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دراسة من منظور سينيائيات  األبوَّة والبنّوة يف الشعر األندلسي
 األهواء
 د.خالد بؽ عبدالعزيز بؽ دمحم الخرعان 

كمية المغة العربية ـ قسم  ،ة اإلمام دمحم بن سعهد اإلسالميةجامع أستاذ مشارك
 األدب
 :خلص  امل

التــد درات بــآلن ا وــان واألبظــان اــد األدب األ  لســد يتظــاول الث ــش األ ــعار 
التــد ستســم وييطتــد ةاألبــهوة واللظــهوةم الظاوعــة مــن الطشــاقر واأل اســي ، واليــيم 
ال يظيــة والتربه ــة واليةا يــةج مــا  اعــا  ــشا الظتــاج الشــعر  لــ   صه ــية اــد 

مــن  الــظ م وأوعــادع العا ايــة الطظليةــة مــن سمــ  اليــيمج لــشا كــان  ــر و ب راســت ا
ظــا والث ــش اــد ا  ــار الطعظه ــة   ــالل مظ ــهر ةســيطياأليات األ ــهانم الــش   حع 
لمـــشات ال ه وـــة اـــد الـــظد مـــن  ـــالل مثـــادا وركـــاأل  سلـــرز ال ـــا ت الظ ســـية 
والشعهر ة ل ا، وما سطرو ب ـا مـن مرا ـا سنه ظيـة ستاسـ  مر مي ـا اـد ال  ـاب، 

ر الطعظــه  لمعا  ــة، مســتعآلظة اــد ذلــ  وطثــادا ســيطياألية سســ م اــد  يــاس األ ــ
 وأ ًضا أ ر ا اد ال عا وال  ث.

وقـــ  سطـــف ا ســـت ادة اـــد  ـــشا الث ـــش مـــن وعـــا مـــا سظاولـــ  كتاب ســـيطياأليات 
ـــ ةألاآلراداس.ج. ر طــاس،  األ ــهان مــن  ــا ت األ ــيان  لــا  ــا ت الــظ    ل
وجاك اظتظآلدم، الش   ع  أ ـ  الطلل ـات الرأليسـة اـد العصـر ال ـ يش اـد  ـشا 

وا تيــار  ــالث وســاألا رأليســة مــل اإل ــارة  لــا األدوات األ ــر   الصــ دج وذلــ 
التد أس طف اـد سشـهم ا اـد الـظد الشـعر ،  آلـش سطـف دراسـة ةالصـظااات، 
والنيايــات، والتصــاورات الهجهد ــةم،  ذ سطيـــا ةالصــظاااتم الطرجةيــة ال هو وـــة 
ــــة...، وأمــــا  ــــة، أو اجتطا ي ــــف ديظيــــة، أو سربه  ــــد الــــظد ســــهان كا  ــــة ا لم  ل

نيايــاتم ا ــد سلــرز ال ــا ت التــد ستســم ب ــا الــشات ســهان كا ــف ةالهاجــ ، ةال
ـــة، الةـــ رة، اإلرادةم، و يطـــا يتصـــا بــــ ةالتصـــاور الهجـــهد م ا ـــه  طيـــا  الطعرا
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التشــــها األ آلـــــر لمـــــشات ال ه ـــــة اـــــد ال  ــــاب مـــــن  ـــــالل الـــــشات ةالنامظـــــة، 
 الط تطمة، الط آلظة، الطت ةةةم.

والعمـــهم والطعـــارى األ ـــر ، الظ ســـية،  وبـــآلن الث ـــش أ ـــر ا رسثـــا  بـــآلن األدب
وا جتطا يــة، و آلر طــا اــد س مآلــا الــظد الشــعر ، وا ســت ادة مظ ــا اــد بيــان 

 سامياس    أن س غا قما  صه آلت  األدبية.

مظ هر سـيطياأليات  - الشعر األ  لسد -اللظهوة  -األبهَّة ، الكلسات السفتاحية 
 .األ هان
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Paternity and femininity in Andalusian poetry 

A study from the perspective of biochemistry 

Dr. Khalid bin Abdulaziz bin Mohammed Al-Kharran 

Co-professor Imam Muhammad Bin Saud Islamic University 

Faculty of Arabic Language 

 Abstract : 

The research deals with the poems that were conducted between 

parents and children in Andalusian literature, which are 

characterized by the values of fatherhood and femininity stemming 

from feelings and sensations, and religious, educational and cultural 

values. This makes the poetic output unique in the systems and its 

emotional dimensions emanating from these values. The perspective 

of the symposia of passions, which deals with the research of the 

moral effects of identity in the text through the principles and pillars 

that highlight the psychological and poetic cases, and the stages of 

formation that are embodied in the discourse, using the principles of 

semiotics that contribute to measuring the moral impact of Atefh, 

and also its impact on the act and event. 

This research has been used in the book "Symiomias of Passions 

from Things to Things" by Algiradas G. Grimas and Jacques 

Fentini, one of the most important modern works of the modern era. 

With reference to the other tools that contributed to their formation 

in the poetic text, where the study of (works, metaphors, and 

existential dialogues), the reference (industries) reference to the 

identity of the text in the text, whether religious, educational, or 

social ..., Kifiyat), they highlight the situations that characterize the 

self whether (duty, knowledge, ability, will ). In relation to 

existentialism, it represents the last form of identity in discourse 

through the self (potential, potential, present, realized). 

The research showed the correlation between literature, science and 

other knowledge: psychological, social, etc. in the analysis of the 

poetic text, using it in the manifestation of its manifestations and 

not to overwhelm its literary privacy. 

Keywords: Fatherhood - Filia - Andalusian poetry - The 

Perspective of The Semiotics of Whims. 
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 املقدمة
وتتفـر  تتدؼ عالقة )األبّؾة والبشّؾة( بؾشائج نابعة مؽ الفظـرة اإلندـانية  

تتشـؾ  فهاـا السدـيولية  وتحـيا باـا  العالقة في مراحل زمشيـة مترامسـة تلػ 
لـاا فالتؾالـل فـي دائـرة  ـا   ؛مثهر مؽ القيؼ الديشية والتربؾية واالجتساعيـة

 .قيؼالعالقة له خرؾلهته وأبعاد  السشبثقة مؽ تلػ ال
التـي دارت بـهؽ اابـاا واألبشـاا  يسـة تؾالـلية األندلدـية وتسثل األشـعار 

العؾاطــ  ة مدــتلاسة مــؽ تلــػ الخرؾلــية؛ التــي دــهتي فــي مقــدمتاا أدبيــ
لــاا تــؼ اختيــار  ؛والسذــاعر الؾجدانيــة حتــت وين تمايشــ  مشاســمة الشرــؾص

ؾر مـؽ غـلسا دسثله  اا السش )مشغؾر سيسيائيات األ ؾاا( لدراستاا وتحلهلاا
سمـادئ وأسـس تعـهؽ علـت ب ة( في الشص الذعري الؾقؾف علت )الاات الاؾيّ 

حـاالت الـشفس واألشـياا السحيظـة باـا حـهؽ الـشغؼ  وباالسـتفادة مــؽ  معرفـة
الشفس  وعلؼ االجتسا   وما يترل بالقيؼ  العلؾم والسعارف ذات الرلة كعلؼ

ا ومتتمعاـا مراحـل   الـاات  الديشية والتربؾية والثقافية؛ ما دجعل التحلهل مؾضـحا
الؾجؾددـــة  وبيـــان أ ـــر ذلـــػ فـــي الخظـــاب  الاؾيـــة  وحاالتاـــا  وترـــاوراتاا

  الذعري وتجلياته.
ويسثل كتاب "سيسيائيات األ ؾاا مـؽ حـاالت األشـياا إلـت حـاالت الـشفس" 

أحــد السيلفــات الرئيدــة التــي  (1)لـــ )ألجهراداس.ج.يريســاس  وجــاك فشتشهــي(
ُعشه  في العرـر الحـديب بدراسـة سـيسيائيات األ ـؾاا بعـد أن كـان التركهـز 

                                                           
ـــظ  ، ألاآلـــراد.ج.  ر طـــاس، م 1ة ســـيطياأليات األ ـــهان مـــن  ـــا ت األ ـــيان  لـــا  ـــا ت ال

ـــ  الطت ـــ ة،  ـــاب الا ي ـــ،، ســـعآل  بظنـــرداد، دار النت ـــ  م وسعمآل ـــه تظآلد، سرجطـــة وسة وجـــاك ا
 م. 0212بآلروت، ال ثعة األولا، 
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تشــاول الكتــاب السفــاأليؼ واألســس التــي  إذ؛ (فعــل)ســيسيائيات ال فــي مشرــم ا
ــا بعــض مــا دالئساــا مــؽ تدــاؼ فــي دراســة )الــاات الاؾيــة(  ا ومؾعفا مدــتفهدا

وقد تس  االستفادة في  ـاا المحـب مـؽ بعـض مـا   العلؾم والسعارف األخرى 
؛ حهــب تســ  دّونــة الذــعريةضــه فــي  ــاا الكتــاب بســا يــتالام مــ  السر  تــؼ ع  

الدراسة مؽ خالل  ال ة مماحـب رئيدـة) )الرـشافات  الكيتيـات  الترـاورات 
لتي تسـ  االسـتعانة باـا  اائية يالؾجؾددة( م  بيان األدوات والؾسائل الديس

ــي التساهــد   اتالسرــظلح وســهتؼ شــرح   كســا السماحــب ويــتؼ إ راؤ ــا فــيف
ا إلــت أن دنـــؾن  ـــاا بالذـــعراا الـــايؽ استذــاد بشرؾلـــاؼ؛ ســـ يا  ســيعرف

المحـــب ذا  يســـة إضـــافية للدراســـات الشقددـــة واألدبيـــة فـــي الشتـــاج الذـــعري 
 األندلدي.
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 : حملة حول املصطخلحالتنهيد
إلت القيام بالفعل علت المحب فيسا يدف  العؾامل تقؾم سيسيائيات األ ؾاا 

مــؽ خــالل مــا يــؾد  فــي الــشص مــؽ  ــيؼ شــعؾرية ونفدــية تسثــل العؾاطــ  
شـتج عـؽ يما يتعلق بالاات وباألشـياا  ومـا كالػ و   ا الرحبا  واأل ؾاا مجال  

ذلــػ مــؽ بــرامج ســرددة وعالقــات اترــال وانفرــال  وبشيــة ســظحية وأخــرى 
العالقـــات و عسيقـــة  ومربـــ  ســـيسيائي؛ فاـــي تشبثـــق مـــؽ دراســـة العالمـــات 

ـــة ـــات (1)التهويلي ـــي العالم ـــة ف ـــا نغري ـــد لاـــا أن تكـــؾن أساسا ـــؼ ُأري   ومـــؽ  
ات واألنحاا واألنداق والسؾاضعات... أمثر مسا ا لاا  وتحليالا للذفر وترشيفا 

؛ و ــاا راجــ  إلــت مــا شــادته )الدــيسيائيات( فــي (2)ل ــي نغريــة فــي التهويــ
نذهتاا مؽ آراا عدة مؽ بعض الشقاد الغربههؽ؛ إذ ُترـؾرت علـت أناـا علـؼ 
يدرس حياة العالمات ضسؽ الحياة االجتساعية  وفي الؾق  نفده  شاك مؽ 

مــة للعالمــات  وفريــق ذكــر أناــا مجــال شــنلي للعالمــات رأى أناــا نغريــة عا

                                                           
لــــ   ا  ــر، ســيطياأليات الـــشات والتــهسر اـــد قصــآل ة   ــ ر زاد والمآلمـــة اليا يــة وعـــ  األلــ م 1ة

ــــظد  ــــ ولد اليــــامن ةالســــيطياأليات وال  قلــــ ال ميم م ال ــــة ، د. دمحم قــــروس، الطمتةــــا ال
-332م، ص0212 ــهاطلر،  12-5األدبــدم، جامعــة دمحم  يضــر، وســهرة، الا األــر، 

. ولالســــت ادة، يظ ــــر، ســــيطياأليات األ ــــهان اــــد روا ــــة ةأ ــــالم  ازاــــةم لـــــ ة ي ــــان 333
 ـد، مـشكرة مهطمـة ل رجـة الطاجسـتآلر اـد المغـة بي ارم،  قـ اد، كـه ر قآلـ ة و اد ـة  ظا

واألدب العربــــد س صــــد ةأدب معا ــــرم، قســــم المغــــة واألدب العربــــد، كميــــة ا داب 
والمغـــات، جامعـــة العربـــد التثســـد، الاط هر ـــة الا األر ـــة ال  طهقرا يـــة الشـــعلية، الســـظة 

 .16-15م، ص0214-0213الاامةية 

م المغة، أوزوال  دوكرو ـ جان ـ مـار   ـااوار، ا  ر، الطعام الطهسهقد الا ي  اد قمه م 0ة
م، 0212 طـــــــاد   ـــــــطهد، دار ســـــــآلظاسرا، ســـــــه  ،  –سرجطـــــــة، قلـــــــ الةادر الط آلـــــــر  
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ـــز  ـــييرتك ـــت السالحغـــة السجـــردة ف ـــه االســـتدالل  عل ـــي إنجازات ـــارب ف أن دق
 .(1)الرياضي بدقة

للــاات   ــي التــي ُتع شــت بالمحــب فــي اا ــار السعشؾيــة فدــيسيائيات األ ــؾاا
في الشص مؽ خالل ممادئ وركائز تبرز الحاالت الشفدية والذعؾرية  الاؾّية

  وما تسّر باا مؽ مراحل تكؾيشية تتجدد مرحلي ا فـي الخظـاب  مدـتعهشة اال
في ذلػ بسمادئ سيسيائية تداؼ في  ياس األ ر السعشؾي للاؾى في مقاربة 
ميسدـــة علـــت تلـــػ السمـــادئ تبـــرز أ ـــر العؾاطـــ  واألحاســـيس فـــي الفعـــل 

مراحـل وعتمـات  مـؽ سـترجا  الاـؾوي ومـا مـّر بـه الالحدث؛ فاي بسثابـة وا
وما يشتسي إليه مؽ بعـد اجتسـاعي أو  قـافي للسؾاامـة بـهؽ  ـاا االسـترجا  

 وأبعاد شعؾرية ونفدية. وما تؼ تجدهد  في الخظاب مؽ دالالت
فــي العقــؾد األخهــرة  ويسنــؽ رّد  ــاا السرــظلا إلــت اضــظال  الدــيسيائههؽ

ــــد ا ســــيسيائيّ  ــــاأل ؾاا  ويعــــادة بشائاــــا وتقعه ــــػ لزــــما باال تســــام ب ا  وذل
ـــا  والتفكهـــر فـــي اســـتشتاج اإلريامـــات والقـــؾانهؽ  ـــا وداللي  السحدـــؾس تركهبي 

الــاي يتعلــق بة ــارة االنفعــال  والبر شــة علــت  دوالثؾابــ  الستحنســة فــي المعــ
  وبخالـة أّن العؾاطـ  واألحاسـيس (2)استقاللهته داخل الشغرية الديسيائية

ترتما بالاات التي تدـتدعي دراسـتاا اال تسـام بعلـؼ الـشفس؛ مـا قـد دخرجاـا 
  "يهــر أن الر ــان للدــيسياا تسثــل فــي بشــاا داللــة لاــاا المعــد عــؽ مجالاــا

العاطفي في الخظابات  إذ ال تيخا العاطفة في ته هر ا في الاوات الحقيقيـة 

                                                           
ا  ــــر، الســــيطياأليات والتها ــــا، د. ــــهر الــــ ين را ــــد، قــــالم النتــــ  ال ــــ يش لمظشــــر م 1ة

 .3م، ص0213والتهز ل، األردن، ال ثعة األولا،  

لسرد ةو ش اد الهجهد السيطياألد الطتاـا  م، د.دمحم الـ ا د، رة ـة ا  ر، سيطياأليات ام 0ة
  .26م، ص0226لمظشر والتهز ل، الةا رة، ال ثعة األولا، 
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جانــب كؾناــا تشــتج معــاني مذــفرة ومدــجلة فــي )الجانــب الشفدــي( بــل مــؽ 
ـــال  ـــري الخي ـــة تث ـــيالت  قافي ـــاج تسث ـــي إنت ـــات  و ـــي باـــاا تدـــاؼ ف الخظاب

العؾاط   ي "؛ ألن (1)العاطفي؛ فيقؾم بتثسهؽ بعض العؾاط  دون األخرى"
السختلفة  كسا أناا  تممعب الته ر والته هر  و ي مديولة عؽ انبثاق الدالال

تقــــ  وراا الكفــــااات و ــــي بسثابــــة السحــــرك لاــــا  كســــا تعــــد األحاســــيس 
والسذــاعر القاعــدة التــي يبشــت علهاــا أي عســل فشــي؛ فعلــت أساســاا يبلــؾر 
الحس اإلنداني الحقائق الااتية بخيالـه ومذـاعر  وأبعـاد  السختلفـة؛ لـاا ال 

 .(2)دسنؽ تجا ل  اا الجانب في الدراسات الديسيائية"
و سة أسس وممادئ في سيسيائيات األ ؾاا رأى بعـض الشقـاد أناـا سـبهل 

)يريســـاس(؛ مـــؽ خـــالل كتابـــه  مـــشاؼلدراســـة الـــاات الاؾيـــة فـــي الـــشص  و 
تسهــز "ســيسيائيات األ ــؾاا مــؽ حــاالت األشــياا إلــت حــاالت الــشفس"  الــاي 
تـي باالستفادة مؽ سيسيائيات الفعل والحدث  والعلـؾم والسعـارف الستشؾعـة ال

أساس  في تفدهر حاالت الشفس والذـعؾر فـي تكـؾيؽ الـشص وتسغاـر  فـي 
الخظاب  ويسنؽ تقديؼ  ا  السمـادئ قدـسهؽ رئيدـهؽ؛ األول) ممـادئ تسثـل 

دسنــؽ رّد ــا إلــت القــيؼ واألندــاق الثقافيــة واالجتساعيــة...  أو فرجــة نرــية 
ي) تجليات ا ار معشت الاؾى كذ  عشاا تجّدـد معـهؽ فـي الخظـاب  والثـان

ممــادئ تسثــل مراحــل تكــؾيؽ الاــؾى والذــعؾر فــي الخظــاب  لكشاــا ال تعظــي 

                                                           
سيطيان العها   اـد قصـآل ة  أراك قصـد الـ مل ألبـد اـراس ال طـ ا د ، لآلظـ ة قطـد، م 1ة

ســـا ية، جامعـــة رســـالة ماجســـتآلر، قســـم المغـــة العربيـــة ودداب ـــا، كميـــة ا داب والعمـــهم اإل 
م، 0225مهلـــهد معطـــر  سآلـــ   ـ وزو، الاط هر ـــة الا األر ـــة ال يهمةرا يـــة الشـــعلية، 

  .12ص

  .12الطرجل الساب،، صم 0ة
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نتيجة السآل أو آ ار السعشت الاؾوي إال بعد ترابظاا مـ  مراحـل أخـرى حتـت 
 ددة الخظاب.ر  تبرز داللتاا في ق  

الؾقؾف عليه مـؽ خـالل القدـؼ األول؛  دينؾن وفيسا يترل بااا المحب ف
 -فـي األيلـب  – انتتدـسفـي الـشص الذـعري  (ةة والبشـؾّ األبؾّ )إذ إن  يستي 

تـي ُتعشــت بالكذـ  عــؽ الغادــة بـالتجّلي فــي الخظـاب نغــراا لظبيعـة العالقــة ال
)الرــشافات( التــي  ويــهتي فــي مقدمــة القدــؼ األول  والقرــددة فــي التؾالــل

  وكالػ )الكيتيات( التـي تسثـل ...تدتشد إلت األحنام األخال ية واالجتساعية
ـا الريغ في تحقهق  )الترـاورات الؾجؾددـة( التـي تسثـل الاات برامجاا  أدزا

 .الفرجة التي تكذ  عؽ تفالهل الاؾى 
ــل مرحلــة افتراضــية فــي  ــاي دسث ــه )االســتاؾاا( ال ــا القدــؼ ااخــر فسش أم
الؾجؾد اإلنداني لكشه دنذـ  عـؽ محفـزات الـاات فـي أن تعسـل كـاا...  أو 

الـاي دعـد مرحلـة  ؾتهر(دقؾد ا إلت فعـل كـاا  و ـؾ مرحلـة أولـت سـابقة )التـ
  الحقة لالستاؾاا بسثؾله فـي الؾجـؾد مـؽ خـالل أجزائـه ال مـؽ خـالل كلهتـه
وكالػ )العاملية( و ي العالقات السسنشة بهؽ العؾامل التي تذترك فـي دائـرة 

ا الدلؾكيان الثقافيان) )التحديس والتخلهق(  السرتمظان   ؾوية واحدة  أدزا
بسعايهر اجتساعية و قافية في اسـتشما  آ ـار دالالت الاـؾى  ويشـدرج ضـسؽ 

و)السدونـة و)السـآل(  و)اللحـام(  ذلػ )التجدهد(  و)التخظهب(  و)الـتلف((  
االســتعداد   السهــل  الظمــ   الجبلــة  الاؾويــة) الســزاج  االنفعــال  الذــعؾر 

