعُج * كعغ مشدِؿ العمياِء ُيقعجنا الُبعجُ  ٖٗ
را ٖ٘  ٕ٘ الخاء الصػيل يقػلػف ما لمقمِب مشظ تغيَّخا * كما باُؿ ىحا الجمِع مشظ تحجَّ
 ٖٗ السيع الخفيف ُأقاسي داَء اليسػـِ * أْرُقُب الفجَخ مغ مجارؼ الشجػـِ بتُّ ليمي  ٖٙ
 ٚ الجاؿ الصػيل لشا أنُفٌذ لكشيا اليػـَ ُضمَسٌة * كناِشئٌة لكشيا َبْعُج في السْيجِ  ٖٚ
 ٖٗ السيع الكامل َقَعَجْت ُعساُف بجيميا أعػاَما * كتحّلمْت لعجكِّىا إرغاَما ٖٛ
 ٔٙ السيع مجدكء الكامل القمْع * فالديُف يجمػ كلَّ ىعْ  بالديِف ُقْع كذرِ  ٜٖ
 ٕٗ الجاؿ الكامل أبًجا عمى عيشي كملء فؤادؼ * تبجك رؤاىا رائًحا أك غادؼ ٓٗ
 ٖٗ القاؼ الستقارب مكاَنِظ يا نفُذ ال تشصقي * كإال فإنَِّظ في مأزؽِ  ٔٗ
 ٔ٘ اليسدة الكامل كسساءَ يا بجُر ُمجَّ لشاضخؼَّ ضياَء * كيسا أرػ ندكػ ثًخػ  ٕٗ
 ٖٗ العيغ الستقارب أَتْدمُع بالخدؼ أـ تجدُع * كىحا الخشاُد بجا يدصعُ  ٖٗ
 ٙ٘ الشػف  مجدكء الخجد استدمسْت ُعساُف لمػػػػػػ * ػػػػػػػبكاء لؤلنيِغ في َحَدفْ  ٗٗ

                                                           

كؼ ىي )كاؼ الخصاب( ألنيا ُسِبقْت بحخِؼ مجٍّ التـد بو الذاعخ في جسيع أبيات (ٔ ( الخَّ
قريجتو، ككاؼ الخصاب إذا ُسِبقْت بحخٍؼ مغ حخكؼ السج الثبلثة؛ فإنو يتعيغ أْف تكػف الكاؼ 

 -كت عتيق، عبجالعديد: عمع العخكض كالقافية، د.ط، دار الشيزة العخبية، بيخ ركيِّا.     ُيشطخ: 
 .ٕ٘ٔصـ، ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔلبشاف، 

ْت الياء ركيِّا، كجاءت الياء (ٕ ؛ كليحا ُعجَّ كؼ ىػ )ىاء الزسيخ( ألنيا ُسِبقْت بحخِؼ مجٍّ ( الخَّ
كؼ. سخجع الُيشطخ:    ركيِّا في ىحه القريجة في اثشي عذخ بيًتا؛ كباقي القريجة تعجد فييا الخَّ

 .ٔٗٔص ،دابقال
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 ٕٗ السيع الخفيف خفِِّف العحَؿ عغ ُمحبٍّ َتَراَمْع * إْف بجا حادٌث عطيٌع َتَعاَضعْ  ٘ٗ
 ٕٔ الجيع الخمل شاَب نفًدا َمْغ أتاُه الفخُج * بعَج عدـٍ لمسعالي يعُخجُ  ٙٗ
 ٜٔ البلـ البديط ال تكتخْث بالميالي إنيا ُدَكُؿ * ال يدتسخُّ ليا ُحدٌف كال َجَحؿُ  ٚٗ

 
ٗٛ(ٔ) 

اُر كالَجبِخيَّةِ    )أ( إلِيَي ال مػجػَد غيَخَؾ لع َيُكْغ * بقيخَؾ يا قيَّ
 

 الصػيل

 
 
 التاء

ٔٔ 
 ٔٔ )ب( إليي ُمِحؿَّ الكافخيَغ بكفخىْع * بعمسَظ ِفعَل الُكفِخ في الِقَجِميَّةِ 

 ٔٔ يًجا * عتْت كبغْت كاستعبجْت خيَخ ُأمَّةِ  -كُىَػ ُمشتقٌع  -)ج( إلى هللِا أشكػ 
 ٔٔ َعِريِّا ُمْفِدًجا في الَخميَقةِ )د( َشجيَج الِعقاِب الُسْيِمَظ الُسْجِرَؾ اْخَتِصْف * ُمِبيًخا 

 الذعُب مشتبٌو فأيغ سخاُتُو  ٜٗ
 ىل عّمسػُه فأزىخْت جشباُتُو 

 تػػػػػػػخػػػػسػػػػػيػػػػػػػػذ الكامل

 يا جشجؼ ِسْخ لمثاْر  ٓ٘
 كاقحْع خصػَط الشارْ 

نطاـ  متعجد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 األسصخ

ِعًة  ٔ٘  ٕٔ الجاؿ مجدكء الكامل كقج * عدـَ الحبيُب عمى البعادْ قالْت ُمػدِّ
 ٜٗ (ٕ)الشػف  البديط في الميِل حيَغ تشاجي الشفُذ كخبَتيا * كتدتكيُغ آلىاٍت كأحدافِ  ٕ٘
 ٖٔ السيع الصػيل كداًعا كإْف كاف الػداُع تألَُّسا * كصبًخا كإْف كاف اصصبارَؼ عمقَسا ٖ٘
 ٖٕ الباء الصػيل * لبعجؼ عشكع فػؽ كل عتاِب  أخي تخفْق في العتاِب فسا لي ٗ٘
ِد األسساَء * لَظ قج ندجشا في األثيِخ ثشاءَ  ٘٘  ٕٙ اليسدة الكامل قْل يا محيُع كردِّ
جا ٙ٘ َر دمعي عمى سادٍة * تخخُّ الجباُه ليْع ُسجَّ  ٕٙ الجاؿ الستقارب تحجَّ
 ٓٙ العيغ مجدكء الكامل قاِشعْ صبًخا عمى َمزِس الَسَراِرْع * فالجىُخ لؤلعساِر  ٚ٘
 ٛٙٔ الخاء الكامل ريُب الَسشػِف َمقاِرُض األعساِر * كحياتشا تعجك إلى الِسزسارِ  ٛ٘
 ٖٓ الشػف  الخمل قج نحرنا لمغِج الحخِّ ِدماَنا * كمذيشا ال نبالي بِعَجاَنا ٜ٘
 ٕٚ الباء الصػيل العزباُعساُف انيزي كاستشيزي الذخَؽ كالغخبا*كال تقعجؼ كاسترحبي الراـر  ٓٙ
 ٖٕ الديغ الستقارب تجمَّْج ُأَخيَّ كخلِّ األَسى * كُقْع لمسعالي كال تيأَسا ٔٙ
 ٕٙ األلف الخمل خلِّ عغ ذكخػ حبيٍب كالمََّػػ * كاْشُمِب السجَج بسا الكفُّ َحَػػ  ٕٙ
 ٗٙ الخاء الكامل َسِعَج الدماف كأسعج السقجاُر * كعمْت ألرباب الُعبل األقجارُ  ٖٙ
ـِ * عمى نفعا كأىمييا الكخاـِ  ٗٙ ا باندجا  ٕٓٔ السيع الػافخ شؤكُف العيغ سحِّ
 ٗٔ الديغ مجدكء الػافخ أال دْع ُخمََّة الكاِس * كقْع لمسجِج بالباسِ  ٘ٙ
 ٖٙ العيغ مجدكء الكامل يا عيُغ صبًخا ِلَسا َدَمْع * فالخصُب جلَّ كقج َفَطعْ  ٙٙ
 ٓٛ الشػف  الخفيف كاإلحدانا * كأعدَّ اإلسبلـَ كاإليسانا أضيَخ هللُا العجؿَ  ٚٙ

                                                           

 األربعة بالتختيب حدب تخقيع الججكؿ أعبله: )أ( القّيار هلالج لج.( عشػانات ىحه األذكار (ٔ
 )ب( الُسحؿ هلالج لج. )ج( السشتقع هلالج لج.  )د( شجيج العقاب هلالج لج.

كىحه األذكار ىي جدء مغ قريجة أبي مدمع البيبلني )التائية( الصػيمة السعشػنة  -
َز لو ِذْكخ مدتقل، بػ)الػادؼ السقجس في أسساء هللا الحدشى( ككل اسع  مغ أسسائو تعالى ُخرِّ

كيذسل كل ِذْكٍخ عمى أحَج عذَخ بيًتا؛ ما عجا فاتحة الجعػة كاسع الجبللة كالخاتسة، كالقريجة كميا 
جاءت عمى بحخ الصػيل.   ُيشطخ: البيبلني، أبػ مدمع: الشفذ الخحساني في أذكار أبي مدمع 

 .ٖٖالبيبلني، )مرجر سابق( ص
كؼ.( حخُؼ ركيِّ(ٕ  يا )الشػف( في خسدة أبيات فقط، كباقي القريجة متعجدة الخَّ
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 ٖٕ (ٔ)التاء البديط خيُخ الخجاِؿ فًتى في اليػِؿ قج ثبتا * كلع يُفْو عشج خصٍب جازًعا ِبَسَتى ٛٙ
ـَ لي حخَبا * كدىخؼ كمو صعَبا ٜٙ  ٓٗ الباء مجدكء الػافخ أرػ األيا
 ٗٔ الخاء الصػيل لسدتقبٍل ييػؼ بِو ُمتكبِّخُ أيزحُظ مأسػٌر ! َنَعْع كُيكبُِّخ *  ٓٚ
ـُ ركُشُو كُيزاـُ  ٔٚ يُغ ُييَج ـُ * كالجِّ ـِ اأُلمػِر نيا  ٕٖ السيع الكامل ما باُؿ ُقػَّا
 ٓٛٔ البلـ الكامل َدَمَغْت ُشسػُس الحقِّ ليَل الباشِل * كَمَحْت أُكفُّ العجِؿ َرْسَع الَجاِىلِ  ٕٚ
 ٕٓ الشػف  الصػيل َشَباَب ُعَساِف * فسا الِعمُع إال َفْخخ ُكلِّ َزَمافِ إلى الِعمِع ُىبُّػا يا  ٖٚ
َمعْ  ٗٚ  ٓ٘ السيع الصػيل َتَبمََّج ُصْبُح الَحقِّ ِمْغ َمْصَمِع الِيَسْع * فُدْبَحاَف َمْغ أْفَشى بِو حمََّة الطُّ



  
 [:ٕججكؿ ]

 (ٕ)الدابق ندبة كركد البحػر العخكضية في القرائج السجركسة ِكْفق الججكؿ
 الشدبة عجد السخات البحخ العخوضي م

 %ٕ.ٖٗ ٕ٘ الكامل ٔ

 %ٕ.ٖٕ ٚٔ الصػيل ٕ

 %ٜ.ٓٔ ٛ الخمل ٖ

 %٘.ٜ ٚ الػافخ ٗ

 %ٕ.ٛ ٙ البديط ٘

 %ٗ.٘ ٗ الستقارب ٙ

                                                           

القريجة لئلماـ الدالسي، كىػ يمتـد فييا بحخؼ )التاء( قبل األلف في جسيع األبيات، كاألمخ ( (ٔ
في ىحه الحالة بالخيار؛ إما اعتبار األلف ركيِّا كالحخؼ الحؼ قبميا ىػ مغ باب التداـ الذاعخ بسا 

كؼ. كت ، كإما اعتبار ىحه األلف كصبًل كألف اإلشباع كالحخؼ قبميا ىػ الخَّ ع اختيار )التاء( ال يمـد
لتكػف ركيِّا كاأللف كصبًل في ىحا الترشيف؛ ألنيا أقخب إلى الحكؽ، كأليق لخكح القافية؛ كػف 
ر بيا عخكض مصمعو لمتقفية، كجاءت األلف في عخكض السصمع كصبًل، عبلكة  الذاعخ صجَّ

كعذخيغ  عمى أفَّ األلف لع تأِت أصمية في القريجة إال في خسدة أبيات فقط مغ أصل ثبلثة
بيًتا، كبقية القريجة جاءت األلف حخؼ كصل ناشئ عغ إشباع فتحة التاء األصمية في ثسانية 

ُيشطخ: الخاضي، عبجالحسيج: شخح تحفة الخميل في العخكض كالقافية، )مخجع   عذخ بيًتا.  
 .٘ٔٔق( ص: الدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابالقريجة شطختُ    .ٖٖٛسابق( ص

 ُيدتثشى مغ ىحا الججكؿ قريجة )يا جشجؼ سخ لمثار( لعبجهللا الصائي. ((ٕ
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 %ٔ.ٗ ٖ الخفيف ٚ

 %ٚ.ٕ ٕ الخجد ٛ

 %ٖ.ٔ ٔ الدخيع ٜ

  ٖٚ السجسػع

 
 [ ما يمي:ٕ[ ك]ُٔيدتشتج مغ الججكليغ ]

يترجر البحخ الكامل قائسة ترشيف بحػر الجراسة؛ محتَّبًل السختبة األكلى  -ٔ
( كىي ندبة عالية مقارنة بباقي ندب البحػر في القرائج السجركسة، %ٕ.ٖٗبشدبة )

لكل أنػاع الذعخ، كلحلظ كُثخ في »كيكسغ تفديخ ذلظ إلى كػف بحخ الكامل يرمح 
، كىػ أقخب إلى الذجة مشو إلى الخقة، الذعخ العخبي القجيع كالحجيث عمى الدػاء

كشيػعو عشج شعخاء  (ٔ)«كيستاز بجخس كاضح يتػلَّج مغ كثخة حخكاتو الستبلحقة
إفَّ »العرخ الحجيث ُيذكِّل ضاىخة بارزة يعمِّق عمييا الجكتػر إبخاىيع أنيذ بقػلو: 
لحؼ البحخ الكامل في عرخنا الحجيث قج أصبح معبػد الذعخاء، كىػ أيًزا البحخ ا

يدتستع بو جسيػر الدامعيغ مغ محبي الذعخ؛ فيصخقو اآلف كل الشاضسيغ، الذعخاء 
مشيع كالستذاعخكف؛ فإذا كصف القجماء الخجد بأنو مصية الذعخاء؛ يسكششا اآلف كنحغ 

 .(ٕ)«مصسئشػف أْف نرف الكامل بأنو مصية شعخائشا السحجثيغ
خ حزػره الػاسع في شعخ االستشياض؛  ألنو شعخ جساىيخؼ في كىحا ما يفدِّ

السقاـ األكؿ، كتشاسبو الفخامة كالذجة، كغالًبا ما تكػف قرائج االستشياض قرائج 
عبجهللا الصيب عشج حجيثو  تخنسية تميج بيا ألدشة العامة كالخاصة، كىحا ما يذيخ إليو

فيو لػف خاص مغ السػسيقى يجعمو إْف ُأريج بو الجج فخًسا »الكامل بقػلو:  عغ بحخ
 مع عشرخ تخّنسي ضاىخ... كىػ بحٌخ كأنسا ُخِمَق لمتغشي السحس؛ سػاٌء َأُأِريج جميبلً 

                                                           

 .ٗٔٔ: السعجع السفرل في عمع العخكض كالقافية كفشػف الذعخ، )مخجع سابق( صيعقػب ((ٔ
ـ، ٕٜ٘ٔمرخ،  -، مكتبة األنجمػ السرخية، القاىخة ٕإبخاىيع: مػسيقى الذعخ، ط أنيذ، ((ٕ
 .ٕٙٓص
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بو جج أـ َىْدؿ، كدنجنة تفعيبلتو مغ الشػع الجييخ الػاضح الحؼ ييجع عمى الدامع 
 .(ٔ)«مع السعشى كالعػاشف كالرػر حتى ال يسكغ فرمو عشيا بحاٍؿ مغ األحػاؿ

يداعج الشفذ عمى تفخيغ »الرػت  كقابمية بحخ الكامل عمى الغشاء كمج
، كاإلفراح عّسا يجػؿ في نفذ الذعخاء مغ حخكة كاضخاب، كصعػد كىبػط،  اليسـػ

كىحه أكثخ سسة ضاىخة في شعخ االستشياض؛ خاصة في جانب  (ٕ)«كشيقات كزفخات
ع، كاستشكاٍر كتقخيع؛ ال يشفكَّاف عش  ياالذكػػ كنقج الػاقع؛ فيع فيو ما بيغ تحدٍخ كتفجُّ

 ال في القميل الشادر.إ
( كاحتبللو ليحه %ٕ.ٖٕيأتي البحخ الصػيل في السختبة الثانية بشدبة ) -ٕ 

السختبة الستقجمة يؤكج سيخ شعخاء الجراسة عمى نيج القجماء الحيغ نطسػا مشو ما 
يقخب مغ ثمث الذعخ العخبي، فآثخكه عمى غيخه، كاتخحكه ميداًنا ألشعارىع؛ كال سيسا 

يقػؿ عشو سميساف البدتاني في مقجمة تخجستو  (ٖ)ججية الجميمة الذأففي األغخاض ال
فالصػيل بحخ ِخزع؛ يدتػعب ما ال يدتػعب غيخه مغ السعاني، »إللياذة ىػميخكس: 

كيتدع لمفخخ، كالحساسة، كالتذابيو، كاالستعارات، كسخد الحػادث، كتجكيغ األخبار، 
 .(ٗ)«ككصف األحػاؿ

كليحا كُثخ نطع شعخاء الجراسة عميو؛ ألف غالب شعخىع يشجرج ضسغ 
االستشياض كالحساسة عجا ابغ شيخاف الحؼ يغمب السجيح عمى شعخه سائخ 
األغخاض، كاستشياضو يجخمو غالًبا ضسغ إشار مجيح األئسة كالقادة كذكخ فتػحاتيع،  

س قرائجىع؛ فسغ كَنَفُذ شعخاِء الجراسة في بحخ الصػيِل شػيٌل كاسسو في بع
[ يدتخمز أفَّ أشػؿ قريجة كرد بيا الصػيل ىي قريجة أبي مدمع ٔالججكؿ رقع]

( بيًتا؛ إذا ما اسْتُتشيْت قريجتو التائية في أسساء هللا ٕ٘ٗالبيبلني )السيسية( البالغة )
 الحدشى.

                                                           

 .ٕٖٓص، ٔخشج إلى فيع أشعار العخب كصشاعتيا، )مخجع سابق( جالصيب، عبجهللا: السُ ( (ٔ
 .ٜٕٖصالشعيسي: االلتداـ كاإلبجاع الفشي في الذعخ اإلسبلمي السعاصخ، )مخجع سابق(  ((ٕ
 .ٜٛٔص أنيذ: مػسيقى الذعخ، )مخجع سابق( ((ٖ
 .ٜٚص: إلياذة ىػميخكس، )مخجع سابق( السقجمة البدتاني ((ٗ
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 %(ٜ.ٓٔ)يأتي بحخ الخمل في السختبة الثالثة بعج الكامل كالصػيل بشدبة  -ٖ 
شساز بسػسيقى خفيفة رشيقة مشدابة، كفيو رنَّة ترحبيا عاشفة حديشة تخمػ مغ كىػ ي

الكآبة كالػجع كالفجيعة، كىحه الخنة في نغع الخمل تجعمو صالًحا لؤلغخاض التخنسية 
 .(ٔ)الخقيقة، كلمتأمل الحديغ

كقرائج الجراسة التي ُنِطسْت عمى كزف الخمل بمغت ثساني قرائج؛ ثبلث  
مقيَّجة، كخسذ قرائج بقافية مصمقة، مشيا أربع مػصػلة بألف اإلشبلؽ، قرائج بقافية 

ككاحجة مػصػلة بالػاك الُسذبعة، ككميا تشاسب تمظ العاشفة التي تشداؽ معيا شبيعة 
 في نغسات حارة. األعساؽبحخ الخمل مغ الخشاقة العحبة اليادئة الخارجة مغ 

االستشياض ييجـ استقخاء كبحخ الخمل بيحا الترشيف الستقجـ في قرائج 
خاصة كأفَّ شعخاء الحساسة  (ٕ)القائميغ بأنَّو بحخ يتشكَّبو شعخاء الفخخ كالحساسة

 .(ٖ)القجامى نطسػا عميو بعس قرائجىع الحساسية، مثل عشتخة بغ شجاد
%( فالػافخ بحخ متجفق ذك رنَّة ٘.ٜيحتل الػافخ السختبة الخابعة بشدبة ) -ٗ 

العاشفي في مػاقف الغزب الثائخ كالحساسة، كنغسات الػافخ  قػية تتآلف مع األداء
مدخعة متبلحقة، كىحا يتصمب مغ الذاعخ أف يأتي بسعانيو ُدَفًعا ُدَفًعا، كليحا فيػ 
يبلئع األسمػب الخصابي، كأحدغ ما يرمح فيو إضيار الغزب، كاالستعصاؼ، 

 .(ٗ)كالبكائيات، كالتفخيع
كقرائج الجراسة الدبع التي ُنِطسْت عمى بحخ الػافخ جاءت عمى ىحا الشدق  

الخصابي الثائخ في الجانب الحخبي مغ كصف الجير كحخكب األئسة، كالشقج البلذع 
لمسجتسع، كالجعػة إلى مػاجية االستعسار كتعخية صػرتو، كجاءت عميو قريجة كاحجة 

 مخثية تشاسب الشغع البكائي ليحا الػزف.
                                                           

 .ٛ٘ٔ، صٔ)مخجع سابق( ج الصيب: الُسخشج إلى فيع أشعار العخب كصشاعتيا، ((ٔ
، )مخجع سابق( : السعجع السفرل في عمع العخكض كالقافية كفشػف الذعخيعقػب ُيشطخ: ((ٕ
 .ٕٜص
 .ٔٛص)مخجع سابق( السقجمة  ( ُيشطخ: البدتاني: إلياذة ىػميخكس،(ٖ
 .ٙٓٗ، صٔلعخب كصشاعتيا، )مخجع سابق( ج( ُيشطخ: الصيب: الُسخشج إلى فيع أشعار ا(ٗ
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مغ البحػر »%( فيػ ٕ.ٛبحخ البديط في السختبة الخامدة بشدبة )يأتي  -٘
الصػيمة التي يعسج إلييا الذعخاء في السػضػعات الججية، كىػ في ذلظ قخيب مغ 

يقػؿ عشو عبجهللا الصيب:  (ٔ)«الصػيل، كيأتي معو في الذيػع كالكثخة أك بعجه بقميل
ألنو بحخ مغ حيث  (ٕ)«الشقيزيغ: العشف كالميغكال يكاد ُركح البديط يخمػ مغ أحج »

 (ٖ)«شجيج الربلحية لمتعبيخ عغ معاني العشف، كالتعبيخ عغ معاني الخقة»االستقخاء 
البديط يقخب مغ الصػيل، كلكشو ال يتدع مثمو »كيحىب سميساف البدتاني إلى أفَّ 

داكؼ أجداء الستيعاب السعاني، كال يميغ ليشو لمترخؼ بالتخاكيب كاأللفاظ مع ت
 .(ٗ)«البحخيغ، كىػ مغ كجو آخخ يفػقو رقًة كجدالة

عمى كزف البديط القريجة األشيخ مغ ضسغ قرائج الجراسة، كىي  جاءْت 
ذات الشفذ السستج الػاسع، كبالشطخ في  (٘)نػنية أبي مدمع البيبلني )الفتح كالخضػاف(

فييا حتى بمغت حػالي  فقج شاؿ نفذ الذاعخ»أبياتيا يتأّكج ما ذىب إليو البدتاني؛ 
( بيًتا، ككميا نفذ كاحج؛ عسق تعبيخ، كجساؿ ترػيخ، ال يعَتِػُرىا التفكظ، كال ٖٖٛ)

كىي قريجة ال تتػقف عشج مػضػع  (ٙ)«اإلغخاب؛ إال في بعس ألفاضيا ىشا كىشاؾ
كاحج؛ بل تتعجد محاكرىا التي يجسعيا رابط عاـ كىػ االستشياض، كىحه السحاكر 

اف ُعساف( أحراىا الجكتػ  ر دمحم بغ صالح ناصخ في كتابو )أبػ مدمع الخكاحي حدَّ
ًثا عغ الشػنية:  كالحق أفَّ أبا مدمع ُكفِّق إلى ىحه القريجة العرساء »فيقػؿ متحجِّ

التػفيق كّمو؛ ألنَّو استصاع بسػىبتو الذعخية، كصجؽ عاشفتو الػششية، كرؤيتو الشافحة 
جسع قمػب الُعسانييغ حػليا؛ فيربح الحفَّاظ إلى أكضاع كششو آنحاؾ؛ استصاع أْف ي

يتحاكخكنيا في مجالديع، كيتفّششػف في إنذادىا بصخيقة ُمحّببة تديج لئليقاع السػسيقي 
الستػاتخ جخًسا كرنيًشا؛ فإذا كاف الغخض العاـ لقريجة )الفتح كالخضػاف( ىػ 

                                                           

 .ٖٛٔصالخاضي، عبجالحسيج: شخح تحفة الخميل في العخكض كالقافية، )مخجع سابق(  ((ٔ
 .ٚٓ٘، صٔ( الصيب: الُسخشج إلى فيع أشعار العخب كصشاعتيا، )مخجع سابق( ج(ٕ
.ٛٔ٘، صٔج السخجع الدابق،( (ٖ
 .ٜٚالسقجمة ص )مخجع سابق( البدتاني: إلياذة ىػميخكس، ((ٗ
 .ُٜٗ٘تشطخ القريجة الشػنية في: اآلثار الذعخية ألبي مدمع، )مرجر سابق( ص ((٘
 .ٕٙٔص ، )مخجع سابق(أبػ مدمع الخكاحي حّداف ُعسافناصخ، دمحم بغ صالح:  ((ٙ
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ة تحتػؼ عمى االستشياض، كالحث عمى مؤازرة اإلماـ سالع بغ راشج؛ فإفَّ القريج
 محاكر يسكغ حرخىا فيسا يمي:

 بيًتا( ٜٕالحشيغ إلى ُعساف ) -
 أبيات( ٛالجىخ الخؤكف ) -
 بيًتا( ٕ٘أمجاد ُعساف ) -
 بيًتا( ٓ٘اليجاة مغ أئسة ُعساف ) -
 بيًتا( ٚٗإمامة سالع بغ راشج ) -
 بيًتا( ٖٛاالستشياض ) -
 بيًتا( ٛٛمفاخخ القبائل الُعسانية ) -
 .(ٔ)«بيًتا( ٛٛعتاب )استشياض ك  -
بحخ رتيب؛ كلكشو »%( فيػ ٗ.٘يحتل الستقارب السختبة الدادسة بشدبة ) -ٙ 

تأتي رتابتو مغ كحجة التفعيمة )فعػلغ( كيأتي تجفقو كسخعتو مغ قرخ  متجفق سخيع،
ىحه التفعيمة الخساسية... كىػ مغ حيث رتابتو يرمح لمدخد، كمغ حيث تجفقو يرمح 

فقريجة اإلماـ الدالسي التي جاءت عمى بحخ  (ٕ)«لمتعبيخ عغ العاشفة الجّياشة
 (الستقارب، كالتي يقػؿ في مصمعيا:   مغ )الستقارب

َر دمعػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى َسػػػػػػػػػػػادةٍ »  تحػػػػػػػػػػػجَّ

جا   (ٖ)«تخػػػػػػػػػػػخُّ الجبػػػػػػػػػػػاُه ليػػػػػػػػػػػْع ُسػػػػػػػػػػػجَّ
 

   
 ىي خيخ شاىٍج عمى تمظ العاشفة الجّياشة الستجفِّقة.

أخف البحػر »%( فيػ ٔ.ٗيأتي الخفيف في السختبة الدابعة بشدبة ) -ٚ 
اندجاًما، عمى الصبع، كأشبلىا لمدسع، يذبو الػافخ ليًشا؛ كلكشو أكثخ سيػلًة، كأقخب 

                                                           

.ٕٙٔص ، )مخجع سابق(أبػ مدمع الخكاحي حّداف ُعسافناصخ، دمحم بغ صالح:  (ٔ)
 .ٖٜٕصخح تحفة الخميل في العخكض كالقافية، )مخجع سابق( الخاضي، عبجالحسيج: ش (ٕ)
 .ٜٔر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( صالدالسي، نػ  ((ٖ
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 (ٔ)«كإذا جاد نطسو رأيتو سيبًل مستشًعا؛ لقخب الكبلـ السشطػـ فيو مغ القػؿ السشثػر
 (ٕ)كُنِطسْت عمى كزنو مغ قرائج الجراسة ثبلث قرائج؛ األكلى لمسحقق الخميمي

ككميا قرائج تشدجع مع ركح  (ٗ)كالثالثة ألبي سبلـ الكشجؼ (ٖ)كالثانية لئلماـ الدالسي
 كتيا كِخّفتيا.الخفيف في شبل

%( ال يتأّخخ ٚ.ٕأما الخجد؛ فيأتي في مؤخخة قرائج الجراسة بشدبة ) -ٛ
عشو إال بحخ الدخيع، كقج يكػف ذلظ ناشئ عغ إحداس شعخاء الجراسة مغ أفَّ الخجد 
ال يدج رمق شاعخيتيع الستػقجة الثائخة في استشياض اليسع كتجيير العػاشف؛ 

نَّو )حسار الذعخاء( ُيخَكب في االرتجاؿ كالقػؿ عمى فابتعجكا عشو ِلَسا ُكِصع بو بأ
ز ليا ال  (٘)البجيية كىػ أيًزا مخكػب السشطػمات التعميسية الِرخفة؛ فكأنو ُخرِّ

أفَّ الخجد »غيخ؛ فتخكػه تخفًُّعا، كىحا عيُغ ما يحىب إليو الجكتػر عبجهللا الصيب مغ 
الذعخاء الفحػؿ التعميسي قج جشى جشاية عطيسة عمى بحخ الخجد؛ فرار 

ككأّنسا رضي الذعخاء بأْف يتخكػا ىحا البحَخ »ثع ُيعقِّب عمى ذلظ بقػلو:  (ٙ)«يتحامػنو
ـِ األلفيات كما بسجخاىا، يعبثػف بو ما  الخشيَق الخفيف الخكح، الحجائي السداج لُشطَّا

ا كججكه شاءكا، كفات الذعخاء أفَّ ىؤالء السعمسيغ ما اتخحكا الخجد مخكًبا ذلػاًل إال لس
 .(ٚ)«مغ حبلكة نغسو كخّفتو في اإلنذاد

                                                           

 .ٔٛ( البدتاني: إلياذة ىػميخكس، السقجمة ص(ٔ
 .ٔ٘ٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( صُيشطخ: ( (ٕ
 .ٚٔٔسابق( صالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر ُيشطخ:  (ٖ)
.ٜٗالكشجؼ، أبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( صُيشطخ:  (ٗ)
( ُيشطخ: يعقػب: السعجع السفرل في عمع العخكض كالقافية كفشػف الذعخ، )مخجع سابق( (٘
 . ٚٛص
 .ٜٕٛ، صٔالصيب: الُسخشج إلى فيع أشعار العخب كصشاعتيا، )مخجع سابق( ج ((ٙ
 .ٜٕٛ، صٔج السخجع الدابق، (ٚ)
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أحّط رتبًة مغ الذعخ، حتى إفَّ أبا العبلء »كعامة الُشقَّاد يجعمػف الخجد 
از في )رسالة الغفخاف( جشَّة أدنى مختبة مغ الجشة األصمية  .(ٔ)«السعخؼ يجعل لمُخجَّ
يشيع كبيغ إال أف أبا مدمع البيبلني يكدخ ىحا الحاجد الحؼ كضعو الذعخاء ب

الخجد؛ فيديخ عمى كزنو في القريجة األشػؿ كاألبمغ ضسغ قرائج الجراسة، كىي 
محاكاًل  ييا مقرػرة ابغ دريج ذائعة الريت،التي عارض ف (ٕ)قريجتو )السقرػرة(

الشيػض بيحا البحخ إلى مختبة أسسى؛ ألنو رأػ فيو نفًدا ممحسًيا عدَّ نطيخه؛ فجاؿ 
فيو بمغتو الغخيبة السدتعرية، كأخيمتو الػاسعة، كسبكو الجدؿ، كركحو الشاىزة 

 خناف.الػّثابة، كخصابو السِ 
%( في قريجة كاحجة ٖ.ٔكأخيًخا يأتي الدخيع في ذيل القائسة بشدبة ) -ٜ

 ، كىي لئلماـ الدالسي؛ مصمعيا:   مغ )الدخيع(فقط
ـَ نيػػػػػػػػَل السجػػػػػػػػِج بػػػػػػػػالمُّْصفِ »  َمػػػػػػػػْغ َرا

 كِمػػػػػػػػػػْغ ُمَعػػػػػػػػػػاداِة الُعػػػػػػػػػػبل ُمْدػػػػػػػػػػَتْخِفي  

   
 َفُقػػػػػػػػػػْل لػػػػػػػػػػُو إفَّ الُعػػػػػػػػػػبل قػػػػػػػػػػْج أَبػػػػػػػػػػْت 

ػػػػػخؼِ    (ٖ)«ِخْصَبػػػػػَة غيػػػػػخ الباسػػػػػِل الرِّ
 

   
ىحه القريجة جاءت متػاءمة مع شبيعة بحخ الدخيع الخصابية في تجفُّقو 

كىػ بيحا التجفق كىحا التبلحق يكػف أقخب إلى شبيعة الخصابة »كتبلحق مقاشعو، 
 .(ٗ)«مشو إلى الذعخ

ُيخَمُز مسا سبق أفَّ البحػر الذعخية في القرائج السجركسة تشحرخ  -ٓٔ
بي الدتة عذخ، كىي في مجسميا تتخكَّد في في تدعة أكزاف مغ أكزاف الذعخ العخ 

البحػر الذائعة التي أشمق عمييا الجكتػر إبخاىيع أنيذ تدسية )األكزاف القػمية( ألنيا 
كىحا ُيعجُّ تشػًُّعا إذا ما ُنِطَخ إلى عجد قرائج الجراسة السحرػرة في  (٘)مألػفة محبػبة

                                                           

( ُيشطخ: يعقػب: السعجع السفرل في عمع العخكض كالقافية كفشػف الذعخ، )مخجع سابق( (ٔ
 .ٚٛص
 .٘ٚٗفي: اآلثار الذعخية ألبي مدمع، )مرجر سابق( ص سقرػرة( ُتشطخ القريجة ال(ٕ
 .ٕٛ( ُيشطخ: الدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص(ٖ
 .ٖٖٕحفة الخميل في العخكض كالقافية، )مخجع سابق( صالخاضي، عبجالحسيج: شخح ت ((ٗ
 .ٙٛٔإبخاىيع: مػسيقى الذعخ، )مخجع سابق( ص أنيذ،ُيشطخ:  ((٘
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شطع عمى البحػر الخميمية ثبلث كسبعيغ قريجة؛ فيػ يجؿ عمى ُمكشٍة شعخية في ال
 التي شاعت عشج األقجميغ؛ فألفيا الشاس كاستحدشػىا.

