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 بشًه عبد العظًه"" يف شعر اجلنالٌ التشكًلالرؤية الفكرية و
 إعداد

 عبج الحافظ عبج السشرف خميف
 بكمية المغة العربية بالسشؾفية أستاذ األدب ي الشقد السداعد

 السمخص:
 سدد د ا؛  السرسددم ؽ  يالردد ة يالددد ه عمدد  أ ددر   رب العددالس ؽالحسددد ،   

 . . الديؽ   يبعد دمحم يمؽ اهتدػ بهديه يسار عم   هجه ال  يؾه
هذه الحياة مؽ :  فيفقد بدأ البحث بالؾقؾ  عم  حياة الذاعر   عارضا لسا 

يالعمسيددة    ددؼ  األدبيددة ياأل ديددة  ذدد ة يلعمدديؼ ييعدداعض   يعزددؾعته لمجس يددات
 .كاو الحديث عؽ مؤلفاله ختاما لمتسه د

 دعر بدديؼ ع دد  فدي الجسدالييف  طرعق البحث عؽ الرؤعة الفكرعدة يالتذدك   
 . البحث طرعقا مؾضؾعيا   يآخر فشيا العغيؼ أخذ

  ي دعر السددح    الدديشيفقدد عرضدف فيده : لمذدعر السؾضدؾعي ف مدا الظرعدق 
 . ةيالظ يعيالر اء يالغزن 
 فددي. فقددد سددمػ فيدده البحددث سدد   بيدداو الخردداعص الفشيددة  الفشددييأمددا الظرعددق 

  يالسؾسدديق     ياألسددمؾب ددعره   فؾقددض مدتذددهدا مددو الذددك  يالسزددسؾو   
 . عاطفة   يالرؾرة الذعرعة  يالؾحدة العزؾعةيال

 .  ؼ كا ف الخالسة يأهؼ الشتاعج ختاما لهذا البحث
عميدده  بدداه إال لددؾفيقيمددا اسددتظعف يمددا  اإلصدد ح إاليفدد  الختدداه : إو أرعددد 

 .لؾكمف ياليه أ  ب
بدديؼ -مؾضدؾعيا  - التذدك   الجسدالي-الرؤعدة الفكرعدة الكمسات السفتاحيةة   

 . فشيا – ع د العغيؼ
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Set up 
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Abstract: 

Thank God, the Lord of the Worlds, and prayers and 

peace on the most honorable messengers, our Master 

Muhammad and those who guided his gift and walked his 

way to the day of judgment, and after. . 

The research began by identifying the life of the poet, 

opposing what in this life of: the genesis, education and 

functions, and his membership of literary and scientific 

associations and clubs, then the talk about his writings 

was the conclusion of the preface. 

In the search for intellectual vision and aesthetic 

composition in the poetry of Besim Abdul Azim, the 

research took an objective path, and another artistic way. 

As for the objective way, it was presented in it: religious 

poetry, praise poetry, lamentation, flirting and nature. 

And the artistic way. In it, he went on to research ways of 

demonstrating the artistic characteristics of his poetry, 

citing with form and content, style, music, passion, poetic 

image, and organic unity. 

Then the conclusion and the most important results were 

the conclusion of this research. 

In conclusion, I want only reform as i can and i can only 

reconcile with Him. 

Keywords: Intellectual Vision - Aesthetic Formation - 

Objectively - Besim Abdul Azim - Technically. 
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 مقجمة
 بدػ هللا الخحسؼ الخحيػ

مدددددد  خددددددالؼ األ  يدددددداء ي مدددددداه يالردددددد ة يالددددددد ه ع  الحسددددددد ، رب العددددددالس ؽ  
   يعم  آله يأصحابه يالتابع ؽ   يبعد :السرسم ؽ

فقددد ألدد  عمدد  األدب العربدد  حدد ؽ مددؽ الدددهر أصدد ب فيدده بددالعقؼ يالجسددؾد   
ي زددب فيدده معدد ؽ الذددعر العربدد  الحريقدد    يكلددر اسددتخداه الذددعراء لم ددديو 

 ياألسال ب السهمهمة يالرؾر الدريسة .
حتد  اداءت الشهزددة األدبيدة عمدد  يدد د البدداريدػ د الدذػ أعدداد الذدعر العربدد  
س رله األيل  عشدد  دعراء الجاهميدة ياإلسد ه    يع دد الظرعدق لسدؽ اداء بعدده 
مل  :د  ؾق  يحافع يمحره ياسساع   ص رػ يع د السظمب د   يغ رهؼ مؽ 

  عراء الشهزة الحديلة .
عمدد  أ ددر الرددالشا باللقافددة األريبيددة     ددؼ دخمددف الحركددة الذددعرعة طددؾرا اديدددا

ه د   :2:5 -2983فغهددر السددذهب الريمددا  ددد   عمدد  يددد د خم دد  مظددراو 
 الذػ دعا ال  الحرعة الفشية ياحتراه  خرية الذاعر .

 ددددعر  يعددددزز هددددذا االلجدددداه د  ددددكرػ يالسدددداز   يالعقدددداد د   الددددذيؽ دعددددؾا الدددد 
 مة يالرؾر الجديدة .  يأكديا يحدة القر دة   ياحتفؾا باألخ الؾاداو

 دددؼ كا دددف د اساعدددة أبؾلمدددؾ د امتددددادا لهدددذا االلجددداه الريما دددد    يدعدددؾة الددد  
 التشاين الفش  الدميؼ لمفكرة يالسعش  يالسؾضؾع .

يااءتد رابظة األدب الحدديث د  لتكدؾو امتدداداد لجساعدة أبؾلمدؾ د  يكداو مدؽ 
اا    يبددديؼ ع ددد أعزدداعها د مختددار الؾك دد    يالدددكتؾر دمحم ع ددد السددشعؼ خفدد

 العغيؼ د مؾضؾع دراستشا   يغ رهؼ
السظ دؾع  يمؽ األسباب الت  دفعتش  ال  اختيار  عر د بديؼ ع دد العغديؼ د  

)لدددددؾ لظم دددد ؽ العسدددددر   )هسدددددؾه  فددددي ديؾا يددددده المددددذيؽ صددددددرا حتددددد  االو يهسددددا
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اذ لدؼ أ د  او الشداين  دعره السخظدؾ  ال ده لدؼ مؾضؾعا لهذا البحدث يا جاو  
 .لشؾر بعد يلعمسي ا ه يعؾد عميه بالتشريح يالتهذيبيخرج الي ا

مددددؽ ق دددد  لدددشهض ب يدددداو اؾا ددددب   –فيسددددا أعمدددؼ  –أ ددده لددددؼ يحدددع بدراسددددة  -أوال
  يلمقددد  الزدددؾء عمددد   دددعره   إذ كددد  مدددا كتدددب عشددده مدددؽ ق ددد  اليعددددي حيالددده

 إ ارات خاطفة ال لتشاسب مو مكا ته الذعرعة .
ذاعر ذػ العظاء اللر ف  حق  الحرص عم  إ ماطة الملاه عؽ هذا ال -ثانيا

 الدراسات األدبية يالشقدية .
مددا يتس ددز بدده  ددعر د بدددديؼ د مددؽ ريح اسدد مية بددارزة   كا ددف بسلابدددة  -ثالثةةا

 الخيط الست ؽ الذػ يربط ب ؽ فشؾ ه الذعرعة اسيعا .
ألعدر  عميده  األمدؾر مجتسعدة ح  دف الد  أو ألقدده مدؽ هدذا الراد   كل هةح  

شاين اا با مؽ  تااه األدب  بالدراسة يالتحم د    يمدؽ ليأعر  الشاس به   ياأ
 ؼ أساهؼ ف  إخرااه ألبشاء األمدة مدؽ مح د  يعذدال المغدة العربيدة يآدابهدا   

 ليكؾو ألايالشا قدية لهتدػ   ي  راسا يهتدػ   يملاال عميه يحتذػ .
ا تهاج د السشهج التكدامم  د الدذػ يجسدو بد ؽ    دة مشداهج وقج اقتزى البحث 

 ف  داخمه   لتعايو فيسا ب شها لدراسة العس  األدب  مؽ كافة اؾا به .
 يف  ضؾء هذا السشهج قدسف البحث ال  : مقدمة يلسه د يفرم ؽ يخالسة .
 فتحد ف ف  السقدمة : عؽ ديافو االختيار   يالخظة الت  قاه عم ها البحث.

فعرضدددف يفددد  التسه دددد : لحدددد ف عدددؽ د بدددديؼ ع دددد العغددديؼ د سددد رة يحيددداة   
لسؾلدده   يلعميسدده  ييعاعفده  يعزددؾعته لمجس يدات ياأل ديددة األدبيدة    ددؼ كدداو 

 الحديث عؽ مؤلفاله ختاما لمتسه د .
 دددؼ كدددداو د الفردددد  األين د يعشؾ تدددده د بالرؤعدددة الفكرعددددة  يمرلكزالهددددا د   يفيدددده 

 عرضف : لمذعر الديش    ي عر السدح يالر اء يالغزن   ي عر الظ يعة .
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اللددا   بعشدؾاو د التذدك   الجسددال  يعشاصدره د   فتحدد ف عددؽ : ياداء الفرد  
األسدددددال ب يالسؾسددددديق  يالعاطفدددددة يالذدددددك  يالسزدددددسؾو   يالخيدددددان يالتردددددؾعر 

 يالؾحدة العزؾعة .
 يف  الخالسة : لمخيص لمبحث   يبياو أبرز  تاعجه .

يف  الشهاية : فهذا اهد السق    يهؾ عرضة لمرؾاب يالخظ    يقد عرضدف 
اعت  لإلمتحاو يعشده يكره السرء أي يهاو   فرااع  لمقارؼء الكرعؼ   فيه بز

إذا علر عم   يء مسا طغ  به القمؼ   أي زلدف بده القدده   أو يددرأ بالحددشة 
الدددددد وة   يأو يتدددددذكر أو اإل دددددداو محددددد  الشددددددياو   يالردددددفح عدددددؽ علدددددرات 

 الزعا  مؽ  يؼ األ را    يأو الحدشات يذه ؽ الد وات .
أيال يآخرا أو يفقش  لتساه هذا البحث    –سبحا ه يلعال   –د هللا يبعد: ف حس

أو يدؾفقش  لتسامده   فالحسدد ، الدذػ اسدتجاب  –عدز ياد   –يقد دعؾت هللا 
دعددداع    يمدددؽ عمددد  مدددؽ عغددديؼ فزدددمه   إ ددده  عدددؼ السدددؾل  ي عدددؼ الشرددد ر   

 يباإلاابة ادير .
 " وما تؽفيقى اال باهلل عميه تؽكمت واليه أنيب "

 الباحث
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 التسهيج
 "بديػ عبج الععيػ"

 سيخة و حياة
حتدد    دديش أكلددر مددو الفشدداو   ي حتدد  يسكششددا أو  تعددايش مددو فشدده يأدبدده   ي 
لكي يكؾو العظاء متدفقا   ي الرؤعة ياضحة السعالؼ   ي أسمؾب التعامد  مدو 
األبشيددة الفشيددة ي األدبيددة مؤسدددة عمدد  يعددي عس ددق ي اسددتشبا  صددحيح   فدد و 

 قترب مؽ العالؼ الخاراي الذؼ يسشح ع ر الزمؽ القدؾػ السدؤ رة   ي  عم شا أو
أديات التؾصددد   التدددي يستمدددػ بهدددا الفشددداو ي األديدددب القددددرة عمددد  التؾاصددد  ي 

 مقدرة احتؾاء فشه األدبي .
ليس له  خرية فشية يكف    ب   خردية  – اعرا كاو أي  ا را  –ي الفشاو 

فددي أفقدده األيسددو مددا هددؾ إال العظدداء   بذددرعة ي إ دددا ية ي ااتساعيددة   ي الفددؽ
السرددف  لديشاميكيددة هددذه الذخردديات معددا   ي مددا معظيددات الذخرددية الفشيددة 
سؾػ ما لختز ه مؽ أفكار لجرعدية ي أفكار م هسة لشتجها  خريات التعام  

ي مؽ  ؼ يشبغي التعر  عم   –الذخرية البذرعة أي االاتساعية  –الحيالي 
   وة مؽ مؤ رات داخمية ي خاراية .الشذ ة   ي ما يعر  عؽ ال

 السؽلج 
في الخامس عذر مؽ  هر  ؾفس ر عداه لددعة ي خسدد ؽ ي لددعساعة ي ألدض 
لمسي د   يلد الذاعر الدكتؾر دبديؼ ع د العغيؼ ع د القادرد في قرعة الدبايبة 

   التابعة لسركز دبركة الدبود   محافغة السشؾفية   ألبؾعؽ مررع ؽ.
 تعميسه 
بددديؼد بكتداب القرعددة ي هدؾ فددي الدادسدة مددؽ عسدره كعددادة أبشداء الرعدد  التحدق د

فدددي طفدددؾلتهؼ   ي فددد  الؾقدددف  فدددده التحدددق بالسدرسدددة االبتداعيدددة فددددرس فدددريع 
 المغة العربية بجا ب القرآو الكرعؼ .
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ي فددي الرددض الدددادس االبتددداعي ألددؼ حفددع القددرآو الكددرعؼ   ي فددي العدداه  فددده 
  ي قدددد كددداو لرل بددده الددددابو عمددد  محافغدددة  حرددد  عمددد  الذدددهادة ااالبتداعيدددة

 ه.2:82السشؾفية عاه 
ه حر  عم  الذهادة االعدادية   ي حر  عمد  اللا ؾعدة  2:85ي في سشة 
ه بسجسؾع لدع ؽ في الساعة    ؼ التحق بكمية التربية قدؼ  2:88العامة عاه 

د ه بتقدددير ا دد2:91المغددة العربيددة بجامعددة السشؾفيددة ي التددي لخددرج ف هددا عدداه 
ادا مو مرلبة الذر     ؼ التحق بكمية اآلداب اامعة ع ؽ  سس قدؼ المغة 

 ي حردد  عمدد  الساادددت ر فددي  2:95العربيدة ي لخددرج ف هددا بتقدددير دمستدازد 
ه مؽ كميدة ال شدات اامعدة عد ؽ  دسس عدؽ رسدالته 2::2األدب ي الشقد عاه 

 التي كاو مؾضؾعها دالرؾرة الذعرعة عشد دابؽ خفااةاأل دلدي د.
ه حردد  عمدد  دراددة العالسيددة دالدددكتؾراةد مددؽ الكميددة  فدددها 6::2فددي سددشة  ي

بسرلبة الذر  األيل  عؽ رسدالته التدي كا دف بعشدؾاو د دعر األسدر ي الددجؽ 
 في األ دلس اسو ي لؾ  ق ي دراسة د.

 وظائفه 
ه  2:93ه عد ؽ مع ددا فدي الكميدة  فددها  2:91كمية التربيدة  بعد لخراه ف 

ه  قددد  إلددد  2::2ي بعدددد حردددؾله عمددد  درادددة التخردددص دالسااددددت رد عددداه 
كميددة اآلداب بجامعددة السشؾفيددة مدرسددا مددداعدا   ددؼ مدرسددا لدد دب ي الشقددد فددي 

 ه .6::2الكمية  فدها عاه 
ي هشدددام عسددد  ه سدددافر إلددد  السسمكدددة العربيدددة الددددعؾدية   9::2ي فدددي سدددشة 

 ه.3121أستاذا مداعدا في قدؼ المغة العربية بكميةال شات باألحداء حت  
 ه.3122ه  ق  إل  كمية اآلداب اامعة السمػ فير  حت  3121ي في سشة 

ه   لمعس  بقدؼ المغة العربية 3122ي عاد مؽ السسمكة العربية الدعؾدية عاه 
 الدظؾر.بكمية اآلداب اامعة السشؾفية حت  كتابة هذه 
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 عزؽيته لمجسعيات و األنجية األدبية  
 األدبي بكمية التربية باألحداء.أسس الشادؼ  -2
 أسس مشتدػ الدكتؾر دبديؼ ع د العغيؼد اللقافي. -3
 أم ؽ عاه إقميؼ غرب ييسط الدلتا اللقافي. -4
 ه بعشؾاو داألدب ي الرراع الظبقي د.3126أم ؽ عاه  قافة السشؾفية  -5
اد الكتدداب بسرددر   ي  اعددب رعدديس الحدداد كتدداب مرددر دفددرع عزددؾ إلحدد -6

 السشؾفيةد.
 عزؾ أكاديسية الدراسات األم رعة العربية بمذ ؾ ة. -7
 عزؾ الجس ية التارعخية الدعؾدية. -8
 عزؾ الجس ية العمسية الدعؾدية ل دب العربي. -9
 عزؾ رابظة األدب اإلس مي العالسية. -:

لسر التعمددددديؼ ي لحدددددديات القدددددرو الحدددددادػ ي عزدددددؾ المجشدددددة العمسيدددددة لسدددددؤ  -21
 ه .8::2العذرعؽ بجامعة السشؾفية عاه 

عزدددؾ لجشدددة الشذدددا  اللقدددافي بكميدددة اآلداب اامعدددة السمدددػ فيرددد  عددداه  -22
 ى. 2546 -2542

ء بشدددددادؼ األحدددددداء األدبدددددي عددددداه عزدددددؾ لجشدددددة معجدددددؼ  دددددعراء األحددددددا -23
 ى.2542

 عزؾ مشتدػ اإلبداع اللقافي بالسشؾفية. -24
عزددددؾ مشتدددددػ القردددد دة العربيددددة عمدددد  الذددددبكة العشك ؾليددددة   ي مشتدددددػ  -25

 .ت أخرػ عم  اإل تر ف ي الفيس بؾمقشادي  الفكر ي األدب   ي عدة مشتديا
مدير لحرعر مجمة صؾت السشتدػ ي غ رها مؽ السج ت األدبية داخد   -26

 ي خارج محافغة السشؾفية.
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يردددددرها دقرددددر اللقافددددة  مدددددير لحرعددددر مجمددددة هدددددي  بالسشؾفيددددة ي التدددد  -27
 بالسشؾفية د.

 مدير الشذر بفرع  قافة السشؾفية :إقميؼ غرب ييسط الدلتا اللقافيد. -28
 ه. 3125اله وة العامة لقرؾر اللقافة عاه 
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 الذعخ الجيشي
إو الددديؽ هددؾ أين حريقددة  يع هااإل ددداو فددي حيالدده   ألو اإل ددداو يؾلددد بهددذه 

 الحريقة ي هي الفظرة .
ي الفرل بعد ذلػ في التربية التدي لتعهدد هدذه الحريقدة بالشسداء  فتؤكدد رسدؾخها 

لكشهدا ال لسحؾهدا   أي لهسمها ي لحاين طسدها فتحج ها فدي قمدب صداح ها ي 
 ي إو هي بذلف في س    ذلػ ك  اهد .

ي لقدددد يلدددد دبدددديؼد ي معددده هدددذه الفظدددرة الديشيدددة    دددؼ  سدددف هدددذه الفظدددرة بفزددد  
 ذد له الديشيددة التدي لعهدلدده فدي ال دايددة بحفددع القدرآو الكددرعؼ    دؼ ل صددمف هددذه 

 دؼ الفظرة ي رسخف عشد دراسته لعمؾه المغدة العربيدة ي الدراسدات اإلسد مية   
صارت عق دة ا عقدت في قمب صاح ها عشدد إعارلده لمسسمكدة العربيةالددعؾدية 

 ي زعارله لم  ف الحراه ي لكرار العسرة مرة بعد مرة.
كدددد  هددددذا ي غ ددددره ا عقددددد فددددي قمددددب  دددداعر ا فتجددددايب مددددو السعددددا ي اإلسدددد مية 

صددم  هللا  –الدددامية التددي لجدديش بهددا قمددؾب السدددمس ؽ  حددؾ خددالؼ السرسددم ؽ 
 .-ؼ عميه ي سم

سدبحا ه  –فيظالعشا الذاعر في بداية  عره الدديشي ي هدؾ يتزدرع إلد  السدؾل  
 -راايا عفؾه ي مغفرله ي رحسته قاع  : –ي لعال  

 أسةةةةتغفخ هللا ربةةةةي ال شةةةةخيغ لةةةةه
 

 يةةارب فةةالفخ لشةةا مةةا قةةج  شيشةةا  
 

 و هب لشا رحسة مسةا ادخةخت لشةا
 

 يةةؽا الايامةةة تسحةةؽ مةةا ارتكبشةةا  
 

التددي ال لعددد ي ال لحردد    طالبددا  –سددبحا ه ي لعددال   –ي يعتددر  بددشعؼ هللا 
الهدايدددة ي الددددتر عمددد  مدددا اشتددده أيدددديشا   يأو يجعددد  لشدددا  دددؾرا  هتددددؼ بددده يدددؾه 

 الريامة   يرؾر ذلػ فيقؾن :                                                                    
 افةةةة نعػ هللا تتةةةةخ  ال عةةةةجاد لهةةةة

 

 فاسةةةتغفخوا ربكةةةػ تمقةةةؽا عطايةةةةا  
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 يةةارب هيةةا لشةةا مةةؼ أمخنةةا رشةةجا
 

 و اسةةتخ بفزةةمغ سةةخا مةةا فعمشةةا  
 

 و ا عةةل لشةةا ربشةةا نةةؽرا ندةةيخ بةةه
 

 (1)عمى الرخاط فةن  الؽاهةب هللا  
 

ع ددددا ديشيدددا ياحتفددداال  –صدددم  هللا عميددده ي سدددمؼ  –ي الخدددذ مدددؽ مؾلدددد الرسدددؾن 
ي مهراا دا  دعرعا غشاعيدا   فهدؾ  دعؾر لترقدرل فيده ال هجدة ياألمد  ي   ع يا  

 االرلياح   يقؾن :
 مةةةةالي رأيةةةةت سةةةةساءنا قةةةةج زيشةةةةت

 

 بشجؽمهةةةةةةةةةا لتبةةةةةةةةةجد العمسةةةةةةةةةات 
 

 قةةالؽا لةةحكخ  السرةةطفى لسةةا سةة ل
 

 ت عؼ التةديؼ كةل ذا البهجةات 
 

 فعمسةةةةت أنةةةةي مخطةةةةا فةةةةي حقةةةةه
 

 إ  لةةػ أشةةارض أروةةشا و سةةساتي 
 

 أوةةةاء بشةةةؽر  فةةةي االحتفةةةال بسةةةؼ
 

 سةةةبل الحيةةةةاة و أبطةةةل التخهةةةةات 
 

 هةةةؽ أحسةةةج  ااادا البخيةةةة كمهةةةا
 

      و مؤلةةةةةف لمعةةةةةخب بعةةةةةج شةةةةةتات     

صدم  هللا عميده  –ي يذكؾ حالة السددمس ؽ فدي عردر ا الحاضدر إلد  الرسدؾن 
فقد أصبحؾا في سبات عس ق كداألمؾات  ي الخدذيا الدديؽ اإلسد مي  –ي سمؼ 

عبادة ي ص ة ال   بض ف هدا ي ال حيداة  ي يظمدب مدؽ لرا يسا ي لعؾعذات ي 
أو يعدؾد مدرة  ا يدة ل ؤلدض بد ؽ القمدؾب   ي  –صم  هللا عميده ي سدمؼ  –الش ي 

 يجدد ديششا مرة  ا ية .
 قةةةةةةػ يةةةةةةا ل بيششةةةةةةا إنةةةةةةا لفةةةةةةي

 

 نةةةةةؽا عسيةةةةةو نحةةةةةؼ كةةةةةاألمؽات 
 

  ةةةةةةجد لشةةةةةةا ديشةةةةةةا تبةةةةةةجل بيششةةةةةةا
 

 فغةةةةةةةةةةجا تخانيسةةةةةةةةةةا و تعؽيةةةةةةةةةةحات 
 

 نةةبف فيةةه و ال حيةةاة و إنسةةا ال
 

 (1) عمؽ  محف عبةادة و الةبلة 
 

                                                           
 .22ص -لؾ لظم  ؽ العسر -د –هللا  أستغفر 2)
 ه .3116-الدعؾدية–دار السعالؼ اللقافية – 22ص –هسؾه يأ جاو  -د–هادػ ال رعة  2)
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 ؼ ي د ؽ أو الدديؽ اإلسد مي لديس مجدرد صد ة ي زكداة لدؤدػ   ي لكشده الدديؽ 
الذؼ يحد ب ؽ الشاس  ي ألض ب ؽ قمؾبهؼ بعد  تالها   ي هداها إلد  الحدب ي 

 الؾعاه  .
 : يقؽل

 ألفشةةةةا العةةةةير فةةةةي أفيةةةةاء ديةةةةؼ
 

 لةةةةةةه فةةةةةةي كةةةةةةل حادثةةةةةةة كةةةةةةبلا 
 

 يؤلةةةةةةف شةةةةةةسمشا بالحةةةةةةب دومةةةةةةا
 

 فيةةةةةةةةخبأ بيششةةةةةةةةةا أبةةةةةةةةةجا نعةةةةةةةةةاا 
 

 قمةةةؽب الشةةةاس شةةةتى رلةةةػ قةةةخب
 

   3)و مةةةلء قمؽبشةةةا سةةةكؼ الؽئةةةاا 
 

ي يلدؾريا ي يزدحؾا مدؽ أامده    ي يظمب مؽ الذدباب أو يدد ريا فدي ع لده  
ي يحددافغؾا عميددده ي ال يهددابؾا أحددددا مددؽ أعداعددده   فهددؾ كشدددز ال يفشدد    ي فيددده 

 الشجاة في الد يا ي اآلخرة   يهؾ ديؽ قؾعؼ ماله أبدا  غ ر.
 يةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةباب الةةةةةةةةةجيؼ سةةةةةةةةةيخوا

 

 فةةةةةةةةةي ظةةةةةةةةةبلل الةةةةةةةةةجيؼ نةةةةةةةةةؽر 
 

 فةةةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةةةبيل هللا وةةةةةةةةةةةةةحؽا
 

 فةةةةةةةةي سةةةةةةةةبيل الةةةةةةةةجيؼ ثةةةةةةةةؽروا 
 

 إنسةةةةةةةةةةةةةةةةا اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةبلا كشةةةةةةةةةةةةةةةةد
 

 لةةةةةةةةةةةةةيذ يفشةةةةةةةةةةةةةى أو يغةةةةةةةةةةةةةؽر 
 

 فيةةةةةةةةةةةةةةةةةه لمةةةةةةةةةةةةةةةةةجنيا نجةةةةةةةةةةةةةةةةةاة
 

 فيةةةةةةةةةةةةةةه لمخمةةةةةةةةةةةةةةو سةةةةةةةةةةةةةةخور 
 

 حةةةةةةةةةةةةةةافعؽا دومةةةةةةةةةةةةةةا عميةةةةةةةةةةةةةةه
 

 ال تهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابؽا ال تخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽروا 
 

 ال ترةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيخؽا ال دعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء
 

 فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه بهتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  و زور 
 

 ديششةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ديةةةةةةةةةةةةةةةةةةؼ قةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽيػ
 

 (1)مالةةةةةةةةةةةةةةةه أبةةةةةةةةةةةةةةةجا نعيةةةةةةةةةةةةةةةخ 
 

 ددؼ يحددذر مددؽ السددؤامرات التددي لدددبر ضددد الددديؽ اإلسدد مي مددؽ أعداعدده حسمددة 
الرم ب   ي يشبه عم  عده مدا لستهؼ أي عقد مهاد دة معهدؼ ألو فدي طدبعهؼ 

                                                           
 ه253ص –د / الدابق  –ديؽ الحب يالد ه  3)
 257ص  -هسؾه يأ جاو -د –يا  باب الديؽ  2)
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الغدر ي الخيا ة   ي يذكر بسا حدث في السدجد األقرد  الدذؼ مدازان يدوؽ ي 
 يذكؾ إل  ال ؾه .

 حسمةةةةةةةةةةةة الرةةةةةةةةةةةمبا  عةةةةةةةةةةةادت
 

 قادهةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةؽش الرةةةةةةةةةةةةغيخ 
 

 حسمةةةةةةةةةةةةةةةة لمذةةةةةةةةةةةةةةةخ قامةةةةةةةةةةةةةةةت
 

 وةةةةةةةةةةةةةةةةال  فيهةةةةةةةةةةةةةةةةا بميةةةةةةةةةةةةةةةةخ 
 

 ال تطةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةشهػ أثيسةةةةةةةةةةةةةةا
 

 كمهةةةةةةةةةةةةةةةةػ ولةةةةةةةةةةةةةةةةج كفةةةةةةةةةةةةةةةةؽر 
 

 ال تخةةةةةةةةةةةةةف مةةةةةةةةةةةةةشهػ عةةةةةةةةةةةةةتبلا 
 

 حذةةةةةةةةةةةةةةؽ   ةةةةةةةةةةةةةةبؼ  وخةةةةةةةةةةةةةةؽر 
 

 ال تدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالػا ال تهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 
 

 طةةةةةةةةةةةةةبعهػ طبةةةةةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةةةةةجور 
 

 كيةةةةةةةةةةف تشَدةةةةةةةةةةةى أو تشاَسةةةةةةةةةةةى
 

 مدةةةةةةةةججا األقرةةةةةةةةى األسةةةةةةةةيخ 
 

 مدةةةةةةةةةةةةجج  مةةةةةةةةةةةةا زال يذةةةةةةةةةةةةكؽ 
 

 قةةةةةةةةةةج عةةةةةةةةةةبل مشةةةةةةةةةةه الدفيةةةةةةةةةةخ 
 

الش ؾعة رمزا لمكفاح بك  صدؾره   ي كد  مغدزػ سداه   ياقفدا  ي الخذ مؽ الهجرة
 أماه لفاص مها يقفة الشذؾاو مؽ العجب ي العجاب   يقؾن :

 يثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخب زادت بهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء
 

 حةةةةةةةةةةةةيؼ شةةةةةةةةةةةةخفها الحبيةةةةةةةةةةةةب 
 

 قةةةةةةةةج تةةةةةةةةجاعى الذةةةةةةةةخض فيهةةةةةةةةا
 

 وانجمةةةةةةةةةةةت عشهةةةةةةةةةةةا الكةةةةةةةةةةةخوب 
 

 قةةةةةةةةةج دحةةةةةةةةةخت الكفةةةةةةةةةخ دحةةةةةةةةةخا
 

 خةةةةةةةةةةةةاب وانةةةةةةةةةةةةثمػ الرةةةةةةةةةةةةميب 
 

 إذا تمةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽت ا ا تتةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ  
 

 (2)عطةةةةةةةةةةةخ األكةةةةةةةةةةةؽا  طيةةةةةةةةةةةب 
 

ي بعدددد الهجدددرة بددددأت السعدددارم بددد ؽ مجتسدددو الذدددرم فدددي مكدددة ي اإليسددداو فدددي 
الشردددر لمسددددمس ؽ فدددي غدددزيالهؼ  –سدددبحا ه ي لعدددالي –السديشدددة   ي كتدددب هللا 

 ضدالسذرك ؽ.
 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجد هللا خطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاكػ

 

 واحتةةةةةةةةةةةؽ  الذةةةةةةةةةةةخض القميةةةةةةةةةةةب 
 

 يةةةةةةةةةةؽا بةةةةةةةةةةجر قةةةةةةةةةةج نرةةةةةةةةةةختػ
 

 يةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةه نرةةةةةةةةةةةخ عجيةةةةةةةةةةةب 
 

                                                           
 6ص  –د/ لؾ لظم  ؽ العسر  –يا رسؾن هللا   3)
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 سةةةةةةةةخت مةةةةةةةةؼ نرةةةةةةةةخ لشرةةةةةةةةخ
 

 والزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبلالت تخيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 
 

  ةةةةةةةةةةةةةاء نرةةةةةةةةةةةةةخ هللا حقةةةةةةةةةةةةةا
 

 إنةةةةةةةةةةةةةةةه الفةةةةةةةةةةةةةةةت  القخيةةةةةةةةةةةةةةةب 
 

فهدؾ  ي في ال بادات يظالعشا الذاعر ي هؾ يشذد في  هر رمزداو السبدارم  
 هر يختمض عؽ برية الذهؾر . لفتح فيه أبؾاب الجشاو   ي لغمق فيده أبدؾاب 
الش راو   ي فيه كرامه لمراعس ؽ   ي الشرر الس  ؽ في كل ر مدؽ السؾاقدو فدي 
القدددددديؼ ي الحدددددديث   ي فيددددده يجتسدددددو السددددددمسؾو ي لدددددزين عدددددشهؼ الزدددددغاعؽ ي 

 األحقاد.
 ده اإلسراع   فيقؾن :ي مؽ أا  ذلػ  رػ الذاعر يظمب مشه التسه  ي ع

 شهخ الرياا أراض تسزي مدخعا
 

 هةةةبل أقسةةةت فةةةشحؼ فيةةةغ خذةةةؽ  
 

ي في  هر رمزاو يتدارس السدمسؾو القدرآو الكدرعؼ   ي يريسدؾو الم د  سدجدا 
 –ي رضداه   ي  دفاعة   يده  –سبحا ه ي لعدال  –ي ركؾعا   راا ؽ عفؾ هللا 

   يرؾر الذاعر ذلػ فيقؾن :-صم  هللا عميه ي سمؼ 
 نتةةةةةةجارس القةةةةةةخا  فيسةةةةةةا بيششةةةةةةا

 

 انةةةةةةةا بميمةةةةةةةغ سةةةةةةةجج و ركةةةةةةةؽ  
 

 را ييؼ أ  نحعى بفزل شةفاعة
 

 (1)يؽا الدحاا و أنةت نعةػ شة ي  
 

 -سددبحا ه ي لعددال  –ي حددج ب ددف هللا الحددراه   مددؽ الفددراعض التددي فرضددها هللا 
عم  السدتظيو مؽ السدمس ؽ   قان لعال  د ي ، عم  الشاس حج ال  دف مدؽ 

ي اسيددو السدددمس ؽ فددي مذددارل األرض ي مغاربهددا   3)اسددتظاع اليدده سدد ي  د 
عمدد  مختمددض العرددؾر ي ددديو  ددؾقا بالغددا لهددذه الرحدداب الظدداهرة عشدددما يحدد ؽ 

 مؾعده مؽ ك  عاه.
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ي كاو  اعر ا مؽ هؤالء الشاس الذيؽ يتؾقؾو  ؾقا إلد  هدذه الرحداب الظداهرة 
 مؽ مل  قؾله:

 مؽكةةةةةةةةةةةب اإليسةةةةةةةةةةةا  يدةةةةةةةةةةةخا 
 

 نحةةةةةةةةةةةةؽ بيةةةةةةةةةةةةت هللا يجةةةةةةةةةةةةخا  
 

 يبتغةةةةةةةةةةةةةي لفةةةةةةةةةةةةةخا  ذنةةةةةةةةةةةةةب
 

 طامعةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي نيةةةةةةةةةةل أ ةةةةةةةةةةخ 
 

ي يتحقدددق األمددد  ي يدددزير ب دددف هللا الحدددراه ي يدددؤدؼ فرعزدددة الحدددج   ي هشدددام 
صدم   –فاضف ع شداه بالددمؾع ي هدؾ يسدر بتمدػ األمداكؽ التدي مدر بهدا الش دي 

ف خذ يظمق  فلاله الحارة التي أطمقها قمبه ق   لدا ه   فقان  -هللا عميه ي سمؼ
: 

 در   أتيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا كمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

 ب و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  و أوالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
 

 و طفشةةةةةةةةةةةةا حةةةةةةةةةةةةؽل كعبتةةةةةةةةةةةةه
 

 أوَّاٍ ا وأوَّابمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؼ  
 

 و خمةةةةةةةةةةةةف مقةةةةةةةةةةةةاا سةةةةةةةةةةةةيجنا
 

 خميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل هللا   إكبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابى 
 

 و باألسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتار عمقشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

 أمانيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و بالبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
 

 و دو  الحجةةةةةةةةةةةةةةةخ الةةةةةةةةةةةةةةةميشا
 

 ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تحقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو أراب 
 

ذهدب الذداعر إلد  بودر زمدزه ليذدرب  ي بعد أو ا تهد  الذداعر مدؽ الظدؾا   
 مؽ ماعها السبارم فهؾ طعاه ي  فاء.

 و زمدمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مبلبدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشا
 

 تزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمعشا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كؽاب 
 

 سةةةةةةةةةةةةةة لشا خيةةةةةةةةةةةةةةخ مدةةةةةةةةةةةةةة لة
 

 دعؽنةةةةةةةةةةةةةةةا خيةةةةةةةةةةةةةةةخ تةةةةةةةةةةةةةةةؽاب 
 

بدد ؽ الرددفا ي السددرية   ي هشددام  ي بعددد أو  ددرب مددؽ مدداء زمددزه ذهددب ليدددع 
التقددد  السددددمسؾو مدددو بعزدددهؼ مدددؽ كددد  حددددب ي صدددؾب   فهشدددام الهشددددؼ ي 

 السررؼ ي اإلفرعقي ي الدعؾدؼ .
 و فةةةةةةةةةةى السدةةةةةةةةةةعى تبلقيشةةةةةةةةةةا

 

 فسرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخا وبشجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
 

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعؽدا و هشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجا
 

 خمعشةةةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةةخ أثةةةةةةةةةةةةةةةؽاب 
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ا   عرفات ل شااي ربه في يؾه عرفة مو برية الحجيج  ي يذهب الذاعر إل 
 ي هؼ يظم ؾو الرحسة ي السغفرة.
 و فةةةةةةةةةةةةي عخفةةةةةةةةةةةةات وقفتشةةةةةةةةةةةةا

 

 خمعشةةةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةةخ أثةةةةةةةةةةةةةةةؽاب 
 

 ر ؽنةةةةةةةةةةةةةةا عفةةةةةةةةةةةةةةؽ خالقشةةةةةةةةةةةةةةا
 

 ععةةةةةةةةةةةةةةيػ السةةةةةةةةةةةةةةؼ وهةةةةةةةةةةةةةةاب 
 

 

ي يشتهي الذاعر مدؽ رحمدة الحدج عاعددا إلد  ديداره التدي أضدشاه الذدؾل إل هدا   
 فيقؾن :

  شةةةةةةةةةةاح الذةةةةةةةةةةؽ  يحسمشةةةةةةةةةةي
 

 أوطةةةةةةةةةةةةةةا  أحبةةةةةةةةةةةةةةابي إلةةةةةةةةةةةةةةى 
 

 قزةةةةةةةةةةةةيشا مشدةةةةةةةةةةةةغ الحةةةةةةةةةةةةة 
 

 تعمقشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ب هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجاب 
 

 ر ؽنةةةةةةةةةةةةةةا عفةةةةةةةةةةةةةةؽ مؽالنةةةةةةةةةةةةةةا
 

 (1)لفةةةةةةةةةةةؽر الةةةةةةةةةةةةحنب تةةةةةةةةةةةةؽاب 
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 السجح
السدددح  رددديض الهجددداء ي هدددؾ دحددددؽ اللشددداء   ي يقدددان مدحتددده مدحدددة ياحددددة ي 

  2)مدحه يسدحه مدحا ي مدحة د
ي يقدؾن الددكتؾر دسدامي الددهاو د : دالسددح فدؽ اللشداء ي اإلكبدار ي االحتدراه   
قاه ب ؽ فشؾو األدب العربي مقاه الدج  الذعرؼ لجؾا ب مؽ حيالشا التارعخية 
  إذ رسددؼ  ددؾاحي عديدددة مددؽ أعسددان السمددؾم   ي سياسددة الددؾزراء   ي  ددجاعة 

ا   ي كذدض عدؽ بعدض القؾاد   ي  قافة العمساء   ف يضح بدذلػ بعدض الخفايد
الزيايا   ي أضا  إل  التدارعأ صدادقا أي كاذبدا مدا لدؼ يدذكره التدارعأ . فدداعد 

 بذلػ عم  إبراز كل ر مؽ الرفات ي األلؾاو لؼ لكؽ لعمؼ لؾاله.
ي رفعهدؼ إلد  الدذرية فجعمهدؼ  ي زاد في  هرة أ اس كل رعؽ أحداطهؼ بالرعايدة  

في مرا  العمساء   ي أغف  زم ءهدؼ كدا ؾا أحدق بالدذكر ي أاددر بالذدهرة   
  3)ي لكؽ الحغؾظ يؾزعها الذعراء   ف شان اللشاء بعزا ي يحره بعزا د 

ي فدددؽ السدددديح مدددؽ الفشدددؾو الذدددعرعة التدددي ال يخمدددؾ مشهدددا عردددر مدددؽ عردددؾر 
خظددره ي يعت ددره بعددض األدبدداء مددؽ  األدب العربددي   ي هددؾ فددؽ لدده ليستدده ي لدده

 أفز  السقاييس لرياس حان األمة ي الذاعر ي األدب في يقف ياحد .
يقدددؾن العقددداد :د فددد  ضددد ر عمددد  أعغدددؼ الذدددعراء أو يردددؾ  القرددد د فدددي مددددح 
عغدديؼ يعجددب بدده ي يددؤمؽ بسشالبدده   ي ال ضدد ر عمدد  األدب أو يذددتس  عمدد  

   4)دالغرب ؾو ي الذرق ؾو دد باب السديح ب ؽ أبؾابه الكل رة التي يعرفها
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ي لقد لشؾع السديح في األدب العربي لبعا لرمة الذعراء بدالسمؾم ي الخمفداء ي 
الؾاهددداء ي الدددؾرزاء ي القدددؾاد   ي لقدددد سدددار  ددداعر ا عمددد  هدددذا الدددشهج   فسددددح 
السمؾم ي العمساء ي األدباء ي األه  ي األصدقاء   ي لكشه ارلفدو بالسددح عدؽ 

ل   ي عدددؽ مددددتؾػ االسدددتجداء بذدددعره   ي ا ردددر  عدددؽ اإلسدددفا  ي اال دددزال
السددديح الددذل   الددذؼ يقرددد بدده االسددتجداء عمدد  حددداب كرامددة الفددؽ الرفيددو ي 

 كرامة اإل داو .
 

