
- 1 - 

 

 
 سكندرية جامعة اال   

 كمية اآلداب      
 قسـ المغة العربية كآدابها

 

 رباحالقصٌدة فً شعر نصٌب بن  بنٌة

 رسالة مقدمة لنٌل درجة الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة. 

 

 : محمد عبد المنعم محمد قباجةالباحث 

 إشراف األستاذة الدكتورة: ناهد أحمد الشعراوي

 كلٌة اآلداب جامعة اإلسكندرٌة  –ً أستاذ األدب العرب

 

4102 

 

 

 

 ج



 - 2 - 

 اإلهداء

 

َِللكِغي َاللِ ِراً  ب  رَ  َوُقلل   إلىىمن ىىلنهللاىىي نقنمىى"ن    ىىين   نناْرَحْمُهَمللك َمَمللك َران

ن.أمً وأبً

ن

وصىىت  نو  ت شىى نووهللالىى نإلىىمننإلىىمن ىىلنت  شىى ن اىىي،ن    ىىت" 

ن.زوجتً:نجينت"ن لنأو ن أل  نإلمن نت يهن

ن

 أهدي هذه الدراسة
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 واجب كرش

ال يسعني بعد الجهد الذم بػذلت يػي هػذل الدراسػة  نال عف عكطػي كػؿ ذم  ػؽ 

 قػػ   مػػف الوػػكر ككظػػيـ االمخنػػاف  كع ػػص بالػػذكر  عسػػاخذخي اغجػػٌ   يػػي قسػػـ المغػػة 

 .بجامعة اإلسكندرية كآدابها العربية

نػػي  كعف يجػػزيهـ   عف يجعػػؿ كممهػػـ نػػكران لهػػـ يػػـك القيامػػة عسػػ ؿ ات خعػػال    كا 

 العمـ  ير الجزا .  بكف ط 

اغسػػخاذة الػػدكخكرة   ة الفاضػػمة الجميمػػةالعالمػػخاذخي الكريمػػة  كع ػػٌص بالػػذكر عسػػ

كلػـ  .ناهد الوعراكم الخي خكرمت دكف خردد  بقبكؿ اإلوراؼ كم  هػذل الرسػالة العمميػة

يػ دكك ات كميػ .  هػي نلػ  مػا نلػ  عف اػارت  يكػرة كانػت ذمنػ ؿي جهدان يي مخابعخهاخ 

 لها بطكؿ العمر ك سف ال خاـ. 

 

ًّ بنصح وإرشاد ،كما أشكر كل من ساعدنً حتى أتممُت  ،ولم ٌبخل عل

 هذه الدراسة.

 

 وهللا الموفق
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 الملخص
ا يكرينا كسياسينا كاجخماكينا كعدبينا مف عكل  نل  منخهال ؛     يعد العار اغمكم مسر ن

يهك  اب بالثقاية كالعمـك ب نكاكها   كهك  اب بالنزاكات السياسية كالثكرات 
كالق قؿ الخي عذك   مفا  بني عمية نارها بيف الناس   كهك  اب كذلؾ بالنعرات 

بيف عبنا  المجمع المسمـ : كبيرل كاغيرل   عبيض  كعسكدل   وريف  القبمية   كبالخفرقة 
ككضيع    مجخمع يميز كم  غير عساس الخقكل . كهك  اب بالخراث اغدبي الذم 
كاكب كؿ هذل الخقمبات   كسجمها خسجيؿ الماكر المبدع يي اغيرها ككبيرها   

 يكاف اغدب سج   اي  لخمؾ الفخرة مف خاريخ العرب . 
مف هذا الباب جا ت دراسخي " بنية القايدة يي وعر نايب بف رباح "        

لخسمط الضك  كم  مجمككة مف الظكاهر كالقضايا ذات الامة بالواكر كبوعرل . 
منها :  ياة واكر مف الوعرا  السكد   واكر مف نو خ   خ  كياخ  ظؿ يعاني مف 

كاش خ ت كط ة لكن  الذم  مجخمع يفرؽ بيف عيرادل خفرقة كم  غير عساس سميـ  
كاب  كمي  كثير ممف كااركل   كلكف مف كرؼ قيمخ  ػػػ كعقاد هنا ال مفا  ػػػ قرب  
كطمب منادمخ  . نال عف جانبنا مف بدايات  ياخ  ال خزاؿ مظممة غن  كبد عسكد   لـ 

ـ ربما عنافكل يي ع ريات ي فؿ الركاة بخسجيؿ  ياخ  كغيرل مف السكد   نال عنه
  .  ياخ
ثـ  اكلت يي هذل الدراسة عف عقؼ كم  المكضككات الخي طرقها هذا الواكر       

يكجدخ  يقؼ كند معظـ اغغراض الوعرية المعركية   غير عن  لـ يخطرؽ نل  الهجا  
مطمقنا . كمما يدكك لمكقكؼ طكي  عف مجمكع وعرل الذم خناكلخ  بالدراسة   ال 

عف هذا المجمكع قاـ كم  المقطعات الوعرية ما ي خكم كم  قاائد كثيرة   بؿ نجد 
بيف البيت كسبعة اغبيات . كهنا خناقض كاضح بيف ما قال  اغدبا  كالنقاد ممف 
كااركل كجاؤكا بعدل   كبيف ما كجدنال مف قمة عوعارل يي هذا المجمكع   كهذا دليؿ 

لغيرل مف  كم  ضياع وعرل بقاد مف الركاة   عك كف طريؽ ركاية كثير مف عوعارل
 الوعرا    عك جا  ضياع جز  مف وعرل دكف قاد . 

كقد كاؼ كثير مف القدما  كالمعااريف نايبنا ب ن  واكر مقدـ يي الغزؿ     
كالمدح كالكاؼ كغيرها مف المكضككات  كعن  كاف ين ل كف الهجا    لعؿ السبب 
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اغدبا  يي كارل  يي بعدل كف هذا الفف   وعكرل بالدكنية بيف عقران  مف الوعرا  ك 
كعن  ال قبيمة يفا ر بها   كال عهؿ يدايعكف كن  كيدايع كنهـ يي الم ايؿ . لكن  
واكر كرؼ قدر نفس  كقيمخها ؛ لـ يهج ع دا   كريض منادمة ال مفا    ككاف يكمـ 
النسا  مف كرا  ساخر   ككاف يهزع ػػ غير مرة ػػػ مف سكادل مع ال رقة الخي خخممك  عف 

اغمر . كما عن  كرؼ مفاخح ال مفا    كليس عدؿ كم  ذلؾ مف قاخ  مع خ دث يي 
كمر بف كبد العزيز    يف منع الوعرا  مف الد كؿ   لكن  ب نكخ  كيطنخ  قاؿ 

 لم اجب : ع بر ال ميفة عنني عقكؿ يي وعرم ال مد ت   كندها عذف ل  كمر . 
ذا انطمقنا نغكص يي عوعارل كما ييها   يإننا      نجد عف الواكر طٌكع وعرل ػػػ كا 

 الخي الزمخ  ؛ يهك لـ يهج ع دنا المكجكد من  بيف يدينا ػػ لي دـ معاناخ  ككقدة السكاد 
كغزل  جا  يي المرعة البيضا  الخي ما يخئ يطاردها عٌن  كجد يراة لذلؾ   كهك 
كم  قمخ  يي مجمكك  الوعرم   لكن  يدؿ كم  نفس واكرة   كقري ة قكية . عما 
مد   ال مفا  كمف  كلهـ مف اغمرا    يإف كبد العزيز بف مركاف كاف ل  النايب 

 ؿ منجاخ  مف العبكدية كمف العدـ اغكظـ مف هذا المديح   كيؼ ال يمد   كهك سبي
كجعؿ ل  كياننا مسخق ن   بؿ كقدم  كم  كباقرة الوعر يي ذلؾ العار   ثـ خكالت 

 مد اخ  لألمرا  كلم مفا  بعدل . 
كل  وعر يي الكاؼ كال كمة كالرثا  كغيرها مف المكضككات . كلكف ما يمفت      

النظر  قنا   عن  اخك  كم  مجمككة مف الطير   كجد ييها ما ينطبؽ كم   ال  ؛ 
يعبر بالقطاة كبالغراب كبال مامة كف كضع  النفسي الاعب   ككجد ييها مخنفسنا ما 

اغس  ما ال يجدل كند غيرها   ي ممها كؿ ما بعدل مخنفس   يي  مف ال زف كالفقد ك 
يجكؿ يي كقم  كقمب  مما يعاني  مف هذا المجخمع الظالـ   يكانت نعـ المعيف 

 كالمخنفَّس .
كمع هذل الخقمبات غير المنافة   كييما لدينا مف وعر   بن  نايب قاائدل      

ج القدما  يي مطمعها كمقطعاخ  كم  الوكؿ العاـ لمقايدة القديمة   يقد سار كم  نه
كمكضككها ك اخمخها   ا يح عف وعرل المجمكع ال يعطي ال كـ الا يح كم  
معايير النقاد يي هذل العناار   لكن  راكح بيف الجكدة كالسك  ييها . عما مقطعاخ  
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يقد جا ت مكثفة يي معظمها خمبي الغرض الذم كجدت مف عجم    مع اليقف الخاـ 
 خمات منقكاة . عف هذل المقطعات لها خ

كما جا ت لغخ  كعسمكب  لهما كظيفة مهمة يي الغرض الذم ينودل   خرؽ ع ياننا     
كخابح جزلة ع ياننا ع رل   كما عف لدي  معجم  ال اص مف اغلفاظ كالخراكيب   
كب ااة كنار الخكرار الذم اخك  كمي  بوكؿ كبير . كهذا ما يخناي  مع ما ذهب 

 يف خ دث كف اغلفاظ كالخراكيب كند الوعرا  السكد   يقاؿ  كمالدكخكر كبدل بدنلي  
 ننها خميؿ نل  ال كي العامٌي . 