الشزو (  إلت يهر ذلػ مؽ السمادئ واألسس التـي سـهتؼ التعريـه باـا حـهؽ 
 ورود ا في السماحب.
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 أوال ـ الصنافات
حزـر مـؽ خاللـه الغـؾا ر فـي الـا ؽ  أو إلــدار تُ  مبـدأا الرـشافات تسثـل 

جسلة مؽ األحنام االجتساعية/ األخال ية التي تديؽ  ـاا الاـؾى وتـثسؽ ذاك 
  كسا تتزسؽ الرشافات اإلدحائية التي مؽ طمائ  مختلفةضسؽ استقظابات 

تتعلق بالريايات الثقافية السخرؾلة لكل  ؾى علت حدة أو االستعساالت 
في  ـا  الثقافـة  السخرؾلة لكل  ؾى ضسؽ دائرة  قافية؛ فسا ددست بخالا 

ـــد ال دنـــؾن ســـؾى ادخـــار فـــي  قافـــة أخـــرى؛ ألن مؾقـــ  األ ـــؾاا ندـــق    ق
الظســــؾح  الغهــــرة  )فشدــــبية الرــــشافات اإلدحائيــــة)   فلدــــفي (لؾجيؾ إيــــدي)

متغهـــرة حدـــب  ائـــقتذـــترك فـــي تسغاـــر  ـــؾوي وين كانـــ  بظر  (السشافدـــة
ــالزمشيــة الثقافــات والحقــب   تقاطعاتــه كثهــرةا فــي مجتســ    ومــا يبــدو طسؾحا

  سهشغر إليه علت أنـه مشافدـة فـي مجتسـ  عدةويتزسؽ شرائا اجتساعية 
 .(1)فر علت شرائا اجتساعية مسهزةا  وال يتؾ تقاطعاته ض يفة

كتـب باـا إلـت بشيـه  مـؽ قرـهدة  (2)أبؾ مروان الجزيـري قاله سؽ ذلػ ما ف
                                                           

ا  ر، ا  ـر، سـيطياأليات األ ـهان مـن  ـا ت األ ـيان  لـا  ـا ت الـظ  ، ألاآلـراد.ج. م 1ة
    .133-131، 11 ر طاس، وجاك اه تظآلد، ص

در   الا  ر  الناس  أبه مروان، وز ر من وزران ال ولة العامر ة،  ه قل الطم  بن  م  0ة
 ــ. ا  ـر، 361وكاس  من كتاب ا، قالم أدي   اقر كيآلـر الشـعر، وكا ـف وااسـ  سـظة 

، وغية الطمتط  اد سار خ رجال أ ا األ ـ ل ، ابـن قطآلـرة الضـلد، س ةآلـ،، د. رو يـة 
م ، 1664 ــــــــ/ 1114لـــــــا، الســـــــه  د، دار النتـــــــ  العمطيـــــــة، بآلـــــــروت، ال ثعـــــــة األو 

. وا  ــر، الطغــرب اــد  مــا الطغــرب، ابــن ســعآل ، س ةآلــ،، د.  ــهقد  ــي ، 304ص
ــــ  ر، 1/300م، 1662دار الطعــــارى، الةــــا رة، ال ثعــــة الراوعــــة،  . وا  ــــر، يتيطــــة ال

اليعـــاللد، س ةآلـــ،، دمحم م آلـــد الـــ ين قل ال طآلـــ ، دار ال نـــر، بآلـــروت، ال ثعـــة اليا يـــة، 
 .123-0/121م، 1640 ـ/ 1360
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 )(1)مشاا
 ٟةبَممتِزُ عُفٜممزِأٜ  َالعلٞمم بمم  ٖ لمم ِواعِ

 
 خممممسفٞب وأضمممم   مَطَمممممكتَ جممم ٗ وأٜ 

 
 دطُمماملقتمم ل لمم  تَ  َيِبٔضَمم كٞفاضمملٝ

 
 س٢تَفٞالمممممدٖ  بٔ َمممممتَقٞتُ الطممممميا  ٜ إ ٖ 

 
 امَمممنٖا إ٢ّسبِممم  املمممدع   َوالعمممالٔ

 
 س٢بَممحمالٞ  ُمِممس  َبِمممسمماب باضمم  ا ٜ  

 
 ىزَاز ال َؿَي العل  أبِتطم  إىل ذٔ

 
 عن ذي اجلهم    بم  تمص زي    وتغضٗ 

 
 هممما األقممميب غبلممم  أ لٝ س٢مٖوبضُممم

 
 س٢مٖاق الضٗمممتَممم  بالعٔبلٜممممممما لممميظ غُ 

 
  ابَمممبَزِأٜ والعلممم  لممميظ ب مممافع٣ 

 
 سن تبؿٗمممطِمممعممممي و ُ دِفٔممممممما   غُ 

 
 فاعم  بعلمك تُم ِٔ نفطمك وشنهما   

 
   تمممسا بالتضمممييع وش  الٞمُخِطمممس  

 
 ممن   غطمتفد   ضيا  ع مدي علم ُ  

 
 سممممن   غٛهُممم ٟي بممم  وؾمممي ٝمَمممعَ 

 
 الداللـــةلـــشافة مذــتركة بـــهؽ الثقافــات قاطمــة مـــؽ حهــب سثــل )العلــؼ( د

فـــي السجتسعـــات  التـــي تحغـــت بالتقـــدير واإلجـــالل للعلـــؼ والعـــالؼ القامؾســـية
مؽ حهب الداللـة  و ـاا  بـ )الكثافة(  ا  الرشافة تتدؼ ؛ ما دجعلاإلندانية

لكؽ دسنؽ أن يلح( أناا حغه  باالمتداد عامدة   ما عّبر عشه البه  األول
العلـؼ  الاي دذسل )الديادة  الجد فيحهؽ الشغؼ آ ار السعشت الاؾوي للاات 

ــالعلؼ ــة عشــد الشــاس  الحــب علــت العســل ب (  وكــل  ــا  وطلمــه  ســسؾ السشزل

                                                           
جـــشوة الطةتـــث  اـــد ذكـــر و ة األ ـــ ل ، ال طآلـــ  ، س ةآلـــ،، دمحم بـــن ساو ـــف ال ظاـــد، م 1ة

  .030 ـ، ص1341مهتثة ال ا اد، الةا رة، د. ، 
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الدالالت  ي انذظار مؽ الداللة الرئيدة للعلؼ  ويسنؽ رّد  ا  الرشافة إلت 
الاي ربا بـهؽ السدـار التؾلهـدي  (1)مبدئهؽ رئيدهؽ  األول) الشذا  التلفغي

وربـا   إلـت سـهرورتاا(أشـار  )في مجسل الداللة(  والسدار التكؾيشي )الاي
 )خـــر  واا(2)اـــال (الالزمشيـــة)داخـــل الخظـــاب بـــهؽ مشتجـــات السفرـــلة  فـــي

  دّل علهاسا السبدأ األول؛ إذ أبـرزا (3)سلؾكان  قافيان )التحديس والتخلهق(
الدــلؾك اإلدجــابي الــاي يشمغــي أن دحتادــه طالــب العلــؼ بتظبهــق مــا تعلســه  

لعـالؼ ومـدى تقـدير  للعلؼ واوالشهي عؽ ضّد   و اا م يار في نغرة السجتس  
)الشذـا  التلفغــي( دفرـا عـؽ آ ــار السعشـت الاــؾوي مــا جعـل ورفـ  شـهنه  

                                                           
م و ـــه  يـــيا الطم ـــهي الـــش   شـــآلر  لـــا الطضـــطهنج اـــالتم   enonciationالـــتم و  ةم 1ة

أ ـر  لمةـهل،  ن الـشات  شآلر  لا ال ر ةة التد يلظا من  الل ا الطم هي، و د  يغة 
ـ ا د، أو أ ـهال  الطتم  ة سترك د اًرا اد مم هظ ـا، كطـا  ـه الظلـر أو ا سـت  ام اـد الشو
التضــطآلن وا اترا ـــات. ا  ــر، ســـيطياأليات األ ـــهان مــن  ـــا ت األ ــيان  لـــا  ـــا ت 

 . ة ا ية الطترجمم.22الظ  ، ص
  .131ا  ر، الطرجل الساب،، ص م 0ة

مية التد سةهم مـن  الل ـا  ةااـة مـا بت و ـا جـ ن مـن قـ س ا النيايـة، الت سي ،  ه العطم 3ة
ـــاًرا لطعـــان  هو ـــة، و تامـــا مـــن  ـــالل،  و ـــه قطميـــة يظ ـــر  لآل ـــا اســـتظثا يا وعـــ و ا د 
ـــات ستضـــطن  ـــة، أو الت صـــآلا مـــن  ـــالل مركث التنييـــ  و ضـــا معاطـــة ا  ـــار الطعظه 

ــا أو اعــاًل. والت مآلــ،،  ــه العطميــة التــد مــن  الل ــا ســرد  ةااــة مــا قــ ة  ســمهًكا أو مهقً 
كياية  لا مةيار سطف بمهرس  أساًسا من أجا  ثط التها ـا ال ـهو  قظـ  جطاقـة مـا، 
م أ ـر الطعظـا، و طهـن  و تم التعرى قميـ  اـد ال  ـاب مـن  ـالل مراقـ  اجتطـاقد  ةـهو
أن  ســظ  لظ ســ  دوًرا قاممي ــا  ــطن التط  ــرج لنــد  هــهن قــادًرا قمــا   ــ ار األ هــام. 

 .020، الطرجل   س ، صا  ر



 

1821 

 

فـي  (1)ن كانـا سـبيالا لبـروز )الشسـؾذج العـاملي(لدى الذـاعر  و ـاان السبـدآ
( مسثلة في الذاعر  1ذ الاات األولتاألبيات؛ إذ إناا تتؾافر علت السرسل )

األبشــاا  والسؾضــؾ  )العلــؼ(  مسثلــة فــي ( 2ذ الــاات الثانيــةوالسرســل إليــه )
لعلـؼ وفزـائله ا الستحلـهؽ بدـساتمسثل في )العلساا  (مداعد)و شاك عامل 

ا(  و شاك عامل علسا  مسثل في )العالؼ يهر العامـل بعلسـه(؛  (معهق)ا وتظبيقا
فاـــاا الشســـؾذج بسنؾناتـــه وعامليـــه الستزـــاديؽ أراد الذـــاعر مـــؽ خاللاســـا 
تجدهد مـا دغسـر ذاتـه فـي التؾجيـه واإلرشـاد ألبشائـه  وبتهمـل األبيـات يتبـهؽ 
ان أناــا نابعــة مــؽ )لــشافة( تجســ  علهاــا السجتسعــات كافــة فــي االستحدــ

واإلجالل  مفهدة مؽ أدوات أساس  في تجلي )الاات الاؾية( وما تريد  مؽ 
  يسة في خظاباا.

ـل س  ا أبـؾ بنـر بـؽومؽ ذلـػ مـا قالـه  البشـه أبـي القاسـؼ أحسـد "يلؾمـه  (2)ال 
ه علــت ثــعلــت إفراطــه فــي الز ــد  واالقترــار علــت كتــب السترــؾفهؽ  ويح

األدب  إلت أن اشتار في االنخال   وفّر إلت إشبهلية  وتزّوج  شالـػ عـا راا 
 ترقص في األعراس؛ فكتب له أبؾ  شعراا أّوله) 

                                                           
يت  د الظطهذج العاممد من  الل ا سد، ذات سر   اد امتالك مه هع سمليـة ل اجـة م 1ة

ةمرسـام، ومـن أجـا  ا ـة ةمرسـا  ليـ م، وسصــادى اـد  ر ة ـا مـن  طـ  ل ـا يـ  العــهن 
ةالطســاق م، ومــن   ــاول مظع ــا مــن اله ــهل  لــا مه ــهق ا ةمعآلــ،م. ا  ــر، الطرجــل 

 .03  س ، ص

ه أبه وهر دمحم بن  س اق بن الطمح الم طد، من أ ا  م   عرى وابن الطمح، كا ف  م 0ة
ل  م األح اد الطعتض  بن  ثاد، وابظ  الطعتطـ ، كـان اـد أول  ياسـ  مشـتغاًل والث الـة، 
 م أ اب اد أوا ر  ياس ، وكان  لا جا   معرات  وال ة   اقًرا و  آلًثـا. ا  ـر، قالألـ  

ابـــن  اقـــان، س ةآلـــ،، د.  ســـآلن  ر ـــهش، مهتثـــة الطظـــار،  العييـــان وم اســـن األ يـــان،
 . 233-1/225م، 1656 ـ/ 1126األردن، ال ثعة األولا، 
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 غممما ضُمممخِ َة العمممل غممما بُ َيٖممما   

 
 

 ليتممممكٜ ممممما ب مممماَ لمممم  بُ َيٖمممما  

 
 فهجابه)

 أوِجفٞمماَ يَيِمم َ العتممأْ نَحِمم ٢ي   

 
 شغٖ ِتَهمممممممما إليٖمممممممما   ُبِممممممممقٜوَ 

 
  ممممرا قؿمممم ُ عُمِممممس٣  :وقلمممماَ

 

 

 فممممازِبَنِ مممممن الممممد س ممممما تهيٖمممما 

 
 قممد ب مماُ أزجمم  املتمماَْ  مما    

 
 فٝتٔ ِمممممماُ جهِممممممي بمممممم  و يٖمممممما 

 
 لمممم    مممميْ  غممممي  ُ ضمممم ٕ :   

 
 (1)يٖمممممما أنِمممممماَ وإبلمممممميظُ والٞحُمَ 

 
فــي األبيــات مــؽ خــالل )الفظــرة( اإلندــانية فــي عالقــة  تبــرز الرــشافة  

السالزمة بهؽ االبؽ وأبيـه  ونهداـا عـؽ الدـياق التـداولي فـي مشاسـمة األبيـات 
الـاي كذـ  عـؽ  (2)يتجلت األ ر الاؾوي في نّص األب مؽ خـالل التخظهـب

محاولة الذاعر تحؾيل األلل والجبلة اإلندانية تجا  االبؽ مؽ )قّرة العهؽ( 
إلت عدم وجـؾد ؛ و ـا    والفخر باالنتساا سخشتاا(  ومؽ تسشي الشدلإلت )

 (3))االنفعــال( مــدى قــؾةالداللــة الاؾويــة السنثفــة فــي البهــ  الذــعري تبــرز 
؛ حهب برز الفائض االنفعالي مؽ (السدّونة الاؾوية مغا رأحد دسثل )الاي 

                                                           
  .1/351الطغرب اد  ما الطغرب، ابن سعآل ، م 1ة

الت  آلـــ ،  ـــه بظـــان   ـــاب، و طيـــا التاســـآل  ال عمـــد لالست ضـــار التم  ـــد، وأوعـــادع م 0ة
و التربه ة، و آلر ا من أوعاد. ا  ر، سـيطياأليات اليةا ية أو التار  ية، أو ا جتطا ية، أ

 .23-22األ هان، ص

ا   عـــال،  ـــه رد اعـــا قـــا  د، كييـــ  اـــد الغالـــ ، و تامـــا مـــن  ـــالل ا ـــ راوات م 3ة
متظهقـــة، و ا ـــة مـــن  ليعـــة قصـــلية  لهسيـــة، و مـــح أ ـــ  قمطـــان الـــظ   قمـــا  اوعـــ  

  .135الم  د. ا  ر، الطرجل الساب،، ص
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مــ  أنــه كــان الدــبب  األخالقــي الــاي ازدرا  األب مــؽ لــشي  االبــؽ خظــابال
 .الرئيس فيسا ولل إليه ابشه مؽ انحراف عؽ الظريق السدتقيؼ

)القيسـة التربؾيـة( مـؽ اتمـا  تتزا الرـشافة كـالػ فـي وفي جؾاب االبؽ 
فيسا دددده إليه مؽ تؾجهاات ويرشادات؛ و اا عا ر في البهتـهؽ  ا االبؽ أب

ـــة ـــايؽ كذـــف  داللتا ســـا الاؾوي ـــاني الل ـــا  والظاعـــة   األول والث عـــؽ االتم
يتجلـت تـهؽ األخهـريؽ هل  ا  القيسة إلـت ركهـزة فـي )العتـاب(  وفـي البوتحؾّ 

تسثـل الاي  (1)تحؾل الاات إلت الكذ  عؽ األ ر الاؾوي مؽ خالل )السآل(
فــي   و مــؽ تؾجهاــاتفيســا أســدا   فــي ألساــا مــؽ العتــاب علــت طاعــة األب

بخظه االتما   وأليسشة العامـل  السزسرة مؽ السعرفة الؾق  نفده بيان ألساا
؛ فاـاان الشّرـان بهشــا )السعهـق( علهاـا  السسثـل فـي )األب  إبلــيس  الحسّيـا(

الرشافة السشدرجة ضسؽ القيسة التربؾية  كسا وضحا األ ر الاـؾوي للـااتهؽ 
  كســا تبــهؽ )المعــد التــداولي( فــي تتمــ  آ ــار تجــا  السؾضــؾ  )فعــل الرذيلــة(

  . الاؾى وتجلياته
 )(3)في قؾله (2)ومؽ ذلػ ما جاا علت لدان ابؽ الّزقاق

                                                           
ـــة ل  ـــهر الطـــ ل،  ـــه  ا ـــا م 1ة ـــا الصـــيغة اإل اابي ا ـــتالل التـــهسرات لال شـــ ار، و طي

  .51ال  لة. ا  ر، الطرجل   س ، ص

 ــه أبــه ال ســن قمــد بــن  بــرا يم بــن ق يــة بــن م ــرى بــن ســمطة الم طــد، ولــ  اــد م 0ة
 ـــم، و الــ  ابـن   اجــة الشــاقر الطشــ هر، وكـان ابــن ال قــاق  ــاقًرا 162بمظسـية ســظة ة

هم. ا  ـــر، اـــهات اله يـــات، النتلـــد، 205وجـــ ا ًيا ر يًةـــا م ســـًظا، وكا ـــف وااســـ  ســـظة ة
 .21-3/14ت، س ةآل،،   سان  ثاس، دار  ادر، بآلروت، د.

ديــــهان ابــــن ال قــــاق اللمظســــد، س ةآلــــ،، قاي ــــة م طــــهد ديرا ــــد، دار اليةااــــة، بآلــــروت، م 3ة
  .144-143م، ص1656 ـ/ 1126
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 يليلمم ٓ ممما  ممبٓ البمم لَ ببدعممةٕ  

 
 فهمم  أنتممما فيمم  مقيممما  مممن عممرز٢      

 
 تقطمم  قلمم  بممل طفلممل غممٛسب  

 
 هلممممرا و ممممرا قممممد تعل١مممم  بالػٓممممٛس 

 
 ؾغ غن   تَؿِغُس  يمات  عليهمما  

 
 و  بممما    بممم  باليطممم  و  ال مممصز  

 
 حمممممّدا فممممن قا ممم ٣ ر مممس  ضممم٘سا 

 
 وريممممس إبممممسا ي َ تُمممم  سُ   الطممممسٚ  

 
 فقلمماُ:  ممما  ؿمم ا  أٜعِممدٔ ُ فيهممما 

 
 إذا جاز ذو الم للل عَمدِ َ نمدى القٛمس٢     

 
 تَطممماوغا نومممما اضمممت غا ضممم٘ ا ولكممم

 
 وَل ّعممما وَ ُ٘بممما   اجلممم انن٢ والؿٖمممدز 

 
 حمل٥هممما   م ممص  القلممب وا ممدْ   

 
 فحيمممأُ أبممم  بكمممس٣ فممم  ٖ أبممم  عممممسو  

 
 أٝ ممبٗ ؾمميلَ الممد س٢   جانبيهممما

 
 أٜ فٜممم ُ بالمممد سول   مممما مممما ب ممماُ  

 
 فمن با  غبغ  العممسَ مطمتمتّعا بم    

 
 فممممي أبمممم ٢ إ    ؾممممي هما عُمممممسي 

 

ـــات مـــؽ خـــالل القيســـة اإلســـالمية   ـــي األبي ـــت الرـــشافة ف ـــة تتجل التربؾي
يسنـــؽ دـــاواة بـــهؽ األبشـــاا(  والفظـــرة اإلندـــانية فـــي )محمـــة الاريـــة(  و )الس

الاي كان باعثاـا   (1))التؾتهر( الؾقؾف علت  ؾى الاات في الشص مؽ خالل

                                                           
التــهسآلر مــرسثط والةصــ  ة ةو ــد  ا ــية مــن  ا ــيات الــهقدم، و ــد دالــة قمــا قــ رة م 1ة

و ًيــا  الــش ن قمــا التهجــ    ــه الطه ــهع واســت  اا ، أو  ــه قــ رة الــهقد اــد أن  هــهن 
لشدن ماج االتهسآلر،  ه است  اى النتمة ا ست هاألية، والـ ال ب ـا  لـا التاسـ  اـد  ةـا 
التــهسرات الطرأليــة، و ــشع التــهسرات  ــد األبــهاب األحول التــد  ةــهم قمآل ــا أ ــهال التركآلــ  
الطســلول قــن سشــها األ ــ اى اــد ا  صــال قــن ا ســت هان، واســتظاًدا  ليــ  اــد الهقــف 
= 



 

1825 

 