دي دداعر اد فددي مديحدده يؾافددق دقدامددة بددؽ اعفددرد عمدد  أو أهددؼ الفزدداع  التدددي 
 يجب السدح بهدا لرادو إلد  خردان أربدو ي هدي د العقد  ي الذدجاعة ي العددن

 ي العفة فكاو
  2)القاصد لسدح الراان بهذه األربو مر با   ي السادح يغ رها مخظواد

 رؼ ذلػ مؽ خ ن قراعده : د ممػ القمؾب   سمظاو القمدؾب   إمداه د عالشدا 
/ أم دددر الذدددعراء   لحيدددة إلددد  فددداريل  ؾ دددة   خشدددداء مكدددة  د ي غ رهدددا مدددؽ 

 . -اء هللا لعال  إو   –القراعد مسا سشعرض له في الرفحات القادمة 
دي  داعر ا د يادد فدي الزعسداء الدؾطش  ؽ الدذيؽ يقؾمدؾو  حدؾ أيطدا هؼ ب عسدان 
ام مدددة مدددادة خردددبة لسدحددده   ففدددي قردددد دله التدددي مددددح بهدددا خددداده الحددددرم ؽ 
الذرعف ؽ دالسمػ ع د هللا بدؽ ع دد العزعدزد   يددج  ف هدا مدا قداه بده مدؽ أعسدان 

 ام مة  حؾ يطشه   يقؾن في مظمعها :
 القمةةؽب عميةةغ ألةةف سةةبلاممةةغ 

 

 تهفةةةةؽ إليةةةةغ عمةةةةى مةةةةج  األيةةةةاا 
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ي قددد كدداو دالسمددػد قدددد ذهددب فددي رحمددة ع ايدددة طؾعمددة خددارج يطشدده  ي عشدددد 
عؾدله كا ف السسمكة اسيعها في ا تغاره حت  يقؾد خ مها ي رك ها  حؾ العد  

 يرؾر الذاعر ذلػ فيقؾن:
يةةةا سةةةيجا هةةةحا العخوبةةةة قةةةج 
 هفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

 

 فةةةةةارس خيمهةةةةةا السقةةةةةجاا لخ ةةةةةؽ  
 

 و إليةةغ عبةةج هللا شةةجت خيمهةةا
 

 لتقؽدهةةةةةةةا نحةةةةةةةؽ العةةةةةةةبل بدةةةةةةةبلا 
 

 أنةةت اإلمةةاا لهةةا و قائةةج ركبهةةا
 

 فةةةانهف بهةةةا فؤلنةةةت خيةةةخ إمةةةاا 
 

 ؼ يذكر بعض صفاله التي يترض بها مل  : السدريءة ي الذدهامة ي الكدره ي 
كلرة العس  ي قمة الك ه   ي ما أضافه مؽ الخ ر الؾف ر   كد  هدذه الردفات 

سدبحا ه  –ي غ رها   اعمف قمدؾب  د به لهفدؾ إليده   ي لتزدرع إلد  السدؾل  
 يقؽل  صغ رهؼ ي ك  رهؼ أو يشعؼ عميه بالذفاء .  -ي لعال 

 مقةةةج تجدةةةجت السةةةخوءة فةةةيكػ  ف
 

 وألنةةةةةةةت رمةةةةةةةد لمذةةةةةةةهامة سةةةةةةةاا 
 

 عؽدتشا فرل الخطةاب وحكسةة
 

 عسةةةةةةةبل وفزةةةةةةةبل سةةةةةةةابقا لكةةةةةةةبلا 
 

 يا خةادا الحةخميؼ دمةت مؽفقةا
 

 لمخيةةةةةةةخا سةةةةةةةباقا إلةةةةةةةى اإلنعةةةةةةةاا 
 

 فغسةةخت شةةعبغ يةةا مميةةغ بةة نعػ
 

ةةةتض روةةةيَ  القةةةةؽا قبةةةل لةةةةبلا   عسَّ
 

 فقمةةؽبهػ خفقةةت بحبةةغ سةةيجا
 

 وذمةةةةةةةةةاامدتسدةةةةةةةةةكيؼ ببيعةةةةةةةةةة  
 

 يتزةةةخعؽ  لكةةةي تعةةةؽد مميكشةةةا
 

 فةةةةةةةةي الةةةةةةةةحةا وبقةةةةةةةةؽة ووئةةةةةةةةاا 
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  -إو  اء هللا لعال  –ي يرػ أو لحرعر السدجد األقر  سيكؾو عم  يديه 
 فالسدجج األقرى عمى أيةجيكػ

 

  2)سةةةيعؽد مشرةةةؽرا إلةةةى اإلسةةةبلا 
 

ي في قر دله التي مدح بها األم ر دسمظاو بؽ ع د العزعدزد  يلدي العهدد فدي 
  يددذكر أ دده صدداحب رأؼ سددديد   ي قددؾة -أ ددذام  –السسمكددة العربيددة الدددعؾدية 

 ب س  ديديؽ عم  األعداء  ي أو الخ ر عؼ الب د عم  يديه   يقؾن :
 بةةحلت الخيةةخ يةةا سةةمطا  دومةةا

 

 ف بذةةةةةةةخ بالهشةةةةةةةاء لةةةةةةةجاا وفيةةةةةةةخا 
 

 عهةةةةةجتغ ما ةةةةةجاا حةةةةةخاا كخيسةةةةةا
 

 وسةةةةةةةةمطا  القمةةةةةةةةؽب السدةةةةةةةةتشيخا 
 

 تعزةةةةج ممةةةةغ عبةةةةج هللا دومةةةةا
 

 بةةةةةةةةخأيكػ فةةةةةةةةجمت أخةةةةةةةةاا نرةةةةةةةةيخا 
 

 وأبقةةةةةةةاض اإللةةةةةةةه لشةةةةةةةا أمانةةةةةةةا
 

 (2)ولؤلعةةةةةةةةجاء وةةةةةةةةخلاماا مبيةةةةةةةةخا 
 

ي فددي مدحدده لمعمسدداء يظالعشددا الذدداعر ي هددؾ يسدددح العددالؼ الجم دد  اإلمدداه ددمحم 
لقاءالدده ي هددؾ يفتددتح أحددد السدددااد   ي متددؾلي الذددعرايؼد ي قددد حزددر إحدددػ 

 يدج  بعض حمقاله عؽ خؾاطره اإليسا ية   يقؾن في مظمعها :
 إمةةةةةاا دعاتشةةةةةا إنةةةةةي مذةةةةةؽ  

 

 لخؤيتةةةةةةغ الكخيسةةةةةةة مةةةةةةؼ زمةةةةةةا  
 

 نهةةةل مشةةةغ يةةةا مةةةؽالا عمسةةةاأل
 

 و أنعةةةةةةػ فةةةةةةي  ةةةةةةؽارض باألمةةةةةةا  
 

فقدد اددد بده الدديؽ معتسددا فدي ذلدػ عمد    ؼ ي  ؽ ليسة لفدد ره لمقدرآو الكدرعؼ  
 الدشة الش ؾعة الذرعفة ي العق  ي ال رهاو حت  صار يذو عم  مدػ األزماو.

 مةةةةةةةةؽالا ديةةةةةةةةؼ ل  جدتةةةةةةةةه
 

 و أبشتةةةةةةةةه بالعقةةةةةةةةل و البخهةةةةةةةةا  
 

 و سبلحغ السيسؽ  سشة أحسج
 

 أنعةةةةةةةةػ بهةةةةةةةةا و كةةةةةةةةحا بةةةةةةةةالقخا  
 

 و لدوت باإليسةا  سةاحة أمةة
 

 السيةةةةجا فخخ ةةةةت مشرةةةةؽرا مةةةةؼ  
 

 الةةارت خةةؽاطخض الحكيةةة حؽلةةه
 

 نةةةؽرا يذةةة  عمةةةى مةةةج  األزمةةةا  
 

                                                           
 :4ص –د / لؾ لظم  ؽ العسر  –ممػ القمؾب   2)
 54ص  –الدابق   –سمظاو القمؾب   3)



 

1899 

 

  ه2:93دعاة العمسا ية في مرر عداه ي يدج  مؾقفه عشدما قاه بالرد عم  
  دلؾف ق الحكيؼ  ي زكي  ج ب محسؾدي استعداده لسشاعرلهؼ ي إفحامهؼ مل  

 ي يؾسض إدرعس د   يقؾن:
 و دفعةةت أهةةل الديةة   مشةةغ بحجةةة

 

 انبةةةةخوا بةةةةالدور و البهتةةةةا  حةةةةيؼ 
 

 أبقةةةةةةاض ربةةةةةةغ يةةةةةةا إمةةةةةةاا لةةةةةةجيششا
 

 (1)درعةةةةا حرةةةةيشا عبقةةةةخا الذةةةةا  
 

 مجح األدباء و الذعخاء.
عسدد   دداعر ا فددي حقدد  التعمدديؼ   ي لفتحددف مؾه تدده الذددعرعة فددي سددؽ مبكددرة   
فحزددر الشددديات األدبيددة ي السهراا ددات الذددعرعة   ي هشددام التقدد  بكل ددر مددؽ 

ؼ كددداو لهدددؼ دير بدددارز فدددي لؾا هددده ي صدددق  مؾه تددده   الشقددداد ي الذدددعراء الدددذ
فاستحقؾا مشه اإل ادة ي التحية   ي في مقدمة هدؤالء الذداعر دفداريل  ؾ دةد 

   فقد حياه بقر دة يذكر ف ها فزاعمه   يقؾن في مظمعها :
 إمةةةةا كبةةةةا قمسةةةةي أو زا  إبرةةةةارا     يا سيج الذعخ هب لةي مشةغ معةحرة

 

 أنةةةؽار شةةةعخض يةةةا فةةةارو  تبهخنةةةي  
 

 ف نثشي خجبلا مةؼ وةعف أشةعارا  
 

 نفةةةائذ الةةةجر تجمؽهةةةا بةةةبل الةةةج   
 

 مةةؼ ذا يدةةاوا دراريكةةػ ب حجةةارا  
 

يغهدددر الذددداعر لؾاضدددعه أمددداه أسدددتاذه ي يردددض  دددعره بالزدددعض أمددداه  دددعر 
 دفاريلد الذؼ يرفه بالدر   ب شسا  عره كاألحجار بجا به.
ي لمقدي لعميسده فدي  ؼ يذ ر إلد   ذد له فدي قرعدة الذدعراء دبسحافغدة دميدا د   

كتدداب القرعددة    ددؼ مكتبددة يالددده العددامرة ي الزاخددرة بشفدداعس الكتددب   ي لؾايدده ي 
 الدله التي كا ف سشدا له في بداية لعميسه.

 فةةي قخيةةة الذةةعخاء كانةةت بةةجايتكػ
 

 أنعةةةةػ بهةةةةا رووةةةةة تدهةةةةخ بةةةة نؽار 
 

 كتةةةةةةةةاب سةةةةةةةةيجنا دوالب والةةةةةةةةجكػ
 

 شةةةةةعخ  العةةةةةحب مقخونةةةةةا بنالةةةةةخار 
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1900 

 تؽ يةةةةه والةةةةجة كانةةةةت لكةةةةػ سةةةةشجا
 

 يةةةا طيةةةب أا حبتشةةةا خيةةةخ مغةةةؽار 
 

 
ي بعد حرؾله عم   هادة اللا ؾعة ا تق  إل  كمية ددار العمؾهد التدي كداو لهدا 
فز  ك  ر عم  كل ر مؽ الذعراء الذيؽ لخراؾا ف ها ي دافعؾا عدؽ الفردح  

   ي زاديا عؽ حياضهاعم  مر لارعخها.
 مشدلةةةةةدار العمةةةةؽا لهةةةةا فةةةةي القمةةةةب 

 

 لمزةةاد حرةةؼ أال حييةةت مةةؼ دار 
 

 أهةةةةجيت لمذةةةةعخ والفرةةةةحى عسالقةةةةة
 

 الةةانؽا حساهةةةا وحاطؽهةةةا ب سةةةؽار 
 

 مهسا عجدت فهل أحرةي فزةائمهػ 
 

 تفشى طخوسي وتفشى بعج أحبةارا  
 

 هةةةةةةةةةةػ سةةةةةةةةةةادة نجةةةةةةةةةةب   درهةةةةةةةةةةػ
 

 في حةب حدةشائهػ  ةادوا ب عسةار 
 

أعدد ه الذددعراء األياعدد   ددؼ يذدد ر إلدد  مشزلتدده الذددعرعة ي يددرػ أ دده حدداك  ف هددا 
ملددد  دحدددداو بدددؽ  ابدددف   ي الستشدددي   ي ابدددؽ عسدددار د   ي كدددذلػ عسمددده فدددي 

 مجسو الخالديؽ ي رعاسته له.
 فةةةي مجسةةة  الخمةةةج تمقةةةاهػ  هابةةةحة

 

 أحبةةةةةار عمةةةةةػ كشهةةةةةخ سمدةةةةةل  ةةةةةار 
 

 أنةةت األمةةيؼ لهةةػ يةةا طيةةب معةةجنكػ
 

 ذدتػ عؼ الزةاد فةي الةب  وأسةحار 
 

 فةةةي الذةةةةعخ حةةةةاكيتػ أعةةةةبلا أمتشةةةةا
 

 حدةةةةةةا  والستشبةةةةةةي وابةةةةةةؼ عسةةةةةةار 
 

 هةةةحا قرةةةيجا يحيةةةيكػ عمةةةى و ةةةل
 

 (1)حدةةؼ القبةةؽل بةةه تةةددا  أشةةعارا  
 

ي في قر دله التي مدح بها صديقه الذاعر ي الشاقد دمبارم ابدراييؼ بؾبذدفد 
  بسشاسدددبة لكرعسددده بسديشدددة األحدددداء الددددعؾدية    دددراه يدددد ر ف هدددا عمددد   هدددج 

احتفدداال لتكددرعؼ أم ددر الذددعراء دأحسددد  ددؾقيد ي دحددافع ابددراييؼ د   عشدددما ألدديؼ 
 مبايعته ب مارة الذعر   يقؾن في مظمعها :
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1901 

 

 وفؽد الذةعخ ترةجح بالتهةاني
 

 فسةةةةةةالي اليةةةةةةؽا يخةةةةةةحلشي بيةةةةةةاني 
 

 اميخ الذعخ في االحداء إنةي
 

 اتيةةةةةةةةةت مبايعةةةةةةةةةا أشةةةةةةةةةجواأللاني 
 

 و لةةةي كمةةةف بذةةةعخض ياحبيبةةةا
 

 أرا  بذةةةةةةةةةعخ  يحيةةةةةةةةةي األمةةةةةةةةةاني 
 

 ؼ يذ ر إل  صفاله الخمرية الت  يتستو بها كدالسريءة ي اإلخد ص ي الكدره   
ي مكا ددة  ددعره الددذؼ عشدددما سددسعه الذدديأ عدداد صدد يا مددرة  ا يددة   ي فتشددف بدده 

 ال يض الغؾا ي   يقؾن :
 يسانةةةةةا و تةةةةةببلرأيةةةةةت الحةةةةةب إ

 

 و إخبلالةةةةةةا إلةةةةةةى حةةةةةةج التفةةةةةةاني 
 

 بخائةةةةة  فةةةةةشكػ أحييةةةةةت شةةةةةيخا
 

 الغةةةؽانيو كةةةػ فتشةةةت بةةةه الةةةيف  
 

 أر  الطخ  الجسيل يد  نجةبل
 

 كةةةةةخيػ الةةةةةشفذ مخسةةةةةؽا الجشةةةةةا  
 

 
 ددؼ يذدد ر إلدد  مكا تدده اإلع ميددة   ففددي السددذياع  دددسو صددؾله الذددجي يذدددي 
برياعددو القردداعد   ي فددي الشددديات األدبيددة ي الشددادؼ األدبددي باألحددداء  دددتسو 

إل شدا أ شدا أمداه إل  السشغؾه ي السشلؾر مؽ الذدعر ي الشقدد األدبدي حتد  ليخ د  
 دابؽ ها ئ  أي اس   بؽ معسر   أي مجشؾو ل م د.

 و فةةي السةةحيا  ندةةس  الةةؽت حةةخ
 

 رخةةةةيػ الرةةةةؽت يقتةةةةخ  السعةةةةاني 
 

 و فةةي الشةةادا العتيةةج لكةةػ حزةةؽر
 

 يسثةةةةةةل أهةةةةةةل أحدةةةةةةاء السغةةةةةةاني 
 

 و فةةةةي الشةةةةجوات باألحدةةةةاء تذةةةةجو
 

 بذةةةةعخ مالةةةةه فةةةةي الحدةةةةؼ ثةةةةا  
 

 بسشعةةةةةةةةةةةؽا و مختةةةةةةةةةةةار  سيةةةةةةةةةةةل
 

 أنةةةةةةةت أا ابةةةةةةةؼ هةةةةةةةانا مبةةةةةةةارض 
 

  سيةةةةةةل أنةةةةةةت أا مجشةةةةةةؽ  ليمةةةةةةى
 

 لكةةةةةةةػ شةةةةةةةعخ نزةةةةةةةيج كالجسةةةةةةةا  
 

 ي في الشهاية  رػ الذاعر يفخر بذعره فيقؾن :
 إليةةةةةغ قرةةةةةةيجتي تدةةةةةعى بحةةةةةةب

 

 شةةةةةغفت فؤادهةةةةةةا فغةةةةةةجت تعةةةةةةاني 
 

 إلى الطخ  الخريب اتت تهةادا
 

 مةةةةؼ الهفةةةةؽ  كةةةةالخؽد الحرةةةةا  
 



 

 

1902 

 هشيئةةةةةا يةةةةةا مبةةةةةارض بشةةةةةت مرةةةةةخ
 

 زفهةةةةةةةا لكةةةةةةةػ لدةةةةةةةاني عخوسةةةةةةةا 
 

 ف الةةةةةةةةةةةجقها بقافيةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةؽا 
 

 (1)زهاهةةةا الةةةجر كةةةالحؽر الحدةةةاني 
 

ي فددي قردد دله التددي أ ذدددها فددي مدددح الذدداعرة دإ رددا  عمددي بخددارؼد    ددراه 
 يشعتها بخشداء مكة   يقؾن في مظمعها :

 خشدةةاء مكةةة مةةؼ أخبلقهةةا الجةةؽد
 

 حيةةةت و خيةةةخ تحاياهةةةا األناشةةةيج 
 

ي كا ددف الذدداعرة قددد أرسددمف لذدداعر ا لهشوددة فددي ع ددد األضددح  السبددارم لقددؾن 
 في مظمعها:

 يةا عيةج و هةغ أفةخاح و تغخيةةج
 

 (2)و اليؽا كاألمذ ما في األمخ تججيةج  
 

ف دددرد الذددداعر عم هدددا بهدددذه القرددد دة ياصدددفا حدددان األمدددة اإلسددد مية مزدددسشها 
لهشوتددده قدددؾن دالستش ددديد فدددي دكدددافؾر اإلخذددد دؼد عشدددد مغادرلددده مردددر فدددي ل مدددة 

 الع د يقؾن :
 يةةةا أيهةةةا الستشبةةةي تمةةةغ حالتشةةةا

 

 عبخ القخو  فسا في األمخ تججيةج 
 

 أووةةةا  أمتشةةةا تغتةةةال بهجتشةةةا
 

 فةةة يؼ يةةةا سةةةيجا أبطالشةةةا الرةةةيج 
 

 فةةةي كةةةل زاويةةةة تمقةةةاض  ائحةةةة
 

 قتةةةةةل وأسةةةةةخ وتجؽيةةةةة  وتذةةةةةخيج 
 

 

 ؼ ي  ؽ أو  عرها يبعث ف شدا األمد    أل هدا لددتقي أخ متهدا مدؽ مكدة السكرمدة 
 بمد الذعر ي الذعراء   فالع د عشدها أفراح ي لغرعد   يقؾن :

 لكةةةةةؼ خشدةةةةةاءنا راحةةةةةت تبذةةةةةخنا
 

 أ  سؽ  يحرل لئلسبلا مشذةؽد 
 

 با مةةةةةال يغسخنةةةةةا أختةةةةةا  شةةةةةعخض
 

 فالعيةةةةةج عشةةةةةجض أفةةةةةخاح و تغخيةةةةةج 
 

 احيؼ أخيمةةةةتةةةمةةةؼ قمةةةب مكةةةة تس
 

 تغةةدو القمةةؽب بدةةحخ ثةةػ مؽ ةةؽد 
 

 فيه رحيو الهج  و الشؽر مكتشةد
 

 مةةاذا أشةةعخ أر   أا ذاض عشقةةؽد  
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 بؽركةةةت يةةةا أختشةةةا و هللا يحفعكةةةػ
 

 (1)فشب  أشعاركػ الةا  و مةؽرود 
 

 مجح األهل و األالجقاء .
إلددد  القددددؼ اللالدددث مدددؽ السدددديح عشدددد الذددداعر ي هدددؾ دمددددح األهددد  ي ي  شتقددد  

األصدددقاءد   ي يظالعشددا فددي هددذا القدددؼ ي هددؾ يسدددح يالددده عشددد خريادده إلدد  
 السعاش بعد حياة حافمة بالعظاء ي اال جازات   يقؾن في مظمو القر دة:

 أبتةةةةا  مةةةةاذا قةةةةج يخةةةةأ بشةةةةاني
 

 أعيةةا القةةخيف قخيحتةةي و بيةةاني 
 

 مؽقف تهتد فيه مذةاعخا  فى
 

 و يسةةؽر خةةؽ  مشةةه فةةي و ةةجاني 
 

 قالؽا أحمةت لمسعةاش و مةادروا
 

 أ  الةةةةةةحا قةةةةةةالؽ  قةةةةةةج أشةةةةةةجاني 
 

ي الذاعر ال يردل أو يالده قد بمغ الدت ؽ مؽ عسره   ي مؽ أا  ذلدػ فهدؾ 
 يدتع ر قؾن أم ر الذعراء دإو الحياة دقاعق ي  ؾا يد   يرؾر ذلػ فيقؾن:

 سةةتيشا مزةةتمةةا كشةةت أحدةةب أ  
 

 مةةؼ عسةةخض السيسةةؽ  دو  ثةةؽاني 
 

 ذكختشةةةي مةةةا قةةةال شةةةؽقي مشرةةةفا
 

 مةةةؼ حكسةةةة ثبتةةةت عمةةةى األزمةةةا  
 

 دقةةةةةات قمةةةةةةب السةةةةةخء قائمةةةةةةة لةةةةةةه
 

 إ  الحيةةةةةةةةةةاة دقةةةةةةةةةةائو و ثةةةةةةةةةةؽا  
 

 ددؼ يددذكر صددفات يالددده التددي كدداو يتستددو بهددا فددي أ شدداء عسمدده   مددؽ العظددض ي 
 اإلحداو ي إغا ة السمهؾ  ي غ رها  يقؾن:

 عبةةج الععةةيػ إهشةة  بسةةا قجمتةةه
 

 لمشاس مةؼ عطةف و مةؼ إحدةا  
 

 كةةةػ د  ممهةةةؽ  عميشةةةا بابشةةةا
 

 حيشةةةةةةا بةةةةةةنذ  أو بةةةةةةبل اسةةةةةةت ذا  
 

 ف لثشةةه و قزةةيت حا تةةه بةةبل
 

 مةةةؼ و كشةةةت بةةةه الةةةخؤو  الحةةةا  
 

ي يذدد ر أيزددا إلدد  أو يالددده غددرس هددذه الرددفات فددي أيالده فالخددذيه قدددية فددي 
 حيالهؼ :

 ألهمشةةةةةةةةةةةاعمستشةةةةةةةةةةةا أبتةةةةةةةةةةةا  أ  
 

 حقةةةةا عميشةةةةا مةةةةؼ بشةةةةي اإلندةةةةا  
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 فيةةغ اقتةةجيت و مةةا ظمسةةت و إنسةةا
 

 مشةةةةةغ التسدةةةةةت معةةةةةالػ اإليسةةةةةا  
 

 

أو يبددددارم فددددي يالددددده ي  -سددددبحا ه ي لعددددال  –ي أخ ددددرا يتزددددرع إلدددد  السددددؾل  
يحفغددده ادددزاء مدددا قدمددده مدددؽ لزدددحيات مدددؽ أامددده ي إخؾا ددده حتددد  لحقدددق لهدددؼ 

 األماو اسيعا.
 وةةحيت بالغةةةالي الش ةةيذ أل مشةةةا

 

 حتةةةةةةةى تحقةةةةةةةو لمجسيةةةةةةة  أمةةةةةةةا  
 

 يارب بارض في أبي و احفعةه لةي
 

 (1)و إلخةةةؽتي نبعةةةا مةةةؼ التحشةةةا  
 

ف  ددده يدددرػ فدددي  ي إذا كددداو الذددداعر قدددد يصدددض يالدددده بدددالعظض ي اإلحدددداو  
يالدلده التزدحية ي العظداء ي الرد ر ي األمدؽ ي األمداو ي الراحدة بعدد التعددب 

 ي السذقة   يرؾر ذلػ في قر دله التي مدح ف ها يالدله   فيقؾن:
 أمةةةةةي إليةةةةةغ تحيةةةةةة السذةةةةةتا 

 

 ومحبةةةةةة ن ذةةةةةخت عمةةةةةى ا فةةةةةا  
 

 كةةةػ كشةةةت ي مةةةا  راحةةةة م تعةةةب
 

 وألنةةةةةةت ياأمةةةةةةا  درعةةةةةةي الةةةةةةؽاقي 
 

 يةةةا أمةةةا  ومةةةا بالةةةحا وةةةحيت
 

 تهةةؽ  السةةبلح مةةؼ الهةةؽ  البةةخا  
 

 والةةةبخت ياأمةةةا   الةةةبخاا طيبةةةا
 

 ولكةةةةةػ  خعةةةةةت مةةةةةخارة األشةةةةةؽا  
 

 
ي يعد دصفالها التي كا ف لتستدو بهدا   فكا دف لغسدرهؼ بالحدب حتد  ابتددسف 

 لهؼ الد يا   ي غرسف ف هؼ حب العمؼ ي القراءة ياإلط ع   يقؾن :
 مثمسةةةةا و دفعتشةةةةا لمعمةةةةػ دفعةةةةا

 

 يةةةةجعؽ السذةةةةؽ  وحيةةةةج  لعشةةةةا  
 

 

 و لسختشا بالحب فابتدةست لشةا
 

 (1)دنيةةةا لةةةةجت كالجةةةجول الخقةةةةخا  
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ي عشدما أع ر إل  محافغة األحدداء بالسسمكدة العربيدة الددعؾدية   أخدذ يرسد  
مداعحه الحارة إل  أحبابه في مرر   ي في مقدمة هدؤالء   يالدده ي يالدلده ي 

 زياته ي يلديه  يقؾن :
 يةةا مرةةخ لةةي فيةةغ أحبةةاب تةةخكتهػ

 

 قةةج  ئةةت أسةةعى عمةةى رزقةةي و رزقهةةػ 
 

 هػ زو تي و الحبيبا  المةحا  هسةا  
 

 نةةةؽر العيةةةؽ  و نبزةةةي مةةةؼ قمةةةؽبهػ 
 

 أبةةةي و أمةةةي و أخةةةؽتي و  يخانشةةةا
 

 و األهةةل فةةي قخيتةةي و الةةدر  و الةةبهػ 
 

 فةةارقتهػ و لهةةػ فةةي الةةشفذ مشدلةةة
 

 (2)و كةةةػ عديةةةد عمةةةى نفدةةةي فةةةخاقهػ  
 

لذاعر ا قراعد كل درة فدي مددح األصددقاء ي الدزم ء   فمدؼ يتدرم صدديقا أي ي 
زمددي  إال يفدداه حقدده مددؽ التكددرعؼ ي الذددكر ي االعتددرا  بفزددمه عميدده   ي مددؽ 
هؤالء الذاعر دع د هللا بؽ  اصدر العؾعدد د الدذؼ رافقده فدي إعارلده ل حدداء   

 ي كاو العؾعد قد أهداه بعض أبيات يقؾن ف ها:
 بدةةةةةةةةةةةةةةةةيػ هةةةةةةةةةةةةةةةةب الشدةةةةةةةةةةةةةةةةيػ

 

 ياليتةةةةةةةةةةةةةةةةةةه لةةةةةةةةةةةةةةةةةةي نةةةةةةةةةةةةةةةةةةجيػ 
 

 مسيةةةةةةةةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةةةةةةةةي عطةةةةةةةةةةةةةةةةةاء
 

 لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤاد سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةميػ 
 

 سةةةةةةةةةةةةةةةةمؽ الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةةةةةةةةه
 

 فهةةةةةةةةةةةةةةؽ الدةةةةةةةةةةةةةةخي الحمةةةةةةةةةةةةةةيػ 
 

 "بدةةةةةةةةةةةةيػ" كالغيةةةةةةةةةةةةث يهسةةةةةةةةةةةةي
 

 (3)مةةةةةةةةةةةةةةد  عميةةةةةةةةةةةةةةه تحةةةةةةةةةةةةةةؽا 
 

 فرد الذاعر عميه بقر دة مظمعها :
 يةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةؼ العؽيةةةةةةةةةةةةج إنةةةةةةةةةةةةي

 

 لكةةةةةةةةةةةةةةةةػ الةةةةةةةةةةةةةةةةجيو حسةةةةةةةةةةةةةةةةيػ 
 

 أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةختشي بقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽا  
 

 مشهةةةةةةةةةةةةةةةةا يغةةةةةةةةةةةةةةةةار الشدةةةةةةةةةةةةةةةةيػ 
 

 مةةةةةةةةةةةةةةةؼ قمةةةةةةةةةةةةةةةب خةةةةةةةةةةةةةةةل ودود
 

 بالسكخمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات يهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيػ 
 

 وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةستشي برةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفات
 

 يغةةةةةةةةةةةةةةةةخا بهةةةةةةةةةةةةةةةةؼ ععةةةةةةةةةةةةةةةةيػ 
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 شةةةةةةةةةةةةكخا لكةةةةةةةةةةةةػ ثةةةةةةةةةةةةػ شةةةةةةةةةةةةكخا
 

 نجةةةةةةةةةةةةةةةةةل الكةةةةةةةةةةةةةةةةةخاا كةةةةةةةةةةةةةةةةةخيػ 
 

 ؼ يذكر مشزلته مشده مدؽ الدؾد ي الردحبة ي الردداقة الؾفيدة الداعسدة التدي ف هدا 
 الذفاء مؽ ك  داء   يقؾن :

 خررةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتكػ بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽدادا
 

 ف نةةةةةةةةةةةةةةةةةت نعةةةةةةةةةةةةةةةةةػ الشةةةةةةةةةةةةةةةةةجيػ 
 

 تهةةةةةةةةةةةةةةةةةيػ فةةةةةةةةةةةةةةةةةي كةةةةةةةةةةةةةةةةةةل واد
 

 كالشحةةةةةةةةةةةةةةل حةةةةةةةةةةةةةةيؼ يحةةةةةةةةةةةةةةؽا 
 

 الدهةةةةةةةةةةةةةةةةخ ليجشةةةةةةةةةةةةةةةةيحةةةةةةةةةةةةةةةةؽل 
 

 شةةةةةةةةةةةةةةةهجا شةةةةةةةةةةةةةةةفا  عسةةةةةةةةةةةةةةةيػ 
 

 أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتػ لشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا كعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽ  
 

 مدا هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشيػ 
 

 فيهةةةةةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةةةةفاء محةةةةةةةةةةةةةةةةةب
 

 عمةةةةةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةةةةةؽداد ياةةةةةةةةةةةةةةةةيػ 
 

ي إذا كدداو دالعؾعدددد قددد يصددفه بالغ ددث الددذؼ يشددزن عم شددا مددؽ الدددحاب   فدد و 
 :    اعر ا يرد عميه التحية  فدها فيقؾن 

 و أنةةةةةةةةةةةةةتػ السةةةةةةةةةةةةةد  يهسةةةةةةةةةةةةةي
 

 بالغيةةةةةةةةةةةةةةةث حةةةةةةةةةةةةةةةيؼ نةةةةةةةةةةةةةةةخوا 
 

 

 ددؼ يذدد ر إلدد  الرفقدددة الرددالحة الظ بددة التددي لعدددر  عم هددا عددؽ طرعقدده   فهدددؼ 
كالجبدددان الرياسدددي   ي الشدددديؼ العم ددد    ي لدددزداو بهدددؼ مجدددالس العمدددؼ فدددي كددد  

 مكاو 
 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحبتشي لخ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 

 لهةةةةةةةةةةةةةةةةػ تةةةةةةةةةةةةةةةةجيؼ العمةةةةةةةةةةةةةةةةؽا  
 

 هةةةةةةةةةةةةةػ كالجبةةةةةةةةةةةةةال الخواسةةةةةةةةةةةةةي
 

 إذا تطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير حمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽا 
 

 هةةةةةةةةةةةةةةةةػ كالشدةةةةةةةةةةةةةةةةيػ عمةةةةةةةةةةةةةةةةيبل
 

 بهةةةةةةةةةةةةةةػ يةةةةةةةةةةةةةةجاوا الدةةةةةةةةةةةةةةايػ 
 

 مجةةةةةةةةةةةةةةةالذ العمةةةةةةةةةةةةةةةػ تتةةةةةةةةةةةةةةةخ  
 

 بهةةةةةةةةةةةةةةةةةا يطيةةةةةةةةةةةةةةةةةب نعةةةةةةةةةةةةةةةةةيػ 
 

 

ي يدددذكر مديشدددة األحدددداء التدددي اسعدددتهؼ   فف هدددا الجسدددان ي العمدددؼ ي الفزددد    
فهي معذؾقته التدي يهؾاهدا   ي التدي أسدرله بجسالهدا القدديؼ   ي أو مدؽ يمؾمده 

 في هؾاها فهؾ عالؼ لها   ي مقرر في حقها   يرؾر ذلػ قاع  :
 أحدةةةةةةةةةةةةةةةاء قةةةةةةةةةةةةةةةج أسةةةةةةةةةةةةةةةختشي

 

 الحبيةةةةةةةةةةةةةةةب يهةةةةةةةةةةةةةةةيػأسةةةةةةةةةةةةةةةخ  
 



 

1907 

 

 عمةةةةةةةةةةةةةةػ و حمةةةةةةةةةةةةةةػ و فزةةةةةةةةةةةةةةل
 

 فيهةةةةةةةةةةةةةةةةا الجسةةةةةةةةةةةةةةةةال قةةةةةةةةةةةةةةةةؽيػ 
 

 يةةةةةةةةةةةا الئسةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةي هؽاهةةةةةةةةةةةا
 

 أقرةةةةةةةةةةةةةةةخ ف نةةةةةةةةةةةةةةةةت ظمةةةةةةةةةةةةةةةةؽا 
 

 لةةةةةةةةةةؽ كشةةةةةةةةةةت تعذةةةةةةةةةةو مثمةةةةةةةةةةي
 

 لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةا طفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةت تمةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽا 
 

 أمةةةةةةةةةةةةةةةةةا رأيةةةةةةةةةةةةةةةةةت كبلمةةةةةةةةةةةةةةةةةي
 

 (1)رحيقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه مختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽا 
 

 

 الخثاء
الر اء مؽ الفشؾو العربية القديسة الذػ أ  ف فيه العرب اددارلهؼ مشدذ الجاهميدة 

دياعيدده كا ددف مؾاددؾدة   ففددي كدد  يددؾه يسددؾت عزعددز   ي يرحدد  األيلدد    ألو 
 عشهؼ غان بد ب الحريب السدتسرة   ي الرراعات الستقدة ب شهؼ.

