
٩

القرى  أم  جامعة   - العربية  اللغة  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصلت   •
بأطروحة: (المصطلح النقدي والبالغي عند ابن البناء المراكشي).

القرى  أم  جامعة   – العربية  اللغة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصلت   •
بأطروحة :  (النقد ا�دبي ومصادره في كتاب الموشح للمرزباني).

ا�ستاذ المشارك - قسم البالغة
والنقد - كلية اللغة العربية - جامعة أم القرى
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 امللخص
 . ـرب معدي بـ ظؿرو كقكقي ذم وأدواتف آتًوق موضوع البحث:

 افؾغي ظؾؿ مػوهقؿ أحد آتًوق أدوات تطٌقؼ إػ افٌحٌ هيدف :البحث ىدف
 ظصقر صعراء مـ عدّ يُ  افذي ـرب معدي بـ فعؿرو أديب كص ظذ افـيص

 افٌوحٌ فغي تصؼؾ افتل إشؾقب ذم افرصوكي إػ يؿقؾ ـقكف ظـ ؾضاًل  آحتجوج،
 .ؾقفو ادتلّمؾ

 .عافتحؾق افقصػل ادـفٍ :البحث منهج
 : أتقي افـؼوط ذم افـتوئٍ أهؿ متثؾ :النتائج

 افدراشي وؿػً إذ ،افـصقي افدراشي ذم مٌورش وؽر مٌورش إشفوم فؾعرب ـون 
 .احلويل افقؿً ذم افـص فًوكقوت وبغ بقـفو افعالؿي تمـد افتل افـصقص ظذ
  ًـرب، معدي بـ فعؿرو افـقكقي ؿصقدة متوشؽ ذم آتًوق أدوات أشفؿ 
 ادعجؿقي ادصوحٌي ،افقصؾ ،احلذف ،وافٌعديي افؼٌؾقي بـقظقفو اإلحوفي :برزهوأ وـون

 إبقوت اتًوق ذم وشومهً خصقصقي افـص مـحً ؾـقن مـ حتتفو اكدرج ومو
  .افشعريي

 افـصقي افدراشوت إفقف تقصؾً مو بتطٌقؼ وافعـويي آهتامم رضورة :التوصيات
 إلبراز   شٌؼفو ومو آحتجوج ظصقر ذم افعربقي افـصقص ظذ كظريوت مـ احلديثي

 افـؼديي ادؽتٌي إلثراء ومعقـً  فقؽقن ؿقتف ومدى افعربقي افؾغي توريخ ذم إديب ادقروث
 .افعربقي وافٌالؽقي

 ظؿرو كقكقي ذم آتًوق -آتًوق - ـرب معدي بـ ظؿرو :ادلفتاحية الكلمات
 .ـرب معدي بـ

 
  



د. سعاد بنت فريح الثقفي االتساق وأدواته في نونية عمرو بن معدي كرب الزبيدي (لمن الديار بروضة السالَّن؟)

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

491

    
 

    

 امللخص
 . ـرب معدي بـ ظؿرو كقكقي ذم وأدواتف آتًوق موضوع البحث:
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 افدراشي وؿػً إذ ،افـصقي افدراشي ذم مٌورش وؽر مٌورش إشفوم فؾعرب ـون 
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  مقدمة
صومؾي  فؾًوكقوت ذم افـؼد احلديٌ أن تؾٍ إػ ظومل افـص وـقكً رؤيياشتطوظً ا

 كتوج افـص ظز اشتثامر ـؾ ادػوهقؿ واإلجراءات افؾًوكقي وؽر افؾًوكّقي.إفؽقػقي 
افتل جوءت ذم   ـرب اكتؼقً افؼصقدة افـقكقي فعؿرو بـ معديومـ ثؿ 

 ووات آتًوق ذم ثالثغ بقتً حمووفي إلطفور أد ،شقوق مدوكي ـومؾي تتؿثَّؾ ذم ديقاكف
وـؾ بقً ٓ يؿؽـ ؾفؿف دون ؾفؿ افروابط  ،ومسابطً  متالئاًم  وجوءت مـتظؿي اكتظومً 

دؾعـل إػ وممو وظالؿي افـص بًقوؿف افذي ؿقؾ ؾقف،  ،بقـف وبغ شوبؼف وٓحؼف
 :افدراشي ظدة أمقر

 .افقؿقف ظـد مػفقم آتًوق وأدواتف وآفقوتف وإجراءاتف 
 ربي كصقي فـص أديب ظؿقدي خوفص إدبقي يؿثؾ ظصقر آحتجوج.إجيود مؼو 
 ؿقة افـظوم افؾغقي ذم افـص ادختور وؿدرتف ظذ افتعٌر مـ خالل  رصد

 ومعـك. ووشوئؾ آتًوق فػظً 
 .افقؿقف ظذ مؽومـ افـصقي ذم افؼصقدة افـقكقي وؾؼ مـظقر فًوكقوت افـص 

 فتحؾقع.وفتحؼقؼ هذه إمقر اتٌعً ادـفٍ افقصػل ا
وذم افٌدايي كشر إػ أن افشعر هق افذي صّقر احلقوة وادجتؿع افذي يعقشف 

و، إذ ـون افتدويـ افشوظر، وفقٓ صعر صعراء افعك اجلوهع مو ظرؾـو ظـ افعك صقئً 
 آكذاك، وفذفؽ ظرؾـو ؿصي داحس وافغزاء، وظـسة وظٌؾي وؽرهو. ومعدومً 

ـوكً افعرب تؼقؿ إؾراح إن برز و ،ابورزً  وأدبق   وبعد تؾؽ احلؼٌي ؾـ   افشعر واشتؿر
 يرؾع مـ صلن افؼٌقؾي وطحط مـ ـون افشعر ظـد افعرب ؿدياًم  ،مـ أبـوئفو صوظر مٌدع

 ؿقؿي إخرى. 
وأمو ذم ظك صدر اإلشالم ؾؽون افشعر وشقؾي مـ وشوئؾ افدؾوع ظـ افقحل 

 .×ادـزل ظذ رشقفـو 
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كؼ اإلشالم، وككة احلؼ، ودوره ذم  ذمؿي مـ مفؾشعر مو ف اوٓ خيػك إذً 
ون بـ ثوبً، وظٌد اهلل ×افعصقر افتل أتً بعده، وهلذا اكزى صعراء افرشقل  ًّ : ح

إػ افتغـل بػضوئؾ افعؼقدة وافدظقة إفقفو  بـ رواحي، وـعى بـ موفؽ 
طحٌ افشعراء  ×وـون افرشقل  ،وافتصدي فؾؿؼـغ وهجوئفؿ وافرد ظؾقفؿ

 .(1)افرد ظذ هجوء ادؼـغ ادًؾؿغ ظذ
 صوظر ـٌر، وؾحؾ مـ ؾحقل افشعر افعريب ذم أتً ؾؽرة اختقورمـ هذا ادـطؾؼ 

  افعريب.افشعر و اإلشالم، توريخ مـ ادتؿقزة تؾؽ احلؼٌي
تؾؽ  ؾحقل بغ ظوفقي مؽوكي إبداظقي فف « بـرِ  ظؿرو بـ معدي» وفشوظرؾ

بؿالبًي افطٌع »افشعراء افذيـ امتوزوا  ؾفق مـ افػطري، بوفـٌقغ تًؿياد احلؼٌي
فؾصـعي ... مالبًي متقهفو وختػقفو وتغرؿفو ذم مو يشٌف اإلهلوم افشعري حتك فتغػؾ 

وحتك فقجد افـوطر ذم افشعر كػًف أموم ؾقض ؽومر مـ  ،ظـفو افعغ افٌصرة
 اإلحًوس بجامل افشعر دون افتـٌف إػ افقجقه ادًٌٌي هلذا اإلحًوس، أو بعٌورة

 ًٓ أهع مـف إػ افعؼؾ، بؾ إكف ربام خػقً وجقه هذه  أخرى هق إػ افؼؾى وصق
 . (2)«افصـعي حتك تظـ أهنو ؽر مقجقدة ظذ اإلضالق

ظذ افعربقي  امـ افعك افذي ارته ظؾامء افؾغي أن يؽقن صوهدً ـذفؽ ؾوفشوظر 
دـ »فـقكقتف:  ورآختق واتًوق أجزائفو، فذفؽ ـون مجؾفووحّجي ظذ تراـقٌفو، وبـوء 

 ًُ  .«؟نِ الَّ افديور برووي اف
 

 
                                                           

ون بـ ثوبً إكصوريَّ  ف شؿعكّ ، أ أبق شؾؿي بـ ظٌد افرمحـ بـ ظقفمـ هذا مو حدث بف  (1) ًّ ،  ح
ون :يؼقل ×ل ٌعً افـؿش هؾ ،اهللََّ أكشدك :يًتشفد أبو هريرة ًَّ افؾفؿَّ  ،× أجى ظـ رشقل اهللَّ ،يو ح

 .)3285)ص وب هجوء ادؼـغب صحقح افٌخورياحلديٌ ذم  .كعؿ :أبق هرير افؼدس ؿول حورأيِّده ب
 (.06افٌفقتل )ص ،توريخ افشعر افعريب حتك آخر افؼرن افثوفٌ اهلجري (8)
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دـ »فـقكقتف:  ورآختق واتًوق أجزائفو، فذفؽ ـون مجؾفووحّجي ظذ تراـقٌفو، وبـوء 

 ًُ  .«؟نِ الَّ افديور برووي اف
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 (1)    كرب عمرو بن معدي حياة

، ابلفػ رجؾ، ـون صوظرً  افصحويب افػورس افذي ظّده ظؿر بـ اخلطوب هق 
وافعزة حتقطف مـ ـؾ  ،ومػّقهو، وؿػ أموم ـنى خطقًٌ  و، وخطقًٌ ومطوظً  ا، وشقدً اؿوئدً 

 وافشفومي متأل جقاكحف. جوكى، بؾ دمري ذم دمف،
ظـ احلرب ؾؼول: ُمّرة  شلفف ظؿر بـ اخلطوب  ومشقرة،وـون صوحى رأي 

 مـ صز ؾقفو ظرف، ومـ وعػ ظـفو تؾػ. ،ادذاق، إذا ؿؾصً ظـ شوق
، أحد صحوبي  ادذحجل افزبقدي ـرب أمو كًٌف: ؾلبق ثقر ظؿرو بـ معدي

 ، ـون ؿد ارتد، ثؿ رجع إػ اإلشالم، وحًـ إشالمف.×رشقل اهلل 
وأتؿ  ،ءت افؽقن ادظؾؿ بشعوظفووأوو ،حغ أرشؿً صؿس اإلشالم أشؾؿ 

حقـفو دخؾً افقؾقد ذم ديـ  ،ـه 2ظذ ادًؾؿغ ؾتح مؽي ادؽرمي شـي  - تعوػ-اهلل 
و، وذم افعوم افتوشع أو افعورش مـ اهلجرة افـٌقيي افؼيػي جوء وؾد: أؾقاًج  اهلل 

 .(2)بقدَمْذِحٍ، وذم روايي ابـ شعد ظـ افقاؿدي: مع وؾد زُ 
ؿول ؾقف: احلؿد  ظؿر بـ اخلطوبحتك إن  ،ضقيؾ افؼومي وؿقي افٌـقي وـون 

 .(3)و مـ ظظؿ خؾؼفتعجًٌ  ،هلل افذي خؾؼـو وخؾؼ ظؿرو
 ،ٍحِ إػ ؿٌقؾي ُزبقد افتل تيب أصقهلو إػ ؿحطون ادعروف بؿذْ  وُيـًُى  

 ومـف تشعًٌ ؿٌوئؾ ـثرة.
ومـ بالدهؿ  وأمقال،ـقن افقؿـ، وفٌـل ُزبقد حصقن قن يًؽجقّ وـون ادذحِ 

  :، وهبو مًؽـ ظؿرو، وفف ؾقفو حصـ وكخؾ، ؿقؾ ذم مدحف«تثؾقٌ»
 رــبلشامظفؿ ظـ ـؾ ؾوحشي وؿ          أرى ُمْذحجو بقض افقجقه أظزة

                                                           
اإلـؾقؾ،  (،1/181) ابـ ظٌد ربف افػريد،افعؼد  (،08/05افقؿـ، احلؿري )وت مـ أخٌور اكظر: مـتخٌ (1)

 (.62، 60/ 4)ابـ ـثروافـفويي، افٌدايي  (،2/832) اينداهلؿ
 (.2/112) ابـ ـثروافـفويي، افٌدايي (، 13/816إؽوين، إصٌفوين )اكظر:  (8)
 (.13/815) اكظر: إؽوين( 5)
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ٍٍ ظؿروُ         فـــقٌد يعتزوكـــــفؽؾِّ أكوٍس ش (1)وشقُد هذا احللِّ مـ مذح
 

  أهٍة رشيػي ذات وجوهٍي وصجوظي، وـوكً ٕبقف: معديذم كشل ظؿرو 
أمو أخقه ظٌد اهلل ؾرئقس بـل زبقد، وبعد مؼتؾف تقػ  ،ـرب، مؽوكي شومقي بغ ؿقمف

بعد ؾتحفو، ـون بقـفو وؾُد زبقد مع ظؿرو  ،ظؿرو رئوشي ؿقمف،  ودو أمًَّ افقؾقد مؽي
 .ـرب، وـون ذم إشالمف ظزٌّ فؾؿًؾؿغ بـ معدي

 : ويقمً  شلل ظؿر         
 مـ أجقد افعرب؟ ؿوفقا: حوتؿ ضلء.

 ـرب. ؟ ؿوفقا: ظؿرو بـ معدي ؿول: ؾؿـ ؾورشفو
 ؟ ؿوفقا: امرؤ افؼقس. ؿول: ؾؿـ صوظرهو

 ؿول: ؾلي شققؾفو أؿطع؟ ؿوفقا: افصؿصومي.
 . (2)فؾقؿـ اؿول: ـػك هبذا ؾخرً 

  . (3)يـثـل وافَصْؿصومي اشؿ شقػ ظؿرو، ومعـوه افًقػ افصورم افذي ٓ
صفَد مقؿعَي اجلن، وـذفؽ افؼودشقي، وظؿره: دمووز ادوئي، وؾقفو شلَل شعد و   

، ؾلرشَؾ فف ظؿرو، وضؾقحي بـ اددد مـ ظؿر بـ اخلطوب  بـ أيب وؿوص 
 ، وـتى فف:خقيؾد 

 .(4)« إين أمددتؽ بلفػل رجؾ!»
ومحؾ ظذ  ،فؼتولحّرض ادًؾؿغ ظذ ا ،وبلٌس وؿقة ،وـون فف ؾقفو صلن ظظقؿ 

 :رشتؿ ؿوئد افػرس ذم كػر مـ ادًؾؿغ ؾؼتؾقه واؾتخر بلكف ؿوتؾف
(5)طونِ ـــزُّ ـوٕصـفُ ــو احلامَة كَ ـــــَّ            وافؼودشقُي حقٌ زاحَؿ رشتؿٌ 

 
                                                           

 (.166ابـ افشجري، بـ ظع )صاكظر: محوشي ( 1)
 (.5/582ابـ ظٌد ربف ) ،افػريدافعؼد  (8)
 صؿؿ(. :)مودة ، ابـ مـظقرفًون افعرب (5)
 (.13/844إؽوين، إصػفوين  )( 4)
 (. 124صعر ظؿرو بـ معدي ـرب، افطرابقق )ص (3)
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ٍٍ ظؿروُ         فـــقٌد يعتزوكـــــفؽؾِّ أكوٍس ش (1)وشقُد هذا احللِّ مـ مذح
 

  أهٍة رشيػي ذات وجوهٍي وصجوظي، وـوكً ٕبقف: معديذم كشل ظؿرو 
أمو أخقه ظٌد اهلل ؾرئقس بـل زبقد، وبعد مؼتؾف تقػ  ،ـرب، مؽوكي شومقي بغ ؿقمف

بعد ؾتحفو، ـون بقـفو وؾُد زبقد مع ظؿرو  ،ظؿرو رئوشي ؿقمف،  ودو أمًَّ افقؾقد مؽي
 .ـرب، وـون ذم إشالمف ظزٌّ فؾؿًؾؿغ بـ معدي

 : ويقمً  شلل ظؿر         
 مـ أجقد افعرب؟ ؿوفقا: حوتؿ ضلء.

 ـرب. ؟ ؿوفقا: ظؿرو بـ معدي ؿول: ؾؿـ ؾورشفو
 ؟ ؿوفقا: امرؤ افؼقس. ؿول: ؾؿـ صوظرهو

 ؿول: ؾلي شققؾفو أؿطع؟ ؿوفقا: افصؿصومي.
 . (2)فؾقؿـ اؿول: ـػك هبذا ؾخرً 

  . (3)يـثـل وافَصْؿصومي اشؿ شقػ ظؿرو، ومعـوه افًقػ افصورم افذي ٓ
صفَد مقؿعَي اجلن، وـذفؽ افؼودشقي، وظؿره: دمووز ادوئي، وؾقفو شلَل شعد و   

، ؾلرشَؾ فف ظؿرو، وضؾقحي بـ اددد مـ ظؿر بـ اخلطوب  بـ أيب وؿوص 
 ، وـتى فف:خقيؾد 

 .(4)« إين أمددتؽ بلفػل رجؾ!»
ومحؾ ظذ  ،فؼتولحّرض ادًؾؿغ ظذ ا ،وبلٌس وؿقة ،وـون فف ؾقفو صلن ظظقؿ 

 :رشتؿ ؿوئد افػرس ذم كػر مـ ادًؾؿغ ؾؼتؾقه واؾتخر بلكف ؿوتؾف
(5)طونِ ـــزُّ ـوٕصـفُ ــو احلامَة كَ ـــــَّ            وافؼودشقُي حقٌ زاحَؿ رشتؿٌ 

 
                                                           

 (.166ابـ افشجري، بـ ظع )صاكظر: محوشي ( 1)
 (.5/582ابـ ظٌد ربف ) ،افػريدافعؼد  (8)
 صؿؿ(. :)مودة ، ابـ مـظقرفًون افعرب (5)
 (.13/844إؽوين، إصػفوين  )( 4)
 (. 124صعر ظؿرو بـ معدي ـرب، افطرابقق )ص (3)

    
 

    

  شعر عمرو بن معدي كرب 
فؽؾ صوظر مـزع صعري خوص بف يزز صعره حتك يؽود اإلكًون بؿجرد ؿراءة 

شعر دون معرؾي صوحٌف يؼقل: هذا افٌقً فػالن، وادـزع افشعري ـام ؿول بقً مـ اف
هل اهلقئوت احلوصؾي ظـ ـقػقوت مآخذ افشعراء ذم أؽراوفؿ، وأكحوء »حوزم: 

اظتامداهتؿ ؾقفو، ومو يؿقؾقن بوفؽالم كحقه أبًدا، ويذهٌقن بف إفقف، حتك طحصؾ بذفؽ 
، وافذي تؼٌؾف افـػس مـ ذفؽ مو فؾؽالم صقرة تؼٌؾفو افـػس أو متتـع مـ ؿٌقهلو

ـوكً ادآخذ ؾقف فطقػي، وادؼصد ؾقف مًتطرًؾو، وـون فؾؽالم بف حًـ مقؿع مـ 
افـػس، وادعغ ظذ ذفؽ أن يـزع بوفؽالم إػ اجلفي  ادالئؿي هلقى افـػس مـ حقٌ 
تنهو أو تعجٌفو أو تشجقهو، حقٌ يؽقن افغرض مٌـق و ظذ ذفؽ... وافذي ٓ 

 .(1)«فـػس مـ ذفؽ مو ـون بوفضد ممو ذـرتفتؼٌؾف ا

يعـل صور أمًرا  (2) «مو يؿقؾقن بوفؽالم كحقه أبًدا»بّغ حوزم ذفؽ ذم ادـزع بؼقفف: 
ًٌو ظؾقف، وظؿرو بـ معدي ـرب فف مو يؿقزه ذم صعره ؛ إذ برز افصدق افشعقري  ؽوف

إؽراض هل  ؾخره، ومدحف، وهجوئف، ؾفذه»ادتدؾؼ فديف دون خقف أو هتّقى  ذم: 
افتل دمر افشوظر إػ جموكٌي افصدق إرووًء فؾؿؿدوح، أو إصٌوًظو فرؽٌي افـػس ذم 
افزهق، أو إلجيوع افعدو، وافـقؾ مـف، وفـتلمؾ ؿقفف حغ مدح ؿقمف، وأثـك ظؾقفؿ، مل 

 ، ؾؼول:(3)« يؿـعف ذفؽ مـ فقمفؿ حغ خذفقه
(4)رموح أجـــرتؾؾق أن ؿقمل أكطؼتـل رموحفؿ         كطــؼً وفؽـ اف  

وحغ هجو أظداءه مل يؼؾ ؾقفؿ موٓ يتصػقن بف، وحغ اؾتخر، واظتز بشجوظتف 
 وؿقتف اظسف بخقؾف وؾراره مـ إبطول:

                                                           
 (.881 -886تؼريى مـفوج افٌؾغوء، أبق مقشك )ص (1)
 (.503ٕدبوء،  افؼرضوجـل )صمـفوج افٌؾغوء وهاج ا (8)
 (.بتكف يًر 146)ص  ،ـرب افصحويب افػورس افشوظر، افثـقون ظؿرو بـ معدي (5)
 (.25ادرجع افًوبؼ )ص( 4)
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(1)ػرورـقت وإين فـذر ادــح          فوـّل بــؿع رجؾــوفؼد أج
 