وذلــػ بــؾعي الــاات بتجدــهد  ــالث ركــائز؛ القرــددة مــؽ الــشص   لتجدــهد
األولت) فظرة حب األبشاا  والثانية) تهمهد مداواتاؼ في ذلػ  الثالثـة) األمـل 

 (1))اللحــام( ييكــد فــي لــالحاؼ  و اتــان األخريــان نابعتــان مــؽ بعــد تــداولي
السشبثـق مـؽ الـديؽ  - م  الؾعي بالؾاجب بحب األبشاا الاات السبهؽ اترال
عشرـر )التخلهـق(؛ وذلـػ بتؾعيـه مراقـب  اتزامسا   تجا اؼ -اإلسالمي 

الاــؾوي للــاات فــي تعبهر ــا تجــا   اجتســاعي فــي األبيــات دقــّؾم أ ــر السعشــت
ا علـت دنـؾن قـادرا  ؛ لكـيالتسغاـرضـسؽ  إليه دور عـاملي وباإلسشاد  األبشاا

األحنــــام تجــــا  الــــاات  ومــــا ســــاقته مــــؽ دالالت  ؾويــــة )الحــــب  إلــــدار 
ـا تجلـ  سـيسيائيات  ـؾى الـاات مـؽ خـالل السدونـة  اإلنراف  األمل(  أدزا
ــارة  ــة  وق ــة مركم ــة عاطتي ــه مــؽ حال ــرز )الذــعؾر( لســا دسثل ــة؛ إذ ب العاطتي

ـــاا  وكـــالػ متؾالـــلة ومرتمظـــة بدلدـــلة مـــؽ التســـثالت تجـــا   ـــة األبش محم
)الشــزو ( الــاي دحهــل بذــنل مماشــر إلــت السهــل الظبيعــي  وبعــّد  إرادة  انيــة 

مـؽ خـالل التهمهـد  نفـا إلت  ؾى دون آخـر؛ لكـؽ الذـاعر يشز  تجعل السرا 
ــه فــي الس ــهؽ ابشي ــت السدــاواة ب ــعل ــةشزل ــادئ ة العاطتي ؛ و ــا  األســس والسم

ل التـي بهشـ   ـؾى الـاات مذف  عؽ مرج ية الرـشافة فـي الـشص  والؾسـائ

                                                                                                                         
= 

  .31يات األ هان من  ا ت األ يان  لا  ا ت الظ  ، صذاس . ا  ر، سيطياأل

، ست  د الرواوط اد سصهر السيطياأليات السرد ة أساًسا من  الل  مjonctionالم ام ةم 1ة
سط صــم ا اــد قالقتــآلن ا ظتــآلن، قالقــة اسصــال وقالقــة ا  صــال، وسعــ   اســان العالقتــان 
ـــا  مظ مـــ، مـــظح الهجـــهد الييطـــد وعـــً ا مش ًصـــا، و ظـــاك ل  ـــة ســـاوةة اـــد الهجـــهد قم

ـــر  العالقتـــآلن الســـاوةتآلن، و ـــد  الـــة م تر ـــة سشـــآلر  لـــا  مها يـــة أن سنـــهن الـــشات  آل
ــــ ة  متصــــمة و آلــــر مظ صــــمة، و ــــد ال الــــة التــــد   مــــ، قمآل ــــا  ر طــــاس الم ــــام، الطهلو

 ة ا ية الطترجمم. 35ا سصالد أو ا   صال. ا  ر، الطرجل الساب،، ص
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 .هفي سياق
 (ألــدأ)شــامراا أبــا  عــؽ فــرس  (1)ومــؽ ذلــػ مــا أنذــد  السعتســد بــؽ عمــاد

 )(2)بعثه إليه؛ إذ دقؾل
 نَ َاْ  جصغ  غُ ه٢سُ الػٓمكسَ وا ممدَا  

 
 وؾُ ْع مجيْ  غُ جب ال ٗؿمنَ والم ُ ٖا   

 
 لقد جُد َ بالعٔل  الري لم  أٝباعُم   

 
 برلاُ و  أٝ ٞمبَن بم  العيػَمة السٖ مدا     

 
 جمم اْ  أتممان  مممن جمم إ  تٛابقمما  

 
 فيا بٜسَب الٞمُهدٔي وغما بمسبَ الٞمُهِمدَى    

 
 وب  من غمٕد أوليماَ م قعُهما نمدٕ    

 
 لممديٖ ولكممن أغممن م  ممعُ ذا األؾِممدَا   

 
 لعلبممم  غ ّمممما أ  أوف١ممم َ  ق٤ممم    

 
 ف ٝنعلمم   مممن عؿمم  أممممسَ  ا مممدٖا   

 
بتهمــل الــشص تتزــا الرــشافة الشابعــة مــؽ القيســة التربؾيــة الظهمــة فــي  

تتعـــدد  داللـــة منثفـــة؛ و ـــي تسثـــلالعالقـــات اإلندـــانية أال و ـــي )الذـــنر(  
؛ (مشابعاا حدب السشاسمة  وتتزا في الشص مـؽ خـالل )الشسـؾذج العـاملي

  ويتجلـت أن (  والسؾضؾ  )اإل ـداا(2( والسرسل إليه )ذ1فاشاك السرسل )ذ

                                                           
 ه الطعتطـ  قمـا ا ال ـاار الطل ـ  أبـه الةاسـم دمحم بـن  ثـاد بـن دمحم بـن  سـطاقآلا بـن م 1ة

 ـ، و معـ  131ـم،  م  وال ع الطعتض  قما مم    لآلمية سظة  130 ثاد، ول  سظة ة
ــا  لــا  صــن أ طــات أســآلًرا، قــرب م يظــة مــراك ،  ط  يهســ  بــن سا ــ آلن مــن ممنــ ، و ح

ـــار، س ةآلـــ،، د. ســـآلن 155وكا ـــف وااســـ  ســـظة ة ـــآلدردان، ابـــن األوَّ مَّـــة السو   ــــم. ا  ـــر، ال  ح
. وا  ـــــــر، 34-0/20 م،1652مـــــــل  ، دار الطعـــــــارى، الةـــــــا رة، ال ثعـــــــة اليا يـــــــة 

   . 12-4الط رب، ابن د ية، ص

ديهان الطعتط  بن  ثاد، س ةآل،، د.  ام  قل الطاآل ، ود. أ ط  أ ط  بـ و ، مراجعـة، م 0ة
 م.0222 ـ/1101د.     سآلن، م ثعة دار الطصر ة، الةا رة، ال ثعة اليالية، 
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ــرا ؽ(1ذ) ــر الاــؾوي نحــؾ )الؾجــؾد ال ــر عــؽ األ  ــي التعبه ـــ  (1)( اتجاــ  ف ل
؛ مؽ خالل اإلجـالل لسنانتاـا االجتساعيـة  واإلقـرار بالشعسـاا الدـابقة  (2)ذ

بحــرب األعــداا ويذاللاــؼ  و ــا  )الزمشّيــة( السدرجــة  وتسشــي الؾفــاا مدــتقمالا 
عشاــا  ( 2( مــؽ خاللاــا لتجدــهد ريبتاــا فــي )اترــال( رضــا )ذ1تدــعت )ذ

وللسعرفة أن  ا  الـدالالت مسـا ترمـي إليـه فـيسؽ حؾلاـا؛   الؾالا لاا تهمهدو 
العشادة بالؾجؾد الرا ؽ بسا دسثله مؽ واق  محدؾس في شخرية  بهؽو اا ي
فــي قـــرب األوفيــاا لتحقهـــق مدـــاعيه ( الستقسرــة مـــؽ )ملــػ( دظســـا 2)ذ

 وياداته.
 )(2)؛ إذ دقؾلأبيهشنر الذاعر نفده )السعتسد( في ومؽ ذلػ ما أورد  

 اإلبممممساب إنعاّممممما  بممممعَتِغمممما مُ

 

 

 ومتبمممممممع اإلنعممممممماب إ امممممممما   

 
 وعممممما ٟ    ال ممممماع لك ممممم 

 
 أؾمممممممبن لالمممممممم ا   ي١مممممممما   

 
 ك حبمممس ال مممدى  بفبممم اَقسنِممم

 
 اامَمممممممهَلٞا  بؿمممممممازب أضمممممممك تَ 

 
 المم زى وجُمٚعَمماِ فيممك يؿمما ُ  

 
 اقمممممممممممدامَوإ٢ رزاّ   َو ُمممممممممممصِ 

 
 فممامل  ُ والعمميؼ بيم مما  قممد   

 
 ؾمممممممسٖفٞاَ أضمممممممياٟفا وأقيّمممممممما  

 
 باإلنعممماب  همممسي فقمممد أ قلممماَ

 
 أٝفٞحٔمِمممماُ عمممممن غمممممكس  إفحامَممممما  

 

                                                           
األد يـــ ل قمـــا قطميـــة الهجــهد الـــرا ن،  ـــه الهجـــهد الـــهاقعد الطمطـــهس، والســـياق الســـيطيم 1ة

اإلمســـاك وال  لـــة  ـــطن مـــا  طهـــن أن سة مـــ  الطهجـــهدات مـــن  ـــالل ا ـــ راج ا  ـــطن 
  . ة ا ية الطترجمم.000زمظيوة واضاألية. ا  ر، سيطياأليات األ هان، ص

  .13-10ديهان الطعتط  بن  ثاد، صم 0ة
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 فاضممملٜ  إل مممساق٢  مممما ٔ العمممدا   

 
 مممممما طمممممس َ اإلؾمممممبالُ إ يمممممما  

 
ويحــاو  ــاا الــشص مثــل ســابقه مــؽ خــالل )الذــنر( الــاي دسثــل لــشافة  

التخظهـب( تتجلـت الـاات الاؾيـة مـؽ خـالل )ترج  إلت  يسة تربؾية طهمـة  و 
غـــي فـــي الـــشص؛ إذ اتخـــات  ـــا  الرـــشافة ســـبيالا لــــ )للز ـــؾ لفبشذـــاطه الت
( بنرماـا  وشـجاعتاا  وحنستاـا  وجسعاـا الخرـال الظهمـة؛ 2والفخر( بـ )ذ

و ــا  الــدالالت تسثــل )فزــائية( للؾجــؾد الــرا ؽ لاــا  وتيكــد )السعرفــة( بســا 
األخهـر إلـت  يتالام مـ  شخرـية )السلـػ القائـد(  ويلحـ( التحـؾل فـي البهـ 

)الزمشّية( مؽ خالل الدعاا مدـتقمالا بتـؾالي االنترـار علـت األعـداا  و ـا  
( باترـال 1تبـرز عشادـة )ذالزمشية( السعبـرة عـؽ الؾجـؾد الـرا ؽ و )الفزائية 

(  والتهمهد علت الؾالا واالنتساا لاا  ومؽ  شا 2الرضا واستسرار  مؽ قبل )ذ
أبرزا  ؾى الاات فـي الـشص التـي  يتزا أن )التخظهب( و)الشذا  التفلغي(

  اتخات مؽ الذنر بداللته السنثفة سبيالا للكذ  عؽ كهشؾنتاا الكامشة.
ـــا  والظاعـــة  ـــة فـــي االتم ـــق مـــؽ حدـــؽ التربي ومـــؽ الرـــشافات مـــا يشظل
للؾالديؽ  وما أولت به الديؽ اإلسالمي في حقاسا مثل مؾافقـة ولـي األمـر 

د بـؽ عمـاد كانـ  "فـي جسلـة مـؽ في الزواج  مؽ ذلػ أن بثهشة بشـ  السعتسـ
سبي حهؽ أحيا بهبهاـا فـي القرـر  وعـل السعتسـد والرمينيـة أّماـا فـي ولـه  
دائؼ علهاا  ال دعلسان مؽ أمر ا شهئاا  وكان أحد تجـار إشـبهلية قـد اشـترا ا 
علــت أناــا جاريــة  وو باــا البشــه  فلســا أراد الــدخؾل باــا امتشعــ   وأعاــرت 

 بعقــد الشكــاح إن رضــي أبــي بــالػ  وأشــارت ندــباا  وقالــ ) ال أحــل لــػ إال
علهاؼ بتؾجيه كتاب مـؽ قبلاـا ألبهاـا  وانتغـار جؾابـه؛ فكتبـ  إليـه بذـعر؛ 

 ) اب إلهافرضي السعتسد بزاوجاا  وكت
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 بُ َيٓتٔمممم  بمممم ن  بمممم  بممممسٖ     

 
 (1)فقمممد قضممم  المممد س ب ضمممعاف      

 
التربؾيــة الشابعـة مــؽ التعــاليؼ اإلســالمية  تتجلـت فــي  ــاا البهـ  الرــشافة 

باستئاان ولي األمر في الـزواج  و ـي  يسـة تيكـد حدـؽ التربيـة  مرـاحمة 
لسحدس  قافي) )اإلجالل  التقدير(  حتت وين كـان األب فـي محشـة األسـر  

الدياق التداولي في تؾجيه الـشص  ويسنـؽ الشغـر إلـت الـاات أ ر مسا يتبهؽ 
األخالقي(؛ وذلػ بالتؾجيـه بظاعـة الـزوج  خظابد الالاؾية مؽ خالل )تشزه

( والسرسـل 1والبّر بـه  وأدزـا يتبـهؽ )الشسـؾذج العـاملي(؛ فاشـاك السرسـل )ذ
 لدر  اا الشسؾذج فييتزا (  والسؾضؾ  السؾافقة علت الشكاح  و 2إليه )ذ

 انالسعهق( مذخر -السداعد  )ن)العامال  تجلت في عجز البه  الذعري  و 
؛ إذ رأت الاات الاؾيـة أن  ـاا )العامـل( لـه الدـلظة الشافـاة فـي في )الد ر(

السؾافقة  وفي الؾق  ذاته عـدم القـدرة علـت السشـ   وفـي ذلـػ بيـان للتـؾتهر 
قشاعـة الـاات أن منانـة  -في آخر لفغة في البهـ   -الاي كذف  تجلياته 

ابشتــه فــي الشدــب أجــّل مــؽ الــزوج  لكــؽ الزمشّيــة السشتايــة الفالــلة )قزــت 
 الد ر( أبرزت نفؾذ الحنؼ والرضا به.

حهشسـا "زار  (2)أحسد بؽ عبدالسلػ ابؽ شاهدومؽ ذلػ ما جاا علت لدان 
 جّد  عبدالسلػ بؽ جاؾر؛ فؾافقه محجؾباا؛ فلؼ درل إليه  فكتب إليه)

 أتي ا    عن  اجمٕة عَس َما ل ما   

 
 إليممممك و  قلممممب إليممممك مػمممم ق    

 

                                                           
  .125ديهان الطعتط ، صم 1ة

 يسـا بـن  ـ آل ، ذو الـهزارسآلن ةو ـه جـ و  ه أ ط  بن قل الطم  بن قطـر بـن دمحم بـن م 0ة
الشــاقر ابــن  ــ آل م، كــان مــن أ ــا األدب الثــارع، ولــ  قــهة اــد الل ي ــة، كــان اــد أ ــام 

  .103قل الر طن الظا ر. ا  ر، جشوة الطةتث ، ال طآل  ، ص
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 ولك  مما شزنمما بضممعن عق ل مما   

 
 محممممماّزا تممممم ل١  بٔسٖنممممما بعقممممم ق 

 
 فهجابه عبدالسلػ) 

  لب مما  ملمما شُزت مما  مم  تمما   

 
 بقلممممبٔ عممممدوٓ    يمممماْ ؾَممممدغ  

 
 وممما بمما  بَيٛممازُ الػمم ب مل  ممع  

 
 (1) غباغَممممسُ فيمممم  بسٗنمممما خبليمممم    

 
االحتـرام واإلجـالل مـؽ  تسثل إسالميةتشم  الرشافة في الشرهؽ مؽ  يسة 

ركهــزة  ويسنــؽ الشغــر إلــت  ــؾى الــااتهؽ مــؽ خــالل  ألب والجــدقبــل االبــؽ لــ
ــةرئيدــة  ــب( الــاي أبــرز أمثــر مــؽ ســبهل للؾلــ مسثل ل إلــت ؾفــي )التخظه

الاي  (2)األخالقي( خظاب)تشزهد ال سيسيائية  ؾى الاات؛ حهب كذ  عؽ 
)الشذا  كسا أوضا   في العالقة بهؽ االبؽ وجّد  جاا مشافياا للفظر الدليسة

ي   تجا   ا  القيسة مؽ خالل )أتهشـاك  مذـؾق   ( بالؾاجب1)ذالتلفغي( و ع 
رالح ما فدد مؽ الؾّد  باحتساالا لدياا  -مجتسعة  -زرنا  بّرنا(؛ إذ أبرزت 

)اإلتيــان والزيــارة( اللــايؽ دســثالن فعــل الــاات عســا ســل  مــؽ خــالل  بعفــؾو 
للدعي في تحقهق  ا  االحتسال  ولؾالا إلت يايتي )الذؾق  والبّر(؛ حهـب 
تسثل األولت فظرة إندانية جبل علهاا اإلندان  واألخرى تيكد وعـي الـااتهؽ 
بالمعـــد التـــداولي مـــؽ خـــالل السعرفـــة السذـــتركة بؾاجـــب )البـــّر( الشـــاب  مـــؽ 
التعاليؼ اإلسالمية؛ فسؽ  شـا كذـ  )الشذـا  التلفغـي( عـؽ االحتسـال األول 

                                                           
  .103الطص ر الساب،، صم 1ة

تم ـة، وبطرا م ـا  ةص  بتظضآل  ال  اب األ القد، العادات واألقـراى وطرجةياس ـا الط م 0ة
ال مظية الطتثايظـةج أ  أن مـا قـ   هـهن سـمهًكا معآلًثـا اـد  ةااـة مـا قـ     هـهن كـشل  اـد 

  .015-011 ةااة أ ر . ا  ر، سيطياأليات األ هان، ص
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لــؼ دنــؽ (  وفــي الؾقــ  ذاتــه أوضــا االحتســال الشقــيض لــه الــاي 1لاــؾى )ذ
اقتفاا لكشاا رّجح  ؛ و اا ييكد  قؾلاا) )بز   عقؾلشا(؛ همشخالياا ذ شاا 

 لؼ دفلا في التغلب علت االحتسالاألول  والعسل علت تحقيقه بالزيارة  لكشه 
 ؛ حهـــب أوضـــا( فـــي يزـــباا  وعـــدم رضـــا ا2ترـــال )ذ؛ وذلـــػ ال ااخـــر

( تجا اـا 1فعلاا )حجبشـاك(  معلـالا بالسعرفـة بحـال )ذ العسد  في)التخظهب( 
بــالقؾل) )يهــر تــائق  بقلــب عــدّو فــي  يــاب لــديق(  ومــؽ  شــا يتزــا أ ــر 

إلـالح العالقـة  والتعبهـر عـؽ فـي (  بـرّدة فعـل إخفاقاـا 1)االنفعال( في )ذ
الظاب  اللحغي لراحة في نّراا؛ دقهشاا مشاا باترـال )الؾجـؾد الـرا ؽ( فـي 

سثـل لحالتاـا العاطتيـة السركمـة القـاّرة سي كذف  عـؽ )شـعؾر ا( الالت(  2)ذ
 (. 1الستؾاللة تجا  )ذ

ــا (1)ومــؽ ذلــػ أنذــد  عبــدخ ابــؽ الخظهــب ابشــه لدــان الــديؽ بــؽ  مؾجاا
 )(2)الخظهب؛ إذ دقؾل

 عليمممكٜ بالؿمممما فكممم  نممماط ٣  

 
 بيمُممممممممممم ُ أ ٓى إىل بٜلٞمٔممممممممممم ٔ 

 

 

                                                           
م طا د، ول  اد  ر ا ة م 1ة  ه قل ا بن سعآل  بن قل ا بن سعآل  بن أ ط  بن قمد السَّ

سـم ان أبـد الهلآلـ   سـطاقآلا، و ـ م اـد ديـهان اإل شـان  ـم، الت ، و  مة ال340سظة ة
مــل الناســ  والشـــاقر أبــد ال ســن بـــن الايوــاب، وســـهاد قتــياًل اــد مهقعـــة  ر ــ  ســـظة 

هم. ا  ر، اإل ا ة اد أ ثار  ر ا ة، لسـان الـ ين بـن ال  آلـ ، س ةآلـ،، دمحم 411ة
-1/02م، 1643 ـــ/ 1363قلـ ا قظــان، مهتثــة ال ــا اد، الةــا رة، ال ثعــة اليا يــة، 

01. 