ك يف نخ دث كف الاكرة   يإنها كغيرها مف العناار الخي بن  كميها نايب     
قاائدل كمقطعاخ    جا ت لخعبر كف نفسيخ  المرهفة خجال النسا  البيض ال خي 

دىهٌف كال يخكان   يي ذلؾ   كيي المقابؿ يإف هذل الاكر كاغ يمة الخي كظفها يطمب كي
ل دمة مكقف  مف المجخمع   كل دمة هدي  الذم ال كٌؿ كال مٌؿ مف الخذكير ب    كمف 
الم ف الخي سببها ل  كليس بيدل  يمة يي    كهك سكادل . يالاكرة عسعفخ  بوكؿ 

 بٌرـ طيمة  ياخ  . كبير يي الخعبير كف كؿ هذل المعاناة   ككف كؿ هذا الخ
كجا ت مكسيقال ليست سريعة كسركة السكد يي  ركاخهـ كغنائهـ كزينهـ   كهك      

  ننما كانت مكسيقال مكزكة كم  الب كر القايرة الدكخكر كبدل بدكمما ذهب نلي  
ككم  الب كر الطكيمة   ينرال ال يخكان  يي نوباع الب كر الوعرية مف معاناخ  

يوها . كك ن  قاد مف هذا كم  عال يخرؾ مجاالن غ د كي ينس  كمكابدخ  الخي يع
معاناة هذا الواكر   ليس يي كارل بؿ كيي العاكر الخي خمي   خ  عيامنا هذل . 
نف نيايبنا قد  ٌمؿ عوعارل مكنكنات قمب  ككقم  ككؿ جكار     جعمها مطية همكم  

 السكاد .  كع زان  كيقدل لوي  عمام  كال يممؾ خغييرل : النسا  ك 
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 المقدمة: 

ال مػػد ت الػػذم جعػػؿ العمػػـ غايخنػػا  كمكضػػكع لقائنػػا  بػػ  نيرضػػي ربنػػا  كبػػ  نعمػػـ 
ما لـ نكف نعمػـ. كالاػ ة كمػ  المعمػـ اغكؿ سػيدنا م مػد ككمػ  آلػ  كاػ ابخ   الػذم 
ف الم ئكػة  قاؿ "مف سمؾ طريقان يمخمس يي  كممان  سهؿ ات ل  ب  طريقان نلػ  الجنػة  كا 

   ب العمـ رض  بما يانع"  كبعد.ع عجن خها لطالخضل
يػػإف ا خيػػار مكضػػكع لمدراسػػة العمميػػة  لػػيس بػػاغمر السػػهؿ  كب ااػػة نذا كػػاف 

الدراسػػػات  كلػػػـ يبػػػؽ ييػػػ  مػػػف   يػػػي كاػػػر مضػػػ   كقػػػد خناكلخػػػ  اغقػػػ ـ ك امػػػت  كلػػػ
نػا مخعػة   قػد بينػكا ل ذة اغجػٌ   الػذيف كممكنػا العمػـ كاػعكبة طريقػاخمخرٌدـ. كلكف اغس

 هذل الطريؽ  ككيؼ نخغمب كم  اعكباخ . 
كقػػد دلنػػا عسػػاخذخنا كمػػ  يجػػاج يػػي الدراسػػات السػػابقة  لػػـ خيطػػرؽ  كمجاهيػػؿ لػػـ 
خيػػدرس  كعن ػػا  لػػـ خكػػف دراسػػخها كاييػػة. كمػػف هنػػا لػػـ يكػػف مػػف الاػػعب اال خيػػار كيقػػان 

اإلنسػاف غكؿ رة يػي الخػاريخ  يظنهػا مف الو ايات م يٌ  ان لممعايير السابقة. كلكف كثير 
كلػػكج نلػػ  منا يهػػا بكثيػػر مػػف اليسػػر ة كاضػػ ة قريبػػة المخنػػاكؿ  يمكػػف الكهمػػة و اػػي

كالسػػػهكلة  ك ػػػيف يقػػػؼ الػػػدارس عمامهػػػا  خخػػػكالل ال يػػػرة  كيعخريػػػ  االرخبػػػاؾ  كيخبػػػيف عف 
السػػػهكلة عمػػػر ظػػػاهرم يقػػػط  كعف عكمػػػاؽ هػػػذل الو اػػػية خ خػػػاج نلػػػ  الجهػػػد كاغنػػػاة  

لمكازنة  بؿ كالكثير مػف الكقػت عيضػان. كمػف هػذل الو اػيات كماؿ الفكر كالخمييز كاا  ك 
 و اية نايب بف رباح. 

ي ينما خكجهت نل  كخب الخراجـ  خجد مف يثنػي كميػ   كب ااػة يػي مكضػككٍي 
د مػػف ياػػف  بالعفػػة  ػػيف يخ ػػدث كػػف خريعػػ  كػػف الهجػػا . كيػػي جػػالنسػػيب كالمػػديح. كخ

 اػ  كوػعرل؛ يهػك مػف الوػعرا  المقابؿ نجد الكثيريف يخ دثكف كف عمػكر ع ػرل يػي و
نػػػػة يالسػػػػكد الػػػػذم ال قػػػػخهـ كقػػػػدة السػػػػكاد طيمػػػػة  يػػػػاخهـ  كقٌاػػػػركا يػػػػي مكضػػػػككات مع

 كالهجا    واة عف ييعٌيركا كليس خريعان عك ايانة. 
كخػػرل بعػػض النقػػاد ييػػزرم كميػػ  بعػػض عوػػعارل  كسػػكينة بنػػت ال سػػيف  ككػػابف 

ااػػػة  ػػػيف يخ مػػػؿ اإلنسػػػاف عبػػػي كخيػػػؽ. كمػػػف هػػػذل المكاقػػػؼ كغيرهػػػا خكمػػػف ال يػػػرة كب 
ديكانػػػػػ   عك هػػػػػذل اغوػػػػػعار المنسػػػػػكبة نليػػػػػ   الخػػػػػي خوػػػػػكؿ المقطعػػػػػات ييهػػػػػا مػػػػػا نسػػػػػبخ  
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كمػػػػا يزيػػػػد اغمػػػػر اػػػػعكبة عف المقطعػػػػات عك اغوػػػػعار الخػػػػي قيمػػػػت يػػػػػي  . %(9.05)
المديح  كعثني كمي  بسببها   خ  اار مقػدمان يػي المػديح كالنسػيب  قميمػة بػؿ عقػؿ مػف 

 القميمة. 
يي بعضها عبيات مخناثرة  ربمػا يقػع الػنص منهػا يػي بيػت عك اثنػيف عك كما عنها 

هػا خمذل اغبيػات مػف قاػيدة طكيمػة  ا خر ث ثة  كهػذا ال يميػؽ بالمػديح  نال نف كانػت هػ
يات الركاة غن  عسكد  عك ضاكت ييما ضاع مف وػعر الوػعرا   عك عهممػت كمػدان  ارك 

 يػػػث ال يميػػػز اإلسػػػ ـ بػػػيف لػػػكف كب ااػػػة يػػػي هػػػذا المجخمػػػع الػػػذم يػػػديف باإلسػػػ ـ  
كلػػكف  ككػػرؽ ككػػرؽ  كمسػػخكل اجخمػػاكي كآ ػػر  لكػػف المسػػمميف لػػـ يمخثمػػكا هػػذل الميثػػؿ 
يػػي  يػػاخهـ العاديػػة؛ يػػابف عبػػي كخيػػؽ  ػػيف يسػػمع بعػػض وػػعر ناػػيب  يقػػكؿ لػػ : مػػا 
كميؾ نال عف خقكؿ غػاؽ يإنػؾ خطيػر  كيعنػي بػذلؾ عنػ  غػراب عسػكد. ك خػ  سػمعنا مػف 

 مـ يد مكل مف الوعرا  المبدكيف البيض. ير عهؿ جمدخ   عيقكؿ ل  نن  عو
ننػػػػت عف ظكر  كقػػػد اكػػػؿ هػػػذل اغمػػػكر وػػػكمت خ ػػػديان  قيقيػػػان لدراسػػػة هػػػذا الوػػػ

نفسيخ  كرا  الكثير مف وعرل  ك اكلت االسخنارة بما قرعخ  مف آرا   كل   كبهػذل الفكػرة 
   مخكقعػػان عف ع ػػػرج خكٌكنػػت لػػدٌم مػػف عجػػػؿ الػػد كؿ نلػػ  وػػعرل  لعمٌػػػي عدرسي جانبػػان منػػ

بػػبعض اغمػػكر الخػػي عجػػدها ذات قيمػػة  عك ربمػػا خوػػكؿ ننػػارة لدارسػػيف آ ػػريف يمكػػف عف 
 يخعمقكا يي وعرل  كعف يجمكا بعض الجكانب اغ رل الخي لـ عخعرض لها. 