 يؼوع ادقشقؼلاإلو ،ـام يتؿقز أشؾقبف بوفؼقة وافصالبي وافػخومي واجلزافي

اجلّذاب، وـون يتخر إفػوظ وافعٌورات افصؾٌي افؼقيي فؾؿعـك افػخؿ ـوفػخر، 

ادؾؿس فؾؿعـك  واحلامشي، وافقظقد، وافتفديد، وخيتور إفػوظ افؾقـي افعقد افـوظؿي

  .(2)افعوضػل

فٌحر افقاؾر، وافٌحر »ـثرة اشتعامفف  ظؿرو بـ معدي ـرب وؿد فقحظ ذم صعر

ذم افػخر، واحلديٌ ظـ افٌطقفي، وإبطول، ومعؾقم أن  إذ إن جّؾ صعره، افطقيؾ

            .(3)«بحر افقاؾر، وافٌحر افطقيؾ يؿـحون افشوظر ؿقة ذم إداء، موٓ يتقحف ؽرمهو

 :يؼقل حقٌ حقٌ افتـوشى مـافٌحقر افشعريي   بؼقة افؼرضوجـل ويؼّر حوزم

 أكامضف ختتؾػ ؾقفو افقاؿع افؽالم وجد إظوريض، مجقع ذم افشعراء ـالم تتٌع ومـ»

 ،بعض مـ أظؿ ذم بعضفو آؾتـون ووجد ،إوزان ذم جمورهيو اختالف بحًى

وجمول افشوظر  ،ويتؾقمهو افقاؾر وافؽومؾ، وافًٌقط افطقيؾ ذفؽ ذم درجي لظالهوؾ

 .(4)«ودمد فؾؽومؾ جزافي وحًـ اشتطراد ،ذم افؽومؾ أؾًح مـ ؽره

 جمردة، صقتقي ظـورص جمرد ـلكغوم ادقشقؼك فقًً افشعر فغيومـ ادًؾَّؿ بف أن »

 ادعـك تغر ؾؽؾام ،(5)«حول بلي ادعـك ؾقفو افصقت يػورق ٓ فغقيي ظـورص هل بؾ

 أن أي افؾغقيي؛ افٌـقي ظـ ؾصؾفو كًتطقع ؿد ٓ اإليؼوظقي وافٌـقي ،فف وتٌعً  افقزن تغر
                                                           

 (.112)ص ـرب افصحويب افػورس افشوظر، افثـقون ظؿرو بـ معدي (1)
 (.بتكف 136ادرجع افًوبؼ )ص (8)
 (.بتكف842ادرجع افًوبؼ )ص( 5)
 (.802افؼرضوجـل )ص ،إدبوء وهاج ج افٌؾغوءمـفو (4)
 (.555)ص مػفقم افشعر، ظصػقر (3)
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(1)ػرورـقت وإين فـذر ادــح          فوـّل بــؿع رجؾــوفؼد أج
 

 يؼوع ادقشقؼلاإلو ،ـام يتؿقز أشؾقبف بوفؼقة وافصالبي وافػخومي واجلزافي

اجلّذاب، وـون يتخر إفػوظ وافعٌورات افصؾٌي افؼقيي فؾؿعـك افػخؿ ـوفػخر، 

ادؾؿس فؾؿعـك  واحلامشي، وافقظقد، وافتفديد، وخيتور إفػوظ افؾقـي افعقد افـوظؿي

  .(2)افعوضػل

فٌحر افقاؾر، وافٌحر »ـثرة اشتعامفف  ظؿرو بـ معدي ـرب وؿد فقحظ ذم صعر

ذم افػخر، واحلديٌ ظـ افٌطقفي، وإبطول، ومعؾقم أن  إذ إن جّؾ صعره، افطقيؾ

            .(3)«بحر افقاؾر، وافٌحر افطقيؾ يؿـحون افشوظر ؿقة ذم إداء، موٓ يتقحف ؽرمهو

 :يؼقل حقٌ حقٌ افتـوشى مـافٌحقر افشعريي   بؼقة افؼرضوجـل ويؼّر حوزم

 أكامضف ختتؾػ ؾقفو افقاؿع افؽالم وجد إظوريض، مجقع ذم افشعراء ـالم تتٌع ومـ»

 ،بعض مـ أظؿ ذم بعضفو آؾتـون ووجد ،إوزان ذم جمورهيو اختالف بحًى

وجمول افشوظر  ،ويتؾقمهو افقاؾر وافؽومؾ، وافًٌقط افطقيؾ ذفؽ ذم درجي لظالهوؾ

 .(4)«ودمد فؾؽومؾ جزافي وحًـ اشتطراد ،ذم افؽومؾ أؾًح مـ ؽره

 جمردة، صقتقي ظـورص جمرد ـلكغوم ادقشقؼك فقًً افشعر فغيومـ ادًؾَّؿ بف أن »

 ادعـك تغر ؾؽؾام ،(5)«حول بلي ادعـك ؾقفو افصقت يػورق ٓ فغقيي ظـورص هل بؾ

 أن أي افؾغقيي؛ افٌـقي ظـ ؾصؾفو كًتطقع ؿد ٓ اإليؼوظقي وافٌـقي ،فف وتٌعً  افقزن تغر
                                                           

 (.112)ص ـرب افصحويب افػورس افشوظر، افثـقون ظؿرو بـ معدي (1)
 (.بتكف 136ادرجع افًوبؼ )ص (8)
 (.بتكف842ادرجع افًوبؼ )ص( 5)
 (.802افؼرضوجـل )ص ،إدبوء وهاج ج افٌؾغوءمـفو (4)
 (.555)ص مػفقم افشعر، ظصػقر (3)

    
 

    

 مـ عدبُ  هق وإكام افـص، طحتقي وظوء أو ؾقف افتجربي، تصى ؿوفى جمرد فقس افقزن»

 ؾقف يـػصؾ ٓ معـك خؾؼتف حمووف ذم ذاتف، افشعري فػعؾ افتعٌر أكقي احلرـي أبعود

 . (1)«ظـ ادػفقم ادًؿقع

يصػف ظٌده  وظؿرو بـ معدي ـرب كظؿ ؿصقدة افـقكقي ظذ بحر افؽومؾ افذي

 ،فكطحي..وافؽومؾ ؾقف ضقاظقي فؾعديد مـ إؽراض افقاوحي وا» :بدوي بؼقفف

ـام أكف  ،وهق مسع بودقشقؼك ويتػؼ مع اجلقاكى افعوضػقي ادحتدمي داخؾ اإلكًون

  .(2)«فؾحؽؿي وافػؾًػي راه وظوء حمؽاًم ك وهلذا ٓ ،جيؿع بغ افػخومي وافرؿي

ذم افـقكقي افتل مجعً بغ ؾخومي  وواوحً  ومـفو بقـً  اوهذه افصػوت كجد ـثرً 

 فعوضػي.   وؿقة ا ،افـظؿ وجزافي افؽؾؿي

  :القصيدة مناسبة
ن ادُزين  "ؾتح افػتقح"ؾتح هَنووكد  صفد ظؿرو » ؿوئد  مع افـعامن بـ مؼرَّ

 ،حتك ؾتح اهلل ظذ ادًؾؿغ احمؿقدً  بالءً  ادعرـي، وأبذ ذم ذفؽ افققم ظؿرو 

 .(3)«ؾؼول ظؿرو ؿصقدتف افـقكقي  ،خرواواجتؿعً افعرب ؾتػو

بؼصقدتف افـقكّقي افتل  ففأّرخ ظؿرو تح ظظقؿ افذي حتؼؼ فؾؿًؾؿغ مـ ؾو

ـً  وؾرت هلو افؼوط اخلورجقي وافـػًقي إلكتوجفو، وٓ يتؾؼك هذا افـص تؾؼقً اتق  ومدر

صـعً أحوضً بودجتؿع اإلشالمل وإٓ إذا ـون ظذ ظؾؿ ـوٍف هبذه افظروف افتل 

 حوت ظظقؿي.ٓشقام أن افـص أكشئ ذم مرحؾي ؿقة مّرت هبو إمي وؾتق ،هذا افـص

 ودو ؾتح اهلل تعوػ ظذ ادًؾؿغ، واجتؿعً افعرب تػوخروا ؾؼول ظؿرو 
 ؿصقدتف:

                                                           
 (.554)ص مػفقم افشعر، ظصػقر (1)
 (. 35دراشوت ذم افـص افشعري، بدوي )ص (8)
 (.08افثـقون )ص، صعر ظؿرو بـ معدي ـرب (5)
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نِ  -1 الَّ ًُ  دَِـ افديوُر برووي اف
َفً -8 ًْ هبو ُهقُج افريوِح َوُبدِّ ٌَ  َفِع
 ؾؽلنَّ مو أْبَؼْغَ مـ آيوهِتو -5
 داٌر فَِعْؿَرَة إذ ُتريَؽ ُمَػؾَّجًو  -4
ٌَّف -3  َبْرُدُه وَبَقوُوُف  َخِكًا ُيَش
 وـلنَّ َضْعَؿ ُمداَمٍي َجٌَؾقٍّي  -0
ـَْفِد صقَْى بامِء َوْرٍد َبورٍد  -2  وافشُّ
 وأَؽرَّ مصؼقًٓ وَظْقـَل ُجْمَذٍر  -2
ًْ ظؾقف ؿالئدً  -6  َمـظقميً  اَشـَّ
 وفؼد تعورؾً افضٌوُب وجعػرٌ  -16
 شٌقًو ظذ افؼعداِت ختػُؼ ؾقَؿفؿ -11
ٌُ افؽ -18  ـديُّ حغ شاَم فـَووإصع
بً  -15  وؿوَد اجلقود ظذ َوَجوهو رُشَّ
ى وأّوَب ُدْوَكـَو -14  حتك إذا َأْهَ
 أوحك وؿد ـوكً ظؾقف باِلُدَكو -13
ـَ َأكَّفُ  -10 َمَفو وَأْيَؼ  ؾدظو َؾًقَّ
ٌَُّح َخقَْؾفُ  -12  دو رأى اجلْؿُع ادَص
ـِ ادََذاـِل ِظـَْدهؿ  -12  َؾِزُظقا إػ احلُْص
 خقٌؾ ُمَربََّطٌي ظذ أظالؾفو -16
ًْ كًوُؤُهُؿ بؽؾِّ ُمَػوَويٍ  -86  َوَشَع
فقٍل شودةٍ  -81 ـُ َـّ ظذ   َؾَؼذْؾـَُف
88-  ًْ َظ َظوُء ورُصِّ ًَ افدُّ  حتك إذا َخَػ
 َكَشُدوا افٌؼقَي واْؾَتَدْوا مـ َوْؿِعـو -85

اَمنِ    ؾوفَرؿَؿتَِغ ؾجوكِى افصَّ
 بعد إَكقِس َمَؽوكَِس افثرانِ 

ُؼ  ػِّ َياَمينَرْؿٌؿ ُيـَؿَّ ـُ  بوَٕ
 َظْذَب ادََذاَؿِي واِوَح إفقانِ 
ِر افُؼْحقانِ  ٍِ أو بُِؿـَقِّ  بوفثؾ
طحونِ  ِؽ وافَؽوُؾقِر وافرَّ ًْ  بودِ
 مـفو ظذ ادُتَـَػَِّس افَقْهـونِ 
ُؿَؼؾَِّد إُْدمونِ  ـَ  وُمَؼؾَّدًا 
ْذِر وافقوؿقِت وادَْرجونِ   بوفشَّ
ونِ   وبـق أيب بؽر بـق اهلَصَّ

 ُت أبقَض ـوفػـقِؼ هجونِ رايو
رانِ  ـْ مقَت جُمَـََّى افُذ  مـ َحْيَ
 ُؿىَّ افٌطقِن َكقاِحَؾ إَبدانِ 
مقَت إػ َؿضقِى َيامنِ   مـ َحْيَ
تونِ  ًْ ٌُ َحظرِة اف ـَ  حمػقؾًي 
ويٍػ وضِعونِ  ًَ  ٓصؽَّ يقُم َت
َؽقاه افعْؼٌونِ  ـَ  مٌثقثٌي 
 َوْشَط افٌققِت َيُرْدَن ذم إَْرشونِ 

 دوَن احلَلِّ بوٕفٌونِ ُيْؼػَغ 
 َجْدَٓء شوبغٍي وبوٕبدانِ 
ٌَّونِ  احَمٍي مـ افشُّ  وظذ رَشَ
 ؿتذ ـُؿـَْؼِعٍر مـ افُغالَّنِ 
ـِْض ذم إَدؽوِل وافِؼقَْعونِ   بوفرَّ
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نِ  -1 الَّ ًُ  دَِـ افديوُر برووي اف
َفً -8 ًْ هبو ُهقُج افريوِح َوُبدِّ ٌَ  َفِع
 ؾؽلنَّ مو أْبَؼْغَ مـ آيوهِتو -5
 داٌر فَِعْؿَرَة إذ ُتريَؽ ُمَػؾَّجًو  -4
ٌَّف -3  َبْرُدُه وَبَقوُوُف  َخِكًا ُيَش
 وـلنَّ َضْعَؿ ُمداَمٍي َجٌَؾقٍّي  -0
ـَْفِد صقَْى بامِء َوْرٍد َبورٍد  -2  وافشُّ
 وأَؽرَّ مصؼقًٓ وَظْقـَل ُجْمَذٍر  -2
ًْ ظؾقف ؿالئدً  -6  َمـظقميً  اَشـَّ
 وفؼد تعورؾً افضٌوُب وجعػرٌ  -16
 شٌقًو ظذ افؼعداِت ختػُؼ ؾقَؿفؿ -11
ٌُ افؽ -18  ـديُّ حغ شاَم فـَووإصع
بً  -15  وؿوَد اجلقود ظذ َوَجوهو رُشَّ
ى وأّوَب ُدْوَكـَو -14  حتك إذا َأْهَ
 أوحك وؿد ـوكً ظؾقف باِلُدَكو -13
ـَ َأكَّفُ  -10 َمَفو وَأْيَؼ  ؾدظو َؾًقَّ
ٌَُّح َخقَْؾفُ  -12  دو رأى اجلْؿُع ادَص
ـِ ادََذاـِل ِظـَْدهؿ  -12  َؾِزُظقا إػ احلُْص
 خقٌؾ ُمَربََّطٌي ظذ أظالؾفو -16
ًْ كًوُؤُهُؿ بؽؾِّ ُمَػوَويٍ  -86  َوَشَع
فقٍل شودةٍ  -81 ـُ َـّ ظذ   َؾَؼذْؾـَُف
88-  ًْ َظ َظوُء ورُصِّ ًَ افدُّ  حتك إذا َخَػ
 َكَشُدوا افٌؼقَي واْؾَتَدْوا مـ َوْؿِعـو -85

اَمنِ    ؾوفَرؿَؿتَِغ ؾجوكِى افصَّ
 بعد إَكقِس َمَؽوكَِس افثرانِ 

ُؼ  ػِّ َياَمينَرْؿٌؿ ُيـَؿَّ ـُ  بوَٕ
 َظْذَب ادََذاَؿِي واِوَح إفقانِ 
ِر افُؼْحقانِ  ٍِ أو بُِؿـَقِّ  بوفثؾ
طحونِ  ِؽ وافَؽوُؾقِر وافرَّ ًْ  بودِ
 مـفو ظذ ادُتَـَػَِّس افَقْهـونِ 
ُؿَؼؾَِّد إُْدمونِ  ـَ  وُمَؼؾَّدًا 
ْذِر وافقوؿقِت وادَْرجونِ   بوفشَّ
ونِ   وبـق أيب بؽر بـق اهلَصَّ

 ُت أبقَض ـوفػـقِؼ هجونِ رايو
رانِ  ـْ مقَت جُمَـََّى افُذ  مـ َحْيَ
 ُؿىَّ افٌطقِن َكقاِحَؾ إَبدانِ 
مقَت إػ َؿضقِى َيامنِ   مـ َحْيَ
تونِ  ًْ ٌُ َحظرِة اف ـَ  حمػقؾًي 
ويٍػ وضِعونِ  ًَ  ٓصؽَّ يقُم َت
َؽقاه افعْؼٌونِ  ـَ  مٌثقثٌي 
 َوْشَط افٌققِت َيُرْدَن ذم إَْرشونِ 

 دوَن احلَلِّ بوٕفٌونِ ُيْؼػَغ 
 َجْدَٓء شوبغٍي وبوٕبدانِ 
ٌَّونِ  احَمٍي مـ افشُّ  وظذ رَشَ
 ؿتذ ـُؿـَْؼِعٍر مـ افُغالَّنِ 
ـِْض ذم إَدؽوِل وافِؼقَْعونِ   بوفرَّ

    
 

    

 مفهوم االتساق: 
يعقد آتًوق ذم افؾغي افعربقي إػ ظدة معوٍن؛ مـفو: احلؿؾ، واجلؿع، وافضؿ،      

؛ أي: َتؿَّ  تًَّؼ إمروا ،أي: اجتؿع»؛  ؾوتًَّؼ ،وآكتظوم وافتامم وافؽامل
 . (1)«وتؽوَمؾ

: ؾؼد اتًؼ»       .(2) «َأي َيـَْضؿ :ويتًَّؼ ،وافطريؼ َيْلتًؼ ،وـؾ مو اْكَضؿَّ

واشتقشؼً  ،وآتًوق: آكضامم وآشتقاء، ـام يتًَّؼ افؼؿر إذا تؿَّ واشتقى» 
 ًْ  .(3)«اإلبؾ: إذا اجتؿعً واكضؿَّ

: احلؿؾ، وافتحؿقؾ، وافضؿ يعطل معـك «وشؼ»واوح أن جذر مودة: 
 وآكضامم، وآكتظوم، وآشتقاء، وآمتالء، وافقزن، واكضٌوط ادؼودير. 

 االتساق النصي عند النقاد العرب:
وظّزوا  ،أن افـص جيى أن يؽقن وحدة واحدةيؽود يتػؼ افؾغقيقن افعرب ظذ 

يػرغ »،  «جقدة افًٌؽ»ظـ ذفؽ بـلشوفقى خمتؾػي ـؾفو تمدي إػ معـك واحد: 
                                                           

 ( .5/826) افػورايب، معجؿ ديقان افعرب (1)
 (.0/386) ـ شقدهاب ،ادحؽؿ وادحقط إظظؿ( 8)
 (.465)ص افؼويل ،افٌورع ذم افؾغي (5)

 واشتًؾؿقا بعد افؼتوِل ؾنكَّام -84
 ؾلصقى ذم تًعَغ مـ أرشاؾفؿ -83
 ؾشتَو وؿوَظ رئقُس ــدَة ظـَْدكو -80
ٌُ زاَحَؿ ُرْشتؿُ  -82  وافؼودشقُي حق
 افضوربَغ بؽؾِّ أبقَض خِمَْذمٍ  -82
 ومه ربقُع بوجلـقِد مؼؿوً  -86
قاِد وؾورسٍ  -56 ًَّ  حتك اشتٌوح ُؿرى اف

بَّؼقَن َتَربَُّؼ احلُْؿالنِ   َيَسَ
َدٌة إػ إذؿونِ   أهى ُمَصػَّ
 ذم ؽِر َمـَْؼَصٍي وؽِر هقانِ 

 َة هنزُّ ـوٕصطونِ ــَّو احلاَُم 
 وافطوظـَغ جَمَوِمَع إوَغونِ 
ـِ   يـقي اجلفوَد وضوظي افرمح
 وافًفَؾ وإجٌوَل مـ ُمْؽرانِ 
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مو أصور  ، وؿد ذـروا بعض أشس آتًوق افـيص افتل ـون مـ أمهفو«او واحدً إؾراؽً 

عر مو رأيتَف متالحؿ إجزاء، شفَؾ »: بؼقفف (ـه833)ت اجلوحظ إفقف  وأجقُد افشِّ

 ؾفق جيري ،ادخورج، ؾتعؾُؿ بذفؽ أكف ؿد أؾرغ إؾراًؽو واحًدا، وُشٌِؽ شًٌؽو واحًدا

هونظذ افؾًون ـام جي   .(1)«ري افدِّ

 ورأيً ظوّمَتفؿ» ثؿ ذـر مو يدل ظذ اهتامم افـؼود افعرب بتـوشؼ بـوء افـص، ؾؼول:

ة  -ؾؼد ضوفً مشوهديت هلؿ  –  ،وادعوين ادـتَخٌي ،ٓ يؼػقن إّٓ ظذ إفػوظ ادتخرَّ

يٌوجي افؽريؿي فؾي، وافدِّ ًَّ تؿؽِّـ وظذ وظذ افطٌع اد ،وظذ إفػوظ افعْذبي وادخورج اف

ٌؽ اجلقِّد ًَّ ـالم فف موء وروكؼ، وظذ ادعوين افتل إذا صورت ذم افصدور  وظذ ـؾ ،اف

ودفً إؿالم  ،وؾتحً فؾًون بوب افٌالؽي ،ظؿرهتو وأصؾحتفو مـ افػًود افؼديؿ

ورأيً افٌك هبذا اجلقهر مـ افؽالم  ،ن ادعوينووأصورت إػ حً ،ظذ مداؾـ إفػوظ

 .(2)«وظذ أفًـي ُحّذاق افشعراء أطفر ،وب أظؿذم رواة افؽتّ 

وافقاوح ممو شٌؼ أن ؾؽرة آتًوق افـَّيص تؼقم ظذ حتؼقؼ آكًجوم بغ 

افـص بعضفو  ىرومـ خالل افعالؿوت افتل تربط ظُ » ،وحدات وظـورص افـصقص

بوفؽشػ ظـ افسابط افؼوئؿ   فذا اظتـك ظؾامء افٌالؽي ،ابٌعض، ودمعؾ افـص مقحدً 

( هـ820ت )تـوول ابـ ؿتقٌي ؾ .(3)«شؾًؾي إؿقال ادمفػي فػؼرة مـ افعؿؾ إديب بغ

أن  »ؿقفف: ذم ذمَّ افتؽّؾػ ذم افشعر بؾؽرة ادجوورة ودورهو ذم حتؼقؼ معـك افـص 

   .(4)«ترى افٌقً مؼروكو بغر جوره

ودـوشٌي بغ ظذ مٌدأ اكتظوم ادعوين واشتؿرارهو، وذفؽ ب (ـه588)ت وأـد ابـ ضٌوضٌو 

ًٓ »يؼقل:  ،وٓ يتلتك ذفؽ إَّٓ دـ دقَّ كظره ،أجزاء افؽالم ـػصقل  إن فؾشعر ؾصق
                                                           

 (.1/02) ، اجلوحظافٌقون وافتٌقغ (1)
 (.4/84)ادرجع افًوبؼ  (8)
 (.12ؾ )افؾًوكقوت وكحق افـص،  خؾق (5)
 (. 1/83) افشعر وافشعراء، ابـ ؿتقٌي( 4)
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مو أصور  ، وؿد ذـروا بعض أشس آتًوق افـيص افتل ـون مـ أمهفو«او واحدً إؾراؽً 