  ـــح ال آلـــ  مـــن  صـــن األ ـــ ل  الر آلـــ ، الطةـــر ، س ةآلـــ،، د.   ســـان  ثـــاس، دار م 0ة
  .2/14م، 1664 ادر، بآلروت، 
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 إ ٖ لطمممما  املممممس  أ ممممدى إىل  

 
  ٔسٖتممممممم  واص ممممممممن يَؿمممممممم  

 
 غممسى ؾممغ َ اجلممسب٢ مطتضممعٟفا  

 
 وجسمُممممم ُ أبممممم  ممممممن جسمٔممممم ٔ  

 
  ويلحـ( أن  ـؾى اجتساعية )الرس (ؽ  يسة تبرز الرشافة في الشص م

الاات ناب  مـؽ الدـلؾك الثقـافي )التخلهـق( مـؽ خـالل مـا تـؼ اسـتشماطه مـؽ 
تبــهؽ أن ؛ إذ اجتســاعيأجــل ضــما التؾالــل الاــؾوي السشــدرج ضــسؽ فزــاا 

 وذلػ باستدعاا ؛الذاعر جعل مؽ نفده مرا ماا اجتساعي ا مقّؾماا أ ر  السعشت
م( إلبراز السآل الاي يريد تجدـهد  فـي  في  اا الفزاا )الكل ؼ  الخرؼ  ال ُجر 
ـــه )ذ ـــهؽ السرســـل 2ذ ـــؽ السرســـل إلي ـــداولي ا ب ا ت ـــدا ـــاك بع ـــت أن  ش (  ويتجل

إدراك القرـد مـؽ )الرـس   الكـالم( ثل في س  د  والسرسل إليه حؾل السؾضؾ   
 وحاالتاسا  وما يشدرج في استحدان األول  والتحاير مؽ ااخر.

 الة وّجـه باـافـي لـدر رسـ (1)ومؽ ذلػ مـا قالـه أبـؾ البركـات ابـؽ الحـاج
 )(2)إلت ابشه دمحم أدام قرااته بةشبهلية؛ إذ دقؾل

 إذا غئا أ  ذب   ب ؾل  وقسبيت

 
 واؾِممس٢بِ  بالٜمم ُ فل ٚممب قممسغن الطمم      

 
 وضاب  إىل ا  ا ٔ واضلكٞ ضبيلها

 
 و ؿٚمم ِ علمم بَ الممدغن واعممسِِ زجالٜمم ُ    

 

                                                           
ــمطد اللمايةــد، ولــ  اــد الطر ــة م 1ة  ــه أبــه اللركــات دمحم بــن دمحم بــن  بــرا يم ابــن ال ــاج السل

، وكا ـف وااسـ  سـظة  ـم، سهلوا الةضان اـد مالةـة، وكـان  ةـهل الشـعر والظيـر352سظة ة
 ـــم. ا  ــر، النتآلثــة النامظــة اــد مــن لةآلظــاع واأل ــ ل  مــن  ــعران الط ــة اليامظــة، 443ة

م، 1653لســان الــ ين بــن ال  آلــ ، س ةآلــ،، د.   ســان  ثــاس، دار اليةااــة، بآلــروت، 
 .154-2/141. وا  ر،   ح ال آل ، الطةر ، 131-104ص

  .2/143الطص ر الساب،، م 0ة
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مــؽ خــالل القيســة التربؾيــة الظهمــة الشابعــة مــؽ )تشزــهد  تتجلــت الرــشافة 
الخظاب األخالقي(؛ إذ إن التؾجيه بسراحمة القريؽ الرـالا  والتحـاير مـؽ 
قريؽ الدؾا يرج  إسـشاد سا إلـت الدـلؾك بقدـسيه )الحدـؽ  القبـيا(؛ و ـاا 

و ـؾ دسثل اترال الـاات الاؾيـة مـ  األول  وانفرـالاا عـؽ ااخـر   كالدلؾ 
ــل فالــالا فــي العالقــة بــهؽ الــااتهؽ  ويلحــ( )الشســؾذج العــاملي( فــي  مــا ُجع 

ـــب السرســـل )ذ ـــه )ذ1الـــشص حه (  والسؾضـــؾ  )الرـــحمة 2(  والسرســـل إلي
الظهمــة(  و شــاك )العامــل السعهــق( قــريؽ الدــؾا  و)العامــل السدــاعد( رجــال 

ظـاب فـي خ -الـاات الاؾيـة  معرفـةالعلؼ  ويلح( أن  اا الشسؾذج نـاب  مـؽ 
أن تحقهق الغادة مرتما برـحمة األخيـار  وفـي  - ابشاا حهؽ رحلته العلسية

ــي" ()1)ذقــؾل  ــت "تحغــت بؾلــلي وقربت ــد عل ــة باترــال الرضــا   تهمه العشاد
ـــا بالسؾضــؾ  )الرـــحمة الظهمــة(  وفـــي الؾقــ  ذاتـــه  والحفــاع عليــه  مقرونا

لحــام(؛ االنفرــال بعـدم اتمــا  التؾجيــه  و ـا  الحــال تسثــل )ال)الخذـية( مــؽ 
 (.2( في اترالاا أو انفرالاا م  )ذ1ألناا تاهئة لـ )ذ

يتبــهؽ مــؽ العــرض الدــابق )للرــشافات( أناــا تسثــل إلــدار جسلــة مــؽ 
 األحنام )األخال ية  االجتساعية  التربؾية ...(  مؽ طمائ  و قافات مختلفة 
وتبرز الاات الاؾية في الـشص مـؽ خـالل وسـائل عـدة  كـالشسؾذج العـاملي  

ذــــا  التلفغــــي  واللحــــام  ومبــــدئي االترــــال واالنفرــــال  والتخظهــــب  والش
  و ــا  الؾســائل تعظــي التكامــل مــ  الرــشافات لتجلــي ...والتجدــهد  والســآل
 .الشص الاات الاؾية في

  ثانيا ـ الكيفيات 
الكيتيات  ي العسلية التي مؽ خاللاا تحرل الاات علـت الكيتيـات التـي 

  الؾاجــب  اإلرادة  السعرفــة)امتالماــا أدوات عسلاــا مــؽ قبهــل  )أي ؛تي لاــا
كسـا تسثـل الرـيغ التـي تسنـؽ الـاات مـؽ   ؛ فكل مقؾلـة تذـنل كيتيـة(القدرة
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ل  ويرادة الفعـل  وواجـب الفعـل  معرفـة الفعـ) تحقهق برامجاـا  ومـؽ جسلتاـا
 .(1)والقدرة علت الفعل

أن )الاؾى( ال دعّد معظـت جـا زاا  وينسـا  ـؾ دسثـل إمنانـات تحقـق فهتبهؽ 
األول مـؽ خـالل سـهرورة تختبــث فـي  شادـا   ــا  الكيتيـات  ويعـّد االنذــظار 

إلســقا   ــا  الكيتيــات علــت ول األُ  للكتلــة االنفعاليــة )االســتاؾاا( التماشــهر  
 تكهيفات الاات. البشيات األولية للداللة التي تدمقاا

ل ؼ أن العدّو قـد بعـب  مؽ ذلػ أن السعتسد بؽ عّماد حهؽ ولل )لؾرقة( ُأع 
ا؛ فـهمر ابشـه الراضـي بـالخروج إليـه فـي عدـنر جـّرد ؛ فـهعار  (2)إلهاا جيذا

ـا   ـّؼ عظـ  عليـه   التَّسارض  وانررف إلت السظالعة؛ فغزـب السعتسـد حهشا
ا  ) (3)وكتب إليه مازحا

 امللممممممك   طمممممم ٚ الممممممدٖفاتس

 
 عمممممن قٜممممم ِ ٔ العطمممممابٔسِ  خممممم ٖتَفٜ 

 
 طمممممممنِ بالطٖمممممممسغس مطمممممممل١ّما 

 
 وازجمممممممع لت  غمممممممع امل مممممممابسِ  

 
  ممممن إىل جمممميؼ املعمممما  اشو

 
 زِ تَقهممممممس ا مممممم َ الٞمُغَممممممامٔس 

 
 واطعمممممن بممممم طساِ الممممم ا  

 
    َغِممممس ا ممممابسِ –نُؿٔممممس َ  –ع٢  

 

                                                           
  .62، 21سيطياأليات األ هان من  ا ت األ يان  لا  ا ت الظ  ، صا  ر، م 1ة

ــــا الشــــعرد والط العــــة، وو وع أبــــهع الا  ــــرة م 0ة  ــــه أبــــه  الــــ  ي  ــــ  بــــن الطعتطــــ ، كــــان م ث 
هم. ا  ر، قالأل  العييـان، ال ـتح بـن 151ال ضران، وسهاد مةتهً  من الطراو آلن سظة ة

  . 116-1/112 اقان، 

  .14-13تط  بن  ثواد، صديهان الطعم 3ة
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 وا ممممممسْ بطممممممكل الممممممدٓوا

 
   مكممممما  ما ممممم  ا مممممدٓ بممممماتس 

 
 أوَ لطمممممممما زضممممممممٛاليظ إ   

 
 الفيضممممممممفة األبممممممممابسذُبٔممممممممسَ  

 
 وبممممممرا  إ  ذبممممممس ا ليممممممم

 
 ممممممي  ف نممممما  ممممم ٙي وغممممماعسِ  

 
 وأبممممممم    يفمممممممةٜ ضممممممماق  

 
   المممسأي  مممل تكممم    ا مممس   

 
 مممممن ضيب غممممم  ْظمُ ممممسِ نِمٔمممم

 
  زَ  إ  ت ممما سممممن ابمممن فٝممم   مممم ٔ 

 
  ممممري املكممممازب قممممد   غممممم  

 
 ممممما فكممممن ملممممن  ابمممما  غممممابس  

 
 واقعمممممممد ف نمممممممك طممممممماع ْ 

 
 وقممم :  ممم  ممممن مُفمممايس    بممماع٣ 

 
 ز مممايَ ع مممم   َجِممموَ اُبِممملَحَفٜ

 
 سضممممافٔ مممممك وب مممما قممممد تلقممممابُ 

 
  لٝمممم) اَقٜمممموَ سُلطمممما تممممربٝ وَأٜ

 
 وقلبمممممك  َممممم ٖ طممممما س   (زقمممممٕة 

 
   غطممممممممممممتقس مكانمممممممممممم   

 
 بالضممممممس اب يمممممما ز   وأبمممممم  

 
  مممممممي اقتمممممممدغا بفعلممممممم  

 
 وأطعتممممممممممم  إذ ذا  رمممممممممممممس  

 
 قمممممد بممممما  أبؿمممممس بمممممالع ا 

 
 قمممممممب واملممممممم از  واملؿممممممما ز 

 
( تحغـت بتكهيفـات )القـدرة  اإلرادة(؛ إذ 1يتبهؽ مـؽ الـشص أن الذـاعر )ذ

  كسـا غزـب والعتـاب( ناب  مؽ إرادتاـا فـي إزالـة ال2)ذ االبؽ إن عفؾ ا عؽ
بـــ )الؾاجــب  السعرفــة(؛ ( التــي تتدــؼ 2دعنــس فــي الؾقــ  ذاتــه تكهيفــات )ذ

ة الجـيش وذلػ مؽ دقهشاا بالؾاجب تجا اا في القيام بسا ُأمرت به مؽ  يـاد
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فــي العالقــة )األســرية( مــؽ  ؾق مـؽ الدــلظة الدياســية )السلــػ األب(  والحقـ
ســـا سيفزـــي إليـــه ب االتمـــا  والدـــس  والظاعـــة  كســـا أّناـــا تـــدرك )السعرفـــة(

التـي تتدـؼ ( 2فـ )الؾاجب  والسعرفة( دسثالن كيتية تثبهتيـة فـي )ذ  تخاذلاا
ــا  (1)بهناــا ذات تابعــة خاضــعة لكيتيــة مرــدر ا خــارجي )القــدرة واإلرادة(  أمَّ

لقـــدرتاا علـــت العقـــاب  ويرادتاـــا  (1فـــي )ذ يســـثالن كيتيـــة )استشااضـــية(ف
وقــد أبــرزت   (2)وتتدــؼ بهناــا ذات مدــتقلة لكيتيــة مرــدر ا داخلــيالعفــؾ  
الــاي فــي الخظــاب تشــؾ  التكهيفــات مــؽ خــالل أســلؾب الدــخرية  (3)التؾجاــة
 عسلهتـي دعت إلهاـا  وتعبهـراا عـؽتللداللة والقيسة التي  سبيالا  (1ته )ذاتخا

  األولـــت فـــي الغزـــب واألخـــرى فـــي العفـــؾحهـــب تتزـــا )الغلـــق والفـــتا(  
( وحالتاــا أ شــاا الحــدث وبعــد   حهــب جــاات علــت 1هؽ عــؽ  ــؾى )ذتماشــف

 .التؾالي )يزب  عتاب  عفؾ مؾسؾم بشرا وطسؾح في السدتقبل(
 ) (4)شااوقد كتب إليه ابشه الراضي مراجعاا عشاا بقظعة مظؾلة  م

                                                           
الطص ر ال ارجد، يتعم، وطا  طهن أن   سد  لا الشات من  ارج ا، اطةهلة ةالهاج م م 1ة

مياًل  ـد مةهلـة  ارجيـةج أل  ـا سشـآلر  لـا التـ ام ال ـرد ساـاع ماتطعـ  وـا ترام قهاقـ ع أو 
اــاع أ القــ ج و ــشا   يظ ــد أن  هــهن مصــ ر الهاجــ   ــه الــشات   ســ اج اــالت ام ال ــرد س
. 61  ســ     ةـــاو أ طيـــة قـــن الت امـــ  ساــاع ماتطعـــ . ا  ـــر، ســـيطياأليات األ ـــهان، ص

  ة ا ية الطترجمم.

يتعم، األمر والنيايات التد يتم ال صهل قمآل ا وعطمية ارد ة. ا  ـر، الطرجـل السـاب،، م 0ة
  . ة ا ية الطترجمم.60ص

م  ما سشها ال من وإما سشها ال ضان وإمـا التهج ة، سع   هاًل اد ال  اب   ستاما    وع  أن يتم 3ة
سشها الططيا، وستضح قالقة التهج ة مل الع ة النيايـة بت ه ـا مة ـل مظ صـا  لـا  جـران مظسـام 
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 مَممم ِ يَ قٜمممدِ أٜؾمممبَحِاُ بٜمممافٔسِ   

 
 جبميممممع مممممما تَحمممم ي المممممدفاتسِ   

 
 وفٜلٜلمممممماُ ضٔممممممك١لَ الممممممدٖوَا  

 
  ٔ وَ ٜلٞممممممماُ لالقممممممميب باضمممممممسِ 

 
 وعلمممممممما أ  امللمممممممك مممممممما 

 
 بمممممممل األضممممممم ٖة والبممممممم اتس   

 
 واجملمممممممممدُ والعليممممممممما ُ  

 
  ممممممسْ العطممممممابس بالعطممممممابس  

 
    ممممممسْ أقمممممم ا ٣ ب قممممممم  

 
 املكاضممممممممممسوا ٣  ممممممممممعيفا ٔ  

 
 قمممد ب ممما أ طمممب ممممن ضمممفا  

 
 ٕب أنهمممممممما أؾمممممممم  املفممممممممايس 

 
 فمممممم ذا بهمممممما فممممممسع هلمممممما 

 
 واجلهممممممم  لانطممممممما  عممممممماذز  

 
   غمممممدز  الػمممممسَِ الفتممممم   

 
 إ  بعطٖمممممممممممممما  وبمممممممممممممماتس  

 
   ِهُتَيِمٖضَممممم نِمَممممم و لمممممس ُ

 
 وجحمممممممد ُ أنهممممممم  أبمممممممابس   

 
 مممممممم  يَ إ  تطمممممممخس فمممممممي

 
 عممممماْز ب ممممما إ  ب ممممما ضمممممايس  

 
  ٔمممممحِكٝ املممممم ال  بالعبيمممممم  

 
  ممم ُ  ممما س  –إذا تُ ُمٚممم َ   –ممممد  

 

 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - -  

 

 إ  بممممما    فضممممم ٣ فم مممممم 

 
 ممممك و ممم  لمممرا  ال ممم ز ضممماتس    

 
ـ٣ فم مممممم   أو بممممما    نقممممم

 
 ممممم   مممم  أ ٓ الفضمممم   ممممامس   

 
 اعٟةضَممممممم  ٜدَبِمممممممذب٤مممممممس  عَ

 
   هلمممما ممممما عمممماؽ ذابممممس قٜممممبِغَ 

 
 ليتممممم  قمممممد  ٜيٖبَتممممممِ   غممممما

 
 مممممم ُ ع مممممد ا إ مممممدى املقمممممابس 
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   أ  أبممممممم  ٓمممممممغمممممممدُ مٔس٢تُأٜ

 
  َ بممممنِ  مممدا   المممدٖ س نممما ز    

 
  يهمممممما  ذلممممممك مٛمممممممع  

 
 غُعِيمممممم  األوا مممممم  واألوايممممممس   

 
   تممممم ظَ غممممما مممممم  ي قممممم ِ

 
 لمممممةٜ ؾممممما س   قٜممممم ِ َ فمممممايس   

 
  َمممممب ٜ اجلصغمممممس  ع مممممدما  

  
 نَصَلمممممماِ بٔعَقٞ َتٔهمممممما العطممممممابس   

 
 أٜغٖمممممابَ  ٜلٞممممماُ بهممممما فسغمممممم 

 
 مممممّدا لمممميظ  مممم  اص ناؾممممس    

 
 وَغُؿٔمممممم ٗ أمسمممممماع  بهمممممما   

 
 قممممممسِع ا لمممممماز  بمممممما  افس   

 
 و ممممم َ ا ضممممميض ضُمممممهُ لٜٟة

 
 لكمممممن  بَممممماٗ بهممممما مُخممممماطس    

 
  َممممبِ  أٜضَمممم ٞ ُ بممممما أٜضَمممم ٞ ُ 

 
 أمممممما هلمممممرا العَتِمممممبٔ ريمممممس    

 
  َممممممبِ شَل٤مممممميت لٔبُ ُمممممم ٖت   

  

 

 اصٜ  مممممممافسِ وَا فمممممممسِ فممممممم  ٖ  

 
ـــل )التؾجاـــة  والتخظهـــب  والؾجـــؾد   ـــشص أن محاف يتزـــا مـــؽ تهمـــل ال

(  وكـــالػ كيتيـــات السخاطـــب 1الـــرا ؽ( أبـــرزت كيتيـــات الـــاات الذـــاعرة )ذ
ـــػ مـــؽ ي( بن1(؛ إذ اتدـــس  )ذ2)ذ ـــات )الؾاجـــب  السعرفـــة  اإلرادة(؛ وذل تي

عــدم و  خــالل اإلقــرار بخظئاــا فــي التخــاذل عــؽ أداا واجباــا بقيــادة الجــيش 
األب(  والسعرفـة التامـة بدـخظه مـؽ  –الدس  والظاعة لـؾلي األمـر )السلـػ 

تخاذل  واليقهؽ بشفؾذ  في الدلظة والقدرة علـت العقـاب والعفـؾ فـي الؾقـ  ال
(  واإللحـاح فـي طلـب العفـؾ داللـة 1ذاته  كسا أن سياقات الشدم مؽ قبـل )ذ

الدابق  ميكدة أن  اا  علت كيتية )اإلرادة( في استبدال الحال وأوبة الرضا
ــاكهر )ذ ــا   والقيــام 2الرــش  أمــر عــابر مــؽ خــالل ت ــي االتم ( بساضــهاا ف
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سـعي    -( 2السحفـؾف برضـا )ذ -بالؾاجب  وفي  ـاا االستحزـار الزمشـي 
إلزاحة الزمؽ الحاضر السؾسؾم بغزباا  ويقرار بالشدم  واألمـل فـي الرـفا؛ 

(  وفــي 1ان كيتيــات )ذمــا ييكــد أن عشرــر )الــزمؽ( كــان لــه األ ــر فــي بيــ
؛ فاـي قـادرة (2كيتيـة )القـدرة( التـي تحغـت باـا )ذتهمهد علـت  نفدهالؾق  

ــة ــت تلبي ــادرة عل ــاب  وق ــت العق ــام الرضــا؛ 1إرادة )ذ عل ــت أد ( فــي العــؾدة إل
)التؾجاة  الؾجؾد الـرا ؽ   السحافل الدافرةأن فهتجلت مؽ خالل  اا الشص 

  كان لاا األ ر في بيان جسي  الكيتيات التـي تتدـؼ باـا الـااتان التخظهب( 
( 1فــي الشرــهؽ العالقــة بــهؽ )الفعــل والاــؾى(؛ إذ إن يزــب )ذ زــاتتمســا 

؛ ( فـي التخـاذل عـؽ واجباـا2وسخريتاا في الشص األول كان نتيجة فعل )ذ
ا الاــؾى ومــي را فيــه لــدى )ذ ( 2(؛ أمــا )ذ1فاشــا يلحــ( أن الفعــل كــان ســابقا

ــي فعلاــافالت بعــد  ؾجاــة تكذــ  عــؽ خزــؾعاا لاــؾى )الخذــية( الســي ر ف
 البـؽ الذـاعريتزا أن  ؾى الشدم ل الشص ااخر (  وفي1تحقق يزب )ذ

ــي اعتــاار ا  وســعهاا الســتبدال الؾجــؾد ( 1)ذ ــا السسثــل ف ــان حــافزاا لفعلا م
 العالقـةلحـ( ت  ومـؽ  شـا الرا ؽ في الزمؽ الحاضر  واألوبـة للرضـا الدـابق

عبـر عـؽ السذـاد الاـؾوي فـي تعل والاؾى( لدى الااتهؽ؛ ما جعلاا بهؽ )الف
 الشرهؽ وتجلياته في الخظاب.