القاػػػيدة يػػػي وػػػعر ناػػػيب بػػػف  بنيػػػةكقػػػد ع ػػػذت بموػػػكرة عسػػػخاذخي يػػػي دراسػػػة "
مكضػػػػػكع بالػػػػػذات لػػػػػـ ييػػػػػدرس  سػػػػػب كممػػػػػي ربػػػػػاح"  لألسػػػػػباب السػػػػػابقة  كغف هػػػػػذا ال

 كاط كي. 
خٌبعت المػنهج الكاػفي الخ ميمػي كنػد دراسػة الناػكص كاسػخكنال مػا ييهػا  اكقد 

كمػػا كٌرجػػت كمػػ  المػػنهج الخػػاري ي يػػي دراسػػة  ياخػػ   كلػػـ عهمػػؿ المػػنهج النفسػػي يػػي 
 ديثي كف خػ ثير لكنػ  يػي وػعرل  كمػا عيػدت مػف المػنهج االجخمػاكي يػي ال ػديث كػف 

بمػػا يمكننػػػي عف عزكػػػـ عننػػي اكخمػػػدت بوػػػكؿ عك بػػ  ر كمػػػ  المػػػنهج قخػػ  بمجخمعػػػ   ك 
 ؿ عكبا  الدراسة يي عقسامها الم خمفة. مالخكاممي   يث رعيخ  عكي  المناهج ل 
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كلـ ي ؿي اغمر مف اعكبات كاجهخني يي هذل الدراسػة  خمثمػت يػي كػدـ خػكير 
ذلؾ بسبب كدـ سػماح اال ػخ ؿ المراجع كالماادر ذات الع قة  لدٌم يي يمسطيف  ك 

كػػػػذلؾ يػػػػإف كثيػػػػران مػػػػف  .بػػػػد كؿ كثيػػػػر مػػػػف الكخػػػػب  كهػػػػذا جعػػػػؿ الاػػػػعكبة مضػػػػاكفة
الماادر القديمة غيػر م ققػة  كلكػف يمكػف القػكؿ نننػي قػد خغمبػت كمػ  هػذل الاػعكبة 
بوػػػرا  مجمككػػػة غيػػػر قميمػػػة مػػػف الماػػػادر كالمراجػػػع مػػػف ماػػػر   يػػػث خخػػػكير الكخػػػب 

مػػػر مػػػف بعػػػض اغمػػػكر االجخماكيػػػة كمػػػا نخعػػػرض لػػػ  مػػػف باػػػكرة طٌيبػػػة. كال ي مػػػك اغ
ضػػػغكطات اال ػػػخ ؿ عيضػػػان  نال عف ات سػػػب ان  قػػػد عكػػػاف  كخغمبػػػت كمػػػ  معظػػػـ هػػػذل 

 الاعكبات كغيرها بالابر كالمثابرة كالجد كاالجخهاد. 
كقد عيدت مف كثير مف الماادر القديمػة  مثػؿ: اغغػاني لألاػفهاني  كمعجػـ 

لياقكت ال مكم  كالوعر كالوعرا  البف قخيبة  كطبقات الوػعرا  اغدبا  كمعجـ البمداف 
 ي  كغيرها.  البف س ـ الجم

كالاػكرة   القاػيدة ليكسػؼ بكػار بنػا كمف المراجع ال ديثة عيػدت كثيػران  مثػؿ: 
يس  كعسػػس النقػػد نػػم مػػد  سػػف كبػػد ات  كمكسػػيق  الوػػعر إلبػػراهيـ علالوػػعرم  بنػػا كال

يمػػػي هػػػ ؿ  كال اػػػكمة بػػػيف غنم مػػػد لاغدبػػػي ال ػػػديث  اغدبػػػي غ مػػػد بػػػدكم  كالنقػػػد
 القدما  كالم دثيف لعثماف مكايي كغيرها. 

يي الخمهيد  يػاة ناػيب  ناكلتكقد جا ت الدراسة يي خمهيد ك مسة ياكؿ  خ
عغراضػػ  الوػػعرية  ممػػث ن كميهػػا كمعمقػػػان  كرضػػتكديكانػػ   كيػػي الفاػػؿ اغكؿ   كنسػػب

لمقاػيدة كالمقطعػػة يػي وػػعرل   ةالفنيػػ بنيػةف الكجػػا  الفاػؿ الثػػاني كػ  كمػ  الناػكص
نػػت نسػػبة المقطعػػات نلػػ  القاػػائد يػػي ديكانػػ   ككضػػ ت الخوػػكيؿ البنػػائي لكػػؿ مػػف يكب

يدرسػػت القاػػيدة كالمقطعػػة. كيػػي الفاػػؿ الثالػػث خناكلػػت الخوػػكيؿ المغػػكم اغسػػمكبي  
 لغخ  كعسمكب  كمؤثرات اغسمكب. 

ة الوػػعرية لػػدل ناػػيب  ككٌمقػػت الفاػػؿ الرابػػع يقػػد قمػػت بب ػػث الاػػكر  يػػي عمػػا
قريبػػػة بسػػػيطة. كيػػػي الفاػػػؿ  لكمػػػ  مػػػا كرد يػػػي بعػػػض الدراسػػػات الخػػػي اػػػكرت اػػػكر 

ال ػػػػامس خ ػػػػدثت كػػػػف البنيػػػػة اإليقاكيػػػػة يػػػػي مكسػػػػيقاها ال ارجٌيػػػػة كالدا ميػػػػة  كبعػػػػض 
 العكامؿ المؤثرة ييها. 
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الخػػػي رعيخهػػػا ممٌ ػػػة مػػػف   ك خمػػػت دراسػػػخي ب اخمػػػة علممػػػتي ييهػػػا بػػػبعض النخػػػائج
 القايدة.  بنيةخي مع جكل

ف مػا قمػت بػ  هػك جهػدم؛ يػإف كػاف  كمؿى  النقصي  كال بد عف يعخرمى  اإلنسػاف  كا 
ف  الخكييػػػؽ  ميفػػػي يمػػػف ات يػػػي السػػػما   كالوػػػكر غسػػػاخذخي كمروػػػدٌم يػػػي اغرض  كا 

 كانت اغ رل  يمف نفسي كعس ؿ ات الخكييؽ. 
 

 الباحث. 
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   غاِب ان راكح حِكته وممكغته. -التمهِد

 

 أواًل: اسمه وغشأته وافكته. 

 

 ثكغًِك: عالقته اكلخلفكء في عاره. 

 

ة.   ثكلثًك: ممكغته الشعِر

 

 رااعًك: دِواغه. 
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 أوالً: اسمه ونشأته وصفاته. 

 اسمه وغساه:  -0
  كمػ  عف اسػم  ناػيب بػف ربػاح الماادر الخي كجدت ييها خرجمة لوػاكرم فقتخا

كوػػيرخ  كعاػػم  ككائمخػػ ؛ كلعػػؿ السػػبب يػػي ذلػػؾ عف   لكنهػػا لػػـ خػػزد كمػػ  ذلػػؾ وػػيئان كػػف (1)
يبان كبده عسكد  يمـ ي فؿ الركاة ب    يف ذكركا نسب .   ناي

يىدى كم  كبػد العزيػز كقد  كاش نايب يي الفخرة اغمكية  ككاف عكؿ ذكرو ل    يف كى
 الزم  كامخد    خ  كياة كبد العزيز.  نذبف مركاف يي مار  ا

لػػد ييهػػا  لكػػف داكد سػػمـك جػػامع كلػػـ خػػذكر الماػػادر الخػػي خر  جمػػت لػػ  السػػنة الخػػي كي
هػػػػ( يػػػي   يػػػة معاكيػػػة  معخمػػػدان كمػػػ  الفخػػػرات  44ف  رٌجػػػح عف خكػػػكف كالدخػػػ  سػػػنة )االػػػديك 

الزمنية الخي قضاها نايب يي بػ ط ال مفػا  الػذيف كااػرهـ  كهػـ: كبػد الممػؾ بػف مػركاف 
هػػ(  99-96بػف كبػد الممػؾ )هػػ(  كسػميماف  96–86هػ( كالكليػد بػف كبػد الممػؾ ) 65-86)

كثػ ث سػنيف هػػ(  1.5-1.1هػػ(  كيزيػد بػف كبػد الممػؾ )1.1-99ككمر بف كبد العزيػز )
 –كما سي خي  –نعمـ مف الماادر هػ(  ك يف 125-1.5بف كبد الممؾ )امف   ية هواـ 
هػ  كهذا يخطابؽ مع  45-.4هػ( يإف خرجيح سنة كالدخ  يككف ما بيف  1.8عن  مات سنة )

. ما   ذهب نلي  سمـك
هػ(؛ ينايب  يف بدع ينظـ الوعر ال بد 44) ةلكف جامع الديكاف ييرجح عن  كلد سن

يي  كعن  كاف قد خجاكز العوريف  كيي هذل السنة خكج  نل  كبد العزيز بف مركاف
 .(2)مار

                                                 
. كابػػف قخيبػػة : 1974. خ قيػػؽ: م مػػكد م مػػد وػػاكر  دار المػػدني  القػػاهرة 648  طاقللكت فحللو  الشللعراءيينظػػر: الجم ػػي  ابػػف سػػ ـ:  1

. خ قيػػػؽ: 1/214 غياألغلللك. كاغاػػػفهاني  1958  القػػػاهرة 2. خ قيػػػؽ: ع مػػػد م مػػػد وػػػاكر. دار المعػػػارؼ  ط.41  الشلللعر والشلللعراء
. خ قيػػؽ: كبػػد العزيػػز الميمنػػي  لجنػػة الخػػ ليؼ 291  سللمط اليلللي. كعبػػك كبيػػد البكػػرم: 4..2  بيػػركت 2ن سػػاف كبػػاس  دار اػػارد  ط

. خ قيػػؽ: جمػػاؿ م ػػرز كزميمػػ . الهيئػػة 1/334 هللرة فللي ملللوو ماللر والقللكهرةاالغجللوا الز . كابػػف خغػػرم بػػردم: 1936كالنوػػر كالطباكػػة 
. خ قيػػؽ: ن سػػاف كبػػاس. دار الغػػرب اإلسػػ مي  بيػػركت 6/2752 معجللا األداللكء. كال مػػكم  يػػاقكت: 1971ة  القػػاهرة الماػػرية العامػػ