عر مو رأيتَف متالحؿ إجزاء، شفَؾ »: بؼقفف (ـه833)ت اجلوحظ إفقف  وأجقُد افشِّ

 ؾفق جيري ،ادخورج، ؾتعؾُؿ بذفؽ أكف ؿد أؾرغ إؾراًؽو واحًدا، وُشٌِؽ شًٌؽو واحًدا

هونظذ افؾًون ـام جي   .(1)«ري افدِّ

 ورأيً ظوّمَتفؿ» ثؿ ذـر مو يدل ظذ اهتامم افـؼود افعرب بتـوشؼ بـوء افـص، ؾؼول:

ة  -ؾؼد ضوفً مشوهديت هلؿ  –  ،وادعوين ادـتَخٌي ،ٓ يؼػقن إّٓ ظذ إفػوظ ادتخرَّ

يٌوجي افؽريؿي فؾي، وافدِّ ًَّ تؿؽِّـ وظذ وظذ افطٌع اد ،وظذ إفػوظ افعْذبي وادخورج اف

ٌؽ اجلقِّد ًَّ ـالم فف موء وروكؼ، وظذ ادعوين افتل إذا صورت ذم افصدور  وظذ ـؾ ،اف

ودفً إؿالم  ،وؾتحً فؾًون بوب افٌالؽي ،ظؿرهتو وأصؾحتفو مـ افػًود افؼديؿ

ورأيً افٌك هبذا اجلقهر مـ افؽالم  ،ن ادعوينووأصورت إػ حً ،ظذ مداؾـ إفػوظ

 .(2)«وظذ أفًـي ُحّذاق افشعراء أطفر ،وب أظؿذم رواة افؽتّ 

وافقاوح ممو شٌؼ أن ؾؽرة آتًوق افـَّيص تؼقم ظذ حتؼقؼ آكًجوم بغ 

افـص بعضفو  ىرومـ خالل افعالؿوت افتل تربط ظُ » ،وحدات وظـورص افـصقص

بوفؽشػ ظـ افسابط افؼوئؿ   فذا اظتـك ظؾامء افٌالؽي ،ابٌعض، ودمعؾ افـص مقحدً 

( هـ820ت )تـوول ابـ ؿتقٌي ؾ .(3)«شؾًؾي إؿقال ادمفػي فػؼرة مـ افعؿؾ إديب بغ

أن  »ؿقفف: ذم ذمَّ افتؽّؾػ ذم افشعر بؾؽرة ادجوورة ودورهو ذم حتؼقؼ معـك افـص 

   .(4)«ترى افٌقً مؼروكو بغر جوره

ودـوشٌي بغ ظذ مٌدأ اكتظوم ادعوين واشتؿرارهو، وذفؽ ب (ـه588)ت وأـد ابـ ضٌوضٌو 

ًٓ »يؼقل:  ،وٓ يتلتك ذفؽ إَّٓ دـ دقَّ كظره ،أجزاء افؽالم ـػصقل  إن فؾشعر ؾصق
                                                           

 (.1/02) ، اجلوحظافٌقون وافتٌقغ (1)
 (.4/84)ادرجع افًوبؼ  (8)
 (.12ؾ )افؾًوكقوت وكحق افـص،  خؾق (5)
 (. 1/83) افشعر وافشعراء، ابـ ؿتقٌي( 4)

    
 

    

 ،صؾي فطقػي -تكؾف ذم ؾـقكف- افرشوئؾ، ؾقحتوج افشوظر إػ أن يصؾ ـالمف ظذ 

بلفطػ ختّؾص وأحًـ ...ومـ ادديح إػ افشؽقى ،ؾقتخؾص مـ افغزل إػ ادديح

 .(1)«معف ووممتزًج  ،بف بؾ يؽقن متصاًل  ،ـك افثوين ظام ؿٌؾفبال اكػصول فؾؿع ،حؽويي

مو يـتظؿ افؼقل ؾقف اكتظوًمو يتًؼ بف أوفف مع »وأحًـ افشعر ظـد ابـ ضٌوضٌو:  

جيى أن تؽقن افؼصقدة ـؽؾؿي واحدة ذم اصتٌوه أوهلو  ...آخره ظذ مو يـًؼف ؿوئؾف

ويؽقن  ،، وصقاب تلفقػعونٍ ي م، وجزافي أفػوظ ودؿَّ وؾصوحيً  ووحًـً  وبآخرهو كًجً 

تؼتيض ـؾ ... وفطقػً  وخروًج إػ ؽره مـ ادعوين  ضقػفخروج افشوظر مـ ـؾ معـك ي

 .(2)«ويؽقن مو بعدهو متعؾؼو هبو، مػتؼرا إفقفو ،ـؾؿي مو بعدهو

ٌعضف بواتصول افؽالم  ،واوح مـ خالل ـالم ابـ ضٌوضٌو أنَّ اكتظوم ادعوينو

 . تًوقادعـقي افذي يربط بغ أجزائف، وطحؼؼ فف آيؿـح فؾخطوب مٌدأ افتـوشى 

ث أبق هالل افعًؽري  ظـ تـوشؼ ادعوين ذم افؽالم إذ يؼقل:  (ـه563)ت وحتدَّ

يـٌغل أن دمعؾ ـالمؽ مشٌفو أوفف بآخره، ومطوبؼو هوديف فعجزه، وٓ تتخوفػ أضراؾف »

 .(3)«كي بؾػؼفوأختفو، ومؼرو معوٓ تتـوؾر أضراره، وتؽقن افؽؾؿي مـف مقوقظي 

ث ظـ جقدة افرصػ ؿوئال:  وحًـ افرصػ أن تقوع إفػوظ ذم »ـام حتدَّ

واحلذف وافزيودة  ،ـ ذم أموــفو، وٓ ُيًتعؿؾ ؾقفو افتؼديؿ وافتلخروعفو، ومتؽَّ امق

وتضؿ ـؾ فػظي مـفو إػ صؽؾفو ؛ وٓ يعؿل ادعـك ،و ٓ يػًد افؽالمإَّٓ حذؾً 

  .(4) «وتضوف إػ فػؼفو

أفػوطفو ذم  تقايلؽؾؿ هق فقس افغرض بـظؿ افإػ أن  اجلرجوينظٌد افؼوهر  شروي

ؾام  ف افعؼؾقؼتضيافـطؼ بؾ أن تـوشؼً دٓفتفو وتالؿً معوكقفو ظذ افقجف افذي 
                                                           

 (.6ظقور افشعر،  ضٌوضٌو )ص  (1)
 (.815ادصدر افًوبؼ )ص (8)
 (.148)ص افعًؽري ،ظتغافصـو (5)
 (.10)ص افًوبؼادصدر ( 4)
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ى ادعوين ذم رتُّ فو ظذ حًى تَ رتٌِّوتُ  ،آثور ادعوين فوتؼتػل ذم كظؿ ؽأك»إٓ  افؽؾؿ كظؿ

 .(1)«افـػس
افقؿقف ظـد اجلزئقوت ٓ يؽػل بؾ ٓبد مـ آكتؼول إػ جزئقوت  وأصور إػ أن 

ذفؽ ذم متًؼي ومـتظؿي ومـًجؿي حتك تتعوفؼ بٌعضفو افٌعض ثؿ يؽقن احلؽؿ، و
مـ  واحلًـ، ـوٕجزاءذم كظؿف  يَ مـ افؽالم مو أكً ترى ادزيَّ  اظؾؿ أنَّ »يؼقل: 

 ِز ؽْ ؾلكً فذفؽ ٓ تُ  ،ذم افعغ رْ غ تتالحؼ ويـظؿ بعضفو إػ بعض حتك تؽثُ ٌافص
ي حتك تًتقذم صلن صوحٌف وٓ تؼيض فف بوحلذق وإشتوذيي وشعي افدرع، وصدة ادـَّ 

 .(2)«افؼطعي وتليت ظذ ظدة أبقوت
ًً  وؿّدم ظٌد افؼوهر كًص و حغ أصور إػ أن افـوطؿ مثؾ افٌوين افذي يصؿؿ افٌـوء  وكػق

افذي تؼوم بف افٌـويوت بدؿي متـوهقي  بـوء افـص بٌـوء أجر ووؾؼ هـدشي دؿقؼي مشٌفً 
إن ممو هق  ورشؿ تراظك ؾقف إبعود إؾؼقي وافعؿقديي، وذم هذا افـص يؼقل اجلرجوين:

أن تتحد  » :ذم تقخل ادعوين افتل ظرؾً ،ويغؿض ادًؾؽ ،أصؾ ذم أن يدق افـظر
توج ذم حتوأن  ،ويشتد ارتٌوط ثون مـفو بلول ،ويدخؾ بعضفو ذم بعض ،أجزاء افؽالم

وأن يؽقن حوفؽ ؾقفو حول افٌوين يضع  ،اواحدً  واجلؿؾي أن تضعفو ذم افـػس ووعً 
وذم حول مو يٌك مؽون ثوفٌ ورابع  ،كعؿ :بقؿقـف هفـو ذم حول مو يضع بقًوره هـوك

 بعد إوفغ... إػ أن يؼقل: واظؾؿ أن مـ افؽالم مو أكً تعؾؿ إذا تدبرتف أن مل اميضعف
بؾ ترى شٌقؾف ذم وؿ بعضف إػ بعض شٌقؾ  ،ر ورويي حتك اكتظؿطحتٍ واوعف إػ ؾؽ

 .(3)«مـ ظؿد إػ ٔل ؾخرضفو ذم شؾؽ ٓ يٌغل أـثر مـ أن يؿـعفو افتػرق

افًققضل دمد   فذا ،ـظؿوهذا افٌـوء افؾًوين ادحؽؿ يتحؼؼ بف مجول آتًوق ذم اف

حقي آتًوق تطرق فتحؾقؾ افـص افؼرآين افعظقؿ مـ كوبعد ذفؽ ي  (ـه611)ت 
                                                           

 .(46، اجلرجوين )صدٓئؾ اإلظجوز( 1)
 (.22 ادرجع افًوبؼ )ص (8)
 (.60، 65ادرجع افًوبؼ ) (5)



د. سعاد بنت فريح الثقفي االتساق وأدواته في نونية عمرو بن معدي كرب الزبيدي (لمن الديار بروضة السالَّن؟)

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

503

    
 

    

ى ادعوين ذم رتُّ فو ظذ حًى تَ رتٌِّوتُ  ،آثور ادعوين فوتؼتػل ذم كظؿ ؽأك»إٓ  افؽؾؿ كظؿ

 .(1)«افـػس
افقؿقف ظـد اجلزئقوت ٓ يؽػل بؾ ٓبد مـ آكتؼول إػ جزئقوت  وأصور إػ أن 

ذفؽ ذم متًؼي ومـتظؿي ومـًجؿي حتك تتعوفؼ بٌعضفو افٌعض ثؿ يؽقن احلؽؿ، و
مـ  واحلًـ، ـوٕجزاءذم كظؿف  يَ مـ افؽالم مو أكً ترى ادزيَّ  اظؾؿ أنَّ »يؼقل: 

 ِز ؽْ ؾلكً فذفؽ ٓ تُ  ،ذم افعغ رْ غ تتالحؼ ويـظؿ بعضفو إػ بعض حتك تؽثُ ٌافص
ي حتك تًتقذم صلن صوحٌف وٓ تؼيض فف بوحلذق وإشتوذيي وشعي افدرع، وصدة ادـَّ 

 .(2)«افؼطعي وتليت ظذ ظدة أبقوت
ًً  وؿّدم ظٌد افؼوهر كًص و حغ أصور إػ أن افـوطؿ مثؾ افٌوين افذي يصؿؿ افٌـوء  وكػق

افذي تؼوم بف افٌـويوت بدؿي متـوهقي  بـوء افـص بٌـوء أجر ووؾؼ هـدشي دؿقؼي مشٌفً 
إن ممو هق  ورشؿ تراظك ؾقف إبعود إؾؼقي وافعؿقديي، وذم هذا افـص يؼقل اجلرجوين:

أن تتحد  » :ذم تقخل ادعوين افتل ظرؾً ،ويغؿض ادًؾؽ ،أصؾ ذم أن يدق افـظر
توج ذم حتوأن  ،ويشتد ارتٌوط ثون مـفو بلول ،ويدخؾ بعضفو ذم بعض ،أجزاء افؽالم

وأن يؽقن حوفؽ ؾقفو حول افٌوين يضع  ،اواحدً  واجلؿؾي أن تضعفو ذم افـػس ووعً 
وذم حول مو يٌك مؽون ثوفٌ ورابع  ،كعؿ :بقؿقـف هفـو ذم حول مو يضع بقًوره هـوك

 بعد إوفغ... إػ أن يؼقل: واظؾؿ أن مـ افؽالم مو أكً تعؾؿ إذا تدبرتف أن مل اميضعف
بؾ ترى شٌقؾف ذم وؿ بعضف إػ بعض شٌقؾ  ،ر ورويي حتك اكتظؿطحتٍ واوعف إػ ؾؽ

 .(3)«مـ ظؿد إػ ٔل ؾخرضفو ذم شؾؽ ٓ يٌغل أـثر مـ أن يؿـعفو افتػرق

افًققضل دمد   فذا ،ـظؿوهذا افٌـوء افؾًوين ادحؽؿ يتحؼؼ بف مجول آتًوق ذم اف

حقي آتًوق تطرق فتحؾقؾ افـص افؼرآين افعظقؿ مـ كوبعد ذفؽ ي  (ـه611)ت 
                                                           

 .(46، اجلرجوين )صدٓئؾ اإلظجوز( 1)
 (.22 ادرجع افًوبؼ )ص (8)
 (.60، 65ادرجع افًوبؼ ) (5)

    
 

    

اإلظجوز افؼرآين؛ ؾوفقجف افثوفٌ مـ وجقه إظجوزه:  وجقهأحد  ظّدهافـيص، إذ 

حًـ تلفقػف، وافتئوم ـؾؿف، وؾصوحتف، وافقجف افرابع: مـوشٌي آيوتف وشقره وارتٌوط 

 . (1)بعضفو بٌعض حتك تؽقن ـوفؽؾؿي افقاحدة متًؼي ادعوين، مـظؿي افٌـوء

ـام يؼقل أثـوء حديثف ظـ: ؾوئدة مـوشٌي أيي دو  ،وؾوئدة آتًوق ظـد افًققضل

ا بلظـوق بعض، جعؾ أجزاء افؽالم بعضفو آخذً »ؿٌؾفو، ومو بعدهو: ... وؾوئدتف: 

  .(2)«ؾقؼقى بذفؽ آرتٌوط، ويصر افتلفقػ حوفف حول افٌـوء ادحؽؿ ادتالئؿ إجزاء

 افعك احلديٌ مـ أن أفقس مو ؿوفف افًققضل هق بعقـف مو كودى بف ظؾامء افـص ذم

  .(3)ا بعضف بلظـوق بعض مسابطي أجزاؤه، ـلكف بـوء متؽومؾو آخذً يصٌح افـص متامشؽً 

افسابط افشؽع فؾـص، ممو يمدي إػ ترابط ومتوشؽ  االتساق يف االصطالح:

ؼ كصقي افـص، أجزائف  وذفؽ مـ خالل افعديد مـ افعـورص افؾغقيي افتل حُتؼِّ

و بوإلووؾي إػ متقُّ  زه بدٓفي جومعي حُتؼؼ َوحدتف افـصقي افؽؾقي، أي: مو جيعؾف كص 

  .(4)بوظتٌوره َوحدًة فغقيي ُمفقؽؾًي، دَمؿع بغ ظـورصهو ظالؿوت وروابط معقـي

ذفؽ افتامشؽ افشديد بغ إجزاء ادشؽؾي فـص أو »وهق ـام يؼقل حمؿد خطويب: 

تل تصؾ بغ افعـورص ادؽقكي جلزء اف خطوب مو، وهيتؿ ؾقف بوفقشوئؾ افؾغقيي افشؽؾقي

تف   .(5)«مـ خطوب أو خطوب بُرمَّ

ويطؾؼ حمؿد مػتوح ظذ مػفقم آتًوق مصطؾحوت ـثرة، مـفو: افًٌؽ، 

 «افتؾؼل وافتلويؾ»وافربط، وافتامشؽ، ودَمدر اإلصورة إػ أن حمؿد مػتوح ذم ـتوبف 

 ،ومـفو افتـضقد ،يمَجَع حتً مصطؾح افتامشؽ جمؿقظًي مـ ادػوهقؿ ادتؼورب

                                                           
 (.45، 1/85)افًققضل ، معسك إؿران ذم إظجوز افؼرآن اكظر: (1)
 (.528، 521ل )افؼرآن، افًققضتؼون ذم ظؾقم اإلاكظر:  (8)
 (.2ادؼصقد )صظٌد ، كظر: متوشؽ افـصا (5)
 (.26)ص افصٌقحل  ،مدخؾ إػ ظؾؿ افـص وجموٓت تطٌقؼف (4)
 (.3ب، خطويب )صمدخؾ إػ اكًجوم اخلطو، فًوكقوت افـص (3)
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ـُؾ ،وآكًجوم ،وآتًوق وحدات فغقيي ضٌقعقي » طوبويرى  أن اخل ،(1)وافتشو

 .(2)«مـضدة متًؼي
وخيتص معقور آتًوق بوفقشوئؾ افتل تتحؼؼ هبو خوصقي آشتؿراريي ذم طوهر 

وحتؼقؼ افسابط افؽومؾ بغ بدايي افـص وآخره دون افػصؾ بغ ادًتقيوت »افـص 
  .(3)«ادختؾػي حقٌ ٓ يعرف افتجزئي افؾغقيي

ذم افدراشوت افـصقي  امتؿقزً  وطحتؾ بقجف خوص مقؿعً  ؾوٓتًوقواكطالؿو ممو شٌؼ 
افذي يمدي إػ افٌـوء افدٓيل، وذفؽ ٕن  وومعجؿقً  ووذم تشؽقؾ افٌـوء افـيص ترـقٌقً 

 أكف اتًوق افـص هق افذي يًوهؿ ذم بـوئف، ويظفره ذم صؽؾ مـتقج فغقي ...ـام»
    .(4)«يـكف إػ تـظقؿ افؾغي افداخؾقي فؾـص

ؾنكـو كًعك ذم هذه افدراشي إلبرازه ذم ؿصقدة  ٌـوءاف ؿؾقيذم ظآتًوق وٕمهقي  
تؽقن فـصقي افؼصقدة فحتؼقؼ مو يمديف مـ تالحؿ وو برِ ـَ ي افـقكقي فعؿرو بـ معد

ذم بـوئف ظذ جمؿقظي مـ يرتؽز »أي كص أديب ٕنَّ  ؿودرة ظذ افتلثر وإؿـوع افؼورئ
وتتالحؿ ذم بـوء مـطؼل حمؽؿ شقاء ـون  ،افعالؿوت افدٓفقي تتجّذ بغ متقافقوتف

   .(5)«أو افٌـقي افعؿقؼي ،ذفؽ ظذ مًتقى افٌـقي افًطحقي
 االتساق يف نونية عمرو بن معد يكرب:  

ظتوده افعرب ؿوئؿي ظذ بـوء افؼصقدة افذي ا وتتلفػ ؿصقدة افـقكقي مـ ثالثغ بقتً 
وبوفـظر حلرـي  ،ثؿ وصػ فؾؿعرـي ،بودؼدمي افطؾؾقي وهل تشّؽؾ ؾؽرة مًتؼؾي ابدءً 

 ذم ادؼوضع بغ ادطؾع وإحداث ؾشّؽؾً كجد أن هـوك تؽوماًل  ووظؿقديً  وافـص أؾؼقً 
 بـقي ـؾقي ـزى مـ ادحقريـ إشوشقغ:

                                                           
 .ومو بعدهو( 132)مػتوح   وافتلويؾ،افتؾؼل  :يـظر (1)
 (.53)ص مػتوح ،افتشوبف وآختالف (8)
 (.63، ظػقػل )صافدرس افؾغقي كحق افـص ادموه جديد ذم (5)
 (.30ادًدي )ص ،افـؼد واحلداثي( 4)
 .(11ظقًك )ص ،افـص افشعري وآفقوت افؼراءة (3)
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ـُؾ ،وآكًجوم ،وآتًوق وحدات فغقيي ضٌقعقي » طوبويرى  أن اخل ،(1)وافتشو

 .(2)«مـضدة متًؼي
وخيتص معقور آتًوق بوفقشوئؾ افتل تتحؼؼ هبو خوصقي آشتؿراريي ذم طوهر 

وحتؼقؼ افسابط افؽومؾ بغ بدايي افـص وآخره دون افػصؾ بغ ادًتقيوت »افـص 
  .(3)«ادختؾػي حقٌ ٓ يعرف افتجزئي افؾغقيي

ذم افدراشوت افـصقي  امتؿقزً  وطحتؾ بقجف خوص مقؿعً  ؾوٓتًوقواكطالؿو ممو شٌؼ 
افذي يمدي إػ افٌـوء افدٓيل، وذفؽ ٕن  وومعجؿقً  ووذم تشؽقؾ افٌـوء افـيص ترـقٌقً 

 أكف اتًوق افـص هق افذي يًوهؿ ذم بـوئف، ويظفره ذم صؽؾ مـتقج فغقي ...ـام»
    .(4)«يـكف إػ تـظقؿ افؾغي افداخؾقي فؾـص

ؾنكـو كًعك ذم هذه افدراشي إلبرازه ذم ؿصقدة  ٌـوءاف ؿؾقيذم ظآتًوق وٕمهقي  
تؽقن فـصقي افؼصقدة فحتؼقؼ مو يمديف مـ تالحؿ وو برِ ـَ ي افـقكقي فعؿرو بـ معد

ذم بـوئف ظذ جمؿقظي مـ يرتؽز »أي كص أديب ٕنَّ  ؿودرة ظذ افتلثر وإؿـوع افؼورئ
وتتالحؿ ذم بـوء مـطؼل حمؽؿ شقاء ـون  ،افعالؿوت افدٓفقي تتجّذ بغ متقافقوتف

   .(5)«أو افٌـقي افعؿقؼي ،ذفؽ ظذ مًتقى افٌـقي افًطحقي
 االتساق يف نونية عمرو بن معد يكرب:  

ظتوده افعرب ؿوئؿي ظذ بـوء افؼصقدة افذي ا وتتلفػ ؿصقدة افـقكقي مـ ثالثغ بقتً 
وبوفـظر حلرـي  ،ثؿ وصػ فؾؿعرـي ،بودؼدمي افطؾؾقي وهل تشّؽؾ ؾؽرة مًتؼؾي ابدءً 

 ذم ادؼوضع بغ ادطؾع وإحداث ؾشّؽؾً كجد أن هـوك تؽوماًل  ووظؿقديً  وافـص أؾؼقً 
 بـقي ـؾقي ـزى مـ ادحقريـ إشوشقغ:

                                                           
 .ومو بعدهو( 132)مػتوح   وافتلويؾ،افتؾؼل  :يـظر (1)
 (.53)ص مػتوح ،افتشوبف وآختالف (8)
 (.63، ظػقػل )صافدرس افؾغقي كحق افـص ادموه جديد ذم (5)
 (.30ادًدي )ص ،افـؼد واحلداثي( 4)
 .(11ظقًك )ص ،افـص افشعري وآفقوت افؼراءة (3)

    
 

    

مـ خراب ووحشي بعد  صػف هلذه افديور ومو آفً إفقفوو ،ديورافافقؿقف ظذ  -
 أن رحؾ ظـفو أهؾفو.