 
 القافية:( ٕ)

، لحلظ وكزنف؛ فيي الخكغ الخكيغ لمذعخ بعج القافية ال تقل أىسية عغ الػز 
القافية شخيكة » ىػ(:ٖٙٗ)ت القيخكانيكالتبجيل؛ يقػؿ ابغ رشيق ُأحيصْت بالقجاسة 

 .(ٔ)«بالذعخ، كال يدسَّى شعًخا حتى يكػف لو كزف كقافيةالػزف في االختراص 
ىػ( ٕٓ٘أما مغ حيث السفيـػ العخكضي لمقافية؛ فيشقل الخصيب التبخيدؼ )ت

كالقافية قج اختمفػا فييا؛ فقاؿ »في كاتبو )الكافي( خبلؼ أىل العخكض فييا؛ فيقػؿ: 
قبل الداكغ، كقاؿ الخميل: ىي مغ آخخ بيت إلى أكؿ ساكٍغ يميو مع الستحخؾ الحؼ 

يْت قافيًة؛ ألنيا تقفػ الكبلـ؛ أؼ  األخفر: ىي آخخ كمسة في البيت أجسع، كإنسا ُسسِّ
ي القريجة قافيًة،  ي البيت قافيًة، كمشيع َمْغ ُيدسِّ تجيء في آخخه، كمشيع َمْغ ُيدسِّ
كؼ ىػ القافية، كالجيج السعخكؼ مغ ىحه الػجػه قػؿ  كمشيع َمْغ يجعل حخؼ الخَّ

 :(ٕ)يل كاألخفر؛ فقػلوالخم
 ِمَكػػػػػػػػػخٍّ ِمَفػػػػػػػػػخٍّ ُمْقِبػػػػػػػػػٍل ُمػػػػػػػػػْجِبٍخ مًعػػػػػػػػػا

ػػيُل ِمػػْغ َعػػلِ     كُجْمُسػػػِد َصػػْخٍخ َحصَّػػُو الدَّ

   
كحَجه؛ فِقْذ عمى  «َعلِ »كعشج األخفر  «ِمْغ َعلِ »القافية مغ ىحا البيت عشج الخميل 

 .(ٖ)«ىحا جسيعو

                                                           

 .ٖٕٗ، صٔج ، )مرجر سابق(القيخكاني: العسجة في صشاعة الذعخ كنقجه ((ٔ
امخؤ القيذ، جشجح بغ حجخ الكشجؼ )ت:  ُيشطخ: .  عمَّقتومُ  فيالقيذ غ البيت المخِ  ((ٕ

 -ىػ ٕ٘ٗٔلبشاف،  -ـ(: الجيػاف، تح: َحشَّا الفاخػرؼ، د.ط، دار الجيل، بيخكت ٓٗ٘نحػ
 .٘ٗـ، صٕ٘ٓٓ

في العخكض  الكافيكتاب : ىػ(ٕٓ٘التبخيدؼ، الخصيب، أبػ زكخيا، يحيى بغ عمي )ت  ((ٖ
 -ىػ ٘ٔٗٔمرخ،  -نجي، القاىخة ، مكتبة الخاٖكالقػافي، تح: الحّداني حدغ عبجهللا، ط

 .ٜٗٔصـ، ٜٜٗٔ
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مجسػعة مغ األصػات تكخار صػت معيغ أك »كالقافية مغ مفيـػ نقجؼ ىي 
الداكشة كالستحخكة في نياية كل بيت، بحيث يمتـد ىحا الرػت بعيشو، أك ىحه 

كتكخار ىحه األصػات ىػ الدبب  (ٔ)«األصػات بعيشيا في آخخ أبيات القريجة كميا
في إحجاث الشغع في األبيات، كىػ السدؤكؿ عغ اإليقاع السػحج، كعغ كحجة الشغع 

 .(ٕ)بالقريجة
كصف القافية في قرائج الجراسة عمى قدسيغ: قدع لمتعخيف كسيكػف 

بحخكؼ القافية ككصفيا كفق القرائج السجركسة، كقدع ألنػاع القافية باعتبار 
 اإلشبلؽ كالتقييج.

 حخوف القافية:)أ( 
ىي حدب »حخكؼ القافية ستة، ُكِضَع لكل حخٍؼ مشيا اسع خاص بو، ك

كّؼ، كالَػْصل، كالخخكج؛ فإذا كقع تتابعيا في القافية: التأسيذ، كالجَّخي ل، كالخِّدؼ، كالخَّ
 .(ٖ)«حخؼ مغ ىحه الحخكؼ في قافيِة بيٍت مغ القريجة؛ لـد قػافي سائخ أبياتيا

وّي:  -ٔ ىػ الحخؼ الحؼ ُتبشى عميو القريجة، كُتشدُب إليو؛ فيقاؿ: قريجة الخَّ
كخر في آخخ كيت (ٗ)دالية أك رائية أك المية، كالذاعخ يمتـد بو إلى آخخ قريجتو

 .(ٙ)أك الياء، أك يكػف ساكًشا (٘)الميغبأبياتيا مػصػاًل إما 
                                                           

 .ٛ٘ٔص ( زايج، عمي عذخؼ: عغ بشاء القريجة العخبية الحجيثة، )مخجع سابق((ٔ
، مؤسدة ُٔيشطخ: يػسف، حدشي عبجالجميل: عمع القافية عشج القجماء كالسحجثيغ، ط ((ٕ

 .ٜصـ، ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔمرخ،  -السختار، القاىخة 
 .ٜٖٗصفرل في عمع العخكض كالقافية كفشػف الذعخ، )مخجع سابق( السعجع الس يعقػب: ((ٖ
 )مخجع سابق( ،عمى فاتح العخكض كالقػافي ُيشطخ: الدالسي، نػر الجيغ: السشيل الرافي ((ٗ
 .ٖٙ٘ص
بيا الرػت، كتمظ الحخكؼ: األلف،  جُّ سَ التي يُ  جِّ حخكؼ الميغ ىي حخكؼ السَ »يقػؿ سيبػيو:  ((٘

ىػ(: الكتاب، تح: ُٓٛٔيشطخ: سيبػيو، عسخك بغ عثساف بغ قشبخ )ت .   «كالػاك، كالياء
، ٖـ، جٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔمرخ،  -، مكتبة الخانجي، القاىخة ٖعبجالدبلـ دمحم ىاركف، ط

 .ٕٙٗص
 .ُٔٔيشطخ: يػسف، حدشي: عمع القافية عشج القجماء كالسحجثيغ، )مخجع سابق( ص (ٙ)
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: ؛ فحاع صيتيا بوركيِّيا خؼحباسع  اْشُتِيخْت التي  كمغ قرائج الجراسة
( ككميا ألبي مدمع البيبلني؛ يقػؿ في (ٗ)كالسقرػرة (ٖ)كالعيشية (ٕ)كالسيسية (ٔ))الشػنية

 مغ )البديط(    )الشػنية(:
 َلمخِّجػػػػاِؿ ُحػػػػجكُد هللِا قػػػػج ُحػػػػِحفْت  يػػػػا»

 كِعْرػػػػػػَسُة الَحػػػػػػقِّ عشػػػػػػَج الَحػػػػػػقِّ ُبيتػػػػػػافُ   

   
 يػػػػػا َلمخِّجػػػػػاِؿ ألػػػػػْع َيْصػػػػػُخْؽ َمدػػػػػاِمَعُكعْ 

ـِ؛ إْذ َىػػػػػػػاُنػا    َصػػػػػػػْػَت األَرامػػػػػػػِل كاأليتػػػػػػػا

   
 ىػػػػػحا اليتػػػػػيُع َقػػػػػِج اْنَحػػػػػاَزْت َمَفاِصػػػػػُموُ 

ـُ َتْخَسػػػافُ    (٘)«ِمػػػْغ َجْمَبػػػِة الُجػػػػِع كالطُّػػػبلَّ
 

   
كؼ في األبيات ىػ حخؼ )الشػف( الستحخؾ السترل بػاك الجساعة في  فالخَّ

 تخساُف(. -)ىاُنػا( كالُسذبع بالػاك الشاشئة عغ ضسة الشػف في )بيتاُف 
 كيقػؿ في )السقرػرة(:    مغ )الخجد(

 إلػػػػػػى متػػػػػػى َنْعَجػػػػػػُد عػػػػػػغ ُحقػِقشػػػػػػا»

ػػػػػػيَع الِعػػػػػػَجا    إلػػػػػػى متػػػػػػى َيُدػػػػػػػُمشا الزَّ

   
ػػػػػػػْيِع ال َيْقػػػػػػػَجُح فػػػػػػػيُكشَّػػػػػػػا   ُأَبػػػػػػػاَة الزَّ

ػػػػػػػػػػػَفا    َصػػػػػػػػػػػَفاِتشا الػػػػػػػػػػػحُّؿُّ كَنقػػػػػػػػػػػجُح الرَّ

   
 ُكشَّػػػػػا ُحَسػػػػػاَة األْنػػػػػِف ال َيصسػػػػػُع فػػػػػي

(ٙ)«َذْرَكِتشػػا الصَّػػػاِمُع فػػي َنيػػػِل الػػػحَُّرػ   
 

   
كؼ في األبيات ىي  َفا  -األلف السقرػرة في )الِعَجا حخؼ الخَّ ؛ الحَُّرػ( -الرَّ

الكمسة، كالحخؼ الحؼ قبميا مفتػًحا، كلع يمتدـْ الذاعخ حخًفا قبميا؛ ألنيا مغ بشية 
يْت القريجة )مقرػرة(  .(ٚ)كبحلظ أصبحت األلف رِكيِّا، كُسسِّ

بالشطخ إلى الججكؿ  في القرائج السجركسةالػاردة كؼ الخَّ إحراء حخكؼ ك 
 [ يبيِّشيا الججكؿ اآلتي:ٔرقع]

 
                                                           

 .ٜٗ٘لذعخية، )مرجر سابق( صالبيبلني، أبػ مدمع: اآلثار اُيشطخ:  ((ٔ
 .ٖ٘ٙ، صالدابقالسرجر ُيشطخ:  (ٕ)
.ٜٙٙص، الدابقالسرجر ُيشطخ:  (ٖ)
 .٘ٚٗص السرجر الدابق،ُيشطخ:  ((ٗ

.٘ٓٙص السرجر الدابق،(٘) 
 .ٜٓ٘ص السرجر الدابق، ((ٙ
 .٘ٗٔعتيق، عبجالعديد: عمع العخكض كالقافية، )مخجع سابق( ص ُيشطخ: ((ٚ
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كؼ في القرائج ٖججكؿ]  (ٔ)السجركسة[: حخكؼ الخَّ
وي  م  الشدبة عجد السخات الخَّ
 %ٕ.ٗٔ ٓٔ الباء ٔ
 %ٕ.ٗٔ ٓٔ السيع ٕ
 %ٗ.ٔٔ ٛ الشػف  ٖ
 %ٓٔ ٚ الجاؿ ٗ
 %٘.ٛ ٙ الخاء ٘
 %٘.ٛ ٙ العيغ ٙ
 %ٔ.ٚ ٘ البلـ ٚ
 %ٚ.٘ ٗ األلف ٛ
 %ٕ.ٗ ٖ التاء ٜ
 %ٕ.ٗ ٖ اليسدة ٓٔ
 %ٕ.ٗ ٖ الديغ ٔٔ
 %ٗ.ٔ ٔ الياء ٕٔ
 %ٗ.ٔ ٔ الكاؼ ٖٔ

 %ٗ.ٔ ٔ الفاء ٗٔ

 %ٗ.ٔ ٔ الجيع ٘ٔ

 %ٗ.ٔ ٔ القاؼ ٙٔ

  ٓٚ الػػػسػػػػجػػػػسػػػػػػع
   

ُيمَحع مغ الججكؿ الدابق ميل الذعخاء في قػافييع إلى حخفي )الباء كالسيع( 
(، يميو )الجاؿ( %ٗ.ٔٔ( لكل كاحج مشيسا، ثع )الشػف( بشدبة )%ٕ.ٗٔركيِّا بشدبة )

%(، كيبجك أفَّ ذلظ يعػد إلى ما تتستع بو ىحه الحخكؼ مغ صفات؛ فيي ٓٔبشدبة )
كميا أصػات مجيػرة؛ أؼ أنيا تذتخؾ في صفة الجيخ، غيخ أنيا تختمف في درجة 

                                                           

ىحا اإلحراء أربع قرائج مغ قرائج الجراسة: قريجتاف في التخسيذ، ُيدتثَشى مغ  ((ٔ
كقريجتاف لعبجهللا الصائي؛ لع يدْخ فييسا عمى نيج القريجة العسػدية، كفي كمييسا لع يعتسج عمى 

ج.  ركؼٍّ مػحَّ
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الذجة؛ فػػ)الباء كالجاؿ( صػتاف شجيجاف انفجارياف، ك)السيع كالشػف( صػتاف متػسصاف 
فجيػرّية ىحه الحخكؼ، كصفة الذجة االنفجارية في بعزيا؛  (ٔ)بيغ الذجة كالخخاكة

تشداؽ مع شبيعة شعخ االستشياض في صخخاتو كعمػ نبخاتو، كتتآلف مع ركح لغتو 
تيا كىجكئيا.  الراعجة الشاىزة في جانبي حجَّ

كؼ قرائج الجراسة: الثاء، الخاء، الحاء، الحاؿ،  أما الحخكؼ الغائبة عغ رَّ
الراد، الزاد، الصاء، الطاء، الغيغ، الػاك، الياء؛ فيي إما أف تكػف الداؼ، الذيغ، 

حخكؼ متػسصة الذيػع في ركؼِّ قػافي الذعخ العخبي: )الحاء، كالياء(. كإما أف 
تكػف حخكؼ قميمة الذيػع: )الزاد، كالصاء(. كإما أف تكػف نادرة الذيػع: )الحاؿ، 

 .(ٕ)لداؼ، كالطاء، كالػاك(كالثاء، كالغيغ، كالخاء، كالذيغ، كالراد، كا
فزبًل عغ صعػبة » -باستثشاء الحاء كالياء كالزاد  -كىحه الحخكؼ الغائبة 

مجيئيا حخؼ ركؼ؛ فيي ثقيمة عمى األسساع، فزبًل عغ الشصق كالمداف؛ كال سيسا 
 .(ٖ)«حخفي الغيغ كالخاء

 
كّؼ الستحخؾ الهْصل: -ٕ كىػ إما أف يكػف  (ٗ)ىػ حخٌؼ يأتي بعج حخؼ الخَّ

كؼ  إشباع عغ  يتػلَّج كإما أف يكػف حخَؼ مجٍّ  ،ىاء ساكشة أك محخَّكة تمي حخؼ الخَّ
كؼ  كؼ فتحة كاف الػصل ألًفا، كإْف كانت الحخكة  (٘)حخكة الخَّ فإْف كانت حخكة الخَّ

 .(ٙ)ضسة كاف الػصل كاًكا، كإْف كانت الحخكة كدخة كاف الػصل ياءً 
 
 

                                                           

 .ٚٗص ، )مخجع سابق(ُيشطخ: أنيذ، إبخاىيع: األصػات المغػية ((ٔ
 .ٕٙٗص ()مخجع سابق ُيشطخ: أنيذ، إبخاىيع: مػسيقى الذعخ، ((ٕ
 .ٕٖٗصالشعيسي: االلتداـ كاإلبجاع في الذعخ اإلسبلمي السعاصخ، )مخجع سابق(  ((ٖ
 .ٜٔ، )مخجع سابق( صعشج القجماء كالسحجثيغ : عمع القافية( ُيشطخ: يػسف، حدشي(ٗ

.ٖٗٔمخجع سابق( ص، ): عمع العخكض كالقافية، عبجالعديدُيشطخ: عتيق(٘) 
 .ٖٖٙ، )مخجع سابق( صُيشطخ: الدالسي، نػر الجيغ: السشيل الرافي ((ٙ
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 القرائج السجركسة:ذلظ مغ مثاؿ ك 
 :الهصل بالهاء -

مغ قرائج الجراسة التي جاءت القافية فييا مػصػلة بالياء؛ قريجتاف فقط، 
كىي ُمحخَّكة  (ٔ)كىسا لئلماـ الدالسي؛ فالقريجة األكلى: مػصػلة بالياء الستحخكة

 بالكدخ في قػلو:     مغ )الكامل(
 خػػػػػػػلِّ الُبكػػػػػػػاَء كإْف ُرِزئػػػػػػػَت بِسثِمػػػػػػػوِ »

 ْس سػػػػخيًعا فػػػػي شخيقػػػػِة َعْجِلػػػػوِ كاْنَيػػػػ  

   
مْت أركاُنيػػػػػػػػػػػػػػا  إفَّ الُعػػػػػػػػػػػػػػبلَء تيػػػػػػػػػػػػػػجَّ

ًيػػػا فػػػي أىِمػػػوِ    (ٕ)«كالسجػػػُج صػػػاَر ُمعدَّ
 

   
كؼ، كالياء السحخَّكة بالكدخ ىي الػصل. -فالبلـ في )عجِلِو   أىِمِو( ىػ الخَّ

 كالقريجة الثانية: مػصػلة بالياء الداكشة في قػلو:   مغ )الصػيل(
 فاْشُمْبْو كإْف عدَّ شاِلُبػوْ  ىػ الَسججُ »

 كُجػػػػػػْج كإْف َضػػػػػػاقْت عميػػػػػػظ َمَصاِلُبػػػػػػوْ   

   
 كَسػػػػػػاِرْع إلػػػػػػى تذػػػػػػييِج أركاِنػػػػػػِو فػػػػػػبل

ْت َجَػاِنُبػػػوْ    (ٖ)«قػػػخاٌر لشػػػا كالعػػػجُؿ ُىػػػجَّ
 

   
كؼ ىػ حخؼ الباء الستحخؾ بالزع في )مصاِلُبْو  جػاِنُبْو( كىاء الزسيخ  -فالخَّ

 الداكشة فييا ىي الػصل.
وي: -  الهصل بحخف السج الشاشئ عن إشباع حخكة الخَّ

األكؿ: الػصل باأللف الستػلِّج مغ إشباع حخكة الفتحة؛ كمغ ذلظ قػؿ أبي 
 سبلـ الكشجؼ:    مغ )الكامل(

 ليفي عمى الػشِغ العديػِد ُأِضػْيَعا»

 كشػػػػػخيف قػػػػػػـٍ صػػػػػاَر فيػػػػػِو َكِضػػػػػيَعا  

   
ِفػػػػػػػػي  ليفػػػػػػػػي عميػػػػػػػػِو كلػػػػػػػػػ يفيػػػػػػػػُج َتَميُّ

(ٗ)«ِمػػْغ بعػػِج الػػجُّمػِع َنجيَعػػاأْجَخيػػُت   
 

   

                                                           

ال تجخل في ؛ فيي ػسعيجؼ السشتسية إلى فغ التخسيذعجا أبيات الذاعخ ىبلؿ بغ بجر الب ((ٔ
 .ٖٚٔترشيف الجراسة.    ُيشطخ: البػسعيجؼ، ىبلؿ بغ بجر: الجيػاف، )مرجر سابق( ص

 .ٙٚالجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص الدالسي، نػر ((ٕ
.ٛٚص السرجر الدابق، (ٖ)
 .ٛٗالكشجؼ، أبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( ص ((ٗ
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كؼ، كاأللف فييسا ىي ألف  -فالعيغ السفتػحة في )كضيَعا  نجيَعا( ىي الخَّ
 الػصل الشاشئة عغ إشباع فتحة العيغ.

الثاني: الػصل بالػاك الستػلِّج مغ إشباع حخكة الزسة؛ كمشو قػؿ السحقق 
 الخميمي:     مغ )الصػيل(

 عػػػػْت ُنُفػُسػػػػُيعْ ُشػػػػخاةٌ لشرػػػػِخ هللِا ِبي»

 كمػػػػػػػاليع فػػػػػػػي غيػػػػػػػػِخ ذلػػػػػػػظ َمصَسػػػػػػػػعُ   

   
 قػػػِج انتُػػػجبػا فػػػي ُنرػػػخِة هللِا فاغتػػػجْت 

يغ الحشيفػػػػػي َتدػػػػػصعُ     بيػػػػػع ُغػػػػػَخَر الػػػػػجِّ

   
 ُبػػػػجكُر ُدًجػػػػى ُشػػػػعُّ األُنػػػػػِؼ مذػػػػايخٌ 

(ٔ)«ِلػػػػػػػخبِِّيُع قػػػػػػػػج أخبتػػػػػػػػػا كتزػػػػػػػػخَُّعػا  
 

   
السرجر السيسي فالػصل في البيت األكؿ ىػ الػاك الشاشئة مغ إشباع ضسة 

)مصسُع( كالػصل في البيت الثاني ىػ الػاك الشاشئة مغ إشباع ضسة الفعل السزارع 
)تدصُع( كالػصل في البيت الثالث ىػ كاك الجساعة السترمة بالفعل الساضي 

 )تزخَُّعػا(.
الثالث: الػصل بالياء الستػلِّج مغ إشباع حخكة الكدخة؛ كمغ ذلظ قػؿ الديج 

 ػسعيجؼ حاًثا عمى شمب العمع:     مغ )الصػيل(ىبلؿ بغ بجر الب
 إلػػػى الِعمػػػِع ُىبُّػػػػا يػػػا بشػػػي الُعػػػْخِب كاْبَتُغػػػػا»

 بػػػػػػػِو فػػػػػػػي ُذَرػ العميػػػػػػػا أَعػػػػػػػدَّ َمَكػػػػػػػافِ   

   
 إلػػػػػػى الِعمػػػػػػِع ُىبُّػػػػػػػا ال َنَبػػػػػػا الػػػػػػجَّىخ َحػػػػػػّجكعْ 

 (ٕ)«ِسػػػػػػػَخاًعا فُكػػػػػػػلُّ الػيػػػػػػػِل لمُستػػػػػػػػاِني  

   
كؼ، كىػ  يتفالػصل في قافية الب األكؿ ىػ الياء الشاشئة عغ إشباع كدخة الخَّ

 (.الستػانيكالػصل في البيت الثاني ىػ ياء االسع السشقػص ) َمَكاِف(الشػف في )
 (ٖ)ىػ حخُؼ َمجٍّ ناشٍئ عغ إشباع حخكة ىاء الػصل الستحخكةالخخوج:  -ٖ

 (ٗ)يا حخؼ الخخكجكأما الياء الداكشة فبل خخكج ليا؛ النتفاء الحخكة التي يتػلَّج مش

                                                           

 .ٕٕٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٖٕٔالبػسعيجؼ، ىبلؿ بغ بجر: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
 .ٕ٘عشج القجماء كالسحجثيغ، )مخجع سابق( ص القافية: عمع ُيشطخ: يػسف، حدشي( (ٖ
ُيشطخ: الخميمي، سعيج بغ خمفاف: ُمطِيخ الخافي بشطع الكافي في عمسي العخكض كالقػافي،  ((ٗ

 .ٕٔٙ)مخجع سابق( ص
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كليحا ال يكػف إال في القػافي السػصػلة بالياء الستحخكة بالفتح أك الزع أك الكدخ، 
كؼ؛ كألف بو يكػف الخخكج مغ  كُسسِّي خخكًجا لبخكزه كتجاكزه لمػصل التابع لمخَّ

 .(ٔ)البيت
كيأتي حخؼ الخخكج في قريجة كاحجة فقط مغ قرائج الجراسة، كىي قريجة 

 الدالسي الستقجـ ذكخىا في باب الػصل بالياء الستحخكة؛ يقػؿ:  مغ )الكامل(اإلماـ 
 خػػػػػػػلِّ الُبكػػػػػػػاَء كإْف ُرِزئػػػػػػػَت بِسثِمػػػػػػػوِ »

 كاْنَيػػػػْس سػػػػخيًعا فػػػػي شخيقػػػػِة َعْجِلػػػػوِ   

   
مْت أركاُنيػػػػػػػػػػػػػػا  إفَّ الُعػػػػػػػػػػػػػػبلَء تيػػػػػػػػػػػػػػجَّ

ًيػػػا فػػػي أىِمػػػوِ    (ٕ)«كالسجػػػُج صػػػاَر ُمعدَّ
 

   
كؼ، كالياء الستحخكة كصل، كالياء الشاشئة أىِمِو( ىي  -فالبلـ في )عجِلِو  الخَّ

 مغ إشباع كدخة ىاء الػصل ىي )الخخكج(.
كؼ دكف فاصل بيشيسا، سػاء الخِّْدف:  -ٗ ىػ حخؼ َمجٍّ أك ليغ يقع قبل الخَّ

كؼ متحخًكا أـ كؼ كالخِّدِؼ خمف راكب  أكاف الخَّ ساكًشا، كُسسِّي بحلظ لػقػعو خمف الخَّ
 .(ٖ)الجابة

ْدؼ باأللف، أك بالػاك كالياء؛ فإْف كاف باأللف كانت الزمة، كال كيكػف الخِّ 
يجػز سقػشيا أك إبجاليا بالػاك أك الياء، أما الخِّدؼ بالػاك كالياء؛ فيجػز اجتساعيسا 

 .(ٗ)في القريجة الػاحجة دكف التداـ بتختيب خاص أك عجد معيغ
البيبلني في رثاء ؛ قػؿ أبي مدمع قرائج الجراسة فيالخدؼ باأللف كمثاؿ 

 اإلماـ الدالسي:     مغ )الكامل(
 يػػا َضػػْخَعَة الَسػػػِت اْنَتَقػػخَت ِخياَرنػػا»

َتشػػػػػػػػػػػػػا بغيػػػػػػػػػػػػػِخ ِخيػػػػػػػػػػػػػارِ     كَتَخَكػػػػػػػػػػػػػَت أمَّ

   
 َناِىيػػػػػِظ ِمػػػػػْغ إْشَفػػػػػاِء أنػػػػػػاِر الُيػػػػػَجػ

ػػػػاِرؼ     َغِذػػػَي الطَّػػػبلـُ كضػػػػلَّ فيػػػِو الدَّ

   
                                                           

 .ٕ٘عشج القجماء كالسحجثيغ، )مخجع سابق( ص : عمع القافيةُيشطخ: يػسف، حدشي( (ٔ
 .ٙٚاف، )مرجر سابق( صالدالسي، نػر الجيغ: الجيػ  ((ٕ
: السعجع السفرل في عمع العخكض كالقافية كفشػف الذعخ، )مخجع سابق( ُيشطخ: يعقػب ((ٖ
 .ٖٔ٘ص
 .ٕٙ: عمع القافية عشج القجماء كالسحجثيغ، )مخجع سابق( صُيشطخ: يػسف، حدشي ((ٗ
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ـِ أْحبػػػػػاِر التَُّقػػػػػى  َناِىيػػػػػِظ ِمػػػػػْغ إْعػػػػػجا

ْيُغ ال َيبقػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػبل أْحبػػػػػػػػػػػػارِ     فالػػػػػػػػػػػػجِّ

   
ػػػػػَخاِة فػػػػػإنَّيعْ   َناِىيػػػػػِظ ِمػػػػػْغ َقْعػػػػػِز الدُّ

 ُسػػػػػػػٌر ِلػػػػػػِجْيِغ الُسْرػػػػػػَصَفى كَسػػػػػػػاِرؼ   

   
ـِ فسػػػا َبِقػػػي  َناِىيػػػِظ ِمػػػْغ َىْمػػػِظ الِكػػػَخا

ـِ كال ُحسػػػػػػاُة الَجػػػػػػارِ    (ٔ)«َرْسػػػػػػُع الِكػػػػػػخا
 

   
ارؼ  -فالخاء في )ِخياِر  الجاِر( ركؼ، كاأللف قبميا  -سػاِرؼ  -أْحباِر  -الدَّ

 ِردؼ.
 بالياء كالػاك؛ قػؿ السحقق الخميمي:  مغ )الكامل( الخدؼكمثاؿ 

يغِ »  أْنَحػػػى الدمػػػاُف عمػػػى أَُىْيػػػِل الػػػجِّ

 كغػػػػػػػػػػػػجا ضػػػػػػػػػػػػبلاًل فػػػػػػػػػػػػييُع ُيػػػػػػػػػػػػؤذيشي  

   
ـْ خصػػػا  يػػػا دىػػػُخ عسػػػًجا كػػػاف ذلػػػظ أ

ـْ ذاؾ فعػػػػػػػػػػػػػُل ُدعابػػػػػػػػػػػػػٍة كُمجػػػػػػػػػػػػػػفِ     أ

   
ـْ ُكْشػػػػػَت تصمػػػػػُب مػػػػػشيُع َدَخػػػػػبلً   لسػػػػػا أ

 أْحيػػػػػػػا ِمػػػػػػَغ السفػػػػػػخكِض كالَسْدػػػػػػُشػفِ   

   
ـِ َتْقصػػػػُع َحْبػػػػَل َمػػػػغْ   ُشػػػػمَّْت يػػػػُج األيػػػػا

 ُأِمػػػػػػػػػػَخْت لػػػػػػػػػػُو بالػصػػػػػػػػػػِل كالتسكػػػػػػػػػػيغِ   

   
 فػػػػػػاْحكْع بحػػػػػػقِّ الػػػػػػّخبِّ كافػػػػػػتْح بيششػػػػػػا

يْ    (ٕ)«غِ َفْتًحػػػػػا كبػػػػػيغ ُعػػػػػجاِة ىػػػػػحا الػػػػػجِّ
 

   
كؼ ىػ الشػف في )يؤذيشي   ْيغ( كجاء  -التسكيِغ  -السدشػِف  -مجػِف  -فالخِّ الجِّ

 الخِّْدؼ قبميا ياًء في البيت األكؿ كالخابع كالخامذ، ككاًكا في البيتيغ الثاني كالثالث.
كؼ حخؼ كاحج  (ٖ)ال يكػف إال باأللف التأسيذ: -٘  كىي ألٌف بيشيا كبيغ الخَّ

يْت ىحه األلف بػػػ)التأسيذ( لتقّجميا عمى  جسيع حخكؼ ُمحخَّؾ ُيدسَّى )الجخيل( كُسسِّ
 .(ٗ)القافية؛ فأْشبيْت ُأسَّ البشاء

 (الكاملمغ ) :الدالسي قػؿ ابغ شيخافكمثاؿ التأسيذ مغ قرائج الجراسة؛ 
 َدَمَغْت ُشسػُس الحػقِّ ليػَل الباشػلِ »

 كَمَحػػػْت أُكػػػفُّ العػػػجِؿ َرْسػػػَع الَجاِىػػػلِ   

   
 كَتَساَيػػػػػػػػَل اإلْسػػػػػػػػبلـُ أْعَصاًفػػػػػػػػا متػػػػػػػػى

 ِبَشْرػػػػػػػػٍخ َعاِجػػػػػػػػلِ َقاَمػػػػػػػْت بشػػػػػػػػػُه لػػػػػػػػُو   

   
                                                           

 .ٖٛٚمدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص ( البيبلني، أبػ(ٔ
 .ٕٕٗالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
 .ٜٕ: عمع القافية عشج القجماء كالسحجثيغ، )مخجع سابق( صحدشي ػسف،ُيشطخ: ي ((ٖ
: السعجع السفرل في عمع العخكض كالقافية كفشػف الذعخ، )مخجع سابق( ُيشطخ: يعقػب (ٗ)
.ٜٖٗص
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 كالَعػػػػػػْجُؿ َيْرػػػػػػعُج راقًيػػػػػػا َدرَج الُعػػػػػػبل

ػػػػػاِفلِ     كالَجػػػػػػُر َييػػػػػبُط ىاكًيػػػػػا فػػػػػي الدَّ

   
 كإَذا َتَرػػػػػػػػاَدَمِت الَكَتاِئػػػػػػػػػُب كالطَُّبػػػػػػػػػا

(ٔ)«َحَكَسػػْت بسػػا َيخجػػػُه َقْمػػُب اآلِمػػلِ   
 

   
اآلِمِل( حخؼ ركؼ، كاأللف  -الداِفِل  -عاِجِل  -فالبلـ في )الجاِىِل 

كؼ كبيغ التأسيذ ىػ الجخيل، كسيأتي بيانو في  تأسيذ، كالحخؼ الػاقع بيغ الخَّ
 اآلتي.