. 1989. خ قيػػػؽ: ع مػػػد راخػػػب  ٌمػػػكش. دار الفكػػػر  دموػػػؽ 26/139 مختالللر تلللكِر  دمشلللس الالللن المسلللكمر. كابػػػف منظػػػكر: 1993
وسللِر . 3..2خ قيػػؽ: بوػػار معػػركؼ. دار الغػػرب اإلسػػ مي  بيػػركت . .3/33 ووفِللكت المشللكهِر واألعللالا تللكِر  االسللالاكالػػذهبي: 

. خ قيػؽ: 27/93 اللوافي اكلوفِلكت . كالاػفدم: 3..2بيركت  11. خ قيؽ: وعيب اغرناؤكط  مؤسسة الرسالة  ط5/266 أعالا الغاالء
. خ قيػؽ: 4/197. واللذِ  علِهلك الوفِلكتفلوات . كابػف وػاكر الكخبػي: 1997عكخفريد ياينخرت. المعهد اغلماني لألب ػاث الوػرقية  بيػركت 

 ـ. 1974ن ساف كباس. دار الثقاية  بيركت  

 . 1967. جمع  : داكد سمكـ مطبعة اإلرواد  بغداد  5  مقدمخ  صالدِواننايب بف رباح:  2
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نف كػػدـ خ ديػػد سػػنة كالدخػػ   لػػدليؿ كمػػ  عف الػػركاة ربمػػا عغفمػػكل كلػػـ ي فمػػكا بػػ ؛ غنػػ  
المكف  ينفر من  المجخمع العربي  كي خقرل لسػكادل ككبكديخػ   لكػف االهخمػاـ بػ  خػـ  بد عسكدك

 –الػركاة  –   كاخسعت وهرخ  كند ال مفا  كالكالة كاغدبا   كنػراهـ يخييما بعد   يف ذاع ا
 يثبخكف سنة كياخ . 

؛ يخخفؽ الماادر الخي خرجمت ل  كم  عن  مكل  كبػد العزيػز بػف مػركاف    عما نسب
  ياوػخرال (1)ف الركايات خذكر عن  كاف لػبعض العػرب مػف كنانػة  الخػي سػكنت بػكادم كٌدافلك

 نػكبييىفٍ لكالػديف   ننػكخقكل كاوخرل كبد العزيػز كال ل  كمػا قيػؿ عكبد العزيز منهـ  كقيؿ ننهـ 
عمػ  سػكدا   "كخذكر بعض الركايػات عف  .كانا ل زاكة  ياوخرت امرعة مف  زاكة عم  سٌ مة

ا سٌيدها ي ممت من  يمما مات عبكل باك  كٌم   كما ذكرت الركايات عنػ  مػف عاػؿ كقع كميه
 . (2)"كربي مف قضاكة

لكف هذل الركايات كم  ا خ يها ال خكػاد خ مػس ال قيقػة؛ غف الماػادر كالػركاة قػد 
عغفمػكا سػنة كالدخػ   يكيػؼ لهػػـ عف يخ ػدثكا كػف عاػم   مػع عنهػػـ لػـ يػذكركا وػيئان كػف كالدخػػ  

   بػؿ نف عكؿ  بػرل يػي الماػادر  جػا  مػف  ػديث جػرل بينػ  كبػيف ع خػ    يػث بػػدع كنوػ خ
 يقكؿ الوعر. 

لكػػف الكنيػػة الغالبػػة كميػػ  هػػي عبػػك  (4)  كقيػػؿ ننػػ  ييكنػػ  عبػػا ال جنػػا  (3)ييكنػػ  عبػػا ًمٍ جػػف    
 . (5)م جف؛ غف ع بارل يي معظمها كردت بالكنية اغكل 

 لقاه: -4
سػندها كنػد عف لقب  النُّاػيب بػ داة الخعريػؼ يػي ركايػة ينخهػي  ذكر اغافهاني يي عغاني   

ابنة الواكر   النايب  كهي بنت ةغرضاسمها ع د ع فاد نايب  يي  ديث  كف كٌمة ل  

                                                 
وعرل. ال مكم  ياقكت: كٌداف: قرية بيف مكة كالمدينة  كهي مسكف مجمككة مف القبائؿ  مثؿ: كنانة كضمرة كغفار  ذكرها نايب يي  1

 ـ. 1977. دار اادر  بيركت  5/356 معجا الالدان

الوافي . كالافدم: 1/334 الغجوا الزاهرة. كابف خغرم بردم: 1/214 األغكغي. كاغافهاني: .41 شعر والشعراء لاابف قخيبة:  2
 . 4/197 الوفِكتفوات   كابف واكر الكخبي: 27/93 اكلوفِكت

. كالذهبي: 26/139 مختار تكِر  دمشس. كابف منظكر: 1/334 الغجوا الزاهرة. كابف خغرم بردم. 1/215 : األغكغياغافهاني 3
. خ قيؽ:م مد عبي الفضؿ نبراهيـ كزميمي . المكخبة 3/321 المزهر في علوا الل ة وأغواعهك. كالسيكطي: .3/33 تكِر  االسالا

 .4..2العارية  بيركت  

 . 291 سمط اليلي. كعبك كبيد البكرم: .41  الشعر والشعراءابف قخيبة:  4

 . 1/234  ك 1/233  ك 1/214: األغكغيينظر مث ن  اغافهاني:  5
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خ ػػػػدث اغاػػػػفهاني كػػػػف نسػػػػب   ذكػػػػر عنػػػػ  ليقٌػػػػب   ػػػػيف  ك  (1)ذكػػػػر ييهػػػػا عف لقبػػػػ  الناػػػػيب 
 . (2)بالنايب يي البادية خعظيمان ل 

  كبناػػػػيب (3)لركايػػػػات يػػػػي الماػػػػادر خػػػػذكرل بناػػػػيب اغكبػػػػركقػػػػد كردت بعػػػػض ا 
 ر الهاومي مكل  المهدم.   كذلؾ خمييزان ل  كف نايب اغاغ(4)اغسكد المركاني

كجا  يي خهذيب نا ح المنطؽ لم طيب الخبريزم  عف هناؾ ث ثة رجاؿ كؿ كا د 
سػػكد المركانػػي  اسػم  ناػػيب  لكنػػ  ميػزهـ  يػػاغكؿ ناػػيب ابػف اغسػػكد  كالثػػاني ناػيب اغ

  ككذلؾ ذكرهـ السيكطي يي المزهر خ ت باب )معريػة (5)كالثالث نايب اغبيض الهاومي
 .(6) )معرية المخفؽ كالمخفرؽ(

اخفقت الماادر كم  عف اسـ كالدل رباح  كلكف كمػا مػر منػا عف الماػادر ا خمفػت  
ر  غنػػ  يؿ عك نسػػهاب يػػي بدايػػة اغمػػاػػيػػي نسػػب  كعاػػم   ككػػذلؾ يإنهػػا لػػـ خػػذكر كائمخػػ  بخف

 كلد عسكد المكف كبدان. 
كناػػيب ييمػػا كاػػؿ نلينػػا مػػف وػػعرل  لػػـ يػػذكر عبػػال؛ كلعػػؿ السػػبب يرجػػع نلػػ  كػػكف  

ليخفػػا ر بػ   كعػػادة الوػعرا  الػػذيف يخػػذكركف ناػيب كبػػدان عسػكد  يمػػـ يسػخطع عف يػػذكر كالػدل 
ي مػػؿ وػػيئان هـ ليخفػػا ركا بهػػـ كبقبػػائمهـ كبمػػ ثرهـ بػػيف القبائػػؿ؛ يعمػػ  لػػـ يػػذكرل غنػػ  ال  آبػػا

يفا ر بػ . يقػكؿ كبػاس العقػاد: "نف الاػفات الم مػكدة كنػد العػرب خمخقػي جميعػان يػي اػفة 
. كيعنكف بالكـر النسب ال ر  يف يافكف الرجؿ ب ن  كريـ النسب. ككانت  كا دة هي الكـر

دة هػػػي المػػػـؤ  كيعنػػػكف بػػػ  النسػػػب مػػػة كنػػػدهـ خمخقػػػي جميعػػػان يػػػي اػػػفة كا ػػػالاػػػفات المذمك 
 . (7)كضيع"المد كؿ عك ال

ممػػا سػػبؽ يخضػػح عف ناػػيبان لػػـ يػػذكر كالػػدل يػػي وػػعرل  كمػػا عف الماػػادر لػػـ خػػذكر 
  كمػػا يعمػػكا مػػع غيػػرل مػػف الوػػعرا  يػػي كاػػرل؛ غنػػ  كبػػد بالخناسػػؿ  كال اكخػػراث لهػػذل  نسػػب

 الطبقة كند العرب ال ٌمص. 