ؿصقدة حرب ذات بـقي ثـوئقي بدأت  ادعرـي، ؾوفؼصقدةأحداث وصػ  -
ؿًؿ افرحقؾ ادعتود ذم بـوء ظؿقد افؼصقدة  وافـًقى، واختػكبوفقؿقف ظذ افطؾؾ 

ظـك احلرب ظذ افؼًؿ إخر افذي اؾتتحف افشوظر بنظالن احلرب  افعربقي، وؽؾى
ون، ووصػبتعورف افضٌوب وجعػر وبـق أيب بؽر بـل وادعرـي  افؼتول  اهلصَّ

 بام حتؼؼ مـ كك.  اومشوهده مػتخرً 
وؿٌؾ تـوول احلديٌ ظـ أدوات حتؼقؼ آتًوق ذم كقكقي ظؿرو دمدر اإلصورة إػ 

نِ  الَّ ًُ ذم مطؾع افؼصقدة تؽشػ  ؟ أن براظي آشتفالل ذم ؿقفف: دَِـ افديوُر برووي اف
ممو جيعؾ  ،افتل أحوضً بف بًٌى مو حدث فؾديور بعد رحقؾ أهؾفو ظـ احلنة

ؾربط بغ مجقع أجزاء افـص هبذا آشتفالل  ،و فتػصقؾ مو حدث فؾديورادتؾؼل مسؿًٌ 
إرادة افشوظر ذم هتقئي ادخوضى هبذه اجلؿؾي اإلكشوئقي ممو جيعؾف  يعؽسوهذا  ،افٌديع

آشتفالل: مقوٌع مـ مقاوع افتلكُّؼ وبراظي  ،ذم ووع تلهى وترؿى فًامع ادزيد
 ذم افؽالم افٌديع.

 : من أىم أدوات االتساق اليت حتققت يف النونية
 .ادصوحٌي ادعجؿقي –افقصؾ  –احلذف  –اإلحوفي 

 اإلحالة: 
خوصقي  حتؼؼ ؾفل افتؽرار، ودمـى ،آختصور وشوئؾ مـ وشقؾي اإلحوفي
 ضريؼ جمؿقظي ظـ أخرى مرة افـص ذم كادعـ إظودة ظذ افؾغي، وتؼقم ذم آؿتصود

 افتل إػ افؽؾامت افعقدة مـ ٓبد بؾ ،ذاهتو ذم مًتؼؾي دٓفي حتؿؾ ٓ افؽؾامت مـ
 .افـص ذم إفقفو حتقؾ

احلوجي  دون افذاـرة ذم امًتؿر   ادحتقى بحػظ افؾغي دًتخدمل اإلحوفي تًؿح
 .آشتؿراريي مٌدأ حتؼؼ ثؿ ومـ أخرى، مرة بف افتكيح إػ
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 .فؾـص إشوشقي افػؽرة تـظقؿ ذم يًفؿ ممو جزئل، صؽؾ ذم ادعؾقموت تؼديؿ
 افـيص، وتؽثقػ افسابط حتؼقؼ ظذ وبعديي ؿٌؾقي، بـقظقفو: افـصقي اإلحوفي تعؿؾ

 . افؼراءة مقاصؾي ظذ افؼراء تًوظد ـام ادتؾؼل، اهتامم
صـع  ذم تًفؿ اخلورجقي واإلحوفي بٌعض، بعضف افـص تربط افداخؾقي اإلحوفي»

 .(1)«ادقؿػ بًقوق ربطف خالل مـ افـص
ذم كص افـقكقي كجد أنَّ اإلحوفي ؾقف تـؼؾ إدوات افسـقٌقي إػ ظالؿوت دٓفقي 
تربط بـوء افـص، ؾوفعـورص اإلحوفقي ادرتٌطي بؿؼدمي افؼصقدة، وإحداث جوءت 

بؿقوقظفو،  متـقظي وخمتؾػي وشومهً ذم اتًوق افـص بحقٌ ربطً افٌـوء افـيص
هؿ(  –هق –ؾتؿ آتًوق افدٓيل ظز اإلحوفي افتل وطَّػ افشوظر ؾقفو افضامئر )اهلوء 

 وهل حتقؾ ظذ مو شٌؼ أي )إحوفي ؿٌؾقي(، ـام كجد ذم اجلدول افتويل: 

                                                           
 .(184)صٌؾ  ،ظؾؿ فغي افـص افـظريي وافتطٌقؼ (1)

 ادحول إفقف افعـك ادحقؾ ادحول ظؾقف

 آيوهتو،  فعًٌ هبو «اهلوء»افضؿر افغوئى  افديور

 مـفو «اهلوء»ضؿر افغوئى اف ضعؿ اددام

 بقووف، برده «اهلوء»افضؿر افغوئى  ثغر افصوحٌي

 أظالؾفو، شقمفو، خقؾف، شـًَّ ظؾقف  اخلقؾ

)افضٌوب، وجعػر، 

 وبـق أيب بؽر(

  ،ظـدهؿ ،ختػؼ ؾقؿفؿ هؿ

 أرشاؾفؿ ،كًوؤهؿ

 ؿذؾـفـ هـ اخلقؾ

 تريؽ ادخوضى افؽوف صوحى افشوظر

 وؿعـو ، بالدكو ،دوكـو، ـوشام ف، ــّو كو نقادًؾؿ
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 .فؾـص إشوشقي افػؽرة تـظقؿ ذم يًفؿ ممو جزئل، صؽؾ ذم ادعؾقموت تؼديؿ
 افـيص، وتؽثقػ افسابط حتؼقؼ ظذ وبعديي ؿٌؾقي، بـقظقفو: افـصقي اإلحوفي تعؿؾ

 . افؼراءة مقاصؾي ظذ افؼراء تًوظد ـام ادتؾؼل، اهتامم
صـع  ذم تًفؿ اخلورجقي واإلحوفي بٌعض، بعضف افـص تربط افداخؾقي اإلحوفي»

 .(1)«ادقؿػ بًقوق ربطف خالل مـ افـص
ذم كص افـقكقي كجد أنَّ اإلحوفي ؾقف تـؼؾ إدوات افسـقٌقي إػ ظالؿوت دٓفقي 
تربط بـوء افـص، ؾوفعـورص اإلحوفقي ادرتٌطي بؿؼدمي افؼصقدة، وإحداث جوءت 

بؿقوقظفو،  متـقظي وخمتؾػي وشومهً ذم اتًوق افـص بحقٌ ربطً افٌـوء افـيص
هؿ(  –هق –ؾتؿ آتًوق افدٓيل ظز اإلحوفي افتل وطَّػ افشوظر ؾقفو افضامئر )اهلوء 

 وهل حتقؾ ظذ مو شٌؼ أي )إحوفي ؿٌؾقي(، ـام كجد ذم اجلدول افتويل: 

                                                           
 .(184)صٌؾ  ،ظؾؿ فغي افـص افـظريي وافتطٌقؼ (1)

 ادحول إفقف افعـك ادحقؾ ادحول ظؾقف

 آيوهتو،  فعًٌ هبو «اهلوء»افضؿر افغوئى  افديور

 مـفو «اهلوء»ضؿر افغوئى اف ضعؿ اددام

 بقووف، برده «اهلوء»افضؿر افغوئى  ثغر افصوحٌي

 أظالؾفو، شقمفو، خقؾف، شـًَّ ظؾقف  اخلقؾ

)افضٌوب، وجعػر، 

 وبـق أيب بؽر(

  ،ظـدهؿ ،ختػؼ ؾقؿفؿ هؿ

 أرشاؾفؿ ،كًوؤهؿ

 ؿذؾـفـ هـ اخلقؾ

 تريؽ ادخوضى افؽوف صوحى افشوظر

 وؿعـو ، بالدكو ،دوكـو، ـوشام ف، ــّو كو نقادًؾؿ

    
 

    

وادالحظ ذم اجلدول افًوبؼ أّن اخلطوب افشعري وّطػ وامئر افغوئى افتل حتقؾ 
عرـي  ؾؼد وردت افضامئر اإلحوفقي افداّفي ظذ افغوئى مو ادإػ ادقوقع افرئقس وهق 
هؿ، هـ( وـوف اخلطوب، ؾلشفؿ هذا افتـقع اإلحويل ذم  ،بغ )اهلوء( وافضامئر )هق

و فف ابط افـص واكًجومف بوإلووؾي إػ تـقع افعـورص اإلحوفقي ذم اخلطوب تـقظً تر
 ؿقؿتف ودٓفتف.

افضامئر اإلحوفقي افدافي ظذ افغوئى ـثرة مؼوركي بوفضامئر اإلحوفقي افدافي ظذ و
مـ  ور وؿر مجع ادتؽؾؿغ ذم افؼصقدة ممو جعؾ افؼصقدة كقظً قادخوضى، وحض

 .«ــَّو هنــزُّ  ،ذم وؿعـو ،دوكـو ،بالدكو ،شام فـو» :كحق ػرديٓ اف «افٌٌ اجلامظل»
و مـ افـص و فإلحوفي، وهق ختّقؾ يـٌغل أن يٌـك اكطالؿً وشقوق ادؼوم يتضؿـ شقوؿً 

إذ افعالؿي افؼوئؿي بغ افضؿر  ،كػًف بحقٌ إن اإلحوفي داخؾف جيى أن تؽقن كصّقي
 ادحول إفقف.ادحقؾ وبغ وإشامء هـو ظالؿي اتًوق كصقي 

 وؿد تؽقن )إحوفي بعديي( حتقؾ ظذ مو هق آت: ـام يتضح ذم اجلدول افتويل:
 هق يـؿؼ/أهى/وأوب/أوحك/ؾدظو/ؾًقمفو/وأيؼـ/اشتٌوح/يـقي

 هؿ اشتًؾؿقا –كشدوا  –ؾزظقا 
 هـ أبؼغ

أتً وامئر اإلحوفي بصقغي ادػرد واجلؿع ؾلشفؿً ذم ترابط إبقوت ومتوشؽفو، 
افند ذم وصػ ادعرـي ومدى ؿدرهتؿ  وظر بغ افقصػ وافند مقطَّػً ؾخرج افشو

ظذ هزيؿي افػرس ومو حلؼ هبؿ مـ أؾعول تدل ظذ ؾرارهؿ واهنزامفؿ، ومشورـي 
ؽر متػرد، ويصػ  وافشوظر ذم احلرب مرتٌطي بؿشورـي اجلامظي ؾفق مشورك وؿـقً 

ـً  وادعرـي راويً  و ظـ مدى ؿقة ادًؾؿغ ومـعي و ؾقفو فقعؾـ مـ خالهلٕحداثفو مشور
ويًتؿر ذم هد إحداث حتك يصؾ ذم افـفويي إػ أؾقوء افـك  ،بالدهؿ ظـ افعدو

 بذفؽ:   امو حدث بودعرـي بققم افؼودشقي مػتخرً  ووافؼقة رابطً 
 طونِ ـفز ـوٕصـوة كـو احلؿــــَّ ــ           وافؼودشقي حقٌ زاحؿ ُرشُتؿ
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دشقي يعّد كؼطي وقء ظطػً بوفتوريخ اإلشالمل وؾخر افشوظر ٕن يقم افؼو
 وـون ُرشُتؿ ؿوئد افػرس ذم ادعرـي. ،فؾؿجد وافـك وافعز وافتؿؽغ

 وبّقـً  ووبتتٌع افعالؿوت اإلحوفقي افتل ُوّطػً ذم افؼصقدة كجدهو مرتٌطي ارتٌوضً 
وهق وصػ ادعرـي وتـقظفو افذي كتٍ ظـف اتًوق أبـقي افـص  ،بؿقوقظفو افرئقس

 إػ دائرة احلرب حتك هنويي افؼصقدة.  اتل بؼل افشوظر ؾقفو مشدودً اف
 ،ؾػل ادؼطع إول افعـورص اإلحوفقي حتقؾ إػ افديور وافصوحٌي ومو تتصػ بف

مـ ظـورص احلرب افتل تؼؾى ؾقفو  امثَّؾ ذم وظل افشوظر واحدً افذي وافطؾؾ 
 ،كس إػ خراب ووحشيهؾي بوٕآفً حوهلو مـ حقوة ـوفديور افتل تٌدَّ  مثؾفو ،ادقازيـ

ح بوشؿفو  «ظؿرة»هبو إَّٓ أن هده ٕوصوف افصوحٌي  حؾَّ  ورؽؿ رشاشي مو ادكَّ
إلثٌوت ظـك مفؿ ذم إؿومي احلقوة واشتؿرارهو بقاشطي اتصول ذفؽ بػؽرة ادرأة 

شٌعي أبقوت فتؿّثؾ أمؾ افشوظر ذم افـك وظقدة احلقوة افقصػ  وؿد اشتؿر ،احلقوة
وإزافي مظوهر اخلراب وافقحشي ادحقطي بودؽون، واظتؿد ذم خطوبف افشعري  ،فؾديور

 ظذ وشوئؾ ربط أخرى ـوفقاو وافػوء.
وهق  «ؿد»بحرف  افٌقً ٌدأؾمـ افقؿقع  ـكوذم ادؼطع افثوين افذي يؿّؽـ اف

وؿد  ،فعقدة احلقوة فؾؿؽون بػعؾ مو شقؽقن بلرض ادعرـي حرف حتؼقؼ يؼػ داظاًم 
فذا أتً وامئر افغوئى  ؛افعـورص اإلحوفقي افضؿريي افتل حتقؾ إػ احلرب اظتؿد ظذ

مو يعقد ظذ افعدو فقظؾ  اأمو وامئر ادتؽؾؿ ؾؽوكً أؿؾ، ووؿر افغوئى ـثرً  ،بؽثرة
ؾفق يعقش أحداثفو   ،ذم وظل افؼورئ وحمط كظره ومقوع تلمؾ ٕحداث ادعرـي

فذي أحول إحداث إػ معرـي مشسـي افتل ازدادت ؿقهتو بضؿر مجع ادتؽؾؿغ ا
 دمقى ظذ مو يدور ذم ذهـ ؿورئفو بعؾق صقت اجلامظي ذم احلرب ٓ افػرد. 

وهذا افـقع مـ اإلحوفي يدؾع ادتؾؼل إػ افٌحٌ داخؾ افـص ظـ ادقوقع ادحول 
ظؾقف، حقٌ يؽتشػ شؾًؾي مـ اإلحوٓت ادعتؿدة ظذ اإلوامر، فقصؾ ذم افـفويي 

ي افشعريي إوػ، ذات افًؾطي ادفقؿـي افتل تًوظده ظذ دمووز حدود إػ اجلؿؾ
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دشقي يعّد كؼطي وقء ظطػً بوفتوريخ اإلشالمل وؾخر افشوظر ٕن يقم افؼو
 وـون ُرشُتؿ ؿوئد افػرس ذم ادعرـي. ،فؾؿجد وافـك وافعز وافتؿؽغ

 وبّقـً  ووبتتٌع افعالؿوت اإلحوفقي افتل ُوّطػً ذم افؼصقدة كجدهو مرتٌطي ارتٌوضً 
وهق وصػ ادعرـي وتـقظفو افذي كتٍ ظـف اتًوق أبـقي افـص  ،بؿقوقظفو افرئقس

 إػ دائرة احلرب حتك هنويي افؼصقدة.  اتل بؼل افشوظر ؾقفو مشدودً اف
 ،ؾػل ادؼطع إول افعـورص اإلحوفقي حتقؾ إػ افديور وافصوحٌي ومو تتصػ بف

مـ ظـورص احلرب افتل تؼؾى ؾقفو  امثَّؾ ذم وظل افشوظر واحدً افذي وافطؾؾ 
 ،كس إػ خراب ووحشيهؾي بوٕآفً حوهلو مـ حقوة ـوفديور افتل تٌدَّ  مثؾفو ،ادقازيـ

ح بوشؿفو  «ظؿرة»هبو إَّٓ أن هده ٕوصوف افصوحٌي  حؾَّ  ورؽؿ رشاشي مو ادكَّ
إلثٌوت ظـك مفؿ ذم إؿومي احلقوة واشتؿرارهو بقاشطي اتصول ذفؽ بػؽرة ادرأة 

شٌعي أبقوت فتؿّثؾ أمؾ افشوظر ذم افـك وظقدة احلقوة افقصػ  وؿد اشتؿر ،احلقوة
وإزافي مظوهر اخلراب وافقحشي ادحقطي بودؽون، واظتؿد ذم خطوبف افشعري  ،فؾديور

 ظذ وشوئؾ ربط أخرى ـوفقاو وافػوء.
وهق  «ؿد»بحرف  افٌقً ٌدأؾمـ افقؿقع  ـكوذم ادؼطع افثوين افذي يؿّؽـ اف

وؿد  ،فعقدة احلقوة فؾؿؽون بػعؾ مو شقؽقن بلرض ادعرـي حرف حتؼقؼ يؼػ داظاًم 
فذا أتً وامئر افغوئى  ؛افعـورص اإلحوفقي افضؿريي افتل حتقؾ إػ احلرب اظتؿد ظذ

مو يعقد ظذ افعدو فقظؾ  اأمو وامئر ادتؽؾؿ ؾؽوكً أؿؾ، ووؿر افغوئى ـثرً  ،بؽثرة
ؾفق يعقش أحداثفو   ،ذم وظل افؼورئ وحمط كظره ومقوع تلمؾ ٕحداث ادعرـي

فذي أحول إحداث إػ معرـي مشسـي افتل ازدادت ؿقهتو بضؿر مجع ادتؽؾؿغ ا
 دمقى ظذ مو يدور ذم ذهـ ؿورئفو بعؾق صقت اجلامظي ذم احلرب ٓ افػرد. 