خيل:  -ٙ كؼ، كُسسِّي الجَّ ىػ الحخؼ الُسحخَّؾ الػاقع بيغ ألف التأسيذ كالخَّ
دخيبًل؛ ألنو دخيل في القافية بدبب مجيئو مختمًفا بعج ألف التأسيذ الحؼ ال يجػز 

مًفا؛ أؼ ال ُيذتخط فيو اتحاد نػع الحخؼ في القريجة كمعشى مجيئو مخت (ٕ)اختبلفو
الػاحجة؛ فأحياًنا يكػف راًء أك نػًنا أك صاًدا أك أؼ حخؼ متحخِّؾ صحيح، كالجخيل 
مبلـز لمتأسيذ؛ بسعشى أف كجػد أحجىسا يدتمـد كجػد اآلخخ، ككبلىسا ال يجتسع مع 

 .(ٖ)الخِّْدؼ
ابغ شيخاف الستقجمة، كالقريجة  كمغ أمثمة الجخيل في قرائج الجراسة؛ قريجة

 ككبلىسا ألبي مدمع البيبلني؛ يقػؿ في )السيسية(: (٘)ك)العيشية( (ٗ))السيسية(
 مغ )الصػيل(

 أَحقِّػػػػػػػػػػػػػا ِعبػػػػػػػػػػػػػاَد هللِا أفَّ ِخَيػػػػػػػػػػػػػاَرُكعْ »

ـَ الُيػػػػػػػػػػَجػ كُتَقػػػػػػػػػػاِكـُ     ُتَشاِصػػػػػػػػػػُب ُقػػػػػػػػػػػَّا

   
 ُسػػػػػػُيػُفُكُع يػػػػػػا َقػػػػػػػـُ َسػػػػػػْيَفاِف: َخػػػػػػاِذؿٌ 

 فػػػػػي الُسِحقِّػػػػػيَغ َخػػػػػاِزـُ ِلَحػػػػػقٍّ كَسػػػػػيٌف   

   
ـُ أْلػػػػػٌف مػػػػػا َبَشػػػػػى الَفػػػػػْخُد ِمػػػػػشُكعُ   أَيْيػػػػػِج

(ٙ)«ككيػػَف ِبَشػػاُء الَفػػْخِد كاألْلػػُف َىػػاِدـُ   
 

   

                                                           

 .ٜٙٔص ، )مرجر سابق(ابغ شيخاف: الجيػاف ((ٔ
ُيشطخ: الدالسي، نػر الجيغ: السشيل الرافي عمى فاتح العخكض كالقػافي، )مخجع سابق(  (ٕ)
.ٕٖٚص
 .ٕٙٔ: عمع العخكض كالقافية، )مخجع سابق( ص، عبجالعديدُيشطخ: عتيق ((ٖ
 .ٖ٘ٙالبيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( صُيشطخ:  ((ٗ
.ٜٙٙص ُيشطخ: السرجر الدابق، ((٘
 .ٛٙٙص السرجر الدابق، ((ٙ
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كؼ كألف التأسيذ حخؼ  السيع في األبيات حخؼ ركّؼ، كاأللف تأسيذ، كبيغ الخَّ
كالداؼ في متحخؾ ىػ الجخيل؛ فجاء الجخيل حخؼ الػاك في البيت األكؿ )ُتقاِكـُ( 

ـُ( كىكحا لع يمتدـْ الذاعخ في الجخيل حخًفا  الثاني )خاِزـُ( كالجاؿ في الثالث )ىاِد
 بعيشو.

 أنهاع القافية باعتبار اإلطالق والتقييج:)ب( 
قػافي شعخ االستشياض في القرائج السجركسة ما بيغ اإلشبلؽ كالتقييج،  تتشػَّع

 كبيانيا عمى الشحػ اآلتي:
كىي ستة أقداـ تبًعا  (ٔ)«ىي ما كانت متحخكة الّخكؼ » مقة:القافية الُسظ -ٔ
 :(ٕ)لحخكفيا

)أ( القافية السصمقة السجخدة مغ الخِّْدؼ كالتأسيذ مػصػلة بحخؼ الميغ؛ 
 السحقق الخميمي:     مغ )الصػيل(كمثاليا قػؿ 

 ُتَبػػػػػػاُح ِدَمػػػػػػػاُء الُسْدػػػػػػػِمسيَغ ُضبلَمػػػػػػػةً »

 كَيْسَشػػػػػػػعُ كال َمْمَجػػػػػػػٌأ َيْحِسػػػػػػػي َضػػػػػػػعيًفا   

   
 كُتشَتَيػػػػُب األمػػػػػاُؿ فػػػػي ُكػػػػلِّ َمْحَفػػػػلٍ 

 كال َقػػػػػػػاِئٌع بالَعػػػػػػػْجِؿ عػػػػػػػغ َذاَؾ َيػػػػػػػْجَفعُ   

   
 فكػػػػػػْع فيػػػػػػِو َمْطمػػػػػػػـٌ إذا َمػػػػػػجَّ َشْخَفػػػػػػوُ 

ػػػػػػػػػساِء َتَقْعَقػػػػػػػػػعُ     َتَذػػػػػػػػػكَّى كأبػػػػػػػػػػاُب الدَّ

   
 كأْرَمَمػػػػػػػػػػػػٌة َجشَّػػػػػػػػػػػػْت بَفػػػػػػػػػػػػْخِط ُبكاِئيػػػػػػػػػػػػا

(ٖ)«ِلقمَّػػػػػِة َحامييػػػػػا إلػػػػػى هللِا َتْزػػػػػَخعُ   
 

   
َتْزَخُع( كىي مصمقة مجخدة مغ  -تَقْعَقُع  -َيْجَفُع  -القافية في األبيات )َيْسَشُع ف

كؼ حخؼ )العيغ(الخِّْدؼ كالتأسيذ، ك  كىػ متحخؾ مػصػؿ بالػاك الشاشئة مغ  الخَّ
 إشباع حخكة الزسة فيو.

ا )ب( القافية السصمقة السجخدة مغ الخِّْدؼ كالتأسيذ مػصػلة بالياء، كمثالي
ـ ذكخىا في حخكؼ القافية؛ كىي قريجة  قريجة كاحجة فقط مغ قرائج الجراسة َتقجَّ

                                                           

 .٘ٙٔعتيق، عبجالعديد: عمع العخكض كالقافية، )مخجع سابق( ص ((ٔ
ُيشطخ في أقداـ القافية السصمقة: الخميمي، سعيج بغ خمفاف: ُمطِيخ الخافي بشطع الكافي في  ((ٕ

 .ٖٕٛعمسي العخكض كالقػافي، )مخجع سابق( ص
.ٜٔٔق( صالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، )مرجر ساب ((ٖ
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اإلماـ الدالسي التي جاءت مػصػلة بالياء الستحخكة بالكدخ؛ يقػؿ ذاكًخا الذيخ 
 صالح بغ عمي الحارثي:      مغ )الكامل(

 هلِل َدْىػػػػػػػػػػٌخ عػػػػػػػػػػعَّ فيػػػػػػػػػػِو )َصػػػػػػػػػػاِلٌح(»

 وِ أىػػػػػػَل الَبدػػػػػػيَصِة َفْزػػػػػػُمُو مػػػػػػع َعْجِلػػػػػػ  
   

ـِ ِبَحاِلػػػػػػػوِ   لقػػػػػػػِج اْشػػػػػػػَتَخػ ِشػػػػػػػَيَع الِكػػػػػػػَخا

 كِبَساِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو كِبَقػِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو كِبَشْدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِموِ   

   
 إفَّ الُعػػػبل َحَكَسػػػْت كمػػػا فػػػي ُحْكِسيػػػا

(ٔ)«َرْيػػػػػٌب بػػػػػأفَّ الَسْجػػػػػَج فيػػػػػِو كِشػػػػػْبِموِ   
 

   
ِشْبِمِو( كالبلـ: ركؼ، كىػ مػصػؿ بالياء  -َنْدِمِو  -فالقافية ىي لفع )َعْجِلِو 

ْت كدختيا فرارت خخكًجا، كال ردؼ كال تأسيذ في القافية. التي  ُمجَّ
)ج( القافية السصمقة السخدكفة السػصػلة بحخؼ الميغ: كمثاليا مغ قرائج 

 بي سبلـ الكشجؼ:     مغ )الكامل(؛ قػؿ أةالجراس
 ُقػػػػػِمي ُعسػػػػاُف كفػػػػى ُقُعػػػػػُدِؾ ِذلَّػػػػةً »

 اَتْشُطػػػػػػػػػخؼ َمػػػػػػػػػْغ َقاَمػػػػػػػػػ ِلَبِشيػػػػػػػػػِظ َىػػػػػػػػػبلَّ   
   

  َقػػػػػػػػَخْأِت فػػػػػػػػي تَػػػػػػػػآريِخ األُلػػػػػػػػىَىػػػػػػػػبلَّ 

 اإْذ أْيَقزػػػػػػػػػػا بِدػػػػػػػػػيػِفيْع َمػػػػػػػػػْغ َناَمػػػػػػػػػ  
   

 َأَك َمػػػػػػا َسػػػػػػِسْعِت أنَّيػػػػػػْع قػػػػػػج دكَّخػػػػػػػػا

 ا !أْعػػػػػػػػػَجاَءىْع إْذ َخػػػػػػػػػاَلُفػا األْحَكاَمػػػػػػػػػ  

   
ػػػػػجكاأَك َمػػػػػ  ا َعِمْسػػػػػِت بػػػػػأفَّ َقػَمػػػػػِظ َميَّ

 ا !)أفخيقيػػػػػػػا( كاْسَتْأَسػػػػػػػخكا األْعَجاَمػػػػػػػ  

   
 ِظ أْرَض َنْجػػػػٍج كالَحدػػػػاَمَمكػػػػػا ُممػَكػػػػ

(ٕ)«ا(كاْسَتْشَدلػا )الَبْحػَخيَغ( ثُػعَّ )ِتَياَمػ  
 

   
كؼ ىػ  (ٖ)ِتَياَما( -األعَجاَما  -األحَكاَما  -َناَما  -فالقافية ىي )َقاَما  كالخَّ

 حخؼ السيع السحخَّؾ بالفتح، كاأللف قبمو ِرْدؼ، كاأللف بعجه كصل.
السػصػلة بالياء: كىحا الشػع ال يػجج لو شاىج )د( القافية السصمقة السخدكفة 

 مغ قرائج الجراسة.
                                                           

 .ٚٚالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٜٚالكشجؼ، أبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( ص ((ٕ
أبػ  ىحا عمى قػؿ األخفر، كىػ أفَّ القافية آخخ كمسة في البيت، كىػ القػؿ الحؼ اختاره ((ٖ

مو الحدغ العخكضي في كتابو )الجامع( األخفر في ىحا ىػ الحق، كما فقػؿ »بقػلو:  كفزَّ
.  ُيشطخ: العخكضي، أبػ الحدغ، أحسج بغ دمحم «يحتاج مع كضػحو إلى حجة أكثخ مشو

، دار ٔىػ(: الجامع في العخكض كالقػافي، تح: د. زىيخ غازؼ زاىج، كىبلؿ ناجي، طٕٖٗ)ت
 .ٖٕٙـ، صٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔلبشاف،  -الجيل، بيخكت 
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دة السػصػلة بالميغ: كمثاليا قػؿ أبي مدمع  )ىػ( القافية السصمقة الُسؤسَّ
 البيبلني في )العيشية(:    مغ )الصػيل(

 لقػػػْج َمكَّػػػَغ األْعػػػَجاَء ِمشَّػػػا اْنِخػػػَجاُعشا»

 كقػػػػػػػج الَح آٌؿ فػػػػػػػي الَسَياِمػػػػػػػِو الِمػػػػػػػعُ   

   
 كَسػػػْػَرُة َبْعػػػٍس َفػػػػَؽ َبْعػػػٍس كَحْسَمػػػةٌ 

 ِلَدْيػػػػػػٍج عمػػػػػػى َعْسػػػػػػٍخك كمػػػػػػا ثَػػػػػػعَّ َراِدعُ   

   
ْيِغ ُكػػػػػلّّ ِلَسػػػػػْحَىبٍ   كَتْسِديػػػػػُق ىػػػػػحا الػػػػػجِّ

َعػػػػػػػػػاُه ُتَذػػػػػػػػػاِيعُ     َلػػػػػػػػػُو ِشػػػػػػػػػَيٌع فيَسػػػػػػػػػا ادَّ

   
ْيُغ إال كاِحػػػٌج، كالػػػحؼ َنػػػَخػ   كمػػػا الػػػجِّ

(ٔ)«َضػػػبلالِت أْتَبػػػاِع الَيػػػَػػ َتَتَقػػػاَرعُ   
 

   
تتَقاَرُع(  -تَذاِيُع  -َراِدُع  -فالقافية في األبيات عمى رأؼ األخفر ىي )الِمُع 

كّؼ، كاأللف تأسيذ، كما بعجىا دخيل، كالعيغ ركّؼ، كىػ  كىي مصمقة لتحّخِؾ الخَّ
 مػصػؿ بالػاك الشاشئة مغ إشباع حخكة الزسة.

دة السػصػلة بالياء: كمثاليا شا ىج كاحج مغ قرائج )ك( القافية السصمقة الُسؤسَّ
 الجراسة جاءت مػصػلة بالياء الداكشة، كىي قريجة اإلماـ الدالسي التي يقػؿ فييا:

 مغ )الصػيل(
 ألػػػيَذ َسػػػبيُل الِعػػػدِّ أْكَلػػػى ِبػػػِحؼ الشَُّيػػػى»

 إْف َكػػػػػػػػػػػػػػػُجَرْت ِلمػػػػػػػػػػػػػػػػاِرِديَغ َمَذػػػػػػػػػػػػػػػاِرُبوْ ك   

   
ػػػػػػْت ِبَسْكػػػػػػَخِه الشُّػػػػػػػػػػ  كإفَّ ِجَشػػػػػػاَف الُخْمػػػػػػِج ُحفَّ

 ػػػػػػػػػػػػػُفػِس كُدكَف الَخيػػػػػػػِخ َتبػػػػػػػجك َمَشاِقُبػػػػػػػوْ   

   
ػػيِف فػػالَتِسِذ الَبَقػػا  كِمػػْغ َتْحػػِت ِضػػلِّ الدَّ

(ٕ)«إَذا َحكََّسْتػػُو فػػي السعػػاِدؼ َمَزػػاِرُبوْ   
 

   
كؼ  فالباء: ركؼ، كىػ متحخؾ بالزع، كمػصػؿ بالياء الداكشة، كقبل الخَّ

 فالقافية مصمقة مؤسدة.حخؼ ىػ الجخيل، كقبل الجخيل ألف التأسيذ؛ إذف 
 
 
 
 

                                                           

 .ٕٚٙالذعخية، )مرجر سابق( ص البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار ((ٔ
 .ٜٚالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
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كؼ، كىي ثبلثة أنػاعالقافية الُسقيََّجة:  -ٕ  :(ٔ)ىي ما كانت ساكشة الخَّ
دة مغ الخٍّْدؼ كالتأسيذ: كمثاؿ ذلظ قػؿ ابغ شيخاف  )أ( القافية الُسقيَّجة السجخَّ

 الدالسي:     مغ )الصػيل(
 كأْشػػػػػػػػػػَيُج أفَّ الَسْجػػػػػػػػػػَج َشػػػػػػػػػػْيٌج كُدكَنػػػػػػػػػػوُ »

َسػػػػػػػػػعْ َمَكػػػػػػػػػاِرُه؛    ػػػػػػػػػُع فػػػػػػػػػي الجَّ  فاْشػػػػػػػػػَيْجُىغَّ كالدُّ

   
 كأفَّ الُعػػػػػػػػػبل ُمْدَتْحَدػػػػػػػػػٌغ حيُثسػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػى

 كال ِسػػػػػػػػػيَّسا إْف َجػػػػػػػػػاَء فػػػػػػػػػي َشاَعػػػػػػػػػِة الَحَكػػػػػػػػػعْ   

   
 أَرػ الشَّػػػػػػػػػاَس أْشػػػػػػػػػَباًىا كلكػػػػػػػػػْغ َتَبػػػػػػػػػاَيُشػا

ػَيعْ    (ٕ)«َصَفاٍت كِفْعبًل في الَسَداِعي كفػي الذِّ
 

   
كؼ ىػ السيع الداكشة، كال   ِرْدَؼ كال تأسيذ في القافية.فالخَّ

)ب( القافية الُسقيَّجة السخدكفة: كمغ أمثمتيا قريجتاف فقط مغ قرائج الجراسة؛ 
ع(  (ٖ)األكلى قريجة الديج ىبلؿ بغ بجر البػسعيجؼ كالثانية قريجة )ُعساني ُيػدِّ

 لعبجهللا بغ دمحم الصائي؛ يقػؿ فييا:    مغ )مجدكء الكامل(
َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة »  كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجْ قالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت ُمػدِّ

 َعػػػػػػػػػػػػػَدـَ الحبيػػػػػػػػػػػػػُب عمػػػػػػػػػػػػػى الِبَعػػػػػػػػػػػػػادْ   

   
ـَ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؼ ال  حتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 َتخَضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاًرا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالِببلدْ   

   
 ال َدْمَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ُتْثِشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَظ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغْ 

(ٗ)«ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا الخَِّحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل كال ِكَدادْ   
 

   
 فالجاؿ ركّؼ، كىػ ساكغ، كقبمو ألف الخِّْدؼ.

التي لع يتقيَّج فييا  كُيْدَتثشى مغ ترشيف القافية السقيجة السخدكفة قرائج الصائي
كؼ، كىي داخمة ضسغ قرائج الجراسة: قريجة يبقافية مػحجة، ك  تعجد فييا حخؼ الخَّ

                                                           

، دار الفكخ العخبي، بيخكت ٗ، طُيشطخ: مّشاع، ىاشع صالح: الذافي في العخكض كالقػافي (ٔ)
 .ٖٕٚصـ، ٖٕٓٓلبشاف،  -
 .ٕ٘ٓابغ شيخاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
 ل(مغ )مجدكء الكام   مصمعيا:  ((ٖ

 بغػػػػػػػػػػػػػػػجاُد يػػػػػػػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػػػػػػَج األبػػػػػػػػػػػػػػػاةْ »

 «يػػػػػػػػػا ُأْخػػػػػػػػػَت َدْجَمػػػػػػػػػة كالُفػػػػػػػػػخاْت   
   

 .ُٖٔٔيشطخ: البػسعيجؼ، ىبلؿ بغ بجر: الجيػاف، )مرجر سابق( ص
 .ٖٔ( الصائي: األعساؿ الذعخية، ديػاف الفجخ الداحف، )مرجر سابق( ص(ٗ
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كقريجة )يا جشجؼ يا  (ٕ)كقريجة )تحية إلى جسيمة( (ٔ))فمدصيغ أماـ الججار(
 .(ٖ)مغػار(

دة: كُتسثِّميا مغ قرائج الجراسة؛ قريجتاف فقط؛  )ج( القافية الُسقيَّجة الُسَؤسَّ
 كىسا لئلماـ الدالسي؛ يقػؿ في األكلى:     مغ )مجدكء الكامل(

 َصػػػػبًخا عمػػػػػى َمَزػػػػِس الَسَرػػػػػاِرعْ »

ْىُخ لؤلْعَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِر َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِشعْ     فالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجَّ

   
ْف فػػػػػػػػػػػػػإفَّ العْسػػػػػػػػػػػػػَخ فػػػػػػػػػػػػػي اإل  َىػػػػػػػػػػػػػػِّ

(ٗ)«نَدػػػػػػػػاِف ِمػػػػػػػػػْغ َبْعػػػػػػػػِس الَػَداِئػػػػػػػػػعْ   
 

   
 كيقػؿ في الثانية:    مغ) الخفيف(

 الُخْمػػِج َقػػْػـٌ كيػػَف َيخُجػػػ الِحَدػػاَف فػػي »

 أِلُفػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػحَُّؿ بػػػػػػػػػػيَغ ِغْيػػػػػػػػػػٍج َنػػػػػػػػػػَػاِععْ   

   
ْيَغ َداِرًسػػػػػػػػػػػػا كالَسَعػػػػػػػػػػػػاِلي  َتَخُكػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػجِّ

(٘)«َعػػػػػػاِشبلٍت كَضػػػػػػػيَُّعػا ُكػػػػػػػلَّ الِزـْ   
 

   
كؼ في القريجة األكلى )العيغ( كفي الثانية )السيع( كىػ ساكغ في  فػػالخَّ

دة في القريجتيغ، كقبمو الجخيل، كقبل الجخيل ألف  التأسيذ؛ إذف فالقافية مقيَّجة ُمؤسَّ
 كمييسا.

 كالججكؿ اآلتي ُيبيِّغ ندبة القػافي السصمقة كالسقيَّجة في قرائج الجراسة:
 [: شكل القافيةٗججكؿ]

 الشدبة عجد السخات القافية

 %ٔٛ ٚ٘ السصمقة

 %ٛٔ ٖٔ السقيَّجة

  ٓٚ السجسػع

   

                                                           

 .ٔٗٔص، )مرجر سابق(،ديػاف كداًعا أييا الميل الصػيل الصائي: األعساؿ الذعخية،ُيشطخ: ((ٔ

 .ٖٙ، ديػاف الفجخ الداحف، صالسرجر الدابق( ُيشطخ: (ٕ
 .ٜٕٔص ، ديػاف كداًعا أييا الميل الصػيل،السرجر الدابق( ُيشطخ: (ٖ
 .ٜٗ( الدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص(ٗ
 .ٜٔٔص السرجر الدابق، ((٘
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ح الججكؿ أعبله رجحاف كفَّة القػافي السصمقة بفارؽ كبيخ بمغ ) %( ٔٛيػضِّ
كىي ندبة تتساشى كندكع الذعخ االستشياضي الحؼ يجشح شعخاؤه إلى إشبلؽ 

ما تتيحو القافية السصمقة »انفعاالتيع بأنفاٍس قػية مستجة مشجفعة، يداعجىع في ذلظ 
اسيذ، كالتشفيذ عسَّا في الرجكر؛ مغ إمكاناٍت مػسيقية، كتفخيٍغ لمسذاعخ كاألح

 .(ٔ)«مقارنًة بالقافية السقيَّجة
%( كىي عمى الخغع مغ ٛٔأما القافية السقيَّجة؛ فشدبتيا في قرائج الجراسة ) 

فػنيا لتشداؽ مع بعس تػجياتيع الشفدية  قمة استعساليا؛ إال أفَّ شعخاء الجراسة يػضِّ
كؼ الداكغ ُيذِعخ بانقصاٍع صػتي كتجاربيع الذعػرية؛ فَتَػقُُّف القافية  عمى حخؼ الخَّ

مفاجئ، ككتع لؤلنفاس، كىحا يبلئع في التعبيخ عغ حالة المػعة كاألسى التي 
 يراحبيا تعب نفدي، كألع مكبػت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الشعيسي، أنذ: االلتداـ كاإلبجاع الفشي في الذعخ اإلسبلمي السعاصخ، )مخجع سابق(  ((ٔ
 .ٜٖٖص
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  :مجخل:  اإليقاع الجاخمي:ثانًيا 
أنَّو  ثسَّة إيقاٌع داخمي في الشز الذعخؼ يتعاضج مع إيقاع الػزف كالقافية، إال

ال ُيقاس بيسا؛ إنسا َتذعخ بو الحائقة األدبية الدميسة، كتمقط نغسو األذف، كُيَحذ معو 
بجخس تآلفي مػسيقي، كىػ إيقاع تزبصو صشعة الذاعخ الحؼ يجرؾ ما كراء الػزف 
كالقافية مغ محدشات، مع ما يخافقيا مغ ائتبلٍؼ بيغ الحخكؼ كالكمسات كالجسل 

 كتشاغسيا.
شػقي ضيف في كتابو )في الشقج األدبي( مشابع السػسيقى يػضح الجكتػر 

عمى أفَّ مػسيقى »الجاخمية، ُمسيًِّدا شعخ )البحتخؼ( عغ غيخه مغ الذعخاء في قػلو: 
الذعخ لع ُيزبط مشيا إال ضاىخىا، كىػ ما تزبصو قػاعج عمسي العخكض كالقػافي. 

الذاعخ لكمساتو، كما  ككراء ىحه السػسيقى الطاىخة مػسيقى خفية تشبع مغ اختيار
بيشيا مغ تبلـؤ في الحخكؼ كالحخكات، ككأفَّ لمذاعخ أذًنا داخمية كراء أذنو الطاىخة 
تدسع كل شكمة ككل حخؼ كحخكة بػضػح تاـ. كبيحه السػسيقى الخفية يتفاضل 
الذعخاء، كلعل شاعًخا عخبًيا لع يدتػِؼ مشيا ما استػفاه البحتخؼ، كلحلظ كاف القجماء 

إفَّ بذعخه صشعة خفية؛ فذعخه أصػات جسيمة كغشاء ُمصِخب، كقمَّسا كججنا يقػلػف 
عشجه تججيًجا في السعاني؛ كلكغ دائًسا نجج عشجه األصػات السعجبة كاأللفاظ الجسيمة؛ 

 .(ٔ)«فيػ بمبل الذعخ العخبي يرجح دائًسا بأنغامو
كيبيِّغ الجكتػر شػقي ضيف أيًزا معالع السػسيقى الجاخمية محاكاًل تذخيريا 

فإف تحميل  ؛كميسا يكغ»في كتابو )الفغ كمحاىبو في الذعخ العخبي( فيقػؿ: 
 السػسيقى الجاخمية في الذعخ ال يكذفو الشحػ كال العخكض، كلعل خيًخا مغ ذلظ أفْ 

حه السػسيقى ى مغ أفَّ ( ذ الشقجأس) في كتابو (المبػرف )نخجع إلى ما الحطو 
اختيار الكمسات كتختيبيا مغ جية، ثع السذاكمة بيغ  :ىسا ؛يذخريا جانباف ميساف

                                                           

 .ٜٚصمرخ، د.ت،  -، دار السعارؼ، القاىخة ٜضيف، شػقي: في الشقج األدبي، ط ((ٔ
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حتى تحجث ىحه  ؛عاني التي تجؿ عمييا مغ جية أخخػ أصػات ىحه الكمسات كالس
 .(ٔ)«الرشاعة الغخيبة

كتػافق بيغ كَيْحُدغ اإليقاع كيقػػ كمسا اىتع الذاعخ بأنداؽ لغتو في اندجاـ 
يَّة؛ دِ ريجة، كالعخب في ذلظ أىل َسْبٍق كمَ كحجاتيا الرػتية في البيت الػاحج أك الق

بل إنَّيع جعمػا مغ بعس »فاىتسػا بتدييغ كبلميع بألػاٍف مغ البجيع الخبلب؛ 
( ٕ)«السحدشات البجيعية المفطية لػًنا مغ التقديع اإليقاعي في داخل البيت نفدو

 .(ٖ)إنسا يدتتبع ضبصيا العشاية بفشػف البجيع الرػتية فالسػسيقى الجاخمية
ُيدمَّط الزػء في ىحه الجراسة عمى بعس الطػاىخ البجيعية الرػتية التي سك 

تذكِّل إيقاًعا تآلفًيا داخمًيا في شعخ االستشياض في ُعساف في عرخ الجراسة، كىحه 
 الطػاىخ ىي:

 التقديع كالتخصيع )الدجع الستػازؼ(. (ٔ)
 التكخار.( ٕ)
 الجشاس (ٖ)
 
 ( التقديم والتخصيع )الدجع الستهازي(:ٔ)

ُيْصَمق التقديع عشج أىل البجيع عمى أنػاع شتى؛ ليدت الجراسة برجد تعجادىا؛ 
كُيقَرُج بو  (ٗ)التقصيع(في قرائج الجراسة، كىػ )تقديع كإنَّسا ُيؤخح مشيا الشػع األبخز 

                                                           

مرخ،  -، دار السعارؼ، القاىخة ٔٔط الفغ كمحاىبو في الذعخ العخبي، ضيف، شػقي: ((ٔ
 .ٓٛص د.ت،

 .٘ٙٔصمحسػد: مػسيقا الذعخ العخبي، )مخجع سابق(  فاخػرؼ، ((ٕ
 .ُٚٚيشطخ: ضيف، شػقي: الفغ كمحاىبو في الذعخ العخبي، )مخجع سابق( ص ((ٖ
 .ٗٓٙصالقيخكاني، ابغ رشيق: العسجة في صشاعة الذعخ كنقجه، )مرجر سابق( ُيشطخ:  ((ٗ
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ـٍ ُتسثِّل تفعيبلتو العخكضية، أك إلى » تقصيع ألفاظ البيت الػاحج مغ الذعخ إلى أقدا
 كسيأتي بيانو في مػضعو. (ٕ)كمشو يتفخع )التخصيع( (ٔ)«مقاشع متداكية في الػزف 

كىحا الشػع مغ التقديع يذتخؾ في صػرتو مع لػٍف آخخ مغ ألػاف البجيع ُيصمق 
 عبارة عغ إتياف الستكمع بسعافٍ »فػيف( كىػ عميو في السرصمح الببلغي اسع )الت

شتى مغ السجح أك الغدؿ، أك غيخ ذلظ مغ الفشػف كاألغخاض، كل فغ في جسمة مغ 
، مع تداكؼ الجسل السخكبة في الػزنية، امشفرمة مغ أختيا بالتجسيع غالبً  الكبلـ

 .(ٖ)«كيكػف بالجسل الصػيمة كالستػسصة كالقريخة
كتب األدب كالببلغة ُيدتخمز أفَّ كبل المػنيغ كبالشطخ كاالستقخاء في 

)التقديع بالتقصيع، كالتفػيف( ىسا في الشياية كجياف لعسمة كاحجة مع اختبلؼ 
ة في االصصبلح مع بياف السخاد كالسقرػد.  السرصمح، كال ُمذاحَّ

ُيسثُِّل التقديع نسًصا إيقاعًيا مسيًدا في قرائج االستشياض عشج بعس شعخاء 
فيػ ُيْحِجث تذاكبًل صػتًيا في السػسيقى الجاخمية لمشز، كتتآلف معو الجراسة؛ 

الػحجات الشغسية لمسقصع العخكضي في البيت الػاحج أك في عجة أبيات؛ ُمذكِّبًل بحلظ 
 رافًجا يتقػَّػ بو السعشى، كيصخب بإيقاع مقاشعو األسساع.