                                                 
 1/214   األغكغياغافهاني    1

 .1/214نفس     2
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امػرعة مػف عما كالدخ   يالركايات خقكؿ ننها سكدا  نكبية  كعف اسمها سػٌ مة  اوػخرخها 
 .   (1) زاكة كهي  امؿ بنايب

يذكرها يي وعرل  كخذكر الركايػات عنػ   ػيف بػدع يقػكؿ الوػعر يػي وػباب  عراد لكن  لـ 
ال ركج نل  كبد العزيز بف مركاف  ينا خ  عم  ب ال ي رج  كيان مف عف ييخهـ باإلباؽ كمػ  

الكػٌرة  ي وػارت كميػ   ل  ي كػادك لكن  امـ كم  ال ركج ك ػرج  يقبضػكا كميػ  كعكػادعسيادل  
 . (2)كالدخ  عف ي  ذ ناقة بعينها لسركخها  يركبها كنجا بها  لياؿ نل  مبخغال

كي خي  بر كالدخ  يي  بػر ثػاف   ػيف يػذكر عنػ  عكخقهػا  بعػد اخاػال  بعبػد العزيػز  
 ]الطكيؿ[     (3) لكنها كانت قد بمغت مف الكبر كخٌيان  كيي ذلؾ يقكؿ:

لللللللليَ   اعللللللللدمك ولمغغللللللللي فكدِللللللللت أم 
 

 علللللال اللللللرأَس مغهلللللك مالللللرٌة ومشلللللِبُ  
عما زكاج   يقد كان  نايب كقدة السكاد كالعبكدية  يكانت خؤلم  بوػدة  لدرجػة عٌف  

. نف (4)ع ػػد عبنائػػ  عراد الػػزكاج مػػف امػػرعة مػػف غيػػر جمدخػػ   يػػ مر كبيػػدل عف يجػػٌركل كيضػػربكل
ف كػػاف ي ػػاك  ؿ يػػي مكاقػػؼ كثيػػرة مثػػؿ هػػذل الركايػػة  لخػػدؿ كمػػ  مػػدل خػػ ثر ناػػيب ب الػػ   كا 

سرارها يي نفس   لكنها خركت يي نفس  غٌاة ما بعدها غٌاة.   ن فا ها كا 
كقػػد كردت بعػػض ع بػػار لػػ   عنػػ  خػػزكج مػػف امػػرعة بيضػػا  خمنعػػت كميػػ  عكؿ عمرهػػا  

 . (5)لكنها  يف عاٌر كميها نايب خزكجخ  راضية ب 
اد بػػػذلؾ الػػػزكاج عف نفسػػػيخ  المخ لمػػػة خجػػػال كرقػػػ  اغسػػػكد  يػػػ ر  نف هػػػذل الركايػػػة خؤكػػػد

لكنان غير السػكاد. كيػي ركايػة ذكرهػا ابػف منظػكر  عنػ  خػزكج عـ م جػف  ككانػت  بنا لييكٌرث ع
. كلعػػؿ المػػرعة البيضػػا  الخػػي (6)سػػكدا   يممػػا اوػػخاؽ نلػػ  البيػػاض  خػػزكج مػػف امػػرعة بيضػػا 

 ربمػا لػـ يػنجح يػي  مػط النسػؿ  كظمػت كقػدة السػكاد غنػ كناها هنػا هػي نفسػها عـ م جػف؛ 
  كمػػا عنػػ  ذكػػر بناخػػ   كقػػد لزجػػر ابنػػ  كػػف الػػزكاج مػػف ابنػػة سػػيد م زمػػة لنسػػم   كدليػػؿ ذلػػؾ عنػػ 

 فض كميهٌف مف سكادل  يهذل المرارة عاب ت خ زم  طكاؿ  ياخ . ن
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 .1/215نفس    2
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كلعؿ السبب يي هذا  عف نظرة اإلس ـ الخي خساكم بيف البوػر دكف يػرؽ يػي المػكف 
سار كميها نايب  كآمف بها  لكنها غير الرسالة  عك الجنس نال بالخقكل  كهي الرسالة الخي

 الخي كانت منخورة يي مجخمع البادية  الذم خ كم  العادات كالخقاليد كركح العابية. 
ككثيرة هي مغامراخ  مع النسا  مف غير جمدخ   كلعم  عراد عف يعكض الػنقص الػذم 

 ي س ب  بسبب لكن  الذم الزم  يي  ياخ . 
مػػكلػ  ع ػت ذكرهػػا يػي  دي ة  كقفػت نلػػ  دى ثػ   ػػيف بػدع يقػكؿ الوػػعر  ككانػت كاقمػة جى

اخ  يي  بر قدكم  كم  ن. كما عن  ذكر ب(1) خارهااجانب  خثبت قدمي  يي هذل الطريؽ الخي 
كمػػر بػػػف كبػػػد العزيػػز يوػػػكك كسػػػادهف بسػػػبب لػػكنهف الػػػذم كرثنػػػ  منػػ   يفػػػرض لهػػػف كمػػػر 

 .(2)يريضة

 افكته وأخالقه:   -3
ر نايب يي  بر  ديث  مع كبد الممػؾ بػف مػركاف عف لكنػ   ائػؿ  ذك أ( الافكت الجسدِة:

  كوػػعرل (4)"ككػػاف عسػكد  فيػػؼ العارضػػيف  نػاخئ ال نجػػرة". (3)كوػعرل مفمفػػؿ  ك مقخػ  موػػكهة
 . (5)عبيض المكف

 ب( الافكت الُخُلقِّة: 

خجمع الماادر الخي خرجمت ل   كم  عف نايبان لػـ يكػف ذا  ػظ يػي الهجػا   كهػذا 
 ناقوخ  يي الفاؿ اغكؿ  كند ال ديث كف عغراض  الوعرية. عمر سخخـ م

ان  يعػػػرؼ قػػػدر نفسػػػ   كب ااػػػة كنػػػد  كمػػػا اخفقػػػت الماػػػادر كمػػػ  عنػػػ  كػػػاف ياػػػي
منادمخػػػ  ال مفػػػا  كالساسػػػة  اػػػادقان يػػػي  ديثػػػ  كفيفػػػان. يقػػػكؿ ناػػػيب يػػػي ركايػػػة عبػػػي الفػػػرج 

ل يٌيػة مػف ننوػادل يػي سػخر اغافهاني: "كات نني كم  ذلؾ ما قمت بيخان قط خسخ ي الفخػاة ا
 .(6)عبيها"

                                                 
 .1/215 األغكغي اغافهاني :  1

 .1/227نفس    2

 .1/223نفس     3

 1/224نفس    4

 .1/225نفس    5

 .1/237  نفس  6
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بػػدكم: "عمػػا بيػػكت ال  يػػة الخػػي خػػردد كميهػػا  يقػػد كػػرؼ ابخػػدا ن كيػػؼ  لكيقػػكؿ كبػػد
 .(1)يجعؿ لنفس   دكدان  كما كرؼ كيؼ يككف دائمان نقي الثكب  سف الزٌم "

"يعػػرؼ مػػف عيػػف خؤكػػؿ  –بمغػػة العػػرب  –عنػػ   يةكلعػػؿ عبػػرز مػػا ييػػ  مػػف اػػفات نفسػػ
طمب سميماف بف كبد الممؾ مف الفرزدؽ عف ينودل  ككاف يظف عن  سيمد    الكخؼ" ي يف 

يػانبرل ناػيب  ػيف رعل الغضػب كاإلنكػار كمػ  كجػ  ال ميفػة  ذهب الفرزدؽ يمػدح آبػا ل  
 ليقكؿ ل : "كلك سكخكا عثنت كميؾ ال قائب". 

 كاغمر ذاخ  يخكرر  يف ريض كمر بف كبد العزيز اسخقبال  مع غيػرل مػف الوػعرا  
لم  ذ ع ذها كميهـ  خدكر يي معظمها  كؿ النسيب  يقاؿ النايب: قكلكا لم ميفة عنا الذم 

 يبدع وعرم بقكؿ: "ال مد ت". 
قها يػػػي مكانهػػػا المناسػػػب ػػػكب ككثيػػػرة هػػػي  .عم ذكػػػا  هػػػذا الػػػذم يعمػػػـ عٌيػػػة بضػػػاكة ييسى

االاػطداـ مػع ين ل بنفسػ  كػف مػكاطف عن    ك (2)الركايات الخي خبيف  يسف خ دب  مع ال مفا 
 الوعرا . 

ؼ كرا ل  كال قػػلقػػد كػػاف ناػػيب مػػف الرجػػاؿ الكػػراـ الػػذيف سػػٌكدكا عنفسػػهـ ال بعوػػيرة خ
كنػػ ل ب دبػػػ  كمػػا يوػػػين     ب سػػب عك نسػػب يفػػػا ر بػػ   بػػؿ سػػػٌكد نفسػػ  "بػػػالمرك ة كالسػػمت

كنجػػكال  كبمػػ  مػػف  خػػ كبػػيف الخوػػب  بػػذكم اغقػػدار كاغ طػػار  يجمػػع بػػذلؾ ك ني كي ػػكؿ بينػػ 
 .(3)غاية ما يي كسع  عف يبمغ   كليس هك بقميؿ"ذلؾ 

ينايب كٌكف نفس  مف كبد ييباع كيوخرل  نل  واكر يي ب ط ال مفا   كليس ذلؾ 
سػػف  مقػػ  كخ دبػػ  مػػع نظرائػػ  مػػف الوػػعرا    بمػػٌف مػػف ع ػػد  ننمػػا بمكهبخػػ  كذكائػػ  كيطنخػػ   ك ي

نادمػػػة ال مفػػػا   كال كمػػػع ال مفػػػا . يكػػػاف يعػػػرؼ قيمػػػة نفسػػػ   ككػػػاف يعػػػرؼ عنػػػ  ال يي سػػػف م
نليػػػ  يػػػي هػػػذا اقػػػب نلػػػ  المػػػدل الػػػذم يمكػػػف عف ياػػػؿ الث لعاػػػ اب السياسػػػة  ينظػػػر بفكػػػر 
 المجخمع  كآثر الكقكؼ كندل. 