وهذا افـقع مـ اإلحوفي يدؾع ادتؾؼل إػ افٌحٌ داخؾ افـص ظـ ادقوقع ادحول 
ظؾقف، حقٌ يؽتشػ شؾًؾي مـ اإلحوٓت ادعتؿدة ظذ اإلوامر، فقصؾ ذم افـفويي 

ي افشعريي إوػ، ذات افًؾطي ادفقؿـي افتل تًوظده ظذ دمووز حدود إػ اجلؿؾ

    
 

    

 افـص افشعري وهذا مو يًؿك بوإلحوفي ادؼومقي.
وٓ ؽرو ؾنن ـثرة اشتعامل افضامئر تمدي إػ خؾؼ: إحوٓت ضٌؼقي تعوكؼ افؼقل 

تـًٍ صٌؽي و ـام تًوظد ظذ خؾؼ ترابط داخع فؾـص افشعري، ،افشعري افًوبؼ
ي افداخؾقي بدورهتو افؽومؾي، حقٌ تمدي إػ ربط إؿقال افالحؼي بوفًوبؼي اإلحوف

 وؿـ شؾًؾي متقاصؾي.
ؿر وهذا يدل ظذ مو  وطقػي كصقي تتؿثَّؾ ذم ُؿدرتف ظذ حتؼقؼ افتامشؽ مـ فؾضَّ

قؾ أو يشر إفقف؛ وفذفؽ اهتؿ بف وافساُبط ذم افـص، مـ خالل ظالؿي افضؿر بام طح
   .(1)ققن وأوفقه ظـويي ـٌرة ذم افتحؾقؾ افـيصّص ظؾامء افؾغي افـ

قي فؾضؿر، ؾؼد جعؾف ابـ وبوفعقدة إػ تراثِـو كجد إدراك افـحوة هلذه افقطقػي افـّص 
قي، ؾؼد ذـر حتً ظـقان: روابط اجلؿؾي بام هل خز هشوم إصؾ ذم افروابط افـّص 

و و مرؾقظً ، وحمذوؾً «بتفزيد رض»ــ  اظـف أن: افضؿر إصؾ؛ وهلذا يربط بف مذـقرً 
ر: هلإن ؿُ  [05بعض آيي : ضف] ﴾وئ  وئ  ۇئ ﴿: كحق  شوحران، ومـصقًبو امدِّ

 .(2)[16بعض آيي :احلديد] ﴾خب  مب  ىب  يب ﴿ـؼراءة ابـ ظومٍر ذم شقرة احلديد: 
يرجع إػ زيد، وهبذه  «زيد رضبتف»وواوح أن ابـ هشوم أدرك أن افضؿر ذم: 

، وـذفؽ أدرك أنَّ هـوك «رضبتف»ط بغ زيد ادذـقر ومجؾي افعقدة إػ زيد حتؼؼ آرتٌو
وإَّٓ مل يؽـ هـوك ارتٌوط بغ  ﴾خب  مب  ىب  يب ﴿وؿًرا حمذوًؾو ذم ؿقفف تعوػ: 

 واجلؿؾي افتل تؾقفو، وٓ بدَّ مـ هذا افرابط فقتحؼؼ فؾـص ترابطف ومتوشؽف. «ـؾ»ـؾؿي 
، إذ افضؿر مع افقشوئؾ نققوهذه هل وطقػي افضؿر افـصقي؛ وفذا اهتؿ بف افـّص 

ؼ فؾـص افتامشؽ وافسابط افـيّص  ـّ إخرى طحؼِّ د ظؾامء افـص أن فؾضؿر ، ومـ ثؿ أ
افضؿر )هق( فف مقزتون،  أمهقي ذم ـقكف طحقؾ إػ ظـورص شٌؼ ذـرهو ذم افـص ... وأنّ 

، ودمعؾ وافثوكقي: افؼدرة ظذ إشـود أصقوء معقـي ،إوػ: افغقوب ظـ افدائرة اخلطوبقي
                                                           

 (.1/145افػؼل) ،ظؾؿ افؾغي افـيص بغ افـظريي وافتطٌقؼاكظر:  (1)
 (8/462) ابـ هشوم، مغـل افؾٌقى :اكظر (8)
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و ظذ ؿدر ـٌر مـ إمهقي ذم دراشي متوشؽ هوتون ادقزتون مـ هذا افضؿر مقوقظً 
  .(1)افـصقص

ؿر؛ أي: بندراك  وتزز أمهقي افضؿر ذم حتؼقؼ افتامشؽ مـ ضريؼ مرجعقي افضَّ
ؿر بغ افضؿر افعـك اإلحويل بوفعـك اإلصوري /ظالؿي افربط افتل يؼقؿفو افضَّ

 و طحقؾ إفقف.افذي يػنه، أ
 احلذف:

اتًوق افـص ووجف مـ وجقه بالؽي اإلجيوز؛ ٕكف يؼقم  أدواتاحلذف مـ أهؿ 
ظذ إشؼوط ظـك مـ ظـورص افٌـوء افؾغقي فتحؼقؼ ؽويوت ودٓٓت خمتؾػي، هلذا 

 ،وادػرد ،اجلؿؾي افعرب حذؾً ؿد» اظتـك بف افعؾامء ظـويي ـٌرة، يؼقل ابـ جـل:
ـون ؾقف رضب مـ  وإٓ ،ظؾقف دفقؾ ظـ إٓ ذفؽ مـ يشء سوفق ،واحلرـي ،واحلرف

  .(2)«تؽؾقػ ظؾؿ افغقى ومعرؾتف
ظٌورة صعريي دافي ظذ بعده اجلاميل  بوب احلذف ذم مطؾعظٌد افؼوهر  ذـروي

 ،إمر ظجقى ،ادلخذ فطقػ ،ادًؾؽ دؿقؼ بوب هق»: إصقؾ افذي يـطقي ظؾقف
 أزيد اإلؾودة ظـ وافصؿً ،مـ افذـر ؾصحأ افذـر ترك بف ترى ؾنكؽ ،بوفًحر صٌقف

  .(3)«ـٌِ تُ  مل إذا وبقوكً  تؽقن مو وأتؿ تـطؼ، مل إذا تؽقن مو أكطؼ ودمدك ،فإلؾودة

 :أمهية احلذف
 ظذ ذهـقي تعؿؾ بعؿؾقوت افؼقوم ظذ طحثف ؾفق ادتؾؼل دور إبراز ذم أمهقي فؾحذف

 غادتؾؼِّ  دبتعدّ  افـص دٓٓت ذم افتعدد ؾرتٌط ،اإلطحوء وتـشقط اخلقول بعٌ
  افؾغي. بلظراف ومعورؾفؿ وثؼوؾوهتؿ
 ذم افذاـرة ادحذوؾي بوفعـورص آحتػوظ ظذ ادتؾؼل مًوظدة ذم احلذف يًفؿ

                                                           
ي : اكظر (1)  (.1/101)وافتَّطٌقؼ، افػؼل ظؾؿ افؾغي افـيصِّ بغ افـظريَّ
 (. 8/506)، ابـ جـل اخلصوئص (8)
 (.140اإلظجوز، اجلرجوين )صدٓئؾ  (5)
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و ظذ ؿدر ـٌر مـ إمهقي ذم دراشي متوشؽ هوتون ادقزتون مـ هذا افضؿر مقوقظً 
  .(1)افـصقص

ؿر؛ أي: بندراك  وتزز أمهقي افضؿر ذم حتؼقؼ افتامشؽ مـ ضريؼ مرجعقي افضَّ
ؿر بغ افضؿر افعـك اإلحويل بوفعـك اإلصوري /ظالؿي افربط افتل يؼقؿفو افضَّ

 و طحقؾ إفقف.افذي يػنه، أ
 احلذف:

اتًوق افـص ووجف مـ وجقه بالؽي اإلجيوز؛ ٕكف يؼقم  أدواتاحلذف مـ أهؿ 
ظذ إشؼوط ظـك مـ ظـورص افٌـوء افؾغقي فتحؼقؼ ؽويوت ودٓٓت خمتؾػي، هلذا 

 ،وادػرد ،اجلؿؾي افعرب حذؾً ؿد» اظتـك بف افعؾامء ظـويي ـٌرة، يؼقل ابـ جـل:
ـون ؾقف رضب مـ  وإٓ ،ظؾقف دفقؾ ظـ إٓ ذفؽ مـ يشء سوفق ،واحلرـي ،واحلرف

  .(2)«تؽؾقػ ظؾؿ افغقى ومعرؾتف
ظٌورة صعريي دافي ظذ بعده اجلاميل  بوب احلذف ذم مطؾعظٌد افؼوهر  ذـروي

 ،إمر ظجقى ،ادلخذ فطقػ ،ادًؾؽ دؿقؼ بوب هق»: إصقؾ افذي يـطقي ظؾقف
 أزيد اإلؾودة ظـ وافصؿً ،مـ افذـر ؾصحأ افذـر ترك بف ترى ؾنكؽ ،بوفًحر صٌقف

  .(3)«ـٌِ تُ  مل إذا وبقوكً  تؽقن مو وأتؿ تـطؼ، مل إذا تؽقن مو أكطؼ ودمدك ،فإلؾودة

 :أمهية احلذف
 ظذ ذهـقي تعؿؾ بعؿؾقوت افؼقوم ظذ طحثف ؾفق ادتؾؼل دور إبراز ذم أمهقي فؾحذف

 غادتؾؼِّ  دبتعدّ  افـص دٓٓت ذم افتعدد ؾرتٌط ،اإلطحوء وتـشقط اخلقول بعٌ
  افؾغي. بلظراف ومعورؾفؿ وثؼوؾوهتؿ
 ذم افذاـرة ادحذوؾي بوفعـورص آحتػوظ ظذ ادتؾؼل مًوظدة ذم احلذف يًفؿ

                                                           
ي : اكظر (1)  (.1/101)وافتَّطٌقؼ، افػؼل ظؾؿ افؾغي افـيصِّ بغ افـظريَّ
 (. 8/506)، ابـ جـل اخلصوئص (8)
 (.140اإلظجوز، اجلرجوين )صدٓئؾ  (5)

    
 

    

 خالل مـ ادػفقمل افربط وذم افتؾؼل، ذم اشتؿراريي ظـف يـتٍ ممو افؼراءة ظؿؾقي أثـوء
 بوفًوبؼ. افالحؼ افؽالم تعؾقؼ

وئؾ اإلجيوز ذم افؽالم، وبخوصي ادقاوع افتل تؽقن ؾقفو احلذف وشقؾي مـ وش
افساـقى ضقيؾي ـجؿؾي افصؾي، وأشؾقب افؼط، وأشؾقب افؼًؿ، وذم شقوق 

ؾ، ؾقحذف  ضقيؾي، أو ظدة مُج افعطػ، وـذا ذم مجؾ ادؼقل افتل ظودة مو تؽقن مجاًل 
 ؾعؾ افؼقل؛ ٕن مجؾي ادؼقل تغـل ظـ ذـر ؾعؾ افؼقل.

 طحوؾظ ظذ ـام افشعريي، افيورة ؿٌقؾ مـ وافؼوؾقي افقزن ظذ احلذف طحوؾظ
 افؼرآن افؽريؿ. ذم وافػوصؾي افـثر ذم افًجع

 هلو، مجؾي توفقي إػ مو جلؿؾي افـصقي أو افدٓفقي افًقطرة تقشقع ظذ احلذف يؼقم
؛ افـيصِّ  حتؼقؼ افتامشؽ ذم دور فف بؾ إخرى، افقشوئؾ ظـ أمهقي يؼؾ ٓ ؾوحلذف

  .(1)ادذـقر معومؾي افدٓفقي افـوحقي مـ يعومؾ ادحذوف ٕن
شقوؿوت احلذف بعد ظٌد افؼوهر ذم صؽؾ إضورات ثوبتي »وؿد حدد افٌالؽققن 

تـضقي حتً رشضغ أشوشقغ: إول وجقد دفقؾ ظذ ادحذوف مـ افؼرائـ، 
 .(2) «افثوين: وجقد افًقوق افذي يسجح ؾقف احلذف ظذ افذـر

ذم »ن افؾًوكقوت افـصّقي تعتؿد ظذ افؼرائـ ادعـقيي وادؼوفقي ومـ ادعؾقم أ
جزاء أفؾربط بغ  وافؽشػ ظـ ظؿؾقوت احلذف حقٌ تؽقن اجلؿؾ ادحذوؾي أشوًش 

 .(3) «افـص مـ خالل ادحتقى افدٓيل
 ومـ ادقاوع افتل جوء ؾقفو احلذف ذم افـقكقي: 

 قانــذاؿِي واوح إفـظذَب اد          ريؽ مػؾًجوـؿرة إذ تــدار فع
ضريؼي مًتؿرة هلؿ إذا »أصؾفو: تؾؽ دار فعؿرة، وحذف ادٌتدأ ظـد افشعراء 

                                                           
 (.45)ص شؾقامن افؾغقي،طوهرة احلذف ذم افدرس اكظر:  (1)
 (.126، افققشػ )صوكؿقذًج حلذف ذم شقرة يقشػ ا: مـ مظوهر افتامشؽ افـيص ذم افؼصص افؼرآين (8)
 .(183)ص ظػقػل، كحق افـص ادموه جديد ذم افدرس افـحقي (5)
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وذم حذف ادٌتدأ دحي كػًقي دافي إػ مو يشر إفقف ادحذوف  ،(1)ذـروا افديور وادـوزل
فقدل ظذ أن مو يعقد إفقف ؿد شؼط مـ افقجقد أيضو ؾؾؿ يٌؼ  «تؾؽ»اشؿ اإلصورة 
 وره.شقى بعض آث

 وؿقفف:
ًٓ وَظْقـَل ُجْمَذٍر   ــوأَؽرَّ مصؼ  ونِ ــِد إدمــًدا ـؿؼؾَّ ــَّوُمَؼؾ        ق

أؽر: مػعقل بف فػعؾ حمذوف تؼديره: اذـر، وذـر افػعؾ هـو يذهى بطالوة 
افشعر، ٕن كػًف ادؿتؾئي بوحلامس تـزع إػ افؾؿح واإلجيوز ؾؽون احلذف وهذا 

 ؽر مصؼقٓ، وظقـل جمذر.افتؼًقؿ افـغؿل اجلؿقؾ أ
 وؿقفف:

ـُ ــَؾَؼذْؾـَ       َـّ ظذ   ٌَّونِ ـــحٍي مـ افشُّ ــَرامَ ــوظذ َص           ودةٍ ــفقٍل شـــُف
ظذ ؿقة  وأصؾفو: وؿذؾـفـ ظذ رشاحمي مـ افشٌون، فؽـف ظؿد إػ آختصور تـٌقفً 

غقي ؿتصود افؾّ وظدم احلذف هـو يتعورض مع مٌدأ آ ،اخلقؾ واؿتدارهو ظذ اهلجقم
ضودو ـون  وويدخؾ ادؾؾ إػ كػس افؼورئ بتؽرار ظـك ٓ ؾوئدة مـ وجقده فػظً 

ـً  ومػفقمً   ذم ظؼؾ افؼورئ. وومدر
 وؿقفف:

 طونِ ــوٕص فزُّ ـوة كـؿَ و احلُ ــــَّ ــ         ي حقٌ زاحؿ ُرشُتؿوافؼودشقَّ        
بؼقة ادحذوف  واحلذف هـو مشعر ،افؼودشقي حقٌ زاحؿ رشتؿ اذـرهلو: 

وظظؿتف، وافرؽٌي ذم أن يـكف ادتؾؼل إػ صقرة احلرب وأحداثفو فتؿتؾئ هبو 
 افـػس وتٌؼك وحدهو ذم افتعٌر.

 وؿقفف:
 َع إوَغونِ ـــَِغ جَمَومــوافطوظـ         افضوربَغ بؽؾِّ أبقَض خِمَْذمٍ      

عطقؾي ظذ م افطوظـغو ،أمدح افضوربغ :افضوربغ كصى ظذ اددح أي 
                                                           

  (. 142)ص ، اجلرجوينظجوزدٓئؾ اإل (1)
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وذم حذف ادٌتدأ دحي كػًقي دافي إػ مو يشر إفقف ادحذوف  ،(1)ذـروا افديور وادـوزل
فقدل ظذ أن مو يعقد إفقف ؿد شؼط مـ افقجقد أيضو ؾؾؿ يٌؼ  «تؾؽ»اشؿ اإلصورة 
 وره.شقى بعض آث

 وؿقفف:
ًٓ وَظْقـَل ُجْمَذٍر   ــوأَؽرَّ مصؼ  ونِ ــِد إدمــًدا ـؿؼؾَّ ــَّوُمَؼؾ        ق

أؽر: مػعقل بف فػعؾ حمذوف تؼديره: اذـر، وذـر افػعؾ هـو يذهى بطالوة 
افشعر، ٕن كػًف ادؿتؾئي بوحلامس تـزع إػ افؾؿح واإلجيوز ؾؽون احلذف وهذا 

 ؽر مصؼقٓ، وظقـل جمذر.افتؼًقؿ افـغؿل اجلؿقؾ أ
 وؿقفف:

ـُ ــَؾَؼذْؾـَ       َـّ ظذ   ٌَّونِ ـــحٍي مـ افشُّ ــَرامَ ــوظذ َص           ودةٍ ــفقٍل شـــُف
ظذ ؿقة  وأصؾفو: وؿذؾـفـ ظذ رشاحمي مـ افشٌون، فؽـف ظؿد إػ آختصور تـٌقفً 

غقي ؿتصود افؾّ وظدم احلذف هـو يتعورض مع مٌدأ آ ،اخلقؾ واؿتدارهو ظذ اهلجقم
ضودو ـون  وويدخؾ ادؾؾ إػ كػس افؼورئ بتؽرار ظـك ٓ ؾوئدة مـ وجقده فػظً 

ـً  ومػفقمً   ذم ظؼؾ افؼورئ. وومدر
 وؿقفف:

 طونِ ــوٕص فزُّ ـوة كـؿَ و احلُ ــــَّ ــ         ي حقٌ زاحؿ ُرشُتؿوافؼودشقَّ        
بؼقة ادحذوف  واحلذف هـو مشعر ،افؼودشقي حقٌ زاحؿ رشتؿ اذـرهلو: 

وظظؿتف، وافرؽٌي ذم أن يـكف ادتؾؼل إػ صقرة احلرب وأحداثفو فتؿتؾئ هبو 
 افـػس وتٌؼك وحدهو ذم افتعٌر.

 وؿقفف:
 َع إوَغونِ ـــَِغ جَمَومــوافطوظـ         افضوربَغ بؽؾِّ أبقَض خِمَْذمٍ      

عطقؾي ظذ م افطوظـغو ،أمدح افضوربغ :افضوربغ كصى ظذ اددح أي 
                                                           

  (. 142)ص ، اجلرجوينظجوزدٓئؾ اإل (1)

    
 

    

احلذف هـو فقٌغ صدة حرصف ظذ إبراز افشوظر آثر  ،وأمدح افطوظـغ :افضوربغ أي
ؿقة ادًؾؿغ ومزيد ظـويي بام ـون مـ أؾعوهلؿ ذم ذفؽ افققم مـ رضب بوفًققف 

وؿد ــَّك بؿجومع إوغون ظـ افؼؾقب ؾقصػ  ،بؾغ جمومع إوغون وؿتؾ فألظداء
وؿً احلرب ؾتخرج أرواحفؿ بنظي؛ ؾوفضغـ  ممدوحقف بلهنؿ يطعـقن افؼؾقب

واحلؼد وافؽراهقي حمؾفو افؼؾى وصػي معـقيي خمتصي بوفؼؾقب ؾوككف بؽـويتف إػ 
 مو هق أوؿع وأمؾح .

وأبقض ـذفؽ صػي دقصقف حمذوف تؼديره: شقػ ؾودمف إػ صػي افًقػ 
  .تح افذالم أي ؿوضع بؽن ادقؿ وؾأي بؽؾ شقػ أبقض خمذ مٌورشة ٓ إػ ادقصقف

إبقوت وترك حريي افتػًر  قاوح أن افشوظر وّطػ طوهرة احلذف ذمواف
وافتلويؾ فؾؿتؾؼل ٕكف يعقـف ظذ افؼقوم بعؾؿقوت ذهـقي يستى ظؾقفو اشتحضور افدال 

مـ خصوئص أشوفقى افعربقي، ومـ أظذ مزايوهو تـشقط »ادحذوف، وٓصؽ ؾنن 
افعٌورة فقؽقن أوظك بام يؾؼك ظؾقف، وأظرض افًومع أو افؼورئ بنرشاـف ذم مقوقع 

ف ـام يتؾؼك اخلز ظذ آكتػوع بف، وافتلثر بؿعـوه؛ ٕكف أدرك بعضف بـػًف ومل يتؾؼَّ 
حذؾف فؽؾ مو أصور إفقف ذم  وذفؽ بوشتحضور مو تؿَّ  ،(1)«افؼوبؾ فؾتصديؼ وافتؽذيى

وز اشتخدم ؾقف آفقي افؼصقدة مـ أحداث متقافقي متقاترة دل ظؾقفو تقاتر اجلؿؾ بنجي
ؾال طحتوج أـثر  ،يؽرب احلذف افتل ضٌع ظؾقفو صعر مـ هؿ ذم ضٌؼي ظؿرو بـ معد

 مـ أن يليت بوفؽؾؿي ادقجزة افدافي ظذ ادعـك.
 الوصل:

ويعرؾف هوفقداي ورؿقي حًـ بلكف  ،مـ مظوهر آتًوق افـيص ايعد افقصؾ مظفرً 
  .(2)«افًوبؼ بشؽؾ مـظؿحتديد فؾطريؼي افتل يسابط هبو افالحؼ مع »

وؿد وطػ اخلطوب افشعري أدوات افربط بوفقصؾ بغ اجلؿؾ بوفعطػ، وحؼؼ 
                                                           

 (.25)ص افًتور ظٌد، كحق ادعوين (1)
 (.85خطويب )ص ،فًوكقوت افـص (8)
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جديدة إػ افـص، ظـ ضريؼ: افتتوبع بوشتعامل أدوات افعطػ:  بذفؽ إووؾي معونٍ 
 افػوء  افتل تتؽرر، وتًقطر ؾؿـ مـظقر اإلحصوء ادعجؿل تؽررت -أو  –افقاو 
ويدل ذفؽ ظذ  ،مرة واحدة :«أو»و ،مرات 0ء: وتؽررت افػو ،مرة 51افقاو: 

ظالؿوت افربط وافقصؾ بغ اجلؿؾ افشعريي افتل يقطػفو افشوظر، ممو جيعؾ افٌـك 
 افـصقي مرصقصي بنحؽوم .