الدالسي الُسمّقب  كأكثخ َمْغ ُأكِلَع بالتقديع مغ شعخاء الجراسة ىػ ابغ شيخاف
بػػ)شيخ البياف( كمغ أمثمة التقديع في شعخه قػلو يرف اإلماـ سالع بغ راشج 
الخخكصي في قريجتو التي يحكخ فييا حرار اإلماـ لحرغ بمجة الحـد بػالية 

 الخستاؽ:     مغ )الخمل(
ػػػػػػػػػػػِة، َمػػػػػػػػػػػأُمػُف الِبَشػػػػػػػػػػػا»  َراِشػػػػػػػػػػػُج اأُلمَّ

ػػػػػػػػػػػػِة، َمْدػػػػػػػػػػػػُشػُف    ػػػػػػػػػػػػَباَكاِقػػػػػػػػػػػػُج الِيسَّ  الذَّ

   
                                                           

 لبشاف، د.ت، -بيخكت عمع البجيع، د.ط، دار الشيزة العخبية، ( عتيق، عبجالعديد: (ٔ
 .ٜٖٔص
 .ٔٗٔالسخجع الدابق، صُيشطخ: ((ٕ
ىػ(: تحخيخ التحبيخ في ٗ٘ٙ( ابغ أبي اإلصبع، أبػ دمحم، زكي الجيغ عبجالعطيع السرخؼ )ت (ٖ

صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخآف، تح: د. حفشي دمحم شخؼ، د.ط، السجمذ األعمى 
 .ٕٓٙمرخ، د.ت، ص -التخاث اإلسبلمي، القاىخة لمذؤكف اإلسبلمية، لجشة إحياء 
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 َسػػػػػػػػاِلُع الَجاِنػػػػػػػػِب، َمْسػػػػػػػػُجكُد الَسػػػػػػػػَجػ

 َشػػػػػػػػػاِىُخ الُحْجػػػػػػػػػَدِة، َمْعُقػػػػػػػػػػُد الُحَبػػػػػػػػػا  

   
 آِمػػػػػػػػػػُغ الَسْخَصػػػػػػػػػػِج، َمْيُسػػػػػػػػػػػُف المَِّقػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػُيَبا    َصػػػػػػػػاِعُج الَسْقِرػػػػػػػػِج، َيْعمػػػػػػػػػ الذُّ

   
 َباِسػػػػػػػػػُط الخَّاَحػػػػػػػػػِة، َمْحُسػػػػػػػػػْػُد الُعػػػػػػػػػبل

ػػػػػػاَحِة، َمػػػػػػْأَكػ اأُلَدَبػػػػػػا   (ٔ)«كاِسػػػػػػُع الدَّ
 

   
ع ابغ شيخاف كل بيت إلى أربعة أقداـ متداكية، يسثل كل قدع كحجة  ُيقدِّ
صػتية مدتقمة بسعشاىا، كسا تتػافق بعس الكمسات في صيغتيا الرخفية؛ لتذكِّل 

 دائخة إيقاعية متساثمة األصػات بيغ شصخؼ البيت الػاحج، ثع بيغ األبيات مجتسعة:
 الرخفيةالريغة  الذظخ الثاني الذظخ األول 

 اسع فاعل كاقج راشج البيت األول
 اسع مفعػؿ مدشػف  مأمػف 

 اسع فاعل شاىخ سالع البيت الثاني
 اسع مفعػؿ معقػد مسجكد

 اسع فاعل صاعج آمغ البيت الثالث

 (ٕ)اسع مكاف الَسقِرج الَسخَصج
 اسع فاعل كاسع باسط البيت الخابع

 
العخكضي بيغ شصخؼ األبيات عبلكة عمى التصابق الرػتي في السقصع 

 األكؿ كالثاني كالخابع في األلفاظ اآلتية:
 // [ °/°] ْلِيْسَسِة  -// [ °/°اأُلمَِّة = الِيسَِّة   ] أْلَْمَسِة   -
با   ] ْلِبَشا  -  [ °//°] ْشَذَبا  -[  °//°الِبَشا = الذَّ

                                                           

 .ٛٛٔصابغ شيخاف: الجيػاف، )مرجر سابق(  ((ٔ
، دار ابغ كثيخ، ٕالدامخائي، دمحم فاضل صالح: الرخؼ العخبي أحكاـٌ كمعاٍف، ط ُيشطخ: ((ٕ

 .ٕٔٔـ، صٕٙٔٓ -ىػ ٖٚٗٔ، سػريا -دمذق
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 [ //°/° ]ْلُحْجَدةِ  -[  //°/°الَجاِنِب = الُحْجَدِة   ] ْلَجاِنِب  -
 [ °//°] ْلُحَبا  -[  °//°الَسَجػ = الُحَبا   ] ْلَسَجػ  -
اَحِة   ] ْرَراَحِة  -  [ //°/°] ْسَداَحِة  -[  //°/°الخَّاَحِة = الدَّ
ىحا التصابق نغًسا إضافًيا في جخس السػسيقى الجاخمية لمشز؛ فَيحجث ُيشِذئ ك 

البيتيغ األكؿ كالثاني مغ جية، كفي بحلظ التػافق الكمِّي في تفاعيل بحخ الخمل في 
البيتيغ الثالث كالخابع مغ جية أخخػ بالتداكؼ بيغ حذػ الرجر كحذػ العجد، كبيغ 

 العخكض كالزخب؛ عمى الشحػ اآلتي ِكْفق الكتابة العخكضية:
 التصابق بيغ البيتيغ األكؿ كالثاني في تفاعيل البحخ: -
 ِبَشػػػػالْ ُف   ِة، َمػػػػأُمػسَ ػ   ػػػػػػمْ َراِشػػػػُج أْلُ 

 َباَذػػػػشْ ُف ِة، َمْدػػػػُشػ ػػػػػػػػػػػسَ    ػػػػػػػػػسْ ػػػػػػيِ َكاِقػػػػُج لْ   

   
 َسػػػَجػلْ ُد     ِنػػػِب، َمْسػػػُجك   َجػػػاَسػػػاِلُع لْ 

 ُحَبػػػػالْ  دُ    َمْعُقػػػػػ َدِة،ػػ   ػػػػػػػػػػػػػُحجْ َشػػػػاِىُخ لْ   

   
/°// °/°   / /  /°/°      /°/ /°         / °//  °/°    / / /°/°     / °//° 
 فػػػػػاعػػػػػمغ   فػِعػػػػػػػػػػػبلتػغ      فاعبلتغ           فاعمغ      فػِعػػػػػػػػػػػػػبلتػغ  فاعبلتغ   

 الزخب      العخكض            الػػػػػػػػحػػػػػػػػػذػػػػػػػػػػػ        الػػػػػػػػحػػػػػػػػػذػػػػػػػػػػػ             
 ابع في تفاعيل البحخ:التصابق بيغ البيتيغ الثالث كالخ  - 
 َقػػػامِ ُف لْ    َصػػػِج، َمْيُسػػػػ    َسػػػْخ آِمػػػُغ لْ 

 ُيَباُشػػػ   ْر ػػػػػِرِج، َيْعمُ ػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػَسقْ َصػػػاِعُج لْ   

   
 ُعػػبَل ُد لْ    َحػِة، َمْحُسػػْ      ارَ َباِسػُط رْ 

 ُأَدَبػػػػػػػػػا ْؿ  َحػػػػػػػػػِة، َمػػػػػػػػػْأكَ    اَدػػػػػػػػػاِسػػػػػػػػػُع سْ كَ   

   
 /°// °/°    / /   / °/°   /°/ /°        /°/ / ° / °     /  /   /°/°    ///° 
 َفِعمغ     ػػػبلتػغػػػػفػِعػػػػػػػػ    بلتغ   ػػػػػػػػاعػػػػف        فاعمغ    فػِعػػػػػػػػػػػػػبلتػغ       فاعبلتغ 

 الزخب     العخكض            الػػػػػػػػحػػػػػػػػػذػػػػػػػػػػػ          الػػػػػػػػحػػػػػػػػػذػػػػػػػػػػػ             
جة، كذلظ التذاكل في  فيحا االندياؽ بيغ البيتيغ الستتالييغ في نغسات مػحَّ
تقديع األصػات في قافية مصمقة يػحي بانجفاع حخكي يشثاؿ بعجه األسمػب اإلنذائي 

ع في األبيات اآلتية مغ القريجة نفد  يا:    مغ )الخمل(الُسقدَّ
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ْيِغ، يػػػػػا أْىػػػػػَل الػَفػػػػػا»  يػػػػػا ُحَسػػػػػاَة الػػػػػجِّ

ـَ الشَّػػػػػػػاِس، ُقػُمػػػػػػػػا َغَزػػػػػػػَبا    يػػػػػػػا ِكػػػػػػػَخا

   
ـَ الُسْخَتَزػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػجكا ىػػػػػػػػػػحا اإلَمػػػػػػػػػػا  أيِّ

 كاْعسػػػػػػػػػخكا بالَعػػػػػػػػػْجِؿ ىػػػػػػػػػحا الَسػػػػػػػػػْحَىَبا  

   
 كاْندعػػػػػػػا األْحَقػػػػػػاَد مػػػػػػشكْع، كاْسػػػػػػمُكػا

 ُسػػػػػػػػػػػػُبَل الَخيػػػػػػػػػػػػِخ، كداككا الَػصػػػػػػػػػػػػَبا  

   
 كاْجسُعػػػػػػػػػػػػػػا األمػػػػػػػػػػػػػَخ، كال َتْختِمُفػػػػػػػػػػػػػػا

 كاْحػػػػػػػػػػػػػػػػَحُركا ِريحُكػػػػػػػػػػػػػػػػُع أْف تَػػػػػػػػػػػػػػػػْحَىَبا  

   
 كاشمبػػػػػػػػػػا األُْلَفػػػػػػػػػَة، كاْرَعػػػػػػػػػػا َحقَُّكػػػػػػػػػعْ 

(ٔ)«كاْذُكػػػػػػُخكا إْذ ُكشػػػػػػػُتُع أْيػػػػػػػجؼ َسػػػػػػػَبا  
 

   
رىا الذاعخ بثبلثة أقداـ  ُيمَحع تقديع الجسل اإلنذائية بشسٍط إيقاعي، ُيرجِّ

ـٍ ُيمقى عمييع، ألسمػب الشجاء مغ أجل لفت  انتباه السخاشبيغ، كشمب اإلقباؿ ألمٍخ قاد
كىػ ما تسثمِّو األقداـ اإلنذائية السبجكءة باألمخ كالشيي، كيسكغ تقديع كل بيت إلى 

 أقداـ متشاغسة تبًعا ألسمػبيا اإلنذائي عمى الشحػ اآلتي:
ْيغِ  -ٔ ـَ الشَّاسِ /  يا أْىَل الػَفا/  يا ُحَساَة الجِّ  ُقػُمػا َغَزَبا/  يا ِكَخا

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػجاء         نػػػػػػػػػػػػػػػػػجاء        نػػػػػػػػػػػػػػػػػجاء        أمػػػػػػػػػػػػخ      
ـَ الُسْخَتَزى -ٕ  كاْعسخكا بالَعْجِؿ ىحا الَسْحَىَبا/   أيِّجكا ىحا اإلَما

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ     أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ                           
 كداككا الَػصَبا/  كاْسمُكػا   ُسُبَل الَخيخِ /  كاْندعػا األْحَقاَد مشكعْ  -ٖ

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ               أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ           أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ         
 كاْحَحُركا ِريحُكُع أْف َتْحَىَبا/  ػاكال َتْختِمفُ /  كاْجسُعػا األمخَ  -ٗ

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ         نػػػػػيػػػػػػػي          أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ      
 كاْذُكُخكا إْذ ُكشُتُع أْيجؼ َسَبا/  كاْرَعػا َحقَُّكعْ /  كاشمبػا األُْلَفةَ  -٘

 ػػػػػػػػػػخ            أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ         أمػػػػ      
كيديج مغ تشاسق اإليقاع كجسالو في البيت الخابع دخػؿ أسمػب الشيي بيغ 

 أسمػبي أمٍخ.

                                                           

 .ٜٛٔابغ شيخاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
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يقػؿ ابغ شيخاف أيًزا في قريجة أخخػ يرف فييا اإلماـ عبجهللا بغ دمحم ك 
)نخل( كانترار اإلماـ الخميمي، ذاِكًخا حخب اإلماـ عمى السشذقِّيغ عغ شاعتو في 

 عمييع:    مغ )الكامل(
ػَحى» َجى، َشْسُذ الزُّ  َتاُج الُعبل، َبجُر الجُّ

 َدْىػػُخ الُيػػَجػ، َقْيػػُخ الِعػػجػ، كالشَّاِكػػلِ   

   
ْىِخ، ُعْشػػػػػػػػػػاُف الَيَشػػػػػػػػػا  إْنَدػػػػػػػػػاُف َعػػػػػػػػػْيغ الػػػػػػػػػجَّ

َنا، أْقَرى الُسَشػى لآلِمػلِ     (ٔ)«ُنػُر الجُّ

   
كحجات معشػية، كست كحجات صػتية تتآلف في يشقدع كل بيت إلى خسذ 

إيقاعيا، كتتذكل مشيا صػرة السػصػؼ )اإلماـ( كسا أفَّ استقبلؿ نياية البيتيغ 
)الّشاكل = اآلمل( في الػحجة الرػتية، كالتآلف الرخفي بيشيسا؛ ُيزفي كقًعا مػسيقًيا 

 مسيًدا.
يو العخكضيػف عبلكة عمى ما في البيتيغ مغ نسط إيقاعي داخمي آخخ، ُيدسِّ 

بػػػ)التَّْذخيع( كىػ بشاء البيت الذعخؼ عمى قافيتيغ؛ يرح السعشى عشج الػقػؼ عمى 
كؼ في القافية الخئيدة في البيتيغ ىػ حخؼ )البلـ( كالبيتاف  (ٕ)كاحجة مشيسا فحخؼ الخَّ

 عمى كزف بحخ الكامل:
 مغمْتفاعمغ مْتفاعمغ مْتفاعمغ            مْتفاعمغ مْتفاعمغ مْتفاع

نا( في البيت الثاني؛  فإذا ُكِقَف عمى كمسة )اليجػ( في البيت األكؿ، ك)الجُّ
 ] مْتفاعمغ مْتفاعمغ     مْتفاعمغ مْتفاعمغ [ :أصبحت األبيات مغ مجدكء الكامل

كؼ إلى األلف السقرػرة فييسا، كيكػف البيتاف كسا يمي:  ؿ الخَّ  كيتحػَّ
َجى  تَػػػػػػػػػػػػػػاُج الُعػػػػػػػػػػػػػػبل، َبػػػػػػػػػػػػػػجُر الػػػػػػػػػػػػػػجُّ

ػػػػػػػػَحى، َدْىػػػػػػػػُخ الُيػػػػػػػػَجػَشػػػػػػػػْسُذ     الزُّ

   
ْىِخ، عُ   ػػػػػػػػػػػػػػشُ ػػػػػػػػإْنَدػػػػػػػػػػػاُف َعػػػػػػػػػػػْيغ الػػػػػػػػػػػجَّ

َناػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    َػاُف الَيَشػػػػػػػػػػػػػػػػػا، ُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر الػػػػػػػػػػػػػػػػػجُّ

   
كيطيخ في البيت األكؿ شكل مغ أشكاؿ التقديع؛ كىػ )التخصيع( أك ما 
يدسى بػػػ)الدجع الستػازؼ( كىػ تذابو التخاكيب في أجداء الجسمة أك الِفْقخة؛ بحيث 

كل األجداء في الصػؿ، كعجد السقاشع، كالكمسات، كُيذتخط فيو االتفاؽ في  تتداكػ 
                                                           

 .ٕٓٓخاف: الجيػاف، )مرجر سابق( صابغ شي ((ٔ
 .ٗٛص: عمع القافية عشج القجماء كالسحجثيغ، )مخجع سابق( يػسف، حدشيُيشطخ:  ((ٕ
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فالتخصيع في تقديع كحجات البيت جاء متتابًعا متذابًيا في خسذ  (ٔ)الػزف كالتقفية
 نيايات:

َحى / َدْىُخ الُيَجػ / َقْيُخ الِعجػ [ َجى / َشْسُذ الزُّ  ] َتاُج الُعبل / َبجُر الجُّ
 في كحجات البيت الثاني في ثبلث نيايات: كسا يتحقق التخصيع

َنا / أْقَرى الُسَشى [  ] ُعْشػاُف الَيَشا / ُنػُر الجُّ
كبيحا يتحقق اإليقاع الجاخمي في البيتيغ مغ ثبلثة جػانب: جانب التقديع، 

 كجانب التخصيع، كجانب التذخيع.
ع؛ قػؿ ابغ شيخاف في اإلماـ سالع بغ ر   اشج:كمغ الدجع الستػازؼ الُسقدَّ

 مغ )الخمل(
ياِصػػػػػي، كالُقػػػػػخػ »  فيػػػػػػ َفتَّػػػػػاُح الرَّ

بػػا   ػػَحارؼ، كالخُّ ػػاُح الرَّ (ٕ)«كىػػػ كضَّ
 

   
ع أيًزا قػلو يسجح الذيخ صالح بغ عمي الحارثي في  كمغ التقديع السخصَّ

 قريجتو التي يحكخ فييا فتح الذيخ الحارثي لػادؼ )دما(:   مغ )الصػيل(
ْىَسا، ىػػػ »  الّميػػُث فػػي الػػػَغىىػػػ الغيػػث فػػي الػػجَّ

ىُخ في الِيَسعْ     ىػ البجُر في الطَّمَسا، ىػ الجَّ

   
 ففػػػػػػػػػػي َتاِجػػػػػػػػػػِو العمَيػػػػػػػػػػا، كفػػػػػػػػػػي كْجِيػػػػػػػػػػِو التَُّقػػػػػػػػػػى

(ٖ)«كفػػػي كفِّػػػِو الُشْعَسػػػى، كفػػػي َسػػػيِفِو الػػػشَِّقعْ   
 

   
ع ليتػاءـ مع ندعاتو الفكخية؛ فيرف ىشا  ف ابغ شيخاف التقديع السخصَّ كيػضِّ

 الخميمي الحؼ دخل كالية )نخل( فيقػؿ:    مغ )الكامل(جير اإلماـ 
 هلِل َدرُّ عَرػػػػػػػػػػػاَبٍة َقػػػػػػػػػػػِجُمػا عمػػػػػػػػػػػى»

 َنَخػػػػػػػػػٍل سػػػػػػػػػحيًخا كالَقَزػػػػػػػػػاء الشَّػػػػػػػػػاِزؿِ   

   
 )كْىِبيَّػُة( التَّػحيػِج، )ِمْخَداِسػيَُّة( التَّْجػػػػػػ

(ٗ)«ػػػػػػػػػػػػػػخيِج، )َمْحبػبيَّػػػػػػػػػُة( الُستَباِىػػػػػػػػػلِ   
 

   
 

                                                           

، مججؼ، كالسيشجس، كامل: معجع السرصمحات العخبية في المغة كاألدب، ُيشطخ: كىبة ((ٔ
 .ٜ٘ص)مخجع سابق( 

 .ٛٛٔصابغ شيخاف: الجيػاف، )مرجر سابق(  ((ٕ
 .ٕ٘ٓصالسرجر الدابق،  ((ٖ
 .ٕٔٓص السرجر الدابق، ((ٗ
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ع:فالػحجتاف األكلى كالثانية   في البيت الثاني يتحقق فييسا التقديع الُسخصَّ
 ] كْىِبيَُّة التَّْػِحيج  = ِمْخَداِسيَُّة التَّْجخيج [

كمغ التقديع قػلو ذاكًخا القبائل التي ناصخت اإلماـ الخميمي في حخبو عمى 
 )نخل(:   مغ )الكامل(

 َعْبٌذ، ىَشػاٌة، ِحْسَيػٌخ، حكػٌع، َخػخك»

 (ٔ)«كَشػػػػْسُذ َمَعػػػػاكؿِ  ٌص، ُذْىػػػػُل، َشػػػػْيَباٌف،  

   
ىحا االكتطاظ في تعجاد أسساء ثساني قبائل في بيت كاحج مغ غيخ ُيذكِّل 

استعساؿ حخؼ يخبط بيشيا إال مع القبيمة الثامشة بعج ذكخ الدابعة؛ فيدتعسل معيا 
جخًسا داخمًيا يذع مغ تمظ بيا ندق كحجاتو الرػتية في بيتو؛ ُيذكِّل ليختع  (ٕ)الػاك

 بسقاشعيا العخكضية. األقداـ
فو  كيتزح التقديع اإليقاعي في شعخ أبي مدمع البيبلني بجبلء، كيػضِّ

 ليتشاسب مع تجخبتو الذعػرية؛ يقػؿ في ثبلثة مػاضع متفخقة مغ قريجتو )الشػنية(:
 مغ )البديط(

 هلِل مػػػػػػػػػػػا َجَسُعػػػػػػػػػػػػا، هلِل مػػػػػػػػػػػا َتخُكػػػػػػػػػػػػا»-

(ٖ)«هلِل إْف َقُخُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، هلِل إْف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُنػا  
 

   
 ُشػػػػػػػعّّ إذا َحَدُمػػػػػػػػا، َنػػػػػػػاٌر إذا َعَدُمػػػػػػػػا»-

(ٗ)«ُشػػػػػػْيٌب إذا َرَجُسػػػػػػػا، لمَفْزػػػػػػِل َىتَّػػػػػػافُ   
 

   
                                                           

 .ٕٔٓابغ شيخاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
كاك الثسانية ذكخىا جساعة مغ األدباء كالحخيخؼ، كمغ : »(مغشي المبيب)يقػؿ ابغ ىذاـ في  ((ٕ

لػا: ستة، الشحػييغ الزعفاء كابغ خالػيو، كمغ السفدخيغ كالثعمبي، كزعسػا أف العخب إذا عّجكا قا
سبعة، كثسانية؛ إيحاًنا بأفَّ الدبعة عجد تاـ، كأفَّ ما بعجىا عجد مدتأنف، كاستجّلػا عمى ذلظ 

چڇ  ڍ  ڍڌ    چإلى قػلو سبحانو:  چڄ  ڃ     ڃ  ڃچبآيات؛ إحجاىا: 

 .ٚٔٗ، صٕج .   ُيشطخ: ابغ ىذاـ: مغشي المبيب، )مرجر سابق(«[ٕٕ]الكيف: 
كذىب السحققػف إلى أف الػاك في ذلظ إما عاشفة، »كيقػؿ السخادؼ في )الجشى الجاني(:  

ا ذكخىا ابغ خالػيو في لسَّ ؛ كأنكخ الفارسي كاك الثسانية ،كلع يثبتػا كاك الثسانية ،كإما كاك الحاؿ
 .ٛٙٔ.   ُيشطخ: السخادؼ: الجشى الجاني في حخكؼ السعاني، )مرجر سابق( ص«باب السشاضخة

 .ٖٙ٘أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( صالبيبلني،  ((ٖ
 .ٕٗ٘صالسرجر الدابق،  ((ٗ
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 ُصػػػْعٌب َشػػػَكاِئُسُيْع، ُسػػػْحٌب َمَكػػػاِرُمُيعْ »-

(ٔ)«إْف َحػػػاَرُبػا َصػػػُعُبػا أك أْكَخُمػػػػا َىػػػاُنػا  
 

   
 يقدع الذاعخ كل بيت إلى أربع كحجات إيقاعية متآلفة، كيجتسع التقديع مع
الدجع الستػازؼ )التخصيع( برػرتو الكاممة في الػزف كالقافية بذكل متداٍك في 

 البيتيغ الثاني كالثالث:
 ] ُشعّّ إذا َحَدُمػا = َناٌر إذا َعَدُمػا = ُشْيٌب إذا َرَجُسػا [

 ] ُصْعٌب َشَكاِئُسُيْع = ُسْحٌب َمَكاِرُمُيْع [
جة، تذتخؾ ىحه األقداـ الستشاسقة في األجداء كالسق اشع كالكمسات في قافية مػحَّ

 كبحلظ يتحقق التخصيع التاـ بيشيا:
 البيت الثاني: السيع السػصػؿ بػاك الجساعة السترمة بالفعل الساضي: -

 ] َحَدـ + كا [ = ] َعَدـ + كا [ = ] َرَجع + كا [
 البيت الثالث: السيع السػصػؿ بزسيخ الغائب: -

 َمَكاِرـُ + ُىْع [] َشَكاِئُع + ُىْع [ = ] 
 لئلماـ الدالسي ُمخاشًبا صخعة السػت: وِ رثائِ  كمشو قػلو في قريجةِ 

 مغ )الكامل(
 أْسػػَخعِت فػػي األْغػػػاِث، كاألْقَصػػابِ »-

ـِ، كاألْبػػػػػػػػػػػػػجاِؿ، كاألخيػػػػػػػػػػػػػارِ     كاألْعػػػػػػػػػػػػػبل

   
 َميػػػػػػػػػػػػبًل! فسػػػػػػػػػػػػا أبقيػػػػػػػػػػػػِت ثَػػػػػػػػػػػػعَّ َبقيَّػػػػػػػػػػػػةً 

ارِ    (ٕ)«َنػػَدَح الَقصػػيُغ، كَجػػفَّ َركُض الػػجَّ
 

   
َياَنػػػػػػػػِة، ُقْصُبيػػػػػػػػا، ُقػَّاُميػػػػػػػػا»-  ُعُسػػػػػػػػُج الجِّ

(ٖ)«ُسػػػػػُحُب الَسَكػػػػػاِرـِ، أْبُحػػػػػُخ األْنػػػػػػػارِ   
 

   
تتػزع األجداء الستشاغسة في البيتيغ األكؿ كالثالث عمى خسذ كحجات 
صػتية، مذكمَّة بحلظ نغًسا انفعالًيا يذع مغ تعجاد أكلئظ الحيغ أخحتيع صخعة السػت، 

تتخؾ الذاعخ يييع مع أحدانو كىسػمو، كُيعمِّق الجكتػر دمحم كلع تبِق مشيع بقية؛ ل

                                                           

 .ٗٗ٘صأبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( البيبلني،  ((ٔ
 .ٜٖٚص السرجر الدابق، ((ٕ
 .ٜٖٚص السرجر الدابق، ((ٖ
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بشى الذاعخ ِصَيَغو عمى أكزاٍف معّيشة، »بػحجاـ عمى ىحه األبيات كغيخىا بقػلو: 
ككأنَّو عسج إلى السجسػعات في التخكيب؛ ليحجث مػسيقى مغ اإليقاع الخَّتيب؛ فيشاؾ 

جاؿ، األخيار... كىحه الريغة صيغة )أفعاؿ(: األغػاث، األقصاب، األعبلـ، األب
 .(ٔ)«تكخرت في معطع أبيات القريجة

بِعطِع  ءشبيمغة تُ اإلماـ الدالسي ب في القريجة نفديا؛ مخاشًبا أبػ مدمع كيقػؿ
 الُسراب، كمخارة الفقج:     مغ )الكامل(

ػػػػْيفِ »-  اْرِجػػػػْع ُتَذػػػػاِىْج كيػػػػف َدْمػػػػُع الدَّ

ـِ، كاألْسػػػػَفارِ    ػػػػاِؿ، كاألْقػػػػبل (ٕ)«كالَعدَّ
 

   
ـِ، كالػػػػػػػػ»-  أدعػػػَؾ لئلْجَسػػاِع، كاألْحَكػػا

(ٖ)«َأْدَيػػػػػػػػاِف، كالتَّػػػػػػػػْحِكيِخ، كالتَّػػػػػػػػْحَكارِ   
 

   
كمغ التقديع البجيع قػلو في َسَمِفِو األبصاؿ مغ رجاالت األمة الحيغ بشػا 

 مججىا بعصائيع كبصػالتيع:   مغ )الخجد(
 ُىػػػْع َكِسػػػُعػا الَكػػػْػَف ُحُمػًمػػػا كُىػػػَجػ»

 كَصػػػػػػػػػػػػػػػائبًل، كَنػػػػػػػػػػػػػػػاِئبًل، كُمْجتَػػػػػػػػػػػػػػػجػ  

   
 ُىػػػػػػػْع أْمَجػػػػػػػُجكا، كأْنَجػػػػػػػُجكا، كأْكَجػػػػػػػُجكا

لػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػاَع الػػػػػػػػػَػَزػ     كأْفَقػػػػػػػػػُجكا، كَشػَّ

   
ُدكا، كَشػػػػػػػػخَّدكا ُدكا، كَشػػػػػػػػخَّ  ُىػػػػػػػػْع َجػػػػػػػػخَّ

 كأْكَفػػػػػػػػػػػػُجكا، كأْكَرُدكا َبْحػػػػػػػػػػػػَخ الَجػػػػػػػػػػػػَجػ  

   
ىا  ُىػػػػػػػػػػػْع ِلَكبَّػػػػػػػػػػػاِت الَخِسػػػػػػػػػػػيِذ َحػػػػػػػػػػػجُّ

ىا،    ىا، كَشػػػػػػػػجُّ (ٗ)«كالُسْحَتَسػػػػػػػػىكَجػػػػػػػػجُّ
 

   
يزيف ىحا الشدكع السػسيقي في السقصػعتيغ انديابية حخكية متداكية 
لمسقاشع الرػتية تقػِّؼ السعشى، كتؤثِّخ في الشفػس، كتعكذ انفعاالت داخمية باششية 

 ُيطيخىا ذلظ اإليقاع الخبّلب.
 