ي بكددداء دالخشدددداءد عمددد  أخؾعهدددا أ دددهر مدددؽ أو يجهمددده أحدددد   ي ر ددداء د ل مددد  
األخ مية د لح   ها دلؾبة بؽ الحس ر الخفاايد معري    ي كدذلػ بكداء دمدتسؼ 

  2)  أخيه دمالػد   ي األملمة عم  ذلػ كل رة بؽ  ؾعرةد عم
ي إذا كا دف لحغددة الحددزو مددؽ المحغددات التدي يكددؾو ف هددا اإل ددداو صددادقا مددو 
 فده   فك  ما يردر عشه في هذه المحغة يرددر عدؽ معا داة حريريدة لتدرم 

 أبمغ األ ر في  فؾس اآلخرعؽ.
اض األخرػ   فمؼ ي الر اء في ديؾاو  اعر ا قم   بالشدبة إل  غ ره مؽ األغر 

إال عمد  سدف قرداعد   ق مدف أربعدة مشهدا فدي   3) علر فدي ديؾا يده السظ دؾع ؽ
 ر اء أخيه   ي الخامدة ي الدادسة في ر اء بعض أصدقاعه.
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1908 

ي لششغددر إلدد  قردد دله األيلدد  فددي ر دداء أخيدده ي التددي ادداءت صددؾرة صددادقة 
قمدب الذداعر  لمجزع   ي  ار ممتهبة لمؾعة التي ال حد لها   ي ف ها  ذدعر أو

 يخفق ألسا   ي أو  فده لزظره أس  ي حز ا.
 يقؾن في مظمعها :

 نعةةةى الشةةةاعي أخةةةي فعمسةةةت أ 
 

 نعيةةةةةةت و لةةةةةةيذ ذلةةةةةةغ بةةةةةةالتجشي 
 

 أخي قج كشت لةي سةشجا و عؽنةا
 

 و أكثةةةةةةةخ خبةةةةةةةخة بالشةةةةةةةاس مشةةةةةةةي 
 

 سةةةةةجاد الةةةةةخأا عشةةةةةجض أبت يةةةةةه
 

 إذ  سحةةةةةت خيةةةةةؽل الةةةةةخأا عشةةةةةي 
 

مد  ر الفق دد ي مفداخره فدي لفدع ا دد ي عبدارات  ؼ يقفؾ آ ار القدام  في لعداد 
 ازلة  فيقؾن :

 رزقةةةةةةت محبةةةةةةة و رزقةةةةةةت بةةةةةةخا
 

 و إخبلالةةةةةةةةةا ونةةةةةةةةةببل دو  ظةةةةةةةةةؼ 
 

 عطةةاؤض يةةةا أخةةي لمشةةةاس دومةةةا
 

 ي ةةةيف عمةةةى الجسيةةة  بغيةةةخ مةةةؼ  
 

 ب مةةةةغ  يةةةةاأخي قةةةةج كشةةةةت بةةةةخا
 

 فيةةةةةا بذةةةةةخاض فةةةةةي  شةةةةةات عةةةةةج  
 

 حشةةةؽت عمةةةى أبيةةةغ حشةةةؽ شةةةي 
 

 عمةةةةةةةةةةى أبشائةةةةةةةةةةه لعمةةةةةةةةةةؽ سةةةةةةةةةةؼ 
 

 العةةةةةؽ  لئلخةةةةةؽا  دومةةةةةابةةةةحلت 
 

 و لةةةةػ تقمةةةةةب لهةةةةػ ظهةةةةةخ السجةةةةةؼ 
 

 و كشةةت لشةةا  سيعةةا كهةةف أمةةؼ
 

 نمةةةةةةةؽذ بةةةةةةةه فتمقةةةةةةةى كةةةةةةةل أمةةةةةةةؼ 
 

 و لةةػ تخفةةف  شةةاح الةةحل يؽمةةا
 

 (1)لةةةج  بةةةا  كةةةحا مةةةؼ الةةةغخ سةةةؼ 
 

فقددد كدداو  يددداعد الفقددراء   يعحشددؾعم  ا لغربدداء   يعتفزدد  مددؽ غ رمشددة عمدد  
  يكدددداو أمشددددا يمدددد ذ ا لمخدددداعف ؽ   عفيفددددا متؾاضددددعا  السعددددؾزعؽ  بددددارا بؾاالديدددده

 مكافحا أبيا   يباالضافة لذلػ  كا و صالحا لريا قاعسا بالم   مرميا.
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بد و فاضدف  –سبحا ه ي لعدال   –ي مؽ أا  هذه الرفات الحس دة ازاه ربه 
ريحدده إلدد  بارعهددا فددي مكددة السكرمددة   ي أليسددف عميدده صدد ة الجشددازة بددالحره 

بسكة السكرمة بجؾار أه السؤمش ؽ خديجة   3)في مقابر السع ة السكي   ي دفؽ
  ي هذا ما يذ ر إليه في القر دة اللا ية   ح دث يقدؾن  -رضي هللا عشها  –
: 

 كشت السعيؼ عمى الذجائج دائسةا
 

 كسةةةةا كشةةةةت تفةةةةت  مغمةةةةو األبةةةةؽاب 
 

 كػ كشت تشهف لمقؽا إذا طغةى
 

 فتفةةةةةل مةةةةةؼ ظفةةةةةخ لةةةةةه  أو نةةةةةاب  
 

 فكشةةت تاخةةح حقةةه أمةةا الزةة يف
 

 مةةةةةؼ ظالسيةةةةةه فكشةةةةةت أ  مهةةةةةاب 
 

 الةةةبخا أبةةةي أمةةةا  الةةةبخا أخةةةؽتي
 

 الةةةبخا بشيةةةه فقةةةج مزةةةى كذةةةهاب 
 

 زفةةةةؽ  بةةةةالسعبلة مةةةةؼ أا القةةةةخ  
 

 يةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةعج  لكؽاعةةةةةةةةةب أتةةةةةةةةةخاب 
 

 
أأو أخداه قدد ا تقد  إلد  ادؾار ربده ي هدؾ  –أيزدا  -ي يذكر في هذه القر دة 

   يقؾن : في رععاو الذباب إ ر حادث أليؼ بسكة السكرمة
 يةةةا الةةةفؽة األخيةةةار مةةةؼ شةةةبابشا

 

 فارقةةةةةةةت دنيانةةةةةةةا بذةةةةةةةخخ شةةةةةةةباب  
 

 أرداض لةةةةةةةخ لامةةةةةةةج  أحسةةةةةةةو 
 

 متهةةةةةةةةةةةؽر خمةةةةةةةةةةةؽ مةةةةةةةةةةةؼ ا داب 
 

 لػ يجر أداب الطخيةو و مةا در  
 

  حةةةةةو السذةةةةةاة و وا ةةةةةب الخكةةةةةاب 
 

ي إو  ي فددي القردد دة اللاللددة يتسشدد  أو يكددؾو قددد ا تقدد  إلدد  اددؾار ربدده ق مدده  
 أخاه هؾ الذؼ ر اه   ي ذلػ في قؾله :

 كةةةػ كشةةةت أوثةةةخ أ  تقةةةؽل رثةةةائي
 

 لكةةةةةةةؼ سةةةةةةةبقت ففةةةةةةةدت بالعميةةةةةةةاء 
 

 يا شطخ نفدي يا حبيبي يةا أخةي
 

 يةةةا نةةةؽر عيشةةةي يةةةا محةةةأ ر ةةةائي 
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يفددي الرابعددة ي دد ؽ أو أخدداه قددد اسددتراح عشدددما فددارل الددد يا ي ا تقدد  إلدد  الدددار 
 عد ر   ي في األخرة سه  السشان .اآلخرة   فش   الحقؾل في الد يا 
 أخةةةةةي فارقةةةةةت دنيانةةةةةا ألخةةةةةخ  

 

 بهةةةةا تقزةةةةى الحقةةةةؽ  بةةةةبل مطةةةةال 
 

 فشيل الحقؽ  فةي الةجنيا عدةيخ
 

 و فةةةي األخةةةخ  يةةةخ  سةةةهل السشةةةال 
 

 فيةةةةةا بذةةةةةخ  لسةةةةةؼ أد  ديؽنةةةةةا
 

 عميةةةةةةةةةه دونسةةةةةةةةةا قيةةةةةةةةةل و قةةةةةةةةةال 
 

 يةةةةةةةؤدا هللا عشةةةةةةةه كةةةةةةةل ديةةةةةةةؼ
 

 و يحعةةةةةى بالدةةةةةعادة فةةةةةي السةةةةة ل 
 

 يتمف حقؽ  الشاس يمقى و مؼ
 

 (1) ةةةةةةةداء عةةةةةةةادال عشةةةةةةةج الدةةةةةةةؤال 
 

   دددرػ حز دددا غدددامرا لفددديض بددده  فدددس  3)ي فددد  ر اعددده لردددديقه الددددكتؾر دعشتدددرد
 الذاعر التي هزها السراب   يقؾن في مظمعها :

 يعةةةةةةةد عميشةةةةةةةا قةةةةةةةؽل بةةةةةةةالؽدا 
 

 لعالسشةةةةةةةةةا و فارسةةةةةةةةةشا الذةةةةةةةةةجا  
 

 فسؼ الةعب األمةؽر عمةى محةب
 

 و أقدةةةةةةةةاها عميةةةةةةةةه بةةةةةةةةبل نةةةةةةةةدا  
 

 ودا  أعةةةةةةةد محبةةةةةةةةؽب عميشةةةةةةةةا
 

 و أسةةةسى مةةةؼ حةةةؽ  نبةةةل الطبةةةا   
 

 تةةةةةةةجثخ بالسحبةةةةةةةة فاسةةةةةةةةتجابت
 

 لةةةةةةةةه كةةةةةةةةل الطبيعةةةةةةةةة بانرةةةةةةةةيا  
 

 ؼ ي  ؽ مكا ة الفق د عشده   فكا ف لده مشزلدة ك  درة فدي قمبده لسدا يتستدو بده مدؽ 
فددي فددؤاده ال لدايعدده  كددره أخ قدده ي   دد  سددجاياه   ي بؾفالدده لددرم ارحاعسيقددا

 األياه ي ال الميالي . يقؾن :
 و كةةػ هفةةت القمةةؽب إليةةه شةةؽقا

 

 فةةةةةةةةخد الحةةةةةةةةب خةةةةةةةةاطخة التيةةةةةةةةا   
 

 أيةةةةا و هةةةةا يهةةةةل عمةةةةى فةةةةؤادا
 

 لةةةةةةه مةةةةةةؼ القمةةةةةةب أنةةةةةةات التةةةةةةجا  
 

 تغةةةؽص بعسةةةو قمبةةةي ال تبةةةالي
 

 بسةةةةةةا خمفةةةةةةت مةةةةةةؼ ألةةةةةةػ الةةةةةةؽدا  
 

                                                           
 223ص –د /هسؾه يأ جاو  –قر دة مشاااة أخي   2)
هؾ الدكتؾر دعشتر  حتهد أستاذ الف زعاء بعمؾه القاهرة  ي كمية التربية باألحداء   ي  3)

 هدد 2532 –ه 3111لؾفي ي دفؽ باألحداء 



 

1911 

 

 و  ةةخح فةةي الفةةؤاد بعسةةو قمبةةي
 

 يدلدلةةةةةةةةةةةه و يةةةةةةةةةةةؤذ  بانرةةةةةةةةةةةجا  
 

 

ي يددددذكر فددددي الشهايددددة أ دددده يجددددب لددددرم الحددددزو ي الجددددزع ي التدددددمي بالردددد ر ي 
الدددمؾاو   فددالجسيو إلدد  هددذا السردد ر صدداعر   ي لددؽ يخمددد أحددد   دكدد  مددؽ 

  2)عم ها فاو ي يبق  ياه ربػ ذي الج ن ي األكراهد .
  

 هةةةةةي األيةةةةةاا تطؽيشةةةةةا فشسزةةةةةي
 

 إلةةةةةةى قةةةةةةجر اإللةةةةةةه بةةةةةةبل امتشةةةةةةا  
 

 عدائةةةةي فيةةةةغ أنةةةةغ فةةةةي  شةةةةا 
 

 بفزةةةةةةةةةةةل هللا تةةةةةةةةةةةشعػ بالستةةةةةةةةةةةا  
 

 و أنةةةا عةةةؼ قخيةةةب سةةةؽ  نةةة تي
 

 (2)إلةةةةةةةةةةيكػ مةةةةةةةةةةا دعةةةةةةةةةةا هللا دا   
 

ي دد ؽ أو الق ددر الددذؼ دفددؽ فيدده يجددب أو   4)ي فددي ر اعدده لمدددكتؾر دسددعد  ددم يد
يفتخر ي يتعال  ب ؽ الق ؾر  فقد ضدؼ عالسدا ك  درا يتددؼ بالتؾاضدو ي الددساحة 

إل  مؤلفاله الزاخرة عؽ دابؽ حسديس الرقمي ي زه ر  ي البذا ة   باالضافة
 بؽ أب  سمس د يقؾن :

 يةةا سةةعج رمةةذ وةةػ سةةعجا إنةةه
 

 (4)بةةةةيؼ الخمةةةةؽس لفةةةةاخخ يتعةةةةالى 
 

 قةةج وةةػ عمسةةا و افةةخا و بذاشةةة
 

 و سةةةةةةةةساحة و تؽاوةةةةةةةةعا ونةةةةةةةةؽاال 
 

 بالسعةةةار  زاخةةةخا قةةةج كةةةا  بحةةةخا
 

 بآللةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةؼ عمسةةةةةةةةةه تةةةةةةةةةتبلال 
 

 هحا ابؼ حسج يذ يذيج بفزمه
 

 (5)حتةةةةى زهيةةةةخ نةةةةال مشةةةةه مشةةةةال  
 

  
                                                           

  38-37سؾرة الرحسؽ )  2)
 42ص  –د / هسؾه ي أ جاو   3)
هؾ الدكتؾر سعد اسساع    م ي   لؾل  عسادة كمية التربية / اامعة طشظا ي له   4)

ه   2:96لؾفي عاه  –مؤلفات ليسة عؽ : ابؽ حسد يس الرقمي ي زه ر بؽ أبي سمس  
 ي كاو صديقا حسيسا لمذاعر.

 –رمس  –لداو العرب  –راب ي دفشه ي الجسو رمؾس رمس الس ف : أؼ غظاه بالت  5)
 دار السعار 

 :22ص –د / هسؾه يأ جاو  –في ر اء عشتر   6)



 

 

1912 

 الغدل
الغزن مؽ الفشؾو الذعرعة الك رػ التي ا عكدف ع لها عم  اآلداب اإل دا ية 

 ي هؾ مؽ السؾضؾعات الراسخة في األدب العربي.
فقدد لغددزن الجدداهم ؾو فدي معمقددالهؼ   ي فددي كل ددر مدؽ أ ددعارهؼ ي هددؼ يفخددريو 

باديدددة الحجددداز  ي حاضدددرلها   أي يردددفؾو عيذدددهؼ   ي لغدددزن األمدددؾع ؽ فدددي 
فمحقدددؾا بدددالسرأة ييصدددفؾا مدددا كددداو ب دددشهؼ ي ب شهدددا   ي اخدددتص بعزدددهؼ بؾاحددددة 

 عاش لها ي قز   حبه ي هؾ يح ها   فدساهؼ الشقاد بالغزل  ؽ العذرع ؽ.
ي لقددد فددرل دقدامددة بددؽ اعفددرد بدد ؽ الشددد ب ي الغددزن   فقددان دإو الشددد ب ذكددر 

ان الهددؾػ بدده معهددؽ   ي الغددزن إ سددا خمددق الشدداس ي أخ قهددؼ   ي لرددر  أحددؾ 
هؾ الترابي ي االستهتار بسؾدات الشداء   ي يقان في اإل داو غزال إذا كاو 
متذك  بالرؾرة التي لم ق بالشدداء ي لجدا س مدؾافقتهؽ لحااتده بالؾاده الدذؼ 
يجددذبهؽ إلدد  أو يسمدددؽ إليدده   ي الفدددرل ب شهسددا : أو الغددزن هدددؾ السعشدد  الدددذؼ 

فددي الردد ؾة إلدد  الشددداء ليجددذبهؼ مددؽ أامدده   فكدد و الشددد ب إذااعتقددده اإل ددداو 
 . 2)ذكر الغزن ي الغزن السعش   فده د

ي يقدددددؾن دابدددددؽ ر ددددد قد : الشدددددد ب ي التغدددددزن ي التذددددد  ف كمهدددددا بسعشددددد  ياحدددددد 
ي أمددا   3)............ ي أمددا الغددزن فهددؾ إلددض الشددداء ي التخمددق بسددا يددؾافقهؽد

ذدعر ي إو لدؼ يكدؽ هشدام إلدض لهدا ي التغزن فهدؾ :د التحددث عدؽ السدرأة فدي ال
 . 4)ال مؾدة عم  الحريقةد

                                                           
 –األيل   –  / مكتبة الخا جي  – 234ص -كسان مرظف  –ت  – قد الذعر   2)
الرابعة  –ب ريت  –دلر الج    –ت / مح ي الديؽ ع د الحس د  – 3/228 –العسدة   3)

 ه 2:83 –
السؤسدة السررعة  – 237ص –ع د الرؤي  مخمؾ   –ابؽ ر  ق الشاقد الذاعر   4)

 لمت لي  ي التراسة ي الشذر.



 

1913 

 

ي يقدددددؾن دالشؾعدددددؾػد : دإو الغدددددزن هدددددؾ اال دددددتهار بسدددددؾدات الشدددددداء ي الرددددد ؾة 
 . 5)إل هؽد

ي  دداعر ا لددؼ يدددمؼ مددؽ الحددب   فقمبدده داعسددا ممتدداع   يذددكؾ لبددارعج الغددراه   ي 
ر لدده قمبدده يحكددي آالمدده ي ممذالدده ي يسايسدده   ي هددؾ غددراه حريقددي كدداد يشفظدد

 أس  ي حز ا  تيجة فراقه عؽ مح ؾبته ي اغترابه عشها.
 ي لقد أخذ غزله مغاهر عدة    ذكر مشها.

   مؽ مل  قؾله : أوال   الذؽ  و المهفة إلى الحبيب
 طةةةةةةةةةخ يةةةةةةةةةا حسةةةةةةةةةاا و بمةةةةةةةةة 

 

 تحيتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي لحبيبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 و باريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح أنفحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه
 

 بكةةةةةةةةةةةةةةل مدةةةةةةةةةةةةةةغ و طيةةةةةةةةةةةةةةب 
 

 و بم يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ني
 

 إليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه زاد لهيبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 هةةةةةةةةةةةةةؽا  و إنشةةةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةةةؼ
 

 (1)حيةةةةةةةةةةةةخت كةةةةةةةةةةةةل طبيةةةةةةةةةةةةب  
 

 ي قؾله :
 يا قمب  رفقةا بةي فةنني مةجنف

 

 أوةةةةةةشا  بعةةةةةةجاألهل و الخةةةةةةبل  
 

 و أوةةشا  بعةةج حميمةةة و خميمةةة
 

 ممكةةةةةةت بةةةةةةجقتها زمةةةةةةاا كيةةةةةةاني 
 

 و اسةةت ثخت مشةةي بكةةل محبتةةي
 

 و سةةبت فةةؤادا بةةالفؤاد الحةةاني 
 

 أندةةته كةةل مميحةةةة مةةؼ قبمهةةةا
 

 (2)مؤلت بدحخ  سالها أ فةاني  
 

 إذا كاو دامرغ الريس د قد طان ل مه حت  قان عشه :ي 
 فيالةةةغ مةةةؼ ليةةةل كةةة   نجؽمةةةه

 

 (3)بكةةل مغةةار الفتةةل شةةجت بيةةحبل 
 

                                                           
 238ص –الدابق   5)
 87ص –د / هسؾه ي أ جاو  –لحية ي  ؾل   2)
 234ص  –د / لؾ لظم  ؽ العسر  –خظاب الح  ب   3)
 –الخامدة  –دار السعار   – 281ص –ت / دمحم أبؾ الفز  إبراييؼ  – الديؾاو  4)

 ه 1::2



 

 

1914 

فددد و  ددداعر ا ال يهددددأ فدددي ل ددد  ي ال  هدددار   ففدددي الشهدددار مذدددرد   ي فدددي الم ددد  
ي يظمدو الفجدر ي سدره فدي أعسدال قمبده    يرع  الشجؾه ي يدامرها حتد  لودؾب

 يكاد يذيب أض عه  ؾقا ي لهفة إل  ح   ته   يقؾن :
 ياليةةةةةةل إنةةةةةةي فقةةةةةةجت ترةةةةةةبخ  

 

 و  خعت ك س الهجخ و الحخمةا  
 

 سامخت بجرض و الشجؽا عةجدتها
 

 حتةةةةةةى مممةةةةةةت وعةةةةةةجها أعيةةةةةةاني 
 

 أشتا  رؤيةة نجستةي مةؼ بيشهةا
 

 تمةةةةغ التةةةةي ممكةةةةت عشةةةةا  بيةةةةاني 
 

 عيشةةي بطيةةف خيالهةةاو تكحمةةت 
 

 (4)فتديشةةةةت مةةةةؼ كحمهةةةةا أ فةةةةاني 
 

 . ثانيا   الؽفاء لمحبيب
فهددددؾ يع دددددر عدددددؽ مؾقدددددض ياحدددددد   ي ال يددددذكر إال ح  بدددددة ياحددددددة   فهدددددؾ لددددديس 
كالذددعراء الددذيؽ ذكددريا أكلددر مددؽ ح  بددة فددي أكلددر مددؽ قردد دة   أمددا الذدداعر 

يقدددؾن دبددديؼ د ف شذدددد  ددعره الغزلدددي فدددي مح ؾبددة ياحددددة هدددي زياتدده   ي التدددي 
 عشها:

 الذةةةعخ مشةةةةغ قبدةةةته يةةةةا لةةةةادتي
 

 ألهستشةةةةةةي حمةةةةةةؽ القرةةةةةةائج كالةةةةةةجر 
 

 شعخا اليغ و فيغ الشعت حخوفه
 

 بسةةةةةجاد حبةةةةةي مةةةةةؼ وفةةةةةائي لمقسةةةةةخ  
 

 أنةةةت الكخيسةةةة فةةةؽ  حةةةج ترةةةؽرا 
 

 و أل ل عيشيغ قج عدفت عؼ الدةفخ 
 

 و لؽ استطعت كتبت فيةغ قرةيجة
 

 أل يةةةةةةةةة ال ميةةةةةةةةةة مةةةةةةةةلء البرةةةةةةةةةخ 
 

 إنشةةةةةيلكةةةةةؼ عدائةةةةةي يةةةةةا فتةةةةةاتي 
 

 سةةجمت فيةةغ حبيبتةةي أحمةةى الرةةؽر 
 

 يةةا مشتهةةى أممةةي و سةةخ سةةعادتي
 

 (1)إنةةي عذةةقتغ فةةي البجايةةة و السقةةخ 
 

ي الؾفاء مؾصؾن عم  الدياه   حت  بعد مريه عذرعؽ عاما عم  زيااهسا   
 يقؾن:

                                                           
 235ص –د / لؾ لظم  ؽ العسر   5)
 261ص –د / لؾ لظم  ؽ العسر  –الذعر مشػ   2)
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 يةةا مةةؼ أراهةةا فةةي رؤاا و نةةاظخا 
 

 رمةةةةةةد البةةةةةةخاءة و الشقةةةةةةاء الطةةةةةةاهخ 
 

 و التقةةى أنةةت األالةةالة و األمانةةة
 

 و الرةةج  و اإلخةةبلص نبةة  مذةةاعخ 
 

 عذةةةخو  عامةةةا يةةةا حيةةةاتي بيششةةةا
 

 مةةةةةخت عمةةةةةي مةةةةةخور طيةةةةةف عةةةةةابخ 
 

 عذةةشا بهةةا الةةشؽيؼ يجسةة  شةةسمشا
 

 حةةةةةةةب و إخةةةةةةةبلص يةةةةةةةخ  كالشةةةةةةةادر 
 

 أهةةةةةؽاض يةةةةةا بةةةةةجر أوةةةةةاء حياتشةةةةةا
 

 و عميةةغ أوقةةف خةةاطخا مةة  نةةاظخا  
 

 لةةةؽ تطمبةةةيؼ العسةةةخ مهةةةخ لقاءنةةةا
 

 (2)لبحلتةةةةةه طؽعةةةةةا ولدةةةةةت بخاسةةةةةخ 
 

 ثالثا فجاء الحبيب .
ي مددؽ  دددة  ددؾقه ي لهفتدده عمدد  ح   تدده يفددديها بشفددده ي ريحدده   ي ذلددػ ملدد  

 قؾله :
 فةةةةةةةةةجاض نفدةةةةةةةةةي و روحةةةةةةةةةي

 

 و خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافقي و حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتي 
 

 ف نةةةةةةةةةةةةةةةت قةةةةةةةةةةةةةةةخة عيشةةةةةةةةةةةةةةةي
 

 وأنةةةةةةةةةةةةةةت الةةةةةةةةةةةةةةؽرة ذاتةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 و أنةةةةةةةةةةةةةت نبةةةةةةةةةةةةة  حشةةةةةةةةةةةةةا 
 

 ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيف بالسكخمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
 

 و أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت باقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ورد
 

 أريجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشفحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
 

  ةةةةةةةةةةةةةةةداض ربةةةةةةةةةةةةةةةغ خيةةةةةةةةةةةةةةةخا
 

 (3)ا يةةةةةةةةةةةةةةةات يةةةةةةةةةةةةةةا ايةةةةةةةةةةةةةةة  
 

ي بعددد مددرير ربددو قددرو عمدد  زيااهسددا مازالددف  ددار الحددب مذددتعمة فددي قمبدده   
أو يبددارم ف هددا   ي يجسددو  –سددبحا ه ي لعددال   -فيفددديها بع شيدده   ي يدددعؾ هللا

ب شهسددا فددي اشددة الخمددد يددؾه الريامددة   إ دده عمدد  كدد   ددئ قدددير . يرددؾر ذلددػ 
 فيقؾن :

 عيشةةةةةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةةةةةج  عيشيةةةةةةةةةةةةةةةغ يةةةةةةةةةةةةةةةا أحمةةةةةةةةةةةةةةةى كخيسةةةةةةةةةةةةةةةة
 

 مةةةةةةةةةؼ لهةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةكؼ الفةةةةةةةةةؤاد ألنهةةةةةةةةةا ألمةةةةةةةةةى نجيسةةةةةةةةةه يةةةةةةةةةا
 

                                                           
 241ص –الدابق  –قر دة لؾ لظم  ؽ العسر   3)
 84ص –د / هسؾه ي أ جاو  –دعؾت ربي   4)



 

 

1916 

 تفةةةةةةةجيغ روحةةةةةةةي يةةةةةةةا مشةةةةةةةى روحةةةةةةةي و يةةةةةةةا أزكةةةةةةةى نجيسةةةةةةةه
 

 مةةةةةةةؼ ربةةةةةةة  قةةةةةةةخ  يةةةةةةةا حيةةةةةةةاتي كشةةةةةةةت لةةةةةةةى زو ةةةةةةةا رحيسةةةةةةةه
 

 عيشةةةةةةةةةاض كةةةةةةةةةػ نعةةةةةةةةةخت لةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةي رأفةةةةةةةةةة يةةةةةةةةةا رؤومةةةةةةةةةه
 

 و مشحتشةةةةةةةةةةةةةا حةةةةةةةةةةةةةب بةةةةةةةةةةةةةبل حةةةةةةةةةةةةةج دعؽنةةةةةةةةةةةةةا أ  يجيسةةةةةةةةةةةةةه
 

 يةةةةةةةةةةةةةارب بةةةةةةةةةةةةةارض فةةةةةةةةةةةةةي حبيبتشةةةةةةةةةةةةةا و درتشةةةةةةةةةةةةةا الكخيسةةةةةةةةةةةةةه
 

 (1)لخمةةةةةةةةج الععيسةةةةةةةةهو ا سةةةةةةةة  إلهةةةةةةةةي بيششةةةةةةةةا فةةةةةةةةي  شةةةةةةةةة ا
 

 رابعا   السدج بيؼ الحب و الطبيعة.
ف تجدددده بغزلدددده إلدددد  الظ يعددددة يجعمهددددا  –فددددي بعددددض األحيدددداو  –ي يدددددتر حبدددده 

 لذاركه حبه   يقؾن مخاطبا البحر:
 تتكدةةةةةخ األمةةةةةؽاج فةةةةةؽ  متؽنةةةةةه

 

 كتكدةةةةةةةخ األلسةةةةةةةاس فةةةةةةةؽ   بةةةةةةةيؼ 
 

 و مشةةةةةاظخ حدةةةةةشاء قةةةةةج خمعةةةةةت
 

 عمةةى و ةةه الةةجنا مةةؼ روعةةة التكةةؽيؼ 
 

 هللا أبةةةةةةجعها و أحدةةةةةةؼ سةةةةةةبكها
 

 و هللا أبةةةةةةةةج  أدمةةةةةةةةا مةةةةةةةةؼ طةةةةةةةةيؼ 
 

 فمطالسةةةةةا أبحةةةةةخت خمةةةةةف رحابةةةةةه
 

 أرنةةةةةؽ إلةةةةةى عةةةةةحب السشةةةةةى تخويشةةةةةي 
 

 عمقةةةةةةت أمةةةةةةالي بةةةةةةه فتقطعةةةةةةةت
 

 (2)و مزت م  األمؽاج مثةل ظشةؽني 
 

 ي يقؾن مخاطبا الم   :
 يةةةةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةةةةجيػ الميةةةةةةةةةةةةل إنةةةةةةةةةةةةي 

 

 دائسةةةةةةةةا فةةةةةةةةي الميةةةةةةةةل وحةةةةةةةةجا  
 

 مةةةةةةةةةؼ ذبةةةةةةةةةؽل الدهةةةةةةةةةخ أبكةةةةةةةةةي
 

  فةةةةةةةةا  الشبةةةةةةةة  عشةةةةةةةةجا مةةةةةةةةؼ 
 

 مةةةةةةةةةةةةةةةؼ ظةةةةةةةةةةةةةةةبلا يحتةةةةةةةةةةةةةةةؽيشي
 

 مةةةةةةةةةؼ سةةةةةةةةةكؽ  لةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةديؼ 
 

 يالذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽقي راح يطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽا 
 

 كدةةةةةةةةةةةةةةةخاب لةةةةةةةةةةةةةةةيذ يغشةةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 طةةةةةةةةةةةؽل ليمةةةةةةةةةةةي دو  ظعشةةةةةةةةةةةي  رحمةةةةةةةةةةةةةة األشةةةةةةةةةةةةةجا  ظمةةةةةةةةةةةةةت
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 لةةةةةةةةةيذ يةةةةةةةةةجرا بةةةةةةةةةي أنةةةةةةةةةيذ
 

 (1)كةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةؼ إنةةةةةةةةةذ و ةةةةةةةةةؼ 
 

 خامدا   األلػ و العحاب  
 يقؾن مرؾرا لؾعته ي عذابه  تيجة حبه :

 بمةةةؽت الحةةةب حتةةةى قمةةةت ليتشةةةي
 

 أمةةةةةةؽت ف سةةةةةةتخي  مةةةةةةؼ العةةةةةةحاب 
 

 فقةةةةةةالؽا لةةةةةةيذ مةةةةةةؽت بةةةةةةالتسشي
 

 و إ  يكتةةةةب فسالةةةةغ مةةةةؼ لةةةةبلب 
 

 فقمةةةت عمسةةةت لكةةةؼ فةةةي التسشةةةي
 

 شةةةةةةةفاء لمسحةةةةةةةب مةةةةةةةؼ العةةةةةةةحاب 
 

 فقمبةةةةةةي يةةةةةةا رفيةةةةةةو بةةةةةةه وةةةةةةخاا
 

 طمبةةةةةةةةةةت لةةةةةةةةةةه دواء ليدةةةةةةةةةةتطاب 
 

 فعةةةةةةةد عمةةةةةةةي يةةةةةةةا لهفةةةةةةةي دواء 
 

 أمةةةةا فةةةةي كةةةةل يةةةةؽا فةةةةي وةةةةباب 
 

 دوائةةةي يةةةا رفيقةةةي بعةةةير  شبةةةي
 

 (2)أيةةؼ لةةي لسةةذ الدةةخابو لكةةؼ  
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 شعخ الطبيعة
  2)الظبو ي الظ يعة هؾ :د الخميقة ي الدجية التي ا   عم ها اإل داود 

إذا صح اصظشاع لغة السعااؼ المغؾعة فدي هدذا البداب ي يقؾن  د / س د  ؾف  
لعشدي  د و ؽ : الحددي مسدا عددا اإل ددداو   ي الردامف كالحدداعق ي الغابددات ي 

  ي مؽ هشا قالؾا :  اعر الظ يعة ي  اعر اإل داو   كسدا الجبان ي ما إل ها 
  3)قالؾا مؾضؾعات الذعر    ة : هللا ي الظ يعة ي اإل داو د

ي  عر الظ يعة هؾ :دالذعر اذؼ يسلد  الظ يعدة الحيدة ي الظ يعدة الردامتة   
  4)كسا لسلمتها  فس الذاعر ي اسمها خيالهد

عر فدددي القدددديؼ اسدددتعس  فدددي  دددعره ي ا ظ قدددا مدددؽ هدددذا التعرعددد   جدددد أو الذدددا
الظ يعة بشؾع هدا : الحيدة ي الردامتة   فقدد يصدض الذداعر : الفدرس ي الشاقدة 
ي الغ دي ي الحسددار الؾحذددي ي الشعامددةي كمددب الردد د   ي غ رهددا مددؽ صددفات 
الظ يعة الحية . كسا يصض الم   ي األطد ن ي ال درل   ي الرعدد ي السظدر ي 

األ هددددار   ي غ رهسدددا مددددؽ صددددفات الظ يعددددة الغ دددث   ي الجبددددان ي الؾديدددداو ي 
 الرامتة.

ي في العرر الحديث فتؽ الذعراء بسشاعر الظ يعدة الدداحرة   فتغشدؾا بهدا فدي 
 أ عارهؼ   يقؾن دأحسد  ؾقيد ياصفا الربيو:

 ممةةةةةغ الشبةةةةةات فكةةةةةل أرض دار 
 

 تمقةةةةةةةةةا  بةةةةةةةةةاألعخاس واألفةةةةةةةةةخاح 
 

 مشذةةةةةؽرة أعبلمةةةةةه مةةةةةؼ أحسةةةةةخ
 

 قةةةا  وأبةةةةيَف فةةةي الخبةةةةى لسةةةةاح 
 

 لبدةةت لسقجمةةه الخسائةةل وشةةيها
 

 (4)ومةةخحؼ فةةي كشةةف لةةه و شةةاح 
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ي لقد  غر  اعر ا إلي الظ يعة ي ما ف ها مؽ مشاعر خ بة ط ي ية كا ف أي 
صددشاعية   فددا عكس اسددان لمددػ السشدداعر عمدد  مرايددا يادا دده   التددي ا عكدددف 

ي السدددداء ي  بددددديرها عمدددد  صددددؾره ي أخ مته.فؾاددددد اه يرددددض البحددددر ي الم دددد   
 الري    ي غ ر ذلػ مؽ السشاعر الظ ي ية.

فعم  أعتاب  هر دحزعراود مؽ ك  عاه  دتق   أاس  فرؾن الددشة ي أحرهدا 
ي هددددؾ فردددد  الرددددي    صدددداحب الغدددد ن ي الجسددددان   يمددددؾو الكددددؾو ب لؾا دددده 

 الدحرعة   فتظرب أللحا ه األ جار   ي لتراقص مو  ديسه العم   األزهار.
ر الددرح ت إلدد  البحددار ي السشتجعددات   ي يجددد الشدداس فيدده ي فددي الرددي  لكلدد

فرصددة لمدددفر ي التددزاير ي قزدداء اإلاددازات الردديفية ي الراحددة ي الرفاييددة ي 
 الستعة   ح ث يظؾن الشهار ي يقرر الم   .

ي فدددي فرددد  الردددي  مدددؽ كددد  عددداه يدددذهب  ددداعر ا إلددد  السددددو الدددداحمية ي 
ؾاه ذهدددددب إلددددد  مديشدددددة الذدددددؾاطئ هربدددددا مدددددؽ  ددددددة الحدددددر   ي فدددددي أحدددددد األعددددد

 األسكشدرعة دبمد الحب ي الجسان د   ي هشام قان:
 اسةةةةةةةةةةةكشجرية  شةةةةةةةةةةةة فيحةةةةةةةةةةةاء

 

 فيهةةةةةةا الجسةةةةةةال الشةةةةةةاعػ الؽوةةةةةةاء 
 

 كةةةةةػ لةةةةةي مةةةةةؼ ذكخيةةةةةات حمةةةةةؽة
 

 قمبةةةةةي بهةةةةةؼ وقةةةةةج عبةةةةةخ  هةةةةةؽاء 
 

 البحةةةخ أطةةةخب إ  وقفةةةت بذةةةطه
 

 (1)و يكةةاد يدةةكخني الذةةحا و السةةاء 
 

 يرفه  اعر ا فيقؾن : ي الري  مؽ أ د فرؾن الدشة حرارة  
 إ  الدةةةةةةةةةةحاب قةةةةةةةةةةج انتذةةةةةةةةةةخ

 

 و بةةةةةةةةةبل  مةةةةةةةةةؼ هةةةةةةةةةحا الخطةةةةةةةةةخ 
 

 فةةةةةةةةةةةةةةالبخت الةةةةةةةةةةةةةةجنيا هشةةةةةةةةةةةةةةا
 

 و األفةةةةةةةةةةةةةو يبةةةةةةةةةةةةةجو مكفهةةةةةةةةةةةةةخ 
 

ي يتخذ مؽ فر  الردي  فرصدة سدا حة ل ؾاده رسدالة أخ ليدة إلد  السجتسدو 
  يكذددض ف هددا عددؽ  قاعردده ي معايبدده ي خاصددة الددذيؽ يددذه ؾو إلدد  الذددؾاطئ 
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السددداء بس بدددس خفيفدددة   يؾاددده إلددد هؼ هدددذه الرسدددالة مدددؽ الشدددداء ي يشزلدددؾو إلددد  
 قاع :

 و الحةةةةةةةةةةةخ  أفزةةةةةةةةةةةى بهةةةةةةةةةةةػ
 

 لتدةةةةةةةةةةةةةةةةفل و لكةةةةةةةةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 
 

 خمعةةةةةةةةةةةؽا مبلبدةةةةةةةةةةةهػ و هةةةةةةةةةةةا
 

  ةةةةةةةةةةةةةةؽا كةةةةةةةةةةةةةةالجخاد السشتذةةةةةةةةةةةةةةخ 
 

 مةةةةةةةةةةةؼ كةةةةةةةةةةةل لانيةةةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةةةةا
 

 أنةةةةةةةةةف الجسةةةةةةةةةال قةةةةةةةةةج انكدةةةةةةةةةخ 
 

قددددد أمددددر بالحجدددداب ي الدددددتر يأو  –سددددبحا ه ي لعددددال  –ي ي دددد ؽ أو الخددددالق 
سيحاسددد هؼ عمددد  مدددا قددددمؾا فدددي الجسيدددو سددديقض أمددداه السدددؾل  يدددؾه الريامدددة ي 

  قددان لعددال  د يددؾه يبعددلهؼ هللا اسيعددا ف ش ددوهؼ بسددا عسمددؾا أحردداه هللا ي د يدداهؼ
 (2) دؾه وهللا عم  ك   ئ  ه دد

 أومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا دروا أ  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحا
 

 سةةةةةةةةال قزةةةةةةةةى بدةةةةةةةةتخخمةةةةةةةةو الج 
 

 و ب نةةةةةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةةةةةاداا قةةةةةةةةةةةةةةةأ
 

 سيشقزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي و سيشتذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 
 

 لةةةةةةةةةةةػ يبةةةةةةةةةةةو إال الةةةةةةةةةةةالحا ال
 

 أعسةةةةةةةةةةال فةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةاض لبةةةةةةةةةةخ 
 

 أمةةةةةةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةةةةةةحا قةةةةةةةةةةةةةةةةجمتػ
 

 مةةةةةةةةةةؼ طةةةةةةةةةةال  يغةةةةةةةةةةؽا البذةةةةةةةةةةخ 
 

 فيشجمةةةةةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةةةةةؽا الحدةةةةةةةةةةةةةا
 

 (1)ب و ذلةةةةةةةةغ أمةةةةةةةةخ قةةةةةةةةج قةةةةةةةةجر 
 

التددي يرلادهددا كدد  مهسددؾه ي حددزعؽ ي عا ددق    ي البحددر مددؽ أفزدد  ااألمدداكؽ
فهددؾ يبعددث الراحددة ي الظس   شددة ي الهددديء    ذددكؾ إليدده هسؾمشددا ي أحزا شددا   ي 
 ذدداركه أفراحشددا   ي  ع ددر لدده عددؽ كدد  مددا بددداخمشا   فهددؾ الرددديق الددذؼ  جددده 
فدي الؾحددة   ي لظسدوؽ إليده فدي أ ده لدؽ يكذدض أسدرار ا   كد  هدذه السعددا ي ي 

 اعر ا ح ؽ ذهب إل  البحر في فر  الري    فقان :غ رها صؾرها  
 تتكدةةةةخ األمةةةةؽاج فةةةةؽ  متؽنةةةةه

 

 كتكدةةةةةةخ األلسةةةةةةاس فةةةةةةؽ   بةةةةةةيؼ 
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 قج كا  لي فيهةا مبلعةب الةيبة
 