ؼؼً وفؾعطػ بوفقاو أمهقي ـٌرة إذ هل بؿثوبي ادقزان افذي يؼـقؿ اجلؿؾي، وهبو حت 
ؿقة ذم و مـ ؾـقن افٌالؽي وؾـ   عدّ قطقػفو يُ و وتـام أن اشتعامهل ،مجوفقي افـص ومتوشؽف

ٕكف  ؛اإلبوكي؛ وهل ؿقام افٌقون وأشف وظامده، وافعطػ مـ أهؿ وشوئؾ آتًوق
 ادعـقيي بقـفو. تتًع ادًوؾيؿع بغ افعـورص افتل جي

 ذم مقاوع ـثرة ذم افؼصقدة مـفو: «افقاو»وؿد أتً  
َفً طحونِ /وافَؽوُؾقرِ /وـلنَّ /وَبَقوُوفُ /َوُبدِّ ـَْفدِ /وافرَّ  /اوُمَؼؾَّدً  /ُجْمَذرٍ  وَظْقـَل/وافشُّ

ر/ وإصعٌ افؽـدي/ وفؼد تعورؾً/ وجعػٌر/ وبـق أيب بؽوافقوؿقِت/وادَْرجوِن /
ورصظً/  وظذ رشاحمي/ وبوٕبدان/ وأيؼـ أكف/ وؿد ـوكً/ وأّوب دوكـو/

ومه/  /وافطوظـغ وافؼودشقي/ وؽر هقان/ واشتًؾؿقا/ واؾتدوا/ واؾتدوا/
 .وضوظي افرمحـ/ وؾورس/ وافًفؾ/ وإجقول

و إذ يؾتؼل ضرؾً  ،وذم مجقع مقاوع افعطػ بوفؼصقدة كجد تـؿقي فؾؿعـك وزيودة
هبو فؾـوتٍ افدٓيل  اؾلتك ادعطقف إووؾي دٓفقي معتد   ،افعطػ ذم إضور دٓيل جومع

 «وبدفًفعًٌ هبو هقج افريوح »: افذي طحصؾف ادتؾؼل مـ ادعطقف، ؾؿثاًل 
 ٓت افتل ضرأت ظذ ادؽون.ا فؾتحقّ ؾودعطقف ؿدم مظفرً 

صقر مجول افصوحٌي ؾطعؿ اددامي بودًؽ وافؽوؾقر وافرطحون، وافشفد  ووأيًض 
 ؾقزداد هبوء افصوحٌي مع زيودة ذـر أوصوؾفو ادعطقؾي ظذ بوفقاو. معطقف ظؾقفو
 وذم ؿقفف: 

ًٓ وَظْقـَل ُجْمَذٍر   ــوأَؽرَّ مصؼ  ونِ ــِد إدمــًدا ـؿؼؾَّ ــَّوُمَؼؾ        ق



د. سعاد بنت فريح الثقفي االتساق وأدواته في نونية عمرو بن معدي كرب الزبيدي (لمن الديار بروضة السالَّن؟)

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

515

    
 

    

جديدة إػ افـص، ظـ ضريؼ: افتتوبع بوشتعامل أدوات افعطػ:  بذفؽ إووؾي معونٍ 
 افػوء  افتل تتؽرر، وتًقطر ؾؿـ مـظقر اإلحصوء ادعجؿل تؽررت -أو  –افقاو 
ويدل ذفؽ ظذ  ،مرة واحدة :«أو»و ،مرات 0ء: وتؽررت افػو ،مرة 51افقاو: 

ظالؿوت افربط وافقصؾ بغ اجلؿؾ افشعريي افتل يقطػفو افشوظر، ممو جيعؾ افٌـك 
 افـصقي مرصقصي بنحؽوم .

ؼؼً وفؾعطػ بوفقاو أمهقي ـٌرة إذ هل بؿثوبي ادقزان افذي يؼـقؿ اجلؿؾي، وهبو حت 
ؿقة ذم و مـ ؾـقن افٌالؽي وؾـ   عدّ قطقػفو يُ و وتـام أن اشتعامهل ،مجوفقي افـص ومتوشؽف

ٕكف  ؛اإلبوكي؛ وهل ؿقام افٌقون وأشف وظامده، وافعطػ مـ أهؿ وشوئؾ آتًوق
 ادعـقيي بقـفو. تتًع ادًوؾيؿع بغ افعـورص افتل جي

 ذم مقاوع ـثرة ذم افؼصقدة مـفو: «افقاو»وؿد أتً  
َفً طحونِ /وافَؽوُؾقرِ /وـلنَّ /وَبَقوُوفُ /َوُبدِّ ـَْفدِ /وافرَّ  /اوُمَؼؾَّدً  /ُجْمَذرٍ  وَظْقـَل/وافشُّ

ر/ وإصعٌ افؽـدي/ وفؼد تعورؾً/ وجعػٌر/ وبـق أيب بؽوافقوؿقِت/وادَْرجوِن /
ورصظً/  وظذ رشاحمي/ وبوٕبدان/ وأيؼـ أكف/ وؿد ـوكً/ وأّوب دوكـو/

ومه/  /وافطوظـغ وافؼودشقي/ وؽر هقان/ واشتًؾؿقا/ واؾتدوا/ واؾتدوا/
 .وضوظي افرمحـ/ وؾورس/ وافًفؾ/ وإجقول

و إذ يؾتؼل ضرؾً  ،وذم مجقع مقاوع افعطػ بوفؼصقدة كجد تـؿقي فؾؿعـك وزيودة
هبو فؾـوتٍ افدٓيل  اؾلتك ادعطقف إووؾي دٓفقي معتد   ،افعطػ ذم إضور دٓيل جومع

 «وبدفًفعًٌ هبو هقج افريوح »: افذي طحصؾف ادتؾؼل مـ ادعطقف، ؾؿثاًل 
 ٓت افتل ضرأت ظذ ادؽون.ا فؾتحقّ ؾودعطقف ؿدم مظفرً 

صقر مجول افصوحٌي ؾطعؿ اددامي بودًؽ وافؽوؾقر وافرطحون، وافشفد  ووأيًض 
 ؾقزداد هبوء افصوحٌي مع زيودة ذـر أوصوؾفو ادعطقؾي ظذ بوفقاو. معطقف ظؾقفو
 وذم ؿقفف: 

ًٓ وَظْقـَل ُجْمَذٍر   ــوأَؽرَّ مصؼ  ونِ ــِد إدمــًدا ـؿؼؾَّ ــَّوُمَؼؾ        ق

    
 

    

وفطٌقعي ادقؿعقي ٕضراف ؾ ،بدأ افٌقً بقاو افعطػ افتل تػقد آصساك ذم احلؽؿ
افعطػ ؿد ؽدت وشقؾي تعغ ادتؾؼل ظذ افقؿقف ظذ افصالت اجلومعي بغ أبقوت 

 ظذ حتك فقؿؽــو افؼقل إكف فقس بقشع ادتؾؼل أن يػفؿ إبقوت إن اؿتك ،افشعر
 إذ حتقل ظالؿوت افعطػ دون هذا افـظر افتجزيئل.   ،ظذ افٌقً افقاحدافتلمؾ ؾقفو 

 ،وؿد وؿعً افػوء فؾعطػ مع افتعؼقى بال مفؾي ذم شتي مقاوع مـ افؼصقدة
دخقهلو يشء مـ إثر افٌوفغ ادستى فعؾي كػًقي اكػعوفقي خوصي ذم تتوبع ذـر ذم وـون 

إموــ بقون فنظي إثر ادستى ظذ مو ؿٌؾف ومدى  ؾنظي تراتى ،أموــ افصوحٌي
 أثره ذم وصػ إحداث وهقؿـتفو ظذ كػس افشوظر.

نِ  الَّ ًُ امَّ            دَِـ افديوُر برووي اف  نِ ؾوفَرؿَؿَتِغ ؾجوكِى افصَّ
ؾقؽقن ذـر  ،ـؾفو أشامء أموــ مجعً بغ احلدث وادؽون «ؾجوكِى  - ؾوفرؿؿتغ»

ذم ذهـ ادتؾؼل بعد آكتفوء مـفو،  اممتدً  أثراؾؼصقدة فإػ احلدث ممو جيعؾ  ادؽون حمقاًل 
 ،افرؿؿتغ ،وهل: رووي افًالن اؾٌعد أن ذـر افديور بصػي ظوّمي خصص ديورً 

 يًتحي مو حّؾ هبو مـ وحشي وخراب وآثور شؾٌقي بعد أن ـون إكس هبو.  ،افصاّمن
 إمؽـي ذم افؼصقدة:  وادالحظ أن افشوظر تعومؾ مع ـؿ هوئؾ مـ

 .إدؽول وافؼقعون ،افًفؾ وإجٌولؾورس  ،ؿرى افًقاد  :مـفو مو هق ظوم صومؾ
ن ،ؾوفرؿؿتغ ،نومـفو مو هق خوص: رووي افًاّل  وربط بقـفو  ،ؾجوكى افصامَّ

بلدوات افعطػ، وتعومؾ افشوظر مع ادؽون ظذ هذا افـحق مـ افؽثوؾي وافتـقع ممو 
فشوظر وـثرة حترـف ورؽٌتف ذم إطفور ؿقة بلشف وإحوضتف بوٕموــ يعؽس اتًوع ظومل ا

ورؽٌتف ذم تشخقص أحداث ادعرـي ذم بعدهو ادؽوين ؾحؼؼ  ،حول افًؾؿ واحلرب
 واإلطحوء بؼقة ادًؾؿغ. يمعف افتلثر واحلامش

ؾ بوفـًٌي فف مقداكً  احتػوء افشوظر وٓ ؽرو ؾنن دطورحي  وبودعجؿ ادؽوين ٕكف صؽَّ
 . ؾفق ادًتؼر افذي فؼل ظدوه ؾقف حتػف وبوفتويل ـون شٌى اكتصوره ،فعدوا

و دمد كػًؽ أموم أحداث تستى حدثً  ،ؾشتو ،ؾلصقى ،ؾنكام ،وـذفؽ: ؾؼذؾـفـ
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11 

 

 تلو اآلخر بال مهلة.

 امتامسك   الية يف ترابط النص وبنائه بناء  وهذا احلضور ألدوات الربط أسهم بفعا

املتواليات مرتابطة ، وجعل ألن وظيفة الوصل هي تقوية األسباب بني اجلمل»

  .(1) «حمالة يعترب عالقة اتساق أساسية يف النص متامسكة فإنه ال

التي تستخدم للتخيري يف موضع واحد من  «أو»وقد أتى حرف العطف 

 القصيدة: 

ا يش ــضــخ     ر القـــلج أو بمنـــــــبالث          ه  ـردُه وبياضـــّبه بــر   حوان ــوِّ

فالتخيري هنا ألحد الشيئني، إذ بياض األسنان ال فرق يف الشبه بينه وبني بياض 

 القحوان. الثلج أو منور 
 ا: الشرط:ومن أدوات الربط والوصل أيض  

فإن أدوات الرشط  وإذا كانت حروف العطف تربط بني اجلمل وجتعلها كاللحمة

 تقوم بمهمة الوصل بني مجلتني كام أتى يف قوله: 

 . جوابه: نشدوا البقية وافتدوا يف وقعنا بالركض يف األدغال والقيعان

املالحظ أنَّ الصورة الذهنية التي أفرزها األسلوب جعلنا نضع أيدينا عىل قيمة و
الرشط يف النص فالدور الداليل الفاعل نابع من املامزجة بني الصورة التنغيمية  

فنحن حني نأيت برشط فإن »ا يف أفق النص من داللة مصاحبة الظاهرة وما يوازهي
 اومن أجل ذلك فإن تأكيد   ،ئ منهام جميء اجلوابالرتدد واالستثارة أمران قائامن هيد

 
 (. 24)ص خطايب ،لسانيات النص (1)

 من حرضموت إىل قضيِب يامن       ا ـــ رى وأّوب دونن ـ تى إذا أس ــ ح 

 تانــــرية البســـــــِظحـك حفوفة  ـم  اـنأضحى وقد كانت عليه بالدُ  
َعت   َعاُء وُُصِّ ــ قت   حتى إذا َخَفَت الدُّ ــ ىل كمُ ــ ــ من الغُ ِعٍر  ــ ن قَ ـ  الَّنِ ــــــــ
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  .(1)«ظذ اجلقاب حغ يليت يريح بول ادًتؿع متومو حوصاًل  وأو ؿؾ وغطً 

وذم دراشتـو فؾسـقى افؼضل ٓ كغػؾ ظـ جوكى مفؿ فف أصوفتف ذم هذا 

فصقيت فؾجؿؾي أو ويراد بف افتـغقؿ أو افتشؽقؾ ا»افسـقى وهق اجلوكى افصقيت 

افعٌورة، حقٌ إن ؿقؿي افؼط ٓ تؽؿـ ذم معـوه وحده وإكام ذم افطٌقعي افتلثريي 

 .(2)«افتـغقؿقي افقاردة ؾقف

صقرة موديي حرـقي تقازى ؾقفو ادـطقق وادًؿقع إذ ظـ أشؾقب افؼط  أبون 

 تصؾغ.إػ أداة وؾعؾ افؼط اد وإكف حرـي رأشقي يعقد ؾقفو اجلقاب ادـػصؾ كطؼً 

 ادلصاحبة ادلعجمية )التضام(: 
تؼقم ادصوحٌي ادعجؿقي ظذ أشوس مـ تضوم جمؿقظي مـ ادػردات ذم شجالت   »

 .(3)«دٓفقي حتؽؿ تعوفؼفو ؾقًتدظل أحدهو أخر

إفػوظ  جديدة فؾتعٌرات بضؿّ  تعقد أمهقي ادصوحٌي ادعجؿقي إػ جؾى معونٍ و

ؾؿـ ادؿؽـ أن  يؼع ذم صحٌي فػظ آخر دائاًم ـؾ فػظ »ـون ؾنن  ،بعضفو إػ بعض

 .(4)«يًتخدم هذا افتقاؾؼ ذم افقؿقع ـؿعقور ٓظتٌور هذا افتجؿع مػردة واحدة

تًتؿده مـ اجلؿع بغ افؾػظغ ادتصوحٌغ،  وبذفؽ يصٌح فؾؿػردة معـك جديد

رة ؾتصٌح بذفؽ ادتصوحٌوت ؿقافى جوهزة فؾتعٌر، وؿد تـٌّف ظؾامؤكو إػ هذه افظوه

 مراظوة افـظر. ،ادؼوبؾي ،حتً مًؿقوت خمتؾػي: افتؽرار، ادطوبؼي

 التَّكرار: 
ًٓ  يلخذ و أو مـفو افتؽرار افصقيت وؿد يؽقن توم  ذم افؼصقدة خمتؾػي  افتؽرار أصؽو

 بعقـفو. وو، وافتؽرار افكذم افذي يؽرر صقغً جزئق  
                                                           

 (.02ودٓيل، ـشؽ )ص حمووفي فػفؿ رصذم كحقي مـ وطوئػ افصقت افؾغقي (1)
 (.06ادرجع افًوبؼ )ص (8)
 (.105بقؿرة )ص  ،فًوكقوت اخلطوب (5)
 (.01ظؿر )ص، افدٓفيظؾؿ  (4)
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ظوت وافتؽرار افتوم يؽقن بنظودة افؽالم كػًف فػًظو ومعـًك ، وجزئق و بوشتخدام تـقُّ
 اجلذر افؾغقي، ـام يؽقن افتؽرار بوفسادف أو صٌفف، أو بنظودة افصقغي افكؾقي.

 ؿقفف:  افتل جوء ؾقفو افتؽرار افتوم ومـ ادقاوع
ًٓ وَظْقـَل ُجْمَذٍر   ــوأَؽرَّ مصؼ     ونِ ــِد إدمــًدا ـؿؼؾَّ ــَّوُمَؼؾ       ق
 وؿقفف:  

 َصٍي وؽِر هقانِ ــــذم ؽِر َمـْؼَ             ؾشتَو وؿوَظ رئقُس ــدَة ظـَْدكو                  
 –وتؽرر افؾػظ ادتشوبف مع اختالف ادعـك ذم مقوعغ متٌويـغ: كقاحؾ إبدان 

  .شوبغي وبوٕبدان 
بــؿوَد اجلقود ظذ َوَج                    َؾ إَبدانِ ــِن َكقاحِ طقـُؿىَّ افٌ               وـً وهو رُشَّ

 
ًْ كًوُؤُهُؿ بؽؾِّ ُمَػوَويٍ                   وبغٍي وبوٕبدانِ ــــــْدَٓء شــَج               َوَشَع

 التكرار اجلزئي: 
 ؿقعون: -مثؾ ؿقفف: وؿعـو 

ـِْض ذم إَدؽوِل وافِؼْقَعونِ          َكَشُدوا افٌؼقَي واْؾَتَدْوا مـ َوْؿِعـو  بوفرَّ
 تربؼ: –ف: يسبؼقن وؿقف

بَّ            ًؾؿقا بعد افؼتوِل ؾنكَّامـــواشت  ْؿالنِ ــــَؼ احلُ ــؼقَن َتَربُّ ــــَيَسَ

وافتؽرار مـ إدوات افتل تًوهؿ ذم بـوء افؼصقدة مـ حقٌ ـقكف وشقؾي فإلؾفوم 

 واإلؾصوح وافؽشػ وافتلـقد وافتؼرير واإلثٌوت.

ر ادٌورش ٕن مودتف افؾغقيي خمتؾػي ودٓفتف ومـ افتؽرار موٓ يدخؾ حتً افتؽرا

وـذفؽ تػتؼد افعالؿي  ،تػتؼد افعـورص ادؽقكي فف ظالؿي افتؽرار ادٌورش»ـذفؽ حقٌ 

، وـؾامت افؼوؾقي ذم افؼصقدة بلـؿؾفو ؿوئؿي ظذ (1)«افكؾقي افؼوئؿي ظذ آصتؼوق

د صقرة رمزيي تًوظد افؼ ًّ ورئ ظذ ختّقؾ افتشوبف افصقيت بغ افؽؾامت افذي ج
                                                           

 (.844)صمصؾقح ،ذم افٌالؽي افعربقي وافؾًوكقوت آؾوق جديدة (1)
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ظوت وافتؽرار افتوم يؽقن بنظودة افؽالم كػًف فػًظو ومعـًك ، وجزئق و بوشتخدام تـقُّ
 اجلذر افؾغقي، ـام يؽقن افتؽرار بوفسادف أو صٌفف، أو بنظودة افصقغي افكؾقي.

 ؿقفف:  افتل جوء ؾقفو افتؽرار افتوم ومـ ادقاوع
ًٓ وَظْقـَل ُجْمَذٍر   ــوأَؽرَّ مصؼ     ونِ ــِد إدمــًدا ـؿؼؾَّ ــَّوُمَؼؾ       ق
 وؿقفف:  

 َصٍي وؽِر هقانِ ــــذم ؽِر َمـْؼَ             ؾشتَو وؿوَظ رئقُس ــدَة ظـَْدكو                  
 –وتؽرر افؾػظ ادتشوبف مع اختالف ادعـك ذم مقوعغ متٌويـغ: كقاحؾ إبدان 

  .شوبغي وبوٕبدان 
بــؿوَد اجلقود ظذ َوَج                    َؾ إَبدانِ ــِن َكقاحِ طقـُؿىَّ افٌ               وـً وهو رُشَّ

 
ًْ كًوُؤُهُؿ بؽؾِّ ُمَػوَويٍ                   وبغٍي وبوٕبدانِ ــــــْدَٓء شــَج               َوَشَع

 التكرار اجلزئي: 
 ؿقعون: -مثؾ ؿقفف: وؿعـو 

ـِْض ذم إَدؽوِل وافِؼْقَعونِ          َكَشُدوا افٌؼقَي واْؾَتَدْوا مـ َوْؿِعـو  بوفرَّ
 تربؼ: –ف: يسبؼقن وؿقف

بَّ            ًؾؿقا بعد افؼتوِل ؾنكَّامـــواشت  ْؿالنِ ــــَؼ احلُ ــؼقَن َتَربُّ ــــَيَسَ

وافتؽرار مـ إدوات افتل تًوهؿ ذم بـوء افؼصقدة مـ حقٌ ـقكف وشقؾي فإلؾفوم 

 واإلؾصوح وافؽشػ وافتلـقد وافتؼرير واإلثٌوت.