 

                                                           

بػحجاـ، دمحم بغ قاسع ناصخ: الرػرة كالسػسيقى في الذعخ الُعساني الحجيث عشج االتجاه  ((ٔ
 .ٛٛصـ، ٕٗٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔ، مكتبة الزامخؼ، الديب، سمصشة ُعساف، ٔالسحافع، ط

 .ٓٗٚالبيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص ((ٕ
.ٔٗٚالسرجر الدابق، ص (ٖ)
 .ٕٓ٘صالسرجر الدابق،  ((ٗ
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 ( التكخار:ٕ)
ضاىخة  الحجيث؛ بل ىيضاىخة التكخار ليدت بجعة ُمحَجَثة في الذعخ العخبي 

، كلع تكْغ عشج كثيٍخ مغ الذعخاء ليا حزػرىا الكبيخ في الذعخ العخبي مشح القجـ
ألنو اتكاء »لجكاعي الحذػ؛ فالتكخار بشية أسمػبية كإيقاعية ليا تأثيخىا الفشي كالشفدي؛ 

 .(ٔ)«عمى المفع السحخؾ ألكتار الشفػس حدًنا كبيجة
ية معيشة؛ ُيعشى بيا الذاعخ أكثخ مغ كالتكخار ىػ إلحاح عمى صيغ لفط

عشايتو بغيخىا، كىػ بحلظ ذك قيسة نفدية قيِّسة تفيج الشاقج الحؼ يجرس الشز؛ فيحمل 
فيػ كسيمة  (ٕ)نفدية كاتبو؛ إذ يزع في يجيو مفتاح الفكخة الستدمِّصة عمى الذاعخ

ما، أك عبارة ما، تؤدؼ في القريجة دكًرا تعبيخًيا كاضًحا؛ فتكخار لفطة »لغػية إيحائية 
يػحي بذكل أكلي بديصخة ىحا العشرخ السكخر كإلحاحو عمى فكخ الذاعخ أك شعػره 

 .(ٖ)«أك ال شعػره، كِمْغ َثعَّ فيػ ال يفتأ يشبثق في ُأفق رؤياه مغ لحطة ألخخػ 
كلمتكخار جانباف مغ األىسية: فيػ أكاًل ُيخكِّد السعشى كيؤكجه، كىػ ثانًيا يسشح 
الشز نػًعا مغ السػسيقى العحبة السشدجسة مع انفعاالت الذاعخ في ىجكئو أك 

 .(ٗ)في فخحو أك حدنوك غزبو، 
كمغ القجماء مغ يحرخ التكخار في السدتػػ الببلغي لمشز؛ أمثاؿ 

كالتكخيُخ اسٌع محسػٌؿ ُيذاِبُو بِو شيٌء شيًئا في جػىخه »لو: الدجمساسي؛ فيعخِّفو بقػ 
ِو  السذتِخؾ ليسا؛ فمحلظ ىػ جشذ عاٍؿ تحتو نػعاف: أحجىا: التكخيخ المفطي، كْلُشَدسِّ
ِو مشاَسبًة؛ كذلظ ألنو إما أف يعيج المفع أك  ُمذاَكَمًة. كالثاني: التكخيخ السعشػؼ، كْلُشَدسِّ

                                                           

يِّج: التكخيخ بيغ الُسثيخ كالتأثيخ، )مخجع سابق( ص ((ٔ  .ٕ٘ٚالدَّ
، جامعة ماجدتيخ رسالة ية في مخثية بمقيذ لشدار قباني،ُيشطخ: بجيجة، رشيج: البشيات األسمػب ((ٕ

 .ٖٙ، صـٕٓٔٓ -ىػ ٖٔٗٔالجدائخ،  -الحاج لخزخ، باتشة 
.ٛ٘زايج: عغ بشاء القريجة العخبية الحجيثة، )مخجع سابق( ص ((ٖ
 .ٖٙص)مخجع سابق( ُيشطخ: بجيجة: البشيات األسمػبية في مخثية بمقيذ لشدار قباني،  ((ٗ
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فع ىػ التكخيخ المفطي كىػ السذاكمة، كإعادة السعشى ىػ يعيج السعشى؛ فإعادة الم
 .(ٔ)«التكخيخ السعشػؼ كىػ السشاسبة

كيشبغي أف ُيغِشَي التكخاُر السعشى كيخفعو إلى مختبة األصالة؛ ذلظ إِف استصاع 
الذاعخ أف يديصخ عميو سيصخة كاممة، كيدتعسمو في مػضعو؛ كإال تحػؿ الذعخ بو 

يشبغي في المفع السكخر أيًزا أف يكػف كثيق االرتباط بالسعشى إلى المفطية السبتحلة، ك 
 .(ٕ)العاـ، كسا أنو ال بج أف يخزع لقػاعج الذعخ الحكقية كالجسالية كالبيانية

إلى التكخار في تػصيل عػاشفيع  -كغيخىع  -كيدتشج شعخاء الجراسة 
عشجىع عمى »لمستمقيغ، كَيتشػَّع التكخار في قرائجىع بتشػِِّع مذاعخىع كأحاسيديع؛ فيخد 

أنساٍط ِعجة؛ مشيا تكخار حخكؼ بعيشيا، أك تكخار صيغ معيَّشة كاألساليب التعجبية، أك 
فعاؿ، أك تكخار مذتقَّات أحج الكمسات، أك تكخار تكخار كمسات معيَّشة، أك تكخار أ

أشصٍخ مغ أبيات، أك يكػف تكخاًرا ممحػًضا؛ بحيث يدتعسل الذاعخ كمسات متخادفة أك 
 .(ٖ)«متذابية في السعشى

 كُيكتفى بجراسة الشسصيغ األكثخ شيػًعا في شعخىع االستشياضي، كىسا:
 تكخار حخكؼ السباني. -أ

 :تكخار البجايات، كمشو -ب
 تكخار حخكؼ السعاني. -
 تكخار الكمسة. -
 تكخار األساليب. -
 تكخار األشصخ. -
 

                                                           

 .ٙٚٗصالدجمساسي: السشدع البجيع في تجشيذ أساليب البجيع، )مرجر سابق(  ((ٔ
 .ٖٕٔـ، صٜٚٙٔ، مكتبة الشيزة، ٖط ُيشطخ: السبلئكة، نازؾ: قزايا الذعخ السعاصخ، ((ٕ
 .ٕٕٕالبصخاني: الغخبة في الذعخ الُعساني الحجيث في السيجخ اإلفخيقي، )مخجع سابق( ص ((ٖ
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 حخوف السباني:( تكخار )أ
يعج الرػت ركح المفع؛ فرػت المفع يػحي إلى معشاه، كبو ُتشدج األلفاظ 

يقػؿ الجكتػر  (ٔ)التي تؤلف السعاني؛ فالمفع يقخع الدسع، كالسعشى يتعجػ إلى الشفذ
 .(ٕ)«الرػت ضاىخة شبيعية نجرؾ أثخىا قبل أف نجرؾ كشييا»إبخاىيع أنيذ: 

كتكخار الحخؼ لو دالالت نفدية كشعػرية غالًبا، كيعسل اإليقاع الرػتي 
السكخر لمحخؼ الػاحج، كالسييسغ عمى بشية البيت الذعخؼ أك الشز عمى إبخاز تمظ 
الشفدية، كاإلفراح عغ تمظ السذاعخ كاالنفعاالت بسا يحجثو مغ اندجاـ لفطي 

ألف تكخار صػت »قػَّػ بو السعشى؛ تتبلحع معو الحخكؼ كالكمسات؛ ُمحجًثا تشاغًسا يت
معيغ مغ شأنو أف يعصي جخًسا صػتًيا فخيًجا إلى جانب األصػات الدابقة أك البلحقة 
السكػنة لمفع، كقج يتكخر عمى مدتػػ السفخدة الػاحجة، كسا يسكغ أف يتكخر عمى 

 .(ٖ)«مدتػػ األلفاظ الستجاكرة السكػنة لمجسمة الػاحجة
شج شعخاء الجراسة عمى مدتػييغ: مدتػػ حخكؼ كيتذكَّل تكخار الحخؼ ع

السباني، كمدتػػ حخكؼ السعاني؛ فيع ُيػّضفػف السدتػييغ بسا يسمكػف مغ ُدربة 
لغػية، كتجخبة شعػرية عسيقة تطيخ معالسيا مغ إيقاع التكخار كضبلؿ جخسو، 

 كسُيجرس تكخار حخكؼ السعاني في قدع ضاىخة تكخار البجايات.
لرػتي لمحخؼ ما ُيمحع عشج أبي مدمع البيبلني في كثيخ كمغ ذلظ التكخار ا

 مغ قرائجه؛ مشيا قػلو في كصف أئسة الجيغ: مغ )البديط(
ػػْيِع، ُأْسػػُج َشػػًخػ »  ِصػػيٌج، ُسػػَخاةٌ، ُأَبػػاة الزَّ

 ُشػػػػػػػػػػػْسُذ الَعػػػػػػػػػػػَداِئِع، أكَّاُىػػػػػػػػػػػػَف ُرْىَبػػػػػػػػػػػػافُ   

   
 ُسػػػػػػْفُغ الشََّجػػػػػػاِة، ُىػػػػػػَجاةُ الشَّػػػػػػاِس، َقػػػػػػاَدُتُيعْ 

ػػػػػػػػػػَخاِئِخ لئلْسػػػػػػػػػػبلـِ حِ ُشْيػػػػػػػػػػُخ     َصػػػػػػػػػػافُ يالدَّ

   
 بِدػػػػػػػػػيخِة الُعَسػػػػػػػػػَخيِغ اْسػػػػػػػػػَتؤلُمػا كَسػػػػػػػػػَصػا

 ِلَذػػػػػػػػػػْخَبِة الشَّْيػػػػػػػػػػَخَكاِف الكػػػػػػػػػػلُّ َعْصَذػػػػػػػػػػافُ   

   
                                                           

ُيشطخ: مجيج، ىاركف: التأثيخ الرػتي في اإليقاع الذعخؼ )تائية الذشفخػ أنسػذًجا(، رسالة  (ٔ)
 .ٚ٘صـ، ٕٚٓٓماجدتيخ، جامعة حديبة بغ بػعمي الذمف، الجدائخ، 

.٘صأنيذ، إبخاىيع: األصػات المغػية، )مخجع سابق(  ((ٕ
رخ الجيغ حجيج، رسالة ( عخبي، أميخة: جساليات التكخار في ديػاف )رجل بخبصتي عشق( لش(ٖ

 .ٕٖصـ، ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔالجدائخ،  -ماجدتيخ، جامعة دمحم خيزخ، بدكخة 
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ِميَغ ِلشْرػػػػػػػػػػػػػػػػػػِخ هللِا أنُفُدػػػػػػػػػػػػػػػػػػُيعْ   ُمَدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِّ

 أْرَكاُحُيػػػػػػػػػػػػْع فػػػػػػػػػػػػي َسػػػػػػػػػػػػبيِل هللِا ُقْخَبػػػػػػػػػػػػافُ   

   
 ُسػػْبٌق إلػػى الَخيػػِخ عػػغ َجػػجٍّ كعػػغ َكػػَيذٍ 

 (ٔ)«الشُُّفػػػػَس فَعػػػدَّْت َحيُثسػػػا َداُنػػػػا َداُنػػػػا  

   
الخاء( كُيمحع  -صػتي لحخفي )الديغ  يديصخ عمى إيقاع السقصػعة حزػرٌ 

( مخة؛ فػػ)الديغ( حخؼ ميسػس رخػ، يذبو ٙٔتكخيخ كل حخؼ مشيسا ست عذخة )
ىػ أحج »ك (ٕ)في الدخيانية صػرة الدغ، كىػ لمدعة كالبدط، كلمحخكة كالصمب

الرفيخية، صػتو الستساسظ الشقي يػحي بإحداٍس لسدي بيغ الشعػمة الحخكؼ 
كالسبلمدة، كبإحداٍس برخؼ مغ االندالؽ كاالمتجاد، كبإحداٍس سسعي ىػ أقخب 

يذيخ إلى الحخكة، »ك (ٗ)«صػت لثػؼ تكخارؼ مجيػر»أما )الخاء( فيػ  (ٖ)«لمرفيخ
إذف فسعاني ( ٙ)«يذبو الخأسشكمو في الدخيانية »ك (٘)«كالتحخؾ، كالسػاجية، كالجفع

)الديغ، كالخاء( تتآلف مع انفعاالت الذاعخ كأحاسيدو؛ فػػػ)الديغ( يشدجع مع داللة 
األبيات كفكختيا الخامية إلى إلقاء الزػء عمى صفات أكلئظ األئسة في سعة 

كشيارة نفػسيع، كبدط نفػذىع، كامتجاد عجليع، ك)الخاء(  صجكرىع، كلصف سجاياىع،
خه كجيخه، كداللة حخكتو؛ يشدجع مع صفات األئسة في بأسيع، كإقجاميع، برفة تكخي

 كقػة شكيستيع، كنرختيع لمحق.
ًرا قػَمو مغ غػائل  كمغ ذلظ التكخار أيًزا قػؿ أبي مدمع في مقرػرتو، مححِّ

 السدتعسخيغ، كُمحفًِّدا لمقياـ كالشيػض:    مغ )الخجد(
 َكػػػػػػػػْع ذا ُيَشػػػػػػػػاِغيُكْع ُمبيػػػػػػػػٌخ َخػػػػػػػػاِدعٌ »

ـَ فػػػػي الُقػػػػَخػ     أْشػػػػِخْؽ َكػػػػَخػ إفَّ الشََّعػػػػا

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُسػُه َجذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًسا َكِبيَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً   َفَجذِّ

ػػػَػػ     أك َتْيِرػػػُخكا الَعْطػػػَع كَتشَدُعػػػػا الذَّ

   
                                                           

 .ٖ٘٘البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص ((ٔ
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ًة َقاِصػػػػػػػػػػػػػػَسةً  كا َشػػػػػػػػػػػػػػجَّ  َىُمػػػػػػػػػػػػػػعَّ ُشػػػػػػػػػػػػػػجُّ

ػػػػػػػْسِذ َحِسيَّػػػػػػػَة الػػػػػػػػَػَحى    مخيَزػػػػػػػَة الذَّ

   
 ِثُبػػػػػػػا إلػػػػػػى الَسػػػػػػػِت ِكَخاًمػػػػػػا كاْنػػػػػػُجُبػا

ػػػػػبلَعَداِئًسػػػػػا    (ٔ)«َتْدػػػػػَعُخ ِتْدػػػػػَعاَر الرَّ
 

   
تشثاؿ في الشز أصػات )السيع، كالعيغ، كالذيغ( لتجفع اإليقاَع إلى انديابيٍة 
ع معيا الجائخة الذعػرية، كتفتح السجاؿ لحخكية الرػرة كعسق التجخبة  أرحب؛ تتػسَّ
، عشج أبي مدمع؛ فػػ)السيع، كالعيغ( أصػات مجيػرة تيتد معيا األكتار الرػتية

كتتزح ىيسشة ىحيغ الحخفيغ عمى بشية  (ٕ)كتتػافق مع ندعة األبيات الحساسية
السقصػعة اآلنفة؛ حيث يتكخر حخؼ السيع خسذ عذخة مخة، كحخؼ العيغ سبع 
مخات، كيبجك أفَّ ىحا التكخار لتمظ األصػات السجيػرة نابع مغ إحداس الذاعخ 

خضػخ كاالستكانة كاالنيدامية، كيعكذ بيسـػ كششو كأمَّتو، كَيِذفُّ عغ تػتٍخ نتيجة ال
 عاشفة الذاعخ الثائخة.

أما )الذيغ( فيتكخر في الشز ست مخات، كىػ صػت ميسػس ُمَتَفرٍّ رخػ؛ 
فيػ يتشاسب مع رغبة الذاعخ  (ٖ)يفيج االنتذار كالذيػع، كالدبق كالتقجـ كاألكلػية

ة لزخكرة التحخؾ كالشيػض، كالتقجـ نحػ تغييخ الػاقع، كبعث اليسع مغ ججيج،  الُسمحَّ
كتختدع مغ دالالت حخؼ )الذيغ( ككقعو الرػتي صػرة انتذار الجير في ساحة 

 السعخكة، كتدابق الجشػد نحػ جبيات القتاؿ.
 تكخار البجايات: )ب(

اإليقاع في الجرجة األكلى، كفيو يدتشج الذعخاء إلى ىػ ندكع أسمػبي يخجـ 
تكخار أجداٍء لفطية مشتطسة كمتداكية تتعجػ حجكد أصػات حخكؼ السباني؛ ليبشػا 
عمييا قيسيع التعبيخية، كيعكدػا مغ خبلليا تجخبتيع االنفعالية، كمغ أشكاؿ ىحا الشػع 

 في شعخ االستشياض:
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 :تكخار حخوف السعاني -
التي تقػـ عمييا السػسيقى الجاخمية لمشز، كمغ  التكخارية اطكىػ مغ األنس

أمثمتو قػؿ السحقق الخميمي في بياف صػرة الِفْتَية األتقياء األنقياء الُسْشَتَطِخيغ إلقامة 
 الحق، كإعادة دكلة العجؿ:     مغ )الصػيل(

ػػػػػػػػجٍ »  َكػػػػػػػػأفَّ َمثَػػػػػػػػاِني ِذْكػػػػػػػػخُىْع فػػػػػػػػي َتيجُّ

ُعػاَمداِميػػػػػػػػػػػػػػُخ داكٍد بيػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػْج     َتَدػػػػػػػػػػػػػػجَّ

   
 َكػػػػػػػػأفَّ بيػػػػػػػػْع ِمػػػػػػػػْغ َنْذػػػػػػػػَػٍة ُأْذَف َعاِشػػػػػػػػقٍ 

 َتتَػػػػػػػػػػػػُؽ ِلَسػػػػػػػػػػػا َيْذػػػػػػػػػػػُجكا َحبيػػػػػػػػػػػٌب ُمَسشَّػػػػػػػػػػػعُ   

   
 َكػػػػػػػػػأفَّ الثََّكػػػػػػػػػالى ِمػػػػػػػػػشُيُع فػػػػػػػػػي ِنياَحػػػػػػػػػةٍ 

 كأْكَصػػػػػػػػػػػػػػػاُلُيْع ِمػػػػػػػػػػػػػػػْغ ِخيَفػػػػػػػػػػػػػػػٍة َتَتَخمَّػػػػػػػػػػػػػػػعُ   

   
ـَ األْرِض ِمػػػػػْغ َلْحػػػػػِع ِمْيتَػػػػػةٍ   َكػػػػػأفَّ ُحَصػػػػػا

 َعْميػػػػػػػاِئيع َقػػػػػػػْج َتَخفَُّعػػػػػػػػاَفُيػػػػػػػْع َعْشػػػػػػػُو فػػػػػػػي   

   
ػػػػػػْيِج الُسَرػػػػػػفَّى لَقػػػػػػاَءُىعْ   َكػػػػػػأفَّ ِمػػػػػػَغ الذَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػا كأْسػػػػػػػػػػػػػػػخُعػا    ِلَدػػػػػػػػػػػػػػيِِّجِىْع يػًمػػػػػػػػػػػػػػػا ألجُّ

   
 َكػػػػػػػػػػػػػػػػأفَّ الَسشايػػػػػػػػػػػػػػػػا ُمْشَيػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ِلُقُمػػػػػػػػػػػػػػػػػِبِيعْ 

 (ٔ)«فسا َكاَد َيْثِشي الَقػػـَ بػالَحْتِف َمْرػَخعُ   

   
) في ستة أبيات متتالية، كيحسل في تكخاره تجفًُّقا  (ٕ)يتكخر حخؼ التذبيو )كأفَّ

مػسيقًيا، كتتابًعا إيقاعًيا رتيًبا؛ فيديج مغ القيع السعشػية لحلظ الحخؼ في إشار كصف 
أكلئظ األبخار، كيزفي عمى صفاتيع تػكيًجا صػتًيا ُيزاؼ إلى ما يحسمو الحخؼ 

( مشفخًدا مغ معشى التػكيج، كيخكِّد عمى داللة تح قق تمظ الرفات بكل أبعادىا؛ )كأفَّ
ـ الرػرَة في إشاٍر تعبيخؼ بياني متشاغع؛ ِقػاُمو  لُتزاؼ إلى داللة الحخؼ نفدو، كُيقجِّ

 التذبيو كالتكخيخ.
 
 الكمسة:تكخار  -

ُيعجُّ تكخار الكمسة في بجاية كل بيت مغ أكثخ أنػاع التكخار شيػًعا في الذعخ 
كلعل أبدط أنػاع »العخبي كأيدخىا سبًكا؛ كىحا ما تؤكجه نازؾ السبلئكة في قػليا: 
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التكخار؛ تكخار كمسة كاحجة في أكؿ كل بيت مغ مجسػعة أبيات متتالية في 
كىحا الشػع، في رأؼ نازؾ السبلئكة، ال يختفع إلى مختبة األصالة كالجساؿ  (ٔ)«قريجة

إال عمى يجؼ شاعٍخ مػىػب يجرؾ أفَّ السعّػؿ في مثمو ليذ عمى التكخار نفدو؛ كإنسا 
 .(ٕ)عمى ما بعج الكمسة السكخرة

كيديخ شعخاء الجراسة عمى ىحا الشيج مغ التكخار، معتسجيغ في ذلظ عمى 
ػية، متَّكئيغ في سبظ تكخارىع عمى التخابط اإليقاعي كالشفدي بيشو كبيغ ُمْكشتيع المغ

نيغ بحلظ لحسة تعبيخية مشتطسة.  الدياؽ الكمي؛ مكػِّ
كفي سياؽ االستشياض بالتحجيج؛ تتكخر في بجايات أبياتيع األلفاظ الُسحفِّدة 

ًرا عمى الشيػض كالقياـ، كالباعثة لميسع، كمغ أمثمة ذلظ قػؿ أبي سبلـ الكش جؼ، ُمكخِّ
 كمسة )الديف(:    مغ )مجدكء الكامل(

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِف ُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع كَذِر الَقَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ »  بالدَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػيُف َيْجمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُكػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ َىػػػػػػػػػػػػػػػػعْ     فالدَّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُف أْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجُؽ َلْيَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ   الدَّ

ِه آُؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشَِّقعْ     فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجِّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػيُف أْبَمػػػػػػػػػػػػػػػُغ ِمػػػػػػػػػػػػػػػْغ ُسػػػػػػػػػػػػػػػُصػ  الدَّ

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الِحَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ ٍر     ُنسِّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُف ُمْفتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُح   الَسَغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالدَّ

 إْف َيُكػػػػػػػػػػػػػػػْغ َخْصػػػػػػػػػػػػػػػٌب أَلػػػػػػػػػػػػػػػعْ ِلػػػػػػػػػػػػػػػِق   

   
 الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَُّف كّذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُؼ الُغُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 إذا َتَخاَكَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِت الُغَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ ـِ   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُف َيْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِجيَظ الصَِّخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَ   الدَّ

 ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَظ الَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَجـْ  إذا تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدؿُّ   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُف إْف َراَفْقتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ   الدَّ

 أْيَقْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت أنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػَظ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخـْ   

   
ػػػػػػػػيػ  مػػػػػػػػا َضػػػػػػػػلَّ َمػػػػػػػػْغ َصػػػػػػػػِحَب الدُّ

 كال ُرِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَحـْ َؼ   

   
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع ُكْخَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة، كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع أْزَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػيِف أْضػػػػػػػػػػػػػػػػػَحْت كالَعػػػػػػػػػػػػػػػػػَجـْ     بالدَّ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِف َنْأُخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُح َحقَّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بالدَّ

 إْف َضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلٌع فيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َغَذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيِف َنْأُخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُح َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْأَكنا  بالدَّ

(ٖ)«ال بالَسَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِزِؼ كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشََّغعْ   
 

   
                                                           

 .ٖٕٔقزايا الذعخ السعاصخ، )مخجع سابق( صالسبلئكة، نازؾ:  ((ٔ
 .ٖٕٔالدابق، ص السخجعُيشطخ:  ((ٕ

 .ٜٕالكشجؼ، أبػ سبلـ: ديػاف نذخ الخداـ، )مرجر سابق( ص ((ٖ
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يشصمق مغ فزائيا إلى استشياض ُيسثِّل )الديف( عشج أبي سبلـ قيسة تعبيخية 
الشفػس كإيقاظ العدائع؛ باعتباره رمًدا كشائًيا لمحدع، كقػة مؤثخة لتغييخ الػاقع، كأداة 
حقيقية لمػقػؼ في كجو الطََّمَسة، ككسيمة فاعمة لبمػغ مخاتب السجج كالكخامة، كشخيًقا 

إيقاعية صػتية  كاضًحا لمديخ نحػ السعالي، كيأتي تكخار كمسة )الديف( عمى أنساطٍ 
 ليا دكرىا الفشي في التأثيخ، كيسكغ تقديع تمظ األنساط ِكْفَق اآلتي:

 كردت كمسة )الديف( بريغة الجسع )الديػؼ(: مخة كاحجة. -
 [ مخة، تتػزع في الشز كسا يمي:ٔٔكردت بريغة السفخد: إحجػ عذخة ] -

 تدع مخات: في بجاية الذصخ األكؿ مغ األبيات. 
 بجاية الذصخ الثاني مغ البيتيغ األكؿ كالتاسع.مختاف: في  

ع كركد لفطة )الديف( عمى الشحػ اآلتي:  -  كمغ مجسػع تمظ السخات؛ ُيقدَّ
 : أربع مخات.«بالديف»كردت مجخكرة بباء االستعانة 

 : مخة كاحجة.«فالديف»تبصة بالفاء الجالة عمى الدببية ككردت مخ 
 ست مخات. :«الديف»كردت مجخَّدة مغ تمظ الحخكؼ 

يرشع ىحا التشػُّع الرػتي في إيخاد الكمسة بحلظ التػزيع تشاغًسا مؤثًِّخا في 
يو مغ قصع  كؼ )السيع( الداكغ، كما تؤدِّ الشفػس، كسا أفَّ كقع القافية الُسقيَّجة بحخؼ الخَّ
الرػت يتػاءـ مع أفعاؿ )الديف( في القصع كالبتخ، كبيحا يتذكل الشغع الجاذب 

 ألبيات.لؤلسساع في ا
 :تكخار األساليب -

يعسج بعس شعخاء الجراسة إلى تكخار أساليب لغػية يدتشجكف إلييا لتػجيو 
خصابيع التعبػؼ، كمغ أكثخ تمظ األساليب تكخاًرا في شعخىع: )االستفياـ، كالشجاء، 
كاألمخ( كغالًبا ما يخد تكخارىا في بجايات أبياتيع، شأنو في ذلظ شأف أنػاع التكخار 

ه األساليب كػنيا أقجر األساليب عمى التػجيو الدابقة، كىع يمجأكف إلى تكخار ىح
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كالسباشخة؛ فيع في معخض الخصابية االستشياضية، كيتصمب مشيع السػقف الػاقعي 
ًيا لمجساىيخ.   كالشفدي إلحاًحا لفطًيا إنذائًيا مػجَّ

ر أبػ مدمع البيبلني قائسة شعخاء الجراسة الحيغ استعسمػا ىحا الشػع مغ  يترجَّ
 مشو قػلو ُمدتشكًخا رضػخ اأُلمَّة السقيت لمسدتعسخيغ:  مغ )الخجد(التكخار بكثخة؛ 

 إلػػػػػػػػػى َمتَػػػػػػػػػى ُنْخػػػػػػػػػَدػ كال ُيْؤِلُسشػػػػػػػػػا»

ػػػػػػػػػػَبا    كالَسْيػػػػػػػػػػِت ال ُيْؤِلُسػػػػػػػػػػُو َحػػػػػػػػػػدُّ الذَّ

   
 َأَذؿُّ ِمػػػػػػػػػػػػػْغ َكْتػػػػػػػػػػػػػِج ِحَسػػػػػػػػػػػػػاٍر فػػػػػػػػػػػػػيِيعُ 

 كَقػػػػػػْجُرنا أْقَرػػػػػػُخ ِمػػػػػػْغ ِضْفػػػػػػِخ الَقَصػػػػػػا  

   
 إلػػػػػػػى َمتَػػػػػػػى َنْيَصػػػػػػػُع فػػػػػػػي َشػػػػػػػاَعِتِيعْ 

 كَنتَِّقػػػػػػػػػػي، كَليتيػػػػػػػػػػا ُتْجػػػػػػػػػػجؼ التَُّقػػػػػػػػػػى  

   
 إلػػػػػػػػى َمتَػػػػػػػػى َنْيػػػػػػػػَخُع فػػػػػػػػي أْذَنػػػػػػػػاِبِيعْ 

 ال ُمْمَتَجػػػػػى، ال ُمْشَتَيػػػػػى، ال ُمْشَتَحػػػػػى  

   
 إلػػػػػػػػػػػػػػى َمتَػػػػػػػػػػػػػػى َيْعِخُقشػػػػػػػػػػػػػػا َنِكيػػػػػػػػػػػػػػُخُىعْ 

 كَجػػػػػػػػػُرُىْع كُكْفػػػػػػػػُخُىْع َعػػػػػػػػْخَؽ الَسػػػػػػػػَجػ  

   
 إلػػػػػػػػػى َمتَػػػػػػػػػى َتْقِزػػػػػػػػػُسشا أْضَخاُسػػػػػػػػػُيعْ 

 ْع َعْبػػػػُج الَعَرػػػػاإلػػػػى َمتَػػػػى َنْحػػػػُغ َلُيػػػػ  

   
 إلػػػػػػػػػػػى َمتَػػػػػػػػػػػى َتْعِخُكشػػػػػػػػػػػا أْحَكػػػػػػػػػػػاُمُيعْ 

 إلػػػػى متَػػػػى إلػػػػى َمتَػػػػى إلػػػػى َمتَػػػػى !  

   
 أيػػػػػػػػػػػَغ ُمِحػػػػػػػػػػػبُّ هللا فيشػػػػػػػػػػػا َصػػػػػػػػػػػاِدًقا

 لػػػػػ َصػػػػَجَؽ الُحػػػػبُّ َلَيػػػػاَف الُسْخَتَذػػػػى  

   
 ال َيْشَتِيػػػػػػػػػػػػػي إْذ َنَقَذػػػػػػػػػػػػػْت َقْخَكاَنَيػػػػػػػػػػػػػا

 َمَحػػػػػػػػاِرـُ الميػػػػػػػػِل إلػػػػػػػػى الَعػػػػػػػػْدـِ المَقػػػػػػػػا  

   
 َذُكك الِغْيػػػػػػػػَخِة َمػػػػػػػػْغ ِلػػػػػػػػي ِبِيػػػػػػػػعُ  أيػػػػػػػػغَ 

ػبل   (ٔ)«َقْج َحػَدَب اأَلْمػُخ، قػِج اْنَقػجَّ الدَّ
 

   
ر بػػػ)متى( عذخ مخات، يعزجه دخػؿ حخؼ  يتكخر أسمػب االستفياـ الُسترجِّ

تشاغساف في ار بجخػلو إلى صػرتيغ صػتيَّتيغ تالجخ )إلى( عميو؛ ليشقدع التكخ 
جخسيسا اإليقاعي، كيػحي بامتجاٍد زمشي أرحب في كػف ذلظ الػاقع الطبلمي قج شاؿ 

ُف ختاـ البيت الدابع  نياية  «إلى مَتى إلى َمَتى إلى َمَتى !»أمجه كامتجَّ زمشو، كيكػِّ
ذلظ التشاغع؛ ليشتقل الذاعخ إلى َنَغٍع آخخ؛ يدتعسل فيو االستفياـ بػػ)أيغ( في 

غيَّخ معيسا كقع الخصاب، كيأتي االستفياـ بػػ)َمْغ( في البيت األخيخ؛ مػضعيغ يت
ليختع بو خصابو الغائب لحكؼ الِغيخة، كيذف ىحا الحذج التكخيخؼ ليحا األسمػب 
اإلنذائي عغ استشكار بالٍغ، كتقخيٍع حاٍد، كدعػة صارخة لمقياـ، كيخسع صػرة التدمط 

 د معالع االستكانة السسجػجة، كالحؿ الُسييغ.القبيح لمسدتعسخ كسيصختو كتحّكسو، كيحج

                                                           

 .ٜٓ٘البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص ((ٔ
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 تكخار الذظخ: -
يمجأ بعس شعخاء الجراسة إلى تكخيخ شصٍخ بأكسمو في بجاية أبياتيع؛ ِلَسا 
ُتذكِّمو بشية ذلظ الذصخ مغ إلحاٍح نفدي ناتج عغ أىسيتو السعشػية، كقيستو السادية، 

ا   عمى شمب العمع:كمغ ذلظ قػؿ الديج ىبلؿ بغ بجر البػسعيجؼ حاضِّ
 مغ )الصػيل(

 ِسػػَخاًعا َبِشػػي َقػػػِمي إلػػى الِعمػػِع إنَّػػوُ »

 بػػػػػػِو الَغايػػػػػػُة الُقْرػػػػػػَػػ ألرفػػػػػػع َشػػػػػػافِ   

   
 ِسػػػَخاًعا َبِشػػػي َقػػػػِمي إلػػػى الِعمػػػِع إنَّػػػوُ 

 لشيػػػػػػِل الُعػػػػػػػبل كالسجػػػػػػِج أْعَطػػػػػػػُع َبػػػػػػػاني  

   
 ِسػػػػَخاًعا َبِشػػػػي َقػػػػػِمي فِممعمػػػػِع َصػػػػْػَلةٌ 

 ْخَزػػػػُع َداِنػػػػيَيػػػػجيُغ ليػػػػا الَقاِصػػػػي كيَ   

   
 ِسػػػػػَخاًعا َبِشػػػػػي َقػػػػػػِمي فِممعمػػػػػِع َدكَلػػػػػةٌ 

(ٖ)«(ٕ)عمػى الَحػَجَثافِ  (ٔ)ُمؤيََّجٌة َتْصُغػ  
 

   
يتحقق تكخار الذصخ برػرتو الكاممة في البيتيغ األكؿ كالثاني، كىػ في تكخاره 
لمذصخ إنسا يكخر ثبلث بشيات لغػية تعبيخية يكتع بيا الذصخ الػاحج في األبيات 

 األربعة:
 [ إلى الِعمعِ  /              َبِشي َقػِمي/          ِسَخاًعا]  -
 الشجاء      +     الػجية كانتياء الغاية   +       ( ٗ)الحاؿ   
 [ فِممعمِع َصْػَلةٌ /       َبِشي َقػِمي /         ِسَخاًعا ]  -

                                                           

ى غَ صْ ى يَ غَ شَ كالصُّْغػاف )بالػاك( لغٌة فيو، كالفعل: َشَغْػُت كَشَغْيُت، ك يصغػ: َشغَي: الصُّْغياف،  ((ٔ
، كَيْصُغػ ُشْغياًنا: جاكز الَقْجَر.    ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة ْغًياشَ 

 )شغي(.
يب ( في البيت بسعشى: نػائب الجىخ كمرائبو، كليذ السقرػد مثشى التغمالَحَجَثافلفع ) ((ٕ

 بسعشى الميل كالشيار.     ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة )حجث(.
.ٖٕٔالبػسعيجؼ، ىبلؿ بغ بجر: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٖ
. ك)ِسخاًعا( جسع سخيع، ِسخاًعا: حاؿ مشرػبة، كالعامل في األبيات ُمقجَّر؛ أؼ: قػمػا ِسخاًعا ((ٗ

اؿ( بكدخ الفاء.    ُيشطخ: صافي، محسػد: الججكؿ في إعخاب كىي صفة مذبية عمى كزف )ِفع
ـ، السجمج ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔسػريا،  -، دار الخشيج، دمذق ٖالقخآف الكخيع كصخفو كبيانو، ط

 .ٕٖٔ، صٕٙ، جٖٔ
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 [ َدكَلةٌ فِممعمِع /        َبِشي َقػِمي/           ِسَخاًعا]  -
 الحاؿ         +    الشجاء        +   االستئشاؼ     

بلحع أثخه مع ُيكدُب ابتجاء األشصخ بالحاؿ )ِسخاًعا( رنيًشا إيقاعًيا حثيًثا يت
ناف مًعا ذلظ التجفق االنفعالي في إحداس الذاعخ بقيسة يُ الذصخ السقابل لو؛ ف كػِّ

الخكب؛ فيجعػىع مدخعيغ إلى المحاؽ بو العمع كأثخه، كشعػره اآلني بتأخخ قػمو عغ 
 مغ غيخ إبصاء كال فتػر.