فــي ابــؽ لــه؛ إذ  (1)أبــي بنــر السخزومــيومــؽ ذلــػ مــا جــاا علــت لدــان 

                                                           
ـــه وهـــر دمحمم 1ة ـــار  ـــه أب ـــا وال اـــان، و ســـطا وشو  األقطـــا الط  ومـــد، كـــان أقطـــا معروًا

ــا، ذكــد الــش ن، وإذا مــ ح  األ ــ ل  ا  ثاًقــا ولســًظا وأذداًة، مســمً ا قمــا األقــراض، ا ًظ
 ـم. ا  ر، اإل ا ة اد أ ثـار  ر ا ـة، لسـان 212 ع   عرع، كان  ي ا وع  سظة ة

  . 104-101/ 1ال ين بن ال  آل ، 
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 )(1)دقؾل
 ا   أبلمُُ لميظ أنما و م ٚ مَمنِ     

 
 أ ِيَممما بمممك األجممميَِ  ٤مممن غُفٞلٔمممنُ    

 
   تهتمممدي بفضممميلة   تسعممم ي 

 
 مبيمممممٕة   أنِمممما  ممممن غَؿِمممملٝنُ     

 
 غممص ا ُ عَقٞلٜممكٜ ممما بٜمم ِ َ ت اقّٝؿمما

 
 وتَلٔمممُٗ   ؾَممممَ  إذا مممما تُ ِؿَمممنُ    

 
 أبممْ  وضمملْن بٝمم ٖ  ممل   تُممسى    

 
 لطممم ا ما مممما  ُمِممماَ  ٘يممما تٛممممنُ   

 
 أٜضِخَ ِاَ عيِنَ اجملد غا بمن عُمَيِمسَ   

 
 ولقممممد تقٜممممسٗ عُيُ نُمممم  لمممم  تُممممرِبَنُ  

 
(؛ إذ إن 1)السعرفــة  اإلرادة( لــدى )ذحــهؽ تهمــل الــشص تتجلــت كيتيــات 

ة ( فيسـا انظـؾت عليـه مـؽ خرـال جعلاـا تدـؾق داللـ2التامة بـ )ذ امعرفتا
  و ي معرفة ترامسية سمقتاا محاوالت فاشلة في اإللالح  أدى باا التؾبيخ

كيتيـة إلت )اليهس( السستد مؽ الفذل إلت اإلحما ؛ و اا أ ر في استحزـار 
ــدياا  ؛ مــا يــدل علــت (2)اإلرادة( فــي تسشــت فشــاا )ذ ميتيــة )عــدم القــدرة( ل

( التي انظؾت علت كيفهتي )عدم الؾاجب  عدم اإلرادة( 2للتغههر مؽ حال )ذ
ــشص؛ إذ  ــؼ بســا كذــفه العشرــر الفزــائي فــي ال تدــلػ ســبهل الؾاجــب فــي ل

الت؛ مــا لشرــائا والسحــاو ل دــتجب  وفــي الؾقــ  ذاتــه لــؼ تاأفعالاـا وســجادا 
أدى إلــت التزــاد بــهؽ الــااتهؽ فــي عالقــة ســجالية حــؾل )العــّدة الكيتيــة( 
بهشاسا  والتي ترج  إلت العدة التربؾيـة الرـالحة  وقـد كذـ  التخظهـب فـي 
الشص االرتـدادات لدـهرورة السراحـل التـي ولـل  إلهاـا كيتيـات الـاات  كسـا 

ــه مــؽ (  ومــا ولــل  إل1( كــان الســي ر فــي  ــؾى )ذ2أوضــا أن فعــل )ذ ي

                                                           
  .1/006ما الطغرب، ابن سعآل ، الطغرب اد  م 1ة
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أبــرز أن إلــرار الغزــب واليــهس السفزــي إلــت اإلحمــا   وفــي الؾقــ  ذاتــه 
؛ و ـاا ( في تسرد ا علـت القـيؼ الشبهلـة نـاب  مـؽ  ـؾى مـي ر فـي فعلاـا2)ذ

يبـــهؽ التشـــؾ  فـــي الكيتيـــات والعالقـــات والســـي رات التـــي تجلـــ  آ ار ـــا فـــي 
 .الخظاب

فــي  (1)ومــؽ ذلــػ مــا جــاا علــت لدــان أبــي زيــد عبــدالرحسؽ بــؽ أبــي دمحم
 ) (2)قرهدة قالاا في شنادة ألاب  أبا 

 غمما   ممسُ مالممكٜ  مما ٟكا وعب ضمما 

 
 أتُعيُسنممما بعمممدَ ال عمممي  البُ ضممما    

 
 ولقممد عه٢ممدتك  مما ٟكا مممتهلي   

 
 تُهمممدي القٜبممم  َ وتبمممر ُ الت نيطممما 

 
 أتُممسا ٜ دبممصع مممن غممكاغةٔ ماجممدٕ  

 
 أ مممح  لصُ مممس٢ ال يٚمممسا  جليطممما  

 
 زَبٚممم مَلٔمممك٠ تمممدزٖع ممممن ع اغمممةٔ  

 
  زّعمممما  ٜممممد ِ للعمممماملل لٜبُ ضمممما  

 
 لمم  جمما ب عيطمم  بممصيٚ معمما ٣   

 
 قؿمممّدا ألفحممم  بالت ب٥ممم ٢ عيطممم     

 
 ضمماع الصممما َ فكمما  مممن عُبِدانٔمم ٔ

 
 والؿممممعبُ م قمممماْ  إذا ممممما ضيطمممما 

 
 نا يمممك ممممن متممم ٚع٣ متممم زٚع٣  

 
 بطمممسَ الؿمممليبَ وأفحممم َ ال اق ضممما  

 
 مَلممك٠ محمم  إفسغقٞيَممٟة وذٔمازَ مما   

 
  مممدا ليّ ممما وتممم نٔظ ئيطممما    ملممما 

 
                                                           

 ــه أبــه ز ــ  قلـــ الر طن ابــن الشــيخ أبـــد دمحم، ولــد  ار ييــة وعــ  واـــاة أبيــ ، وبمــ  اـــد م 1ة
الســطاح والثــ س مــا قميــ  م  ــ ،  ــم ا تةــا  لــا الطغــرب،  ــم ولــد ود دم آلــهس و غهر ــا اــد 

 .0/052 ـم. ا  ر، ال مة السآلران، ابن األوار، 302األ  ل ، وكا ف وااس  سظة ة

 .051- 0/052الطص ر الساب،، م 0ة
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   غستَض  العَضِبَ امله ٖمدَ يا ّمما  

 
 إ  إذا اقممممتح  الكممممما ٝ وطيطمممما   

 
 ف ليمم  تطممتب  اجلمم ازي غُممسّٖعا  

 
 ذبتَمممأٗ ا مممدا ٝ العيطمممما  وإليممم    

 
تتجاذب الشص كيتيات عدة دهتي فـي مقـدمتاا )السعرفـة  واإلرادة(؛ حهـب 

( ومـا تعانيـه 2)ذاألب بحال  (1)ذمعرفة االبؽ مذف  تجليات الخظاب عؽ 
تخذت أن يتحؾل  (1)ذ جددد ا ونفدي ا مؽ الذنادة التي ألس  باا؛ ما جعل

فـي  ـاا السؾ ـه إال أن  عـدم قـدرتاا؛ و اا ييكـد (2ى )ذذلػ إلت إحما  لد
مــؽ  ــا  السحشــة متقسرــة )عشرــر  (2ـ)ذتتخــا ســبهل )اإلرادة( بــالشاؾض بــ
ــهؽ الك ــي  ــاا التشــؾ  ب ــزمؽ( ف ــي الخظــاب ال ــات مــؽ خــالل تذخيرــه ف يتي

ومــؽ  ــؼ الز ــؾ بسنانــة مــؽ الدــراا إلــت الزــراا   تبــدل الحــالبالتعجــب مــؽ 
ا  ( بجعل )الد ر( جازعاا مؽ  ا  السحشة2)ذ  ـؼ   الرفيعة منانتااعلت تهمهدا

( 2الــزمؽ الساضــي بســا حغهــ  بــه )ذ فــياســتسرت كيتيــة )اإلرادة( بــالتركهز 
كيتيــة )اإلرادة( علــت تــرجيا مــؽ خرــال وأفعــال؛ ســ ي ا لتحقهــق الســآل فــي 

( مـؽ الحالـة السرضـية 2ميتية )عدم القدرة( فـي تغههـر الؾجـؾد الـرا ؽ لــ )ذ
مؽ معاناة نفدية؛ ما جعل تلػ الكيفهتهؽ في عالقة  تااالجدددة  وما لحب

الؾاجـب( كسـا تتزـا كيتيـة )  سجالية بسا تتدسان به مؽ تزاد فـي الـشص
( عشادــة بتحقهــق الثمــات 2فــي األبيــات بــةيراد )التؾكــل( الــاي تترــ  بــه )ذ

و ــؾ   والرســؾخ؛ ألنــه أمــر عقــدي دقهشــي  وســبهل إلزاحــة الاــّؼ عــؽ الــشفس
ا( مقابل الـزمؽ الـاي دسثـل )عـامالا  دسثل )عامالا  ـا(؛ و ـاا يبـ مداعدا  هؽم يقا

يـة الشابعـة مـؽ القيسـة أن تشؾ  الكيتيات وعؾاملاـا الستزـادة  وعـّدتاا الكيت
اإلدسانية )التؾكل(  ي مؽ أبرز القرددة أل ر السعشـت الاـؾوي السسثلـة فـي 
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 (.2التختيه مؽ آ ار محشة السرض علت )ذ
قبــل وفاتــه بثال ــة أدــام  (1)ومــؽ ذلــػ مــا قالــه أبــؾ عبــدالسلػ بــؽ عيــاش

متشدماا علت أفعاله وسؾا انقالبه
(2)( 
 عؿيا   ى ال فظ ؾغّ ا فع دما

 
 زممممت  الليمممال  باملػممميب وبمممالك ِ 

 
 أطعاُ اهل ى عكظ القضيةٔ ليت 

 
 يلقمماُ بممبّ ا وانتقلمما إىل الؿممغس    

 

يتجلت في الشص كيتية )الؾاجب  السعرفة(؛ وذلػ مؽ خالل الؾاجب علت 
فــي جسيــ  مراحــل  الــاات فــي المعــد عــؽ السعرــية  واتمــا  مــا أمــر خ بــه

و اتــان   فــي الرــغرقــد يتــرجا الاــؾى  السهــل إلــتالسعرفــة أن   مــ  عســرال
ا عـؽ أ ـري )الشـدم  والخذـية(  األول نـاتج مـؽ فعـل الـاات  تالكيفهتان كذـف

وااخر ناتج مؽ الخذـية مـؽ خ يـؾم الحدـاب  وفـي الؾقـ  ذاتـه أمـالا فـي 
عفؾ  سـمحانه  ويلحـ( أن  شـاك عالقـة بـهؽ الكيفهتـهؽ تتسـثالن فـي التعاقـد 

   جدهد الداللة.في ت يلسا بهشاسا مؽ تؾاط
 ) (3)تؾفي بعد ذلػ بثال ة أدام  وتمعه ابشه أبؾ الحدؽ فقالقد و 

                                                           
 ه قل الطم  بن  ياش بن ارج بن قل الطم  بـن  ـارون األزد ، قر لـد،  ـ ل  ـابرة، م 1ة

كــان  ســطا ال ا ــ  لهرقــ  واضــم ، وكــان متةــ ًما اــد ا داب، مشــارًكا اــد الــظ م، ومــن 
الـشيا والتنطمـة،  ــم. ا  ـر، 253أبرع الظاس    ا وأ سظ م وراقة. وكا ـف وااسـ  سـظة ة

ابـــن قلـــ الطم  الطراكشـــد، س ةآلـــ،، دمحم بـــن  ـــر  ة، دار اليةااـــة، بآلـــروت، د. . د.ت، 
1/03-32.  

التونطمـــة لنتـــابد الطه ـــهل والصـــمة، ابـــن األوـــار، س ةآلـــ،، د. قل الســـالم ال ـــرواس، دار م 0ة
  .3/51م، 1662 ـ/ 1112ال نر، بآلروت، 

  .1/05الشيا والتنطمة، الطراكشد، م 3ة
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 أب  قا  ق ٟ  ضماز   البمدو وا ضمسِ   

 
 ويل١ممن   البمماقل ذبممّسا وقممد  مم ِ  

 
 وأضمممملن إ طمممماّنا أوا َ اقتبالمممم  

 
 ويمماِ مممن التقؿمم     يٚممص الكمم  

 
 س فممملمممرلك مممما واىل أنيّ ممما وش  

 
 غعمما  إىل الؿممغس وأؾممبن غهمم ى أ    

 
   المري  م   يّئا ل  إ    غكمن باب 

 
 أطاع اهل ى   ا مالتل ومما ا تممس    

 

  يلحــ( تعــالق  ــاا الــشص مــ  الــشص الدــابق فــي الكذــ  عــؽ الكيتيــات
)الخذية  والشدم(؛ فاألول مؽ تفدهر ما نغسه األب  وااخـر  واأل ر الاؾوي 

ـا التعـالق بنيفهتـي  مؽ طاعة االبؽ الاؾى في الكبـر والرـغر؛ مـا ييكـد أدزا
ــااللتزام بظاعــة خ والمعــد عــؽ  ــهؽ ب ــي اليق ــهؽ ف ــة( مسثلت )الؾاجــب  والسعرف

فـي معرهته  وما يتم  ذلػ مؽ الجزاا والحداب  و اا يبرز المعد التـداولي 
ميتيات الشص بخلتية السعرفة السذتركة بهؽ الااتهؽ في السؾضؾ ؛ ما أدى 

؛ ييكـد ذلـػ أن ابـؽ االبـؽ أبـا إلت )اللحام( في التعالق بهشاسـا فـي الكيتيـات
 )(1)دمحم عبدخ بؽ أبي الحدؽ عبدالسلػ تال سا في ذلػ بقؾله

 أطعاُ   ى نفطم  شمما  غمبيبيت   

 
 الكم ِ ف زج  املتاَْ الي بَ   شمن  

 
 إذا ب مماَ ضممنٖ الػمميب بمم٘سا فم ممة٠

 
 بها غغفس السمحن ما با    الؿمغسِ  

 
ويتبهؽ في  اا الشص استسرار )العالقة التعاقددـة( مـ  الشرـهؽ الدـابقهؽ 

يتزا الترـاعد فـي األ ـر في الكيتيات مؽ خالل )الؾاجب  والسعرفة(  كسا 
ا الاؾوي  ؛ ففي الـشص األول )الشـدم  والخذـية(  والثـاني دذـاركه فهاسـا زائـدا

                                                           
  .1/06الطص ر الساب،، م 1ة
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  أمــا األخهــر فكــالػ ددــتسر فــي  ــاا التعاقــد مــ  السغفــرةفــي ظس  عليــه بــال
 لحـامتجّلي )األمل( في الخظاب  والعفؾ مؽ خ عّسا سل ؛ و اا يـدل علـت 
ر فـي الاوات م  السؾضؾ   وما دذـسله مـؽ بعـد تـداولي بهشاـا كـان لـه األ ـ

 تياتاا تجا ه.يالعالقة التعاقددة في ك
؛ آمـراا إدـا  بحفـ( ابش ـه (1)ومؽ ذلػ ما خاطب به لدان الديؽ بؽ الخظهـب

 )(2)حنستاا؛ إذ دقؾل
 إذا ذ بمممماِ كي ُممممك   تُضمممميٓع 

 
 شمانَممك   البُكمما  علمم  الٞمُؿمميب ِ   

 

 
 وَغُطممسا  ا تمم  ِ فممالق عُ تَسِممم  

 
 و  تَمممممدزي أٜزغِمممممقٜتُهَا قسغبممممم ِ   

 
 ومَممما بٔغَس٢غبمممٕة نُممم َُْ الليمممال   

 
 ولكممممنٖ ال ٖلمممما ٜ  مممم َ الغَسغبمممم ِ  

 
  ســببية تجسعاســا عالقــة تتعــالق فــي الــشص كيفهتــان )السعرفــة  اإلرادة( 
( ولســا مــّرت بــه مــؽ 1للذــاعر األب )ذ ولت نابعــة مــؽ التجربــة الدــابقةفــاأل 

( ألدـة 2كان  جدراا لكيتية )اإلرادة( فـي تاهئـة االبـؽ )ذف؛ أحداث في زمشاا
ا الستسرار عامالا كسا يتبهؽ في تذخيص الزمؽ )  في السدتقبل محشة ( م يقا

                                                           
 ـــم اــد 413 ــه لســان الــ ين أبــه قلــ ا دمحم بــن قلــ ا بــن دمحم الســمطا د، ولــ  ســظة ةم 1ة

م يظة له ة، و ش  اآل ا واد  ر ا ة، وق  سةمـ  مظا ـ  قـ ة، أ ط ـا، قطمـ  اـد ديـهان 
، وـــارع اإل شـــان،  ـــم وزارســـ  لمغظـــد وـــا ، وقـــ  ليثـــ  بـــش  الـــهزارسآلن، وكـــان واســـل اليةااـــة

التعلآلر،  م  ه أدي   ا ر و اقر مسترسا، وق  مات مةتهً  و ـه اـد السـان قمـا يـ  
ومــا وعــ  ا. وا  ــر،   ــح  1/35قــهم مــن الرقــاة. ا  ــر، اإل ا ــة اــد أ ثــار  ر ا ــة، 

  وما وع  ا. 2/4ال آل ، الطةر ، 

ةااــة لمظشــر ديــهان لســان الــ ين بــن ال  آلــ  الســمطا د، س ةآلــ،، د. دمحم م تــاح، دار اليم 0ة
  .1/111م، 1656 ـ/ 126والتهز ل، ال ار الليضان، ال ثعة األولا، 
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؛ مـا أبـرز أ ـر  فـي تجّلـي الاشاا والدرور في الحياة وخلؾ ا مؽ السشغرـات
ـــ )ذ ــت مــؽ خــالل الؾجــؾد الــرا ؽ ل ــهؽ )السعرفــة  واإلرادة(؛ األول  ( 1الكيفهت

 (.2واألخرى لزمؽ مدتقبلي لـ )ذ
 ) (1)ومؽ ذلػ ما قاله السعتسد بؽ عماد ألبيه

 غممممما أغهممممما امللمممممك المممممري   

 
 بف٤مممممممماب خب٤لتمممممممما الطممممممممحاِْ  

 
 أنعمممممما بمممممالبيض الكعممممما  

 
 ْ علمممممم ٓ وا يمممممم  العٔممممممساِْ  

 
 و ممممممدو َ تُخػمممممم  للعقمممممما  

 
 ْ بمممممممما تُسجٓممممممم  لل ٖممممممم اِْ  

 
 بس ممممممما  أٝبؿٔمممممممسُ نممممممما  َ 

 
ْ  اآلممممممما ٢   م ٚمممممم  ذا اقمممممم ا

 
 فػممممممكس ُ ممممممما أوليت يمممممممِ 

 
 مممممممن أغا غممممممك العممممممراْمممممم    

 

 
 وبٛيمممممممب أغٖمممممممام  لدغمممممممم

 
   ْ  ممممممك عسفممممما أغٖممممماب الػمممممبا

 
 بػمممممبا ضممممم ان    الٛعممممما  

 
  ٢ و مممممدٚ ضممممميف    الضٚمممممساْ 

 
 وغممممممبا لطممممممان    ا مممممما

 
 فمممممممم  بممممممممالتع ٗس   غُػمممممممماْ 

 
   شلمممممما ت تعمممممم  ال لمممممم 

 
   ْ  بَ ويمممممدٗ قٔتلمممممك   الممممم ا

 

 

 

ةســداا بتتزــا الكيتيــة فــي الــشص مــؽ خــالل )الؾاجــب  واإلرادة(؛ وذلــػ 
الذــنر علــت الــشعؼ  والفخــر بالذــجاعة؛ و ــي دالالت تتشاســب مــ  شخرــية 

القــرب )األســري( والقــرب  أوالــرمــؽ  جدــد(؛ و ــؾ واجــب ت2األب السلــػ )ذ
                                                           

 . 31ديهان الطعتط  بن  ثاد، صم 1ة
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أمدتـه الـاي )الدياسي( بهؽ الااتهؽ  كسا تبرز )اإلرادة( في اسـتسرار الرضـا 
 ــا  الخرــال والز ــؾ باــا   فــيأن التركهــز  يبــهؽ( فــي البهــ  الرابــ ؛ مــا 1)ذ

؛ اترـالهالعشادـة بفـي الؾقـ  ذاتـه ناب  مؽ )الخذية( مؽ تزعز  )الرضا(  و 
( علت الخرال الشابعة مـؽ التربيـة الحدـشة  واإلرشـاد 1يلح(  شاا )ذلاا لؼ 

ا مؽ حقؾقااإلت األفعال الظهمة  والذيؼ الشبهلة  التي تسثل ح   وفي الؾق  ق 
ــات )ذ نفدــه تسثــل ــا مــؽ واجم ــي  و ــاا يؾضــا(؛ 2واجما ــة ف ســهرورة الكيتي

 الشص وقرديتاا. 
وتتجلت  ا  القرددة في نرؾص أخرى متعالقة م  كيتيات الشص  وما 

مـؽ آ ــار  ؾويـة )الخذـية  األمــل( األول الخذـية مـؽ الدــخا  عشـه انبثقـ 
ل إلت الرضا واستسرار   وقد لـرح باسـا والغزب  وااخر) األمل في الؾلؾ