 و معاهةةةةةج درسةةةةةت فةةةةةبل تذةةةةةجيشي 
 

 فةةةاألفو يحسةةةل فةةةي ثشايةةةا ليبةةةه
 

 حسةةةةةبل مةةةةةؼ ا مةةةةةال قةةةةةج تكفيشةةةةةي 
 

 عمقةةةةةت أمةةةةةالي بةةةةةه فتقطعةةةةةةت
 

 و مزةةت مةة  األمةةؽاج مثةةل ظشةةؽني 
 

 فةةجنؽت مشةةه عمةةى حيةةاء عمشةةي
 

 أحعةةةةى بسةةةةا لةةةةػ تحتدةةةةبه ظشةةةةؽني 
 

 فةةةةةةةة هبل لسةةةةةةةةا رأنةةةةةةةةي ماةةةةةةةةببل
 

 و تسايمةةةةةةةةةت ألرةةةةةةةةةانه لتقيشةةةةةةةةةةي 
 

 مةةةؼ بةةةخد إعرةةةار و حةةةخ دويةةةه
 

 (2)أالبحت في أمؼ و في تحريشي 
 

لمتع  ر عؽ أحزا ه   ي  ي يمج  الذاعر أحيا ا إل  الظ يعة   فيجد ف ها متشفلا
ح رله ي آالمه   فعشدما سافر يحده لمعس  فدي محافغدة داألحدداءد بالددعؾدية 
أحددس بالغربددة ي الؾحدددة   ي قددد  غددر حؾلدده فمددؼ يجددد إال الم دد  ي لدده  ددكؾاه ي 

  جؾاه عم   كالة دامرغ الريس د فقان:
 يةةةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةةةجيػ الميةةةةةةةةةةةل إنةةةةةةةةةةةي

 

 دائسةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي الميةةةةةةةةةةل وحةةةةةةةةةةجا 
 

 مةةةةةةةةؼ ذبةةةةةةةةؽل الدهةةةةةةةةخ أبكةةةةةةةةي
 

 مةةةةةةةةةؼ  فةةةةةةةةةا  الشبةةةةةةةةة  عشةةةةةةةةةجا 
 

 مةةةةةةةةةةةةةؼ ظةةةةةةةةةةةةةبلا يحتةةةةةةةةةةةةةؽيشي
 

 مةةةةةةةةةةؼ سةةةةةةةةةةكؽ  لةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةديؼ 
 

 مةةةةةةةةؼ شةةةةةةةةباب لةةةةةةةةي سةةةةةةةةجيؼ
 

 و التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخاب و حشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيؼ 
 

 ي ذات مره مرض الذاعر في غربته   ي لؼ يجد أحد بجا به يدايعه   فقان:
 عمةةةةةةةةة فةةةةةةةةي الجدةةةةةةةةػ راحةةةةةةةةت

 

 تزةةةةةةةةةةةجخ الةةةةةةةةةةةخوح و تزةةةةةةةةةةةشي 
 

 رحمةةةةةةةةةةةةة األشةةةةةةةةةةةةجا  ظمةةةةةةةةةةةةت
 

 طةةةةةةةةةةةةؽل ليمةةةةةةةةةةةةي دو  ظعشةةةةةةةةةةةةي 
 

 أنةةةةةةةةةيذلةةةةةةةةةيذ يةةةةةةةةةجرا بةةةةةةةةةي 
 

 كةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةةؼ إنةةةةةةةةةةذ و  ةةةةةةةةةةؼ 
 

                                                           
 37ص  –الدابق  –مؽ يحي البحر   3)



 

 

1922 

 –ي يشغددر الذدداعر حؾلدده فمددؼ يجددد األهدد  ي األصددحاب   ف مجدد  إلدد  السددؾل  
يشاايه ي يتزرع إليه أو يعفدؾ عشده ي يذدفيه ي يفدػ كربده أل ده  –عز ي ا  

 يح دا في غربته. يقؾن:
 ليةةةةةةةةخ إنةةةةةةةةي شةةةةةةةةست بخئةةةةةةةةي

 

 عشةةةةةةةةةةج ربةةةةةةةةةةي فهةةةةةةةةةةؽ حدةةةةةةةةةةبي 
 

 أرتجةةةةةةةةةةةةةي مشةةةةةةةةةةةةةه الذةةةةةةةةةةةةةفاء
 

 مةةةةةةةةةةةةةةؼ مزةةةةةةةةةةةةةةخاني و كخبةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 إلهةةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةةج بعفةةةةةةةةةةةؽيةةةةةةةةةةةا 
 

 (1)و لتةةةةةةةةةةةةخح يةةةةةةةةةةةةا رب قمبةةةةةةةةةةةةي  
 

ي أحيا ا يسزج ب ؽ الحب ي الظ يعة   فديجمس عمد   داطئ لرعدة د العظدض د 
في قرعته  ي ي لهدا أ دؾاقه   ي يظمدب مدؽ السداء أو يحسد  سد مه إلد  ح   تده 

 فيقؾن :
  مدةةةةت عمةةةةى شةةةةاطا العطةةةةف

 

 أرسةةةةةةةةل سةةةةةةةةبلمي مةةةةةةةة  التخعةةةةةةةةة 
 

 و كانةةةةت ميةةةةا  العطةةةةف  فةةةةت
 

 لتبمةةةة  سةةةةبلمي لحبيبتةةةةيفسؽ ةةةةت  
 

ي يدير حؾار ب شه ي ب ؽ الساء   فيظمب مشه أو ي لي له مؽ ح  به بسا يذفي 
صدره ي  ؾقه إل ها   ف درد عميده السداء ب  ده سيدد لها عشددما يمسدس مشهدا الخدد 
ي الذفت ؽ   عشدعذ يغار الذاعر مؽ الساء    ؼ يعؾد إلد  ر  دده مدرة  ا يدة   

غ رلددده   ي يدددرد ذلدددػ إلددد  الحدددب الدددذؼ يعسدددي  ي يددددرم أ ددده لددديس لددده حدددق فدددي
 الع ؾو عؽ الرؾاب في غسرة الذؾل ي المهفة   يقؾن :

 فقمةةت لةةه يةةا مةةاء هةةبل عةةجت لةةي
 

 بسةةةةا يشفةةةة  مشةةةةي الةةةةجا  و لمتةةةةي 
 

 فقةةةةةةةةةةةال س سةةةةةةةةةةة لها إذا مةةةةةةةةةةةا
 

 لسدةةةةةةةةةةةةةت الخةةةةةةةةةةةةةج و الذةةةةةةةةةةةةةفة 
 

 فغةةةةخت مةةةةؼ السةةةةاء يمةةةةثػ فاهةةةةا
 

 و لةةةػ يةةةغ لةةةي الحةةةو فةةةي ليختةةةي 
 

 الحةةةةب يعسةةةةي العيةةةةؽ   و لكشةةةةه
 

 (1)عةةةؼ الخشةةةج فةةةي لسةةةخة المهفةةةة  
 

                                                           
 79ص –  ؽ العسر د / لؾ لظم – ديؼ الم     2)
 33ص  –د / هسؾه ي أ جاو  –س ه مو الساء   2)



 

1923 

 

ي قدددد لغزدددب الظ يعدددة عمددد  اإل دددداو   فتزلدددزن األرض ي لخدددرج أ قالهدددا . ي 
الزلددددزان مددددؽ الغددددؾاهر الظ ي يددددة الددددذؼ يحدددددث  تيجددددة اهتددددزاز يردددد ب طبقددددات 

ي هدؾ يذدك  خظدرا ك  درا  األرض الداخمية ي يشتق  ل   ره إل  سدظح األرض  
 عم  حياة الشاس.

ه   صؾره الذداعر  3::2ي عشدما يقو الزلزان عم  مرر ا الح  بة في عاه 
لخزدددو لددده رؤيس  –سدددبحا ه ي لعدددال   –ي بددد ؽ أ ددده آيدددة مدددؽ آيدددات السدددؾل  

الغددددددالس ؽ   ي يخذدددددداه الجبددددددابرة ي يزلددددددزن عر ددددددهؼ   ي يجعمهددددددؼ  صدددددداغرعؽ 
 خاضع ؽ   ي يقؾن عم  لدا ه :

 ا الدلةةةةةدال مةةةةةؼ ايةةةةةات ربةةةةةيأنةةةةة
 

 تط طةةةةةةةة  لةةةةةةةةي رؤوس العالسيشةةةةةةةةا 
 

 و تخذةةةةاني الجبةةةةابخة الةةةةجواهي
 

 كةةةةةةةةة ني سةةةةةةةةةيج فةةةةةةةةةي العالسيشةةةةةةةةةا 
 

 أزلةةدل عخشةةهػ و ألةةف مةةشهػ
 

 (2)و أ عمهةةةةةةةةػ عتةةةةةةةةاة الةةةةةةةةالخيشا 
 

 

  

                                                           
 74ص  –الدابق  –الزلزان   3)
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1925 

 

 األساليب
األسمؾب هؾ دالظرعقة التي يرؾ  ف ها الكالب أفكاره  ي ي  ؽ عسدا يجدؾن فدي 

ي األسددددال ب عشددددد الذدددداعر كل ددددرة ي   2) فددددده مددددؽ العؾاطددددض ي اال فعدددداالت د
 متشؾعة   ي يسكؽ لشايلها عم  الشحؾ التالي:

 األسمؽب الجدل أوال 
ي  درػ   3)دي هؾ الذؼ لعرفه العامة إذا سدسعته ي ال لددتعسمه فدي محايرالهدا د

 ذلػ األسمؾب عشدما يتحدث عؽ الزلزان في قؾله :
 أنةةةا الدلةةةدال مةةةؼ ايةةةات ربةةةي

 

 تط طةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةي رؤوس العالسيشةةةةةةةةةا 
 

 و تخذةةاني الجبةةابخة الةةجواهي
 

 كةةةةةةةةةة ني سةةةةةةةةةةيج فةةةةةةةةةةي العالسيشةةةةةةةةةةا 
 

 مشهػ أزلدل عخشهػ و ألف
 

 (3)و أ عمهةةةةةةةةةػ عتةةةةةةةةةاة الةةةةةةةةةالخيشا 
 

 ي قؾله في قر دة دالدرةد:
 يةةةةةا درة فةةةةةؽ  تةةةةةاج القةةةةةجس تةةةةة لو

 

 و شةةةةامة فةةةةي  بةةةةيؼ السجةةةةج تعتشةةةةو 
 

 و يةةةةةةا مشةةةةةةارة عةةةةةةد فةةةةةةي حزةةةةةةارتشا
 

 ذكختشةةةةا بةةةةاأللي راحةةةةؽا و مةةةةؼ سةةةةبقؽا 
 

 يا بشي عفيخاء قج خاوا لسار  لعةى
 

 معةةةةةؽذ و معةةةةةاذ الجهةةةةةل قةةةةةج الةةةةةجقؽا 
 

 أسةةامة فةةةي شةةةجاعته و يةةا بةةةؼ زيةةةج
 

 (4)ذودا عؼ الجيؼ هػ لمجيؼ قج عذقؽا 
 

 ي قؾله :
 مبلمةةة  السجةةةج فاقةةةت كةةةل تسجيةةةج

 

 شةةةجت بهةةةا ألدةةةؼ مةةةؼ ليةةةخ تحجيةةةج 
 

 و العمةةةةةػ أس لهةةةةةا تعمةةةةةؽ مشةةةةةائخ 
 

 فةةةي كةةةةل ربةةةة  مةةةؼ الؽديةةةةا  والبيةةةةج 
 

                                                           
د  –دار  هزة مرر  – 62ص  –د / أحسد بديؼ  –أسس الشقد األيل  عشد العرب   2)

 ت
 5:7ص  –الدابق   3)
 74ص  –د / هسؾه ي أ جاو   4)
 236ص  –د / الدابق   5)



 

 

1926 

 رعةةةي ممةةةؽض الحسةةةى لمعمةةةػ مشدلةةةة
 

 مةةؼ أسدةةؽا دولةةة مةةؼ ليةةخ تذةةييج 
 

 فهجا لةه زمشةا عبج العديد االطفى
 

 يخعةةى العمةةؽا ليخسةةى نهزةةة الرةةيج 
 

 و  ةةةاء كةةةل مميةةةغ بعةةةج  فسزةةةى
 

 (1)بهسةةةةةةة الةةةةةةمبة يدةةةةةةعى لتؽحيةةةةةةج 
 

فاأللفاظ السدتعسمةدالزلزان   لظ ط    الغالس شدا   الجبدابرة   عر دهؼ   عتداة   
   صدددداغرعشا  درة   لدددد لمق   القدددددس   ا دددد ؽ    ددددامة   مشددددارة   بشددددي عف ددددراء

غسار   لغ     جاعة   ذيديا  م مح السجد   لسج دد   لحديدد   الؾديداو   
ال  د   رعو   ممؾم الحسد     هزدة الرد د   هسدة   صدمبة د   ليددف غرعبدة 
ي ال حؾ دية   ي قرعبددة التشدداين إلدد  الظبقددة السلقفدة   بع دددة عددؽ طبقددة العامددة 

 الذيؽ يحتااؾو إل  الكذض عشها لفهؼ معشاها الدق ق.
 ثانيا   األسمؽب الدهل

د ي هددؾ الددذؼ يخمددؾ أي يكدداد  مددؽ ألفدداظ الظبقددة السلقفددة بذددر  أو يرلفددو عددؽ 
 . ي  رػ ذلػ عشد دبديؼ د في مل  قؾله :  3)ألفاظ الدؾقةد

 أيةةةةا قهةةةةةؽة  ةةةةةاءت إليشةةةةةا تحيةةةةةة
 

 لهةةةةا فةةةةي عقةةةةؽل الذةةةةاربيؼ مةةةةداج 
 

 تسيةةل إلةةى "ابةةؼ الجةةؽهخا" تةةؽددا
 

 و فيهةةةةةةا لكةةةةةةل الذةةةةةةاربيؼ عةةةةةةبلج 
 

 فيةةةا أيهةةةا الدةةةاقي أدرهةةةا هشيئةةةة
 

 أوةةةةةةا بهةةةةةةا لمسحتدةةةةةةيؼ شةةةةةةخاب 
 

 لعل لحيح الطعػ يبقى عمى السةج 
 

 (3)ودادا يةةخي  الةةشفذ و هةةؽ رتةةاج 
 

 ي قؾله
 فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ل مهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبل

 

 حممةةةةةةةةةةةةةةةةةت مشةةةةةةةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةةةةةةةهبل 
 

 فهةةةةةةةةةةةةل تطيةةةةةةةةةةةةو وداعةةةةةةةةةةةةي
 

 وقةةةةةةةةةةةةةةةةةج تخةةةةةةةةةةةةةةةةةحتغ نجةةةةةةةةةةةةةةةةةبل 
 

                                                           
 212ص  – د/هسؾه يأ جاو 2)
 5:9ص  –د / أحسد بديؼ  –أسس الشقد األدبي عشد العرب  3)
 256ص  –د / هسؾه ي أ جاو  –القهؾة  4)



 

1927 

 

  ةةةةةةةةةةةةةةةداض ربةةةةةةةةةةةةةةةغ خيةةةةةةةةةةةةةةةخا
 

 أراض لمخيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبل 
 

 بمغةةةةةةةةةةةةةت مشةةةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةةةبلما
 

 (4)و لعةةةةةةةةةةةةةةةبل فيةةةةةةةةةةةةةةةا عدةةةةةةةةةةةةةةةى 
 

 ي قؾله
 يةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةؼ العؽيةةةةةةةةةةج إنةةةةةةةةةةي

 

 لكةةةةةةةةةةةةةةةةةػ الةةةةةةةةةةةةةةةةةجيو حسةةةةةةةةةةةةةةةةةيػ 
 

 أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةختشي بقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽا  
 

 مشهةةةةةةةةةةةةةةةةةا يغةةةةةةةةةةةةةةةةةار الشدةةةةةةةةةةةةةةةةةيػ 
 

 مةةةةةةةةةةةةؼ قمةةةةةةةةةةةةب خةةةةةةةةةةةةل ودود
 

 بالسكخمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات يهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيػ 
 

 وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةستشي برةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفات
 

 يغةةةةةةةةةةةةةةةةةخا بهةةةةةةةةةةةةةةةةةؼ ععةةةةةةةةةةةةةةةةةيػ 
 

 شةةةةةةةةةكخا لكةةةةةةةةةػ ثةةةةةةةةةػ شةةةةةةةةةكخا
 

 (1)نجةةةةةةةةةةةةةةةةل الكةةةةةةةةةةةةةةةةخاا كةةةةةةةةةةةةةةةةخيػ 
 

ي السعددددا ي  دددداععة عمدددد  ألدددددشة الشدددداس   ي لكددددؽ اسددددتظاع  فاأللفدددداظ سددددهمة  
 الذاعر أو يشهض باألسمؾب إل  مدتؾػ أدبي رفيو.

 ثالثا   األسمؽب الدؽقي  
قدان عشده الشقداد د إذاا حدددر األسدمؾب الدده    ي اسددتخده ألفداظ الددؾقة   فهددؾ 

   3)األسمؾب الدؾقي   ي هؾ مؽ اسمة الريغ السرديد د
 ذلػ مؽ  عر دبديؼد قؾله :ي مؽ األملمة عم  

 فاطسةةةةةةةةةة قامةةةةةةةةةت بالشيابةةةةةةةةةة
 

 عةةةةةةةةةةةةةؼ زهؽرعيمةةةةةةةةةةةةةة ريحةةةةةةةةةةةةةا  
 

 زفةةةةةةةةةةت البذةةةةةةةةةةخ  لسحسةةةةةةةةةةج
 

 و لدةةةةةةةةةةةةةساح و يةةةةةةةةةةةةةا  كسةةةةةةةةةةةةةا  
 

 أمةةةةةةةا أنةةةةةةةا أهةةةةةةةجيغ والةةةةةةةية
 

 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا رويشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 فةةةةةةةةةةدت بالبشةةةةةةةةةةت األالةةةةةةةةةةيمة
 

 الجسيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ذات ديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؼ 
 

 و أنةةةةةةت يةةةةةةا سةةةةةةت العةةةةةةخايذ
 

 يةةةةةةةةةةةةةا خبلالةةةةةةةةةةةةةة ال ريحةةةةةةةةةةةةةا  
 

                                                           
 239الدابق ص  5)
 254ص  –هسؾه يأ جاو-د  2)
 ::5ص  –أسس الشقد األدبي األيل  عشد العرب   3)



 

 

1928 

 ربشةةةةةةةةةةةةةا يبةةةةةةةةةةةةةارض عمةةةةةةةةةةةةةيكػ
 

 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالبشيؼو يهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاديكػ  
 

 و أنةةةةةةةةةةت يةةةةةةةةةةا ل ريحةةةةةةةةةةا 
 

 يةةةةةةةةةةةا حبيبةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةؼ زمةةةةةةةةةةةا  
 

 ربشةةةةةةةةةةةا يخيمةةةةةةةةةةةغ و تفةةةةةةةةةةةخح
 

 أنةةةةةةةةةةةةت و أا سةةةةةةةةةةةةساح كسةةةةةةةةةةةةا  
 

 و ا ةةةي أهشةةةا مةةة  الحبايةةةب
 

 (3)لمخويشةةةةةةةةةةةةةةةي و ال ريحةةةةةةةةةةةةةةةا   
 

فاأللفدددداظ د قامددددف بالشيابددددة   ي يدددداه كسدددداو   ال شددددف األصدددد مة الجس مددددة   سددددف 
  يا ح   ي مؽ زماو   ربشا يخ مػ ي لفرح   إ دف ي أه سدساح كسداو  العرايس

  أهشي مو الحبايب د ي غ رها   مؽ األلفاظ الذاععة التدي لجدرؼ عمد  ألددشة 
 العامة ي الباعة في الظرقات ي األسؾال.

ي إذا كاو الذاعر يتحدث ي هؾ في مشاسبة ااتساعية   فهدذه ليددف مشديحدة 
ا تدده التددي يرلفددو ف هددا عددؽ الشلددر ي الكدد ه العددادؼ لمذدداعر ألو الذددعر لدده مك

 .سيقاه ي أخ مته   ي صؾره السع رةب لفاعه ي معا يه ي أسال به الجزلة   ي مؾ 
 األسمؽب األنذائي  -رابعا 

اسدتخده الذدداعر كل ددرا مشدده ي خاصددة الشددداء   فاسددتخدمه فددي التزددرع إلدد  هللا 
لدد  الظرعددق السدددتريؼ   ي أو يهدددؼ ال بدداد ي ير دددهؼ إ -سددبحا ه ي لعددال  –

 ذلػ في قؾله :
 يةةةا رب هيةةةا لشةةةا مةةةؼ أمخنةةةا رشةةةجا

 

 و اهج العراة و مؼ في مةؽطشي  ةاروا 
 

 و هةةةب لشةةةا رحسةةةة فةةةي هةةةح  ولهةةةػ
 

 يةةةةةةةةةةةا رب إنةةةةةةةةةةةغ وهةةةةةةةةةةةاب لفةةةةةةةةةةةار   
 

 و احقؼ دماء  خت مؼ أمتي هةجرا 
 

 (1)فةةةةي كةةةةل فةةةة  دمةةةةاء القةةةةؽا أنهةةةةار   
 

 الذن ي السها ة   ي ذلػ كقؾله :ي في الحث عم  الجهاد   ي خمو أ ؾاب 
 يا أمة اإلسبلا قؽمؽا فانهزةؽا 

 

 فانزةةةةؽا ثيةةةةاب الةةةةحل و الخةةةةحال    
 

                                                           
 287ص  –د / هسؾه ي أ جاو   4)
 39ص  –د / لؾ لظم  ؽ العسر  –يا ل مة الع د   2)



 

1929 

 

 إ  الجهةةةاد فخيزةةةة مةةةؼ ربكةةةػ 
 

 (2)ندلةةت بهةةا ا يةةات فةةي القةةخا    
 

 ي في الذؾل ي المهفة إل  الح  ب ي ذلػ في قؾله :
 طةةةةةةةةةخ يةةةةةةةةةا حسةةةةةةةةةاا و بمةةةةةةةةة 

 

 تحيتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي لحبيبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 و باريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح أنفحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه
 

 بكةةةةةةةةةةةةةةةةل مدةةةةةةةةةةةةةةةةغ و طيةةةةةةةةةةةةةةةةب 
 

 و بم يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ني
 

 إليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه زاد لهيبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 و إنشةةةةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةةةةؼ هةةةةةةةةةةةةةةؽا 
 

 (3)حيةةةةةةةةةةةةةةخت كةةةةةةةةةةةةةةل طبيةةةةةةةةةةةةةةب  
 

 ي قؾله :
 ياليةةةةةةل إنةةةةةةي فقةةةةةةجت ترةةةةةةبخ  

 

 و  خعةت كةة س الهجةةخ و الحخمةةا  
 

 سامخت بجرض و الشجؽا عجدتها
 

 حتةةةةةةةى مممةةةةةةةت وعةةةةةةةجها أعيةةةةةةةاني 
 

 أشتا  رؤيةة نجستةي مةؼ بيشهةا
 

 (4)تمةةةغ التةةةي ممكةةةت عشةةةا  بيةةةاني 
 

ي اسدددتخده داالسدددتفهاه د فدددي الحددددرة ي األلدددؼ ي السدددرارة مدددؽ حدددان السددددمس ؽ ي 
حكامهؼ ي مؾقفهؼ مؽ السدجد األقر  األس ر في أيددؼ ال هدؾد الغاصد  ؽ   

 ي ذلػ كقؾله :
 كيةةةةةةةةةف تشدةةةةةةةةةى أو تشاسةةةةةةةةةى

 

 مدةةةةةةةةةةججا األقرةةةةةةةةةةى األسةةةةةةةةةةيخ 
 

 مدةةةةةةةةةةةةجج مةةةةةةةةةةةةازال يذةةةةةةةةةةةةكؽ
 

 قةةةةةةةةةةةةج عةةةةةةةةةةةةبل مشةةةةةةةةةةةةه الدفيةةةةةةةةةةةةخ 
 

 هةةةةةةل مميةةةةةةغ   هةةةةةةل رئةةةةةةيذ 
 

 (1)أو وزيةةةةةةةةةةةةةخ  هةةةةةةةةةةةةةل أميةةةةةةةةةةةةةخ 
 

 ي قؾله :
 أيةةةؼ الخشةةةيج و مةةة مؽر و معترةةةػ

 

 أيؼ الخبلئف مؼ لمعخض قةج ثةاروا 
 

                                                           
 64ص  –د / هسؾه ي أ جاو   3)
 87ص  –د / هسؾه ي أ جاو  –لحية ي  ؾل   4)
 234ص  –د / لؾلظم  ؽ العسر  –خظاب الح  ب   5)
 258ص  –اد هسؾه يأ جاو   2)



 

 

1930 

 و أيؼ مؼ هجمؽا األالةشاا فةي ثقةة
 

 مؼ عدهػ دخمت في الةجيؼ أمرةار 
 

 بةةل أيةةؼ حيةةجرة الةةهخ الخسةةؽل لةةه
 

 (2)بةةةيؼ الرةةةفؽ  أهةةةازي  وأشةةةعار 
 

ي اسددددددتخده دالتسشدددددديد فددددددي الحددددددزو ي التفجددددددو عمدددددد  األهدددددد  ي األحبدددددداب   ي 
 خاصةفي ل مة الع د التي كا ؾا يجتسعؾو ف ها   ي ذلػ كقؾله :

 يةةا ليمةةة العيةةج أيةةؼ األهةةل و الةةجار
 

 يةةةةةةةاليتهػ معشةةةةةةةا لمبيةةةةةةةت عسةةةةةةةار 
 

 يةةةاليتهػ معشةةةا نحعةةةى برةةةحبتهػ
 

 في حزخة السرطفى إذ نحؼ زوار 
 

 بالجعاء في السدججيؼ لػ نشدهػ
 

 (3)شهخ رمزا  ففي البيتيؼ أنؽار 
 

 خامدا    اإلطشاب  
ي اإلطشاب هؾ دزعاد المفع عم  السعش  لفاعدة   ي يقدؾن دأبدؾ هد ن العددكرؼ 

ى : اإليجدداز ي اإلطشدداب يحتدداج إل هسددا فددي اسيددو الكدد ه   ي كدد  4:6د ت 
 دددؾع مشددده   ي لكددد  ياحدددد مشهسدددا مؾضدددو   ي اإليجددداز لمخدددؾاص ي اإلطشددداب 

  5)دمذترم فيه الخاصة ي العامة   ي الغ ي ي الفظؽ ي الرعض ي السرلاض
ي التكدددرار أهدددؼ مغددداهر اإلطشددداب   ي قدددد اددداء فدددي القدددرآو الكدددرعؼ   ي الددددشة 

 الذرعفة   ي فريح الذعر مشه  ئ كل ر.
فسا ااء مشه لمسدح في القرآو الكرعؼ قؾله لعال  :دي الدابقؾو الدابقؾو أيلوػ 

  ي مشدده مددا اداء لمتهديددد ي الؾع ددد   كقؾلده لعددال  :د الحاقددة مددا   2)السقربدؾو د
 . 4)ي قؾله عز ي ا  دالقارعة ما القارعة د  3)حاقة د ال

                                                           
 41ص  –لؾ لظم  ؽ العسر  -د  3)
 39ص  –الدابق    4)
بتعم ق ي لفد ر غرعب ألفاعه / دمحم أم ؽ  –كتاب الرشاعت ؽ الكتابة ي الذعر د   5)

   / دمحم عمي ص يح د ت –بترر   294ص  –الخا جي 
  23-21سؾرة الؾاقعة )  2)
  3-2سؾرة الحاقة )  3)
  3-2سؾرة الؾاقعة )  4)



 

1931 

 

ي يحدؽ التكرار عشدما لكؾو الحااة إليه ماسة   ي الزريرة إليه داعيدة   ي 
 قد ااء التكرار عشد دبديؼد عم  الشحؾ اآللي :

 تكخار كمسة. -أوال 
ي مؽ األملمة عم  ذلػ لكرار كمسة ديدا عا دق  الحددشاءد مظمدو كد  ب دف فدي 

 قر دله ديا عا ق األحداءد   يقؾن:
 يةةا عاشةةو الحدةةشاء حدةةبغ أنهةةا

 

  عمةةةةت لهةةةةا و ةةةةه الزةةةةياء نقابةةةةا 
 

 يةةا عاشةةةو الحدةةةشا ليهشةةةغ حبهةةةا
 

 تدةةةةةقا  عةةةةةةحبا سمدةةةةةبل و شةةةةةةخابا 
 

 يا عاشو الخؽد الكعةاب شةسيسها
 

 بعةةةةج الكةةةةخ  يبقةةةةى شةةةةح   ةةةةحابا 
 

 يةةا عاشةةو الحدةةشاء فخةةخض أنهةةا
 

 شةةةةةسذ و بةةةةةجر  يئةةةةةة و ذهابةةةةةا 
 

 عاشةةو األحدةةاء حدةةبغ أنهةةا يةةا
 

 كخمةةةةةت و طابةةةةةت مةةةةةؽئبل و م بةةةةةا 
 

 يةةةا عاشةةةو األحدةةةاء تغةةةدلتػ بهةةةا
 

 (4)هى و القرةيجة لةيذ ذلةغ عابةا 
 

فسددؽ  دددة حددب الذدداعر د لسحافغددة األحددداء بالدددعؾدية د التددي أع ددر إل هددا   
لسلمها معذؾقة يهؾاها ي يح هدا ي يهديؼ بهدا عذدقا ي اسداال   فكدرر كمسدة د يدا 

 في مظمو ستة أبيات مؽ القر دة التي بمغف  سا ية أبيات .عا ق د 
 ثانيا   تكخار حخ 

 ي ذلػ كتكرار حر  د ال ه د في قؾله :
 تةةةةةةةةةةةةه يةةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةةدال د ال ال

 

 و ال تذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبلال  
 

 فقةةةةةةةةةةةةةج مةةةةةةةةةةةةةؤلت فةةةةةةةةةةةةةؤادا
 

 محبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبلال 
 

 لةةةةةةةةةةةةةةحا سةةةةةةةةةةةةةة لت إلهةةةةةةةةةةةةةةي
 

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبحانه و تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالى 
 

 أ  تدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتقخ بقمبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
 

 (1)و أ  تكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽ  حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبلال 
 

                                                           
 259ص  –د / هسؾه ي أ جاو   5)
 278ص  –د / هسؾه ي أ جاو   2)



 

 

1932 

 حر  دال هد خسدة عذر مرة ديو حااة ماسة إليه. ي قؾله :فكرر 
 حييةةةت يةةةا عبةةةج الدةةةبلا

 

 (2)حييةةت يةةا نجةةل الكةةخاا 
 

 فكرر حر  دالياءد سف مرات مسا أدػ إل   ق  في  ظق ال  ف  
 يقؾله:     

 كةةةةةةةةػ مةةةةةةةةؼ رفيةةةةةةةةجة عشةةةةةةةةجنا 
 

 كةةةةةةةةةةةةةةةةةػ عشةةةةةةةةةةةةةةةةةجنا الخشدةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 
 

 كةةةةةةةةػ مةةةةةةةةؼ مهةةةةةةةةاة عشةةةةةةةةجنا
 

 (3)كةةةةػ مةةةةؼ هةةةةج  كةةةةػ مةةةةؼ وفةةةةاء 
 

سديؼ عذدر مدرات   ي الكدا  خسدس حدر  دالشدؾود أحدد عذدر مدرة   ي ال فكرر
 .التشافر ي اللق  ب ؽ كمسات ال  ف  ي الدان أربو مرات   مسا أدػ إل  مرات

 -سادسا    الحؽار  
 -ي أحيا ا يدتخده أسمؾب دالحؾارد   يقؾن في قر دة دبمؾت الحب د :

 بمةةؽت الحةةب حتةةى قمةةت ليتشةةي
 

 العةةةةةةةحابأمةةةةةةةؽت ف سةةةةةةةتخي  مةةةةةةةؼ  
 

 فقةةةةالؽا لةةةةيذ مةةةةؽت بةةةةالتسشي
 

 و إ  يكتةةةةةةب فسالةةةةةةغ مةةةةةةؼ لةةةةةةبلب 
 

 فقمةةت عمسةةت لكةةؼ فةةي التسشةةي
 

 شةةةةةةةةفاء لمسحةةةةةةةةب مةةةةةةةةؼ العةةةةةةةةحاب 
 

 فقمبةةةةي يةةةةا رفيةةةةو بةةةةه وةةةةخاا
 

 (4)طمبةةةةةت لةةةةةه الةةةةةجواء ليدةةةةةتطاب  
 

 ي قؾله : 
 سةةة لت فهةةةل هةةةحا الةةةحي  أا تةةةخ  

 

 مةةةاذا   فقمةةةت بةةةل الحبيةةةب األكسةةةل 
 

 الحدؼ قمت لهةا نعةػ فقالت أتهؽ  
 

 (5)و لقةةج و ةةجتغ رووةةة لةةؼ تةةحبمي 
 

 ي قؾله : 
 أرسةةةةةةةل سةةةةةةةبلمي مةةةةةةة  التخعةةةةةةةة   مدةةةةت عمةةةةى شةةةةاطا العطةةةةف 
                                                           

 275ص  –ابق الد  3)
 265ص  – فده   4)
 24ص  – فده  5)
 45ص  –د /  فده   6)



 

1933 

 
  

 فسؽ ةةةت لتبمةةة  سةةةبلمي لحبيبتةةةي    و كانةةةةت ميةةةةا  العطةةةةف  فةةةةت    
 

 فقمت لةه يةا مةاء هةبل عةجت لةي 
 

 بسةةا يشقةة  مشةةي الةةجا  و لمتةةي 
 

 فقةةةةةةةةال س سةةةةةةةة لها ذا إذا مةةةةةةةةا    
 

 (1)لسدةةةت مشهةةةا الخةةةج و الذةةةفة  
 

 : سابعا   االقتباس
  ديؼد في  عره   ليكدب لغته مهابةياالقتباس مؽ األسال ب التي لج  إل ها دب

 ي يكؾو  عره أيقو في الشفؾس .
ف  اقتباساله  راه يقتبس مؽ القرآو الكرعؼ   ي مؽ الذعراء الدابق ؽ عميده . ي  

 ي مؽ  ؾاهد ذلػ :
 مؼ القخا  الكخيػ  أوال  

 ي قد اقتشبس مؽ القرآو الكرعؼ   ي مؽ ذلػ قؾله :
 يةةارب هةةا لشةةا مةةؼ أمخنةةا رشةةجا

 

 (2)و استخ بفزمغ سخا ما فعمشةا   
 

ففي ال  ف اقتباس مؽ قؾله لعال  :د إذ أيػ الفتية إل  الكهض فقدالؾا ربشدا آلشدا 
  4)مؽ لد ػ رحسة ي ه ئ لشا مؽ أمر ا ر داد

 ي قؾله :

 نرةةةةةةةةةةةةخ هللا حقةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةاء 
 

 (4)إنةةةةةةةةةةةةةةه الفةةةةةةةةةةةةةةت  القخيةةةةةةةةةةةةةةب 
 

  6)في ال  ف اقتشباس مؽ قؾله لعال  دإذا ااء  رر هللا ي الفتحد

                                                           
 34ص  –هسؾه يأ جاو  -د  2)
 22ص  –د / لؾ لظم  ؽ العسر   3)
  21سؾرة الكهض آية )  4)
 6ص  –د / لؾلظم  ؽ العسر   5)
 2رقؼ  –سؾرة الشرر   6)



 

 

1934 

 ي قؾله :    
 هللا أبةةةةجعها و أحدةةةةؼ سةةةةبكها

 

 (6)و هللا أبةةةج  ادمةةةا مةةةؼ طةةةيؼ  
 

ففدي ال  دف اقتبداس مددؽ قؾلده لعدال  د ي إذ قدان ربددػ لمس عكدة إ دي خدالق بذددرا 
  2)مؽ ط ؽ د

 :ي قؾله 
 و لةةػ تخفةةف  شةةاح الةةحل يؽمةةا

 

 (2)لةج  بةا  كةحا مةؼ الةغخ سةةؼ  
 

فدي ال  دف اقتبدداس مدؽ قؾلدده لعدال  دي اخفدض لهسددا اشداح الددذن مدؽ الرحسددة ي 
  4)ق  رب ارحسهسا كسا ربيا ي صغ راد

 ثانيا مؼ الذعخ العخبي 
  -ي اقتبس مؽ أقؾان الذعراء الدابق ؽ   ي مؽ  ؾاهد ذلػ قؾله :

 والف انتكاستشا مازال يرج  في
 

 (4)عيةةج ب يةةة حةةال عةةجت يةةا عيةةج  
 

فالذددددظر اللددددا ي مددددؽ ال  ددددف مشقددددؾن بشردددده مددددؽ قددددؾن دالستش دددديد فددددي كددددافؾر 
 -اإلخذ دؼ :

 عيةةج ب يةةة حةةال عةةجت يةةا عيةةج
 

 (5)بسةا مزةةى أا بةة مخ فيةةغ تججيةةج  
 

 -ي قؾله في مظمو قر دة دلسدة يفاءد :
 أبتةةةةا  مةةةةاذا قةةةةج يخةةةةأ بشةةةةاني

 

 (6)أعيا القةخيف قخيحتةي و بيةاني  
 

                                                           
 37ص  –د / هسؾه ي أ جاو   7)
 82رقؼ  –سؾرة ص   2)
 94ص  –ه ي أ جاو د / هسؾ   3)
 32رقؼ  –سؾرة اإلسراء    4)
 1:ص  –د / لؾ لظم  ؽ العسر   5)
  /  –مرظف  الدقا ي آخرعؽ  – رح  – :3/4 –الديؾاو بذرح أبي البقاء العك رؼ   6)

 ه 2:82 -هدد  24:2 –مرظف  الحم ي 
 82ص  –د / هسؾه ي أ جاو   7)



 

1935 

 

فالذددظر األين مددؽ ال  ددف مقتددبس مددؽ قردد دة درسددالة فددي ل مددة التشف ددذد دلها ددؼ 
 -الرفاعيد   ي ال  ف هؾ :

 أبتةةةةا  مةةةةاذا قةةةةج يخةةةةأ بشةةةةاني
 

 (7)و الحبةةةةةةةل و الجةةةةةةةبلد مشتعةةةةةةةخا  
 

 -ي قؾله :
 ذكختشي مةا قةال شةؽقي مشرةفا

 

 مةةةةؼ حكسةةةةة ثبتةةةةت عمةةةةى األزمةةةةا  
 

 دقةةةةات قمةةةةب السةةةةخء قائمةةةةة لةةةةه
 

 (1)إ  الحيةةةةةةةاة دقةةةةةةةائو و ثةةةةةةةؽا   
 

فال  ددف اللددا ي بكاممدده لذددؾقي فددي قردد دله فددي ر دداء مرددظف  كامدد  ي التددي 
 -مظمعها :

 السذةةةةةةةخقا  عميةةةةةةةغ يشتحبةةةةةةةا 
 

 قاالةةةةةةيهسا فةةةةةةي مةةةةةة تػ و الةةةةةةجاني 
 

 -ي ف ها يقؾن :

 دقةةةةات قمةةةةب السةةةةخء قائمةةةةة لةةةةه
 

 (2)إ  الحيةةةةةةاة دقةةةةةةائو و ثةةةةةةؽاني  
 

 -ي قؾله في قر دة دأمشيةد :

 كةػ كشةت أوثةةخ أ  تقةؽل رثةةائي
 

 (3)لكةةةةةؼ سةةةةةبقت ففةةةةةدت بالعميةةةةةاء  
 

 -في ال  ف اقتباس مؽ قؾن د ؾقيد في ر اء دحافع ابراييؼد :

                                                           
د  – 496ص  –اسو ي لحق ق / دمحم حدؽ برعغش  –يشغر ديؾاو/ ها ؼ الرفاعي   8)

 ه 2:96 -هدد  2516 –اللا ية  –السجسؾعة الكاممةد 
 82ص  –د / هسؾه ي أ جاو   2)
 ه 2:98 –ب ريت  –  / مكتبة التربية  262/ 4 –الذؾليات   3)
 266ص  –د / هسؾه ي أ جاو   4)



 

 

1936 

 قةةةج كشةةةت أوثةةةخ أ  تقةةةؽل رثةةةائي
 

 (4)يا مشرف السؽتى مؼ األحيةاء  
 

 -ي قؾله :
 و لقةةةةج حبةةةةاني هللا خيةةةةخ هجيةةةةة

 

 (5)فهةةةي الحرةةةا  و إنهةةةا لةةةخزا   
 

 –ففددي ال  ددف اقتبدداس مددؽ قددؾن دحددداو بددؽ  ابددف د فددي مدددح الددد دة عاعذدددة 
 -: -رضي هللا عشها 

يَبةةةةةةٍ   َحَرةةةةةا   َرزَا   مةةةةةا ت ةةةةةَد   ب خ 
 

َثةةى مةةؼ لحةةؽا  الغَؽاف ةةل    ةةب    َلخض وت رض
(6) 

 -ي قؾله في قر دة ديا أخي د :
 يةةةةةةةةا أخةةةةةةةةي ال تسةةةةةةةةل بؽ هةةةةةةةةغ

 

 (7)مشةةةغ مثمسةةةةا أنةةةت مشةةةةي  ف نةةةا 
 

 ففي ال  ف اقتباس مؽ قؾن دإيميا أبي ماض د في قر دة دالظ ؽد 
 يةةةا أخةةةةي ال تسةةةةل بؽ هةةةةغ عشةةةةي

 

 (8)مةةا أنةةا فحسةةة و ال أنةةت فخقةةج  
 

 
  

                                                           
 - 35/  4 –الذؾليات   5)
 7:ص  –د / هسؾه ي أ جاو  –قر دة دخ ر الستاع د   6)
 دار السعار  – 339ص  –ت / د / س د حشفي حدش ؽ  -ديؾاو دحداو بؽ  ابف د  7)
 71ص  –د / هسؾه ي أ جاو   8)
 ه2:97 –ب ريت  –دار العمؼ لمس ي ؽ  – 34ص  –ديؾاو الجداين   9)



 

1937 

 

 
 
 
 
 
 
 

 املىسًقى الشعرية 
 عند "بشًه عبد العظًه"

  



 

 

1938 

 السؽسيقى
لذك  السؾسيق  الذعرعة ركشا أساسيا ي عشررا مهسا يعتسد عميه الذاعر فدي 
بشاء القر دة   ي ذلػ ألو السؾسيق  لعد مؽ أبرز أركاو الذعر   ي أعغسها 

    ا   ب  ي أقؾاها ل   را في  فس اإل داو.
ذلدددػ أو اإل دددداو بظبعددده يظدددرب ي يهتدددز لمسؾسددديق    ح دددث لس ددد   فدددده إلددد  

ة ي الستشاغسدددة التدددي لعتسدددد عمددد  عشردددر داإليقددداعد  د ي األصدددؾات السشددددجس
بدذلػ كا دف مؾسديق  الذدعر لذدبو ف شددا حاادات عسيقدة   إذ لع دد إلد  األيلددار 
السذؾ ددددة فددددي ف لددددارة حيالشددددا الؾادا يددددة  دددددقها الظ يعددددي   ي مددددؽ أادددد  ذلددددػ 
الخذلها اإل دا ية مؽ قديؼ   يس متها إل  التع  ر عدؽ عالسشدا الؾاددا ي لع  درا 

  2)تغؼ  دبة الشغسية في لؾافق عج ب د لش
يال  را ددددا  قددددؾن اديدددددا عشدددددما  ؤكددددد عمدددد  أهسيددددة السؾسدددديق  فددددي بشدددداء الددددشص 
الذدددعرؼ ي لرك دددب أازاعددده   ي إيردددان مزدددسؾ ه إلددد  القدددارغ ي الددددامو فقدددد 
ذهددب عمسدداء العربيددة مشددذ زمددؽ بع ددد إلدد  يضددو مريدداس يفددرل بدد ؽ الذددعر ي 

ة   ي هسا أبرز ركش ؽ في بشاء الشص الذدعرؼ الشلر متسل  في الؾزو ي القافي
مؾسيريا ذلػ أو لمذعر د ؾاح عدة لمجسان   أسرعها إل   فؾسشا ما فيه ارس 
األلفاظ   ي ا دجاه في لؾالي السقاطو   ي لردد بعزدها بعدد قددر معد ؽ مشهدا 

  3)  ي ك  هذا ما  دسيه بسؾسيق  الذعرد 
لت   ر في  فس الددامو أي القدارغ ي ال لقض أهسية السؾسيق  ي عغستها عشد ا

ي لحرعػ يادا ه   ي إ ارة ا فعاالله   ب  لستد إلد  أبعدد مدؽ ذلدػ فتزعدد مدؽ د 

                                                           
 –مرر  –دار السعار   – 39ص  –د /  ؾقي ضي   –فرؾن في الذعر ي  قده   2)

 ه 2:82 –اللا ية 
 -دار القمؼ لمشذر ي الظباعة  – 24ص  –د / ابراييؼ أ يس  –مؾسيق  الذعر   3)

 ب ريت



 

1939 

 

ا تباهشا   ي لزفي عم  الكمسات حيداة فدؾل حيالشدا ي لجعمشدا  حدس بالسعدا ي 
ك  سا لسل  أماه أع ششا لسلدي  عسميدا ياق يدا  هدذا إلد  أ هدا لهدب الكد ه مغهدرا 

عغسددة ي الجدد ن   ي لجعمدده مرددقؾال مهددذبا لردد  معا يدده إلدد  مددؽ مغدداهر ال
   4)القمب لسجرد سساعه د

ي مددؽ هشددا لتزددح السكا ددة الدددامية التددي يسلمهددا عشرددر السؾسدديق  فددي خمددق 
 القر دة الذعرعة في  غر الشقاد .