 
 ( الجشاس:ٖ)

الجشاس لػٌف مغ ألػاف البجيع يتديَّغ بو المفع، كيتجسَّل بو الكبلـ، كبمغ مغ 
كلػع العخب بو أْف شاع في شعخىع كنثخىع عمى صػٍر متعجدة، كِمَغ القجماء َمْغ أفخد 

رػا لو أبػاًبا ضسغ كتبيع؛ فاىتسػا  ببياف صػره لو تأليًفا مدتقبًل، كمشيع َمْغ خرَّ
كنو في مرّشفاتيع بسدسى )التجشيذ( كُيصمقػف عميو أيًزا يحكخ  كحجكده، كىع غالًبا

ُسسِّي ىحا الشػع جشاًسا؛ لسجيِء حخكِؼ ألفاِضِو مغ جشذ »ك (ٔ))السجاندة، كالتجانذ(
 .(ٕ)«كاحج، كمادة كاحجة

ىػ( في قػلو: ٜٕٙكمغ تعخيفات القجماء لمجشاس؛ تعخيف ابغ السعتد )ت 
بيت شعخ ككبلـ، كمجاندتيا ليا أف  كىػ أْف تجيَء الكمسة ُتجانذ أخخػ في»

 .(ٖ)«تذبييا في تأليف حخكفيا
 

                                                           

ىػ(: ِجَشاف الِجشاس، ٗٙٚ، أبػ الرفاء، صبلح الجيغ خميل بغ أيبظ )ت ُيشطخ: الرفجؼ ((ٔ
، ـٜٕٓٓ -ىػ ٖٓٗٔلبشاف،  -، السكتبة العرخية، بيخكت ٔارؼ، طتح: د. صبلح الجيغ اليػّ 

 .ٕٗص
.ٕ٘الدابق، ص رجرسال (ٕ)
، ٔ: كتاب البجيع، تح: عخفاف مصخجي، ط(ىػٜٕٙ)ت ، أبػ العباس، عبجهللا ابغ السعتد ((ٖ

 .ٖٙـ، صٕٕٔٓ -ىػ ٖٖٗٔلبشاف،  -مؤسدة الكتب الثقافية، بيخكت 
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َتجاُنُذ الببلغِة: بياٌف بأنػاِع »ىػ( في قػلو: ٖٙٛكمشيا تعخيف الخّماني )ت: 
ـِ الحؼ يجسعو أصٌل كاحٌج في المغة  .(ٔ)«الكبل

ىػ(؛ فُيفشِّج في كتابو )ِجَشاف الِجشاس( تعخيفات َمْغ ٗٙٚأما الرفجؼ )ت 
ىا؛ لقرػر شسػليا كدّقتيا، كيختار لمجشاس تعخيًفا يخاه أقخب إلى الجقة  سبقو، كَيُخدُّ

كالحؼ أختاره أنا في رسع الجشاس أْف أقػؿ: ىػ اإلتياف بستساثميغ »كالدبلمة؛ فيقػؿ: 
أك في الرػرة، أك زيادة في أحجىسا، أك بستخالفيغ في في الحخكؼ، أك في بعزيا، 

 .(ٕ)«التختيب أك الحخكات، أك بسساثل يخادؼ معشاه مساثبًل آخخ نطًسا
أما الُسْحَجثػف؛ فإنَّيع لع يخخجػا عغ ذلظ السفيػـ الحؼ أشَّخه القجماء؛ كلكشيع 

عػا مغ دائختو بتججيج صػره كأشكالو؛ فيع يتفقػف عمى مفيـػ مذت خؾ لمجشاس كسَّ
ىػ أْف يتفَق لفطاف أك أكثخ في األصػات السكػنة »ُيعبِّخ عشو األزىخ الدنَّاد بقػلو: 

 .(ٖ)«ليسا كيختمفا في السعشى
ل ذلظ السفيػـ الجكتػر فزل حدغ عباس بقػلو:  ىػ أْف يتفق المفطاف »كُيفرِّ

فيكػف في الشصق، كيختمفا في السعشى، كمعشى ىحا أنظ تحكخ الكمسة في مػضعيغ؛ 
ليا في كل مػضع معًشى يختمف عغ اآلخخ، كقج تكػف الكمستاف اسسيغ أك فعميغ، أك 

 .(ٗ)«تكػف إحجاىسا اسًسا كاألخخػ فعبًل، كىػ قدساف: جشاس تاـ، كجشاس ناقز
ييتع شعخاء الجراسة كغيخىع مغ شعخاء السجرسة الكبلسيكية بجػانب البجيع 

إلركاء  ؛في تػليج األلفاظ السػسيقية الجاذبةالمفطي كالسعشػؼ، مطيخيغ بحلظ مقجرتيع 

                                                           

ىػ(: الشكت في إعجاز القخآف، مصبػع ضسغ ٖٙٛعيدى )ت  ، أبػ الحدغ، عمي بغانيالخمّ  (ٔ)
، دار ٖكتاب: ثبلث رسائل في إعجاز القخآف، تح: دمحم خمف هللا أحسج، كد. دمحم زغمػؿ سبلـ، ط

.ٜٜـ، صٜٙٚٔمرخ،  -السعارؼ، القاىخة 
 .ٖٛسابق( ص  رجرالرفجؼ: ِجَشاف الِجشاس، )م ((ٕ
، السخكد الثقافي العخبي، ٔالعخبية نحػ رؤية ججيجة، ط الدنَّاد، األزىخ: دركس في الببلغة ((ٖ

 .ٖ٘ٔصـ، ٕٜٜٔالسغخب،  -الجار البيزاء 
، دار الشفائذ، َعسَّاف ٕٔعباس، فزل حدغ: الببلغة فشػنيا كأفشانيا )عمع البياف كالبجيع( ط ((ٗ
 .ٖٚٗصـ، ٜٕٓٓ -ىػ ٜٕٗٔاألردف،  -
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يعسج إلى جسع لفطيغ جشيديغ أك أكثخ »؛ فالذاعخ نيسيع المغػؼ، كاستسالة الستمّقيغ
ؿ بو اإللغاز الطاىخؼ إلى  ف ذلظ تػضيًفا داللًيا محكًسا يتحػَّ في سياٍؽ كاحج، كُيػضِّ

 .(ٔ)«عامل إثخاء في السعشى كإمتاع عشج الستقبل
في سياقات الشفيخ  -بشػعيو: التاـ، كالشاقز-الجراسة  الجشاس في قرائجيأتي 

كالتححيخ كالتحفيد كاإلثارة كالتحسيذ، كيخد في معخض كصف السعارؾ كفتػحات 
 األئسة، أك في رثاء العمساء كالسرمحيغ، أك في إشار الذكػػ كنقج الػاقع.

 الجشذ التام: -أ
 (ٕ)كؼ، كحخكتيا، كعجدىا، كتختيبياكىػ ما اتفق فيو المفطاف في نػع الحخ 

 .(ٖ)كىػ أعمى أنػاع الجشاس مختبًة، كُيدسَّى أيًزا بالجشاس الكامل
 كمغ أمثمتو قػؿ اإلماـ الدالسي:    مغ )الكامل(

ػػػػػػػبلَمَة َباُبيػػػػػػػا»  َكْيػػػػػػػَظ اْنَتِبػػػػػػػْو إفَّ الدَّ

ـُ اآلسِ     َقػػػػػػػػػػْخُع الَكَتاِئػػػػػػػػػػِب ال اْشػػػػػػػػػػِتَسا

   
 َمْػُجػػػػػػػػػػػػػػػَدةً ال َتْحَدػػػػػػػػػػػػػػَبغَّ َسػػػػػػػػػػػػػػبلَمًة 

 إْف لػػػع َتُكػػػْغ فػػػي َقْصػػػِع رأِس اآلِسػػػي  

   
 إفَّ الَعػػػػػػػػػػػػُجكَّ َلِعمَّػػػػػػػػػػػػٌة إْف لػػػػػػػػػػػػْع تُػػػػػػػػػػػػَجا

ػػػػيُف فيػػػػػ اآلِسػػػػي    َكػ أْىَمَكػػػػْت، كالدَّ

   
 يػػا َلْيػػَف َنفدػػي ِمػػْغ ُىُسػػػـٍ َصػػيََّخْت 

(ٗ)«َقْمِبػػػػػػي ِبُعْطػػػػػػِع ُمَرػػػػػػاِبِو كػػػػػػاآلسِ   
 

   
كالقخيشة السػجية لسعشاه ىي كمسة فػػ)اآلس( األكلى: ىي شجخ شيب الخائحة، 

)اشتساـ(. ك)اآلسي( الثانية: اسع فاعل، كىػ الحؼ يجمب األسى كالسرائب لمشاس 
يو كبغيو كفداده؛ كقخيشتو )قصع الخأس(. ك)اآلسي( الثالثة: اسع فاعل أيًزا، كىػ  بتعجِّ

ايا الخماد بيغ ُتجاَكػ(. ك)اآلس( الخابعة: ىي بق -ِعمَّة )الصبيب أك الجكاء؛ كالقخيشة 

                                                           

 .ٖ٘ٔصالدنَّاد: دركس في الببلغة العخبية نحػ رؤية ججيجة، )مخجع سابق(  ((ٔ
 .ٖٚٗعباس، فزل حدغ: الببلغة فشػنيا كأفشانيا، )مخجع سابق( ص ُيشطخ: ((ٕ
.ٜٖسابق( ص  رجرالرفجؼ: ِجَشاف الِجشاس، )م ُيشطخ: (ٖ)
 .ٖٓٔ( الدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص(ٗ
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ِحجارة الِقْجر؛ كقخيشتو كمسة )صيَّخْت( أؼ أفَّ تمظ اليسػـ مغ عطسيا أحخقْت قمبو؛ 
 .(ٔ)فريَّختو كبقايا الخماد

ُيشذئ اإلماـ الدالسي مغ تجشيدو ليحه األلفاظ كتًخا مغ إيقاٍع شفيٍف يجحب بو 
 اآلِسخ. الشفػس؛ فيػ في مدخح الحث كالجعػة، كمثل ذلظ اإليقاع لو تأثيخه

 كمغ أمثمتو قػلو:   مغ )الػافخ(
 َمَقػػػاـٌ فػػػي الُقُرػػػػِر عمػػػى ُقُرػػػػرِ »

(ٕ)«َمَقػػػػػػػػػاـٌ ِمْثػػػػػػػػػل ربَّػػػػػػػػػاِت الُخػػػػػػػػػُجكرِ   
 

   
ي فػػ)الُقُرػر( األكلى:  جسع َقْرخ، كىػ السشدؿ، ككل بيٍت مغ حجخ، ُسسِّ

 .(ٖ)كالكدلالتػاني القرػر )الثانية(: ك قرُخ فيو الُحَخـُ؛ أؼ ُتْحبذ. بحلظ؛ ألنو تُ 
كمغ الجشاس التاـ قػؿ أبي مدمع البيبلني في َحّسِ الذيخ األميخ عيدى بغ 

 صالح الحارثي لسشاصخة اإلماـ سالع بغ راشج:   مغ )الصػيل(
 َعػػاَدةً  (ٗ)كىػل ِعْشػػَج )عيدػػى( أفَّ ِلػػػػمَفْخضِ »

َدْتيا الَسَقػػػػػػػػػػاِدـُ     َقجيَسػػػػػػػػػػَة ِذْكػػػػػػػػػػٍخ َجػػػػػػػػػػجَّ

   
 َعػػػػاَدُة َفْخِضػػػػوِ كَفػػػػْخٌض عمػػػػى ِذؼ الَفػػػػْخِض 

َماِر المَّػػاِزـُ     (٘)«إذا َلِدَمْت َحاِمي الػحِّ

   
في الذصخ األكؿ مغ البيت الثاني جشاس تاـ مساثل بيغ كمستي )َفْخض( 

 .(ٙ)ك)الَفْخض(؛ فاألكلى: بسعشى الػجػب، كالثانية: اسع سيف الذيخ عيدى

                                                           

 مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة )أسا(.ُيشطخ: ابغ  ((ٔ
 .ٖٙالدالسي، نػر الجيغ: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٕ
 ( ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة )قرخ(.(ٖ
ىػ اسع سيف الذيخ عيدى بغ صالح؛ كُسسِّي بيحا االسع بعج مصاردتو لخجٍل  )الَفْخض(: ((ٗ

َفْخض( فقصعيا كَقَصَع الخجَل الُسختبئ كراءىا؛ كسا تذيخ الخكايات التي َباٍغ اختبأ خمف نخمة )
ُيؤكجىا أبػ مدمع في أبياتو.   ُيشطخ: اآلثار الذعخية ألبي مدمع، )مرجر سابق( تعميق السحقق، 

 .ٗٙٙ، صٕحاشية رقع
 .ٗٙٙصالسرجر الدابق،  ((٘
( يحكخ دمحم الحارثي محقق اآلثار الذعخية ألبي مدمع أفَّ الذاعخ استعسل كمسة )َفْخض( في (ٙ

ىحا البيت بسعانييا الثبلثة، مغ غيخ أف يحجد تمظ السعاني، كمقتزى كبلمو أفَّ السعاني الثبلثة 
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 البػسعيجؼ: مغ )الصػيل(كمغ الجشاس التاـ السساثل قػؿ الديج ىبلؿ بغ بجر 
ًرػػػا  كإْف كػػػاَف َماِضػػػيشا الَقػػػجيُع ُمَخرَّ

ـٍ كَحػػػػػػػػػػػػػػػجِّ ِسػػػػػػػػػػػػػػػَشافِ     ِبَبػػػػػػػػػػػػػػػْأٍس كإْقػػػػػػػػػػػػػػػَجا

   
 أفَّ الذػػػْخَؽ َشػػػْخٌؽ كأنَّػػػو (ٔ)فػػػبل َنْشَدػػػى

(ٕ)أَسػػػػػػاٌس ِلِعْخَفػػػػػػػاٍف كِعْمػػػػػػػٍع كعْسػػػػػػػخافِ   
 

   
)شخؽ( فػػػ)الذخؽ( األكلى: جية الذخؽ، كيقرج بيا الببلد العخبية. ككمسة 

 الثانية: ىي مغ الذخكؽ كالزياء كالشػر كاليجاية.
 الجشاس الشاقص: -ب

كىػ ما اختمف فيو ركشاه في كاحج مغ األربعة: نػع الحخكؼ أك حخكتيا أك 
كىحا الشػع ىػ األكثخ حزػًرا في قرائج الجراسة؛ خاصًة عشج  (ٖ)عجدىا أك تختيبيا

غ المفع؛  ابغ شيخاف، كعشج أبي مدمع؛ فيع يحدشػف تػضيفو فيسا يخجـ السعشى كُيحدِّ
 ببل إفخاط كال تكمف.

كأكثخ كجو مغ كجػه االختبلؼ في الجشاس الشاقز كركًدا في قرائج الجراسة 
ىجه الػاردة في قرائجىع قػؿ ابغ شيخاف ىػ االختبلؼ في نػع الحخكؼ؛ كمغ شػا 

 في ذكخ أحج السشذقيغ الخارجيغ عغ شاعة اإلماـ سالع بغ راشج الخخكصي:
 مغ )الخمل(

 لػػػػػػػػػػْع َيػػػػػػػػػػػَدْؿ فػػػػػػػػػػي ِغػػػػػػػػػػػخٍَّة ُممَتِيًيػػػػػػػػػػػا»

(ٗ)«كَعػػػػػػػػػػبل ثػػػػػػػػػػع َغػػػػػػػػػػبل ثػػػػػػػػػػع أَبػػػػػػػػػػى  
 

   
                                                                                                                                                                      

اآلثار الذعخية ُيشطخ: ىي: )فخض: الػجػب( ك)فخض: اسع الشخمة( ك)فخض: اسع الديف(.  
 .ٗٙٙ، صٖتعميق السحقق، حاشية رقعبي مدمع، )مرجر سابق(، أل
: )ال( نافية؛ لحلظ جاء بعجىا الفعل السزارع السعتل مخفػًعا كلع «َنْشَدىفبل »قػؿ الذاعخ:  ((ٔ

، كِعمَُّة دخػؿ الفاء عمى جسمة الجػاب في ىحا الدياؽ ىػ أفَّ الفعل )نشدى( مبشي عمى  ُيجـد
شحغ ال نشدى؛ إذف فالجسمة ىشا اسسية.  ُيشطخ: ابغ ىذاـ، أبػ دمحم، مبتجأ مححكؼ؛ كالتقجيخ: ف

جساؿ الجيغ، عبجهللا بغ يػسف: شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب، تح: دمحم خيخ شعسة 
 .ٖ٘ٔـ، صٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔلبشاف،  -، دار السعخفة، بيخكت ٔحمبي، ط

 .ٖٕٔص، ىبلؿ بغ بجر: الجيػاف، )مرجر سابق( البػسعيجؼ ((ٕ
 .ُٛ٘ٔيشطخ: الدنَّاد: دركس في الببلغة العخبية نحػ رؤية ججيجة، )مخجع سابق( ص ((ٖ
 .ٜٔٔ: الجيػاف، )مرجر سابق( صابغ شيخاف ((ٗ
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اختمفت الكمستاف )عبل، كغبل( في نػع الحخؼ األكؿ مغ حيث الشقط؛ فاألكلى 
ے   چ )عبل( بالعيغ السيسمة: ُعمّػ التجبُِّخ كالتكبُّخ، كمغ ىحا السعشى قػؿ هللا تعالى: 

كالثانية )غبل( بالغيغ السعجسة: مغ  .(ٔ)چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  
؛ كىػ مجاكزة الحجِّ  الجشاس ُيدسَّى الجشاس الخصي أك جشاس . كىحا (ٕ)الُغُمػِّ

 .(ٖ)الترحيف
 كمغ ىحا الشػع قػلو:    مغ )الكامل(

 َحػػحُر الَفتػػى لػػع ُيْغػػِغ عػػغ َقػػَجٍر كإفْ »

 (ٗ)«َحػػػاَف الَقَزػػػا، َضػػػاَؽ الَفَزػػػا بالشَّػػػاِزؿِ   

   
في كمستي )القزا، كالفزا( جشاس ترحيف بيغ القاؼ كالفاء، كالكمستاف 

 الفزاء(. -كأصميسا )القزاء  (٘)تخفيًفا لزخكرة الػزف بقرخ السسجكد 
ش،  و الرفجؼ بالجشاس السزارع أك السذػَّ كمغ اختبلؼ نػع الحخكؼ ما ُيدسِّ
كىػ كقػع االختبلؼ بيغ المفطيغ في الحخؼ األكؿ أك الحخكؼ التي تميو دكف 

 كمشو قػؿ ابغ شيخاف:   مغ )الخمل( (ٙ)الحخؼ األخيخ مغ غيخ ترحيف
 َفُيػػػُع َغػػػػُث الػػػػرػ، َغيػػػُث الثػػػَخػ »

َبػػػػػػػػػػا   (ٚ)«عػػػػػػػػػجُليْع َشػػػػػػػػػػخََّؽ َحتػػػػػػػػػى َغخَّ
 

   
غيث( كفي الحخؼ األكؿ  -فالجشاس الشاقز في الحخؼ الثاني بيغ )غػث 

 ثخػ(. -بيغ )كرػ 
 

                                                           

 .ٗ :، اآليةالقرزسػرة  (ٔ)
 ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة )غبل(. (ٕ)
.ٛ٘ص : ِجَشاف الجشاس، )مرجر سابق(الرفجؼُيشطخ:  (ٖ)
 .ٜٜٔابغ شيخاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٗ
ىػ(: ضخكرة الذعخ، تح: ٖٛٙالديخافي، أبػ سعيج، الحدغ بغ عبجهللا السخزباف )ت ُيشطخ:  ((٘

ـ، ٜٗٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔلبشاف،  -، دار الشيزة العخبية، بيخكت ٔد.رمزاف عبجالتػاب، ط
 .ٕٜص
 .ٛ٘( ص( ُيشطخ: الرفجؼ: ِجَشاف الجشاس، )مرجر سابق(ٙ
 .ٜٔٔابغ شيخاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٚ
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 كقػلو:    مغ )الكامل(
َنا»  َشَمُبػا َزكاَؿ الَعاِر عػشُيْع فػي الػجُّ

(ٔ)«َمَشػػاِزؿِ كالشػػاُر فػػي اأُلْخػػَخػ أَشػػخُّ   
 

   
 الشار(. -فالجشاس كاقع بيغ كمستي )العار 

 كمغ شػاىج الجشاس الشاقز في نػع الحخكؼ عشج أبي مدمع قػلو: مغ )الخجد(
 ُىػػػػػْع أْمَجػػػػػُجكا، كأْنَجػػػػػُجكا، كأْكَجػػػػػُجكا»

لػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػاَع الػػػػػػػػػَػَزػ     كأْفَقػػػػػػػػػُجكا، كَشػَّ

   
ُدكا، كَشػػػػػػػػخَّدكا ُدكا، كَشػػػػػػػػخَّ  ُىػػػػػػػػْع َجػػػػػػػػخَّ

 كأْكَفػػػػػػػػػػػػُجكا، كأْكَرُدكا َبْحػػػػػػػػػػػػَخ الَجػػػػػػػػػػػػَجػ  

   
ىا  ُىػػػػػػػػػػػْع ِلَكبَّػػػػػػػػػػػاِت الَخِسػػػػػػػػػػػيِذ َحػػػػػػػػػػػجُّ

ىا، كالُسْحَتَسػػػػػػػػى   ىا، كَشػػػػػػػػجُّ (ٕ)«كَجػػػػػػػػجُّ
 

   
 يأتي الجشاس الشاقز في أبيات أبي مدمع عمى نػعيغ:

ش: ]أْمَجج = أْنَجج = أْكَجج[  - د[  -الجشاس السذػَّ  -]َجخَّد = َشخَّد = َشخَّ
 ]َحج = َشج // َجج = َشج[. -د[ أْكرَ ]أْكَفج = 
 جشاس الترحيف: ]َحج = َجج[. -

كيأتي االختبلؼ في عجد الحخكؼ كشكميا مجتسًعا في بيت كاحج عشج ابغ 
 شيخاف في قػلو:   مغ )الكامل(

 كػػػػػْع َنػػػػػاِزٍؿ ىػػػػػػ َقاِصػػػػػٌف ِلَسَشػػػػػاِزؿٍ »

(ٖ)«كُمَقاِتػػػػػػػٍل ىػػػػػػػػ َعػػػػػػػاِرٌؼ ِبَسَقاِتػػػػػػػلِ   
 

   
مشازؿ( جشاس بديادة حخؼ في أكؿ الكمسة الثانية، كىحا الشػع  -فبيغ )نازؿ 

يو الرفجؼ بالجشاس السددكج َمَقاِتل( اتفاؽ في  -.  كبيغ كمستي ) ُمَقاِتل (ٗ)ُيدسِّ
الحخكؼ كتغايخ في حخكة الحخؼ األكؿ؛ فالكمسة األكلى: اسع فاعل مغ الفعل 

                                                           

 .ٜٛٔابغ شيخاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٔ
 .ٕٓ٘البيبلني، أبػ مدمع: اآلثار الذعخية، )مرجر سابق( ص ((ٕ
 .ٕٔٓابغ شيخاف: الجيػاف، )مرجر سابق( ص ((ٖ
 .ُٔ٘يشطخ: الرفجؼ: ِجَشاف الجشاس، )مرجر سابق( ص (ٗ)
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بسعشى  (ٔ))َمْقَتل( كىػ مرجر ميسيالخباعي )َقاَتَل( كىػ الُسحاِرب، كالثانية: جسع 
 .(ٕ)السػضع في اإلنداف الحؼ إذا ُأِصيَب مشو قَتَمو

كعميو؛ فيختدؿ شعخاء الجراسة عبخ ىحا الفغ البجيعي مدافاٍت مغ السعاني 
كاأللفاظ، كيشقمػنيا ِبُحمٍَّة قذيبة في قػالب مػسيقية ُيَتأثَّخ بيا، كيشيجػف فيو نيًجا 

 ا راقًيا تتقبَّمو الصبائع، كتتمحَّذ بو األسساع.بجيًعا يجعل مشو فشً 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

(: في ىحا الدياؽ: مرجر ميسي؛ ألف القخيشة السعشػية في البيت تجؿ عميو؛ )الَسْقَتل (ٔ)
 فالسرجر السيسي غالًبا يحسل معو عشرخ الحات؛ فػ)َمْقَتل( يحسل معو عشرًخا ماديِّا؛ أؼ يحسل
معو ذاًتا ُتْقَتل، عبلكة عمى أفَّ السرجر السيسي يحسل في سياقو ىشا معشى الشياية؛ أؼ نياية 

ُيشطخ: الدامخائي،   سػت؛ مثمو كسثل )مآب( يعشي نياية األكب، ك)مشقمب( ك)مريخ(.الحياة بال
 .ٚٛدمحم فاضل: الرخؼ العخبي أحكاـٌ كمعاٍف، )مخجع سابق( ص

( ُيشطخ: ابغ مشطػر: لداف العخب، )مرجر سابق( مادة )قتل(.(ٕ
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 الخاتسة
ر ىسِّا  عشج شعخاء الجراسة االستشياضشعخ تكسغ أىسية دراسة  في كػنو ُيرػِّ

ِؿ ذلظا يدتحػذ عمى معطع نتاجيع الذعخؼ أكاًل، ثع كامشً ذاتًيا  اليع مغ ىعٍّ  في تحػُّ
 ثانًيا. عبِّخ عغ قزايا األمَّة كىسػميالتُ  ؛الفخدية تحكب معوجسعي  ذاتي إلى ىعٍّ 

-ٓٙٛٔل لذعخ االستشياض في ُعساف )يسكغ بعج ىحا العخض كالتحميك 
 ز أبخز الشتائج التي خخجْت بيا ىحه الجراسة: ـ( أف ُتدتخمَ ٜٓٚٔ

في ُعساف في عرخ الجراسة برػرتو الفشية كالسػضػعية  االستشياضِ  شعخُ  جَ َز نَ  .ٔ
 بذكٍل لع يدبق لو مثيل في الذعخ الُعساني مغ قبل.

في ُعساف بعج عرخ اليعاربة إلى أْف ُبِعَث كبقػة في  االستشياضِ  َخَفَت بخيقُ  .ٕ
عرخ الجراسة عمى يج العبلمة السحقق سعيج بغ خمفاف الخميمي أكاًل، ثع اإلماـ 

 بعجه، كبمغ نزػجو عشج أبي مدمع البيبلني كأبي سبلـ الكشجؼ.الدالسي مغ 
االستشياض ىػ الػجو الججيج لمحساسة كالسػثِّبات؛ غيخ أنو أكسع ُأُفًقا، كأرحب  .ٖ

 فزاًء بسا يحػيو مغ معاٍف كمػضػعات.
خميفة  ليكػفَ  ؛شفا مرصمح )االستشياض( عمى الدصح في العرخ الحجيث .ٗ

كجاء مػاكًبا لتيارات الشيزة، كتساشًيا مع الطخكؼ لمحساسة برػرتيا التقميجية، 
الدياسية كاالجتساعية السخافقة ليا، كتخسَّخ السرصمح إثخ ذلظ كشغى نتيجة 

 دعػات التججيج عمى السدتػػ األدبي كالفشي.
بتعخيف اصصبلحي لبلستشياض يذفي الغميل؛ لحلظ سعْت  الجراسةىحه لع تطفخ  .٘

نصبلًقا مغ معجسات المغة يتشاسب كركح ىحا إلى صياغة مفيػـ اصصبلحي فشي ا
 الذعخ.

نْت االتجاه االستشياضي في الذعخ  .ٙ كذفْت ىحه الجراسة عغ أىع السؤثخات التي كػَّ
َف  الُعساني الحجيث؛ فكاف الفكخ اإلباضي الدياسي في شميعة تمظ السؤثخات؛ فتكػَّ

الستسثل في غياب سمصة حاكسة  جة تسازج الفكخ مع الػاقعىحا االتجاه بجايًة نتي
ر مع دخػؿ االستعسار ببصذو كجبخكتو.  َمْخِضيَّة، ثع نسا كتصػَّ
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ماٍت فشية مػضػعيةَسَعْت ىحه الجراسة إلى ا .ٚ يقػـ عمييا شعخ  لبحث عغ مقػِّ
َميغ ِمحَػِريِّيغ: دراسات أدبية كنقجية؛ فخخجْت بسُ االستشياض عبخ استقخاء عجة  قػِّ

 قج الػاقع.األكؿ: الذكػػ كن -
 الثاني: الخفس كالتسخد كالثػرة. -

متيغ يخبط الذكػػ بشقج الػاقع مغ جية،  ِت الجراسة عغ رابٍط فشي مػضػعيَكَذف .ٛ
كيخبط الخفس بالتسخد كالثػرة مغ جية أخخػ؛ فَدَعْت إلى السػاءمة بيشيا، كبياف 

ناتو إنسا يقـػ عمييا؛ ليجسعيا  أخيًخا في أفَّ شعخ االستشياض بجالالتو كمكػِّ
 بػتقتو.

الذعخ الجيشي الستسثل في الجراسة إلى الكذف عغ التعالق الػثيق بيغ  َسَعتِ  .ٜ
نْتو مجرسة الدمػؾ الُعسانية، كبيغ األذكار  معاني كاالبتياالت، كالحؼ كػَّ

 الجراسة بثبلثة محاكر رئيدة ضيخت في االستشياض كدالالتو؛ فخخجْت ىحه
 كىي: ؛شعخىع الجيشي مختبصة باالستشياض

 ديغ هللا. إعادة ما اْنَجرَس مغاألكؿ:  -
 الثاني: إضيار ديغ هللا بإعادة نطاـ اإلمامة. -
 أعجاء ديغ هللا مغ مدتعسخيغ كَجَػَرٍة كُبغاة. القزاء عمىالثالث:  -
كذفْت ىحه الجراسة عغ مجػ تأثيخ كاقع الػشغ الدميب في تأجيج ركح  .ٓٔ

 كالسكانية في إذكاء تمظ الخكح كإشعاليا.االستشياض، كتأثيخ الغخبة الشفدية 
مِت الجراسة إلى أفَّ شعخاء االستشياض جعمػا مغ شعخ الخثاء مشصمًقا .ٔٔ  تػصَّ

ياتيع الفكخية كالعقجية بخكح استشياضية كثَّابة. ؛كميجاًنا رحًبا ،فديًحا  ِلبثِّ تػجُّ
عغ أبخز ضاىخة أسمػبية في شعخ االستشياض، كىي الشدعة  كذفت الجراسة .ٕٔ

الخصابية؛ فَدَعْت إلى إزالة الػصسة التي ُكِصَسْت بيا تمظ الشدعة مغ ِقَبِل بعس 
الشُّقاد في كػنيا ُتسثِّل ممسًحا مغ مبلمح الزعف في القريجة، كبيَّشْت أفَّ 
الخصابية في الذعخ االستشياضي بالتحجيج ليا كضعيا الفشي الخاص الحؼ يدتمـد 

كشبيعة ىحا الشػع مغ الذعخ، كجاء بياف ذلظ في أحاييغ كثيخة تػضيفيا لتتشاسب 
 عبخ تحميل مػسيقى الحخكؼ الجييخة االنفجارية كدكرىا في التأثيخ.
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في  ذفُّ عغ نغسات حارة ال يقل تأثيًخاأضيخِت الجراسة أفَّ اليسذ الحؼ ي .ٖٔ
بعس السػاقف عغ الشبخة السشبخية الجييخة في تجيير الصاقات، كشحح اليسع، 

كإيقاظ العدائع؛ فَدَعْت إلى بياف ذلظ عبخ مػسيقى الحخكؼ كإلياب الشفػس، 
 السيسػسة، كإيقاع حخكؼ السج كتأثيخاتيا.