 )(1)الذاعر كسا في قؾله
 أمعتضمممّدا بممماص  عممم  ٜ رمممم ٣  

 
   ْ  زجمما  علمم  بُعِممٕد ف ؾممبن ذا قٝممس

 
 فممممم مٖ ٓ مممممم م ٟ  وأبٖ مُيمّٖمممممما 

 
   ْ  و اممما أمانيمم  علمم  ممم ز  عممر

 
 ) (2)قؾلهأما  

 أغممما ملٟكممما غَلٔممم ٗ عمممن الضٖمممسغب 

 
    ْ  ومممممن غلتممممرٗ  فممممسا  الممممرن 

 
 وممممن   بف١ممم  بُ ضممم  ونعمممم 

 
 تَؿمممسُِٖ   العمممدوٚ و  ا بيمممب 

 
 تطمممخٗٛك املممممضٗ أعممم ٖ نفطممم    

 
 وممما لمم   مم  عفمم   مممن طٜبيممب    
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 مك ِمممولطممما مب كمممس ذنممم  ول 

 
   قممد جئمماُ    مما  الٞمُسغممب ٔ َممم 

 
 فمم   عمماقبت  فلممصا ُ م لمم    

 
 وإ  تؿمممفن فلممميظ ممممن الغسغمممب   

 
 بقيمممماَ م َغممممّدا ممممما  ل بممممسقْ 

 
   ٖمم  ا ممماب علمم  قٜضمميب     وممما 

 
ــػ ب زــايت ــة  اإلرادة(؛ وذل ــات )السعرف ــشص كيتي ــي  ــاا ال ــة )ذف  (1سعرف
و ــاا أدى إلــت   العقــاب يــه مــؽدستــد إل  ومــا دسنــؽ أن (2)ذ يزــب تحقــق  

( في الخروج مؽ  ا  السحشة  1التشؾ  في الكيتية مؽ خالل )اإلرادة( لـ  )ذ
كيتيـة  ان كالػو اتان الكيفهتان تبرز   بالعفؾ والرفا عقابواستبدال حال ال

ـــ )ذ (؛ وذلــػ مــؽ خــالل آ ــار السعشــت الاــؾوي باألمــل فــي 1)عــدم القــدرة( ل
لجــزاا إن لــؼ دــهت  الرــفا  ويلحــ( أن ذاتــه االســتعداد لالعفــؾ  وفــي الؾقــ  

ـــ )ذ ــرا ؽ( ل ــادل تشؾعاــا فــي )الؾجــؾد ال ( مــؽ خــالل عشرــر 2الكيتيــات تتم
 ـــا     وكـــلاســـتسرار الغزـــبكبهـــرة  واحتســـال الفزـــاا بـــاإلقرار بسنانتاـــا ال

 .في الرفا تحقق األملالقرددة مؽ األبيات بالفزااات في انتغار 
ــا   وحــهؽ تهمــل معغــؼ الشرــؾص الذــعرية التــي خاطــب فهاــا السعتســد أب
تتزــا فهاــا  ــا  الكيتيــات السيكــدة منانــة األب ومشزلتــه  وقــؾة شخرــهته 

السعتسد مشالـب سياسـية لـدى والـد  اجتساعي ا وسياسي ا  ولعل شغل  وبهسه
ــي  ــا  العالقــة السحفؾفــة بالخذــية مــؽ يزــمه  واألمــل فــي  أدى إلــت تجّل

 .(1)استسرار رضا   وتقددؼ العار عشد الزلل
أنذد ا للسشرؾر بؽ أبي عامر   (2)ومؽ ذلػ قرهدة البؽ درَّاج القدّظلي

                                                           
 .11، 10، 32لط    من الظطاذج، يظ ر، ديهان الطعتط  بن  ثاد، ص م 1ة

ســ  الطعــروى والةســ مد،  ســ   لــا مه ــل  ــه أ طــ  بــن دمحم بــن درَّاج أبــه قطــر النام 0ة
= 
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 )(1)و ي في ل  وداعه لسؽ تخلفه  وذكر ابشه الرغهر؛ إذ دقؾل
 ولٜمٖمما تَممدَانا للمم َ اع وقممد  َفٜمما  

 

 

 بٔؿممممبِسيَ م همممما أنٖممممة٠ وشفمممم     

 
 ت اغممدُن  عهممدَ املمم  ٖ ٔ واهلمم ى 

 
 و  املهممد مَبِغُمم بُ ال ممدا  ؾَممغ   

 
 عَيممٙ  بٔمَسِجُمم ع٢ ا ٛمماْ ولٜفٞ ٝمم ُ

 
 مب َقمممع٢ أ ممم ا  ال ٗفٝممم ع يمممب ُ   

 
 تبمم ٖأ   مم عَ القلمم ْ ومُهممدَ ِ  

 
 ونُحُمممممم زُ لمممممم  أذزْع مَحفٜ فٜممممممة٠  

 
 فكٝممم ٗ مُفٜمممدٖا ٔ ال ا مممب مُسِ ٔمممعْ 

 
 وبمممم ٗ مُحيٓمممما ٔ ا اضممممن  مممم     

 
 عَؿيِاُ غفيعَ ال فظ في  وقا ن 

 
 زواْل بٔتمممممدرْ الطٖمممممسى وبكٝممممم زُ  

 
 ب  و فماِ بهما  وطاز ج الُ البل٢ 

 
 جممم اننُ ممممن ذُعِمممس٢ الفمممساق تٛممم   

 
 لئنِ وَ ٖعَماِ مٔ ٓم   ٜيُم ّزا فم ن     

 
 مممن غَمملِ  ا لغيمم ز   علمم  عَممصِمَيت  

 
 ول  غَه٢دَت  واهلم اجس تلٞتَ م   

 
 علممم ٓ وزقمممسازق الطمممساْ كممم زُ    

 

                                                                                                                         
= 

ــ دموة، ولــ  ســظة ة  ـــم، و ــه  ــاقر ا ــا مهيــر م آلــا، وكاســ  مسترســا 314 عــرى و ةدس 
. 123-120 ـم. ا  ر، جشوة الطةتـث ، ال طآلـ  ، ص101وارع، وكا ف وااس  سظة ة

مة، ابن ودشههدال، س ةآلـ،، السـآل  قـ ت الع ـار ال سـآلظد، مهتثـة ال ـا اد،  وا  ر، الصو 
. وا  ر، وغية الطمتط ، الضـلد، 1/11م،  1661 ـ/ 1111ةا رة، ال ثعة اليا ية، ال

 .124-123. وا  ر، الط رب، ابن د ية، ص133-135

ديهان ابن دراج الةس مد، س ةآل،، د. م طـهد قمـد مهـد، الطهتـ  اإلسـالمد، دمشـ،، م 1ة
  .021-022ه، ص1356ال ثعة اليا ية، 
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 أٝضَممل١ ٝ  َممسٖ اهلمماجسا  إذا ضممٛا  

 
 علمم   ُممسٓ وجهمم  واألؾممي ُ  َلمم   

 
 وأضت ػ  ال كبما َ و م  بم ازلْ   

 
 وأضِممتَ ِطٔا السٖمضمما  و مم  تفمم زُ    

 
 وللم     عمل اجلبما  تلم ٓ ْ   

 

 

 

 

 مسممع اجلممسي  ؾممف ُ   وللممرعس   

 
ا مؽ قرهدة طؾيلة  قال عشاتسثل   ـام) "ومشاـا  ا ا  األبيات جزاا ابؽ بدَّ

كر  ابشه الرغهر بسا ال شبيه له وال نغهـر   لفه  وذ  في ول  وداعه لسؽ تخ 
حهؽ تهملاا تتجلت فهاا كيتيـات عـدة )عـدم القـدرة    و (1)وال مثهل وال عديل"

سـجالية فيسـا بهشاــا؛ إذ اتزـا عـدم قـدرة الذــاعر الؾاجـب  اإلرادة(؛ بعالقـة 
 ذاتـه وفـي الؾقـ   ( علت تحسل ألـؼ الفـراق  والمعـد عـؽ الزوجـة واالبـؽ1)ذ

ـا عـدم القـدرة  في عدم القدرة في تحقهق )اإلرادة(  اسـتسرار االسـتقرار  وأدزا
ــه فــي أوامــر فــي  ــا  الحــامؼ وطاعت ـــ )الؾاجــب( مــؽ اتم   عــدم االســتجابة لل

 له) ويتجلت في قؾ 
 عَيممٙ  بٔمَسِجُمم ع٢ ا ٛمماْ ولٜفٞ ٝمم ُ

 
 مب َقمممع٢ أ ممم ا  ال ٗفٝممم ع يمممب ُ   

 
فااا البهـ  دنذـ  )الشذـا  التلفغـي(  و)التخظهـب( لاـا  الكيتيـات ومـا 
تتدــؼ باــا مــؽ تزــاد  وعالقــة ســجالية  ومــا بعــد  مــؽ أبيــات دسثــل انتذــاراا 

ا للسعاناة  ويتعالق   )الدجال( مرة أخرى في قؾله) لاؾى الاات  وامتدادا
 عَؿيِاُ غفيعَ ال فظ في  وقا ن 

 
 زواْل بٔتمممممدرْ الطٖمممممسى وبكٝممممم زُ  

 
ما تزـسشه مـؽ اسـتعارة و وذلػ مؽ خالل )التزاد( الدافر في التخظهب  

                                                           
. والةصـآل ة كاممـة اـد الـ يهان، 53، الطام  األول، الةسم األول، صالش آلرة، ابن وسامم 1ة

 .022-016م بآلًتا. ا  ر، ديهان ابن دراج، ص32و لم  ق د أبياس ا  طسة وستآلن ة
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( مـــ  السؾضـــؾ  2( و)ذ1ا  الكيتيـــات تبـــرز )اللحـــام( بـــهؽ )ذ  و ـــطريفـــة
ــؾدا (  كســا تعنــس  ــة()ال ــة التعاقدد ــه  )العالق ــي عــدم تحســل مرارت بهشاســا ف

ا كـان لاـا األ ـر فـي  الـاي تتدـؼ بـه  (1)الكذـ  عـؽ )الشغهـر(وقدؾته  أدزا
؛ مـا أدى الاات في الشص مـؽ خـالل محـدداتاا )االنفعاليـة( علـت السؾضـؾ 

 إلت التعالق بهؽ الكيتيات وتجلّياتاا في سظا الخظاب.
  

                                                           
الظ آلـر،  ــه الط ـ دات ا   عاليــة التــد س ـرض قمــا الطه ــهع، و ةصـ  ب ــا أن الييطــة م 1ة

مــن  ــالل وعـ  ا الظ عــد، بــا مــن  التـد سطــظح اــد  الـة ال ــه   لــا الطه ــهع   ست ـ د
. 43 ــالل ظــالل د ليــة أ ــر  مــن  ليعــة ا  عاليــة. ا  ــر، ســيطياأليات األ ــهان، ص

  ة ا ية الطترجمم.
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 )(2)أبا   إذ دقؾل (1)ومؽ ذلػ ما خاطب به عبدالكريؼ القيدي
 غا نا سَ الٛسِٔ ب  غما قٛعمةٜ الكبمدٔ   

 
 وم  ع ا ب   قسب  و  بُعمدي  

 
 ومَنِ   اب لمدى القلمب املػم ق٢  مدا    

 
   بمم  رونممٕة بممالسول مممن جطممدي   

 
 لمم   اغممتياق  إىل أنمم از  ٝممسٖتٔكٝ ِ  

 
 ما ب اُ أغك  عَ َم  أضمسي إىل أ مدٔ    

 
 تُحِس٢قٝهما كاِ مُهِلَتٔ  بال ٖاز وما اغت

 
 و  اغممتكا مُقلمميت بالممدمع والطٗممهُدٔ 

 
 فاعممرزِ فممدغتُك مممنِ أبممدى غممكاغتَ   

 
 عَمِممّدا وبممال مبمما غلقمم  مممن الكمممدٔ    

 
 وأنا غا والدي إ   باَ عن بؿمسي 

 
 فلمم  تَغٔممبِ   ممة واص مممن يلممدي  

 
 وإنٓمم  ألٜذِبٝممسُبٝ ِ  تمم  ألذِبٝممسُ ممما     

 
 نمما غتم ن  بمم  مممن لفممي غمما ولممدي  

 
 ف نٛ ٢ي ممن   مي  ع مد ذبمسبٝ ُ    

 
 وفسطٝ غ ق  إىل لٝقٞيما  فم ق غمدي    

 
 وأ طممدُ الممسغن إ  مممسٓ  ب ز ممك     

 
 وإ  أت  الػسعُ غُبمدي  سممة ا طمد    

 

                                                           
 ه قلـ النر م بـن دمحم الييسـد الغر ـا د، ولـ  اـد وسـ ة أواألـا الةـرن التاسـل ال اـر ، م 1ة

وقـــ  كـــان اةآلً ـــا وقـــ  سعـــرض لـــثعا ال ـــتن النلـــر  ةاألســـر، العـــ ل،   ـــراق  ا هســـ م، 
قال ًطـــا، و ـــاقًرا وا ـــح التعلآلـــر، وكا ـــف وااســـ  أوا ـــر الةـــرن التاســـل ال اـــر . ا  ـــر، 
ديهان قل النر م الييسد األ  لسد، س ةآل،، د.جطعة  ي ة، ود.دمحم ال اد  ال رابمسد، 

. وا  ــر، ســار خ األدب العربــد، د. قطــر 12-4م، ص 1655بآلــف ال هطــة، قر ــاج، 
  .343-3/341م، 1653طاليآلن، بآلروت، ال ثعة األولا، اروخ، دار العمم لم

  .124-123ديهان قل النر م الييسد األ  لسد، صم 0ة
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 ف ضممتح ٗ  ممسابَ الػممسع فيممك  ممّ ى 

 
 ولطممما أ مممرز ممممن لممم ب و  فٜ َمممدٔ  

 
 وال مم بَ أٜ ِمم ابُ بٜمم ِ ألقمم  ييممالٜكٝ ُ

 
 لمم  أنٖمم  غَٛممسقُ الٞمَقٞممسو َ   ؾَممفدٔ   

 
 ون ممس ٠ م ممكٜ تُػِممسى با يمما  أزى  

 
 غمممسا  ا  ا مممما ممممن أع ممم  السٖغمممد 

 
 فليا غعسي مت  عي  تفم شُ بهما  

 
 فٜكٝحلٝهمما أ  تممسا ٜ اليمم ب قبمم   ممدٔ   

 
 إذا عمممد  ُ مُّ ممم  نفطممم  تُ َمٖلٝهممما 

 
  َطمممبِاُ قٝسِبمممك م ممم  أوٖ  العمممد     

 
)الؾاجب  السعرفة  اإلرادة  عدم القدرة(؛ إذ تتزـافر يتدؼ الشص بنيتيات 

مؽ خالل ما كذفته آ ار ا في داللة السعشت  يالقة تؾاطالثالث األولت في ع
  والسعرفــة واليقــهؽ اجــب القــرب والّرــلةالاــؾوي  مــؽ ألــؼ المعــد القدــري لؾ 

ــااتهؽ  واإلرادة فــي تحقــق الؾلــل واللقــاا  وقــد  بالذــعؾر الستمــادل بــهؽ ال
ـــ )ذ أبــرزت تعبهر ــا عــؽ )الؾجــؾد ب( 1 ــا  الكيتيــات )الفــائض االنفعــالي( ل

الرا ؽ( التي تسّر به  و ا  الكيتيات التي سارت في عالقة تعاقددـة قابلتاـا 
مزــادة  اتدــس  بــالشفؾذ واالنترــار؛ مــا فــي مؾاجاــة  ميتيــة )عــدم القــدرة(

ــتعبهر ــا عــؽ ( تستــد فــي 1جعــل )ذ د انتذــار األســت فــي الخظــاب  الــاي أمَّ
األست والحزن علت الحـال التـي ت يذـاا  والتدـّلي  قدؾة)نذاطه التلفغي( 

 والرؤية في السشام حتت دجُد االنتغار سبيالا النتااا السحشة. اكرى بال
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لسـا ولـي أبؾ ـا القاضـي أبـؾ دمحم عبـدالحق بـؽ  (1)ومؽ ذلـػ أن أم الاشـاا
ا لسفارقـة وطشـه؛ فهنذـدته  عظية قزاا السرّية دخل دار  وعهشا  تارفان وجدا

 )(2)متسثلة
 عما  ٟ  ع مد ٔ  ؾماز المدمعُ   غا علُ

 
 و  أ ممممصا ٢   فممممسل٣ تممممبكلَ 

 
 و اا البه  مؽ جسلة أبيات  ي) 

 جا  الكتماْ ممن ا بيمب ب نٓم     

 
 فاضممممتع   أجفممممان ضمممميصوزن   

 
  لممب الطممسوز علمم ٖ  تمم  إنمم    

 
 ممممن ع ممم  فمممسط مطمممست  أبكمممان   

 
 فاضممتقبل  بالبػممس غمم ب لقا مم    

 
 و عممم  المممدم عَ لليلمممة اهللمممسا    

 
يتجلــت فــي  ــاا الــشص المعــدان التــداولي واالنفعــالي اللــاان كانــا بــاعثهؽ  

معرفـة الكذ   عؽ الكيتية السسثلة في )السعرفـة  عـدم القـدرة(؛ األولـت فـي 
الــااتهؽ بــالؾجؾد الـــرا ؽ للزيــارة أناـــا عــابرة  واألخــرى عـــدم تحســل الفـــراق 

 العشرـر الزمشـي فـي الخظـاب )يـؾم اللقـاا  لهلـة الاجـران( وكذـ وقدؾته  
  كسـا العالقة الدجالية بالتزاد بهؽ الزمشهؽ )سرور لحغي  حـزن مدـتسر(

أبرز الخظاب الؾجؾد الرا ؽ للؾاق  السلسـؾس فـي اسـتسرار المنـاا؛ مـا ييكـد 
ــا تحسالنــه مــؽ أســت ل (ترــال)اال  ــهؽ علــت الــاات بس ايسشــة  ــاتهؽ الكيفهت

  وبسا تتدسان به مؽ عّدة كيتية مسثلة في )اليهس( السفزي للفذل وقدؾة

                                                           
 ـــم، ســطعف أوا ــا 211 ــد أم ال ظــان بظــف الةا ــد أبــد دمحم قلــ ال ، بــن ق يــة ةتم 1ة

وكا ـــف  ا ـــرة الظـــادرة، ســـر عة التطيـــا، مـــن أ ـــا العمـــم وال  ـــم والعةـــا. ا  ـــر،   ـــح 
  .1/060 ، ال آل ، الطةر 

  .1/060  ح ال آل ، الطةر ، م 0ة



 

1855 

 

جساا مــ   الــاي جــاا مشدــ(؛ 2أمــل االجتســا  السدــتسر مــ  )ذ مــؽواإلحمــا  
 )التؾجاة( في الخظاب.