كهك رجؿ كػرؼ كيػؼ ياػؿ نلػ  الطبقػة العميػا مػف طبقػات المجخمػع  ككػرؼ كيػؼ 
ضػب  يخارؼ  دكف عف يؤذم مػف مػٌد نليػ  يػدل. ككػاف مػف اػفاخ  كػذلؾ عنػ  ال يسػاكرل الغ
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كال يسب ع دان كال يضرب ع دان كذلؾ نذا جرل  ديث بين  كبيف ع  ئ  كجمسائ   لكن  كػاف 
 . (1)يعقب بك ـ ينـ كف ال زف كالقهر بسبب لكن  

 ت( هِئته ومظهره: 

مظهػػػرل كهيئخػػػ ؛ يكػػػاف ال يمػػػبس نال عنقػػػ  الثيػػػاب  كع سػػػف  فاخاػػػؼ ناػػػيب ب سػػػ
  كهػػك مػػف وػػعرا  الػػب ط اغمػػكم  خيعطػػ  لػػ    كيػػؼ ال يمػػبس الثيػػاب بهػػذل الاػػفات(2)الػػزمٌ 

اغكطيات  كي  ذ الجكائز  كمف جهة ثانية لعم  عراد عف يي في سػكادل  كيعػكض كمػ  نفسػ  
الثيػاب النقيػة  اظر نلي  لممرة اغكل   خمفت نظرللكن  ال الؾ  بمثؿ هذل الثياب   خ  نف الن

 سكاد مف يمبس هذل الثياب.  لالمكواة  كال يمفت نظر 
 عصره:  انٌاً: عالقته بخلفاءث

 فخوػػير الركايػػػات نلػػػ  عف ناػػػيبان كػػػاف ذا مكانػػػة مخميػػػزة كنػػػد  مفػػػا  بنػػػي عٌميػػػة الػػػذي
كاارهـ؛ ي كؿ عمرل كاف منقطعان لعبد العزيز بف مركاف يي كاليخ  كم  مار  ك يف  ػرج 
  مػػف قبيمخػػ  كقػػد العػػـز كمػػ  الػػذهاب نليػػ   ي ػػيف كاػػؿ نلػػ  كبػػد العزيػػز بعػػد كنػػا  السػػفر

 ]المخقارب[                    (3) كطكؿ االنخظار  مد   بقايدة منها:
للللللللللللز عللللللللللللل  قوملللللللللللله   لعاللللللللللللد العِز

 
 هْ ر ِغَعلللللللللللللللللللللٌا ظلللللللللللللللللللللكه وغِلللللللللللللللللللللرهاُ  

 أالللللللللللللللللللوااها نُ َِ و أْللللللللللللللللللللفاكُاللللللللللللللللللل 
 

 عللللللللللللللللللللللللللللكمرهْ  و مأهولللللللللللللللللللللللللللللةٌ ودارُ  
 . (4)يمما انخه  منها  قاؿ كبد العزيز: عكطكل عكطكل 
بػػ ط ال مفػػا  ييمػػا بعػػد  كلػػيس ذلػػؾ يمػػف هنػػا بػػدع ن ػػك الوػػهرة كالاػػيت الػػذائع يػػي 

يقػػػط  بػػػؿ عمػػػاـ وػػػعرا  ي ػػػكؿ كػػػالفرزدؽ كجريػػػر كغيػػػرهـ  كهػػػذل الم ظػػػة مهػػػدت لػػػ  الطريػػػؽ 
عهمػ   ؽ  ككانػت البدايػة ال قيقيػة ليعخػؽليابح  ران بعد عف عمر كبػد العزيػز بػ ف يػثٌمف كيعخػ

 مف الرٌؽ. 
ل  ككاف كبد العزيز ككاف لنايب ر مة سنكية نل  كبد العزيز  يمد   كي  ذ جكائز 

 ي فؿ ب  كيقدم  كم  غيرل  كلما مات رثال نايب. 
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يمما كلي كبد الممؾ بف مركاف ال كـ  قٌرب  كعجزؿ ل  العطايا  كرغػب يػي منادمخػ   
 لكف نايبان اكخذر كف ذلؾ بسبب لكن  ك مقخ   ي كفال مف ذلؾ. 

جمػدخؾ. مػع  عهػؿعر عما الكليد بف كبد الممؾ ي يف مد   نايب  قاؿ ل : عنػت عوػ
ف (1)عف نايبان  يف ذكر قاخ  مع الكليػد لػـ يعجبػ  هػذا الكاػؼ  بػؿ طمػع يػي الزيػادة . كا 

 كم  م بخهـ ل   كخقديمهـ نيال كم  غيرل مف الوعرا . إنما يدؿ يدؿ هذا كم  وي   
جخمػع كنػدل الفػرزدؽ كناػيب  يطمػب مػف الفػرزدؽ اك يف كاف سميماف كلٌيػان لمعهػد  

كاف من  نال عف مػدح قكمػ  دكف ال ميفػة  يغضػب سػميماف  كعمػر ناػيبان عف عف يمد    يما 
يمد ػػ   يمد ػػ  ب  سػػف المػػدح  يػػ جزؿ لػػ  العطػػا   كلػػـ يعػػط الفػػرزدؽ وػػيئان  ي ػػرج غاضػػبان 

 .(2)مف مجمس سميماف
كلما جا  كمر بف كبد العزيز  كيرؼ كن  عن  كاف ياد الوعرا   كال يعطي ع ػدان  

  يعاخب  كمر غن  كػاف يوػبب بالنسػا   يػ  برل ناػيب عنػ  كػؼ كػف لكٌف نايبان د ؿ كمي 
ذلػؾ  يطمػب ناػيب منػ  عف يفػرض لبناخػ  يريضػة غنهػٌف   اغمر  كوهد جماكة مف مجمسػ

 .(3)فٌ لـ يخزكجف بسبب لكنهف  كلـ ي ت ع د ل طبخهف  يفرض له
 – ككرد كػػف يزيػػد بػػف كبػػد الممػػؾ عنػػ  مػػأل يػػـ ناػػيب جػػكهران اسػػخغن  بػػ   خػػ  مكخػػ 

ف (4)قاػػيدة امخد ػػ  ييهػػا اسخ سػػنها كطػػرب لهػػابسػػبب  –كمػػا خػػذكر ركايػػة اغاػػفهاني  . كا 
 ب العالية الخي كاؿ نليها.ي  مكانة ناماح هذا ال بر  يهك دليؿ ك

زة  يػ ب  كمدح مػف ال مفػا  هوػاـ بػف كبػد الممػؾ  يطمػب مػف ناػيب عف يسػ ل  جػائ
قػػاؿ لػػ  نف يػػد ال ميفػػة عجػػزؿ ـ كػػف ذكػػا  كسػػركة  ضػػكر  يناػػيب ذلػػؾ  ككػػاف جكابػػ  يػػن

كخػػ  ر كنػػ  ناػػيب  ػػيف  .(5)بالعطػػا  مػػف لسػػاف ناػػيب  ي  سػػف نليػػ  هوػػاـ ككايػػ ل ككسػػال
 خفؿ بػ  كع سػف ارٌؽ هواـ ل   ك عااب   يمما كاؿ نل  هواـ مد    كلي ال  ية لمرض 

 . (6)امخ  ككام 
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هـ  كهػػذل نف هػػذل الع قػػة القكيػػة بػػيف الوػػاكر كبػػيف  مفػػا  بنػػي عميػػة الػػذيف كااػػر 
المػػػكدة الخػػػي ي ممهػػػا ال مفػػػا  لػػػ   كسػػػؤالهـ كنػػػ  نف غػػػاب كػػػنهـ  لػػػدليؿ كمػػػ   سػػػف قكلػػػ   

  كمػا عنػ   فػظ الػكدَّ ك سػف الاػنيع مػف كبػد العزيػز  ي زمػ   كادؽ مد    كريعة ع  قػ
 طيمة  ياخ . 

 كاػػػؿ نليهػػػا يػػػي بػػػ ط ال  يػػػة  كهػػػذا كيمكػػػف القػػػكؿ نف ناػػػيبان بهػػػذل المنزلػػػة الخػػػي
الذم  ظي ب  كم  غيرل مف الوعرا   ننما بسػبب كقػكؼ ال مفػا  كرا ل اسخ سػانان الخفضيؿ 

كػاف بعيػدان كػف الديباجػة ككػف العاػبيات كالمفػا رات   –كما سػي خي  –لوعرل  نذ نف وعرل 
 دكيان لـ يطرؽ باب ال ضارة الذم طرق  غيرل مف الوعرا . ببؿ كاف 
 

 ثالثاً: مكانته الشعرٌة: 

 سف خاري  يي وعرل  جعمخ  مقدمان كم  مجمككة مف الوػعرا  نف لباقة نايب  ك 
يػػي كاػػرل  كمػػا عف بعػػض الوػػعرا  الػػذيف كااػػرهـ كػػالفرزدؽ كجريػػر كالكميػػت كذم الرمػػة 
كاغ ػػكص ككثٌيػػر  قػػد وػػهدكا لػػ  عنػػ  وػػاكر مقػػدـ  بػػؿ هػػك عوػػعر عهػػؿ جمدخػػ   كمػػا كاػػفكل 

 باإلجادة كالفاا ة كالف كلة. 
كقدمػػ  كمػػ  الفػػرزدؽ غنػػ   لد عجػػاز قػػف بػػف كبػػد الممػػؾ كقػػد مػػٌر بنػػا كيػػؼ عف سػػميما

ع سػػػف قػػػكؿ المػػػدح  كمػػػا عف الفػػػرزدؽ عنكػػػر كمػػػ  ناػػػيب وػػػعرل كنػػػدها كرضػػػ  كميػػػ  يػػػي 
 ي مرل عف يكخـ وعرل كال يقكل  غ د.  مهددة المدينة  غن  عدرؾ عف منزلخ 

 ثػػـ كاػػف  جريػػر ب نػػ  عوػػعر عهػػؿ جمدخػػ   عم عف هػػؤال  الوػػعرا  الػػذيف دار اػػراك 
معهـ  كانكا ينظركا نلي  كم  عن  عوعر عهؿ جمدخ  يقط  ك يف يوهدكف ل  يككنكف ممخمئيف 

 بالمرارة كال قد كالكراهية.
يضػػػمت ناػػػيبان كمػػػ  كيثٌيػػػر كاغ ػػػكص  ايػػػة كػػػف اغاػػػفهاني  عف سػػػيدة عمكيػػػة كيػػػي رك    
ر . كيي  بر آ ر عف ثػ ث نسػا  خػذاكرف وػعر ناػيب كوػعر كثٌيػ(1)كخركا مجمسها غضباي

 .(2)كوعر جميؿ  يكاف الخفضيؿ م الفان نايبان 
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كقػػد هجػػال كػػدد غيػػر قميػػؿ مػػف وػػعرا  كاػػرل؛ يهػػاجمكا سػػكادل الػػذم ييعػػٌد معػػٌرة يػػي 
 مجخمع ي خقر السكد؛ غن  مخ ـز كالعبكدية. 