ر ادٌورش ٕن مودتف افؾغقيي خمتؾػي ودٓفتف ومـ افتؽرار موٓ يدخؾ حتً افتؽرا

وـذفؽ تػتؼد افعالؿي  ،تػتؼد افعـورص ادؽقكي فف ظالؿي افتؽرار ادٌورش»ـذفؽ حقٌ 

، وـؾامت افؼوؾقي ذم افؼصقدة بلـؿؾفو ؿوئؿي ظذ (1)«افكؾقي افؼوئؿي ظذ آصتؼوق

د صقرة رمزيي تًوظد افؼ ًّ ورئ ظذ ختّقؾ افتشوبف افصقيت بغ افؽؾامت افذي ج
                                                           

 (.844)صمصؾقح ،ذم افٌالؽي افعربقي وافؾًوكقوت آؾوق جديدة (1)

    
 

    

أحداث احلرب بـقع مـ افتـوؽؿ ادقشقؼل افذي جيذب اكتٌوه افؼورئ، ٕكف يتحؼؼ 

ظذ مًتقى افتشؽقؾ افصقيت فؾقحدات ادعجؿقي حغ ذـر افؽؾؿي ثؿ ـرر معظؿ 

 وحداهتو افصقتقي ؾوتػؼً ذم افصقغي وافتؼورب افصقيت ممو أدى إػ اتًوق افـص.
افذي ؾّرق شعد ، (1)«طرفاجلـوس اد»ه افًؽوـل بـوهذا افتؽرار مؼورب دو شاّم 

مصؾقح بقـف وبغ اجلـوس افتوم ومو يمديون مـ دور ذم متوشؽ واتًوق افـص ؾرى 
ذم تلشقس بـقي افـص حغ دمووز حدود أشقار اجلؿؾي، إذ  اخطرً  ايؽتًٌون بعدً »أهنام 

 .(2)«دظـد افٌالؽقغ إَّٓ إذا وؿع ذم هذه احلدو وٓ يعتد بف جـوًش 
ـذفؽ كجد مـ ـؾامت افؼوؾقي ممو هق ظذ وزن رصذم واحد كحق: إوغون، 

 واحد ؾؽؾفو ترـقى رصذم ،إصطون، إذؿون، إبدان، إفٌون، إرشون، إدمون
رف افـقن وهق صقت جفري حل هاختقور ـذفؽ كرى ،فف صؾي وضقدة بؿعـك افٌقً

ذم  وافقوقح فؾؿعـك ويًوكدهوعؽس افؼقة ت افتلرصيح ومـ احلروف افذٓؿقي 
 كؼؾرؽٌتف ذم وحرص افشوظر ذ ظ بّغ  دفقؾ، وهذا جموورة إفػ وامتدادهوذفؽ 

ػ وافتقاؾؼ مع طالل ادشوظر ٕن فٌعض إصقات ؿدرة ظذ افتؽقّ »أحداث ادعرـي 
وترتٌط افظالل ادختؾػي فألصقات بودموه افشعقر وهـو تثرى افؾغي  ،ذم أدق حوٓهتو

 ظذ كًؼ واحد يقحل بوفثٌوت وـلنّ  وتؽرار حرف افروّي ، (3)« حدود ففثراء ٓ
 .ككهؿ وؿتوهلؿ وؿقة بلشفؿ بودعرـي مطردة وافـك يّطِرد هلؿ 

وممو ٓ تػقت اإلصورة إفقف إثر افصقيت فؾتكيع ذم مطؾع افؼصقدة وتؽرار وزن 
ن ،افًالَّن»افؽؾؿي وهنويي أحرؾفو  مـ افؽثوؾي افصقتقي  ادً افٌقً مزي»أـًى  «افصامَّ

ظـ وصؾ ادكاع افثوين بودكاع إول ظـ ضريؼ افتامثؾ  واإليؼوع افصقيت ؾضاًل 
إذ تليت ؿوؾقي افصدر فتؿثؾ ادػصؾي افتل تربط افصدر  ،افصقيت فؼوؾقي افصدر وافعجز

                                                           
 ( .356مػتوح افعؾقم، افًؽوـل )ص (1)
 (.844مصؾقح )ص ،جديدة آؾوق وافؾًوكقوت افعربقي افٌالؽي ذم( 8)
 (.84افعٌد )ص ،افدٓفي ذم افعك اجلوهع بداعإ (5)
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وادالحظ اكتشور افتقاؾؼ  .(1)«ويستى ظذ ذفؽ اكتظوم مقشقؼل مدهش ،بوفعجز
ؿقاذم افؼصقدة بلـؿؾفو ؾلوػك حققيي وحرـي ظذ اإليؼوع تؾتئؿ مع  افصقيت ذم

 حققيي مقازيي فؾدٓفي افتل متقج بحرـي احلرب وأحداث ادعرـي وآكػعول هبو.
افضوربغ ظذ وزن رصذم  -افطوظـغ  ه بغ ـؾؿتل:كجدمو  مـ افتقازي افصقيتو

وافصقت وتٌويـ افدٓفي ممو وهل شؿي إيؼوظقي ٓؾتي ؾقفو تشوبف افقزن  ،واحد مؽرر
دو دظً إفقف  وبقـفام وؾؼً  ويدؾع ادتؾؼل إػ آرتداد مـ افضوربغ إػ افطوظـغ مقازكً 

 ادشوهبي افصقتقي.
 «واوح إفقان ،ظذب ادذاؿي» ـذفؽ كجد افتقازي افسـقٌل ذم بـوء اجلؿؾي  كحق

وافسـقى  ،«ٌونـؽقاه افعؼ ،ـحظرة افًٌتون»و ،ـالمهو مضوف ومضوف إفقف
ـذفؽ تؽرار اجلور وادجرور ذم هنويي  ،اإلووذم مـ إمقر افالؾتي ذم افؼصقدة ـثرهتو

 «مـ افغاّلن -مـ افشٌون »إبقوت 
 :ؿقفف افتضود  ذم افـقكقيإبقوت افتل أتك ؾقفو ومـ 

ـُ ــذْؾـَ ـــؼَ ـؾَ      َـّ ظذ   ٌَّونِ ـــشُّ ـــ افحٍي مـَرامَ ــذ َص ـوظ            ودةٍ ــفقٍل شـُف
 

 طونِ ــوٕصــفزُّ ــــوَة كـَو احلُؿـــَّ             وـــدَة ظـَْدكـتَو وؿوَظ رئقُس ـــؾش   
 

قادِ وؾ    ًَّ ٌوح ؿُرى اف ــحتك اشت  ْؽرانِ ـفَؾ وإجٌوَل مـ مُ ًواف           ورسٍ ـ
ٌَّون - ـفقل »افتضود بغ    .«ولإجٌ -افًفؾ » ،«ؿوظ  - صتو»  ،« ص

ون وافشوظر يتحدث ظـ بطقٓت ادًؾؿغ وأهنو ٓ تمتضود «ؿوظ –صتو »ـؾؿتو 
ؾؼد ؿه  ،تـطقي ظذ افػعؾ افؼتويل ؾحًى وإكام تعتؿد ؾضوئؾ إخالق ومؽورمفو

وؿً افشتوء ومو ؾقف مـ صدة افزد افتل ُيؽرم ؾقفو ذم ذم ؽر مـؼصي وذم ؽر هقاٍن 
وافػعالن  ،وصدة احلرارة ظآخر مضود فف وهق افؼقويؼوبؾفو إـرامف ذم ؾصؾ  ،افضقػ

ؾً افتٌويـ افًطحل وافعؿقؼ بوجلؿع افتل مثَّ ترتٌط دٓفتفام بوفزمـ  «صتو، ؿوظ»
                                                           

 (.161بـقي افؼصقدة ظـد أيب متوم، مصطػك )ص (1)
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وادالحظ اكتشور افتقاؾؼ  .(1)«ويستى ظذ ذفؽ اكتظوم مقشقؼل مدهش ،بوفعجز
ؿقاذم افؼصقدة بلـؿؾفو ؾلوػك حققيي وحرـي ظذ اإليؼوع تؾتئؿ مع  افصقيت ذم

 حققيي مقازيي فؾدٓفي افتل متقج بحرـي احلرب وأحداث ادعرـي وآكػعول هبو.
افضوربغ ظذ وزن رصذم  -افطوظـغ  ه بغ ـؾؿتل:كجدمو  مـ افتقازي افصقيتو

وافصقت وتٌويـ افدٓفي ممو وهل شؿي إيؼوظقي ٓؾتي ؾقفو تشوبف افقزن  ،واحد مؽرر
دو دظً إفقف  وبقـفام وؾؼً  ويدؾع ادتؾؼل إػ آرتداد مـ افضوربغ إػ افطوظـغ مقازكً 

 ادشوهبي افصقتقي.
 «واوح إفقان ،ظذب ادذاؿي» ـذفؽ كجد افتقازي افسـقٌل ذم بـوء اجلؿؾي  كحق

وافسـقى  ،«ٌونـؽقاه افعؼ ،ـحظرة افًٌتون»و ،ـالمهو مضوف ومضوف إفقف
ـذفؽ تؽرار اجلور وادجرور ذم هنويي  ،اإلووذم مـ إمقر افالؾتي ذم افؼصقدة ـثرهتو

 «مـ افغاّلن -مـ افشٌون »إبقوت 
 :ؿقفف افتضود  ذم افـقكقيإبقوت افتل أتك ؾقفو ومـ 

ـُ ــذْؾـَ ـــؼَ ـؾَ      َـّ ظذ   ٌَّونِ ـــشُّ ـــ افحٍي مـَرامَ ــذ َص ـوظ            ودةٍ ــفقٍل شـُف
 

 طونِ ــوٕصــفزُّ ــــوَة كـَو احلُؿـــَّ             وـــدَة ظـَْدكـتَو وؿوَظ رئقُس ـــؾش   
 

قادِ وؾ    ًَّ ٌوح ؿُرى اف ــحتك اشت  ْؽرانِ ـفَؾ وإجٌوَل مـ مُ ًواف           ورسٍ ـ
ٌَّون - ـفقل »افتضود بغ    .«ولإجٌ -افًفؾ » ،«ؿوظ  - صتو»  ،« ص

ون وافشوظر يتحدث ظـ بطقٓت ادًؾؿغ وأهنو ٓ تمتضود «ؿوظ –صتو »ـؾؿتو 
ؾؼد ؿه  ،تـطقي ظذ افػعؾ افؼتويل ؾحًى وإكام تعتؿد ؾضوئؾ إخالق ومؽورمفو

وؿً افشتوء ومو ؾقف مـ صدة افزد افتل ُيؽرم ؾقفو ذم ذم ؽر مـؼصي وذم ؽر هقاٍن 
وافػعالن  ،وصدة احلرارة ظآخر مضود فف وهق افؼقويؼوبؾفو إـرامف ذم ؾصؾ  ،افضقػ

ؾً افتٌويـ افًطحل وافعؿقؼ بوجلؿع افتل مثَّ ترتٌط دٓفتفام بوفزمـ  «صتو، ؿوظ»
                                                           

 (.161بـقي افؼصقدة ظـد أيب متوم، مصطػك )ص (1)

    
 

    

إصقوء ؿد تتداظك إػ افػؽر بلودادهو أـثر »ؾـــ ،افػجوئل ادٌورش بغ زمـغ متٌويـغ
زء مـ كظرتف افعومي إػ واشتغالل افشعر هلذه احلؼقؼي هق ج ،ممو تتداظك بلصٌوهفو

 .(1)«افؽقن وافقجقد وؾؾًػتف ذم احلقوة
بغ صقرتغ متـوؿضتغ ذم افٌقً افقاحد وذفؽ مو كجده ذم افٌقً  يليتوافتضود   

 افثوين مـ افؼصقدة افذي يؼقل ؾقف:
َفً ًْ هبو ُهقُج افريوِح َوُبدِّ ٌَ  قِس َمَؽوكَِس افثرانِ ـــبعد إَك         َفِع

زاهقي مؼؿي وهل أمًفو افًعقد ادعء  :مهواحدإغ تَ يّ ز ظذ ثـوئقتغ ودّ ؾؼد ارتؽ
ذم حورض افديور افتل أوحً ؾقفو  يبوٕكس واحلرـي، وإخرى معتؿي شقداء متؿثؾ

 ذم ـؾ ذفؽ ظـ أشوه افعؿقؼ وحـقـف اجلورف.  اافقحشي واخلراب معزِّ ً
يطؾؼ  فٌقً افقاحد وهق موومـ إبقوت افؼوئؿي ظذ مٌدأ افتـوشى بغ أجزاء ا

 وكجده ذم ؿقفف: ،ظؾقف مراظوة افـظر
 ْذِر وافقوؿقِت وادَْرجونِ ــَ بوفّش            ا َمـظقميً ًْ ظؾقف ؿالئدً ــَشـَّ 

وافقوؿقت وادرجون ـذفؽ  ،ؾوفشذر ؿطع مـ افذهى تؾؼط مـ معدكف بال إذابي
ؿع بقـفو دون أي ظالؿي أخرى مـ ادعودن افـؼقَّي ادؼسكي ذم إذهون وافتل يتؿ اجل

 ـوفتضود .
 عالقة اجلزء ابلكل يؽرب حتؼقؼ آتًوق ذم كقكقي ظؿرو بـ معد أدواتومـ 

 :وهق مو يًؿك ظـد افٌالؽقغ: اإلمجول وافتػصقؾ
ؿي واحدة، ؾػل ؿقفف: دـ و ـلكف حلُ وهق فقن مـ إفقان افتل دمعؾ افـص متامشؽً 

بعد  مػصاًل دث هلو، ثؿ يليت تػصقؾ مو وؿع فؾديور مو حبوفًمال ظـ  افديور؟ جمؿاًل 
 ذم ؿقفف: ذفؽ 

َفً ًْ هبو ُهقُج افريوِح َوُبدِّ ٌَ  قِس َمَؽوكَِس افثرانِ ـــبعد إَك         َفِع
، وحقـئذ اًل  توؿً إػ معرؾتف مػصَّ وضٌقعي افـػس أهنو إذا أدرـً افقء جمؿاًل 

                                                           
 (.234افـقهيل )ص ، افشعر اجلوهع مـفٍ ذم دراشتف وتؼقيؿف (1)
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 فقس إظالمؽ افقء بغتيً » ففؼوهر إيل أكـ افغرض مـفو، وؿد كٌّف اإلموم ظٌد ايتؿؽّ 
ٕن ذفؽ جيرى جمرى تؽرير  ؛ مثؾ إظالمؽ فف بعد افتـٌقف ظؾقف وافتؼدمي ففؽػاًل 

 ـون نِّ وؿر ثؿ ؾُ ظالم ذم افتلـقد واإلحؽوم، ومـ هو هـو ؿوفقا: إن افقء إذا أُ اإل
 .(1)«إوامر يذفؽ أؾخؿ فف مـ أن يذـر مـ ؽر تؼدم

ؿً شٌقؾ اإلمجول واإلهبوم تشقَّ  ادعـك إذا أفؼل ظذ»شقؿل: إن ويؼقل افعالمي افد
مو يرد بعد ذفؽ،  ؾتتقجف إػ ،معرؾتف ظع شٌقؾ افتػصقؾ واإليضوح كػس افًومع إػ

أو فتؽؿؾ افؾذة بوفعؾؿ  ،ـ، وـون صعقرهو بف أتؿـ ؾقفو ؾضؾ متؽّ فؼل ـذفؽ متؽّ ؾنذا أُ 
ٌ مل يتؼدّ  بف، ؾنن افقء إذا حصؾ ـامل افعؾؿ بف دؾعيً  وإذا حصؾ  ،م حصقل افؾذة بف أمَل

ؾقحصؾ هلو بًٌى  ،افعؾؿ بودجفقل ؿً افـػس إػافشعقر بف مـ وجف دون وجف تشقّ 
ة ثؿ إذا حصؾ هلو افعؾؿ بف: حصؾً هلو فذّ  ،ادعؾقم فذة، وبًٌى حرموهنو ظـ افٌوؿل أمل

  .(2)«مفو أملة افتل مل يتؼدّ مـ افؾذّ  ىة ظؼى إمل أؿقوافؾذّ  ،ىأخر
 ترتيب اجلمل:

تًر  ،ادالحظ أن افؼصقدة تتضوؾر بحًـ افستقى وٓ تتـوؾر، تتًوكد وٓ تتعوكد
برز ذفؽ مـ خالل حًـ افستقى ذم  ،ؾ فمخرـؾ جزء ؾقف مؽؿّ  ،بوتًوق حمؽؿ

هبو  حؾَّ  بؿطؾع افؼصقدة افذي اشتفؾف بذـر افديور ومو ابدءً افؼصقدة بشؽؾ ٓؾً 
ثؿ  آكتؼول إػ وصػ افصوحٌي ومو  ،ترتقى ذهـل متًؾًؾ وؾؼ «فًدِّ بُ  ،فعًٌ»

أؽر »و ،واوح إفقان -ظذب ادذاؿي  واتًؿً بف مـ صػوت ؾفل تريؽ مػؾجً 
 .«مصؼقٓ وظقـل جمذر

 حغ يػخر ويعتز بام أكجزه ادًؾؿقن ؾقٌتفٍ بوفـك ؾقؼقل:و
ٌُ افؽـديُّ حغ شؿَ              مقَت مُ ــمـ َح          و فـَوـوإصع رانِ ـْيَ ـْ  َجـََّى افُذ
ًبوـــوهو ُص ـــقود ظذ َوَج ـــوَد اجلـؿ              دانِ ـــــَؾ إَبــطقِن َكقاحِ ـُؿىَّ افٌ             رَّ

                                                           
 (.158، اجلرجوين )صدٓئؾ اإلظجوز (1)
 (.16/ 5احلؾٌل ) ،حوصقي افدشقؿل وؿـ رشوح افتؾخقصاكظر:  (8)
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 فقس إظالمؽ افقء بغتيً » ففؼوهر إيل أكـ افغرض مـفو، وؿد كٌّف اإلموم ظٌد ايتؿؽّ 
ٕن ذفؽ جيرى جمرى تؽرير  ؛ مثؾ إظالمؽ فف بعد افتـٌقف ظؾقف وافتؼدمي ففؽػاًل 

 ـون نِّ وؿر ثؿ ؾُ ظالم ذم افتلـقد واإلحؽوم، ومـ هو هـو ؿوفقا: إن افقء إذا أُ اإل
 .(1)«إوامر يذفؽ أؾخؿ فف مـ أن يذـر مـ ؽر تؼدم

ؿً شٌقؾ اإلمجول واإلهبوم تشقَّ  ادعـك إذا أفؼل ظذ»شقؿل: إن ويؼقل افعالمي افد
مو يرد بعد ذفؽ،  ؾتتقجف إػ ،معرؾتف ظع شٌقؾ افتػصقؾ واإليضوح كػس افًومع إػ

أو فتؽؿؾ افؾذة بوفعؾؿ  ،ـ، وـون صعقرهو بف أتؿـ ؾقفو ؾضؾ متؽّ فؼل ـذفؽ متؽّ ؾنذا أُ 
ٌ مل يتؼدّ  بف، ؾنن افقء إذا حصؾ ـامل افعؾؿ بف دؾعيً  وإذا حصؾ  ،م حصقل افؾذة بف أمَل

ؾقحصؾ هلو بًٌى  ،افعؾؿ بودجفقل ؿً افـػس إػافشعقر بف مـ وجف دون وجف تشقّ 
ة ثؿ إذا حصؾ هلو افعؾؿ بف: حصؾً هلو فذّ  ،ادعؾقم فذة، وبًٌى حرموهنو ظـ افٌوؿل أمل

  .(2)«مفو أملة افتل مل يتؼدّ مـ افؾذّ  ىة ظؼى إمل أؿقوافؾذّ  ،ىأخر
 ترتيب اجلمل:

تًر  ،ادالحظ أن افؼصقدة تتضوؾر بحًـ افستقى وٓ تتـوؾر، تتًوكد وٓ تتعوكد
برز ذفؽ مـ خالل حًـ افستقى ذم  ،ؾ فمخرـؾ جزء ؾقف مؽؿّ  ،بوتًوق حمؽؿ

هبو  حؾَّ  بؿطؾع افؼصقدة افذي اشتفؾف بذـر افديور ومو ابدءً افؼصقدة بشؽؾ ٓؾً 
ثؿ  آكتؼول إػ وصػ افصوحٌي ومو  ،ترتقى ذهـل متًؾًؾ وؾؼ «فًدِّ بُ  ،فعًٌ»

أؽر »و ،واوح إفقان -ظذب ادذاؿي  واتًؿً بف مـ صػوت ؾفل تريؽ مػؾجً 
 .«مصؼقٓ وظقـل جمذر

 حغ يػخر ويعتز بام أكجزه ادًؾؿقن ؾقٌتفٍ بوفـك ؾقؼقل:و
ٌُ افؽـديُّ حغ شؿَ              مقَت مُ ــمـ َح          و فـَوـوإصع رانِ ـْيَ ـْ  َجـََّى افُذ
ًبوـــوهو ُص ـــقود ظذ َوَج ـــوَد اجلـؿ              دانِ ـــــَؾ إَبــطقِن َكقاحِ ـُؿىَّ افٌ             رَّ

                                                           
 (.158، اجلرجوين )صدٓئؾ اإلظجوز (1)
 (.16/ 5احلؾٌل ) ،حوصقي افدشقؿل وؿـ رشوح افتؾخقصاكظر:  (8)

    
 

    

 وـذفؽ افستقى افٌورع ذم ؿقفف:

 وافستقى ذم ؿقفف:
ٌَُّح َخقَْؾفُ   دو رأى اجلْؿُع ادَص

ـِ ادََذاـِل ِظـَْدهؿـَؾِزُظقا إػ احلُ    ْص
َؽقاه افعْؼٌونِ    ـَ  مٌثقثٌي 

 ونِ ــَط افٌققِت َيُرْدَن ذم إَْرشـَوْش 

 وـذفؽ افستقى ذم ؿقفف:
َظو ًَ افدُّ ًْ حتك إذا َخَػ َظ  ُء ورُصِّ

 وـعـدوا ذم وؿْ ــي واؾتا افٌؼقَّ كشدو
ــالَّنِ   ــ ـــ ـــ ــِعٍر مـ افُغ َْؼ ــــ ــذ ـُؿ  ؿتــ

 ونعَ ـــوافؼقؽول ـض ذم إدْ بوفرَّ 
اشتخدام اجلؿؾي افػعؾقي افدافي ظذ احلرـي وافتحقل مـ حول  أبرزهوهذا افستقى 

ب ،ؿود اجلقود ،شام فـو» إػ حول  ،اكشدو ،ؾزظقا ،ـوكً ،حكأو ،أهى وأوَّ
د افػوظؾ ذم أرض ادعرـي وافذي افتل ـشػً ظـ ضٌقعي افدور ادتجدّ  «اشتًؾؿقا

بدٓفتفو ظذ  فذفؽ أتك هبو افشوظر ذم أمجؾ كًؼ ،يستى ؾقف حدث ظذ حدث
إؾعول ادتالحؼي وتتوبعفو ذم صقرة تتـوشى افزهق افـػيس وافػخر افذي يـتفل إفقف 

 ،ظـ أن ضٌقعي حرـوت افعدو تٌعٌ ظذ مو أصوهبؿ مـ افرظى ؾضاًل  ،ادـتك
وتلخذ احلرـي ذم تراتٌفو مدى أوشع حغ  ،ؾلخذوا بوفرـض ذم إدؽول وافؼقعون

 :تؽشػ ظـ افـك افذي صؿؾ بالد ؾورس وؿرى افًقاد أي افعراق حغ يؼقل
ؤوبي بحرـي د «حتك اشتٌوح ؿرى افًقاد وؾورس» ،«ومه ربقع بوجلـقد مّؼؿً »

وافتؼوط احلرـي هبذا افستقى   ،هو خقول افشوظر مـ مـظر اخلقؾ وحرـي اجلقشيًتؿدّ 
 إكام يدل ظذ ظٌؼريي افشوظر وؿدرتف ظذ افتغؾغؾ ذم بقاضـ إصقوء .