يتزــا مســا ســبق الكيتيــات التــي تتدــؼ باــا الــاات الاؾيــة فــي الــشص 
الذعري مؽ خالل كيتيات )الؾاجب  السعرفة  القـدرة  اإلرادة(  كسـا اتزـح  
العالقة بهؽ تلػ الكيتيات سؾاا كانـ  عالقـة تزـسهؽ أو تزـاد  مسثلـة فـي 

ارتماطاـا بسـا قبلاـا مـؽ )تـؾتهر(  مرحلة مؽ مراحل آ ـار السعشـت الاـؾوي  ب
وبســا بعــد ا مــؽ تجّلــي فــي ســظا الخظــاب لبيــان الكيتيــة التــي كانــ  ســبماا 

 .فيه
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 ثالجا ـ التصاورات الوجودية
تسثل التراورات الؾجؾددة الفرجة الاؾوية التي ددتشد إلهاا الاؾى؛ لكـي 

 (الؾجــؾد)دنذــ  عــؽ كــل تفالــهله مــؽ حهــب الكيتيــات والتؾجاــة  ويسثــل 
ا إلـت مشغؾر االنتغـام فـي لـؾر أو أ ـداف الـاي   التركهـب الكيفـي  مدـتشدا

ا دذنل أساسا  تتذـنل فـي السدـتؾى   كسـا ا للتسغاـرات الاؾويـةيؾلد استعدادا
الدسهؾ ـ سردي متتاليات مؽ السحسؾالت السنيفة  وتسنشاا محدؾسهتاا مؽ 
  الحزؾر في الخظاب  وستغار لحغـة تذـنل الخظـاب سلدـلة مـؽ السؾاقـ

ترــما  حتــت تحقهــق واحــدة مشاــالالخالــة بالكهشؾنــة السؾجاــة فــي األفــق 
وتخزــ  بــاقي السحســؾالت الكيتيــة لعسليــة تؾجاــة إحــدا ا   الاــدف   الرــؾرةُ 

حــاالت برــفتاا أنســا  الؾجــؾد يشغــر إلــت   لــاا .تغهــر آ ــار معشــت المــاقي
ــاالا  ــهؽ   تشتجاــا تفتــرض أفع ــي )الكســؾن  االحتســال  التحه ــػ بتسثلاــا ف  وذل

 .(1)(التحقق
ــؽ السعتســد  ــػ أن الراضــي ب ــادفســؽ ذل ميــه  بــؽ عمَّ ــؾ  كــان كثهــراا مــا ير  أب

ــد    ــسه بدــاامه؛ فقــال وقــد أناــض جساعــةا مــؽ إخؾتــه وأق ع  بسالمــة  وير 
ع د   )(2)وأدنا ؼ وأ ب 

 أعيمممرُ  أ  غكممم   ب ممما  ممم  

 
 وغَٛلمممممع   نممممما ول ممممما أفممممم   

 
  َ َانممك إ  غكممن جُسِممم  قبيّحمما   

 
 عمممن جُسمممم  مجيممم فممم   الؿمممفن  

 
 ألطممماُ بفٜسِعٔمممك الصٖابممم  ومممماذا 

 
 غُسَجٖممم  الفٜمممسِعُ يَانَتِممم ُ األؾممم      
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(  وذات )محهشــة( 2يتزــا  شــا الترــاور مــؽ ذات )متحققــة( تسثلاــا )ذ 
ــق  )(؛ إذ إن 1تسثلاــا )ذ ــد السشافدــة(   (التحق ــاب  ومــؽ )فق ــي العت متجــلّ  ف

ضد  ا  اا ار الاؾوية فـي تعات)األمل في الرفا(  و و)التحههؽ( ناب  مؽ ا
)الشســؾذج  واألمــل فــي تبــدل الحــال  وذلــػ بتؾعيــهالتعبهــر عــؽ )الشــدم(  

ــــشص مــــؽ خــــالل السرســــل )ذ ــــي ال ــــه )1العــــاملي( ف (  2ذ(  والسرســــل إلي
والسؾضــؾ  )طلــب الرــفا(  و)العامــل السدــاعد( فــي التهمهــد علــت عشرــر 
)االمتداد( بهؽ األلل والفر   و ؾ في الؾق  نفده دسثل )لحـام الـاات( مـ  

بلــؾ  ب( باسـتبدال تحقـق العتـاب 1السؾضـؾ ؛ و ـا  الؾسـائل تسثـل عشادــة )ذ
سدـاواة تحقق )الرـفا(  ويعـادة الحـال إلـت ألـلاا فـي الرضـا والاألمل في 

  يبــهؽ ذلــػ أن السعتســد ةلــبــهؽ )السشافدــهؽ( مــؽ اإلخــؾة فــي السنانــة والسشز 
بتــــه  ومُ  ــــرفاا ألو  ر  ورتبتــــه..."نــــزل عليــــه "ُمذ  ؛ فهنذــــد (1)ع ر ف ــــا بدــــسؾّ  ق ــــد 

 )(2)راضيال
 أ  َ تعمممممم  ُ  يمممممما ٝ األمَمممممم 

 
 وغمممممدن  غمممممفا ُ فٝممممم إ  مُعَمممممم ِ    

 
 وغُممممم ز٢قُ للعمممممصٓ  ٝؿِمممممْن ذوَى 

 
 وغٛلمممممعُ للطٖمممممعدٔ  مممممْ  أفممممم     

 
 فقمممدِ وَعَمممدَتِ  ضمممحاُْ السٚ ممما 

 
 بٔ َابلممممها  ممممل جمممما   بٜٔٛمممم ٓ    

 
  َعممم ِ َ فٛمممازَ بٔقٜلممم  الطٗمممسوز

 
 إليممممك وإ  بمممما  مٔ ِممممكٜ ال َجَمممم ِ  

 
 أغممممما ملٟكممممما أٜمِمممممسُب نافمممممر   

 
 فمَممممنِ غمممما َ عممممصٖ ومممممن غمممما  ذ ٓ  
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 بمممما غطِمممتٛ ُ ٜ  ُمممبٗ الممم َ   

 
 واألٜضممم إليهممما وفيهممما ال ٥بممم     

 
 و   ٜممسِوَ إ  بمما  م ممك ا ٞتٔفممازْ   

 
 وإ ِ بمممما  م ٖمممما مجيّعمممما شَلٜمممم ِ    

 
 فٜمٔ ِلٝمممكٜ وَ ُممم َ المممري لٜممم ِ غَلٔمممدِ

 
 غَعُمممم  ُ بٔحٔلٞمممم ٣ علمممم  مَممممنِ جَهمممم  

 
ــ   القرــددة التــي ؾ تتجلــت  شــا الــاات )الستحققــة( فــي الؾجــؾد الــرا ؽ ببل

كســـا أبـــرز   (2)ذفـــي الـــشص الدـــابق مـــؽ رضـــا ( 1)ذمانـــ  ترمـــي إلهاـــا 
العشرر الزمشي الـاي كـان عـامالا فـي التعبهـر  (التلفغي  والتخظهب )الشذا 

بـالتعبهر عـؽ قبل الرفا وبعـد   (1ـ )ذعؽ التحؾل في التراور الؾجؾدي ل
فــي الؾقــ  الخظــاب وأمــد ألــؼ العتــاب وعــدم الرضــا  االبتاــاج بــزوال معانــاة 

لسـا  ـؾ مدـتقر فهاـا مـؽ  ( بــ )ذات كامشـة(1نفده التراور الؾجؾدي لـ )ذ
الشفؾذ الكامل في إمزاا ما تريد  مؽ فعـل   ( مؽ2اليقهؽ بسا تحغت به )ذ

ــااتهؽ مســا كذــ  أســاس العالقــة بــهؽ   وأن مــا حــدث دسثــل حالــة طارئــة ال
( تؼ تجاوز  بعامل مداعد )ايتفـار  حلـؼ 1نتيجة عامل معهق )زلل وجال ذ

حــؾل للترــاور الؾجــؾدي لـــ (؛ مــا ييكــد تــرابا الشرــهؽ الدــابقهؽ فــي الت2ذ
( التي كان  )محهشة( في الشص األول بالشدم علت ما اقترفتـه مـؽ زلـل  1)ذ

ل إلــت ذات )متحققـــة( ؾومــؽ   ــؼَّ الؾلــوســعهاا لقرــددة الرــفا والعفــؾ  
  بالتعبهر عؽ سرور ا بالغفر بسا أملته.

  حهشسـا رأى والـد  شـّد عليـه (1)ومؽ ذلػ ما أنذـد  أبـؾ جعفـر ابـؽ سـعهد

                                                           
 ــه أبــه جع ــر أ طــ  بــن قلــ الطم  بــن ســعآل ، مــن أ ــا السياســية واإلدارة، أديــ  كاســ ، م 1ة

هم. ا  ر، را ـات الطلـرز ن و ا ـات الططآلـ  ن، ابـن 222و اقر وارع، وكا ف وااس  سظة ة
ســــعآل  األ  لســــد، س ةآلــــ،، د.دمحم ر ــــهان ال ا ــــة، دار  ــــالس، دمشــــ،، ال ثعــــة األولــــا، 
= 
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 )(1)  وخرج بجشد  يازياا؛ إذ دقؾلر عااد  
 أغا قا دَ األبٛما ٢   بم ٚ وجهمةٕ   

 
 تَٛ ُ قل ُْ األٝضِمدٔ فيهما ممن المرٗعِس٢     

 
 لقممد قٝلٞمماُ ملمما أٜ  زأٜغِتُممكٜ  ازّعمما  

 
 أٜغا  ُطِنَ ما  لَ ا ٜبماُْ علم  ال ٖحِمس٢    

 
 وأنػممد ُ واألبٛمما ُ   لممك  الممة٠ 

 
 ال لم بُ علم  البَمدِز٢    أغا  طنَ ما  از 

 
 فطٔسِ م لما ضازَ الؿبال إىل المدٗجَ  

 
 وَأِْٝ مٔ ِلٜممما رَْ ال ٖطممي ُ عممن الصٖ ِممس٢  

 
الؾجؾدي في الشص للاات الستحققة مدـبؾقة باالحتسـال  يتزا التراور 

والتحهـــهؽ  اللـــايؽ دســـثالن مرحلتـــي الفكـــرة واالســـتعداد ولـــؾالا إلـــت تحقـــق 
  و سـة ترـاور ثـل فـي الـزمؽ الحاضـرس    و ـاا د  العزيسة بالخروج إلت الغزو

ــشص د   ــي ال ــل س  آخــر ف ــي ث ــة( لف ــاات السحهش ــؾ  القرــددة مــؽ التحقــق )ال بل
ل مـؽ الغفـر بازيسـة األعـداا مشرـّب علـت )اإلنجـاز( السيمَّـالدابق؛ وذلـػ 
بــالفخر بالذــجاعة  واالسـتعداد برــحمة األبظــال   فــي الخظـاب مفرـا عشــه

وتعــؾد  ــا  الثشائيــة  فــي زمــؽ السدــتقبل؛ ميمــلو ــاا والــدعاا بشهــل الســراد  
 للتراور الؾجؾدي للاات مؽ خالل االرتما  بهؽ )الاات والسؾضـؾ (الزمشية 
 .الهؽ الؾارديؽ في الشصفي الح
حيّ ذلػ مـا قالـه ومؽ  ـساد  حهشسـا أنفـا  والـد  فـي آخـر  (2)عـز  الدولـة الر 

                                                                                                                         
= 

  . 142م، ص1654

  .0/134 ما الطغرب، ابن سعآل ،  الطغرب ادم 1ة

ح، أ  ـشع والـ ع م 0ة ـطداد  ـن بـن  ح  ه ق ل ال ولة أبه مـروان قلآلـ ا بـن دمحم الطعتصـم بـن مدع 
اد د ر دولت  رسهً   لا يهس  بن سا  آلن اد  ر ا ـةج ااقتةمـ  وقآلوـ ع، وا تـال والـ ع 

ولعمـ  لـم  عـ   اد   ةاذع، ومع ـم مـا و ـا مـن  ـعرع اـد الشـهه  والعتـاب والظسـآل ،
= 
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 )(1)دولته رسؾالا إلت يؾس  بؽ تاشفهؽ فاعتقل وقّهد؛ فكتب إلت أبيه
 أبعمممدَ الطٖممم ا واملعمممال  يُمممم  ُ 

 
 وبعمممد زبممم ْ الٞمَمممراب  ببممم  ُ    

 
 ومممن بعممدٔ ممما ب مماُ  مم٘سا عصغممّصا

 
 أنممما اليممم بَ عبمممْد أضمممْ  ذليمممْ     

 
  للمممممماُ زضمممممم ٟ  بغسناطممممممٕة

 
 فحممم ٓ بهممما بممم  يٛمممْب جليممم ُ     

 
 ٟيضممممموُ ٚقٞممممماُ إذ جئتهممممما مس

 
 وقمممد بممما  غكمممسب قٜبلممم  السضممم  ُ 

 
 فقممممد ُ املسغممممةٜ أبممممس٢بِ بهمممما  

 
 فممممما لل ؾمممم   إليهمممما ضممممبي ُ    

 
 ابُتل هـ  بسحشـةيبرز التراور الؾجؾدي مؽ خالل )الاات الستحققة( التـي 

ويتجلت التحقق مـؽ خـالل قظبـي نقيزـهؽ لعشرـر الـزمؽ )تحقـق   االعتقال
عّز السلػ  والحرّية( في الزمؽ الساضي  و)تحقـق الـال واألسـر( فـي الـزمؽ 
الحاضـــر  و ـــاا مـــا جعـــل الـــشص يتزـــا فيـــه الفـــائض االنفعـــالي لترـــؾر 

كسا يتبهؽ األسـت مـؽ )الرـشافة( الشابعـة مـؽ عـدم احتـرام )العـرف   الحالهؽ
دياســي( تجــا  الرســل ويمــراماؼ  وامتــداد  ــاا األســت فــي فقــد )السريــة(  ال

 واليهس مؽ األوبة إلهاا.
  

                                                                                                                         
= 

هم  آلظطــا ســار مــل   آلــا بــن أبــد وهــر ل ــتح  مي مــة. ا  ــر، 221 ــه اًل وعــ  ســظة ة
ــــا الطغــــرب،  ــــد  م ــــن األوــــار، 020-0/021الطغــــرب ا ــــة الســــآلران، اب . وا  ــــر، ال م

0/55-60. 

  .56-0/55ال مة السآلران، ابن األوار، م 1ة
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 )(2)بقؾله (1)فراجعه أبؾ  السعترؼ بؽ لسادح
 عصغممممْص علمممم ٖ ونمممم ِ   ذليمممم ُ

 
 علممم  مممما أقاضممم  و معممم  غطمممي   

 
 لقٛعمممما البمممميض أ ما  مممما  

 
 وغممممقا ب مممم   ونا مممما طبمممم   

 
 لممئن ب مماُ غعقمم َْ    ُصِنٔمم    

 
 وغ ضممممنَ أنمممما فؿممممْ  مجيمممم    

 
ـــت الترـــاور مـــؽ خـــالل الـــااتهؽ )الستحققـــة  السحهشـــة(؛ وكال ســـا  يتجل

؛ حهــب بــرزت األولــت ي و ؾ سعشــت الاــالمذــفاسا التخظهــب والتجدــهد ا ــار 
األســت عــؽ  مــؽ خــالل الؾجــؾد الــرا ؽ للــزمؽ الحاضــر؛ فعّبــرت)الستحققــة( 

ـــػ  ـــدم  مـــؽ مل ـــؽ  والترـــريا بال ـــت حـــال االب ـــؼ عل ـــؼواألل ـــه ل ـــه  تثش منانت
لعاطفة األبؾة  أما األخرى )السحهشة( فتتزا في  عؽ االستجابة االجتساعية
عسل إلعادة الزمؽ الساضي الاي يشعؼ بالحرّية وريد ال يش؛ وذلػ بالتحههؽ 

مــؽ محشــة األســر  والتدــلي باألمــل الــاي ال دحــد   االبــؽ األســماب لتخلــيص
تؾى التــداولي باستحزــار فزــاا زمشــي أو منــاني  مدــتعهشاا فــي ذلــػ بالسدــ

 .قرة لبر دعقؾب علت فقد ابشه يؾس  علهاسا الدالم

 دخاطـب أبـا  القاضـي أبـا القاسـؼ (3)ومؽ ذلػ ما قاله السعتزـد بـؽ عّمـاد
                                                           

ـن بـن دمحم بـن أ طـ  م 1ة ـطادح التلاآللـد، ولـ  سـظة  ه أبه   آلا الطعتصمح دمحم بن مدع  بـن  ح
ةدة،  هم الطر وة سظة ة106ة  ـم، وكان الطعتصم أديًثا م ث ا العممد 113 ـم اد م يظة ود  

، وكا ف وااس  سظة ة هم. ا  ر، و يات األ يـان وأ ثـان 151واألدب، وكان  اقًرا مةالو
 ـــ/ 1111أبظـان ال مــان، ابـن  منــان، س ةآلــ،، د.  سـان  ثــاس، دار  ـادر، بآلــروت، 

  .12-2/36م، 1661

  .0/56ال مة السآلران، ابن األوار، م 0ة

هم، و ـه 131-133 ه  ثاد بن دمحم بن  سطاقآلا بن  ثاد،  هـم   ـلآلمية مـن سـظة ة م3ة
= 
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 )(1)عتب عليه؛ إذ دقؾل حهشسا
 أطعتك   ضسي وجهسيَ جا ّدا

 
 فلممم  غمممكٝ لممم  إ  املممميبَ  ممم اُْ     

 
 وأعملاُ جُهدي   ز ا  مػمّٚسا

 
 ومممن  و  أ  أفضمم  إليمم   لمماُْ   

 
 وملمما ببمما جَممدٚي إليممك و  غَطُمم ِ 

 
 ل فطممم  علممم  ضممم   املقممماب غمممساْ 

 
 وَقٜ ٖ اؾٛبازي  ل   ل َ ع مدَب  

 
 ممممن العٛمممن إ  قطممم  ٠ وعتممماُْ    

 
 فسز  ب فط  أبتغ  فسجمٟة هلما  

 
 علمم  أ ٖ  لمم َ العمميؼ٢ بَعممد  ؾمماُْ  

 
 ومممما  صنممم  إ  زضممم لٝك  اعّيممما

 
   ْ  فقلممماُ: أمممم ُ املممم م ل  ممما

 
 فلئمما أٝ ٔممرٓ الطٖمم َ  تمم  ب  مما

 
 غٛممم  بطمممسج    الفمممي  عُقممماُْ 

 
 وما ب اُ بعمد المبَل إ  م ط٤ّ ما   

 
 بعصمممم  علممم  أ ِ   غكممم  َ إغممماُْ   

 
 ولك مممكٜ المممدنيا علممم ٖ  بيبمممة٠

 
 فمممما ع مممك لممم  إ  إليمممك ذ ممماُْ   

 
 أٜؾٔبِ بالس ا ع  مَطَسٖ ٜ مُهليت

 
ْ  وإ ِ     غكممنِ فيمممما أتيممماُ ؾممم ا

 
 وفضممملٝك   تمممس  املممميب٢ ف نممم  

 
 و قبممك   قلمم   ّٝبمم  و ممساُْ    

 
 إذا بانمما ال ٗعِمَمم  تُكٜممدٓزُ بمماألذى

 
 فممممما  مممم  إ  حم ممممة٠ وعممممراُْ    
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 و  تقبضَممنِ بممامل ع بفمم  ف نمم    

 
 وجممممدٚ ٜ نقممممْض للعممممي ويممممساُْ   

 
 فكمم ٗ نمم ا ٣ لمم  إليممكٜ انتطممابُ ُ   

 
 عليمممم  بال  مممما  مُ مممماُْ  وأنمممماَ 

 
 بقياَ مكملَ األممس مما ذزٖ غمازقْ    

 
   ْ  ومممما  ل   أٝفٞممم ٢ الطمممما  زَبَممما

 
أنه يتجاذبه أمثر مؽ )تراور وجؾدي(  تبهؽحهؽ تهمل تجليات الخظاب ي

( بالـاات الكامشـة فـي سـياقات اإلجـالل واإلقـرار 1للاات؛ إذ اتدؼ الذاعر )ذ
(؛ مـا أدى إلـت سـعهاا الـدؤوب بــ )ذات محهشـة( 2بالفزل والشعساا لألب )ذ

بــرز ذلـػ فـي اختيار ــا  مــؽ عـدم تحقـق يايتاـا لرضـا ا مرـحؾبة بالخذـية
مــا أدى إلــت تحؾلاــا إلــت  ؛اإلحمــا  مــؽ تلــػ السدــاعيبعــد الشــهي السنــاني 

)ذات متحققــة( فــي اليــهس  ويلحــ( أن الؾجــؾد الــرا ؽ بعشرــريه )الزمشـــي 
(؛ حهـــب 1فزـــائي( كـــان ذا أ ـــر فـــي الكذـــ  عـــؽ تشـــؾ  الترـــاور لــــ )ذوال

التحهــهؽ مــا قبــل حــدث االنتقــال  والتحقــق باليــهس باختيــار المعــد  ومــؽ  ــؼ 
العفـؾ والرـفا   إلـت لـؾمالتحقق مرة أخرى بالشجـاح فـي تغههـر الحـال مـؽ ال

عـؽ اليـهس التـام مـؽ  تي عبر تال اؾى وقد كذ  الخظاب عؽ آ ار داللة ال
(  كسـا أمـد فـي الؾقـ  نفدـه مالزمـة )الـاات الكامشـة( لــ 2لتحؾل لــ )ذ اا ا
( 1(؛ إذ تبــهؽ مــؽ الفــائض االنفعــالي مــا كــان كامشــا فــي )ذ2( تجــا  )ذ1)ذ

 لاا. ز ؾّ  مؽ إجالل و 
ومؽ ذلػ ما قاله لدان الديؽ بؽ الخظهب  وقد أعجمه نذا  ولـد   و ـؾ 

 )(1)في سّؽ الظفؾلة
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 مٔممنِ غَممدٔي  ضممسَقَ الممدٖ سُ غممباب  

 
 فٜفممممممم ا ٔي مُػِمممممممعْٔس بالكٜمَمممممممدٔ   

 
 وَا ِتَملمممماُ األٜمِممممسَ إذِ أٜبِؿَممممسِتُ ُ

 
 بمممماعَ ممممما أٜفقممممدن  مممممنِ وَلممممدٔي  

 
ذـاعر لل (الؾجـؾد الـرا ؽ)تتزا )الاات الستحققة( فـي الـشص مـؽ خـالل 

  لــؼ والحدــرة علــت فقــد الذــماب ونزــارته وقؾتــهمــؽ األ  ( التــي دغسر ــا1)ذ
ـــرز الشذـــا   ـــق )وُيب ـــاا التحق ـــد  التلفغـــي اســـتسرار   ســـرق  مذـــعر بالكس

( ما ييكد اليهس مؽ إداب ما فات مؽ العسر  ويلح( أن الد ر   با احتسل 
لتعبهــر عــؽ الحــال  وترــاور ا ل)العامــل الزمشــي( مّثــل عــامالا لتــؾتهر الــاات 

واترــال  ــاا التحقــق فــي تعبهر ــا عــؽ خفــة ألــؼ الفقــد   الؾجــؾدي الستحقــق
ـا أنـه مرحلـة لـؽ تعـؾد  وفـي حهشسا رأت ال د ر بائعاا زمؽ فتؾتاا البشاا؛ دقهشا

 التست  باا  السرحلة.في االبؽ  حقّ الؾق  ذاته وعي  ب
ومــؽ ذلــػ مــا أنذــد  السعتســد بــؽ عمــاد ددــتهذن والــد  فــي الخــروج إلــت 

 )(1)الرهد؛ إذ دقؾل
 اٝمِمم ُنِ علمم  عبممٕد زجمما ٜ بطمماعة  

 
 غستمممالُ فيهممما باؾمممٛيا ٔ أزانمممبٔ    

 
 غؿيدَ بطمعد  األبٛما َ      ت 

 
 غمممم ب المممم    ب ضمممم ٖٕة وقٜ َا ٔممممبٔ 

 
( 2السؾافقة مـؽ )ذإذن تبرز )الاات السحهشة( في األبيات مؽ خالل طلب 

ــت الرــهد ــت الخــروج إل ــػ   عل ــي ذل ــت مدــتعهشة ف بعامــل مدــاعد متكــث عل
الغادـة؛ وذلـػ بدـياق التاهئـة  قفـي تحقـ سـبيالا السعرفة بسا دسنؽ أن دنؾن 

في حرب األعداا  و اا االنتقـاا  قؾتاا( لهزيد مؽ 1والجدددة لـ )ذ الشفدية
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دسنـؽ العسـل علـت دنذ  مدى اللحام بهؽ الااتهؽ في معرفة الكهشؾنـة التـي 
 تحريناا في كدب الرضا واإلذن  ومؽ  ؼ تحقق القرددة.