 ي قد لؾافر لذعر دبديؼ د  ؾعاو مؽ السؾسيق .
سددد عمدد  الشغدداه العريضددي أحدددهسا مددا يدددس  بالسؾسدديق  الخارايددة التددي لعت

بتفاع مه ي بحؾره ي قؾافيده   ي مدا يحددث ف هدا مدؽ لشؾععدات مؾسديرية   لدؤ ر 
 عم  الشص الذعرؼ فتزعده اساال ي ري قا .

هددؾ مددا اصددظمح عمدد  لدددس ته بالسؾسدديق  الداخميددة الستسلمددة  –ي الشددؾع اآلخددر 
  ي فدددي اسدددتخداه بعدددض أ دددؾاع مدددؽ السحددددشات ال دي يدددة   كالجشددداس بشؾعيددده 

الظبال   ي لزيه مدا ال يمدزه   ي حددؽ التقدديؼ   ي رد اإلعجدازعم  الرددير 
   ي غ رها ...

هدددذيؽ المدددؾ  ؽ ي  –إو  ددداء هللا لعدددال   –ي فدددي الردددفحات القادمدددة سدددشتشاين 
 أ رهسا في بشاء  عره .

 السؽسيقى الخار ية. –أوال 
شص الذدعرؼ فقدد ي هي الستسلمة في الؾزو ي القافية   ي  غرا ألهس تها فدي الد

اعت رها القدام  الحد الفاص  في لعرعد  الذدعر   ي مشهدا عمد  سد    السلدان 
  ي معشدداه الددذؼ   2)دب  دده الكدد ه السددؾزيو السقفددي د  -لعرعدد  دابددؽ خمددديود :

لكؾو أيزا ه عم  ريػ ياحد ي هؾ القافية .ي مو عده الدقة فد  هدذا التعرعد  
                                                           

 32ص  –الدابق   4)
 ب ريت -دار القمؼ  – 527ص  –السقدمة   2)



 

 

1940 

ه الدذؼ أياله العدرب لسؾسديق  الذدعر   إال أ ه يكذض لشا بؾضدؾح عدؽ االهتسدا
. 

 . الؽز   -أوال
ي الددؾزو هددؾ د أيضددح العشاصددر السؾسدديرية فددي القردد دة ي هددؾ يذددتس  عمدد   

   3)القافية ي االب لها ضريرة د
ي يقرد به دمجسؾع لف ي ت ال  ف   أي الؾحدات الشغسية التي يذدتس  عم هدا 
ال  ددف   ي هددؾ مختمددض عددؽ اإليقدداع الددذؼ يعشددي لددؾالي الحركددات ي الدددكشات 
عمدددد   حددددؾ مشددددتغؼ فددددي فقددددرل ؽ أي أكلددددر مددددؽ فقددددرات الكدددد ه   أي فددددي أبيددددات 

  4)القر دة د 
ر   ي يحددرم يادا دده ي ي الددؾزو ي خددذ بزمدداه اال فعددان الددذؼ يهددز كيدداو الذدداع

إحداسددداله د فيزدددو ذلدددػ كمددده فدددي يزو يزدددبط سددد ره   ي يدددؤدؼ إلددد  الغايدددة 
السشذددددؾدة ي هددددي إحددددداث المددددذة العقميددددة   أي  قدددد  اإلحددددداس إلدددد  القددددارغ أي 

  5)الدامو د 
ي بدددالشغر فدددي ديدددؾا ي دهسدددؾه ي أ دددجاو   لدددؾ لظم ددد ؽ العسدددر د عشدددد دبدددديؼ د 

ي مقظؾعدددة   ي ف هدددا لسددددػ دبدددديؼ د  يادددد ا ماعدددة ي أربعدددة ي سدددبع ؽ قرددد دة
بددالؾزو الذددعرؼ السددؾريث ببحددؾره الخم ميددة السعريفددة   فددشغؼ عمدد  كدد  مددؽ : 
الكامدد    الددؾافر   البددديط يالظؾعدد    ي الستدددارم   ي الستقددارب   ي الراددز ي 

 الخي   ي الرم  .

                                                           
ت مح ي الديؽ  –ابؽ ر  ق الق ريا ي  –العسدة في محاسؽ الذعر ي آدابه ي  قده   3)

 ه 2:92 –الخامدة  –ب ريت  –دار الج    – 2/348ع د الحس د 
 ب ريت -دار العؾدة  – 546ص  –د / دمحمغشيس   ه ن  –الشقد األدبي الحديث   4)
 :43ص  –د / أحسد بديؼ  –أسس الشقد األدبي عشد العرب   5)



 

1941 

 

ي ادداء بحددر الكامدد  فددي السرلبددة األيلدد  ي  غددؼ عميدده سددبو ي سددبعؾو قردد دة 
% لقرعبددا  يميدده الدؾافر ي  غددؼ عميدده خسدس ي    ددؾو قردد دة بشدددبة 55بشددبة 

%  يميه الرم  ي 22%   يميه البديط ي  غؼ عميه عذرعؽ قر دة بشدبة 31
% لقرعبددا   يميدده الستقددارب ي  غددؼ عميدده : غددؼ عميدده ستةعذددر قردد دة بشدددبة 

% 4.6%   ؼ الستدارم ي  غؼ عميه سف قراعد بشددبة 6لدو قراعد بشدبة 
% لقرعبدا   فدالراز ي الظؾعد  6الخفي  ي  غؼ عميه خسس قراعد بشددبة   ف

 % لقرعبا.2ي  غؼ عم  ك  مشهسا   ث قراعد بشدبة 
 -مؽ ذلػ يتزح لشا أو دبديؼد استخده في  غسه لمذعر لدعة بحؾر ي هدؼ :

الكامدددد  ي الدددددؾافر ي البدددددديط ي الظؾعدددد  يالبستددددددارم ي الستقدددددارب ي الرادددددز ي 
ي لددددؼ يددددشغؼ عمدددد  كدددد  مددددؽ : السزددددارع ي السقتزددددب ي  الخفيدددد  ي الرمدددد   

السجتددددث   ي السديددددد ي الدددددرعو ي السشدددددرح ي الهددددزج . فمسدددداذا اسددددت  ر بهددددذه 
 األيزاو ؟ يأهس  األيزاو األخرػ ؟ 

اختيددار الذدداعر لهددذه األيزاو يختمددض مددؽ ح ددث الكددؼ مددؽ يزو آلخددر    – أوال
سبو ي سبعؾو قر دة   ي فش  حع أ ه است  ر ببحر دالكام  د فقد  غؼ عميه 

هي  دبة ك  درة اددا مدؽ مجسدؾع  دعره مقار دة بداأليزاو الذدعرعة اآلخدرػ التدي 
استعسمها   ح ث سيظر الكام  عم  معغؼ  عره في ديؾا ي دهسؾه ي أ جاو 

   لؾ لظم  ؽ العسرد .
ي اختيار الذداعرد لمكامد  د فدي مقدمدة بحدؾره كداو ط ي يدا   ف غمدب األ دعار 

مة عم  هذا الؾزو   فالكامد  أكلرهدا دامجمدة ي حركدات   ي فيده العربية مشغؾ 
لدددؾو خددداص بالسؾسددديق  يجعمددده إو أرعدددد بددده الجدددد فخسدددا امدددي    مدددو عشردددر 
لر سي عاهر   ي يجعمه إو أرعد به إل  الغزن ي ما بسجراه مؽ ألدؾاو المد ؽ ي 
الرقددة حمددؾ مددو صمرددمة كرمرددمة األاددراس   ي  ؾعددا مددؽ األبهددة يسشعدده أو 

  زقا أي خفيفا  هؾا يا .يكؾو 



 

 

1942 

ي هددؾ بحركالددده خمددق لمتغشدددي السحددض سدددؾاء أرعددد بددده اددد أه هدددزن   ي د د دددة 
لف ي لدده مددؽ الشددؾع الجه ددر الؾاضددح الددذؼ يهجددؼ عمدد  الدددامو مددو السعشدد  ي 

  2)العؾاطض ي الرؾر التي ال يسكؽ فرمه عشها بحان مؽ األحؾان د 
ي في السرلبة اللا ية ي لي يزو دالؾافرد ي هؾ دمؽ أكلر البحؾر مري ة يذتد ي 

  3)يرل كيفسا  اء   ي أاؾد ما يكؾو في الفخر ي الر اء د 
ي ي لي البديط في السرلبة اللاللة   ي هؾ مؽ أطؾن بحؾر الذعر العربي   ي 

يضده ي قدد سدسي بدديظا دال بددا  أسدبابه   ي ق د  ال بددا  الحركدات فدي عر 
ضدددربه   ي هدددؾ يقتدددرب مدددؽ الظؾعددد    بددد  هسدددا مدددؽ داعدددرة ياحددددة هدددي داعدددرة 
السختمددض   غ ددر أ دده ال يتدددو لجدد  األغددراض الذددعرعة كسددا هؾالحددان مددو يزو 
الظؾعدد    ي يتس ددز عددؽ الظؾعدد  بالرقددة ي العذيبددة فكلددر اسددتخدامه فددي  ددعر 

 . 2) السؾلديؽ أكلر مشه في  عر ما ق   اإلس هد
مددؽ البحددؾر الراقرددة التددي لتس ددز بالخفددة ي الر دداقة ي أكلرهددا  أمددا الرمدد  فهددؾ

يضددؾحا ي بددداطة   ي قددد يضددعه الدددكتؾر دابددراييؼ أ دديس د مددؽ بدد ؽ البحددؾر 
  3)التي لذبذبف ب ؽ القمة ي الكلرة ي لفها  اعر ي يكاد يهسمها آخرد

ي فددي السرلبددة الخامدددة يدد لي الستدددارم ي الستقددارب ي الخفيدد  فالستقددارب مددؽ 
يزاو التي لتس ز ببداطة الشغؼ    ي اطراد التفاع     ي امكا ية التشؾعو فيه األ

                                                           
 –ر دار الفك – 2/357 –د / ع د هللا الظ ب  –السر د إل  فهؼ أ عار العرب   2)

 ه2:81اللا ية –ب ريت 
مشذؾرات مكتبة  79ص  –د / صفاء خمؾصي  –فؽ التقظيو الذعرؼ ي القافية   3)

 ه 2:88 –الخامدة  –بغداد  –السلشي 
مظبعة مشجد  98ص  –عريض الذعر العربي ب ؽ التقم د ي التجديد د / أم ؽ سالؼ   2)

 ه 2:96القاهرة  –
 ه  2:99الدادسة  –أل جمؾ السررعة ا – ذر  – 2:3ص  –مؾسيق  الذعر   3)



 

1943 

 

  دي الستددارم  ددق ق الستقدارب فدي أو أصدد  كد  مشهسدا يلددد   4)محدديدة اددا د
  5)مجسؾع ي س ب خفي  د 

  ي هدؾ د د يه بدالؾافر مدؽ ح دث المد ؽ ي :دأخض الدباعيات دما الخفي  فهؾأ
 .   6)لكشه أسه  مشه د

يدد لي الراددز ي الظؾعددد  فددي السرلبددة األخ دددرة عشددد دبددديؼد إذ  غدددؼ عمدد  كددد  ي 
عره   ي يرادو ذلدػ مشهسا  د ث قرداعد ي هدي  ددبة قم مدة اددا مدؽ مجسدؾع  د

إو الراددز مددؽ البحددؾر التددي يفزددمها العمسدداء ي الفقهدداء إذ  -فددي  غددرؼ إلدد  :
ذلددػ  يشغسددؾو عميدده الستددؾو العمسيددة كددالشحؾ ي الفقدده ي السشظددق ي الظددب   ي

لددددهؾلة الدددشغؼ عميددده   ي يردددمح فدددي يصدددض الؾقددداعو ي األملدددان ي الحكدددؼ ي 
األلغاز   ي  غرا لعده ياؾد هذه األغراض عشد دبديؼد فقد قد  السشغدؾه عميده 

 عشده.
أما عؽ عده  غسده عمد  البحدؾر الددالفة الدذكر   فمعد  ذلدػ يحتداج إلد  يقفدة 

 يدتعاو ف ها بآراء بعض الباحل ؽ عؽ هذه البحؾر.
فهشدددام بعدددض هدددذه البحدددؾر أهسمدددف فدددي  دددعر ا العربدددي   ي بعزدددها اسدددتعساله 

 -قمي  ادا   ي مؽ هذه البحؾر :
السزارع ي السقتزب .د فمؼ يقو الدارسؾو لمذعر العربي عم   ؾاهد معتسددة 
لؤكددد ذيؾعهددا عمدد  ألدددشة الذددعراء العددرب   ي أ كرهسددا األخفددش عمدد  دالخم دد  

د ي لؼ يددسو السزدارع مدؽ العدرب   ي لدؼ يجدئ بؽ أحسد د  ي قان دالت رعزؼد 
فيدده  ددعر معددري    ي قددد قالدده دالخم دد د ي أاددازه   ي قددان أبددؾالع ء د: إ هددؼ 

                                                           
 432/ 2 –السر د إل  فهؼ أ عار العرب   4)
 – 86د / محسؾد عمي الدساو ص  –العريض القديؼ أيزاو الذعر العربي ي قؾافية   5)

 ه 2:95دار السعار  
 9:ص  –مؾسيق  الذعر   6)



 

 

1944 

اسددتحد ؾا فددي هددذا العرددر دال باسدديد السزددارع ي السقتزددب المددذيؽ سددجمهسا 
 . 2)الخم     ي ليس لهسا أص  في الذعر العربي القديؼ د

فددداع لؽد  –فددداعمؽ  –اع لؽ مشددده مدددؽ دفدددأمدددا السديدددد : الدددذؼ يتكدددؾو ال  دددف 
  فقدددد اعتدددر  أهددد  العدددريض بقمدددة السشغدددؾه   ي عممدددؾا هدددذا فدددي بعدددض مدددرل ؽ

كتدد هؼ بدد و فيدده  قددد  ي ق دد  : د إو السديددد يزو قدددديؼ هجددره الذددعراء ي أهسمدددؾا 
الشغؼ مشه   ي ذلػ أل شا ال  كاد  رػ  اعرا قديسا  غؼ مشه مدا يددتحق الدذكر 

 لمسهمه  بؽ ربيعة   ي مظمعها : إال عدة أبيات  د ف
 يةةةةةا لبكةةةةةةخا نذةةةةةةخوا لةةةةةةي كميبةةةةةةا

 

 يةةةةةةةا لبكةةةةةةةخا أيةةةةةةةؼ أيةةةةةةةؼ الفةةةةةةةخار 
 

مفعدؾالت د مدرل ؽ   فيقدؾن  أما الددرعو : الدذؼ يتكدؾو مدؽ دمددتفعمؽ مددتفعمؽ
عشدده الدددكتؾر دإبددراييؼ أ دديسد : د إو مددا ريؼ عشدده فددي الذددعر القددديؼ قم دد    ي 
قد قمف  دبة   ؾعه في الذدعر السعاصدر   ي أصدبح الذدعراء يشفدريو مشده ي 
مؽ مؾسيقاه   ي الحق أ شا ح ؽ  شذدد  دعرا مدؽ هدذا البحدر  ذدعر باضدظراب 

و إال بعدد مددراو طؾعد  ي ذلددػ لقمدة مددا  غددؼ فدي السؾسدديق  ال لددترعح إليدده األذ
  3)مشهد

أما السشدرح   الذؼ يتكؾو ال  ف التاه فيه مؽ د مدتفعمؽ مفعدؾالت مددتفعمؽد 
 مرل ؽ   فقد أب  معغؼ  عراعشا السحد  ؽ الشغؼ مشه ...................

ي  حؽ عشددما  قدرأ قرداعده  ذدعر باضدظراب فدي مؾسديقاه   ي يخ د  إل شدا أو 
مزددظرب ..... ي أغمددب الغددؽ أ دده سدد شقرض مددؽ الذددعر فددي مدددتق    الددؾزو 

 . 4)األياه د 

                                                           
 ::-9:إبراييؼ أ يس ص  -د –مؾسيق  الذعر   2)
 1:ص  –الدابق   3)
 بترر  - 6:ص  – فده   4)



 

1945 

 

أمددددا بحددددر الهددددزج   فرددددؾرله السدددددتعسمة أو يكددددؾو ال  ددددف عمدددد  دمفدددداع مؽ . 
مفاع مؽ د   ي قد درسه بعض الباحل ؽ مو مجدزيء الدؾافر ي قدان د إو ب شهسدا 

ردؾر الغشداء لذابها ك  را   ي يغهر أ ه لظدؾر لسجدزيء الدؾافر   اداءت بده ع
أيدداه ال باسدد  ؽ   ي لددؼ يكددؽ معريفددا أيدداه الجدداهم  ؽ   ي قددد عمددف  دددبة  دد ؾع 
الهددزج فددي أ ددعار ال باسدد  ؽ ضددو مة   فقددد استحدددشه  ددعراؤ ا فددي السدددرحيات 

  5)ف كلريا مشه   ي ياديه أطؾع في بعض السؾاقض التسل مية د
فو لددؽ د عمدد  أمددا السجتددث   ف  دده ااتددث أؼ اقتظددو مددؽ الخفيدد  بتقددديؼ دمدددت

  ي هدددؾ مدددؽ البحدددؾر القم مدددة   2)دفددداع  ؽد   ي لدددذلػ كددداو زحافددده كدددز حافدددهد 
 االستعسان في الذعر العربي .

 -القافية   -ثانيا  
  ي هدي د  درعكة الدؾزو   3)ي سس ف القافية بذلػ أل ها دلقفؾا أ در كد  ب دف د 

  ي يقدؾن دالخم د  بدؽ أحسدد د فدي لعرعفهدا :دمدؽ   4)في االختراص بالذدعر د
  5)آخر ساكؽ ال  ف إل  أين ساكؽ يميه مو الستحرم الذؼ ق   الداكؽ د

ي مؽ أا  ذلػ فقدد اعمهدا بعدض البداحل ؽ عمسدا قاعسدا بذالده   ي أطمدق عميده 
دعمدددؼ القافيددددة د  ي قدددان عشدددده : د هدددؾ العمددددؼ الدددذؼ لعددددر  بددده أياخددددر األبيددددات 

ة ي سددددكؾو ي لددددزيه ياددددؾاز   ي فردددداحة ي لددددبح   فهددددؾ الذددددعرعة مددددؽ حركدددد

                                                           
  222- 221ص  – الدابق   5)
 251ص  -د / محسؾد عمي الدساو –العريض القديؼ   2)
   367/  2  –ابؽ ر  ق  –العسدة   3)
 372/  2 –الدابق   4)
ت د /  –لسه د / عسر يح ي  –الخظ ب الت رعزؼ  –الؾافي في العريض ي القؾافي   5)

 ه3118 –الدادسة  –دمذق  – :25ص  – فخر الديؽ لباية



 

 

1946 

يعت ددرالعمؼ الددذؼ يبحددث عددؽ حددري  القافيددة لددذلػ هددؾ : آخددر األبيددات الذددعرعة 
  6)مؽ ح ث ما يعرض لها د 

ي بدالشغر فددي ديددؾا ي د هسددؾه ي أ ددجاو   لدؾ لظم دد ؽ العسددر د عشددد دبددديؼ د   
سدداء العددريض ي ياددد اه قددد حددافع عمدد  القافيددة السؾحدددة   كسددا يردت عشددد عم

القدددؾافي ي كتدددب عمددد  اددد  حدددري  الهجددداء   فدددشغؼ عمددد  : الهسدددزة ي البددداء ي 
التاء ي الجيؼ ي الحاء ي الدان   ي الراء ي الزاؼ ي الد ؽ   ي الظاء ي الع ؽ 

 ي الفاء   ي القا  ي الكا    ي ال ه ي السيؼ ي الشؾو ي الهاء ي الياء .
ن   ي الذدد ؽ ي الردداد ي الزدداد   ي ي لددؼ يددشغؼ عمدد  : اللدداء ي التدداء ي الددذا

 الغاء ي الغ ؽ ي الؾاي.
مددؽ السعمددؾه أو الددريؼ يمعددب ديرا بددارزا فددي إ دداعة الددشغؼ فددي القردد دة   فدد و 
األذو لق   عم  الذعر ي لديغه إذا حددؽ يقدو قاف تده   ي لشفدر مشده لزدعض 

 قاف ته ي سؾء يقو ريعه.
لعربدي   ي لعدد  ذلددػ ي لختمدض الحددري  مدؽ ح ددث  دددبة  د ؾعها فددي  ددعر ا ا

رااو إل  خفة بعض الحري  ي كلدرة  د ؾعها فدي  دديج المغدة عسؾمدا بح دث 
لكلددر الكمسددات التددي لشتهددي بهددا   مسددا يتدديح لمذدداعر اسددتخدامها ي السفاضددمة 

 ب شها.
دالقدددؾافي  -ي قددد قدددؼ الدددكتؾر دع دددد هللا الظ ددبد القددؾافي    دددة أقددداه :أيلهددا 

الددددان   ي الدددراء ي العددد ؽ ي السددديؼ   ي اليددداء الدددذل  ي هدددي : اليددداء ي التددداء ي 
 الست ؾعة ب لض اإلط ل   ي الشؾو مؽ غ رلذديد أسهمها اسيعا .........

القدددؾافي الشفدددر ي هدددي : الرددداد ي الزددداد ي الدددزاؼ   ي الظددداء ي  –ي  ا  هسدددا 
 الهاء األصمية ي الؾاي ....

                                                           
 325ص  –د / محسؾد عمي الدساو  -العريض القديؼ  6)



 

1947 

 

القدددؾافي الحدددؾش ي هدددي : اللددداء ي الخددداء ي الدددذان ي الذددد ؽ   ي  –ي  اللهسدددا 
 . 2)الغاء ي الغ ؽ   ي كمها قد رك ها الذعراء فمؼ يج وؾا إال بالغث د 

ي باستقراء القراعد التي درسف عشد دبديؼد في ديؾا ي دهسؾه ي أ جاو   لدؾ 
إل  حد ك  ر  –لحؾش لظم  ؽ العسر د   ل  ؽ أ ه قد ااتشب القؾافي الشفر ي ا

ي  غدددؼ اددد   دددعره عمددد  القدددؾافي الدددذل    مسدددا يددددن عمددد  اهتسددداه الذددداعر  –
 بسؾسيق   عره اهتساما ك  را .

 التشؽ  في القافية 
  ؾع الذاعر في قؾافي بعض أ عاره   ي لذلػ مغاهر عدة.

 السقطعات . –أوال 
ع شددة لكددا فددشغؼ عمدد  طرعقددة  ددعر السقظعددات الددذؼ يمتددزه فيدده الذدداعر بقافيددة م

 -مجسؾعة مؽ األبيات   ي مؽ ذلػ قؾله في قر دة د ديؼ الم   د :
 يةةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةةجيػ الميةةةةةةةةةةل إنةةةةةةةةةةي

 

 دائسةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي الميةةةةةةةةةةل وحةةةةةةةةةةجا 
 

 مةةةةةةةؼ ذبةةةةةةةؽل الدهةةةةةةةخ أبكةةةةةةةي
 

 مةةةةةةةةةؼ  فةةةةةةةةةا  الشبةةةةةةةةة  عشةةةةةةةةةجا 
 

============================== 
 مةةةةةةةةةةةةؼ ظةةةةةةةةةةةةبلا يحتةةةةةةةةةةةةؽيشي

 

 مةةةةةةةةةةؼ سةةةةةةةةةةكؽ  لةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةديؼ  
 

 مةةةةةةةؼ شةةةةةةةباب لةةةةةةةي سةةةةةةةةجيؼ
 

 و التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخاب و حشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيؼ 
 

 عمةةةةةةةة فةةةةةةةي الجدةةةةةةةػ راحةةةةةةةت
 

 تزةةةةةةةةةةةجخ الةةةةةةةةةةةخوح و تزةةةةةةةةةةةشي 
 

 يالذةةةةةةةةةةةةةةةةؽقي راح يطةةةةةةةةةةةةةةةةؽا 
 

 كدةةةةةةةةةةةةةةةةخاب لةةةةةةةةةةةةةةةةيذ يغشةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 

============================== 
 ليةةةةةةةخ إنةةةةةةةي شةةةةةةةست بخئةةةةةةةي

 

 عشةةةةةةةةةةج ربةةةةةةةةةةي فهةةةةةةةةةةؽ حدةةةةةةةةةةبي 
 

 أرتجةةةةةةةةةةةةةي مشةةةةةةةةةةةةةه شةةةةةةةةةةةةةفاء
 

 مةةةةةةةةةةةةةةؼ مزةةةةةةةةةةةةةةخاني و كخبةةةةةةةةةةةةةةي 
 

                                                           
 73  :6  57/ 2 –السر د إل  فهؼ أ عار العرب ي صشاعتها   2)



 

 

1948 

 يةةةةةةةةةةا إلهةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةج بعفةةةةةةةةةةؽ
 

 (1)و َلت ةةةةةةةةةةةةخ ح يةةةةةةةةةةةةا رب قمبةةةةةةةةةةةةي  
 

 -األخيارد :ي قؾله في قر دة دصحبة 
 الةةةةةةةةةةةحبة األخيةةةةةةةةةةةار كشةةةةةةةةةةةد

 

 حةةةةةةةةةةةةةةةةافعؽا دومةةةةةةةةةةةةةةةةا عميةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 

 إخةةةةةةةةةةةؽة فةةةةةةةةةةةي هللا تدةةةةةةةةةةةعى
 

 نبتغةةةةةةةةةةةةةةةةةي األ ةةةةةةةةةةةةةةةةةخ لجيةةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 

======================== 
 عسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخة   كانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

 

َشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه عميشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   م 
 

 فةةةةةةةةةةةةةاقبمؼ يةةةةةةةةةةةةةا رب مشةةةةةةةةةةةةةا
 

ا فزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبل عميشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   َو أد 
 

======================== 
 كفةةةةةةةةةةةةخ  يةةةةةةةةةةةةا رب ذنبةةةةةةةةةةةةي

 

 و اسةةةةةةةةةةةةتخ  يةةةةةةةةةةةةا رب عيبةةةةةةةةةةةةي 
 

 اعةةةةةةةف عشةةةةةةةا يةةةةةةةا إلهةةةةةةةيو 
 

 (2)و امةةةةةةةةةةؤل  بالحةةةةةةةةةةب قمبةةةةةةةةةةي  
 

 الذعخ الحخ –ثانيا 
ي هددؾ السعتسددد عمدد  التفع مددة ي الستحمدد  مددؽ القافيددة   ي دلشددديؼد فددي ديؾا يدده 

 قر دلاو لهذا الشؾع مؽ الذعر   فاأليل  بعشؾاو دفي دريب العذق د   
 -ي ف ها يقؾن :

 هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح  أبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعخا 
 

 إنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا نبزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات قمبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
 

 حشيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي إنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا هسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ
 

 فاقبميهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و امشحيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
 

 شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ  العاشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو لجسالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ
 

                                                           
 271ص  –ديؾاو لؾ لظم  ؽ العسر   2)
 268ص  –ديؾاو هسؾه ي أ جاو   3)



 

1949 

 

 خبئيهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي كتابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ
 

 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيؼ طيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ثيابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ
 

 عطخيهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بطيؽبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ
 

 أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؼ الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيختشي
 

 (1)عاشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج مذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيبي 
 

 -ي اللا ية بعشؾاو دإل  أو لذرل األ ؾار د   ي التي يقؾن في مظمعها :
 قةةةةةةةةةةةةج قمةةةةةةةةةةةةت حةةةةةةةةةةةةيؼ لفشةةةةةةةةةةةةي العةةةةةةةةةةةةبلا

 

 البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة س باإلقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجاا
 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا قيسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإل حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا
 

 دقةةةةةةةةةت طبةةةةةةةةةؽل الحةةةةةةةةةخب مةةةةةةةةةؼ حةةةةةةةةةةؽلي
 

 و ذاب الذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحػ
 

 د  الععةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةػ
 

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخت كهيكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخب
 

 تهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽا فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
 

 و تشعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه لخبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 

 و ال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؼ يشقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح األقرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى
 

 فقمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ألسمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةػ األحجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
 

 أقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحفها عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الفجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
 

 (2)عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الكفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
 

                                                           
 255ص  –ديؾاو / لؾ لظم  ؽ العسر   2)
 67ص  –ي أ جاو  ديؾاو / هسؾه  3)



 

 

1950 

 لدوا ما اليمدا. –ثالثا 
لكدؾو الد  لزيميدات دأبدي العد ء السعدرؼد ي دلبديؼد في  عره عاهرة أقرب ما 

  ف ذا كاو دأبؾ الع ء د قدد ألدزه  فدده فدي بعدض  دعره بتكدرار حدري  مع شدة 
فددي بعددض  ددعره  –أيزددا  –فددي  هايددة القردد دة   فدد و دبددديؼد قددد ألددزه  فددده 

بتكرار حدري  مع شدة   بد   دراه فدي بعدض قرداعده يكدرر القافيدة كاممدة   مدؽ 
 -لكؽد:ذلػ قؾله في قر دة دي 

 الةةةةجيو عديةةةةد عمةةةةي و لكةةةةؼ
 

 و ياليةةةةةت شةةةةةعخا مةةةةةا هةةةةةي لكةةةةةؼ 
 

 و لكشةةةه  هةةةؽل و يعبةةةث دومةةةا
 

 و كةةةػ ذا نرةةةحت الةةةجيقي و لكةةةؼ 
 

 كخهةةةةةةت اإلقامةةةةةةة مةةةةةةؼ أ مةةةةةةه
 

 و إنةةةةةةي لةةةةةةه ليةةةةةةخ قةةةةةةال و لكةةةةةةؼ 
 

 أحةةب الهةةجوء و أهةةؽ  الخةةبلء
 

 بشفدةةةةةةةي أفكةةةةةةةخ دومةةةةةةةا و لكةةةةةةةؼ 
 

 يعكةةةةخ الةةةةفؽا و يكدةةةةخها حةةةةا
 

  ةةةةةد الةةةةةبخا و ألزةةةةةب و لكةةةةةؼ 
 

 أفكةةةخ فةةةي قطةةة  تمةةةغ الرةةةجاقة
 

 (1)أفكةةةةةةةةةخ فيةةةةةةةةةه بجةةةةةةةةةج و لكةةةةةةةةةؼ 
 

 -ي مؽ ذلػ قؾله في قر دة ديا مررد :
 يةةا مرةةخ لةةي فيةةغ أحبةةاب تةةخكتهػ

 

 قج  ئت أسعى عمي رزقةي و رزقهةػ 
 

 هػ زو تي و الحبيبةا  المةحا  هسةا
 

 نةةؽر العيةةةؽ  و نبزةةي مةةةؼ قمةةةؽبهػ 
 

 أبةةةةي و أمةةةةي و إخةةةةؽتي و  يخنشةةةةا
 

 الدر  و الةبهػو األهل في قخيتي و  
 

 و لهةةػ فةةي الةةشفذ مشدلةةةفةةارقتهػ 
 

 و كةةةةػ عديةةةةد عمةةةةى نفدةةةةي فةةةةخاقهػ 
 

 لكؼ مرخ التي في خاطخا و دمي
 

 (2)قةةج أرلستشةةي و شةةاقتشي لهجةةخهػ  
 

 
  

                                                           
 29ص  –الدابق   2)
 233ص  –د / هسؾه ي أ جاو   3)



 

1951 

 

 عيؽب القافية.
 ي مؽ الع ؾب التي يضعها العمساء لمقافية 

اإليظاء . ي هدؾ دلكدرار الكمسدة السذدتسمة عمد  حدر  الدريػ بمفغهدا ي معشاهدا 
ديو أو يفردد  بدد ؽ المفغدد ؽ بدددبعة أبيددات عمدد  األقدد    ي يددرػ دالخم دد د أو 

  4)اإليظاء ال يتحقق بتكرار المفغة ديو معشاها د 
ي قددد يقددو داإليظدداءد أكلددر مددؽ مددرة فددي  ددعر دبددديؼد   ي مددؽ ذلددػ قؾلدده فددي 

 يحي البحرد:قر دة دمؽ 
 عمقةةةةةةةةت امةةةةةةةةالي بةةةةةةةةه فتقطعةةةةةةةةت

 

 و مزةت مة  األمةؽاج مثةل ظشةةؽني 
 

 و بسثةةل لسةة  البةةخ  يحجةةب وةةؽء 
 

 عشةةةةي فةةةة خبأ فةةةةي ظةةةةبلا فتةةةةؽني 
 

 فةةةج نةةةؽت مشةةةه عمةةةى حيةةةاء  عمشةةةي
 

 (1)أحعةةى بسةةا لةةػ تحتدةةبه ظشةةؽني  
 

 

فقد كرر القافية د عشؾ ي د بمفغها ي معشاها ي لؼ يفر  ب شهسا إال ب ف ياحد 
 ي الرياس أو يفر  ب شهسا بدبعة أبيات عم  األق . فقط  

 ي قؾله في قر دة دع شي فدػ ع شيػد:
 عيشي فج  عيشيغ يا أحمى كخيسة

 ي بعد خسدة أبيات قان :
 (2)يةةةةةةةةةةا رب بةةةةةةةةةةارض فةةةةةةةةةةي حبيبتشةةةةةةةةةةا و درتشةةةةةةةةةةا كخيسةةةةةةةةةةة 

 

القافيددة بمفغهددا ي معشاهددا ديو أو يفردد  ب شهسددا بدددبعة أبيددات كسددا قددرر  فكددرر
 عمساء العريض.