 إفػوظ ذم وتغؾقػف احلرـل افـشوط اشتقعوب ظذ ـام كعؾؿ ؿودرةٌ  وافؾغي
 ادشوظر تقطقػ هل افؾغي ذم احلرـي ومفؿي اإلطحوئل، بوجلوكى مؼسكي وافعٌورات

 مـ حيمقت إػ ؿضقِى يامين     وـــب دوكـحتك إذا أهى وأوّ ّ 

 تونــــرة افًٌـــــــظحــ حػقؾيً ـم  وــكأوحك وؿد ـوكً ظؾقف بالدُ  
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 بدٓفي ؾقـػعؾ اإلكًون فدى اجلاميل احلّس  تثر إكام حرـتفو ذم افؾغي ٕنّ  ؾقفو، وافتلثر
ى ،افـشوط مـ هوفيً  افـػس ظذ تضػل افتل افؽؾؿي  وطقػي افؾغي افتعٌر فذا تتعدَّ
 حتدثفو افتل هـقيافذ آكتؼوٓت ظز آكػعول وإحداث ،افعقاضػ تصقير إػ ادجّرد

 .ادتؾؼل ذم احلرـقي إفػوظ
م ل فـتقجي ادعرـي ؾنذا بوٕبقوت تؼدّ ٌف ادتؾؼِّ وجوء ختوم افؼصقدة وؾؼ مو يسؿّ 

بؽؾؿي افؼودشقي افتل حتقؾ افؼورئ إػ أرض ادعرـي ومو حدث ؾقفو  اي بدءً صقرة ـؾقَّ 
وؿّؾ  ه ذم توريخ اإلشالميقم ظزَّ كظربققم افؼودشقي وهق  امـ ؿتول واكتصور مػتخرً 

ـُِنت صقـي افػرس. ،مثقؾف  ُؾتحً بف اددائـ و
وبـوء اجلؿؾي وترتقٌفو يعقد إػ إحقال افـػًقي وافعؼؾقي فؾشوظر افػورس افذي مل 

ي أخذت ظذ ظوتؼفو  ظـ أحقال جقؾ وظك وأمّ يؽـ فرى إٓ بوفـك، وؿد ظَز 
حقال بـوء اجلؿؾي فدى افشوظر ؾلتً كؼ اإلشالم، واكعؽس ذفؽ ٓ حموفي ظذ أ

 .ٌي وؾؼ تراتى أحداث احلرب وافـكمستّ 
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 بدٓفي ؾقـػعؾ اإلكًون فدى اجلاميل احلّس  تثر إكام حرـتفو ذم افؾغي ٕنّ  ؾقفو، وافتلثر
ى ،افـشوط مـ هوفيً  افـػس ظذ تضػل افتل افؽؾؿي  وطقػي افؾغي افتعٌر فذا تتعدَّ
 حتدثفو افتل هـقيافذ آكتؼوٓت ظز آكػعول وإحداث ،افعقاضػ تصقير إػ ادجّرد

 .ادتؾؼل ذم احلرـقي إفػوظ
م ل فـتقجي ادعرـي ؾنذا بوٕبقوت تؼدّ ٌف ادتؾؼِّ وجوء ختوم افؼصقدة وؾؼ مو يسؿّ 

بؽؾؿي افؼودشقي افتل حتقؾ افؼورئ إػ أرض ادعرـي ومو حدث ؾقفو  اي بدءً صقرة ـؾقَّ 
وؿّؾ  ه ذم توريخ اإلشالميقم ظزَّ كظربققم افؼودشقي وهق  امـ ؿتول واكتصور مػتخرً 

ـُِنت صقـي افػرس. ،مثقؾف  ُؾتحً بف اددائـ و
وبـوء اجلؿؾي وترتقٌفو يعقد إػ إحقال افـػًقي وافعؼؾقي فؾشوظر افػورس افذي مل 

ي أخذت ظذ ظوتؼفو  ظـ أحقال جقؾ وظك وأمّ يؽـ فرى إٓ بوفـك، وؿد ظَز 
حقال بـوء اجلؿؾي فدى افشوظر ؾلتً كؼ اإلشالم، واكعؽس ذفؽ ٓ حموفي ظذ أ

 .ٌي وؾؼ تراتى أحداث احلرب وافـكمستّ 
 
 
 

 
  

    
 

    

 اخلامتة
ؾؼد ـوكً هذه ؿراءة ذم ؿصقدة افـقكقي فعؿرو بـ معدي ـرب ذم وصػ  وبعد،

فعذ يؼغ أن افدراشي مل تؽشػ إٓ ظـ جزء  آتًوق، وإكـوادعرـي وؾؼ أدوات 
 ق دٓفي افؼصقدة ومـ مجوفقوهتو افالؾتي .يًر بًقط مـ آؾو

وحًٌـو أن تؽقن هذه افؼراءة دظقة مـَّو دعوودة افـظر فؾؽشػ ظـ أبعودهو 
ظومل مـ اإلبداع افشعري  ظومي، ؾفقافشوظر بصػي  خوصي، وديقانافدٓفقي بصػي 

 أرحى مـ أن تًتقظٌف ؿراءة واحدة.
 فتوفقي:بعد متومفو ذم افـؼوط ا نتائج الدراسةوتتؾخص 

وؿػً  افـصقي، إذود افعرب إشفوم مٌورش وؽر مٌورش ذم افدراشي ؼّ ـون فؾـُّ  -
غ فًوكّقوت افـص ذم افقؿً افدراشي ظذ افـصقص افتل تمـد افعالؿي بقـفو وب

 .احلويل
أشفؿً أدوات آتًوق ذم متوشؽ ؿصقدة افـقكقي فعؿرو بـ معدي ـرب،  -

ادصوحٌي ادعجؿقي  ،افقصؾ ،احلذف ،وافٌعديياإلحوفي بـقظقفو افؼٌؾقي  :وـون أبرزهو
ومو اكدرج حتتفو مـ ؾـقن مـحً افـص خصقصقي وشومهً ذم اتًوق إبقوت 

 افشعريي .
ظذ  وودٓفق   و افؽقػقي افتل ترابطً هبو افؼصقدة صؽؾق  ومـ خالل مو شٌؼ يتٌّغ 

 بٌعضفو افٌتي. جيدهو حتقي حمقريـ ٓ ترتٌط ،افرؽؿ مـ أن افـوطر إػ هذه افؼصقدة
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 املصادر واملراجعفهرس 
 ادعورف دار ،1:ط ،حمؿد. د ،افعٌد ،إبداع الداللة يف الشعر اجلاىلي مدخل لغوي أسلويب .1

 .م1622 ،)د.م(
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 .ـه1464
 م.1651 ،بغداد )د . ن( ،1 :ط ،أمحد بـ احلًـ حمؿد أبق اين،داهلؿ، اإلكليل .4
مؽتٌي افـفضي  بغداد،، (1 :ط) ،تح: هشوم افطعون ،ظع أبق ،افؼويل ،البارع يف اللغة .3

 م.1623
 هـ.1531 ،، افًعودةمك ،1ط: ،إشامظقؾ بـ ظؿر ،ـثربـ ا ،البداية والنهاية .0
اهلقئي افعومي ادكيي  ،افؼوهرة ،1:ط ،ينيي طحقك ،ادكي ،بنية القصيدة يف شعر أيب متام .2

 م.1662 ،فؾؽتوب
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 م.1412/1662 ،مؽتٌي اخلوكجل
 ،افؼوهرة ،1ط: ،كجقى حمؿد ،افٌفقتل ،اذلجرياتريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث  .6

 م.1636 ،افؽتى دار
، افٌقضوء، ادغرب ، افدار1:ط ،حمؿد ،مػتوح ،ابو واالختالف حنو منهاجية مشوليةشالت .16

 .م8661 ،ادرـز افثؼوذم افعريب
 ،ـه1482 ،مؽتٌي وهٌي ،، افؼوهرة1ط: ،حمؿد حمؿد ،أبق مقشك ،تقريب منهاج البلغاء .11

 م.8662
 ادرـز ،افٌقضوء، ادغربافدار  ،8:حمؿد، ط حمؿد ،مػتوح ،نسقيَّةالتلقي والتأويل مقاربة  .18

 .م8668،افثؼوذم افعريب
 م.8662 جومعي ظغ صؿس ،، افؼوهرة1:ـ، طد. حً ظٌد ادؼصقد، ،النصاس  مت .15
 م.1652 ن( . )د،م( . )د ،8ط ،احلؾٌل ،التلخيصشروح  حاشية الدسوقي ضمن .14
دار  ،بروت افـجور )د . ط(،حمؿد ظذ  تح: ،ظثامن افػتح أبق ،بـ جـل ،اخلصائص .13

 .)د .ت (افؽتوب افعريب 
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 املصادر واملراجعفهرس 
 ادعورف دار ،1:ط ،حمؿد. د ،افعٌد ،إبداع الداللة يف الشعر اجلاىلي مدخل لغوي أسلويب .1

 .م1622 ،)د.م(
 ،بروت ،1ط ،تح: صعقى إركموط ،جالل افديـ ،افًققضل ،تقان يف علوم القرآناإل .8

 . م8662/ـه1486 ،ممشًي افرشوفي ،فٌـون
 ،دار افؽتى ادكيي ،ط( :)د ،ظٌد ادعغ ادؾقحل :تح ،ػرجافأبق  ،فوينػإص ،األغاين .5

 .ـه1464
 م.1651 ،بغداد )د . ن( ،1 :ط ،أمحد بـ احلًـ حمؿد أبق اين،داهلؿ، اإلكليل .4
مؽتٌي افـفضي  بغداد،، (1 :ط) ،تح: هشوم افطعون ،ظع أبق ،افؼويل ،البارع يف اللغة .3

 م.1623
 هـ.1531 ،، افًعودةمك ،1ط: ،إشامظقؾ بـ ظؿر ،ـثربـ ا ،البداية والنهاية .0
اهلقئي افعومي ادكيي  ،افؼوهرة ،1:ط ،ينيي طحقك ،ادكي ،بنية القصيدة يف شعر أيب متام .2

 م.1662 ،فؾؽتوب
 ،افؼوهرة ،2:تح: ظٌد افًالم هورون، ط أبق ظثامن ظؿرو بـ بحر، اجلوحظ، ،البيان والتبيني .2

 م.1412/1662 ،مؽتٌي اخلوكجل
 ،افؼوهرة ،1ط: ،كجقى حمؿد ،افٌفقتل ،اذلجرياتريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث  .6

 م.1636 ،افؽتى دار
، افٌقضوء، ادغرب ، افدار1:ط ،حمؿد ،مػتوح ،ابو واالختالف حنو منهاجية مشوليةشالت .16

 .م8661 ،ادرـز افثؼوذم افعريب
 ،ـه1482 ،مؽتٌي وهٌي ،، افؼوهرة1ط: ،حمؿد حمؿد ،أبق مقشك ،تقريب منهاج البلغاء .11

 م.8662
 ادرـز ،افٌقضوء، ادغربافدار  ،8:حمؿد، ط حمؿد ،مػتوح ،نسقيَّةالتلقي والتأويل مقاربة  .18

 .م8668،افثؼوذم افعريب
 م.8662 جومعي ظغ صؿس ،، افؼوهرة1:ـ، طد. حً ظٌد ادؼصقد، ،النصاس  مت .15
 م.1652 ن( . )د،م( . )د ،8ط ،احلؾٌل ،التلخيصشروح  حاشية الدسوقي ضمن .14
دار  ،بروت افـجور )د . ط(،حمؿد ظذ  تح: ،ظثامن افػتح أبق ،بـ جـل ،اخلصائص .13

 .)د .ت (افؽتوب افعريب 

    
 

    

دار افرؾوظل  ،افريوض ،8:ط ،ظٌده ،بدوي ،دراسات يف النص الشعري العصر العباسي .10
 م.1624_ ـه1463،فؾـؼ وافطٌوظي

، افؼوهرة، مؽتٌي 8تح: حمؿقد صوـر، ط: ،ظٌد افؼوهر ،اجلرجوين ،اإلعجاز دالئل .12
 م.1626،ـه1416اخلوكجل،

مطٌقظوت  ،دمشؼ ،8:ط ،مطوع ،افطرابقق :وكًؼف ، مجعفمرداسديوان العباس بن  .12
 م.1623 – ـه1463 ،جمؿع افؾغي افعربقي

 ،دمشؼ ،8ط: ،مطوع ،افطرابقق :مجعف وكًؼف ،شعر عمرو بن معدي كرب الزُّبيدي .16
 .م1623 – ـه1463 ،افعربقي افؾغي جمؿع مطٌقظوت

-ـه1482 ،افؼوهرة ،دار احلديٌ ،)د . ط( ،أمحد صوـر :تح ،ابـ ؿتقٌي ،الشعر والشعراء .86
 م.8660

 ،، تح: ظع حمؿد افٌجووي، وحمؿد أيب افػضؾ إبراهقؿأبق هالل ،افعًؽري، الصناعتني .81
 م.1620،ـه1460يي افعك ادؽتٌي ،،فٌـون ،)د . ط( بروت

افدار اجلومعقي ، افؼوهرة، 1ط: ،د. ضوهر شؾقامن محقدة: :ظاىرة احلذف يف الدرس اللغوي .88
 .م1628 ،فؾطٌوظي وافـؼ

 )د.ن(  ،افؼوهرة ،8:ط ،جلـي افتلفقػ وافسمجي وافـؼ تح: ،، ابـ ظٌد ربفالعقد الفريد .85
 م.1642 -هـ 1502

 م.1662 افؽتى، ظومل ،ؼوهرة، اف3ط: ،ظؿر أمحد ،خمتور ،الداللة علم .84
، صٌحل افػؼل ،)دراسة تطبيقية على السور ادلكية( علم اللغة النص ِّي بني النظريَّة والتَّطبيق .83

 م.8666،دار ؿٌوء فؾـؼ وافطٌوظي ،، افؼوهرة1:ط
 م.8662،، افؼوهرة، مؽتٌي أداب1ط: ،ظزة ،صٌؾ ،النظرية والتطبيق علم لغة النص .80
)د . ط(  ،د. ظٌد افعزيز ،افثـقون ،ايب الفارس الشاعرالصح كرب عمرو بن معدي .82

 م.1413/1664مؽتٌي افعٌقؽون  ،افًعقديي افعربقي ادؿؾؽي ،افريوض
 مطٌعي ،ادوكع ظٌدافعزيز :تح ،أيب احلًـ حمؿد بـ أمحد بـ ضٌوضٌو ،افعؾقي ،عيار الشعر .82

 افؼوهرة. ،مؽتٌي اخلوكجل ،)د. ت(،)د . ط ( ،اددين
 ، افؽقيً، جمؾس1ط: ،شعد ،مصؾقح ،جديدة آفاق واللسانيات عربيةال البالغة يف .86

 .م8665 ،افعؾؿل افـؼ
دار  ،، بروت1 :ط ،ظٌد افرمحـ ،افصٌوغ ،مجالية دراسة يف نقد الشعر العريب ادلعاصر .56

 م.1668افقؾوء فؾطٌوظي وافـؼ وافتقزيع 
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ـون، دار صودر فٌ ،، بروت1ط: ،أبق افػضؾ مجول افديـ، ابـ مـظقر ،لسان العرب .51
 م.8666

ادرـز  ،افٌقضوء افدار، 1:ط ،حمؿد ،خطويب ،اخلطابمدخل إىل انسجام  :لسانيات النص .58
 .م 1661افعريب افثؼوذم 

دار ادًرة فؾـؼ إردن،  ،، ظامن1:ط ،، إبراهقؿخؾقؾ ،اللسانيات وحنو النص .55
 .م8662 ،وافتقزيع

 افؽتى دار ،بروت ،1:ط ،هـداوي احلؿقد ظٌد. د: تح ،شقده ابـ ،واحمليط احملكم .54
 م .8666 ،افعؾؿقي

)د .  ،أمحد افعزيز ظٌد: تح ،بؽر بـ حمؿد ،مـظقر ابـ ،والتهاين األخبار يف األغاين سلتار .53
 ادطٌعي افًؾػقي )د .ت(. ،مك ،ط(
 افعربقي افدار ،1ط: ،إخي حمؿد افصٌقحل، ،تطبيقو ورلاالت النص علم إىل مدخل .50

 .م8662 فؾعؾقم
احلؿقد هـداوي،  ظٌد:تح ،أبق يعؼقب يقشػ بـ حمؿد ظع ،افًؽوـل ،تاح العلوممف .52

 .ـه1486،افعؾؿقي افؽتى دار فٌـون، ،بروت ،1:ط
 ادكيي اهلقئي افؼوهرة، ،1:ط ،جوبر ،ظصػقر ،النقدي ادلفهوم يف دراسة الشعر مفهوم .52

 .م1663،فؾؽتوب افعومي
)د .  ظؿر، خمتور أمحد: تح ،احلًغ بـ اهقؿإبر بـ إشحوق ،افػورايب ،العرب ديوان معجم .56
 .م8665،وافـؼ وافطٌوظي فؾصحوؾي افشعى دار ممشًي ،افؼوهرة،ط(
 دار ،فٌـون ،بروت ،1:ط ،افديـ جالل افًققضل، :القرآن إعجاز يف األقران معًتك .46

 .م1622 ،افعؾؿقي افؽتى
بريؾ، فقدن :د، طصححف: ظظقؿ افديـ أمح ،، كشقاناحلؿري ،منتخبات من أخبار اليمن .41

 م.1610
 ،5تح: حمؿد احلٌقى بـ اخلقجي، ط:  ،حوزم ،افؼرضوجـل ،منهاج البلغاء وسراج األدابء .48

 م.1621،تقكس، دار افغرب اإلشالمل
 ،1ط: ،أمحد ،ـشؽ ،وداليل وحنوي صريف لفهم زلاولة اللغوي الصوت وظائف من .45

 .م1625 ادعورف دار افؼوهرة،
، افؼوهرة، مؽتٌي زهراء 1ط: ،أمحد ،ظػقػل ،لدرس اللغوياجتاه جديد يف ا حنو النص .44

 م.1666 افؼق،
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ـون، دار صودر فٌ ،، بروت1ط: ،أبق افػضؾ مجول افديـ، ابـ مـظقر ،لسان العرب .51
 م.8666

ادرـز  ،افٌقضوء افدار، 1:ط ،حمؿد ،خطويب ،اخلطابمدخل إىل انسجام  :لسانيات النص .58
 .م 1661افعريب افثؼوذم 

دار ادًرة فؾـؼ إردن،  ،، ظامن1:ط ،، إبراهقؿخؾقؾ ،اللسانيات وحنو النص .55
 .م8662 ،وافتقزيع

 افؽتى دار ،بروت ،1:ط ،هـداوي احلؿقد ظٌد. د: تح ،شقده ابـ ،واحمليط احملكم .54
 م .8666 ،افعؾؿقي

)د .  ،أمحد افعزيز ظٌد: تح ،بؽر بـ حمؿد ،مـظقر ابـ ،والتهاين األخبار يف األغاين سلتار .53
 ادطٌعي افًؾػقي )د .ت(. ،مك ،ط(
 افعربقي افدار ،1ط: ،إخي حمؿد افصٌقحل، ،تطبيقو ورلاالت النص علم إىل مدخل .50

 .م8662 فؾعؾقم
احلؿقد هـداوي،  ظٌد:تح ،أبق يعؼقب يقشػ بـ حمؿد ظع ،افًؽوـل ،تاح العلوممف .52

 .ـه1486،افعؾؿقي افؽتى دار فٌـون، ،بروت ،1:ط
 ادكيي اهلقئي افؼوهرة، ،1:ط ،جوبر ،ظصػقر ،النقدي ادلفهوم يف دراسة الشعر مفهوم .52

 .م1663،فؾؽتوب افعومي
)د .  ظؿر، خمتور أمحد: تح ،احلًغ بـ اهقؿإبر بـ إشحوق ،افػورايب ،العرب ديوان معجم .56
 .م8665،وافـؼ وافطٌوظي فؾصحوؾي افشعى دار ممشًي ،افؼوهرة،ط(
 دار ،فٌـون ،بروت ،1:ط ،افديـ جالل افًققضل، :القرآن إعجاز يف األقران معًتك .46

 .م1622 ،افعؾؿقي افؽتى
بريؾ، فقدن :د، طصححف: ظظقؿ افديـ أمح ،، كشقاناحلؿري ،منتخبات من أخبار اليمن .41

 م.1610
 ،5تح: حمؿد احلٌقى بـ اخلقجي، ط:  ،حوزم ،افؼرضوجـل ،منهاج البلغاء وسراج األدابء .48

 م.1621،تقكس، دار افغرب اإلشالمل
 ،1ط: ،أمحد ،ـشؽ ،وداليل وحنوي صريف لفهم زلاولة اللغوي الصوت وظائف من .45

 .م1625 ادعورف دار افؼوهرة،
، افؼوهرة، مؽتٌي زهراء 1ط: ،أمحد ،ظػقػل ،لدرس اللغوياجتاه جديد يف ا حنو النص .44

 م.1666 افؼق،

    
 

    

 .م1622،افعراؿل افعؾؿل ادجؿع مطٌعي ،د( ط .)افًتور، ظٌد أمحد ،اجلوار :ادلعاين حنو .43
 .م8660 ،اجلومعقي ادعرؾي دار ،1ط: ،ؾقزي ظقًك ،القراءة وآليات الشعري النص .40
 ،دار افطؾقعي فؾطٌوظي وافـؼ ،، بروت، فٌـون1:ط ،ظٌد افًالم ،ادًدي :النقد واحلداثة .42

 م. 1625
 :الدورايت

: (امنوذج   يوسف سورة يف احلذف) القرآين القصص يف النصي التماس  مظاىر من .1
 .م8614، ـه1453 ادؾؽ شعقد، جومعي ،5:ع ،افريوض ،أداب جمؾي ،هشوم ،افققشػ
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