َسَعِت الجراسة إلى كضع ترشيٍف معجسي خاٍص باالستشياض؛ فكاف ليا ذلظ  .ٗٔ
في معجع أشمقِت الجراسة عميو اسع )معجع الَحخاؾ كالشيػض( باإلضافة إلى 

 السعجع الحخبي كمتعمَّقاتو.
ستخعى انتباه الباحث كجػد ضػاىخ معجسية ججيجة استعسميا بعس شعخاء ا .٘ٔ

الجراسة استعسااًل فشًيا كلغػًيا دقيًقا في سياقات شعخىع االستشياضي؛ مثل استعساؿ 
( باختبلفاتيا األعادؼ - الُعجاة  -األعجاء  -اإلماـ الدالسي أللفاظ )الِعجػ 

تشاغٍع إيقاعي مع السرجر  ؽِ الجاللية، كتػضيف السرجر )َجَباَنة( في سيا
 )َشَجاَعة( كغيخىا مغ الطػاىخ.

بيغ شبيعة الذعخ االستشياضي كمعانيو،  الحطْت ىحه الجراسة كجػد تخابط .ٙٔ
كبيغ شبيعة البحػر الخميمية السدتعسمة فيو؛ سػػ بحٍخ كاحٍج كذفِت الجراسة عغ 

دات الُشقَّاد الحيغ يخكف الخبط بيغ الػزف كالسػضػع، كىػ بحخ  خخكجو عغ محجِّ
 حتل السختبة الثالثة في ندبة كركده في القرائج السجركسة، كىػ)الخمل( الحؼ ي

بحلظ ييجـ استقخاء القائميغ بأنَّو بحخ يتشكَّبو شعخاء الحساسة كالفخخ، خاصة أفَّ 
بعس شعخاء الحساسة القجامى استعسمػه في قرائجىع الحساسية؛ مثل عشتخة بغ 

 شجاد.
مِت الجراسة في مػضػع اإليقاع كالسػسيقى إلى كجػد تقارٍب جػىخؼ بيغ  .ٚٔ تػصَّ

يا: التقارب بيغ فغ )التقديع بالتقصيع( كبيغ بعس الفشػف البجيعية الرػتية؛ مش
لعسمة كاحجة مع اختبلؼ  كجياففغ )التفػيف( فسا ىسا في الحقيقة إال 

ة في االصصبلح مع بياف السخاد كالسقرػد.  السرصمح، كال مذاحَّ
عغ دكر التآلف اإليقاعي الحؼ ُيحِجثو التػافق الرخفي الجراسة كذفْت ىحه  .ٛٔ

 لجسل في السػسيقى الجاخمية؛ خاصة في باب )التقديع(.كالشحػؼ بيغ األلفاظ كا
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 :التهصيات 
الجراسة الباحثيغ كالسيتسيغ باألدب الُعساني إلى دراسة شعخ ىحه تجعػ  -

 ؛عسقبذيٍء مغ التمغ جسيع جػانبو االستشياض في ُعساف في عرػرىا السختمفة 
بالذعخ الُعساني إال في في دراساٍت مدتقمة ُتعَشى  -حدب العمع-كػنو لع ُيجَرْس 

ز لو مداحة اسات التي شخقتو بعس الجر  ضسغ مػضػعيا الخئيذ، كلع ُتخرِّ
كاسعة، كسا تجعػىع إلى دراسة مػضػعات الذكػػ كالشقج كالخفس كالتسخد كالثػرة في 

تداؿ ِبْكًخا في الجراسات الُعسانية، كإفخاد بحػٍث  الذعخ الُعساني، كػنيا مػضػعات ما
 ية مدتقمة كُمعسَّقة ليحه السػضػعات.أدبية كنقج
ريغ بػضع ِمعياٍر فشي نقجؼ لئليقاع  - تػصي الجراسة الُشقَّاد كالستخرِّ

الجاخمي يزبط حجكده كمعالسو؛ فبعس الباحثيغ َمْغ يجرس التكخار كالجشاس كالتقديع 
كالترخيع كغيخىا في باب اإليقاع الخارجي، كبعزيع َمْغ يجرسيا في باب اإليقاع 

 لجاخمي؛ لحلظ َيْحُدُغ التقشيغ كالزبط.ا
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 قائسة السرادر والسخاجع
 :أواًل: السرادر 

 القخآف الكخيع.
ىػ(: تحخيخ ٗ٘ٙابغ أبي اإلصبع، أبػ دمحم، زكي الجيغ عبجالعطيع السرخؼ )ت  .ٔ

التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخآف، تح: د. حفشي دمحم شخؼ، 
األعمى لمذؤكف اإلسبلمية، لجشة إحياء التخاث اإلسبلمي، القاىخة  د.ط، السجمذ

 مرخ، د.ت. -
ىػ(: الكامل في التاريخ، تح: ٖٓٙابغ األثيخ: أبػ الحدغ، عمي بغ أبي الكـخ )ت .ٕ

 - ٚٔٗٔلبشاف،  -، دار الكتاب العخبي، بيخكت ٔعسخ عبجالدبلـ تجمخؼ، ط
 ـ.ٜٜٚٔ

ىػ(: ٙٓٙالسبارؾ بغ دمحم الجدرؼ )ت ابغ األثيخ، مجج الجيغ أبػ الدعادات،  .ٖ
الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ، تح: محسػد دمحم الصشاحي، كشاىخ أحسج 

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔلبشاف،  -الداكؼ، د.ط، السكتبة العمسية، بيخكت 
ىػ(: المُّسع في العخبية، د.ط، تح: ٕٜٖابغ ِجشِّي، أبػ الفتح، عثساف بغ ِجشِّي )ت .ٗ

 ـ.ٜٛٛٔاألردف،  -دار مججالكؼ، َعسَّاف د.سسيح أبػ مغمي، 
اإلصابة في تسييد ىػ(: ٕ٘ٛابغ حجخ، أحسج بغ عمي بغ دمحم العدقبلني )ت  .٘

، دار الكتب ٔالرحابة، تح: عادؿ أحسج عبج السػجػد، كعمي دمحم معػض، ط
 لبشاف. -العمسية، بيخكت 

البخارؼ، ابغ حجخ، أحسج بغ عمي بغ دمحم العدقبلني: فتح البارؼ بذخح صحيح  .ٙ
الدعػدية،  -، دار شيبة، الخياض ٔاعتشى بو: أبػ قتيبة نطخ دمحم الفاريابي، ط

 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ
ىػ(: الكافية في عمع ٙٗٙابغ الحاجب، جساؿ الجيغ بغ عثساف اإلسشػؼ )ت  .ٚ

مرخ،  -، مكتبة اآلداب، القاىخة ٔالشحػ، تح: د. صالح عبجالعطيع الذاعخ، ط
 ـ.ٕٓٔٓ



267 
 

ىػ(: سيع األلحاظ في كىع ٜٔٚ بغ إبخاىيع بغ يػسف )تابغ الحشبمي، دمحم .ٛ
لبشاف،  -، عالع الكتب، بيخكت ٔاأللفاظ، تح: د. حاتع صالح الزامغ، ط

 ـ.ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔ
ىػ(: ترحيح الفريح ٖٚٗابغ ُدُرْسَتػيو، أبػ دمحم، عبجهللا بغ جعفخ بغ دمحم )ت  .ٜ

اؼ، السجمذ األعمى كشخحو، تح: د. دمحم بجكؼ السختػف، د.ط، كزارة األكق
 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔمرخ،  -لمذؤكف اإلسبلمية، القاىخة 

ق(: جسيخة المغة، تح: د. رمدؼ ٕٖٔابغ دريج، أبػ بكخ، دمحم بغ الحديغ )ت .ٓٔ
 ـ.ٜٚٛٔلبشاف،  -، دار العمع لمسبلييغ، بيخكت ٔمشيخ بعمبكي، ط

ىػ(: السحكع كالسحيط ٛ٘ٗابغ سيجه، أبػ الحدغ، عمي بغ إسساعيل )ت  .ٔٔ
لبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔاألعطع، تح: عبجالحسيج ىشجاكؼ، ط

 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ
ىػ(: عيار الذعخ، تح: عباس ٕٕٖابغ شباشبا، دمحم بغ أحسج العمػؼ )ت  .ٕٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔلبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٕعبجالدتار، ط
ىػ(: ٖٙٗخؼ القخشبي )ت ابغ عبج البخ، أبػ عسخ، يػسف بغ عبجهللا الشس .ٖٔ

، دار الجيل، ٔاالستيعاب في معخفة األصحاب، تح: عمي دمحم البجاكؼ، ط
 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔلبشاف،  -بيخكت 

ىػ(: ٜٖ٘أبػ الحديغ، أحسج بغ فارس بغ زكخيا القدكيشي )ت ابغ فارس،  .ٗٔ
 -ىػ ٜٜٖٔمعجع مقاييذ المغة، تح: عبجالدبلـ دمحم ىاركف، د.ط، دار الفكخ، 

 ـ.ٜٜٚٔ
ىػ(: كتاب البجيع، تح: عخفاف ٜٕٙابغ السعتد، أبػ العباس، عبجهللا )ت  .٘ٔ

 ـ.ٕٕٔٓ -ىػ ٖٖٗٔلبشاف،  -، مؤسدة الكتب الثقافية، بيخكت ٔمصخجي، ط
ىػ(: ٔٔٚابغ مشطػر، أبػ مشرػر، دمحم بغ مكـخ بغ عمي األنرارؼ )ت  .ٙٔ

 ىػ.ٗٔٗٔلبشاف،  -، دار صادر، بيخكت ٖلداف العخب، ط
ىػ(: ٔٙٚػ دمحم، جساؿ الجيغ، عبجهللا بغ يػسف األنرارؼ )تابغ ىذاـ، أب .ٚٔ

، دار ٔشخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب، تح: دمحم خيخ شعسة حمبي، ط
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔلبشاف،  -السعخفة، بيخكت 
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ابغ ىذاـ، أبػ دمحم، جساؿ الجيغ، عبجهللا بغ يػسف األنرارؼ: مغشي المبيب  .ٛٔ
ح: دمحم محيي الجيغ عبجالحسيج، السكتبة العرخية، عغ كتب األعاريب، د.ط، ت

 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔلبشاف،  -بيخكت 
ابغ ىذاـ، أبػ دمحم، عبج السمظ بغ ىذاـ بغ أيػب الحسيخؼ السعافخؼ  .ٜٔ

، مؤسدة السختار، ٔىػ(: الديخة الشبػية، تح: رضػاف جامع رضػاف، طٖٕٔ)ت
 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔمرخ،  -القاىخة 

ىػ(: شخح السفرل، ٖٗٙجيغ أبػ البقاء يعير بغ عمي )تابغ يعير، مػفق ال .ٕٓ
 -ىػ ٕٕٗٔلبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔتح: د.إميل بجيع يعقػب، ط

 ـ.ٕٔٓٓ
ىػ(: الجيػاف بذخح الخصيب ٖٕٔأبػ تساـ، حبيب بغ أكس الصائي )ت  .ٕٔ

 ـ.ٕٔٓٓلبشاف،  -، دار الفكخ العخبي، بيخكت ٔالتبخيدؼ، ط
ىػ(: معاىج ٖٜٙي، عبجالخحيع بغ عبجالخحسغ بغ أحسج )ت أبػ الفتح العباس .ٕٕ

التشريز عمى شػاىج التمخيز، تح: دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج، د.ط، عالع 
 لبشاف، د.ت. -الكتب، بيخكت 

ىػ(: تيحيب المغة، تح: ٖٓٚاألزىخؼ، أبػ مشرػر، دمحم بغ أحسج اليخكؼ )ت .ٖٕ
 ـ.ٕٔٓٓلبشاف،  -، بيخكت ، دار إحياء التخاث العخبئدمحم عػض مخعب، ط

ىػ(: شخح عقيجة التػحيج، ٕٖٖٔاشفير، قصب األئسة، دمحم بغ يػسف )ت  .ٕٗ
 ـ.ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔسمصشة ُعساف،  -د.ط، كزارة التخاث القػمي كالثقافة، مدقط 

ـ(: الجيػاف، تح: َحشَّا ٓٗ٘امخؤ القيذ، جشجح بغ حجخ الكشجؼ )ت: نحػ .ٕ٘
 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔلبشاف،  -الفاخػرؼ، د.ط، دار الجيل، بيخكت 

ىػ(: اإلنراؼ ٚٚ٘األنبارؼ، كساؿ الجيغ أبػ البخكات عبجالخحسغ بغ دمحم )ت  .ٕٙ
في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ البرخييغ كالكػفييغ، تح: دمحم محيي الجيغ 

 ـ.ٕٕٔٓ -ىػ ٖٖٗٔلبشاف،  -عبجالحسيج، د.ط، السكتبة العرخية، بيخكت 
، دار الكتب ٕاف، تح: عبجأ ميشا، طاألنرارؼ، حداف بغ ثابت: الجيػ  .ٕٚ

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔلبشاف،  -العمسية، بيخكت 
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، دار صادر، ٔاإليادؼ، لقيط بغ يعسخ: الجيػاف، تح: د. دمحم ألّتػنْجي، ط .ٕٛ
 ـ.ٜٜٛٔلبشاف،  -بيخكت 

، ٔىػ(: صحيح البخارؼ، طٕٙ٘البخارؼ، أبػ عبجهللا، دمحم بغ إسساعيل )ت .ٜٕ
ىػ ٖٓٗٔمرخ،  -عبجالباقي، دار ابغ خديسة، القاىخة تخقيع كتختيب الذيخ فؤاد 

 ـ.ٕٓٔٓ -
البدتاني، سميساف: إلياذة ىػميخكس، د.ط، كمسات عخبية لمتخجسة كالشذخ،  .ٖٓ

 ـ.ٕٕٔٓمرخ،  -القاىخة 
ىػ(: الحساسة ٙ٘ٙالبرخؼ، صجر الجيغ، عمي بغ أبي الفخج بغ الحدغ )ت  .ٖٔ

مرخ،  -خانجي، القاىخة ، مكتبة الٔالبرخية، تح: د. عادؿ سميساف جساؿ، ط
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ

ىػ(: الشفذ الخحساني ٜٖٖٔالبيبلني، أبػ مدمع، ناصخ بغ سالع بغ ُعجيِّع )ت .ٕٖ
سمصشة ُعساف،  -، مكتبة مدقط، مدقط ٕفي أذكار أبي مدمع البيبلني، ط

 ـ.ٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ
مدمع البيبلني، أبػ مدمع، ناصخ بغ سالع بغ ُعجيِّع: اآلثار الذعخية ألبي  .ٖٖ

 ـ.ٕٓٔٓلبشاف،  -، مشذػرات الجسل، بيخكت ٔالبيبلني، تح: دمحم الحارثي، ط
البيبلني، أبػ مدمع، ناصخ بغ سالع بغ ُعجيِّع: الجيػاف، الصبعة التي عشي بيا  .ٖٗ

كبشذخىا األميخ صالح بغ عيدى الحارثي، تح: عبجالخحسغ الخدنجار، د.ط، 
 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔمصابع دار السختار، 

ىػ(: الجيػاف، تح: دمحم عمي الرميبي، ٖ٘ٛٔجؼ، ىبلؿ بغ بجر )ت البػسعي .ٖ٘
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔ، كزارة التخاث القػمي كالثقافة، سمصشة ُعساف، ٕط
ىػ(: كتاب الكافي في ٕٓ٘التبخيدؼ، الخصيب، أبػ زكخيا، يحيى بغ عمي )ت  .ٖٙ

 -خة ، مكتبة الخانجي، القاىٖالعخكض كالقػافي، تح: الحّداني حدغ عبجهللا، ط
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔمرخ، 

، ٔالتغمبي، عسخك بغ كمثـػ بغ مالظ: الجيػاف، تح: إيسيل بجيع يعقػب، ط .ٖٚ
 ـ.ٜٜٔٔ -ىػ ٔٔٗٔلبشاف،  -دار الكتاب العخبي، بيخكت 
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ىػ(: فقو المغة كسخ ٜٕٗالثعالبي، أبػ مشرػر، عبجالسمظ بغ دمحم )ت  .ٖٛ
 -ىػ ٕٕٗٔلعخبي، ، إحياء التخاث أالعخبية، تح: عبج الخزاؽ السيجؼ، ط

 ـ.ٕٕٓٓ
ىػ(: البياف كالتبييغ، تح: ٕ٘٘الجاحع، أبػ عثساف، عسخك بغ بحخ )ت  .ٜٖ

 -ىػ ٕٙٗٔلبشاف،  -د.دركير جػيجؼ، د.ط، السكتبة العرخية، بيخكت 
 ـ.ٕ٘ٓٓ

الجاحع، أبػ عثساف، عسخك بغ بحخ: الحيػاف، تح: عبجالدبلـ دمحم ىاركف،  .ٓٗ
 -ىػ ٖ٘ٛٔمرخ،  -ي، القاىخة ، مصبعة كمكتبة مرصفى البابي الحمبٕط

 ـ.ٜ٘ٙٔ
ىػ(: شبقات فحػؿ ٕٖٕالجسحي، أبػ عبجهللا، دمحم بغ سبّلـ بغ عبيجهللا )ت .ٔٗ

 الدعػدية، د.ت. -الذعخاء، تح: محسػد دمحم شاكخ، د.ط،  دار السجني، ججة 
ىػ(: إكساؿ اإلعبلـ بتثميث الكبلـ، ٕٚٙالجياني، دمحم بغ عبجهللا بغ مالظ )ت  .ٕٗ

ىػ ٗٓٗٔالدعػدية،  -بغ حسجاف الغامجؼ، مكتبة السجني، ججة ، تح: سعج ٔط
 ـ.ٜٗٛٔ -
، ٕالحبدي، راشج بغ خسيذ بغ جسعة: الجيػاف، تح: عبجالعميع عيدى، ط .ٖٗ

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔسمصشة ُعساف،  -كزارة التخاث القػمي كالثقافة، مدقط 
ػ(: ىٕٙٙجهللا، ياقػت بغ عبجهللا الخكمي )تالحسػؼ، شياب الجيغ، أبػ عب .ٗٗ

 ـ.ٜٜ٘ٔلبشاف،  -، دار صادر، بيخكت ٕمعجع البمجاف، ط
ىػ(: شسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ ٖٚ٘الحسيخؼ، نذػاف بغ سعيج )ت .٘ٗ

، تح: أ.د. حديغ بغ عبجهللا العسخؼ، كمصيخ بغ عمي اإلرياني، كأ.د.  الكمـػ
 ـ.ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔسػرية، -، دار الفكخ، دمذق ٔيػسف دمحم عبجهللا، ط

ىػ(: شفاء الغميل ٜٙٓٔجي، شياب الجيغ أحسج بغ دمحم بغ عسخ )تالخفا .ٙٗ
، دار الكتب العمسية، ٔفيسا في كبلـ العخب مغ الجخيل، تح: د. دمحم كّذاش، ط

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٛٔٗٔلبشاف،  -بيخكت 
، ٔالخميمي، سعيج بغ خمفاف: الجيػاف، تح: عادؿ بغ راشج السصاعشي، ط .ٚٗ

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔساف، سمصشة عُ  -مكتبة الزامخؼ، الديب 
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، ٔالجغيذي، راشج بغ عمي: شخح السػسػعة الذعخية ألبي مدمع البيبلني، ط .ٛٗ
 ـ.ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔسمصشة ُعساف،  -مكتبة الزامخؼ، الديب 

ىػ(: الشكت في إعجاز القخآف، ٖٙٛالخّماني، أبػ الحدغ، عمي بغ عيدى )ت .ٜٗ
 خمف هللا أحسج، مصبػع ضسغ كتاب: ثبلث رسائل في إعجاز القخآف، تح: دمحم

 ـ.ٜٙٚٔمرخ،  -، دار السعارؼ، القاىخة ٖكد.دمحم زغمػؿ سبلـ، ط
ىػ(: تاج العخكس مغ جػاىخ ٕ٘ٓٔالدبيجؼ، دمحم مختزى الحديشي )ت .ٓ٘

القامػس، مجسػعة محققيغ، د.ط، كزارة اإلعبلـ الكػيتية، مصبعة حكػمة 
 ـ.ٜٔٚٔ -ىػ ٜٖٔٔالكػيت، 

ىػ(: اإليزاح في عمل ٖٖٚبغ إسحاؽ )ت الدجاجي، أبػ القاسع، عبجالخحسغ  .ٔ٘
 -ىػ ٜٜٖٔلبشاف،  -، دار الشفائذ، بيخكت ٖالشحػ، تح: د. مازف السبارؾ، ط

 ـ.ٜٜٚٔ
ىػ(: السدتقرى ٖٛ٘الدمخذخؼ، أبػ القاسع، جار هللا، محسػد بغ عسخ )ت  .ٕ٘

 -ىػ ٖٓٗٔلبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٕفي أمثاؿ العخب، ط
 ـ.ٜٚٛٔ

بػ بذيخ، دمحم بغ نػر الجيغ عبجهللا بغ حسيج: نيزة األعياف الدالسي، أ .ٖ٘
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔلبشاف،  -، دار الجيل، بيخكت ِٔبحخيَّة ُعساف، ط

ىػ(: الجيػاف، راجعو: عبجالدتار ٖٙٗٔالدالسي، أبػ نحيخ، دمحم بغ شيخاف )ت .ٗ٘
مرخ،  -، السجسػعة الرحفية لمجراسات كالشذخ، العجػزة ٕأبػ غجة، ط

 ـ.ٜٜٚٔ -ػ ىٙٔٗٔ
ىػ(: الجيػاف، تح: د. عيدى ٕٖٖٔالدالسي، نػر الجيغ، عبج هللا بغ حسيج )ت .٘٘

 -ىػ ٖٓٗٔاألردف،  -، دار كشػز السعخفة، َعّساف ٕبغ دمحم الدميساني، ط
 ـ.ٜٕٓٓ

الدالسي، نػر الجيغ، عبجهللا بغ حسيج: تحفة األعياف بديخة أىل ُعساف، د.ط،  .ٙ٘
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ُٚٔٗٔعساف، سمصشة  -مكتبة االستقامة، مدقط 
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الدالسي، نػر الجيغ، عبجهللا بغ حسيج: جػابات اإلماـ الدالسي، تح:  .ٚ٘
سمصشة  -، مكتبة اإلماـ الدالسي، بجية / السشتخب ٕعبجالدتار أبػ غجة، ط

 ـ.ٜٜٜٔىػ / ُٜٔٗٔعساف، 
الدجمساسي، أبػ دمحم، القاسع بغ دمحم األنرارؼ: السشدع البجيع في تجشيذ  .ٛ٘

السغخب،  -، مكتبة السعارؼ، الخباط ٔبجيع، تح: د. عبلؿ الغازؼ، طأساليب ال
 ـ.ٜٓٛٔ -ىػ ٔٓٗٔ

ىػ(: الكتاب، تح: عبجالدبلـ دمحم ٓٛٔسيبػيو، عسخك بغ عثساف بغ قشبخ )ت  .ٜ٘
 ـ.ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔمرخ،  -، مكتبة الخانجي، القاىخة ٖىاركف، ط

ػ(: ضخكرة ىٖٛٙالديخافي، أبػ سعيج، الحدغ بغ عبجهللا السخزباف )ت  .ٓٙ
لبشاف،  -، دار الشيزة العخبية، بيخكت ٔالذعخ، تح: د.رمزاف عبجالتػاب، ط

 ـ.ٜٗٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ
ىػ(: شخح المية ٜٔٔالديػشي، جبلؿ الجيغ، عبجالخحسغ بغ أبي بكخ )ت  .ٔٙ

 -العجع لمصُّغخائي، تجقيق: أحسج عمي حدغ، د.ط، مكتبة اآلداب، القاىخة 
 مرخ، د.ت.

، دار ٔالبشجقية، تخجسة: حديغ أحسج أميغ، ط شكدبيخ، كيمياـ: تاجخ .ٕٙ
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔمرخ،  -الذخكؽ، القاىخة 

ْشَفَخػ، عسخك بغ مالظ )ت  .ٖٙ ، تح: إميل بجيع ٕؽ ىػ(: الجيػاف، ط ٓٚالذَّ
 ـ.ٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔلبشاف،  -يعقػب، دار الكتاب العخبي، بيخكت 

ىػ(: ِجَشاف ٗٙٚالرفجؼ، أبػ الرفاء، صبلح الجيغ خميل بغ أيبظ )ت  .ٗٙ
لبشاف،  -، السكتبة العرخية، بيخكت ٔالِجشاس، تح: د. صبلح الجيغ اليّػارؼ، ط

 ـ.ٜٕٓٓ -ىػ ٖٓٗٔ
بي، السفزل بغ سمسة بغ عاصع )ت .٘ٙ ىػ(: الفاخخ في األمثاؿ، تح: ٜٕٔالزَّ

 ـ.ٕٔٔٓلبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔدمحم عثساف، ط
، دار ٔىػ(: األعساؿ الذعخية، طٜٖٗٔالصائي، عبجهللا بغ دمحم )ت  .ٙٙ

 ـ.ٕٙٔٓاألردف،  -فزاءات، َعسَّاف 
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ىػ(: الجيػاف، ٘ٔ٘الصُّغخائي، أبػ إسساعيل، مؤيج الجيغ الحديغ بغ عمي )ت  .ٚٙ
، مصابع الجكحة الحجيثة، الجكحة ٕتح: د.عمي جػاد الصاىخ، د.يحيى الجبػرؼ، ط

 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔقصخ، -
ىػ(: الجامع في العخكض ٕٖٗدمحم )تالعخكضي، أبػ الحدغ، أحسج بغ  .ٛٙ

 -، دار الجيل، بيخكت ٔكالقػافي، تح: د.زىيخ غازؼ زاىج، كىبلؿ ناجي، ط
 ـ.ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔلبشاف، 

ىػ(: كتاب الرشاعتيغ ٜٖ٘العدكخؼ، أبػ ىبلؿ، الحدغ بغ عبجهللا )ت نحػ .ٜٙ
السكتبة ، ٔ"الكتابة كالذعخ"، تح: عمي دمحم البجاكؼ، ودمحم أبػ الفزل إبخاىيع، ط

 ـ.ٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔلبشاف،  -العرخية، بيخكت 
ىػ(: جسيخة ٜٖ٘العدكخؼ، أبػ ىبلؿ، الحدغ بغ عبجهللا بغ سيل )ت نحػ  .ٓٚ

لبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔاألمثاؿ، تح: د. أحسج عبجالدبلـ، ط
 ـ.ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ

ء كسخاج ىػ(: مشياج البمغاٗٛٙالقخشاجشي، أبػ الحدغ، حاـز بغ دمحم )ت  .ٔٚ
 -، الجار العخبية لمكتاب، تػنذ ٖاألدباء، تح: دمحم الحبيب ابغ الخػجة، ط

 ـ.ٕٛٓٓالجسيػرية التػندية، 
ىػ(: الجامع ألحكاـ ٔٚٙالقخشبي، أبػ عبجهللا، دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ )ت .ٕٚ

 -، مؤسدة الخسالة، بيخكت ٔالقخآف، تح: د. عبجهللا بغ السحدغ التخكي، ط
 ـ.ٕٙٓٓ - ىػٕٚٗٔلبشاف، 

ىػ(: قبلئج الُجساف في ٕٔٛالقمقذشجؼ، أبػ العباس أحسج بغ عمي )ت  .ٖٚ
، دار الكتاب السرخؼ، ٕالتعخيف بقبائل عخب الدماف، تح: إبخاىيع األبيارؼ، ط

 ـ.ٕٜٛٔ -ىػ ٕٓٗٔمرخ،  -القاىخة 
ىػ(: العسجة في صشاعة ٖٙٗالقيخكاني، أبػ عمي، الحدغ بغ رشيق )ت  .ٗٚ

 -، مكتبة الخانجي، القاىخة ٔلشبػؼ عبجالػاحج شعبلف، طالذعخ كنقجه، تح: د.ا
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔمرخ، 
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ىػ(: ديػاف نذخ ٜٖٚٔالكشجؼ، أبػ سبلـ، سميساف بغ سعيج بغ ناصخ )ت .٘ٚ
الخداـ، تح: أ.د.عيدى الدميساني، كد.محدغ الكشجؼ، كأ.مرصفى الكشجؼ، 

 مخقػف.
في شخح حخكؼ ىػ(: رصف السباني ٕٓٚالسالقي، أحسج بغ عبجالشػر )ت  .ٙٚ

 -ىػ ٖٕٗٔسػريا،  -، تح: أحسج دمحم الخّخاط، دار القمع، دمذق ٕالسعاني، ط
 ـ.ٕٕٓٓ

ىػ(: الكامل في المغة كاألدب، تح: ٕ٘ٛالُسبخد، أبػ العباس، دمحم بغ يديج )ت  .ٚٚ
 -ىػ ٕ٘ٗٔلبشاف،  -دمحم أبػ الفزل إبخاىيع، د.ط، السكتبة العرخية، بيخكت 

 ـ.ٕٗٓٓ
ىػ(: الجيػاف بذخح أبي البقاء ٖٗ٘الصيب، أحسج بغ الحديغ )تالستشبي، أبػ  .ٛٚ

العكبخؼ، تح: مرصفى الدقا كإبخاىيع األبيارؼ كعبجالحفيع شمبي، د.ط، دار 
 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔلبشاف،  -الفكخ، بيخكت 

ىػ(: الجيػاف، تح: ٖٗ٘الستشبي، أبػ الصيب، أحسج بغ الحديغ الجعفي )ت  .ٜٚ
لبشاف،  -، دار الذخؽ العخبي، بيخكت ٕي، طبجر الجيغ حاضخؼ، ودمحم حسام

 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔ
ىػ(: تسييج القػاعج ٛٚٚمحب الجيغ الحمبي، دمحم بغ يػسف بغ أحسج )ت  .ٓٛ

 -، دار الدبلـ، القاىخة ٔبذخح تدييل الفػائج، تح: عمي دمحم فاخخ كآخخكف، ط
 ىػ.ٕٛٗٔمرخ، 

بيل فيسا في المغة ىػ(: قرج الدٔٔٔٔالسحبي، دمحم األميغ بغ فزل هللا )ت  .ٔٛ
، مكتبة التػبة، الخياض ٔالعخبية مغ الجخيل، تح: د.محسػد عثساف الريِّشي، ط

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔالدعػدية،  -
، أحسج: الجيػاف "الدياسيات"، ط .ٕٛ ، مكتبة ٔمحـخ ، تح: محسػد أحسج محـخ

 ـ.ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔالفبلح، الكػيت، 
ػ(: تػضيح السقاصج كالسدالظ ىٜٗٚالُسخادؼ، الحدغ بغ قاسع بغ عبجهللا )ت  .ٖٛ

، تح: أ.د.عبجالخحسغ عمي سميساف، دار الفكخ العخبي، ٔبذخح ألفية ابغ مالظ، ط
 ـ.ٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔمرخ،  -القاىخة 
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الُسخادؼ، الحدغ بغ قاسع بغ عبجهللا: الجشى الجاني في حخكؼ السعاني، تح:  .ٗٛ
لبشاف، -، بيخكت ، دار الكتب العمسيةٔفخخ الجيغ قباكة، ودمحم نجيع فاضل، ط

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ
السغيخؼ، سعيج بغ عمي بغ جسعة: جييشة األخبار في تاريخ زنجبار، تح: دمحم  .٘ٛ

سمصشة ُعساف،  -، كزارة التخاث القػمي كالثقافة، مدقط ٗعمي الرميبي، ط
 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ

ىػ(: التػقيف عمى ٖٔٓٔالسشاكؼ، دمحم، عبجالخؤكؼ بغ تاج العارفيغ )ت  .ٙٛ
ىػ ٓٔٗٔجسيػرية مرخ العخبية،  -، عالع الكتب، القاىخة ٔالتعاريف، طميسات 

 ـ.ٜٜٓٔ -
ىػ(: ٛٔ٘السيجاني، أبػ الفزل، أحسج بغ دمحم بغ إبخاىيع الشيدابػرؼ )ت  .ٚٛ

 -مجسع األمثاؿ، تح: دمحم محيي الجيغ عبجالحسيج، د.ط، دار السعخفة، بيخكت 
 لبشاف، د.ت.

، ٕالشبياني، تح: عد الجيغ التشػخي، ط الشبياني، سميساف بغ سميساف: ديػاف .ٛٛ
 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔسمصشة ُعساف،  -كزارة التخاث كالثقافة، مدقط 

ىػ(: السصالع ٜٕٔٔاليػريشي، أبػ الػفاء، نرخ بغ الذيخ نرخ الػفائي )ت  .ٜٛ
، ٔالشَّرخية لمسصابع السرخية في األصػؿ الخصيَّة، تح: د. شو عبجالسقرػد، ط

 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔمرخ،  -مكتبة الدشة، القاىخة 
 

 :ثانًيا: السخاجع 
، دار الذخؽ ٖاألنصاكي، دمحم: السحيط في أصػؿ العخبية كنحػىا كصخفيا، ط .ٔ

 لبشاف، د.ت. -العخبي، بيخكت 
 أنيذ، إبخاىيع: األصػات المغػية، د.ط، مكتبة نيزة مرخ كمصبعتيا، د.ت. .ٕ
مرخ،  -السرخية، القاىخة ، مكتبة األنجمػ ٕأنيذ، إبخاىيع: مػسيقى الذعخ، ط .ٖ

 ـ.ٕٜ٘ٔ
البحخاكؼ، سيج: العخكض كإيقاع الذعخ العخبي، د.ط، الييئة السرخية العامة  .ٗ

 ـ.ٖٜٜٔلمكتاب، 
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 -البخقػقي، عبجالخحسغ: الحخائخ كالعبقخيات، د.ط، مكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة  .٘
 مرخ، د.ت.