  

                                                           
 316ص  –د / أم ؽ سالؼ  –عريض الذعر العربي ب ؽ التقم د ي التجؾعد   4)
 37ص  –د / هسؾه ي أ جاو   2)
 :24ص  –د / لؾ لظم  ؽ العسر   3)



 

 

1952 

 السؽسيقى الجاخمية. -ثانيا  
إو دراستشا لمسؾسيق  عشد دبديؼد ال لقترر عم  السؾسيق  الخاراية الستسلمدة 
فدددي الدددؾزو ي القافيدددة فقدددط   إذ البدددد مدددؽ الؾقدددؾ  عشدددد اا دددب آخدددر مهدددؼ مدددؽ 

  ي  عشددي بدذلػ السؾسدديق  الداخميددة   فجسدان الذددعر فددي أو مؾسديق  الذدداعر 
يهدديج الذددعؾر ي العاطفددة ال أو يخاطددب العقدد  ي السشظددق   ي لدديس أبمددغ مددؽ 

 السؾسيق  في إ ارة الذعؾر.
ي الذاعر الستسكؽ هدؾ الدذؼ يختدار األلفداظ ذات الحدري  الستذدابهة السخدرج 

لفشيدددة   ي الشغسددددة فددددي التدددي لكددددؾو بسلابدددة األلددددؾاو ي األصددددبا  فدددي الرددددؾرة ا
القظعة السؾسيرية   فتجع  السؾسيق  بالغة اال دجاه    دديدة األسدر   مدؤ رة 

 القمؾب.
ي دبددديؼد  دداعر يددشغؼ الذددعر الراعددو   ي لكشدده  ددعر الفظددرة التددي لددؼ لفددددها 

 الحزارة ي التكمض. ي السؾسيق  الداخمية عشد دبديؼد لشبو مؽ أ ياء عدة .
 الترخي . –أوال 

  ي هدددددؾ أين مدددددا يقدددددرع   2)داعددددد  العدددددريض مقفددددداه لقفيدددددة الزدددددرب د ي هدددددؾ 
األسساع ف ش دئ عدؽ مشزلدة القاعد  ي ادؾدة الذدعر . ي قدد يقدو دالتردرعود عشدد 

 -دبديؼد في بداية قراعده   كسا في قؾله :
 أبةةةةةةةةةةةةةةةةةا السهشةةةةةةةةةةةةةةةةةج عةةةةةةةةةةةةةةةةةحرا

 

 (2)هللا عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحرضتقبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  
 

 -ي قؾله :
 مبلحػ السجج فاقةت كةل تسجيةج

 

 (3)ليةخ تحجيةجشجت بها ألدؼ مةؼ  
 

                                                           
/  3 –خفااي ت د / ع د السشعؼ  –الخظ ب القزيعشي  –اإليزاح في عمؾه الب غة   2)

 ه 2:91 –دار الكتاب الم شا ي  662
 211ص  –د / هسؾه ي أ جاو   3)
 212ص  –الدابق   4)



 

1953 

 

 -ي قؾله :
 بؽركةةةةةةت يةةةةةةا يةةةةةةؽا الخسةةةةةةيذ

 

 (4)بديةةةةةةةةةةةارة الذةةةةةةةةةةةي  الةةةةةةةةةةةخئيذ 
 

 -ي قؾله :
 أمةةةةةةي إليةةةةةةغ تحيةةةةةةة العذةةةةةةا 

 

 (5)و محبةةةةة نذةةةةخت عمةةةةى ا فةةةةا  
 

ي مسددددا سدددد ق مددددؽ أملمددددة   حددددع أو لمترددددرعو ليسددددة فددددي إ ددددراء السؾسدددديق    
 –الدرعيس   العذدال  –  الخسديس  لحديدد –عذرم  لسج دد  –فالكمسات دعذرا 

اآلفال د كمها متسا مة يز دا ي ريعدا   ي بدذلػ اسدتعدت األذو بعدد سدساعها فدي 
الذظر األين   لتمق  اللا يدة بدالؾقو السؾسديق   فدده فيعج هدا الدشغؼ   ي لدزداد 

 قؾة ا تباهشا ي متابعتها.
 ثانيا   حدؼ التقديػ.

الب غ دد ؽ لعرعفددات عدددة لدددير حددؾن ي التقددديؼ مددؽ ألددؾاو ال ددديو   ي لدده عشددد 
ي قددد ذكددره دابددؽ يكيددود فددي   7)دلقددديؼ الكدد ه إلدد  أقددداه فددي اسيددو أاشاسدده د

  8)حديله عؽ فشؾو ال ديو
ي التقديؼ يرفو مدؽ  د و الدشغؼ  دح دث يدؤدؼ إلد  أو لتحدد أادزاء الكد ه   ي 
يددخ  بعزدها فدي بعددض   ي يذدتد ارلبدا   داو مشهددا بد ين   كسدا ذكدر اإلمدداه 

  2)ع د القاهرد

                                                           
 232ص  – فده   5)
 63ص  – فده   6)
  / السجسو  445/ 3 –د / أحسد مظمؾب  –يشغر / معجؼ السرظمحات الب غية   7)

 د.ت –العمسي العراقي 
دمحم رضؾاو  -لقديؼ  -السشرض في  قد الذعر ي بياو سرقات الستش ي ي مذك   عره  8)

 د.ت –دمذق  –دار قت بة لمظباعة ي الشذر ي التؾزعو  – 76ص 
   / الخا جي – 4:ص  –ت / محسؾد  اكر  –دالع  اإلعجاز   2)



 

 

1954 

ي قددد ألدد  دبددديؼ د بالتقددديؼ فددي  ددعره ل زعددد الذددعر اسدداال ال بددد ب اسدددتيفاء 
 األقداه   ي حدؽ الشغاه   ي ذلػ كقؾله :

 بعيؽنهةةةةةةةةا روتهةةةةةةةةػ ا بطيؽبهةةةةةةةةا
 

 (2)أسةةةةةةختهػ ا و بعمهةةةةةةا الفيشةةةةةةا   
 

 -ي قؾله :
 إ  تشرةةةخوا هللا الععةةةيػ يسةةةجكػ

 

 (3)بالشرةةةةةةخ و التثبيةةةةةةت و التةةةةةة ثيخ 
 

 -قؾله :ي 
 (4)و أنةةةةةةةةت األميةةةةةةةةخة و ا مةةةةةةةةخة       كةةةةةةبلا األميةةةةةةخ ا أميةةةةةةخ الكةةةةةةبلا 

 

 ثالثا   رد إعجاز الكبلا عمى الجر .
يهؾ : دأو ي تدغ الذاعر بكمسة في ال  ف    ؼ يع ددها فدي عجدزه أي  ردفه   
 دددؼ يردهدددا فدددي الشردددض اآلخدددر   ي إذا  غدددؼ الذدددعر عمددد  هدددذه الردددفة ليددددر 

  6) ق   أو لظرل أسساع مدتس يهد  استخراج قؾافية
ي قد عشي دبديؼد فدي  دعره بهدذا المدؾو ال دديعي الدذؼ يكددب الذدعر اسداال ي 

 -ريعة   ي مؽ أملمته عشده قؾله:
 ف نةةةةةةةةةةةةةةةةةةت قةةةةةةةةةةةةةةةةةةخة عيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

 

 (6)و أنةةةةةةةةةةةةت الةةةةةةةةةةةةؽرة ذاتةةةةةةةةةةةةي  
 

 -ي قؾله:
 أفكةةةةةخ فةةةةةي قطةةةةة  تمةةةةةغ العبلقةةةةةة

 

 (7)أفكةةةةةةةخ فيةةةةةةةه بجةةةةةةةج و لكةةةةةةةؼ  
 

  

                                                           
 232ص  –د / لؾ لظم  ؽ العسر   3)
 7:ص  –الدابق   4)
 283ص  – د / هسؾه ي أ جاو  5)
 72ص  –السشرض   6)
 44ص  –د / هسؾه ي أ جاو   7)
 84ص  –الدابق   8)



 

1955 

 

 -ي قؾله :
 أندةةةةى هةةةةؽا س ندةةةةي حبيبةةةةي و 

 

 (8)و أندةةةى بخلسةةةي ليةةةالي الةةةفا  
 

 السجاندة. –رابعا 
عرفهددا دابددؽ يكيددود : د ب  هددا مجددئ كمسددة لجددا س أختهددا فددي مدددسؾع حريفهددا 

.يهددذا التعرعدد  قرعددب مددؽ لعرعدد  دابددؽ السعتددزد الددذؼ يدددس    2)ديو معشاهدداد
 -  ي مؽ األملمة عميه مؽ  عر دبديؼد قؾله: 3)هذا المؾو دالتجشيسد

 سةسقت عمةةيكػ مثمسةا سةةسقتإنةي 
 

 (3)نخل بهجخ عمى األعذاب والغرةؼ 
 

 -ي قؾله :
 يةةةةا سةةةةساء مةةةةا طاولتهةةةةا سةةةةساء

 

 (4)فقةةةةةج تةةةةةؽلى إنجابهةةةةةا الحكسةةةةةاء 
 

 سساء د . –سسقفد   دسساء  -فقد يقو الجشاس التاه ب ؽ كمستي دسسقف 
 -ي قؾله :

 الةةةمى عميةةةغ هللا فةةةي مةةةؤل العةةةبل
 

 (5)و عميةةةةةةغ الةةةةةةميشا بكةةةةةةل لهةةةةةةاة 
 

 -قؾله :ي 
 أقؽل يا قمةب بة  مةؼ بةا  و اتئةج

 

 (6)يجيةةب قمبةةي بةة   مةةا زال بهةةؽاض 
 

التدداه بدد ؽ كمستددي دعميددػ   عميددػد ففددي ال  ددف األين . يقددو الجشدداس مددرل ؽ   
  دال  ف اللالي ب ؽ دقمب ي قم ي الشاقص ب ؽ دصم شا ي صم د   ي كذلػ فيي 

 دبو ي باعد.
                                                           

 29ص  -د / هسؾه ي أ جاو  9)
 69ص  –السشرض   2)
 د . ت –  / العرال  – 36ص  –كرا ذكؾفدكي  –ت  –ال ديو   3)
 96ص  –د / هسؾه ي أ جاو   4)
 28ص  –الدابق   5)
 22ص  – فده   6)
 25ص  – فده   7)



 

 

1956 

 السطابقة -خامدا 
ي لمسظابقة لعرعفات عدة   ي لع  أ هرها هؾ د الجسو ب ؽ الذئ ي ضده في 
الك ه د ي هذارأؼ اسهؾر العمساء   أي كسا قدان دأبدؾ هد ن العددكرؼ د :د قدد 

  ي أ ددار دابدؽ يكيدو د إلد  مشزلددة السظابقدة بد ؽ ألددؾاو  8)أاسدو الشداس عميده د 
يتمؾهددددا فددددي الحدددددؽ  ال ددددديو فقددددان :د ي أحدددددؽ محاسددددؽ ال ددددديو السظابقددددة   ي

  9)السجا دة د 
 -ي مؽ أملمة السظابقة عشد دبديؼد قؾله :

 فعمسةةةةت أنةةةةي مخطةةةةا فةةةةي حقةةةةه
 

 (1)إ  لػ أشارض أروشا و سةسائي  
 

 -ي قؾله :
 هةةحا الخميةةةل أبةةةؽهػ أوةةةحى لهةةةػ

 

 (2)قسةةخا يزةةا لهةةػ د ةةي العمسةةاء 
 

 فقد طابق ب ؽ دأرض ي سساءد ي دالزؾء ي الغمسةد
  

                                                           
ص  –دمحم أبؾ الفز  ابراييؼ  –ت / البجايؼ  –كتاب الرشاعت ؽ دالكتابة ي الذعر   8)

   / الحم ي – 649
 68ص  –السشرض   9)
 22ص  –د / هسؾه ي أ جاو   2)
 219ص  –الدابق   3)



 

1957 

 

 
 
 
 
 
 
 

 العاطفة
  



 

 

1958 

 العاطفة
ي يقرددد بالعاطفددة : اإلحددداس ي اال فعددان الددذؼ يل ددر الذدداعر ي يددتسكؽ مددؽ 
قمبه   ف دفعه إلد  إ ذداءء قرد دله   ي بدديو هدذا اال فعدان يكدؾو الذدعر غلدا 

 متكمفا ال أ ر له في  فؾس القراء ي الدامع ؽ.
ي إذا كاو لمذعر عشاصر عدة لكؾو الشص األدبي . كالخيان ي مقدرله عمد  
إحيددداء الحقددداعق ي بعدددث الدددريح ف هدددا مدددؽ اديدددد ح دددث مؾقعهدددا مدددؽ الدددشفس ي 
الذعؾر   ي السؾسيق  ي قدرلها عم  بشاء الدشص الذدعرؼ ي لرك دب أازاعده ي 
إيرددان مزددسؾ ه إلدد  القددارغ ي الدددامو   ي السعددا ي ي مددا يهددد  األديددب أي 

ا بسدددا الذددداعر مدددؽ يراعهدددا أو يزفهدددا إلددد  الستمق ددد ؽ ليذددداركؾه فكرلددده   ي يحددددؾ 
كسدا يددس ها  –أحس   ي يت  ريو بسدا لد  ر   ي األلفداظ ي األسدال ب أي المغدة 

ي مذاكمتها لمسعا ي التي لع در عشهدا   ي مددػ لؾف دق الذداعر فدي  –البعض 
اختيار األلفاظ ي صشو التراك ب   ي العاطفة يقؾلها ي الذعؾر الستدفق عشهدا 

جؾدة أي الدددرداءة   فددد و   ي يسكدددؽ مدددؽ خددد ن هدددذا العشاصدددر الحكدددؼ عميددده بدددال
العاطفة أهؼ العشاصر ي أقؾاها ل   را في برية لمػ العشاصدر دبهدا يشسدؾ الخيدان 
  ي لت حددددق الرددددؾر   ي للددددرؼ الحقدددداعق   ي حدددددب العاطفددددة لكددددؾو المغددددة 

    2)بعشاصرها قؾعة مل رة أي رليقة اس مة د

مو ي مؽ ي يذتر  في العاطفة أو لكؾو صادقة حت  لؤ ر في القارغ ي الدا
 -يقض أماه الشص األدبي   يقؾن الزهايؼ:

 سةةساعه إذا الذةةعخ لةةػ يهةةدزض عشةةج
 

  3) فمةةيذ  ةةجيخا أ  يقةةال لةةه شةةعخ 
 

                                                           
اللامشة  –  / الشهزة السررعة  – 45ص  –أحسد الذايب  –أصؾن الشقد األدبي   2)

 ه 2:84
  / اله وة  – 212ص  –د / إبراييؼ عمي أبؾ الخذب  –األدبي  في محيط الشقد  3)

 ه2:96 –السررعة العامة لمكتاب 



 

1959 

 

دي الرددددل هدددذا لددديس معشددداه الرددددل العمسدددي ي ال الرددددل األخ قدددي   لكشددده 
يتؾافدق مدو الحيداة ي مدو  الردل الذؼ يشؼ عم  أو العس   األدبي يخ ر بذدئ

السحردددد ت الؾادا يددددة ديو أو يكددددؾو لدددده أؼ أ ددددر مددددؽ  دددد  ه أو يددددؤدؼ إلدددد  
الشفددؾر أي الذددذيذ  إ دده الردددل الفشددي الددذؼ يشبددو مددؽ مشظددق العسدد  األين أي 

  4)مؽ مؾضؾع ته بك  أبعادها ي لفري لها د 

ر ي العاطفدددة مقرهددددا القمددددب   ي قددددد يع ددددر عشهددددا بالؾاددددداو   ي هددددي التددددي لل دددد
 الخيان ي ل دع الرؾر الجزعية ي الكمية .

ي العاطفددة عشددد دبددديؼد اختمفددف ي لشؾعددف حدددب بؾاعلهددا   ي الددديافو السل ددرة 
 لها بد ب لعدد األغراض الذعرعة .

 
 -صدم  هللا عميده ي سدمؼ –ففي  عره دالديشيد ل ددي عاطفدة الحدب لرسدؾن هللا 

  اكتددبه مدؽ  ذد له  ي اإلس ه ي السدمس ؽ   فالذداعر لده حدس ديشدي مرهدض
الديشيددة فددي ب ددف مددؾج بددالعمؼ ي الددديؽ   ي عارلدده لمسسمكددة العربيددة الدددعؾدية ي 
زعارلدده األمدداكؽ السقدسددة    ددؼ كا ددف رحمددة الحددج التددي كدداو لهددا أ ددر بددالغ فددي 

  فده.
ي هددذه العاطفددة ممكددف عميدده أقظددار  فددده فددي كل ددر مددؽ القردداعد التددي صددؾر 

ي  ذ له ي هجرله ي اهاده في  –ميه ي سمؼ صم  هللا ع –ف ها حياة الرسؾن 
 -. يقؾن في قر دة دهادؼ ال رعةد : -سبحا ه ي لعال –س    هللا 

 مةةالي رأيةةت سةةساءنا قةةج زيشةةت
 

 بشجؽمهةةةةةةةةةةةا لتبةةةةةةةةةةةجد العمسةةةةةةةةةةةات 
 

 قالؽا لحكخ  السرطفى لسا س ل
 

 ت عةةةؼ التةةةديؼ كةةةل ذا البهجةةةات 
 

 و سةةةساتي إ  لةةةػ أشةةةارض أروةةةشا   فعمسةةت أنةةي مخطةةا فةةي حقةةه
                                                           

 -اللا ية  – / القاهرة  – 4:ص  –أحسد كسان زكي  –دراسات في الشقد األدبي   4)
2:91 



 

 

1960 

  

 في االحتفال بسةؼ أوةاء بشةؽر 
 

 سةةةةةبل الحيةةةةةاة و أبطةةةةةل التخهةةةةةات 
 

 هةةةؽ أحسةةةج هةةةادا البخيةةةة كمهةةةا
 

 (1)و مؤلةةةةةف لمعةةةةةخب بعةةةةةج شةةةةةتات 
 

ي يتخددذ مددؽ العاطفددة الديشيددة فرصددة سددا حة ليحددذر مددؽ السددؤامرات التددي لحددام 
أل هدؼ يتردفؾو بالغددر  ضد اإلس ه مؽ أعداعه   ي يشبه عمد  عدده مددالستهؼ

 ي الخيا ة
 يةةةةةةةا شةةةةةةةباب الةةةةةةةجيؼ سةةةةةةةيخوا

 

 فةةةةةةةةةةةي ظةةةةةةةةةةةبلل الةةةةةةةةةةةجيؼ نةةةةةةةةةةةؽر 
 

 فةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةبيل هللا وةةةةةةةةةةةحؽا
 

 فةةةةةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةةةةةبيل هللا ثةةةةةةةةةةةةةةةؽروا 
 

 حسمةةةةةةةةةة الرةةةةةةةةةمبا  عةةةةةةةةةادت
 

 قادهةةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةةؽش الرةةةةةةةةةةةةةةغيخ 
 

 حسمةةةةةةةةةةةةةة لمذةةةةةةةةةةةةةخ قامةةةةةةةةةةةةةت
 

 وةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  فيهةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بميةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 
 

 ال تطةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةشهػ أثيسةةةةةةةةةةةةا
 

 كمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةػ ولةةةةةةةةةةةةةةةةةةج كفةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽر 
 

 ال تخةةةةةةةةةةةف مةةةةةةةةةةةشهػ عةةةةةةةةةةةتبلا 
 

 وخةةةةةةةةةةةةةةةةؽر حذةةةةةةةةةةةةةةةةؽ   ةةةةةةةةةةةةةةةةبؼ   
 

 ال تدةةةةةةةةةةةةةةةةةالػا ال تهةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 
 

 طةةةةةةةةةةةةةةةةبعهػ طبةةةةةةةةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةةةةةةةةجور 
 

 كيةةةةةةةةةف تشَدةةةةةةةةةى أو تشاَسةةةةةةةةةى
 

 مدةةةةةةةةةةججا األقرةةةةةةةةةةى األسةةةةةةةةةةيخ 
 

 مدةةةةةةةةةةجج  مةةةةةةةةةةا زال يذةةةةةةةةةةةكؽ 
 

  (1)قةةةةةةةةةةج عةةةةةةةةةةبل مشةةةةةةةةةةه الدفيةةةةةةةةةةخ 
 

 –د. ل دي عاطفدة الذدؾل ي المهفدة ي التعجد  دلمقداء الرسدؾن ي في رحمة دالحج
 ي مهجة يس ها الحب التؾال لرؤعته   ي لفع ع    -صم  هللا عميه ي سمؼ 

 -ف   فتيه أعجزه التع  ر عؽ السذاعر بالكمسات . يقؾن :
 مؽكةةةةةةةةةةب اإليسةةةةةةةةةةةا  يدةةةةةةةةةةةخا 

 

 نحةةةةةةةةةةةةةؽ بيةةةةةةةةةةةةةةت هللا يجةةةةةةةةةةةةةةخا  
 

 يبتغةةةةةةةةةةةةةي لفةةةةةةةةةةةةةخا  ذنةةةةةةةةةةةةةب
 

 (2)طامعةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي نيةةةةةةةةةل أ ةةةةةةةةةخ 
 

                                                           
 22ص  –ديؾاو هسؾه ي أ جاو   2)
 257ص  –د هسؾه يأ جاو  –مؾكب اإليساو   2)
 267ص  –الدابق  –مؾكب اإليساو   3)



 

1961 

 

ي في الر اء . ل دي عاطفدة دالحدزو ي األسد  ي المؾعدة د   ي خاصدة إذا كداو 
السر ددي قرعبددا مشدده    أي لدده مشزلددة ك  ددرة فددي  فددده . ففددي ر اعدده لذددريقه .  ددرػ 
فجيعة  فس ايا ة بالحزو   مؾارة بالذدجؽ   مؾلهدة بفقدد أخ هدا الدذؼ مزد  

الدددمؾػ عشدده   عشهددا ي هددي مذددغؾفة بدده  حرعرددة عميدده   ال لجددد طرعقددا إلدد  
بدد  كدد  مددا حؾلهددا يل ددر ذكرعددات الشظددق بدده ي الحشدد ؽ إليدده   ي مددؽ أادد  ذلددػ 
ر اه ب ربعة قراعد لفديض اسيعهدا بدالحزو ي المؾعدة ي الشدار السمتهبدة . يقدؾن 

:- 
 كةةةػ كشةةةت أوثةةةخ أ  تقةةةؽل رثةةةائي

 

 لكةةةةةةةؼ سةةةةةةةبقت ففةةةةةةةدت بالعميةةةةةةةاء 
 

 يا شطخ نفدي يا حبيبي يةا أخةي
 

 (3)نةةؽر عيشةةي يةةا محةةأ ر ةةائي يةةا 
 

 ي يقؾن 
 نعةةةى الشةةةاعي أخةةةي فعمسةةةت أ 

 

 نعيةةةةةةت و لةةةةةةيذ ذلةةةةةةغ بةةةةةةالتجشي 
 

 أخي قج كشةت لةي سةتخا و عؽنةا
 

 (4)و أكثةةةةةخ خبةةةةةخة بالشةةةةةاس مشةةةةةي 
 

 -ي في ذكراه اللا ية أ ذد قاع :
 عامةةا  مةةخا و السةةخارة فةةي فسةةي

 

 مةةةؼ فقةةةج خيةةةخ األهةةةل و األحبةةةاب 
 

 مةةخا لةةػ أالةةج  يةةا أخةةي عامةةا 
 

 أنةةةةةي فقةةةةةجتغ يةةةةةا أعةةةةةد الةةةةةحابي 
 

 يةةةا الةةةفؽة األخيةةةار مةةةؼ شةةةبابشا
 

 (5)فارقةةةةةت دنيانةةةةةا بذةةةةةخخ شةةةةةبابي 
 

فهذا  عر عاهر التفجو ي التؾاو   أل ه صدر عؽ عاطفة ممتاعة   ي  فس 
مم وة بدالحزو ي األسد    عهدرت فدي لفجعده  ي عد ه الكدؾو مدؽ حؾلده حتد  

 ليس أخاه.عؽ الشاس أ ه الذؼ مات ي 

                                                           
 266ص  – فده  –أمشية   4)
 93ص  –د / هسؾه ي أ جاو  –أخي   5)
 224ص  –الدابق  –عاماو مرا   6)



 

 

1962 

 -ي في غزله . ل دي عاطفة دالذؾل ي المهفة د لجاه مح ؾبته . يقؾن :
 طةةةةةةةةةخ يةةةةةةةةةا حسةةةةةةةةةاا و بمةةةةةةةةة 

 

 تحيتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي لحبيبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 و باريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح أنفحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه
 

 بكةةةةةةةةةةةةةةةةل مدةةةةةةةةةةةةةةةةغ و طيةةةةةةةةةةةةةةةةب 
 

 و بم يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تي
 

 إليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه زاد لهيبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 و إنشةةةةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةةةةؼ هةةةةةةةةةةةةةةؽا 
 

 (1)حيةةةةةةةةةةةةةةخت كةةةةةةةةةةةةةةل طبيةةةةةةةةةةةةةةب  
 

ي مؽ أا  ذلػ فهدؾ يفدديها بشفدده  ي الذؾل ي المهفة مؾصؾالو عم  الدياه  
ي ريحه   فهي قرة ع شه   ي صؾرة ذاله   ي باقة يرد أرعج الشفحات   ي  بو 

 حشاو يفيض بالسكرمات .
 فةةةةةةةةةةجاض نفدةةةةةةةةةةي و روحةةةةةةةةةةي

 

 و خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافقي و حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتي 
 

 ف نةةةةةةةةةةةةةةةةت قةةةةةةةةةةةةةةةةخة عيشةةةةةةةةةةةةةةةةي
 

 و أنةةةةةةةةةةةةةةةةت الةةةةةةةةةةةةةةةةؽرة ذاتةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 و أنةةةةةةةةةةةةةةت نبةةةةةةةةةةةةةة  حشةةةةةةةةةةةةةةا 
 

 ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيف بالسكخمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
 

 و أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت باقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ورد
 

 الشفحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتأريجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 

  ةةةةةةةةةةةةةةةةداض ربةةةةةةةةةةةةةةةةغ خيةةةةةةةةةةةةةةةةخا
 

 (2)يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
 

ي عمف عاطفة الذؾل مديظرة عميه   ي متسمكة مؽ قمبه حتد  بعدد أو عمدف 
بدددده الدددددؽ ي أخددددذ يشحدددددر إلدددد  خرعدددد  حيالدددده   ي مددددر عذددددريو عامددددا عمدددد  

 زيااهسا.
فهددؾ يفددديها بحيالدده   حتدد  لددؾ طم ددف عسددره مهددر لقاعهسددا ل ددذن طؾعددا ي لدديس 

 -بخاسر . يقؾن :
 يا مؼ أراها فةي رؤاا و نةاظخا 

 

 رمةةةةةد البةةةةةخاءة و الشقةةةةةاء الطةةةةةاهخ 
 

 أنت األالالة و األمانة و التقةى
 

 و الرج  و اإلخبلص نب  مذاعخ 
 

                                                           
 87ص  –هسؾه يأ جاو  –لحية ي  ؾل   2)
 84ص  –الدابق  –دعؾت ربي   3)



 

1963 

 

 عذةةخو  عامةةا يةةا حيةةاتي بيششةةا
 

 مةةةةخت عمةةةةي مةةةةخور طيةةةةف عةةةةابخ 
 

 عذشا بها الشؽيؼ يجسة  شةسمشا
 

 حةةةةةةب و إخةةةةةةبلص يةةةةةةخ  كالشةةةةةةادر 
 

 أهةةةةؽاض يةةةةا بةةةةجر أوةةةةاء حياتشةةةةا
 

 و عميغ أوقةف خةاطخا مة  نةاظخا  
 

 لةةؽ تطمبةةيؼ العسةةخ مهةةخ لقاءنةةا
 

 (1)لبحلتةةةةه طؽعةةةةا ولدةةةةت بخاسةةةةخ 
 

ي فدددددي مدحددددده لمزعسددددداء الدددددؾطش  ؽ ي قدددددادة الفكدددددر ي العمسددددداء    دددددرػ عاطفدددددة 
اإلعجاب التي  ذ ت مؽ أعسان السسديح ي صفاله التي اعمته أه  ألو يشان 

 مدحه ي إعجابه.
ففددي مدحدده لمسمددػ دع ددد هللا بددؽ ع ددد العزعددزد عاهدد  الدددعؾدية    ددرػ عاطفددة 

 -داإلعجاب ب عساله ي صفاله التي يترض بها   يقؾن :
 ممةةغ القمةةؽب عميةةغ ألةةف سةةبلا

 

 تهفةةةةةؽ إليةةةةةغ عمةةةةةى مةةةةةج  األيةةةةةاا 
 

 فمقةةةةج تجدةةةةجت السةةةةخوءة فةةةةيكػ  
 

 وألنةةةةةةةت رمةةةةةةةد لمذةةةةةةةهامة سةةةةةةةاا 
 

 عؽدتشةةا فرةةل الخطةةاب وحكسةةة
 

 سةةةةةةةابقا لكةةةةةةةبلا عسةةةةةةةبل وفزةةةةةةةبل 
 

 يةةا خةةادا الحةةخميؼ دمةةت مؽفقةةا
 

 لمخيةةةةةةةخا سةةةةةةةباقا إلةةةةةةةى اإلنعةةةةةةةاا 
 

 فغسةةخت شةةعبغ يةةا مميةةغ بةةة نعػ
 

ةةةةتض روةةةةيَ  القةةةةؽا قبةةةةل لةةةةبلا   عسَّ
 

 فالسدةةجج األقرةةى عمةةى أيةةجيكػ
 

 (2)سةةةةيعؽد مشرةةةةؽرا إلةةةةى اإلسةةةةبلا 
 

 
فعاطفددددة دبددددديؼد صدددددادقة مددددؽ خدددد ن ال بدددددارات ياأللفدددداظ السؾحيددددة الجس مدددددة   
فاأللفاظ دممدػ القمدؾب   لهفدؾ   السدريءة   الذدهامة   رمدز  فرد  الخظداب   
حكسة   لمخ ر سباقا   غسرت   رضيو   غ ه   السدجد األقر    مشرؾرا 

 د ي غ رها   لؾحي بسعاو  عرعة اس مة .
                                                           

 241ص  –د / لؾ لظم  ؽ العسر   2)
 :4ص  –الدابق  –ممػ القمؾب   3)



 

 

1964 

ي فددي مدحدده لمذدداعر دفدداريل  ؾ ددةد  ددرػ عاطفددة دالؾفدداءد   ي ذلددػ لسؾاقفدده 
غ ددره   فقددد أخددذ ب يددديهؼ يقدددمهؼ لمشددديات األدبيددة . السحسددؾدة مددو الذدداعر ي 

 -يقؾن :
 يا سيج الذةعخ هةب لةي مشةغ معةحرة

 

 إمةةةةةةةةا كبةةةةةةةةا قمبةةةةةةةةي أو زا  إبرةةةةةةةةارا  
 

 أهةةجيت لمذةةعخ و الفرةةحى عسالقةةة
 

 الةةةةةانؽا حساهةةةةةا و حاطؽهةةةةةا ب سةةةةةؽار 
 

 هةةةةةةةةةػ سةةةةةةةةةادة نجةةةةةةةةةب   درهةةةةةةةةةػ
 

 فةةةةي حةةةةب حدةةةةشائهػ  ةةةةادوا ب عسةةةةار 
 

 فةةةي مجسةةة  الخمةةةج تمقةةةاهػ  هابةةةحة
 

 أحبةةةةةةار عمةةةةةةػ كشهةةةةةةخ سمدةةةةةةل  ةةةةةةار 
 

 أنةةت األمةةيؼ لهةةػ يةةا طيةةب معةةجنكػ
 

 (1)ذدتػ عؼ الزاد في الب  و أسحار 
 

ل دددي عاطفتددده متمؾ ددة حدددب حالتددده الشفدددية   فعشددددما  ي فددي  ددعر الظ يعدددة .
يقض عم   اطئ البحر  جد عاطفته لس   طربا ي  ذؾة   ي لششغدر إلد  هدذه 

 -الرؾرة الراععة ي هؾ يرؾر مشغر البحر في األسكشدرعة :
 اسةةةةةةةةةةةكشجرية  شةةةةةةةةةةةة فيحةةةةةةةةةةةاء

 

 فيهةةةةةةا الجسةةةةةةال الشةةةةةةاعػ الؽوةةةةةةاء 
 

 كةةػ لةةي بهةةا مةةؼ ذكخيةةات حمةةؽة
 

 بهةةةةةؼ وقةةةةةج عبةةةةةخ  هةةةةةؽاء قمبةةةةةي 
 

 البحةةةخ أطةةةخب إ  وقفةةةت بذةةةطه
 

 (2)و يكةةاد يدةةكخني الذةةحا و السةةاء 
 

 -ي يقؾن :
 تتكدةةةةخ األمةةةةؽاج فةةةةؽ  متؽنةةةةه

 

 كتكدةةةةةةةخ األلسةةةةةةةاس فةةةةةةةؽ   بةةةةةةةيؼ 
 

 فةةجنؽت مشةةه عمةةى حيةةاء عمشةةي
 

 أحعةةةةى بسةةةةا لةةةةةػ تحتدةةةةبه ظشةةةةةؽني 
 

 ف هةةةةةةةةةل لسةةةةةةةةةا رأنةةةةةةةةةي ماةةةةةةةةةببل
 

 و تسايمةةةةةةةةةةت ألرةةةةةةةةةةةانه لتقيشةةةةةةةةةةةي 
 

 حةةةخ دويةةةهمةةةؼ بةةةخد إعرةةةار و 
 

 (3)أالبحت في أمؼ و في تحريشي  
 

                                                           
 95ص  -د / لؾ لظم  ؽ العسر – ؾ ة لحية إل  فاريل   2)
 37ص  –د / هسؾه ي أ جاو  –اسكشدرعة   3)
 37ص  –الدابق  –مؽ يحي البحر   4)



 

1965 

 

ي عشددددما يددد لي فرددد  الردددي  ي لذدددتد الحدددرارة   ي يشتذدددر الددددحاب   ل ددددي 
 -عاطفته قاعسة حزعشة ي هؾ يرؾر  دة الحر   يقؾن :

 إ  الدةةةةةةةةةةحاب قةةةةةةةةةةج انتذةةةةةةةةةةخ
 

 و بةةةةةةةةةبل  مةةةةةةةةةؼ هةةةةةةةةةحا الخطةةةةةةةةةخ 
 

 فةةةةةةةةةةةةةالبخت الةةةةةةةةةةةةةجنيا هشةةةةةةةةةةةةةةا
 

 (4)و األفةةةةةةةةةةةو يبةةةةةةةةةةةجو مكفهةةةةةةةةةةةخ 
 

 
دبددديؼد فددي بعددض مداعحدده   ي مددؽ ذلددػ قؾلدده فددي قردد دله ي قددد لفتددر عاطفددة 

 التي مدح بها دالسمػ ع د هللا بؽ ع د العزعزد عاه  الدعؾدية:
 فاقبةةل مميكةةي مةةؼ محبةةغ تحفةةة

 

 نقذةةةةت عمةةةةى قمبةةةةي بحبةةةةخ لخامةةةةي 
 

 فةةاض الفةةؤاد بهةةا ولةةخد مقةةؽلي
 

 ور ةةةةةةؽت أنذةةةةةةجها وأنةةةةةةت أمةةةةةةامي 
 

 فس شةةاا أحعةةى بةةالسثؽل أمةةامكػ
 

مةةةةةةةةؼض    عيشةةةةةةةةي بخيةةةةةةةةخ ه سةةةةةةةةاا ألكح  
 

 ها قةج ر عةت إلةى بةبلدض سةالسا
 

 ممةةةةةةَغ القمةةةةةةةؽب  فحققةةةةةةؼض أحبلمةةةةةةةي 
 

 َعقةةةةةج  مةةةةةؼ األعةةةةةؽاا زاد ثبلثةةةةةة
 

 أهفةةةةةةؽ لخؤيةةةةةةة الفةةةةةةارس الزةةةةةةخلاا  
 

 ودنا رحيمةي عةؼ ربؽعةغ سةيجا
 

 (1)فتكةةةةةةةةخمؼ فةةةةةةةةحاض اخةةةةةةةةخ عةةةةةةةةاا 
 

فقددذ عدد  الذدداعر     ددة عذددر عامددا يتسشدد  رؤعددة السمددػ دع ددد هللاد حتدد  رحدد  
عددؽ بدد ده   ي لددؼ يحددع برؤعتدده أي السلددؾن أمامدده   ي اإل ددداو عشدددما يتسشدد  

  ي لددديس رؤعدددة  -صدددم  هللا عميددده ي سدددمؼ  –رؤعدددة  دددئ يتسشددد  رؤعدددة الش دددي 
 مخمؾل في الد يا الفا ية مهسا كا ف مكا ته.

في ذلدػ  –مظاو بؽ ع د العزعزد يلي العهد في السسمكة ي قؾله في األم ر دس
 :-الؾقف 

 أتانةةةةةةةةا يسةةةةةةةةؤل الةةةةةةةةجنيا حبةةةةةةةةؽرا
 

 و يسشةةةةةة  أروةةةةةةشا مةةةةةةؼ أ  تبةةةةةةؽرا 
 

                                                           
 35ص  – فده  –فر  الري    5)
 :4ص  –ديؾاو اي لظم  ؽ العسر   2)



 

 

1966 

 كغيةةةةةةث  ةةةةةةاء مةةةةةةؼ رب رحةةةةةةيػ
 

 ياةةةةةةةيػ الشبةةةةةةةت يشفحهةةةةةةةا العطةةةةةةةؽرا 
 

 أتةةةى سةةةمطا  فانتعذةةةت نفةةةؽس 
 

 بةةةةةه تحيةةةةةا و تقتةةةةةبذ مشةةةةةه نةةةةةؽرا 
 

 لةةةةةةه فةةةةةةي كةةةةةةل قمةةةةةةب مدةةةةةةتقخ
 

 الدةةةةةةةةةةةخورايطسئشةةةةةةةةةةةه فيسشحةةةةةةةةةةةه  
 

 يغيةةةث السدةةةتجيخ بةةةه و يدةةةعى
 

 (2)لشرةةةةةةةةخته فيةةةةةةةةا خيةةةةةةةةخ مجيةةةةةةةةخا 
 

 -  قدان لعدال  : -سبحا ه ي لعال   –فالذؼ يظسوؽ القمؾب هؾ ذكر السؾل  
  ي الذؼ يغ ث السدتج ر ي يج ب السزظر  4)داال بذكر هللا لظسوؽ القمؾب د

  قان لعال  : دأمؽ يج دب السزدظر إذا دعداه ي  -عز ي ع   –هؾ السؾل  
  ي  5)يكذدض الددؾء ي يجعمكدؼ خمفداء األرض أءلده مدو هللا قمدي  مدا لدذكريو د

 ليس األم ر سمظاو بؽ ع د العزعز يلي العهد في الدعؾدية .
طفددة دبددديؼد الدددسف بالردددل ي القددؾة ي مددؽ خدد ن هددذه الشسدداذج الزددح أو عا

 التشؾع لبعا لمسؾقض الذؼ يعالجه   ي لبعا لمحالة الشفدية التي ي يذها .
أما االستسرار فتحقق في معغؼ قراعده   ي ال يع به إخفاقه في بعض صؾر 
السديح   فميس هشام  اعر مج د في اسيو أغراضه   ي قدد اسدتعاو الذداعر 

أللفدداظ السع ددرة   ي األسددال ب الدددهمة الؾاضددحة   ي فددي إبددراز عؾاطفدده بحذددد ا
 الرؾر الذعرعة الجس مة.

 الذكل و السزسؽ  
إو الذددك  ي السزددسؾو هسددا قددؾاه كدد  عسدد  فشددي اس دد  سددؾاء أكدداو لؾحددة أه 
لسلدداال أه قردد دة   فالعسدد  مددؽ الشاحيددة السعشؾعددة فكددرة ي عاطفددة ي إحددداس   

هاليدددػ القرددد دة  فالمؾحدددة ي اددددد فدددي هدددذا السشغدددر   أي ذلدددػ التسلدددان   أي 
التسلان ي القر دة إو هي إال السغهر الخاراي   أي الذك  الدذؼ مدؽ خ لده 

                                                           
 52ص  –الدابق   3)
 مؽ سؾرة الرعد 39مؽ اآلية رقؼ   4)
 73سؾرة الشس  رقؼ   5)



 

1967 

 

أمكششا أو  تعر  عم  لمػ األحاسيس ي العؾاطض   ي كمسا كاو العس  أكلدر 
 لع  را ي لجد دا لهذه األحاسيس كمسا كاو العس  أكلر فشية ي اساال.