عف ناػيبان كيػد كمػ   نذ يػركلك يسد كم  الجػكائز الخػي كػاف ي  ػذها مػف ممدك يػ ؛ 
لمػاذا هػذل العطايػا لهػذا العبػد  : كطػال كبػد ات ككسػال. يقيػؿ لػ كبد ات بف جعفر يمد ػ   ي

ف وػعرل لع ي  كقػد اسػخ ؽ عكثػر ربػاغسكد  يكاف جكابػ  "نف كػاف عسػكد يػإف ثنػا ل عبػيض  كا 
 . (1)مما ع ذ"

نف مثؿ هذا ال بر لػدليؿ كمػ  عنػ  كػاف م سػكدان  خػ  يػي جػكائزل الخػي ع ػذها  مػف 
 ركف ل  الكد كالثنا . الناس كمف الوعرا   مع عنهـ ييظه

 ]الطكيؿ[     : (2)كقد سمع  مرة ابف عبي كخيؽ الناقد يقكؿ
 ُأْخَللللس ملللن الطِلللر إن الللدا وللللاوملللدُت 

 
 أطِلللللللرُ  غحللللللو  الحجللللللكزِ  سللللللغك اللللللكرسٍ  

عنػػػػ  غػػػػراب ). ككنػػػػ  بػػػػذلؾ (غػػػػاؽ يإنػػػػؾ خطيػػػػر)قػػػػؿ  :يكػػػػاف ردل سػػػػا ران  يقػػػػاؿ لػػػػ  
   كيي ذلؾ س رية مف و ص نايب كلكن . (3)(عسكد

ف هػػذا اال خقػػار كهػػذل السػػ رية الخػػي كػػاف يسػػمعها ناػػيب مػػف معااػػري   لػػـ خثنػػ  ن
ال بوػرؼ الوعرا  المجيػديف الػذيف ارخقػكا  كف قكؿ الوعر  بؿ نرال ياعد كيرخقي يي منازؿ

 عب كال كويرة  بؿ بمساف ككقؿ. 
كفيؿ بػ ف ييغػرم اػا ب  بجمػاؿ ال مػؽ ك سػف  "كقد آمف نايب ب ف المكف اغسكد 

  يهػػػك عهػػػؿه غف يي سػػػب لػػػ  مػػػا اػػػنع  بنفسػػػ   كال يي سػػػب كميػػػ  مػػػا اػػػنع  اآلبػػػا  السػػػيرة
 . (3)كاغمهات كال يد ل  يي "

كلعػؿ السػبب يػي هػذا المػـؤ  ك ػدة الطبػع خجػال ناػيب  عف المجخمػع يػي خمػؾ الفخػرة 
س رية  ةذكم النسب كالمكانة  نظر كاف ينظر نل  مف يقكؿ الوعر مف غير العرب ال ٌمص 

  كالمقاػكد هنػا عف الوػعر ميػراث مػف اآلبػا  كمػف اغجػداد  كال يقكلػ  نال مػف كػاف كاسخهزا 
 كربيان  الاان  ل  كويرخ  المعركية خدايع كن  كخقؼ كرا ل. 
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لكن  قػاـك هػذل النظػرة  كاسػخطاع بمػا عكخػي مػف ممكػة وػعرية  ككقػؿ كلسػاف نايػذيف  
 ي يػي الطبقػة السادسػة جمـ الما كاؿ نلي  كند ال مفا ؛ يقد جعم  ابف س ٌ نل  عف ياؿ 

 .(1)ياتلريقب ال جازية مف طبقاخ   مع اغ كص كجميؿ كابف قيس ا
كعدرؾ مف جا  بعدل قيمة وعرل  كما عيكجب بها مف كاارل؛ ياغامعي  يف كاف 

  كما كػرؼ مؤر ػك اغدب العربػي وػاكريخ   (2)ينود عبياخان ل  كاف يقكؿ: قاخم  ات ما عوعرل
ان مقػدمان يػي النسػيب كالمػديح  كلػـ يكػف لػ   ػظ  ني: "كػاف وػاكران ي ػ ن ياػييقكؿ اغاػفها

 .(3)يي الهجا   ككاف كفيفان"
كقػػػاؿ كنػػػ  يػػػاقكت ال مػػػكم: "وػػػاكر مػػػف ي ػػػكؿ الوػػػعرا  اإلسػػػ مييف  ...  ككػػػاف 

ان مقػػدمان يػػي النسػػيب كالمػػديح  مخريعػػان كػػف الهجػػا   ككػػاف مقػػدمان كنػػد الممػػكؾ يجيػػد  ياػػي
 ػػػؿ مقػػػدـ يػػػي المػػػديح ي. كقػػػاؿ ييػػػ  الاػػػفدم كابػػػف وػػػاكر الكخبػػػي ننػػػ  (4)يهـ"مػػػدي هـ كمػػػراث

 .(6)  كقاؿ كن  الذهبي نف وعرل يي الذركة(5)كالنسيب
عما مؤر ك اغدب يػي العاػر ال ػديث  يػإنهـ عناػفكل كمػا القػدما ؛ يوػكقي ضػيؼ 

هر  كهػك يقكؿ كن : "كاف كبير النفس  يمـ يخكرط يي هجا   ككاف كفيفان كل  غزؿ نقي طػا
. نف هػػذا الكاػػؼ لػػ  بػػ ف يقػػع ضػػمف الوػػعرا  العػػذرييف غيػػر (7)لػػذلؾ ييسػػمؾ يػػي العػػذرييف"

ف كاف قد خاػاب  زمنػان  نال عنػ  يمكػف عف يقػع يػي بػاب مكابػدة الػنفس  الخػي   دقيؽ خمامان  كا 
 خوعر بالمرارة كال سرة كالنقص. 

لدكلػة اغمكيػة  ككػاف كيقكؿ م مد كبػد العزيػز الكفػراكم ننػ  كػاف يىعيػٌد نفسػ  وػاكر ا
. كهػذا كػ ـ يجػارم الاػكاب؛ غف جػؿ  مفػا  بنػي عميػة ممػف (8)بنك عميػة يقركنػ  كمػ  ذلػؾ

خفضػيم  ك المنادمػة  كالخ مػي كػف غيػرل مػف الوػعرا   كاارهـ كاف يقدم  كيقربػ  نلػ  درجػة 
 كم  غيرل. 
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العقػػاد  ػػيف   ييعػػد كاػػفان دقيقػػان. نذ نف (1) كلعػػؿ كاػػؼ العقػػاد لػػ  بػػ ف )العبػػد السػػٌيد(
خناكؿ هذل الو اية  درسها مف نا يػة السػمٌك بػالنفس ذاخيػان دكف االخكػا  كمػ  وػرؼ قبيمػة 
عك عهؿ. يقكؿ: "قد كاف مثاالن يريػدان بػيف وػعرا  زمانػ   كبػيف الوػعرا  يػي كػؿ زمػاف  لمرجػؿ 

وػب  الكريـ الذم سٌكد نفس  بالمرك ة كالسمت  كن ل ب دب  كما يوين   كي ػكؿ بينػ  كبػيف الخ
 .(2)بذكم اغقدار كاغ طار"

ممػف كااػرل نف هذل اغكااؼ الخي اخاؼ بها نايب مف القػدما   كالم ػدثيف  ك 
مػػف ال مفػػا  كاغدبػػا   ننمػػا خػػدؿ كمػػ  وػػاكر ي ػػؿ  سػػما بنفسػػ  كبعقمػػ  كبمسػػان  كمػػ  لكنػػ   

ي كاسخطاع عف يكظـ غيظ   يف كاف ييعٌير بسػكادل  ككػاف هػذا اغمػر دايعػان لػ  كػي يسػير يػ
طريقة بكؿ ثبات كقكة  غير آب  بما ييقاؿ ل  ككن   كربما كاف ردل كم  مف يسي  نلي  كف 

 مفا  بوعرل  ك  كة لسان   كدماثة ع  ق .  طريؽ الخقرب مف الممدك يف كال
همػا لم ػات نقديػة  خػدؿ ييكال نغفؿ بعض لم اخ  النقدية؛ يهناؾ  براف كف نايب 

كؿ  يف سئؿ كف وعرا  كارل  قػاؿ نف جمػي ن نمػامهـ  كم   نكة ك برة كسداد رعم  ياغ
ككمر بف عبي ربيعة عكافهـ لمنسػا   ككيثيػران عبكػاهـ كمػ  اغطػ ؿ  كعمػد هـ لمممػكؾ  كهػك 

ة  مػػ. كالثػػاني  ػػيف اجخمػػع مػػع الكميػػت كذم الر (3)ييقػػكؿ الوػػعر كمػػ  طبيعخػػ  –ناػػيبان  –
 . (4)ا لهـكع ذكا يخناقوكف الوعر  كنايب ي اي ع طا هـ كياكبه