، السصابع العالسية، ٔطبخكات، شكخؼ: ديػاف الشبياني "دراسة مػضػعية فشية"،  .ٙ
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔسمصشة ُعساف،  -ركؼ 

بذارة، عدمي: في الثػرة كالقابمية لمثػرة، د.ط، السخكد العخبي لؤلبحاث كدراسة  .ٚ
 ـ.ٕٔٔٓالدياسات، معيج الجكحة، قصخ، 

البصخاني، سعيج بغ عمي: الغخبة في الذعخ الُعساني الحجيث في السيجخ  .ٛ
 ـ.ٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔسمصشة ُعساف،  -يخاء، بيبل ، مكتبة الغبٔاإلفخيقي، ط

، دار تػبقاؿ، الجار ٕبشيذ، دمحم: الذعخ العخبي الحجيث بشياتو كإبجاالتيا، ط .ٜ
 ـ.ٕٔٓٓالسغخب،  -البيزاء 

بػحجاـ، دمحم بغ قاسع ناصخ: الرػرة كالسػسيقى في الذعخ الُعساني الحجيث  .ٓٔ
 -ىػ ٖ٘ٗٔسمصشة ُعساف، ، مكتبة الزامخؼ، الديب، ٔعشج االتجاه السحافع، ط

 ـ.ٕٗٔٓ
، مجج السؤسدة الجامعية، ٔالبياتي، ضاىخ شػكت: أدكات اإلعخاب، ط .ٔٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔلبشاف،  -بيخكت 
 -، دار أبي رقخاؽ، الخباط ٕجبخاف، دمحم مدعػد: سميساف الباركني "آثاره"، ط .ٕٔ

 ـ.ٕٕٔٓالسسمكة السغخبية، 
 -، دار الشفائذ، بيخكت ٔ، طجساعة مغ السختريغ: معجع الشفائذ الكبيخ .ٖٔ

 ـ.ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔلبشاف، 
، مكتبة الزامخؼ، الديب ٖجيبلف، عجكف: الفكخ الدياسي عشج اإلباضية، ط .ٗٔ

 ـ.ٕٓٔٓ -ق ٖٔٗٔسمصشة ُعساف،  -
الجيػسي، سمسى الخزخاء: االتجاىات كالحخكات في الذعخ العخبي الحجيث،  .٘ٔ

لبشاف،  -ػحجة العخبية، بيخكت ، مخكد دراسات الٕتخجسة: د.عبجالػاحج لؤلؤة، ط
 ـ.ٕٚٓٓأكتػبخ 

، بيخكت ٔالحخبي، عبجالعديد بغ عمي: لحغ القػؿ، ط .ٙٔ  -، دار ابغ حـد
 ـ.ٕٓٔٓىػ ٖٔٗٔلبشاف، 
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حدغ، عباس: خرائز الحخكؼ العخبية كمعانييا، د.ط، مشذػرات اتحاد  .ٚٔ
 ـ.ٜٜٛٔسػريا،  -الكتاب العخب، دمذق 

 -جاكؼ لمتعميع كالثقافة، القاىخة حديغ، شو: خراـ كنقج، د.ط، مؤسدة ىش .ٛٔ
 .ٕٗٓٓمرخ، 

، مؤسدة ٚحديغ، دمحم دمحم: االتجاىات الػششية في األدب السعاصخ، ط .ٜٔ
 ـ.ٜٗٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔلبشاف،  -الخسالة، بيخكت 

الحديشي، سميساف بغ سالع: الحسبلت التشريخية إلى ُعساف كالعبلقة السعاصخة  .ٕٓ
 ـ.ٕٙٓٓالسسمكة الستحجة،  -، لشجف ، دار الحكسةٔبيغ الشرخانية كاإلسبلـ، ط

 -، دنجرة لمصباعة كالشذخ، بيخكت ٔالحكيع، سعاد: السعجع الرػفي، ط .ٕٔ
 ـ.ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔلبشاف، 

حسج، خالج دمحم: معاني الحخكؼ األبججية العخبية، د.ط، دار العخب، دمذق  .ٕٕ
 ـ.ٕٙٔٓسػريا،  -
َفخ الّخكحي في الذعخ الُعساني )دراسة .ٖٕ في شعخ التجخبة  حسج، محسػد: الدَّ

 -، بيت الغذاـ لمرحافة كالشذخ كالتخجسة كاإلعبلف، مدقط ٔالرػفّية(، ط
 ـ.ٕٙٔٓسمصشة ُعساف، 

ل في اإلعخاب، ط .ٕٗ ، دار الكتب ٙالخصيب، شاىخ يػسف: السعجع الُسَفرَّ
 ـ.ٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔلبشاف،  -العمسية، بيخكت 

ي في عمسي العخكض الخميمي، سعيج بغ خمفاف: ُمْطِيُخ الخافي بشطع الكاف .ٕ٘
سمصشة  -، كزارة التخاث كالثقافة، مدقط ٔكالقػافي، تح: د. دمحم جساؿ صقخ، ط

 ـ.ٕٙٔٓ -ىػ ُٖٚٗٔعساف، 
 -، دار مججالكؼ، َعسَّاف ٔداكد، أماني سميساف: األسمػبية كالرػفية، ط .ٕٙ

 ـ.ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔاألردف، 
 -خ قخع الجباغ، مرصفى مخاد: ببلدنا فمدصيغ، د.ط، دار اليجػ، كف .ٕٚ

 ـ.ٜٜٔٔفمدصيغ، 
دركير، أحسج: مجخل إلى دراسة األدب في ُعساف، د.ط، دار األسخة، مدقط  .ٕٛ

 ـ.ٕٜٜٔسمصشة ُعساف،  -
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، دار ٔالخاشجؼ، سعج حسج يػنذ: الخفس في شعخ بذار بغ بخد، ط .ٜٕ
 ـ.ٕٙٔٓاألردف،  -مججالكؼ، َعسَّاف 

، مؤسدة ٕط الخاضي، عبجالحسيج: شخح تحفة الخميل في العخكض كالقػافي، .ٖٓ
 ـ.ٜ٘ٚٔ -ىػ ٜٖ٘ٔالخسالة، 

، مكتبة الزامخؼ، ٔالخكاحي، سالع بغ دمحم: اإلمامة كاألئسة في ُعساف، ط .ٖٔ
 ـ.ٕٙٔٓ -ىػ ٖٚٗٔسمصشة ُعساف،  -الديب 

، مكتبة ابغ سيشا، ٗزايج، عمي عذخؼ: عغ بشاء القريجة العخبية الحجيثة، ط .ٕٖ
 ـ.ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔمرخ،  -القاىخة 

، السخكد ٔخ: دركس في الببلغة العخبية نحػ رؤية ججيجة، طالدنَّاد، األزى .ٖٖ
 ـ.ٕٜٜٔالسغخب،  -الثقافي العخبي، الجار البيزاء 

، ٔسالع، عبجالخشيج عبجالعديد: شعخ الخثاء العخبي كاستشياض العدائع، ط .ٖٗ
 ـ.ٕٜٛٔدكلة الكػيت،  -ككالة السصبػعات، الكػيت 

ل الرافي عمى فاتح العخكض الدالسي، نػر الجيغ، عبجهللا بغ حسيج: السشي .ٖ٘
 -، كزارة التخاث كالثقافة، مدقط ٔكالقػافي، تح: إبخاىيع بغ حسج الذبيبي، ط

 ـ.ٖٕٔٓىػ ٖٗٗٔسمصشة ُعساف، 
، دار ابغ ٕالدامخائي، دمحم فاضل صالح: الرخؼ العخبي "أحكاـٌ كمعاٍف"، ط .ٖٙ

 ـ.ٕٙٔٓ -ىػ ٖٚٗٔسػريا،  -كثيخ، دمذق 
الفقياء كالستكمسيغ اإلباضية "قدع السذخؽ"، الدعجؼ، فيج بغ عمي: معجع  .ٖٚ

 ـ.ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔسمصشة ُعساف،  -، مكتبة الجيل الػاعج، مدقط ٔط
، مكتبة ٔالدعجؼ، فيج بغ عمي: معجع شعخاء اإلباضية "قدع السذخؽ"، ط .ٖٛ

 ـ.ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔسمصشة ُعساف،  -الجيل الػاعج، مدقط 
، ٔكالجستػرية كالجكلية، طُسعيفاف، أحسج: قامػس السرصمحات الدياسية  .ٜٖ

 ـ.ٕٗٓٓلبشاف،  -مكتبة لبشاف ناشخكف، بيخكت 
، ٔالدميساني، خالج بغ عيدى بغ صالح: الِغشاء كالسعازؼ في السيداف، ط .ٓٗ

 ـ.ٕٔٔٓ -ىػ ٕٖٗٔسمصشة ُعساف،  -مكتبة الزامخؼ، الديب 
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ة الدميساني، عيدى بغ دمحم: شعخ الحخب "قخاءة في القريجة الُعسانية أياـ دكل .ٔٗ
 -ىػ ٖٛٗٔلبشاف،  -، جامعة ندكػ، مشذػرات الجسل، بيخكت ٔاليعاربة"، ط

 ـ.ٕٚٔٓ
الدميسي، محسػد بغ مبارؾ: أثخ الفكخ اإلباضي في الذعخ الُعساني في  .ٕٗ

 -، مكتبة الجيل الػاعج، مدقط ٔالقخنيغ الثالث عذخ كالخابع عذخ اليجخييغ، ط
 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔسمصشة ُعساف، 

 -شيػخو  -سعػد: أبػ مدمع البيبلني الخكاحي "حياتو  الديابي، أحسج بغ .ٖٗ
السجرسة التي يشتسي إلييا"، كرقة بحثية ضسغ كتاب:  -سمػكايتو  -تبلميحه 

سمصشة  -، السشتجػ األدبي، مدقط ٕقخاءات في فكخ البيبلني الخكاحي، ط
 ـ.ٕٙٓٓ -ىػ ُٕٚٗٔعساف، 

ه معو خسيذ بغ الديابي، أحسج بغ سعػد: الترػؼ في ُعساف، حػار أجخا  .ٗٗ
 ـ.ٕٙٔٓ -ىػ ٖٚٗٔسمصشة ُعساف،  -، مكتبة الغبيخاء، بيبل ٔراشج العجكؼ، ط

يِّج، عّد الجيغ عمي: التكخيخ بيغ الُسثيخ كالتأثيخ، ط .٘ٗ ، عالع الكتب، بيخكت ٕالدَّ
 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ ٚٓٗٔلبشاف،  -
مرخ،  -، مكتبة الشيزة السرخية، القاىخة ٕٔالذايب، أحسج: األسمػب، ط .ٙٗ

 .ـٖٕٓٓ
، مؤسدة مختار لمشذخ كالتػزيع، ٔالذخقاكؼ، حدغ: معجع ألفاظ الرػفية، ط .ٚٗ

 .ٜٚٛٔمرخ،  -القاىخة 
شخيفي، مرصفى بغ دمحم: الذيخ نػر الجيغ الدالسي "مججد أمة كمحيي  .ٛٗ

 ـ.ٕٔٔٓ -ىػ ٕٖٗٔالجدائخ،  -، جسعية التخاث، القخارة / غخداية ٔإمامة"، ط
، دار ٖف الكخيع كصخفو كبيانو، طصافي، محسػد: الججكؿ في إعخاب القخآ .ٜٗ

 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔسػريا،  -الخشيج، دمذق 
، ٔالربّلبي، عمي دمحم: الجكلة العثسانية "عػامل الشيػض كأسباب الدقػط"، ط .ٓ٘

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔمرخ،  -دار التػزيع كالشذخ اإلسبلمية، بػر سعيج 
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كرقة بحثية الزبع، مرصفى: آليات الخفس في القريجة العخبية الحجيثة،  .ٔ٘
مْت في السؤتسخ العمسي الخامذ )الثػابت الثقافية كالستغيخات الحزارية( كمية  ُقجِّ

، مرخ،  -دار العمـػ   ـ.ٕٕٓٓأكتػبخ  ٖٔ - ٕٔجامعة الفيـػ
، دار السعارؼ، القاىخة ٔٔضيف، شػقي: الفغ كمحاىبو في الذعخ العخبي، ط .ٕ٘

 مرخ، د.ت. -
، دار السعارؼ، ٚ"العرخ اإلسبلمي"، طضيف، شػقي: تاريخ األدب العخبي  .ٖ٘

 مرخ، د.ت. -القاىخة 
 -ضيف، شػقي: في التخاث كالذعخ كالمغة، د.ط، دار السعارؼ، القاىخة  .ٗ٘

 ـ.ٜٚٛٔمرخ، 
 مرخ، د.ت. -، دار السعارؼ، القاىخة ٜضيف، شػقي: في الشقج األدبي، ط .٘٘
بعة ، مصٖالصيب، عبجهللا: الُسخشج إلى فيع أشعار العخب كصشاعتيا، ط .ٙ٘

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔحكػمة الكػيت، الكػيت، 
 -، دار الثقافة، بيخكت ٖىػ(: شعخ الخػارج، طٕٗٗٔعباس، إحداف )ت .ٚ٘

 ـ.ٜٗٚٔلبشاف، 
، دار ٕٔعباس، فزل حدغ: الببلغة فشػنيا كأفشانيا )عمع البياف كالبجيع( ط .ٛ٘

 ـ.ٜٕٓٓ -ىػ ٜٕٗٔاألردف،  -الشفائذ، َعسَّاف 
دمحم عبجالسشعع: قرة األدب في الحجاز في  عبجالجبار، عبجهللا، كخفاجي، .ٜ٘

 -ىػ ٓٓٗٔمرخ،  -العرخ الجاىمي، د.ط، مكتبة الكميات األزىخية، القاىخة 
 ـ.ٜٓٛٔ

، مخكد الخاية لمشذخ كاإلعبلـ، ٔعبجالػىاب، أحسج: مػسػعة أعبلـ ُعساف، ط .ٓٙ
 ـ.ٕٗٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔمرخ،  -القاىخة 

لبشاف،  -يزة العخبية، بيخكت عتيق، عبجالعديد: عمع البجيع، د.ط، دار الش .ٔٙ
 د.ت.

عتيق، عبجالعديد: عمع العخكض كالقافية، د.ط، دار الشيزة العخبية، بيخكت  .ٕٙ
 ـ.ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔلبشاف،  -
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، رنج لمصباعة ٔالعحارؼ، ثائخ: في تقشيات التذكيل الذعخؼ كالمغة الذعخية، ط .ٖٙ
 ـ.ٕٓٔٓسػريا،  -كالشذخ، دمذق 

، مكتبة الجيل ٔلبيبلني "حياتو كشعخه"، طعصية، فتحي شحاتة: أبػ مدمع ا .ٗٙ
 ـ.ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔسمصشة ُعساف،  -الػاعج، مدقط 

عكاشة، محسػد: تحميل الخصاب في ضػء نطخية أحجاث المغة، د.ط، دار  .٘ٙ
 ـ.ٕٗٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔمرخ،  -الشذخ لمجامعات، القاىخة 

ت عمػاف، عمي عباس: تصػر الذعخ العخبي الحجيث في العخاؽ، د.ط، مشذػرا .ٙٙ
 ـ.ٜ٘ٚٔالعخاؽ،  -كزارة اإلعبلـ، بغجاد 

العمػؼ، شارؽ بغ خسيذ الدخاؼ: العبلقة بيغ اإلمامة كالدمصشة في ُعساف  .ٚٙ
 ـ.ٕٗٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔسػريا،  -، دار الفخقج، دمذق ٔـ"، طٖٜٔٔ - ٛٙٛٔ"
عمي، عمي عبج الخالق: الذعخ الُعساني "مقػماتو كاتجاىاتو كخرائرو  .ٛٙ

 ـ.ٜٗٛٔمرخ،  -ؼ، القاىخة الفشية"، د.ط، دار السعار 
عالع ، ٔطىػ(: معجع المغة العخبية السعاصخة، ٕٗٗٔعسخ، أحسج مختار )ت  .ٜٙ

 ـ.ٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔمرخ،  -الكتب، القاىخة 
عسخاف، محسػد سعيج: معالع تاريخ أكركبا في العرػر الػسصى، د.ط، دار  .ٓٚ

 السعخفة الجامعية، د.ت.
مرخ،  -دار السعخفة، القاىخة ، ٕعّياد، شكخؼ: مػسيقى الذعخ العخبي، ط .ٔٚ

 ـ.ٜٛٚٔ
 -، دار الفاربي، بيخكت ٗغباش، حديغ: ُعساف الجيسقخاشية اإلسبلمية، ط .ٕٚ

 ـ.ٕٙٓٓلبشاف، 
، مكتبة العبيكاف، ٔ، طالغّباف، دمحم بغ عبجهللا: فتشة مقتل عثساف بغ عفاف  .ٖٚ

 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔالدعػدية،  -الخياض 
ي، مشذػرات جامعة حمب، مجيخية فاخػرؼ، محسػد: مػسيقا الذعخ العخب .ٗٚ

 ـ.ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔسػريا،  -الكتب كالسصبػعات الجامعية، دمذق 
الفارسية، سعيجة بشت خاشخ: العرخ الحىبي لمذعخ في ُعساف "دكلة  .٘ٚ

 ـ.ٕٙٔٓسمصشة ُعساف،  -، بيت الغذاـ، مدقط ٔالشباىشة"، ط
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عبيكاف، ، مكتبة الٗالقريبي، غازؼ بغ عبجالخحسغ: استخاحة الخسيذ، ط .ٙٚ
 ـ.ٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔالدعػدية،  -الخياض 

، جسعية السعارؼ ٔقريخ، عبجهللا أحسج: حخكة التججيج كاالستشياض، ط .ٚٚ
 ـ.ٕٓٓٓ - ىػٕٔٗٔاإلسبلمية الثقافية، لبشاف، 

 -قصب، سّيج: الشقج األدبي أصػلو كمشاىجو، د.ط، دار الذخكؽ، القاىخة  .ٛٚ
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔمرخ، 

،  مشذػرات كاـر ٔالحساسة في الذعخ العخبي القجيع، طالقمفاط، السشجي:  .ٜٚ
 ـ.ٕٔٔٓتػنذ،  -الذخيف، أريانة 

كخككذانظ، جػف: البيخ كامي كأدب التسخد، د.ط، تخجسة: جبلؿ العذخؼ،  .ٓٛ
 ـ.ٜٙٛٔالييئة السرخية العامة لمكتاب، 

كػيغ، جػف: بشاء لغة الذعخ، د.ط، تخجسة: الجكتػر أحسج دركير، الييئة  .ٔٛ
 ـ.ٜٜٓٔمرخ،  -رػر الثقافة، القاىخة العامة لق

 -مبخكؾ، مخاد عبجالخحسغ: مغ الرػت إلى الشز، عالع الكتب، القاىخة  .ٕٛ
 ـ.ٖٜٜٔمرخ، 

مجسػعة مغ الباحثيغ: قخاءات في فكخ الدالسي، حراد الشجكة التي أقاميا  .ٖٛ
، السشتجػ األدبي، كزارة التخاث ٕـ، طٕٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔالسشتجػ األدبي عاـ 

 ـ.ٖٕٓٓىػ / ٖٕٗٔسمصشة ُعساف،  -مدقط كالثقافة، 
، كزارة األكقاؼ ٕمجسػعة مغ الباحثيغ: معجع مرصمحات اإلباضية، ط .ٗٛ

 ـ.ٕٕٔٓ -ىػ ٖٖٗٔسمصشة ُعساف،  -كالذؤكف الجيشية، مدقط 
مجسػعة مغ الباحثيغ: نجكة الخصاب الجيشي في شعخ أبي مدمع البيبلني  .٘ٛ

 -ىػ ٖٖٗٔسمصشة ُعساف،  - ، كزارة األكقاؼ كالذؤكف الجيشيةٕالخكاحي، ط
 ـ.ٕٕٔٓ

 -، كزارة التخاث كالثقافة، مدقط ٔمجسػعة مؤلفيغ: السػسػعة الُعسانية، ط .ٙٛ
 ـ.ٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔسمصشة ُعساف، 

السحخكقي، دمحم بغ ناصخ: الذعخ الُعساني الحجيث "أبػ مدمع البيبلني رائًجا"،  .ٚٛ
 ـ.ٕٓٓٓالسغخب،  -، السخكد الثقافي العخبي، الجار البيزاء ٔط
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مرصفى، إبخاىيع، كآخخكف: السعجع الػسيط، د.ط، مجسع المغة العخبية، دار  .ٛٛ
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٓٔٗٔتخكية،  –الجعػة، استشابػؿ 

السصاعشي، عادؿ بغ راشج: الذعخ الدمػكي الُعساني "أعبلمو، مػضػعاتو،  .ٜٛ
سمصشة  -، مؤسدة ُعساف لمرحافة كالشذخ كاإلعبلف، مدقط ٔخرائرو"، ط

 ـ.ٕٛٓٓ -ىػ ُٜٕٗٔعساف، 
، ط .ٜٓ ، السصبعة الكاثػليكية، ٜٔمعمػؼ، لػيذ: السشجج في المغة كاألدب كالعمـػ

 لبشاف، د.ت. -بيخكت 
 ـ.ٜٚٙٔ، مكتبة الشيزة، ٖالسبلئكة، نازؾ: قزايا الذعخ السعاصخ، ط .ٜٔ
، دار الفكخ العخبي، ٗمّشاع، ىاشع صالح: الذافي في العخكض كالقػافي، ط .ٕٜ

 ـ.ٖٕٓٓلبشاف،  -بيخكت 
جكر، دمحم: في السيداف الججيج، د.ط، نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، مش .ٖٜ

 ـ.ٕٗٓٓيشايخ 
ثشي كتاب، ط .ٜٗ ، بيت الغذاـ لمرحافة كالشذخ ٔالسيخؼ، دمحم بغ مدمع: َحجَّ

 ـ.ٕٙٔٓسمصشة ُعساف،  -كالتخجسة كاإلعبلف، مدقط 
دار ، ٕالسػسػؼ، ُشّبخ بغ شخؼ: اتجاىات الذعخ الُعساني السعاصخ، ط .ٜ٘

 ـ.ٕٔٔٓمرخ،  -غخيب، القاىخة 
، مكتبة مدقط، ٔناصخ، دمحم بغ صالح: أبػ مدمع الخكاحي "حّداف ُعساف"، ط .ٜٙ

 ـ.ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔسمصشة ُعساف،  -مدقط 
، ٔالّشامي، عسخك خميفة: دراسات عغ اإلباضية، تخجسة ميخائيل خػرؼ، ط .ٜٚ

 ـ.ٕٔٓٓلبشاف،  -دار الغخب اإلسبلمي، بيخكت 
، دار ٔاألعطسي: شعخاء الخسػؿ في ضػء الػاقع كالقخيس، طالشجكؼ، سعيج  .ٜٛ

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔسػريا،  -ابغ كثيخ، دمذق 
 ـ.ٜٜٓٔلبشاف،  -، مؤسدة نػفل، بيخكت ٜنعيسة، ميخائيل: دركب، ط .ٜٜ

الشعيسي، أنذ حداـ: االلتداـ كاإلبجاع الفشي في الذعخ اإلسبلمي السعاصخ،  .ٓٓٔ
 ـ.ٕٗٔٓاألردف،  -َعسَّاف ، دار مججالكؼ لمشذخ كالتػزيع، ٔط
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الشعيسي، حداـ سعيج: أصػات العخبية بيغ التحػؿ كالثبات، د.ط، كزارة  .ٔٓٔ
 -، بغجاد ٗالتعميع العالي كالبحث العمسي، جامعة بغجاد، سمدمة بيت الحكسة

 العخاؽ، د.ت.
كىبة، مججؼ، كالسيشجس، كامل: معجع السرصمحات العخبية في المغة  .ٕٓٔ

 ـ.ٜٗٛٔلبشاف،  -، بيخكت ، مكتبة لبشافٕكاألدب، ط
مرخ،  -، دار قباء الحجيثة، القاىخة ٘كىبو، مخاد: السعجع الفمدفي، ط .ٖٓٔ

 ـ.ٕٚٓٓ
يعقػب، إميل بجيع: السعجع السفرل في عمع العخكض كالقافية كفشػف الذعخ،  .ٗٓٔ
 ـ.ٜٜٔٔ -ىػ ٔٔٗٔلبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔط
، السكتبة األىمية، ٔاإلسبلـ، طيسػت، بذيخ: شاعخات العخب في الجاىمية ك  .٘ٓٔ

 ـ.ٖٜٗٔ -ىػ ٖٖ٘ٔلبشاف،  -بيخكت 
، مؤسدة ٔيػسف، حدشي عبجالجميل: عمع القافية عشج القجماء كالسحجثيغ، ط .ٙٓٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔمرخ،  -السختار، القاىخة 
 

 :ثالًثا: الخسائل العمسية 
لعذخيغ، أختخ، ياسسيغ: الذكػػ في الذعخ العخبي في الشرف األكؿ مغ القخف ا .ٔ

 ـ.ٕٓٔٓباكدتاف،  -رسالة دكتػراه، الجامعة اإلسبلمية العالسية، إسبلـ آباد 
بجيجة، رشيج: البشيات األسمػبية في مخثية بمقيذ لشدار قباني، رسالة ماجدتيخ،  .ٕ

 ـ.ٕٓٔٓ -ىػ ٖٔٗٔالجدائخ،  -جامعة الحاج لخزخ، باتشة 
خ العباسي، رسالة بغػرة، دمحم الرجيق: ندعة الخفس كأثخىا في تذكيل الذع .ٖ

 ـ.ٖٕٔٓ/  ٕٕٔٓ، الجسيػرية الجدائخية، ٕدكتػراه، جامعة سصيف
بػقاسة، فصيسة: "جسيمة بػحيخد" الخمد الثػرؼ في الذعخ العخبي السعاصخ، رسالة  .ٗ

 ـ.ٕٚٓٓ/  ٕٙٓٓالجسيػرية الجدائخية،  -ماجدتيخ، جامعة مشتػرؼ، قدشصيشة 
العخبي قبل اإلسبلـ، جسع كتحقيق  الجباكؼ، دمحم فتح عبج: السػثبات في الذعخ .٘

 ـ.ٜٔٛٔكدراسة، رسالة ماجدتيخ، جامعة بغجاد، 



285 
 

، سفانة داكد: ضاىخة التسخد في أدبي الخصافي كالدىاكؼ، رسالة ماجدتيخ،  .ٙ سمـػ
 ـ.ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔكمية التخبية، العخاؽ،  -جامعة بغجاد 

شية في القريجة شمبي، فاشسة الدىخاء: الشدعة الػششية الثػرية كأساليبيا الف .ٚ
الجسيػرية الجدائخية،  -العامية، رسالة ماجدتيخ، جامعة الحاج لخزخ، باتشة 

 ـ.ٕٚٓٓ/  ٕٙٓٓ -ىػ ٕٛٗٔ/  ٕٚٗٔ
الذيخؼ، ضافخ عبجهللا عمي: الذكػػ في الذعخ العخبي حتى نياية القخف الثالث  .ٛ

 ـ.ٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔاليجخؼ، رسالة دكتػراه، جامعة أـ القخػ، الدعػدية، 
ي، أميخة: جساليات التكخار في ديػاف )رجل بخبصتي عشق( لشرخ الجيغ حجيج، عخب .ٜ

 ـ.ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔالجدائخ،  -رسالة ماجدتيخ، جامعة دمحم خيزخ، بدكخة 
العخفج، أحسج عبجالخحسغ حديغ: شعخ الذكػػ عشج الستشبي، رسالة  .ٓٔ

 ىػ.ٕٓٗٔماجدتيخ، جامعة أـ القخػ، الدعػدية، 
اىخ التسخد في الذعخ العخبي السعاصخ، رسالة دكتػراه، العدب، دمحم أحسج: ضػ  .ٔٔ

 قدع األدب كالشقج، د.ت. -جامعة األزىخ، كمية المغة العخبية 
العمي، فيرل حديغ شحيسخ: التسخد في شعخ العرخ العباسي األكؿ، رسالة  .ٕٔ

 ـ.ٕٗٓٓدكتػراه، جامعة مؤتة، األردف، 
السعاصخ، رسالة دكتػراه، قاسي، صبيخة: بشية اإليقاع في الذعخ الجدائخؼ  .ٖٔ

 ـ.ٕٓٔٓالجسيػرية الجدائخية،  -جامعة فخحات عباس، سصيف 
مجيج، ىاركف: التأثيخ الرػتي في اإليقاع الذعخؼ )تائية الذشفخػ أنسػذًجا(،  .ٗٔ

 ـ.ٕٚٓٓرسالة ماجدتيخ، جامعة حديبة بغ بػعمي الذمف، الجدائخ، 
البخيصانية في فمدصيغ مياني، عمي أكـخ فزل: العبلقات الرييػنية  .٘ٔ
 -ـ"، رسالة ماجدتيخ في التاريخ، الجامعة اإلسبلمية، غدة ٖٜٙٔ - ٜٛٔٔ"

 ـ.ٕٓٔٓ -ىػ ٖٔٗٔفمدصيغ، 
 
 
 
 



286 
 

 :رابًعا: السجالت والجوريات 
أنذ، كئاـ دمحم سيج أحسج: الذكػػ في شعخ ابغ نباتة، بحث مشذػر في مجمة  .ٔ

 -ىػ ٖٓٗٔ، العجد األكؿ، محـخ جامعة أـ القخػ لعمػـ المغات كآدابيا، الدعػدية
 ـ.ٜٕٓٓيشايخ 

، ٜالبياتي، عادؿ جاسع: السػثبات في األدب العخبي، مجمة آفاؽ عخبية، العجد .ٕ
 ـ.ٜٛٚٔالعخاؽ، الدشة الثالثة،  -بغجاد 

حديغ، فاتشة دمحم: تجميات الخفس في شعخ فجكػ شػقاف، بحث مشذػر ضسغ  .ٖ
، الدشة ٚة سامخاء، العخاؽ، السجمججامع -مجمة )ُسخَّ َمْغ رأػ( كمية التخبية 

 ـ.ٕٔٔٓ، تذخيغ األكؿ ٕٚالدابعة، العجد
حمػاني، فادية السميح: تجميات ثقافة السقاكمة في الذعخ العخبي السعاصخ، بحث  .ٗ

الجدائخ، العجد  -مشذػر في مجمة العمـػ اإلندانية، جامعة دمحم خيزخ، بدكخة 
 ـ.ٕ٘ٓٓالثامغ، جػاف 

 .ٗٔـ، السجمجٜٔٔٔ -ىػ ٜٕٛٔالسشار، مرخ، رضا، دمحم رشيج: مجمة  .٘
عخيذي، يحيى بغ أحسج: أثخ التػجيو الذخعي في الجاللة المغػية لبعس السشاىي  .ٙ

الدعػدية،  -المفطية، بحث مشذػر في مجمة الجامعة اإلسبلمية، السجيشة السشػرة 
 .ٕٛٔالعجد

ـ، ترجرىا القيدي، نػرؼ حسػدؼ: األشعار السػثبات في الجاىمية، مجمة األقبل .ٚ
 -ىػ ٖٗٛٔ، رجب ٗالعخاؽ، الدشة األكلى، ج -كزارة الثقافة كاإلرشاد، بغجاد 

 ـ.ٜٗٙٔكانػف األكؿ 
 -الكخممي، األب أندتاس: الكػيت، مقاؿ مشذػر في مجمة السذخؽ، بيخكت  .ٛ

 ـ.ٜٗٓٔأيار  ٘ٔلبشاف، العجد العاشخ مغ الدشة الدابعة، 
 حّداف الخكاحي مدمع أبػ فخيقياإل السيجخ فارس جسعة: مختار دمحم مبخكؾ، .ٜ

، الجسعية ٖٛمجمة التبياف، الدشة الدابعة، العجد  االستشياضي، كشعخه ُعساف
 ـ.ٕٔٔٓمايػ  -ىػ ٕٖٗٔمرخ، جسادػ اآلخخة  -الذخعية الخئيدية، األميخية 

 