عددداهر هدددؾ دالذدددك د   الدددذؼ  دددرػ بددده  ي إذو   فدددشحؽ فدددي العسددد  الفشدددي أمددداه
العس    ي أماه فكرة  دتذعرها مؽ خ ن الخظؾ  ي األلؾاو   أي الشتؾءات ي 

 التعراات ي اال حشاءات   أي المفع ي القافية .
ي عمدد  هددذا يسكددؽ القددؾن بدد و الذددك  هددؾ : الرددؾرة الخارايددة   أي هددؾ الفددؽ 

 ري  الفشية .الخالص السجرد مؽ السزسؾو ي الذؼ لتسل  فيه الذ
ي السزددسؾو هددؾ : كدد  مددا يذددتس  عميدده العسدد  الفشددي مددؽ فكددر أي فمدددفة أي 

 أخ ل أي ااتساع أي سياسة أي ديؽ.
إ دده مددا مددؽ  ددػ فددي أو كدد  مددؽ دالذددك  ي السزددسؾود يددؤدؼ ديره فددي إ تدداج 
العس  الفشي   ي الرمة ب شهسدا ي يقدة اددا   فهسدا ياهداو ألمدر ياحدد    ي ال 

 و يدتغشي عؽ اآلخر .يسكؽ ألحدهسا أ
ي باسددتقراء ألفدداظ دبددديؼد ي معا يدده فددي ديددؾا ي د لددؾ لظم دد ؽ العسددر   هسددؾه ي 

 -أ جاو د  ل  ؽ أ ها لتدؼ بالخراعص اآللية :
  



 

 

1968 

 مرادر استقاء الكمسة. –أوال 
 ي قد استق  دبديؼد معجسه الذعرؼ مؽ ال  وات اآللية :

 مؼ القامؽس اإلسبلمي -أ
 -س اإلس مي   ي ذلػ كقؾله :فقد استق  مؽ القامؾ 

 يةةةةةةةةةةةةةةةا رسةةةةةةةةةةةةةةةؽل هللا إنةةةةةةةةةةةةةةةي
 

 م خبةةةةةةةةةةةةةةةت  القمةةةةةةةةةةةةةةةب مشيةةةةةةةةةةةةةةةب 
 

 يثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخب زادت بهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء
 

 حةةةةةةةةةةةةةيؼ شةةةةةةةةةةةةةخفها الحبيةةةةةةةةةةةةةةب 
 

 يةةةةةةةةةةؽا بةةةةةةةةةةجر قةةةةةةةةةةج نرةةةةةةةةةةختػ
 

 يةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةه نرةةةةةةةةةةةخ عجيةةةةةةةةةةةب 
 

  ةةةةةةةةةةةةةةاء نرةةةةةةةةةةةةةةخ هللا حقةةةةةةةةةةةةةةا
 

 إنةةةةةةةةةةةةةةةةه الفةةةةةةةةةةةةةةةةت  القخيةةةةةةةةةةةةةةةةب 
 

 أدرض المهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةػ قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽمي
 

  (1)يةةةةةةةةةةا إلهةةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةةا مجيةةةةةةةةةةب 
 

 -ي قؾله :
 أسةةةةتغفخ هللا ربةةةةي ال شةةةةخيغ لةةةةه 

 

 يةةةارب فةةة لفخ لشةةةا مةةةا قةةةج  شيشةةةا  
 

 و هب لشا رحسة مسةا ادخةخت لشةا 
 

 يةةةؽا الايامةةةة تسحةةةؽ مةةةا ارتكبشةةةا  
 

 يةةارب هيةةا لشةةا مةةؼ أمخنةةا رشةةجا
 

 و اسةةةتخ بفزةةةمغ سةةةخا مةةةا فعمشةةةا  
 

 و ا عةةل لشةةا ربشةةا نةةؽرا ندةةيخ بةةه
 

 (2)عمةةةى الرةةةخاط فةةةن  الؽاهةةةب هللا 
 

ف لفدداظ : د رسددؾن هللا   مخ ددف القمددب   بدددر    رددر هللا   الفددتح القرعددب   يددا 
إلهي   يا مج ب   أسدتغفر هللا   ربدي ال  درعػ لده   اغفدر لشدا   رحسدة   يدؾه 
الريامدددة   يدددا رب ه دددئ لشدددا مدددؽ أمر دددا ر ددددا   اسدددتر   ربشدددا   الردددرا  د مدددؽ 

 عة الذرعفة.األلفاظ التي يردت في القرآو الكرعؼ   ي الدشةالش ؾ 
  

                                                           
 6ص –د / لؾ لظم  ؽ العسر  –رسؾن هللا  يا  2)
 22ص  –الدابق  –استغفر هللا   3)



 

1969 

 

 مؼ شئؽ  الحياة اليؽمية . -ب
 -ي ذلػ كقؾله :

 أيةةةةا قهةةةةؽة  ةةةةاءت إليشةةةةا تحيةةةةة
 

 لهةةةةا فةةةةةي عقةةةةؽل شةةةةةاربيؼ مةةةةةداج 
 

 فيةةةا أيهةةةا الدةةةاقي أدرهةةةا هشيئةةةة
 

 أوةةةةةةا بهةةةةةةا لمسحتدةةةةةةيؼ سةةةةةةخاج 
 

 و فيهةةةةا يمةةةةؽح الدعفةةةةخا  بقطةةةةخة
 

 (3)أشةةةسذ بةةةجت لمشةةةاظخيؼ و تةةةاج 
 

 -ي قؾله :
 فمدةةةةةةةةةةةةةت أندةةةةةةةةةةةةةى حيةةةةةةةةةةةةةاتي

 

 السعجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشيعغ 
 

 بةةةةةةةةةةةةةةحلت وقتةةةةةةةةةةةةةةا و  هةةةةةةةةةةةةةةجا
 

 وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحيت بالمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحات 
 

 وقفةةةةةةةةةةةةةةةت  شبةةةةةةةةةةةةةةةي كثيةةةةةةةةةةةةةةةخا
 

 (4)فةةةةةةةةةةةةةةةي أحمةةةةةةةةةةةةةةةغ األوقةةةةةةةةةةةةةةةات 
 

  الزعفراو   بدذلف  ف لفاظ : د القهؾة   الذارب ؽ   مزاج   الداقي   السحتد ؽ
  يقتدددا   اهددددا   المدددذات   يقفدددف اش دددي كل دددرا   أحمدددػ األيقدددات د ياضدددحة ي 

 سهمة ي اسيعها مشتقاة مؽ لغة الحياة ال ؾمية.
 عشؽنة القرائج. –ثانيا 

فقد اهتؼ دبديؼد بؾضو عشايعؽ لقراعده   ي فيه يعر  الذاعر بالسزسؾو ي 
الشددؾع كل ددر فددي ديددؾا ي دهسددؾه ي قددد يكددؾو إ ددارة صددرعحة لمسؾضددؾع   ي ذلددػ 

أحددزاو   ي لددؾ لظم دد ؽ العسددرد ي مشدده دأسددتغفر هللا   هددادؼ ال رعددة   سدد ه مددو 
السددداء    دددهر الردددياه   مدددؽ يحدددي البحدددر   فدددي البددددتاو   لحيدددة ي  دددؾل   

 عميػ س مي   دعؾت هللا يشرر ي   مؽ يحي الحج د   ي غ رها ....
لقردداعده   بدددط أمدداه الستمقددي فكددرة  ي أرػ أو الذدداعر بؾضددعه هددذه العشددايعؽ

الشص   ي ياه رسالة بسزسؾ ه عشدما أضاء مدخمه بعشدؾاو القرد دة . التدي 

                                                           
 256ص  –د / هسؾه ي أ جاو  –القهؾة   4)
 84ص  –الدابق  –دعؾت ربي   5)



 

 

1970 

يدير محؾرها  حؾه   ي غالدب مدؽ يشحدؾو هدذا السشحد  هدؼ دالفودة السحافغدة د 
  2)التي لرػ لمذعر غاية  ف ية ي اسالية في الؾقف  فده د 

 مشاسبة األلفاظ لمسعاني –ثالثا 
 اس ف ألفاعده كل درا مدؽ معا يده الذدعرعة  ي ذلدػ كقؾلده فدي ر داء  دريقة  ي قد

 -صفؾت:
 أخةةي قةةج كشةةت لةةي سةةتخا و عؽنةةا

 

 و أكثةةةةةخ خبةةةةةخة بالشةةةةةاس مشةةةةةي 
 

 سةةةةةةةجاد الةةةةةةةخأا عشةةةةةةةجض أبت يةةةةةةةه
 

 إذ  سحةةةت خيةةةةؽل الةةةةخأا عشةةةةي 
 

 رزقةةةةةةةت محبةةةةةةةة و رزقةةةةةةةت بةةةةةةةخا
 

 و إخبلالةةةةةةةا ونةةةةةةةببل دو  ظةةةةةةةؼ 
 

 عطةةةةاؤض يةةةةا أخةةةةي لمشةةةةاس دومةةةةا
 

 ي ةةيف عمةةى الجسيةة  بغيةةخ مةةؼ  
 

 ب مةةةةةةغ يةةةةةةاأخي قةةةةةةج كشةةةةةةت بةةةةةةخا
 

 فيةةةةا بذةةةةخاض فةةةةي  شةةةةات عةةةةج  
 

 حشةةةةؽت عمةةةةى أبيةةةةغ حشةةةةؽ شةةةةي 
 

 عمةةةةةةةةى أبشائةةةةةةةةه لعمةةةةةةةةؽ سةةةةةةةةؼ 
 

 بةةةةةةحلت العةةةةةةؽ  لؤلخةةةةةةؽا  دومةةةةةةا
 

 و لةةةػ تقمةةةب لهةةةػ ظهةةةخ السجةةةؼ 
 

 و كشةةةةت لشةةةةا  سيعةةةةا كهةةةةف أمةةةةؼ
 

 (2)نمةةةةؽذ بةةةةةه فشمقةةةةةى كةةةةةل أمةةةةةؼ 
 

  محبددددة  بددددر   اإلخدددد ص . الش دددد     عددددؾو   سددددداد الددددرأػ -ف لفاعدددده د سددددتر
العظاء   الحشاو   األمؽد   ي غ رها مشاسبة لساما لت دية السعا ي التي أرادها 

 الذاعر.
 -ي يقؾن مرؾرا  ؾقه ي لهفته عم  ح   ته :

 طةةةةةةةةةةةخ يةةةةةةةةةةةا حسةةةةةةةةةةةاا و بمةةةةةةةةةةة 
 

 تحيتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي لحبيبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 و باريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح أنفحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه
 

 

 بكةةةةةةةةةةةةةةل مدةةةةةةةةةةةةةةغ و طيةةةةةةةةةةةةةةب 
 

                                                           
 38ص  –د / ع د هللا سميؼ الر  د  –مدخ   ال  دراسة العشؾاو في الذعر الدعؾدؼ   2)

 ه 3119 -هدد  :253 –ل  األي  –الدعؾدية  –  /  ادؼ القريؼ األدب  
 93ص  –د / هسؾه ي أ جاو  –أخي   3)



 

1971 

 

 و بم يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ني
 

 إليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه زاد لهيبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 

 و إنشةةةةةةةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةةةةةةةؼ هةةةةةةةةةةةةةةةةةؽا 
 

 (1)حيةةةةةةةةةةةةخت كةةةةةةةةةةةةل طبيةةةةةةةةةةةةب  
 

 -ي يقؾن :
 حبيبةةةةةةةي لةةةةةةةاب عشةةةةةةةي و لكةةةةةةةؼ

 

 تخبةةةةةةةة  فةةةةةةةةي فةةةةةةةةؤادا السطسةةةةةةةةئؼ 
 

 لةةةةه فةةةةةي القمةةةةةب مشدلةةةةةة تدةةةةةامت
 

 عةةةةةؼ اإلدراض مةةةةةؼ إنةةةةةذ و  ةةةةةؼ 
 

 فيةةةةا روحةةةةي و يةةةةا قمبةةةةي سةةةة تي
 

 قخيبةةةةةةةا كةةةةةةةي أوةةةةةةةسكػ لحزةةةةةةةشي 
 

 ألطفةةةةا مةةةةؼ لهيةةةةب الذةةةةؽ  نةةةةارا
 

 (2)ت    في الحذةا مةؼ بعةج بيشةي  
 

فاأللفددداظ د رعددداح   مددددػ   ط دددب   له دددب   هدددؾاه   غددداب   لربدددو   فدددؤادؼ   
مشزلة   إ س ي اؽ   ريحي   قم دي   قرعبدا   أطفدئ   الذدؾل  دارا   لد اج   
البعد د   لفيض حرارة ي  ؾقا ي لهفدة عمد  ح   تده   ي اداءت مشاسدبة لسامدا 

 .لمسعا ي التي أرادها الذاعر   في  ؾقه ي لهفته عم  ح   ته
 الؽوؽح و الدهؽلة. –رابعا 

ي قدددد اسدددتق  كل دددرا مدددؽ ألفاعددده ي معا يددده مدددؽ التع  دددرات الؾاضدددحة الددددهمة   
 -بح ث ال يمج  القارغ إل  السعااؼ كل را في فهؼ إلفاعه   ي مؽ ذلػ قؾله :

 مؽكةةةةةةةةةةةةةب اإليسةةةةةةةةةةةةةا  يدةةةةةةةةةةةةةخا 
 

 نحةةةةةةةةةةةةةؽ بيةةةةةةةةةةةةةت هللا يجةةةةةةةةةةةةةخا  
 

 يبتغةةةةةةةةةةةةةةةةي لفةةةةةةةةةةةةةةةةخا  ذنةةةةةةةةةةةةةةةةب
 

 طامعةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي نيةةةةةةةةةةل أ ةةةةةةةةةةخ 
 

 فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةه إخةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽا  كةةةةةةةةةةةةةةةةةةخاا
 

 أنبتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهػ أرض مرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ  
 

 أروةةةةةةةةةةةةةعتهػ فةةةةةةةةةةةةةيف عمةةةةةةةةةةةةةةػ
 

 و حبةةةةةةةةةةةةةةةتهػ حةةةةةةةةةةةةةةةخ فكةةةةةةةةةةةةةةةخ 
 

 أهمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهػ لمسعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي
 

 نهمةةةةةةةةةةةؽا مةةةةةةةةةةةؼ مةةةةةةةةةةةاء نهةةةةةةةةةةةخ 
 

                                                           
 87ص  –الدابق  –لحية ي  ؾل   2)
 237ص  –د / لؾ لظم  ؽ العسر  –طي  الح  ب   3)



 

 

1972 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةاؤ  عةةةةةةةةةةةةةةةةةحب فةةةةةةةةةةةةةةةةةخات
 

 (1)و حرةةةةةةةةةةةةةا  مثةةةةةةةةةةةةةل تبةةةةةةةةةةةةةخ 
 

 -ي قؾله :
 َعةةةةةةةةةةةةةةةةخَ  الهةةةةةةةةةةةةةةةةػ طخيقةةةةةةةةةةةةةةةةي

 

 و  فةةةةةةةةةةةةةةا الشةةةةةةةةةةةةةةؽا عيةةةةةةةةةةةةةةؽني 
 

 و أر  الميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽيبل
 

 االةةةةةةةةةةةةةةطمى فيةةةةةةةةةةةةةةه ظشةةةةةةةةةةةةةةؽني 
 

 فالسعةةةةةةةةةةةةةاش اليةةةةةةةةةةةةةؽا الةةةةةةةةةةةةةعب
 

 و األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالسشؽ   
 

 كمسةةةةةةةةةةةةةةةةا أبرةةةةةةةةةةةةةةةةخت حبةةةةةةةةةةةةةةةةي
 

 أيقعةةةةةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةةةةةةةجؽ   
 

 ف راهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽا
 

 (2)فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي دالل و فتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؽ   
 

 -ي قد يقعف في  عره بعض األلفاظ العامية   ي ذلػ مل  قؾله :
 إمةةةةةةةةاا دعاتشةةةةةةةةا إنةةةةةةةةي مذةةةةةةةةؽ  

 

 (3)لخؤيتةةةةةغ الكخيسةةةةةة مةةةةةؼ زمةةةةةا  
 

 فقؾله :دمؽ زماود   ال يرح أو يكؾو لع  را  عرعا .
 -ي قؾله :

 زفةةةةةةةةةةةةةةت البذةةةةةةةةةةةةةةخ  لسحسةةةةةةةةةةةةةةج
 

 و لدةةةةةةةةةةةساح و يةةةةةةةةةةةا  كسةةةةةةةةةةةا  
 

 و أنةةةةةةةةت يةةةةةةةةا سةةةةةةةةت العةةةةةةةةخايذ
 

 يةةةةةةةةةةةةا خبلالةةةةةةةةةةةةة ال ريحةةةةةةةةةةةةا  
 

 فةةةةةةةةةةةةةدت بالبشةةةةةةةةةةةةةت األالةةةةةةةةةةةةةيمة
 

 الجسيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ذات الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجيؼ 
 

 إلتةةةةةةةةةةةةةةةدا بالةةةةةةةةةةةةةةةجيؼ معاهةةةةةةةةةةةةةةةا
 

 (4)تختةةةةةةةؽا مةةةةةةةؼ مةةةةةةةاء معةةةةةةةيؼ 
 

 -ي قؾله :
 لةةةةةةةةةةةةةةةةؽال انذةةةةةةةةةةةةةةةةةغال البةةةةةةةةةةةةةةةةةال

 

 (5)و الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةػ و البمبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
 

                                                           
 267ص  –د / هسؾه ي أ جاو  –مؾكب اإليساو   2)
 39ص  –الدابق  –أ شاء الخظؾبة   3)
 78ص  – فده   4)
 287ص  – فده    5)
 77ص  –  فده  6)



 

1973 

 

  ال شدف األصد مة   الجس مدة    فاأللفاظ :د زفف   ي ياه كسداو   سدف العدرايس
معاها . ا ذغان البان   ال مبان د  مؽ األلفداظ العاميدة ي السشتذدرة عمد  ألددشة 

 العامة مؽ الشاس.
  



 

 

1974 

 
 

 اخلًال و التصىير
  



 

1975 

 

 الرؽرة الذعخية
الرددؾرة الذددعرعة مددو غ رهددا مددؽ األديات الفشيددة األخددرػ لذددك  القرددد دة   ي 

أدالددده فدددي الخمدددق ي االبتكدددار ي لذدددك   الردددؾرة عشدعدددذ هدددي ادددؾهر الذدددعر ي 
مؾقدض الذدداعر مددؽ الؾاقددو يفددق ادراكده الجسددالي   ييفددق حددديد خريادده بالمغددة 
مددؽ إطارهددا السعجسددي إلدد  الددديال ا لذددعرػ أؼ الرمددزؼ ي اإل ددارؼ   ي مددؽ 

 هشا لكتدب المغة دالالت مجازعة في سياقها التارعخي ي االاتساعي.
أكلدر األمدؾر حداسدية ي لعق ددا   ي ذلدػ ي الحديث عؽ الرؾرة الذدعرعة مدؽ 

 لكلرة التعرعفات الؾاردة ف ها.
فهشددام مدددؽ يددرػ أ هدددا دأداة معقدددة مركبدددة أخددذت أ حددداء كل ددرة ل ددددأ بالتذددد يه ي 
لشتهددددي بالقرددددة الرمزعددددة التددددي لدددددتخمص  خردددديالها مددددؽ الؾاقددددو ي الخيددددان 

  2)مجتسع ؽ د.
د الكمسدددة الؾح ددددة الستاحدددة لتذدددس  كددد  أ دددؾاع  ي هشدددام مدددؽ يدددذهب إلددد  أ هدددا :
  3)التذ يه ي ك  أ ؾاع االستعارةد. 

ي مشهؼ مؽ يعرفها ب  ها : د الذك  الفشي الذؼ لتخذه األلفداظ ي ال بدارات بعدد 
أو يشغسهدددا الذددداعر فدددي سددديال بيدددا ي خددداص ليع دددر عدددؽ اا دددب مدددؽ اؾا دددب 

فدي لردؾعر مدا بداخمده   أؼ أو الذاعر يعتسدد عمد  الكمسدة أساسدا   4)لجربتهد
 عم  اسيو السدتؾعات الظ ي ية ي االاتساعية يالشفدية .

                                                           
 6:ص  –د /  ج ب ال هت شي  –لارعأ الذعر العربي حت  آخر القرو اللالث الهجرؼ   2)

 ه 2:81 –الرابعة  –ب ريت  –دار الفكر  –
 ه:2:6سشة  –ب ريت  – 37ص  –د / إحداو عباس  –فؽ الذعر   3)
دار  – 4:2ص  –د / ع د القادر القط  –االلجاه الؾادا ي في الذعر السعاصر   4)

 ه 2:92 -اللا ية –ب ريت  –الشهزة العربية 



 

 

1976 

ي يقددؾن بعزدددهؼ د هدددي ع قددة ي ليددددف ع قدددة لسا دد  بالزدددريرة صدددرعحة أي 
ضدددسشية بددد ؽ لع  دددرعؽ أ ي أكلدددر لقددداه  بح دددث لزدددفي عمددد  أحدددد التعددداب ر أي 

لدديس مجسؾعددة مددؽ التع  ددرات لؾ ددا مددؽ العاطفددة   ي يكلددض معشدداه التخ مددي ي 
معشددداه الحرفدددي داعسدددا ي يدددتؼ لؾا هددده   ي يعددداد خمقددده إلددد  حدددد مدددا مدددؽ خددد ن 

  5)ارلباطه أي لظابقه مو التع  ر أي التع  رات األخرػ .د
ي يتزددح مددؽ هددذه اآلراء ي غ رهددا كل ددر   أو الرددؾرة الذددعرعة قددد اضددظربف 
حؾلها اآلراء ي الترؾرات بذك  ك  ر   مسدا اعد  مردظمح الردؾرة الذدعرعة 

 ا في كل ر مؽ الدراسات الب غية ي الشقدية.غامز
فقدد أيالهدا  قاد دا القددام  اهتسامدا  ي كسا رأيشدا اهتسداه الشقدد الحدديث بالردؾرة  

خاصددددا   ي كا ددددف داعسددددا مؾضددددو االعتبددددارات فددددي الحكددددؼ عمدددد  الذدددداعر   ي 
التس  دددز ب شددده ي بددد ؽ غ دددره   ي هدددي عشددددهؼ لرلكدددز عمددد  اسمدددة مدددؽ العشاصدددر 

 األساسية ي لي في مقدمتها : التذ يه ي التسل   ي االستعارة .
بدددددة الذدددددعرعة   ي صدددددمة قؾعدددددة ي الردددددؾرة الذدددددعرعة لهدددددا ع قدددددة يط ددددددة بالتجر 

بالسذدداعر التددي لددديظر عمدد  القردد دة   ي يقددؾه الخيددان بالدددير األساسددي فددي 
لذددددك مها عشدددددما يمتقظهددددا ب راعددددة مددددؽ مذدددداهدا ت الؾاقددددو ي م بدددددات الحيدددداة 
ال ؾميدددة   د ي لدددؽ يشدددبض الخيدددان فدددي الردددؾرة األدبيدددة بالحيددداة أي يشبدددو مشددده 

  ي ما الخيان الخرب إال خديط مستدد مدؽ الت   ر إال إذا ارلبط بفكر الذاعر 
  2)ذات الذاعر  عؾرا ي فكراد.

                                                           
 –دار السعار   – 48ص  –د / دمحم حدؽ ع د هللا  –الرؾرة ي ال شاء الذعرؼ   5)

 ه 2:92
القاهرة  – 265ص  –د / عمي صبح  –ال شاء الفشي لمرؾرة األدبية عشد ابؽ الريمي   2)

 2:87 -األيل   –



 

1977 

 

ي بالشغر ف  ديؾا ي دهسؾه ي أ جاو   لؾ لظم  ؽ العسر د عشد دبديؼد    جد 
أو الذعر ف هدا اداء مبا درا قم د  الخيدان   ي قدد أ دار د داعر اد إلد  ذلدػ فدي 

سذداعر التدي قسدف إو الخدؾاطر ي ال -مقدمة ديؾا ه دهسؾه ي أ جاو د فقدان :
بشغسهددا كسددا  ددعرت بهددا   فهددي صددؾرة  فدددي ي عشددؾاو ذالددي   أطرحهددا بدد ؽ 
أيديكؼ عارعة عؽ لباس الخيان   ي الردؾرة السجشحدة التدي هدي ادؾهر الذدعر 

  3)د.
ي عمدد  هددذا فالذدداعر لددؼ يخددرج عددؽ درب الذددعراء فددي العرددر الحددديث حدد ؽ 

القدداعؼ بالددداخ    ي لقددد اعتسددادا كميددا فددي رسددؼ الرددؾرة عمدد  الذددعؾر  اعتسددديا
 -أرد ا أو  متسس الرؾرة عشده فؾاد اها ل خذ مغاهر عدة :

 الرؽرة السدتسجة مؼ السؽروث القجيػ. -أوال 
فشراه ييسؼ ياهه  ظر القرآو الكرعؼ يقتبس مشده صدؾرله التدي يرعددها   ي ذلدػ 

 -كقؾله :
 أسةةةةتغفخ هللا ربةةةةي ال شةةةةخيغ لةةةةه 

 

 يةةةارب فةةة لفخ لشةةةا مةةةا قةةةج  شيشةةةا  
 

 و هب لشا رحسة مسةا ادخةخت لشةا 
 

 يةةةؽا الايامةةةة تسحةةةؽ مةةةا ارتكبشةةةا  
 

 يةةارب هيةةا لشةةا مةةؼ أمخنةةا رشةةجا
 

 و اسةةةتخ بفزةةةمغ سةةةخا مةةةا فعمشةةةا  
 

 و ا عةةل لشةةا ربشةةا نةةؽرا ندةةيخ بةةه
 

 (3) عمةةى الرةةخاط فةةن  الؽاهةةب هللا 
 

فهدددذا  سدددط مدددؽ أ سدددا  الردددؾرة عشدددد الذددداعر   إذ اعددد  القدددرآو الكدددرعؼ ملددداال 
ال  دف األين مدؽ قؾلده لعدال  : د فقمدف اسدتغفريا ربكدؼ إ ده كداو يحتذػ  ف خدذ 

  ي اللا ي مؽ قؾله لعال  دربشا ال لز  قمؾبشدا بعدد إذ هدديتشا ي هدب   2)غفارا د

                                                           
 8ص  –د / هسؾه ي أ جاو   3)
 22ص  –م  ؽ ا لعسر د/ لؾ لظ  4)
  21سؾرة  ؾح رقؼ )  2)



 

 

1978 

د ي ه ددئ لشددا مددؽ أمر ددا    ي اللالددث مددؽ قؾلدده لعددال  :  3)لشددا مددؽ لددد ػ رحسددةد
  4)ر دا د

 ي قؾله 
 إ  الدةةةةةةةةةةةحاب قةةةةةةةةةةةج انتذةةةةةةةةةةةخ

 

 و بةةةةةةةةةبل  مةةةةةةةةةؼ هةةةةةةةةةحا الخطةةةةةةةةةخ 
 

 فةةةةةةةةةةةةةةةالبخت الةةةةةةةةةةةةةةةجنيا هشةةةةةةةةةةةةةةةا
 

 و األفةةةةةةةةةةةةةو يبةةةةةةةةةةةةةجو مكفهةةةةةةةةةةةةةخ 
 

 و الحةةةةةةةةخ قةةةةةةةةج أفزةةةةةةةةى بهةةةةةةةةػ
 

 لتدةةةةةةةةةةةةةةةفل و لكةةةةةةةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةةةةةةةةخ 
 

 خمعةةةةةةةةةةةةؽا مبلبدةةةةةةةةةةةةهػ و مةةةةةةةةةةةةا
 

  ةةةةةةةةةةةةةؽا كةةةةةةةةةةةةةالجخاد السشتذةةةةةةةةةةةةةخ 
 

 مةةةةةةةةةةةؼ كةةةةةةةةةةةل لانيةةةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةةةةا
 

 أنةةةةةةةةف الجسةةةةةةةةةال قةةةةةةةةةج انكدةةةةةةةةةخ 
 

 دروا أ  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحا أومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

 خمةةةةةةةو الجسةةةةةةةال قزةةةةةةةى بدةةةةةةةتخ 
 

 و ب نةةةةةةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةةةةةةاداا قةةةةةةةةةةةةةةةةأ
 

 سيشقزةةةةةةةةةةةةةةةةةةي و سيشتذةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 
 

 لةةةةةةةةةةةةةػ يبةةةةةةةةةةةةةو إال الةةةةةةةةةةةةةال  ال
 

 أعسةةةةةةةةةال فةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةاض لبةةةةةةةةةخ 
 

 أمةةةةةةةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةةةةةةةحا قةةةةةةةةةةةةةةةةةجمتػ
 

 مةةةةةةةةةؼ طةةةةةةةةةال  يغةةةةةةةةةؽا البذةةةةةةةةةخ 
 

 فدةةةةةةةةةةةةيشجمي يةةةةةةةةةةةةؽا الحدةةةةةةةةةةةةا
 

 (4)ب و ذلةةةةةةةغ أمةةةةةةةخ قةةةةةةةج قةةةةةةةجر  
 

فددي  يرسددؼ الذدداعر صددؾرة لددبعض الشددداء العارعددات عمدد   ددؾاطئ األسددكشدرعة
أ شاء فر  الري    ي إلحاح الذاعر عم  هذه الرؾرة يخفي في داخمه ما 

  ذ  عميه مؽ مكاره األخ ل الديشية في قرعته.
ي قدددد استحزدددر الذددداعر فدددي هدددذه الردددؾرة   مذدددهد مدددؽ مذددداهد يدددؾه الريامدددة 
يالذؼ ذكر في سؾرة القسر   يدن عم  ذلػ هذه الكمسات السقتبددة : د ا تذدر 

أمددر قدددد قدددرد   ي أرػ أو الذددداعر لدددؼ  –الجددراد السشتذدددر  – دددر  –خظددر  –

                                                           
   مؽ سؾرة الكهض21مؽ األية رقؼ )  3)
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1979 

 

يحددددددؽ التؾعيددددد  أي اسدددددتخداه الردددددؾرة   ي ذلدددددػ الخدددددت   السؾقدددددض بددددد ؽ 
 السذهديؽ   مذهد يؾه الريامة ي مذهد األسكشدرعة .

فردددؾرة الريامدددة معريفدددة ب هؾالهدددا   ي الشددداس يخرادددؾو مدددؽ األادددداث كدددالجراد 
ا لشداء الذؾاطئ أل هؼ ي إو كا ؾا عم  السشتذر   ي هذه الرؾرة مغايرة لسام

خظ  في  غر الذاعر   إال أو صؾرلهؼ في لجردهؼ مؽ  يابهؼ عم   ؾاطئ 
البحر   لخ ر عؽ سدعادلهؼ ي اسدتقرارهؼ ي لسدتعهؼ بالحيداة   فزد  عدؽ هدذا 
االطسوشددداو الدددذؼ يح دددؾو فيددده   فهدددذه الردددؾرة مختمفدددة لسامدددا عدددؽ صدددؾرة يدددؾه 

 خاعف ؽ مسا هؾ آت. الريامة ح ؽ يخراؾو فزع ؽ
 فهشام بؾو  اسو ب ؽ الرؾرل ؽ   ي الجسو ب شهسا بع د ادا . 

ي أحيا ا يمجد  إلد  التقدا  بعدض مكؾ دات الردؾرة القديسدة الستسلمدة فدي التدراث 
العربي األص     مؽ ح ث أو التدراث كداو ي سديغ  الشبدو اللدر الدذؼ يددتسد 

 مشه ك  الذعراء السحد  ؽ بعامة .
 يقؾن :
 لقشا  عؼ الةحيؼ است سةجواسقأ ا

 

 فةةةنذا بهةةةػ كةةةالهخ بةةةل هةةةػ أوةةةعف 
 

 عاثؽا فدةادا فةي الةببلد و عخبةجوا
 

 مرؽا دماء الذعب حتةى اسةتشدفؽا 
 

 نامةةةةةةت نةةةةةةؽاطيخ الكشانةةةةةةة بخهةةةةةةة  
 

 (1)بذةةست ثعالبهةةا و راحةةت تدةةخ  
 

 فقد ل  ر في هذه الرؾرة بقؾن الستش ي في هجاء دكافؾر اإلخذ دؼد
 عةةؼ ثعالبهةةا نامةةت نةةؽاطيخ مرةةخ

 

 (2)فقج بذسؼ و مةا تفشةى العشاقيةج  
 

ي بع دا عؽ الت  ر الؾاضح لدػ الذاعر   فد و لع  دره بقؾلده دفد ذا بهدؼ كدالهرد 
به ضعض في الترؾعر   فسا عر  عدؽ دالهدر د الزدعض ي ا دتهر بده حتد  
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1980 

يزرب به السل  في الترؾعر   كسا أو الركاكة اكتشفدف قؾلده : دمردؾا دمداء 
 فهؾ استعسان  اعو ب ؽ ألدشة العامة ي الدؾقة مؽ الشاس. الذعب د  

 الرؽرة الشابعة مؼ ذاته. –ثانيا 
لشؾعدددف الردددؾر الذدددعرعة عشدددد الذددداعر ي لعدددددت بتعددددد السؾضدددؾعات التددددي 

فشجددد الردددؾرة الشابعددة مدددؽ ذالدده ي ال دخدد  لظدددر  آخددر ف هدددا   ي  يقرضددها  
 -ذلػ مل  قر دله :لدف أدرؼد   ي التي يقؾن ف ها :

 لةةةةةةةةةي حبيةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةلء عيشةةةةةةةةةي
 

    سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال و دالل 
 

 طالسةةةةةةةةةةةةةةةةةا أرنةةةةةةةةةةةةةةةةةؽ لخؤيةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

   و لكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؼ ذا خيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
 

 هةةةةةةةةةةةةةةةةةؽ مشةةةةةةةةةةةةةةةةةي كدةةةةةةةةةةةةةةةةةخاب
 

 و كةةةةةةةةةةةةةةةة ني فةةةةةةةةةةةةةةةةي خيةةةةةةةةةةةةةةةةال 
 

 و كةةةةةةةةةةةةةة ني حةةةةةةةةةةةةةةيؼ أدعةةةةةةةةةةةةةةؽ
 

 هةةةةةةةةةةةةةةا لحبةةةةةةةةةةةةةةي ذا السحةةةةةةةةةةةةةةال 
 

 هةةةةةةةل لهةةةةةةةا فةةةةةةةي حةةةةةةةب ليةةةةةةةخا 
 

   مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رب أا ذا دالل 
 

 أا لهةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي الرةةةةةةةةةج عشةةةةةةةةةي
 

 لايةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي كةةةةةةةةةةةةل حةةةةةةةةةةةةال 
 

 لدةةةةةةةةةةةةةةةةةةت أدرا أا شةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 

 و كةةةةةةةةةةةةةةةة ني فةةةةةةةةةةةةةةةةي خيةةةةةةةةةةةةةةةةال 
 

 فمةةةةةةةةةةؽ أنةةةةةةةةةةي ر مةةةةةةةةةةت مشهةةةةةةةةةةا
 

 نعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخة دو  السقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
 

 لتؽهسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ني
 

 يةةةةةةةةةةةا لهسةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةي وةةةةةةةةةةةبلل 
 

 أتذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكيؼ بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ني
 

 أبتغةةةةةةةةةةةةةةةي مشةةةةةةةةةةةةةةةغ الحةةةةةةةةةةةةةةةبلل 
 

 فاسةةةةةةةةةةةةةة لي عشةةةةةةةةةةةةةةي رفةةةةةةةةةةةةةةاقي
 

 إنشةةةةةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةةةةةؽ  الدةةةةةةةةةةةةةةةؤال 
 

 فدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةميهػ يخبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخوض
 

 عذةةةةةةةةةةةةةةو قمبةةةةةةةةةةةةةةي لمجسةةةةةةةةةةةةةةال 
 

 و بةةةةةةةةةةةةةة ني وحيةةةةةةةةةةةةةةجا أبغةةةةةةةةةةةةةةي
 

 ودض الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي الؽالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
 

 إنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أنذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج حقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

 حكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةػ رب متعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
 



 

1981 

 

 يجسةةةةةةةةةةةة  الذةةةةةةةةةةةةسل و يخعةةةةةةةةةةةةى
 

 (1)حبشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أا ذا محةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  
 

فالردددؾرة التددددي رسددددسها الذدددداعر لذالدددده فدددي القردددد دة لهددددا  ردددد ب مددددؽ عشددددؾاو 
العشدؾاو هدي الح درة  فددها القر دة ذاله دلدف أدرؼد   فالح رة التي افترضدها 

السؾاؾدة في القر دة   فهدؾ ال يددرؼ أصدحيح هدؾ أه سدريؼ؟ دأحريقدة هدي أه 
سددراب ؟د   دهدد  لحددب غ ددره أه هددي ذات دالن ؟د    كسددا يتزددح أو كمسددات 

 .....د -خبان  –خيان  –اددت هذا السعش  :د دالن  –أيزا  –القر دة 
خدراج هدذه الردؾرة الكميدة بقددر ي لؼ يعتسد الذاعر عم  الرؾر الجزعيدة فدي إ

 ما اعتسد عم  الكمسات السؾحية   فز  عؽ االستفهاه السؾحي بالح رة .
أمدا الرددؾر الجزعيددة فددي هددذه القردد دة فهددي معريفددة ي مظريقددة كقؾلدده : دهددي 
مشدددي كددددراب   كددد  ي فدددي خيدددان   ي التدددي كررهدددا مدددرل ؽ   فكل دددرا مدددا يذدددبه 

يذدد هؾو أ فدددهؼ بسددؽ أصددابه الخبددان   ي الذددعراء مح ؾبددالهؼ بالدددراب   كسددا 
لكؽ إذا ضسسشا هذه الرؾر الجزعية إلد  الكمسدات السؾحيدة الددابقة   لغهدرت 
لشدددا صدددؾرة كميدددة لح دددرة ذالددده   ي لقمبالددده الداعسدددة   ي كددد  هدددذا يجسعددده عشدددؾاو 

 . 2)القر دة دلدف أدرؼد
 -قؾله: –أيزا  –ي مؽ ذلػ 

 يةةةةا مةةةةؼ أراهةةةةا فةةةةي رؤاا و نةةةةاظخا 
 

 البةةةةةةخاءة و الشقةةةةةةاء الطةةةةةةاهخ رمةةةةةةد 
 

 يةةةةةةا ربةةةةةةة الحدةةةةةةؼ البةةةةةةجي  تةةةةةة لقي
 

 شةةةةةةةبلل نةةةةةةةؽر يدةةةةةةةتشيخ خةةةةةةةؽاطخا  
 

 يةةةةةا  شتةةةةةي ال يحةةةةةاء يةةةةةا ريحةةةةةانتي
 

 محبةةةةؽبتي يةةةةا سةةةةخ سةةةةعجا الغةةةةامخ 
 

 يةةةا نةةةؽر عيشةةةي أنةةةت مةةةؼ أسةةةعجتشي
 

 و مشحتشةةةي فةةةيف الخيةةةال الذةةةاعخ 
 

 أنةةةةت األالةةةةالة و األمانةةةةة و التقةةةةى
 

 و الرج  و اإلخةبلص نبة  مذةاعخ 
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1982 

 مؼ شهجض الرافي نهمةت فطةاب لةي
 

 (2)فدةةةةةكخت ثةةةةةػ تخكتشةةةةةي كالحةةةةةائخ  
 

فقدد أعسدد  الذدداعر قرعحتدده فدي التع  ددر عددؽ إحداسدده الخداص فقددده العديددد مددؽ 
 الرؾر الجزعية الس تكرة التي لتبو مؽ صسيؼ قرعحته ديو الت  ر باآلخرعؽ.