ويتجلــت اللحــام بــهؽ الــااتهؽ السفزــي إلــت الترــاور الؾجــؾدي للــاات فــي 
  )(1)السعتسد بؽ عماد أبا ؛ إذ دقؾلفيه نص آخر ددترضي 

 ممممممم  ي أغممممممك  إليممممممك  اّ 

 
 أؾمممممبن قلممممم  بممممم  قس ممممما   

 
 إ    غُس٢ ِمممم  ز مممما  عمممم   

 
 فلطممممممما أ زي لممممممم  مُس ممممممما  

 
 ضُممممخٛٝك قممممد شا نمممم  ضممممقٜاّما 

 
 فابعممممأ إلمممم ٓ السٚ مممما مطمممميحا    

 
 وا فمممممسِ ذنممممم ب  و  تُضممممميٚ 

 
 عممممن  َمِلٔهمممما ؾممممدز ٜ الفطمممميحا   

 
 ؾمممممم ٖز اص للمعممممممال  لمممممم 

 
 جطممممّما ألؾممممبحاَ فيمممم  زُو مممما   

 
ــرز الترــاور الؾجــؾدي للذــاعر )ذ ــة  1يب ــااتهؽ )الستحقق ( مــؽ خــالل ال
( فقــــد تجلــــت الترــــاور فــــي )الــــاات 2والسحهشــــة(  أمــــا السخاطــــب األب )ذ

( عؽ شنؾا ا مؽ األلؼ الشفدي الستحقق نتيجة 1الستحققة(؛ حهب عّبرت )ذ
ــال السدــاعي 2يزــب )ذ ــي ب ــهؽ ف ــت التحه ( وســخظاا؛ مــا جعلاــا تلجــه إل

وقـد كذـ  )التخظهـب( أن إلعادة الحال الدـابقة )الرضـا( بـالعفؾ والرـفا  
ا ذلـػ يادة التحههؽ مشرمة إلزالة ألؼ الاات  الشذـا  التلفغـي وأسـا ا  ُميكـدا

ـــهؽب ـــايؽ ب أشـــنؾ  داا  قـــريا  ســـخظػ  ســـقام  ذنـــؾبي  ) استحزـــار التم
؛ مــا أدى إلــت تجلــي (اك  مــريا  الرضــا  ايفــر  السعــالي)رضــ  و(تزــهق

  كســا (2)الؾجــؾد الــرا ؽ( لـــ)ذاســتبدال ســعهاا ب( ولــدقاا فــي 1قرــددة )ذ
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 .اتزا أن  ا  القرددة  ي أساس العالقة بهؽ الااتهؽ
ومؽ ذلػ ما أنذد  الذاعر نفدـه )السعتسـد( حهشسـا دخـل عليـه ابشـه أبـؾ 

  )(1)الااشؼ فارتا  لقهد ؛ إذ دقؾل
 قٜيمممدي أمممما تعلمممم  مُطممملما   

 
 أٜبَيِمممممماَ أ  تُػممممممفٔ  أو تسمحمممممما  

 
ْْ لمممك واللحممم ُ قمممد   َمممم  غمممسا

 
 أبلتممممممم    تَهػٔممممممم ٢ األع ٝمممممممما 

 
 غُبؿٔممممسُن  فيممممك أبمممم   اغمممم 

 
 في ِمممم   القلممممبُ وقممممد  ُػٓممممما  

 
 از مممم ِ طٝفمممميٟي طا ّػمممما لبٗمممم  

 
   خيممممؼ أ  غ تيممممك مُطمممم  ٔما   

 
 واز َمممم ِ أٝييٖممممإ  لمممم  م لمممم 

 
 جممممممسٖعتهن الطٗمممممم ٖ والعَلٞقٜممممممما   

 
 ممم هنٓ مممن غفهمم  غمميّئا فقممد    

 
 ئف َمممما عليمممم  للبكمممما  العَممممم     

 
 والغممم ُ   غفهممم ُ غممميئا فمممما  

 
 اع٣ فٜممممممممما َممممممممسَغَفٞممممممممتَنُ إ  لٔ 

 
عـؽ السعانـاة مـؽ محشـة  (1تعبهـر الذـاعر )ذتبرز )الاات الستحققة( فـي 

الستحققـة باالنتذـار   وقد اتدس  الاات وما لحباا مؽ ألؼ جددياألسر  
والبشات  ويلح( فـي الـشص )المعـد التـداولي(؛ إذ  بذسؾل تلػ السحشة األبشاا  

حاله مؽ السلػ إلت األسر والال عل في ز ؾ الـاات   إن السعتسد الاي تبدل
الخظــاب إلــت الداســة وألــحاب القــرار للرأفــة بحالــه   بعــدم تؾجيــه وفخر ــا

ــة  ــالرفق والرحســة  فــيوينســا اســتال األبيــات برــشافة ديشي ــه اإلســالم ب تؾجي
ــار  ــر عــؽ آ  ــؼ امتظــت التعبه ــه    ــه وحفــ( كرامت ــ  أحؾال ــي جسي باإلندــان ف
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السعشــت الاــؾوي بـــ )األ ــر الجدــدي(؛ و ــاا المعــد كــان لــه األ ــر فــي تجلــي 
الترــاور الؾجــؾدي للــاات الستحققــة فــي الخظــاب بســا عبــر عشــه مــؽ قدــؾة 

 السحشة وألساا.
دادي ُز  رومؽ ذلػ ما أنذد  ابؽ  له   و ؾ ب س ّرامش ياكر ابشاا لغهراا (1)اإل 

لَّفه بةشبهلية  )(2)إذ دقؾل ؛خ 
 ولمم  وا ممْد م مم ُ فممسِ ٢ القٛمما    

 
 ؾَممممغْ  تَخَل٤مممممن قلمممم  لٜدَغِممممم    

 
 تَػَمممممممممم ٓقٜ ٔ  وتَػَمممممممممم ٖقٞتُ ُ 

 
 فٜيبكمممم  علمممم ٖ وأٜبِكمممم  عَلٜيِمممم     

 
 الٜقمممد تعٔمممبَ الػٖممم قُ مممما بَيِ َ ممم 

 
 ومٔ ٚممممم  إليِممممم  فم ممممم ُ إلممممم ٖ   

 
يتبهؽ التراور الؾجؾدي في الشص مؽ خالل )الاات الستحققة( الستدسة 
باالترــال فــي قدــؾة الغربــة  وقــد تجلــت )الفــائض االنفعــالي( فــي الخظــاب 

  كســـا عندـــ  تلـــػ العالقـــة بعالقـــة التعاقـــد بـــهؽ الـــااتهؽ فـــي تلـــػ القدـــؾة
مـا أدى إلـت اتدـام الـشص بالـاات  ؛تجا  السؾضؾ  )الغربـة( اسا)اللحام( بهش

   الستحققة في األلؼ مؽ الؾجؾد الرا ؽ في عشرر  الزمشي )الحاضر(.
ــا ابشــومــؽ ذلــػ مــا أ إذ  ؛لدــان الــديؽ هنذــد  عبــدخ ابــؽ الخظهــب مخاطما

 ) (3)دقؾل

                                                           
هم، مــن 224 ــه أبــه وهــر دمحم بــن قلــ الطم  بــن ز ــر اإل ــلآلمد األ  لســد، ولــ  ســظة ةم 1ة

ــاح، وكا ــف وااســ  ســظة ة هم. ا  ــر، 262مشــ هر  أ ثــان األ ــ ل ، أديــ   ــاقر و َّ
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  .24را ات الطلرز ن و ا ات الططآل  ن، ابن سعآل ، صم 0ة

  .2/14 ، الطةر ،   ح ال آلم 3ة
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 أنممما بالمممدٖ س٢ غممما بممم ٖ يمممب  

 
 فممممم ذا غمممممئا عٔلٞمَممممم ُ فتعممممما    

 
 ب  مليٕك قد ازتعم  م م  زوّ ما   

 
 غممدافع ع مم  الممسٖ ى ممما ازتعمم      

 
 بمم ٗ غمم   تممساب غف مم  وغبقمم    

 
 زب ممممما اص ذو اجلمممممي  تعممممماىل 

 
يقهشاــا بســا ب )الــاات الستحققــة( فــي الترــاور الؾجــؾدي للــاات بــرزت  

ــة فــي الخظــاب الــاي اتزــح  فيــه العالقــة التعاقددــة بــهؽ  ســاقته مــؽ دالل
التـــدوالي( بخلتيـــة السعرفـــة الـــااتهؽ) )الذـــاعر  واالبـــؽ( مـــؽ خـــالل )المعـــد 

ا كذ  تسغار الخظاب ذاتاا مح  السذتركة بهشاسا في مآل اإلندان  هشةأدزا
التهمـل    وذلـػ بةيراد ـا( عؽ  اا السآل2يفلة )ذعشايتاا بةزالة ( في 1لـ )ذ

مـؽ مـل ﴿جاا في القـرآن الكـريؼ )   وبتزسهؽ ما في فشاا السلؾك الدابقهؽ
ســ ياا الســتسرار  (1)﴾و الجــالل واإلمــرامويمقــت وجــه ربــػ ذ  علهاــا فــان

 التحقق في تاكر السرهر.
يتزا مسا سبق الترـاورات الؾجؾددـة للـاات الاؾيـة فـي الـشّص الذـعري 

  الستحققـة(  و ـي ترـاورات هشـةمؽ خالل الاات )الكامشـة  السحتسلـة  السح
ــة ــاات مــؽ مراحــل  ؾوي ــه ال ــا الخظــاب بســا مــرت ب ــات   دنذــ  عشا وتكيف

ــا  وقــد تتشــاقض  وفــق أ ليــات وعالقــات  تدــهر وفــق أدوات  تتعاضــد أحيانا
ــت فــي ترــاور وجــؾدي فــي ســظا الخظــاب؛  ســيسيائية لأل ــؾاا حتــت تتجل

ا في اويسنؽ أن دنؾن     إدزاحاا.لمعد االنفعالي أو المعد التدوالي مداندا

                                                           
  م.04 – 03سهرة الر طن، ا يتان، ةم 1ة
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 اخلامتة
ندلدـي دراسـة مــؽ وفـي خاتسـة  ـاا المحـب )األبـؾة والبشـؾة فـي الذـعر األ 

مشغـــؾر ســـيسيائيات األ ـــؾاا( يتزـــا أن  ـــاا السشغـــؾر قـــد دنـــؾن األمثـــر 
مالامة لدراسة األشعار التي دارت بهؽ ااباا واألبشاا لسا تتدؼ بـه العالقـة 

لــاا حــرص  ؛األســرية مــؽ مشغؾمــة خالــة مــؽ السذــاعر والقــيؼ والثقافــات
يات األ ــؾاا الماحــب علــت الؾقــؾف علــت تلــػ السشغؾمــة مــؽ خــالل ســيسيائ

   الدراســةفتســ  الــشص الذــعري  وبيــان خرؾلــهته و يستــه الفشيــةتحلهــل ل
األخـرى التـي أسـاس  األدوات  اإلشـارة إلـتاختيار  الث وسائل رئيدـة مـ  ب

وذلـــػ بدراســـة )الرـــشافات  والكيتيـــات    فـــي تذـــنلاا فـــي الـــشص الذـــعري 
الاؾويـة للداللـة فـي إذ تسثل )الرشافات( السرج ية   والتراورات الؾجؾددة(

ــ ــة  أو اجتساعي ــة  أو تربؾي ــ  ديشي ــشص ســؾاا كان ــات( ةال ...  وأمــا )الكيتي
الــاات ســؾاا كانــ  )الؾاجــب  السعرفــة   افاــي تبــرز الحــاالت التــي تتدــؼ باــ
ــ ــل تماشــهر  ـالقــدرة  اإلرادة(  وفيســا يترــل ب )الترــاور الؾجــؾدي( فاــؾ دسث

الل الـــاات )الكامشـــة  مـــؽ خـــ السحفـــل األخهـــر للـــاات الاؾيـــة فـــي الخظـــاب
 .(ةالسحتسلة  السحهشة  الستحقق

ـــة  ـــةبراز الؾســـائل واألدوات الاؾوي ـــي المحـــب ب ـــي مســـا ُعش ـــراز أ ر ـــا ف إلب
ائيات الــاات الاؾيــة فــي الــشص؛ ســ ي ا إلــت الؾلــؾل إلــت ســبر أيــؾار يســيس

 ــا  األشــعار التــي تغسر ــا فــي األيلــب العالقــات العاطتيــة الفظريــة  والقــيؼ 
ــهؽ التربؾيــة  و  ــدادات فــي السدــيولية السترامســة ب مــا تحتــؾي عليــه مــؽ امت

ااباا واألبشاا؛ ما ييكد أ سية االرتما  الؾ هق بهؽ األدب والعلؾم والسعـارف 
األخـــرى) الشفدـــية  واالجتساعيـــة  ويهر ســـا؛ وذلـــػ لبيـــان جساليـــات الـــشص 

  .خرؾلهته األدبيةالذعري  باالستفادة مشاا في تحلهله ال أن تظغت علت 
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 املصادر واملراجع

  ــق) دمحم ــب  تحقه ــؽ الخظه ــديؽ ب ــار يرناطــة  لدــان ال ــي أخم اإلحاطــة ف
 ـــ/ 1393عبــدخ عشــان  منتمــة الخــانجي  القــا رة  الظمعــة الثانيــة  

 م.1973

   ــدلس  ابــؽ عسهــرة الزــبي ــاريخ رجــال أ ــل األن ــة السلــتسس فــي ت بغي
الظمعـــة تحقهـــق) د. روحيـــة الدـــؾيفي  دار الكتـــب العلسيـــة  بهـــروت  

 م.1997 ـ/ 1417األولت  

  تاريخ األدب العربي  د. عسر فروخ  دار العلؼ للساليهؽ  بهروت  الظمعة
 م.1983األولت  

  الّتكسلــة لكتــابي السؾلــؾل والرــلة  ابــؽ األبــار  تحقهــق) د. عبدالدــالم
 م.1995 ـ/ 1415الاّراس  دار الفكر  بهروت  

 هدي  تحقهق) دمحم بؽ تاوي  جاوة السقتمس في ذكر والة األندلس  الحس
  ـ.1371الظشجي  منتمة الخانجي  القا رة  د.   

   ــار  تحقهــق) د.حدــهؽ مــينس  دار السعــارف ــه ر اا  ابــؽ األبَّ ــة الدّ  ال ُحلَّ
 م.1985القا رة  الظمعة الثانية 

  ديـــؾان ابـــؽ دراج القدـــظلي  تحقهـــق) د. محســـؾد علـــي منـــي  السنتـــب
 ه.1389ية  اإلسالمي  دمذق  الظمعة الثان

   ديؾان ابؽ الزقاق البلشدي  تحقهق) عتيفة محسؾد ديراني  دار الثقافـة
 م.1989 ـ/ 1449بهروت  

  ديــؾان عبــدالكريؼ القيدــي األندلدــي  تحقهــق) د.جسعــة شــيخة  ود.دمحم
 م.1988الاادي الظرابلدي  به  الحنسة  قرطاج  

  مفتـاح  دار ديؾان لدان الـديؽ بـؽ الخظهـب الدـلساني  تحقهـق) د. دمحم
ـــت   ـــدار البيزـــاا  الظمعـــة األول ـــ   ال  ــــ/ 449الثقافـــة للشذـــر والتؾزي
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 م.1989

  ديؾان السعتسد بؽ عماد  تحقهق) د. حامـد عبدالسجهـد  ود. أحسـد أحسـد
بدوي  مراجعـة) د. طـه حدـهؽ  مظمعـة دار السرـرية  القـا رة  الظمعـة 

 م.2444 ـ/1421الثالثة  

 لسرامذـي  تحقهـق) دمحم بـؽ شـريفة  دار الايل والتكسلة  ابـؽ عبـدالسلػ ا
 الثقافة  بهروت  د. . د.ت.

  رادات السبرزيؽ ويادات السسهزيؽ  ابـؽ سـعهد األندلدـي  تحقهـق) د.دمحم
 م.1987رضؾان الدادة  دار طالس  دمذق  الظمعة األولت  

  .سيسيائيات األ ؾاا مـؽ حـاالت األشـياا إلـت حـاالت الـشفس  ألجهـراد.ج
نتشهي  ترجســة وتقــددؼ وتعلهــق) ســعهد بشكــر اد  دار يريســاس  وجــاك فــؾ 

 م.2414الكتاب الجديد الستحدة  بهروت  الظمعة األولت  

  ســـيسيائيات الدـــرد )بحـــب فـــي الؾجـــؾد الدـــيسيائي الستجـــانس(  د.دمحم
 م.2449الدا ي  رؤية للشذر والتؾزي   القا رة  الظمعة األولت  

  عالؼ الكتـب الحـديب للشذـر  الديسيائيات والتؾالل  د.نؾر الديؽ رادص
 م.2416والتؾزي   األردن  الظمعة األولت   

  ــة ــلة  ابــؽ ب ذــنؾ ال  تحقهــق) الدــهد عــزت العظــار الحدــهشي  منتم الرّ 
 م.1994 ـ/ 1414الخانجي  القا رة  الظمعة الثانية  

   فــؾات الؾفيــات  الكتبــي  تحقهــق) إحدــان عمــاس  دار لــادر  بهــروت
 د.ت.

 ـــان وم ـــد العقي ـــق) د. حدـــهؽ قالئ ـــان  تحقه ـــؽ خاق ـــان  اب حاســـؽ األعي
 م.1989 ـ/ 1449خريؾش  منتمة السشار  األردن  الظمعة األولت  

  الكتهمة الكامشة في مؽ لقهشا  باألندلس مؽ شعراا السئة الثامشة  لدـان
الــديؽ بــؽ الخظهــب  تحقهــق) د. إحدــان عمــاس  دار الثقافــة  بهــروت  
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 م.1983

 ي علؾم اللغة  أوزوالد دوكرو ـ جان ـ مـاري السعجؼ السؾسؾعي الجديد ف
حســـادي لـــسؾد  دار ســـهشاترا   –شـــاّفار  ترجســـة) عبـــدالقادر الساهـــري 

 م.2414تؾنس  

  السغــرب فــي حلــت السغــرب  ابــؽ ســعهد  تحقهــق) د. شــؾقي ضــيه  دار
 م.1995السعارف  القا رة  الظمعة الرابعة  

 ق) د. إحدــان نفـا الظهــب مــؽ يرـؽ األنــدلس الرطهــب  السقـري  تحقهــ
 م.1997عماس  دار لادر  بهروت  

  ــاا أبشــاا الزمــان  ابــؽ خلكــان  تحقهــق) د.إحدــان وفيــات األعيــان وأنم
 م.1994 ـ/ 1414عماس  دار لادر  بهروت  

   يتيسة الد ر  الثعالبي  تحقهق) دمحم محهي الديؽ عبدالحسهد  دار الفكر
 م.1972 ـ/ 1392بهروت  الظمعة الثانية  
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 العخلنية الرسائل
  (إعـداد  )سيسيائيات األ ؾاا في روادـة )أحـالم نازفـة( لــ )أليفـاا بيظـار

مؾ ر عهـدة وناددـة حشاشـي  مـاكرة منسلـة لدرجـة الساجدـتهر فـي اللغـة 
واألدب العربي تخرص )أدب معالر(  قدؼ اللغة واألدب العربي  كليـة 
ااداب واللغــــــات  جامعــــــة العربــــــي التمدــــــي  الجساؾريــــــة الجزائريــــــة 

 م.2417-2416لددسؾقراطية الذعبية  الدشة الجام ية ا

   "سيسياا العؾاط  في قرهدة "أراك عري الدم  ألبي فـراس الحسـداني
لهشدة عسي  رسالة ماجدـتهر  قدـؼ اللغـة العربيـة وآداباـا  كليـة ااداب 
والعلــؾم اإلندـــانية  جامعــة مؾلـــؾد معســـري تهــزي ـ وزو  الجساؾريـــة 

 م.2448الذعبية  الجزائرية الديؾمقراطية 
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