 تعانو الرؽر الجدئية م  الرؽرة الكمية. –ثالثا 
ي قددد ي شددي الذدداعر قردد دله عمدد  مجسؾعددة متؾاليددة مددؽ الرددؾر الجزعيددة   ي 

 -مؽ ذلػ قر دله دس  د  د ي التي يقؾن ف ها :
 س ندةةةى حبيبةةةي و أندةةةى هةةةؽا 

 

 و أندةةةةةةى بخلسةةةةةةي ليةةةةةةالي الةةةةةةفا  
 

 قزةةةةةيشا الميةةةةةالي نةةةةةحو  الغةةةةةخاا
 

 و نمهةةةةةةؽ و نمعةةةةةةةب نجشةةةةةةي  شةةةةةةةا  
 

 بشيشةةةا األمةةةاني ووةةةعشا األسةةةاس
 

 تسةةةةةةةةد  هةةةةةةةةحا األسةةةةةةةةاس و تةةةةةةةةا  
 

 بةةةةةحرنا بةةةةةحور الهةةةةةؽ  و األمةةةةةل
 

 سةةةةةةةةةةقانا كبلنةةةةةةةةةةا بقطةةةةةةةةةةخ دمةةةةةةةةةةا  
 

 سةةةةةةةةهخنا الميةةةةةةةةالي يةةةةةةةةجب  كةةةةةةةةل 
 

 عبةةةةةةةةةةارات حةةةةةةةةةةب ليةةةةةةةةةةؽا لقةةةةةةةةةةا  
 

 وعشةةةةةةةةج المقةةةةةةةةاء يتةةةةةةةةؽ  الكةةةةةةةةبلا 
 

 وتشطةةةةةةةةةو فيشةةةةةةةةةا لغةةةةةةةةةات الذةةةةةةةةةفا   
 

 و تحشةةةةةؽ عميشةةةةةا سةةةةةحابة حةةةةةب
 

 ت ةةةةةةةةيف عميشةةةةةةةةا بعةةةةةةةةحب السيةةةةةةةةا  
 

 فيعسةةةةةةةافيشهةةةةةةةل مشهةةةةةةةا كبلنةةةةةةةا 
 

 و يةةةةةةةةخوا كبلنةةةةةةةةا بذةةةةةةةةهج لسةةةةةةةةا  
 

 و مةةةةةخت ليةةةةةال و مةةةةةخت شةةةةةهؽر
 

 سةةةةةشؽ  مةةةةةؼ الحةةةةةب كانةةةةةت مشةةةةةا  
 

 و شةةةةةاء اإللةةةةةه فدةةةةةقطت بةةةةةحور
 

 (1)و  فةةةةةةت بةةةةةةحور سةةةةةةقتها دمةةةةةةا  
 

فشجد الرؾرة الرالية في هذه القر دة   ألو الذاعر اعتسد في رسسها اعتسادا 
كميا عم  الرؾر الجزعية ي بخاصة االستعارات السكشية التدي لد زرت اسيعهدا 
في رسؼ الرؾرة الكمية لهذا الحب ي أيامده ي لياليده   لهدؾا يل بدا ي مرحدا   ي 

 داهديؽ عمد  لمدػ القردة ك و الذاعر يسدرح أحددا ها ألو الزمداو ي السكداو 
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1983 

 

دسهر ا الميالي     مهؾ ي  معب   قزد شا الميدالي    -ي ذلػ ياضح مؽ قؾله :
 عشد المقاء   مرت الميالي . مرت الذهؾر   الدشؾو د.

كسدا ي حددع أو الذداعر قددد الكد  عمدد  الردؾر الجزعيددة إلخدراج هددذه الرددؾرة ي 
  بش شدا األمدا ي   بدذير  هذا ياضح مؽ كلرة االستعارات كقؾلده د لدذيقشا الغدراه

الهؾػ   بذير األم    سحابة حبد   فدالغراه ال يدذال   ي األمدا ي ال ل شد    
ي الهدددؾػ لددديس لددده بدددذير   ي األمددد  كدددذلػ   ي الددددحابة لع  دددر عدددؽ السددداء ال 

 لع  ر عؽ الحب ... الأ .
ي لقددددد لعاي ددددف هددددذه الرددددؾر الجزعيددددة فددددي رسددددؼ الرددددؾرة الكميددددة لمقردددد دة    

 ا عشاصر :د الرؾت   ي المؾو   ي الحركةد.فغهرت ف ه
 فا لرؾت في قؾله  :د لشظق ف شا   عبارات حب   سقظف زهؾر د

 ي المؾو في قؾله :ددماه   الميالي   الزهؾر   بذير   صفاهد
ي الحركدة فدي قؾلدده :د مهدؾ ي  معددب   عشدد المقداء   جشددي   يضدعشا األسدداس   

 بش شا   بذر ا د
 -ؾله :ي مؽ الرؾر الراععة ق

 الةةةةةجيو عديةةةةةد عمةةةةةي و لكةةةةةؼ
 

 و ياليةةةةةت شةةةةةعخا مةةةةةا هةةةةةي لكةةةةةؼ 
 

 و لكشةةةه  هةةةؽل و يعبةةةث دومةةةا
 

 و كةةةػ ذا نرةةةحت الةةةجيقي و لكةةةؼ 
 

 كخهةةةةةةةت اإلقامةةةةةةةة مةةةةةةةؼ أ مةةةةةةةه
 

 و إنةةةةةةي لةةةةةةه ليةةةةةةخ قةةةةةةال و لكةةةةةةؼ 
 

 أحةةةب الهةةةجوء و أهةةةؽ  الخةةةبلء
 

 بشفدةةةةةةةي أفكةةةةةةةخ دومةةةةةةةا و لكةةةةةةةؼ 
 

 يعكةةةةةةةةةخ الةةةةةةةةةفؽا و يكدةةةةةةةةةخحا
 

  ةةةةةد الةةةةةبخا و ألزةةةةةب و لكةةةةةؼ 
 

 فةةةي قطةةة  تمةةةغ الرةةةجاقةأفكةةةخ 
 

 (1)أفكةةةةةةةةةخ فيةةةةةةةةةه بجةةةةةةةةةج و لكةةةةةةةةةؼ 
 

                                                           
 29ص  –د / هسؾه ي أ جاو   2)



 

 

1984 

فهذه راععة مؽ رياعو دبدديؼد عمد  الدرغؼ مدؽ بدداطتها فدي األسدمؾب ي الخيدان 
  ي هددي راععددة فددي أ هددا يقفددف عمدد  كمسددة ديلكددؽد االسددتدراكية   ي هددي كف مددة 
يحدها برسؼ صؾرة قاعسة عمد  الدياسد  ؽ . أي قاعسدة عمد  صدؾرل ؽ : صدؾرة 

 صؾرة الذاعر .الرديق ي 
 فالرديق :د اهؾن يعكر الرفؾ   يكدر حااز الرسف .... الأ د.

ي الذدداعر : ديحددب الهددديء   ي يهددؾػ الخدد ءد  فظ يعتهسددا مخالفددة   ي هددذه  
الردؾرة ليددف فشيددة ي لكسهدا صدؾرة السؾقددض   حكد  الذداعر عشدده ي لدؼ يرسددؼ 

 صؾره .
 -ي قد يخفق الذاعر في بعض صؾره   ي ذلػ مل  قؾله :

 مةةةالي رأيةةةت سةةةساءنا قةةةج زيشةةةت
 

 بشجؽمهةةةةةةةةةةةا لتبةةةةةةةةةةةجد العمسةةةةةةةةةةةات 
 

 قالؽا لحكخ  السرطفى لسةا سة ل
 

 ت عةةةؼ التةةةديؼ كةةةل ذا البهجةةةات 
 

 فعمسةةةت أنةةةي مخطةةةا فةةةي حقةةةه
 

 إ  لةةةػ أشةةةارض أروةةةشا و سةةةسائي  
 

 فةي االحتفةال بسةةجد أوةاء بشةةؽر 
 

 سةةةةةبل الحيةةةةةاة و أبطةةةةةل التخهةةةةةات 
 

 هةةةؽ أحسةةةج هةةةادا البخيةةةة كمهةةةا
 

 لمعةةةةةةةخب بعةةةةةةةج شةةةةةةةتات و مؤلةةةةةةةف 
 

 قةةةةةةػ يةةةةةةا ل بيششةةةةةةا إنةةةةةةا لفةةةةةةي
 

 (2)نةةةةةةؽا عسيةةةةةةو نحةةةةةةؼ كةةةةةةاألمؽت 
 

كدددداد الذدددداعر أو يفددددتح بابددددا لمرددددؾرة الكميددددة بدايددددة مددددؽ االسددددتفهاه الددددذؼ يف ددددد 
التعجدددب فدددي قؾلددده دمدددالي رأيدددف سدددساء ا قدددد زعشدددف ....   ي لكشددده أخفدددق فدددي 

ها   لددذا حدداين أو يج ددب فددي ال  ددف اللددا ي  دقددالؾا لددذكرػ السرددظف  اسددتكسال
....د   ي لدددؾ لدددرم ال  دددف األين بسدددا فيددده مدددؽ زعشدددة الددددساء بشجؾمهدددا ي ل ديدددد 
الغمسددات يسزددي لحالدده ديو اإلاابددة السبا ددرة فددي ال  ددف اللددا ي   السددتظاع 

ميه ي صم  هللا ع –القارغ أو يدتذض لمػ اإلاابة ي هي ذكرػ مي د الش ي 
                                                           

 22ص  –الدابق  –هادؼ ال رعة   3)



 

1985 

 

  ي لدددذا يمحدددع أو الذددداعر فدددي ال  دددف اللالدددث حددداين اسدددتعادة الردددؾرة  -سدددمؼ 
 -عشدما قان :

 فعمسةةةةت أنةةةةي مخطةةةةا فةةةةي حقةةةةه
 

 إ  لةةػ أشةةارض أروةةشا و سةةةسائي  
 

صدم  هللا عميده ي  –ي لكشه أخظ  في السدرة اللا يدة ي أخدذ يعددد  دساع  الش دي 
 . -سمؼ 

 هةةةةؽ أحسةةةةج هةةةةادا البخيةةةةة كمهةةةةا
 

 لمعةةةةةةخب بعةةةةةةج شةةةةةةتات و مؤلةةةةةةف 
 

 -ي ما أريع ما قان  ؾقي :
 ولةةةةةج الهةةةةةج  فالكائشةةةةةات وةةةةةياء

 

 (1)و فةةةةػ الدمةةةةا  تبدةةةةػ و ثشةةةةاء 
 

أل دده فددتح بدداب الرددؾرة ي لركهددا لسزددي لحالهددا   ي ح شوددذ رأػ القددارغ صددؾرة 
 .-صم  هللا عميه ي سمؼ  –كمؾو الفرح الجذالو بسي د الش ي 
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1986 

 الؽحجة العزؽية
السقردددددؾد بالؾحددددددة العزدددددؾعة فدددددي القرددددد دة : د يحددددددة السؾضدددددؾع   ي يحددددددة 
السذددداعر التدددي يل رهدددا السؾضدددؾع   ي مدددا يددددتمزه ذلدددػ فددد  لرل دددب األفكدددار ي 
الرؾر لرل با به لتقدده القرد دة  د وا فذد وا حتد  لشتهدي إلد  خالسدة يددتمزمها 

لكدددد  لرل ددددب األفكددددار ي الرددددؾر   عمدددد  أو لكددددؾو القردددد دة كال شيددددة الحيددددة   
ازءيعيفتدددده ف هددددا   ي يددددؤدؼ بعزددددها إلدددد  بعددددض عددددؽ طرعددددق التدمددددد  فددددي 

 . 2)التفك ر ي السذاعر د
ي عم  الرغؼ مؽ أو مفهؾه الؾحدة العزدؾعة بسعشداه الحدالي يعدد حدديلا   فد و 
هشدام  رؾصددا يردت فددي  شايددا كتددب التددراث العربددي لشقاد ددا القدددام  فددي أ شدداء 

 ؼ مشها ادراكهؼ لمؾحدة السؾضؾعية .حديلهؼ عؽ بشاء القر دة العربية يفه
ي مؽ هؤالء دالجاحعد الذؼ يقؾن : د إو أاؾد الذدعرما رأيتده مدت حؼ األادزاء 

 . 3)  سه  السخارح   فتعمؼ بذلػ أ ه أفر  إفراغا ياحدا ي سبػ سبكا ياحداد
ي دابددؽ قت بددة د يددرػ مددؽ التكمددض أو يقتددرو ال  ددف بغ ددر ادداره   كسددا ريػ عددؽ 

د أ دده قدان لددبعض الذددعراء دأ ددا أ دعر مشددػ   قددان ي بددؼ ذلددػ ؟ دعسدري ابددؽ لجدد 
 . 4)قان : أل ي أقؾن ال  ف ي أخاه   ي أل ػ لقؾن ال  ف ي ابؽ عسهد

ي يقدددؾن دابدددؽ ر ددد قد :د إو القرددد دة خمقهدددا ملددد  خمدددق اإل دددداو فدددي الردددان 
بعددض أعزدداعها بددبعض   فستدد  ا فردد  ياحددد عددؽ اآلخددر ي بايشدده فددي صددحة 

 . 5)لجدؼ عاهة   لتخؾو محاسشه ي لخفي معالؼ اساله دالترك ب   غادر ا
                                                           

دار  هزة مرر  – 484ص  –د / دمحم غشيسي ه ن  –الشقد األدب  الحديث   2 )2)
 د ت –لمظبو ي الشذر 

 د ت –ب ريت  –دار الفكر  – 2/78 –ت / ع د الد ه هاريو –ال ياو ي الت   ؽ   3)
 ه 2:91 – الرابعة –ب ريت  –دار اللقافة  – 2/45 –الذعر ي الذعراء   4)
 2/245 –ت / مح ي الديؽ ع د الحس د  –العسدة في محاسؽ الذعر ي آدابه ي  قده   5)

 ه 2:83 –الرابعة  –ب ريت  –دار الج    –



 

1987 

 

ي قدددد كا دددف الؾحددددة العزدددؾعة مدددؽ أياعددد  معدددالؼ التجديدددد فدددي الذدددعر العربدددي 
الحديث   ي مؽ بدؾاكر مغداهر ل  ر دا السحسدؾد بذدعر الغدرب   ي كداو دخم د  
مظراود أين مؽ  بده إلد  أ ده لدؼ يجدد فدي الذدعر العربدي ارلباطدا بد ؽ السعدا ي 

زدددسشها القرددد دة الؾاحددددة   ي ال ل حسدددا بددد ؽ أازاعددده   ي ال مقاصدددد التدددي لت
عامة لقاه عم ها أبش تها ي لؾطد أركا ده   ي ربسدا ااتسدو فدي القرد دة الؾاحددة 
مؽ الذعر ما يجتسدو فدي أحدد الستداحض مدؽ الشفداعس   ي لكدؽ بد  صدمة ي ال 

تددي ال لدمددد    ي  اييددػ عسددا فددي الغددزن العربددي مددؽ األغددراض االلباعيددة ال
 لجتسو إال لتتشافر ي لتشاكب في ذهؽ القارغ.

ي قددد البددو فددي  ددعره السددشهج الجديددد ي لخردده فددي مقدمددة ديؾا دده الددذؼ أخرادده 
  ي  ه فقان : هذا الذعر ...... ال يشغر إل  اسان ال  ف السفرد 29:1عاه 

لؾ أ كر ااره ي  الؼ أخاه ....... بد  يشغدر قاعمده إلد  اسدان ال  دف فدي ذالده 
ي في مؾضدعه   ي إلد  القرد دة فدي لرك  هدا   ي فدي لرل  هدا   ي فدي لشاسدق 
معا  ها ي لؾافقها ..... مو مظابقة ك  ذلدػ لمحريقدة   ي  دفؾفه عدؽ الذدعؾر 

 . 2)الحرد
آراء الشقداد القددام  ي السحدد  ؽ بد ؽ ي إذا كا ف الؾحددة العزدؾعة كلدرت ف هدا 

مؤعد ي معارض   ي يدرػ بعزدهؼ أو الؾحددة العزدؾعة ال يسكدؽ لظ يقهدا فدي 
الذعر الغشاعي   ف و لذاعر ا  ساذج  مسح ف ها يحدة عزؾعة   ي لش خذ لذلػ 

 مل  قر دله دمؽ يحي الحج د .
  أ ذدددد  عميددده ي أدػ فرعزدددة الحدددج –سدددبحا ه ي لعدددال   –فبعدددد أو أ عدددؼ هللا 

 -قاع  :
  شةةةةةةةةةةاح الذةةةةةةةةةةؽ  يحسمشةةةةةةةةةةي

 

 إلةةةةةةةةةةةةةةةى أوطةةةةةةةةةةةةةةةا  أحبةةةةةةةةةةةةةةةابي 
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1988 

 قزةةةةةةةةةةةةيشا مشدةةةةةةةةةةةةغ الحةةةةةةةةةةةةة 
 

 تعمقشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ب هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجاب 
 

 ر ؽنةةةةةةةةةةةةةةا عفةةةةةةةةةةةةةةؽ مؽالنةةةةةةةةةةةةةةا
 

 لفةةةةةةةةةةةةةةةؽر الةةةةةةةةةةةةةةةحنب تةةةةةةةةةةةةةةةؽاب 
 

فبعددد أداعدده لفرعزددة الحددج   كدداو الذددؾل يدفعدده إلدد  زعددارة أهمدده ي أحبابدده فددي 
حتد  ا تهد  مشهدا   فقدان  يطشه    ؼ بدأ يقص عم شا رحمة الحدج  دع رة  دع رة

:- 
 أتيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا كمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا در  

 

 ب و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  و أوالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
 

 و طفشةةةةةةةةةةةةا حةةةةةةةةةةةةؽل كعبتةةةةةةةةةةةةه
 

 أوَّاٍ ا وأوَّابمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؼ  
 

 و خمةةةةةةةةةةةةف مقةةةةةةةةةةةةاا سةةةةةةةةةةةةيجنا
 

 خميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل هللا  إكبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابي 
 

 و باألسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتار عمقشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

 أمانيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و بالبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
 

 و دو  الحجةةةةةةةةةةةةةةةخ الةةةةةةةةةةةةةةةميشا
 

 ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تحقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو أراب 
 

 –ي الردد ة فددي مقدداه سدد د ا إبددراييؼ  ي بعددد أو ا تهدد  الذدداعر مددؽ الظددؾا   
ذهدددب ليذدددرب مدددؽ مددداء زمدددزه فهدددؾ طعددداه ي  دددفاء كسدددا بددد ؽ  –عميددده الدددد ه 

  –صم  هللا عميه ي سمؼ  –الرسؾن 
 و زمدمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مبلبدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشا

 

 تزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمعشا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كؽاب 
 

 سةةةةةةةةةةةةةة لشا خيةةةةةةةةةةةةةةخ مدةةةةةةةةةةةةةة لة
 

 دعؽنةةةةةةةةةةةةةةةةا خيةةةةةةةةةةةةةةةةخ ثةةةةةةةةةةةةةةةةؽاب 
 

بد ؽ الردفا ي السدرية   ي هشدام  ي بعد أو  رب مؽ ماء زمزه   ذهب ليدع 
 يمتقي السدمسؾو مؽ ك  حدب ي صؾب .

 و فةةةةةةةةةةي السدةةةةةةةةةةعى تبلقيشةةةةةةةةةةا
 

 فسرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخا وبشجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
 

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعؽدا و هشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجا
 

 سؽاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تخاب 
 

ي بعدددد الددددعي بددد ؽ الردددفا ي السدددرية   ي ددددأ الحددداج فدددي التحمددد  مدددؽ م بدددس 
 –يدددؾه التريعدددة  –اإلحددراه   ي يشتغدددر إلددد  يددؾه اللدددامؽ مدددؽ  ددهر ذؼ الحجدددة 

 ل ذهب إل  عرفات  في يؾه التاسو مؽ ذؼ الحجة.



 

1989 

 

 و فةةةةةةةةةةةةي عخفةةةةةةةةةةةةات وقفتشةةةةةةةةةةةةا
 

 خمعشةةةةةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةةةةخ أثةةةةةةةةةةةةةةةةةؽاب 
 

 ر ؽنةةةةةةةةةةةةةةا عفةةةةةةةةةةةةةةؽ خالقشةةةةةةةةةةةةةةا
 

 ععةةةةةةةةةةةةةةةيػ السةةةةةةةةةةةةةةةؼ وهةةةةةةةةةةةةةةةاب 
 

 -ي بعد دعرفات د يذهب الحاج إل  دمزدلفةد اللتقا  الجسرات   قدان لعدال  :
 . 2)دف ذا أفزتؼ مؽ عرفات فاذكريا هللا عشد السذعر الحراهد

 مددلةةةةةةةةةةةةفأفزةةةةةةةةةةةةشا حيةةةةةةةةةةةةث 
 

 ألعشةةةةةةةةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةةةةةةةةل مختةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
 

 ؼ ل دأ أياه التذرعق   ي ف ها يرمي الحاج الجسرات ي يظؾ  طؾا  الؾداع   
 . -إو  اء هللا لعال   – ؼ يعؾد إل  ب ده غا سا سالسا 
 رميشةةةةةةةةةةةةا الجسةةةةةةةةةةةةخة الكبةةةةةةةةةةةةخا 

 

 (2)دحخنةةةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةةخ كةةةةةةةةةةةةةةةحاب 
 

ي هكدددذا اددداءت القرددد دة كالكددداعؽ الحدددي لكددد  ادددزء يعيفتددده ف هدددا   ي يدددؤدؼ 
 بعزها إل  بعض عؽ طرعق التدمد  في التفك ر ي السذاعر.

عم  لحقق الؾحدة العزؾعة قر دله التدي مددح بهدا  -أيزا –ي مؽ األملمة  
 الذاعر دفاريل  ؾ ةد .

 -فقد بدأ الذاعر قر دله بتحية حارة إل  الذاعر   قاع  :
 يا سيج الذعخ هب لةي مشةغ معةحرة 

 

 إمةةةةا كبةةةةا قمسةةةةي أو زا  إبرةةةةارا  
 

 أنةةةؽار شةةةعخض يةةةا فةةةارو  تبهخنةةةي  
 

 ف نثشي خجبلا مةؼ وةعف أشةعارا  
 

 نفةةةائذ الةةةجر تجمؽهةةةا بةةةبل الةةةج   
 

 مةةؼ ذا يدةةاوا دراريكةةػ ب حجةةارا  
 

  ؼ ي دأ في لتبو حياله مشذ مؾلده في قرعة الذعراء بسحافغة دميا .
 في قخية الذعخاء كانةت بةجايتكػ

 

 أنعةةةػ بهةةةا رووةةةة تدهةةةؽ بةةةة نؽار 
 

يتحدث عؽ لعميسده   فقدد بددأ لعميسده بحفدع القدرآو الكدرعؼ    دؼ  ي بعد مؾلده .
 مظالعته السدتسرة في مكتبة يالده العامرة بذخاعر الكتب   ي لؾايه يالدله .

                                                           
  2:9البقرة رقؼ )  2)
 9:ص  –د / هسؾه ي أ جاو  –مؽ يحي الحج   3)



 

 

1990 

 كتةةةةةةاب سةةةةةةيجنا دوالب والةةةةةةجكػ
 

 شةةةةةعخ  العةةةةةحب مقخونةةةةةا بنالةةةةةخار 
 

 تؽ يةةةه والةةةجة كانةةةت لكةةةػ سةةةشجا
 

 يةةةا طيةةةب أا حبتشةةةا خيةةةخ مغةةةؽار 
 

 ؼ يشتق  الذاعر ل ذكر لشا مرحمة أخرػ في لعميسه ي هي دالسرحمة الجام يدةد 
ي دراسددته فددي ددار العمددؾهد بالقدداهرة  ي التددي كدداو لهددا فزدد  ك  ددر عمدد  كل ددر 

 مؽ الذعراء الذيؽ لخراؾاف ها :
 دار العمةةةؽا لهةةةا فةةةي القمةةةب مشدلةةةة

 

 لمزةةاد حرةةؼ أال حييةةت مةةؼ دار 
 

 أهةةجيت لمذةةعخ والفرةةحى عسالقةةة
 

 الةةةانؽا حساهةةةا وحاطؽهةةةا ب سةةةؽار 
 

 مهسا عجدت فهل أحري فزةائمهػ
 

 تفشى طخوسي وتفشى بعج أحبةارا  
 

 هةةةةةةةةةػ سةةةةةةةةةادة نجةةةةةةةةةب   درهةةةةةةةةةػ
 

 في حةب حدةشائهػ  ةادوا ب عسةار 
 

ي بعد لعميسده . يتحددث عدؽ يعاعفده ي خاصدة فدي مجسدو المغدة العربيدة الدذؼ 
 لدرج في مشاصبه حت  صار أم شا عاما له.

 الخمج تمقةاهػ  هابةحةفي مجس  
 

 أحبةةةةار عمةةةةػ كشهةةةةخ سمدةةةةل  ةةةةار 
 

 أنت األميؼ لهػ يا طيب معجنكػ
 

 ذدتػ عؼ الزاد في الب  وأسةحار 
 

يفددد  مجسدددو الخالدددديؽ . بددددأ  جسددده يمسدددو   ي  دددعره يغدددزي آآلفدددال حتددد   دددراه 
 يحاكي أع ه الذعراء مل  دحداو بؽ  ابف   ي الستش ي   ي ابؽ عسار د.

 فةةي الذةةعخ حةةاكيتػ أعةةبلا أمتشةةا
 

 (1)حدةةةا  والستشبةةةي وابةةةؼ عسةةةار  
 

ي يشهي القر دة كسا بدأها بتح ته ي لكؽ عمد  حدذر ي خدؾ  مدؽ عدده ق ؾلده 
 التحية.

 هحا قريجا يحيةيكػ عمةى و ةل
 

 حدةةؼ القبةةؽل بةةه تةةددا  أشةةعارا  
 

                                                           
 84ص -د / لؾ لظم  ؽ العسر  –فاريل  ؾ ة لحية إل   2)



 

1991 

 

ي مددؽ خدد ن هددذه الشسدداذج  دددتظيو أو  قددؾن : إو الؾحدددة العزددؾعة فددي  ددعر 
بدأ فيه الذاعر قراعده بالسؾضؾع األساسي  -إل  حد ك  ر –دبديؼد لحققف 

 ي ا ته  بشهايته   فكا ف كالكاعؽ الحي ال يسكؽ لقديؼ عزؾ عم  آخر.
  



 

 

1992 

 الخاتسة
بعددد لمددػ الجؾلددة العمسيددة التدد  دارت حددؾن الرؤعددة الفكرعددة ي التذددك   الجسددال  

دلدددؾ لظم ددد ؽ العسدددر   ي هسدددؾه ي أ دددجاود د لبدددديؼ ع ددددالعغيؼ د   فددد  ديدددؾا  
  دتظيو أو  حكؼ عم  هذا الذاعر ب  ه ادير بعشاية الباحل ؽ ي اهتسامهؼ.

ي قد بددأ البحدث بدالؾقؾ  عمد  حيداة الذداعر   عارضدة لسدا فد  هدذه 
الحياة مؽ  ذ ة ي لعميؼ ي يعاعض ي عزؾعته لمجس يات ي األ ديدة األدبيدة   

 او الحديث عؽ مؤلفاله ختاما لهذا التسه د . ؼ ك
ي فدد  طرعددق البحددث عددؽ الرؤعددة الفكرعددة ي التذددك   الجسددال  فدد  ديددؾا   دلددؾ 

البحدددث طرعقدددا مؾضدددؾعيا ي آخدددر  لظم ددد ؽ العسدددر   ي هسدددؾه ي أ دددجاود  أخدددذ
 . فشيا

ف ما الظرعق السؾضدؾع  فقدد عرضدف فيده : لمذدعر الدديش   ي  دعر السددح   
 ن ي الظ يعة.ي الر اء ي الغز 

ي أمددا الظرعددق الفشدد  فقددد سددمػ فيدده البحددث سدد   بيدداو الخردداعص الفشيددة فدد  
الديؾا  ؽ  فؾقض مدتذهدا مو الذدك   السزدسؾو  ي األسدمؾب ي السؾسديق    

 ي العاطفة ي الرؾرة الذعرعة ي الؾحدة العزؾعة .
  -ي أما أهؼ الشتاعج الت  لؾص  البحث إل ها   فيسكؽ إاسالها فيسا ي ل :

كاو السدؾريث الدديش  أساسديا فد  مفدردات الذداعر  أضداء بده  رؾصده  -أيال
 ي عباراله .

 دخؾن الذاعرف  قراعده مبا رة ديو مقدما ت غزلية أي طممية. – ا يا 
 يضو عشؾا ا لك  قر دة ع ر عؽ معا  ها ي أفكارها . – اللا 

سددددح ي اعتسدددد فددد   دددعره عمددد  األغدددراض الذدددعرعة القديسدددة ملددد  : ال –رابعدددا 
 الغزن ي الر اء ي  عر الظ يعة.



 

1993 

 

اسدو بد ؽ القدديؼ فدد  أصدالته ي عسقده ي أ دكاله الفشيدة   ي الحددديث  –خامددا 
ف  ادله ي عررعته   ديو إخ ن بالريؼ   ل شدج مؽ هدذا كمده مزعجدا يحسد  

 م مح  خر ته األدبية  مع را عؽ الرؤعة الفكرعة ي التذك   الجسال  .
معا يه بالدهؾلة ي الؾضؾح ي عده المجؾء إل  غرعب لتدؼ ألفاعه ي  -سادسا

 األلفاظ حت  إ ه يده  عم  القارغ فهؼ مراد الذاعر .
حدددافع الذددداعر عمددد  مؾري دددات الذدددعر العربددد  مدددؽ يزو ي قافيدددة ي  –سدددابعا 

عاطفدددة ي لراك دددب   ي لدددؼ يشجدددر  مدددو التيدددارات الؾافددددة التددد  لددددمب الذدددعر 
 العرب  ريعته ي اساله .

يحفدددد  الذدددداعر كل ددددرا بالسحدددددشات ال دي يددددة إال مددددا يقددددو لسددددا مددددا  لددددؼ – امشددددا 
 لتؾضيح السعش  ي لزعشيه ب  لكمي  .

ابتعددد عددؽ الغسددؾض فدد  صددؾره   ي هددذا  ددالج عددؽ يضددؾح فكددره ي  –لاسددعا 
صددددراحته ي عقم تددددده العمسيددددة  فااتشدددددب الغسددددؾض ي الغسدددددؾض يددددؾح  بحالدددددة 

 الذاعر السزظربة الت  ىدمؼ مشها دبديؼد.
 ف   عر دبديؼد. –إل  حد ك  ر  –لحققف الؾحدة العزؾعة  -عا را

 ي أخ را :
سددبحا ه ي  -فمدددف أدعدد  أو هددذا العسدد  ل ددؾأ ذرية الكسددان  إذ إو الكسددان ،

يحددده  ي الددشقص مددؽ ط يعددة البذددر   غايددة األمددر أ دد   ددابرت   ي  –لعددال  
صددح مشدد  العددزه   فدد و حددالض هددذا العسدد  التؾف ددق فددذلػ فزدد  هللا يؤليدده مددؽ 

 يذاء   ي إو كا ف األخرػ فحد ي أ ش  ااهدت .
د إو أرعد إال اإلص ح ما استظعف ي ما لؾفيق  إال باه عميه لؾكمف ي إليده 

 أ  بد.
  



 

 

1994 

 السرادر و السخا  
 القخا  الكخيػ . -أوال  
 الحجيث الشبؽ  الذخيف . -ثانيا  
 السرادر و السخا   -ثالثا 

السؤسدة السررعة  -ع دالرؤي  مخمؾ –ابؽ ر  ق الشاقد الذاعر   .2
 ي ت . –التراسة ي الشذر العامة لمت لي  ي 

دار  –د/ ع ددددالقادر القدددط  -اإللجددداه الؾاددددا   فددد  الذدددعر السعاصدددر .3
 ه . 2:92 –ى  2512سشة –اللا ية  –ب ريت  –الشهزة العربية 

دار  هزدة مردر  –د/ أحسد بديػ  –أسس الشقد األدب  عشد العرب  .4
 د ت .–

 –الشهزدددددة السردددددرعة  –د/ أحسدددددد الذدددددايب  –أصدددددؾن الشقدددددد األدبددددد   .5
 ه . 2:84–ى 24:4اللامشة سشة 

د/دمحم  –ت  –شددددد  الخظ دددددب القزيع –اإليزددددداح فددددد  عمدددددؾه الب غدددددة  .6
 .ه2:81–ى 24:1سشة  –تاب الم شا   دار الك –ع دالسشعؼ خفاا 

د  – / العرال  –كرالذكؾفدك   –ت  –ع دهللا بؽ السعتز  –ال ديو  .7
 ت.

 –د/ عمددد  صدددبح  – ال شددداء الفشددد  لمردددؾرة األدبيدددة عشدددد ابدددؽ الريمددد  .8
 ه . 2:87–ى  24:7سشة –األيل   –القاهرة 

دار الفكددر  –ت / ع دالددد ه هدداريو  –الجدداحع  –ال يدداو ي الت  دد ؽ  .9
 ب ريت. –

د /  ج ددب  –لددارعأ الذددعر العربدد  حتدد  آخددر القددرو اللالددث الهجددرػ  .:
–ى  24:1سددددددشة  –الرابعددددددة  –ب ددددددريت  –دار الفكددددددر  –ال هت تدددددد  

 ه . 2:81



 

1995 

 

 –اللا يدة  –القداهرة  –أحسدد كسدان زكد   –الشقد األدبد   دراسات ف  .21
 ه . 2:91–ى  2511سشة 

   –ت / محسدؾد  داكر  –ع دالقاهر الجرادا    –دالع  اإلعجاز  .22
 د ت . –/ الخا ج  

دار السعار   –ت / دمحم أبؾ الفز  إبراييؼ  –ديؾاو امرػء الريس  .23
 ه . 1::2سشة  –الخامدة  –

ب دريت  –دار العمدؼ لمس يد ؽ  –بد  ماضد  إيميدا أ –ديؾاو الجدداين  .24
 ه . 2:97–ى  2517سشة  –

دار السعار   –ت د / س د حشف  حدش ؽ  –ديؾاو حداو بؽ  ابف  .25
 ه . 2:94–ى  2514سشة –

مؤسددة السختدار  –د / بدديؼ ع ددالعغيؼ  –ديؾاو لؾ لظم  ؽ العسدر  .26
 ه . 3121–ى  2544سشة –القاهرة  –

  -ت / مردظف  الددقا  –اء العك درػ ديؾاو الستش د  يذدرح أبد  البقد .27
سدشة  –  / مرظف  الحم    –إبراييؼ اإلبيارػ  –ع دالحفيع  م   

 ه . 2:82–ى  24:2
اسدددددو ي لحق دددددق / دمحم حددددددؽ بدددددر يغدددددش  –ديددددؾاو ها دددددؼ الرفددددداع   .28

 .ه2:96 –ى  2516سشة  –اللا ية  –دالسجسؾعة الكاممةد القاهرة 
دار السعددددددالؼ  –ؼ د / بددددددديؼ ع دددددددالعغي –ديددددددؾاو هسددددددؾه ي أ ددددددجاو  .29

 ه . 3116–ى  2536سشة  –الدعؾدية  –األحداء  –اللقافية 
ت / عمدددد   –الحرددددرػ الق ريا دددد   –زهددددر اآلداب ي  سددددر األلبدددداب  .:2

 –اللا يدددة  –عيددد  الحم دد   –دار إحيدداء الكتددب العربيددة  –البجددايػ 
 ه . :2:7–ى  :249سشة 



 

 

1996 

قداد عبداس محسدؾد الع – عراء مرر ي ب والهؼ في الج د  الساضد   .31
 د ت . –دار  هزة مرر  –

دار السعددار   –د / سدد د  ؾفدد   – ددعر الظ يعددة فدد  األدب العربدد   .32
 ه . 2:89–ى  24:9سشة  –اللا ية  –

 –الرابعدة  –ب دريت  –دار اللقافدة  –ابؽ قت بدة  –الذعر ي الذعراء  .33
 ه . 2:91–ى  2511سشة 

 2:98سدشة  –ب دريت  –مكتبة التربية  –أحسد  ؾق   –الذؾليات  .34
 ه .

دار السعدددار   –د/ دمحم حددددؽ ع ددددهللا  –الردددؾرة ي ال شددداء الذدددعرػ  .35
 ه . 2:92–ى  2512سشة 

د / أمددد ؽ عبددداه  –عدددريض الذدددعر العربددد  بددد ؽ التقم دددد ي التجديدددد  .36
 ه . 2:96–ى  2516سشة  –القاهرة  –مظبعة مشجد  –سالؼ 

/ محسدددؾد   -د -العدددريض القدددديؼ دأيزاو الذدددعر العربددد  ي قؾافيددده د .37
 ه . 2:95–ى  2515سشة –لدساو دار السعار  عم  ا

 –ابؽ ر  ق الق ريا    –العسدة ف  محاسؽ الذعر ي آادابه ي  قده  .38
 –الرابعدددة  –ب دددريت  –دار الج ددد   –ت / محددد  الدددديؽ ع دددد الحس دددد 

 ه . 2:83  –ى  24:3سشة 
 –دار السعددار   –د /  ددؾق  ضددي   -فرددؾن فدد  الذددعر ي  قددده  .39

 ه . 2:81–ى  24:2اللا ية سشة
مشذددؾرات  –د/ صددفاء خمؾصدد    -فددؽ التقظيددو الذددعرػ ي القافيددة  .:3

 ه . 2:88–ى  24:8سشة –الخامدة  –بغداد  –مكتبة السلش  
–ى  24:8سددددشة  –ب ددددريت  –د / إحددددداو عبدددداس  –فددددؽ الذددددعر  .41

 ه . 2:88



 

1997 

 

اله ودددة  –د / إبدددراييؼ عمدد  أبددؾ الخذددب  –فدد  محدديط الشقددد األدبدد   .42
 ه . 2:96–ى  2516سشة –السررعة العامة لمكتاب 

أبددؾ هدد ن العدددكرػ بتعم ددق  –كتدداب الرددشاعت ؽ دالكتابددة ي الذددعرد  .43
  / دمحم عمدددددد   –مدددددد ؽ الخددددددا ج  دمحم أ –ي لفددددددد ر غرعددددددب ألفاعدددددده 

 . ص يح
 د ت . –دار السعار   –ابؽ مشغؾر –لداو العرب  .44
د / ع دددهللا سددميؼ  – مدددخ  إلدد  دراسددة العشددؾاو فدد  الذددعر الدددعؾدػ .45

سدددشة  –األيلددد   –الددددعؾدية  –  /  دددادػ القرددديؼ األدبددد   –الر ددد د 
 ه . 3119–ى  :253

د سمددددددمة فشدددددؾو  –دار السعدددددار   –د / سدددددام  الؾهددددداو  –السدددددديح  .46
 األدب العرب د.

 –د / ع ددهللا الظ دب  –السر د إل  فهؼ أ عار العدرب ي صدشاعتها  .47
 ه . 2:81–ى  24:1 سشة –اللا ية  –ب ريت  –دار الفكر 

  / السعجددؼ  –د / أحسددد مظمددؾب  –معجددؼ السرددظمحات الب غيددة  .48
 د ت . –العمس  العراق  

 ب ريت. - -دار القمؼ  –ابؽ خمديو  –السقدمة  .49
دار الؾ دداعق الجام يددة  –ع دددالرحسؽ البجددايػ  –مددؽ أدبدداء السشؾفيددة  .:4

 ه . 3123–ى  2548سشة  –القاهرة  –
 -او سدرقا ت الستش د  ي مذدك   دعره السشرض ف   قد الذعر ي بي .51

دار قت بددددة  –لقددددديؼ / دمحم رمزدددداو الدايددددة  –ابددددؽ يكيددددو التشيددددد   -
 د ت . –دمذق  –لمظباعة ي الشذر ي التؾزعو 

 ب ريت . –دار القمؼ  –د / إبراييؼ أ يس  –مؾسيق  الذعر  .52



 

 

1998 

 –دار العدددددؾدة  –د / دمحم غشيسددددد  هددددد ن  –الشقدددددد األدبددددد  الحدددددديث  .53
 ه. 2:93–ى  2513سشة  –  األيل –ب ريت 

مكتبدددة  –ت / كسدددان مردددظف   –قدامدددة بدددؽ اعفدددر  – قدددد الذدددعر  .54
 ه . 2:59سشة  –األيل   –مرر  –الخا ج  

لسه ددد/عسر  –الخظ ددب الت رعددزػ  -الددؾاف  فدد  العددريض ي القددؾاف  .55
 2538سدشة –الدادسة  –دمذق  –ت د / فخر الديؽ لباية  –يح ي 

 ه . 3118–ى 
 شخرية  مقاببلت -رابعا 

 بديؼ ع دالعغيؼ ع دالقادر. –مو الذاعر  .2
 مو الذاعر / ع دالرحسؽ البجايػ. .3

 