  وفكته:
دد مكػاف كياخػ   ػهػ(  لكنها لـ خ 1.8اخفقت معظـ الركايات كاغ بار عن  خكيي سنة )      

  كخبعػ  (6) هػػ(.12. لكػف الاػفدم جعػؿ كياخػ  سػنة )(5)كال عيف دييف. بؿ اكخفت بالسنة يقط
 .(7)كخبع  يي ذلؾ ابف واكر الكخبي

 

                                                 
 ..12ك 116  اِن المتب والغكس 1

 .116نفس    2

 .1/232  األغكغياغافهاني:  3

 1/227نفس    4

ر سِ  كالذهبي: 1/334 ةالغجوا الزاهر   كابف خغرم بركدم: 291سمط اليلي   كعبك كبيد البكرم: 1/214 األغكغياغافهاني:  5
 .5/226 أعالا الغاالء

 .27/93 الوافي اكلوفِكت  6

 .4/197  فوات الوفِكت 7



 - 24 - 

 رابعاً: دٌوانه: 

ـ عجػػد عمػػامي ديكانػػان غيػػر الػػديكاف الػػذم جمعػػ   ػػيف هممػػت بدراسػػة وػػعر ناػػيب  لػػ
ـ. كهػػػك مجمػػػكع وػػػعرم جمعػػػ  سػػػمـك مػػػف مظػػػاف الماػػػادر الخػػػي 1967داكد سػػػمـك سػػػنة  

 خكايرت ل   ك كت قاائدل كمقطعاخ  الوعرية. 
( ناػػػان  منهػػػا  161بمػػػ  كػػػدد الناػػػكص مػػػا بػػػيف قاػػػيدة كمقطككػػػة كعبيػػػات مفػػػردة )

 مفردة كبيف مقطعة.  عربع كورة قايدة  كالباقي ما بيف عبيات
كقػػد عرجػػع جػػامع الػػديكاف سػػبب قمػػة عوػػعار ناػػيب المركٌيػػة  نلػػ  ككامػػؿ منهػػا: عف 
الػػركاة يػػ نفكف مػػف جمػػع وػػعر رجػػؿ عسػػكد  ثػػـ ننػػ  لػػـ يػػد ؿ يػػي هجػػا  مقػػذع مثػػؿ الفػػرزدؽ 

وعرل يي الغزؿ لـ يكػف يضػارع  ثـ نف كاغ طؿ كجرير   خ  يوخهر وعرل كيكسب الركاج.
جاز مػث ن  نضػاية نلػ  عف ركاة اغ بػار كالسبػير عسػقطكا منػ  الكثيػر مػف ل وعر الغزؿ يي ا

 ك ا خجػػكا ػػمػػدائح اغمػػكييف بسػػبب مػػكقفهـ مػػف ال مفػػا  اغمػػكييف. كمػػا عف كممػػا  المغػػة كالن
كيػػػة كب غيػػػة  ن ب وػػػعار وػػػعرا  القػػػرف اغكؿ الهجػػػرم؛ غف علفػػػاظهـ  ػػػكت مػػػادة لغكيػػػة ك 

لغرض عك الواهد المغكم. لكف وعر نايب لـ ي دمهـ كثيران كع ذكا اغبيات المفردة لخ دـ ا
عبيػات بعينهػا كهػي يي مثؿ هػذل المسػائؿ غف وػعرل سػهؿ سػمس ال خعقيػد ييػ   لػذلؾ ع ػذت 

 .(1)قميمة جدان 
نيسػب كمف اغسػباب الخػي عٌدت نلػ  ضػياع وػعرل  عف كثيػران مػف وػعرل يػي الغػزؿ قػد 

قاػػة  ػػب كمػػا كنػػد جميػػؿ عك كثٌيػػر؛ غنػػ  ـ ييعػػرؼ كنػػ  نلػػ  وػػعرا  كوػػاؽ غػػزليف؛ يهػػك لػػ
غمػػب وػػعرل عى خغػػزؿ بوػػكؿ كػػاطفي  كلػػـ ي ػػٌص امػػرعة بعينهػػا يػػي وػػعرل  نال عنػػ  ا خػػار يػػي 

  مجنػػكف ليمػػ   الغزلػػي اسػػـ ليمػػ   لػػذلؾ يػػإف جػػز ان مػػف وػػعرل قػػد كيخػػب لػػ  عف ينقػػؿ منػػ  نلػػ
 ككثيرة هي الركايات الخي خفنٌد كجكد المجنكف كخوكؾ يي . 

ـك يػػرل عف كػػددان ال بػػ س بػػ  مػػف مقطعػػات ناػػيب نيسػػبت نلػػ  وػػعرا  لػػذلؾ يػػإف سػػم
آ ػػريف  عك عضػػيفت بعػػض عوػػعارل نلػػ  عوػػعارهـ  عك نلػػ  عوػػعار وػػعرا  نظمػػكا وػػعران كػػف 

يعد  –داكد سمـك  –قاد عك دكف قاد يي الغزؿ كم  كزف كا د كقايية كا دة  كهذا جعم  
 .(2)عسباب ا خ ط كثير مف الوعرميزاف الوعر العربي كالقايية كك دة المكضكع  مف 

                                                 
 .49  مقدمة دِوان غاِب 1

 .51مقدمة الدِوان   2
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عدت بوػعر ناػيب  قػد غيرهػا  كعهػذل اغسػباب الخػي ذكرهػا داكد سػٌمـك  يربما كانػت
نل  الضياع  عك عنها نيسبت نلػ  غيػرل مػف الوػعرا   كلعمػ  كػاف م قػان يػي نظرخػ  نلػ  سػبب 

اكر ضياع وعر نايب. كلـ يكخؼ بذلؾ بؿ قاـ ب سبة كدد اغبيات المخكقع عف يككف الوػ
 .(1)قد نظمها يي مسيرخ 

نػي نذ    يػػإنني سػػ كخمد "القاللِدة فللي شللعر غاللِب اغِللة"عخنػػاكؿ يػػي هػذل الدراسػػة كا 
 كم  هذا المجمكع الوعرم  مبخدئان يي  ب غراض  الوعرية. 

 

 

 

 

                                                 
.  يث رعل عف الواكر لك نظـ كورة عبيات يي كؿ وهر كم  مدار عربع كعربعيف سنة  لكاؿ مجمكع عبياخ  51  مقدمة الدِوان 1

 ؼ بيت مف الوعر. الوعرية نل  عكثر مف  مسة آال
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ة  الفا  األو : أغراضه الشعِر

ن

 أواًل: المدح

 ثكغًِك: الرثكء

 ثكلثًك: ال ز 

 رااعًك: الفخر

 كت أخرى ]الواف/ الحممة/ االعتذار/ الهجكء[. خكمسًك: موضوع
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 أوالً: المدح. 

  عم الثنا  كم  اإلنساف بما ل  مػف اػفات  يػإف (1)لما كاف المدح هك  سف الثنا 
بال ير كم  مف عسػدل لػ  معركيػان. كالمعػركؼ عف  مف كاجب اإلنساف عف يمدح عك عف يثنيى 

 يف  ككجكد مف ييقبدر المعركؼ. المديح قديـ قدـ المعركؼ ككجكد الناس المخفضم
بف جعفر عف يضائؿ الناس ننما هي الفضؿ كالوجاكة كالعػدؿ ك العفػة   ةقداميرل 

لذلؾ كاف القااد لمػدح رجػؿ بهػذل ال اػاؿ اغربعػة ماػيبان  كقػد يجػكز عف يقاػد الوػاكر 
 لممػػدح ببعضػػها دكف بعضػػها اآل ػػر؛ كػػ ف ياػػؼ الوػػاكر ننسػػانان بػػالجكد مػػث ن  ييغػػرؽ ييػػ 
كيخفنف يي معاني   دكف عف ييعٌرج كم  الفضائؿ اغ رل. كيعدكف مف يركز كم  كا دة مف 

 . (2)ان؛ غف البال  يي الخجكيد نل  عقا   دكدل مف اسخككبها جميعهاار الفضائؿ مق
كغهمية المديح كجدنا وػاكران كبيػران هػك عبػك خمػاـ يكاػي الب خػرم بقكلػ : "نذا ع ػذت 

مقام   كخغػاٌض   كعبف معالم   كوٌرؼ   وهر مناقب   كعظهر مناسبيي مدح سيد ذم عيادو ي
ي كف ك نػؾ  يػاط لخ  ك اؾ عف خويف وعرؾ باغلفاظ الرديئةالمعاني  كا ذر المجهكؿ منها  كا 

 .(3)ر اغجساـ"يداقميقطع  الثياب كم  
كال ػػػظ ع ػػػد النقػػػاد عف المػػػديح عك معظمػػػ  يخاػػػؼ باػػػفخيف عساسػػػيخيف: اغكلػػػ  عنػػػ  

. (4)كاطفػة غيػر اػادقة  كالثانيػة عنػ  كػاذب يػي دكاكيػ  ال يمخػـز جانػب الاػدؽناوئ كػف 
ف نقػرع بائيػة عبػي خمػاـ يػي يكهذا ال يعني عف الكاؼ ينس ب كم  جميع وعرا  المدح؛ ي 

مػػدح المعخاػػـ نػػدرؾ عنهػػا كػػف نكجػػاب  قيقػػي  كاػػدؽ كاطفػػة. لكػػف المقاػػكد عف ال كػػاـ 
يػػي  يف النػػاس  كب ااػػةد يف  ليػػذيعكا يضػػائمهـ بػػايغػػدقكف اغمػػكاؿ كمػػ  الوػػعرا  المػػ كػػانكا

د يف. مػف هنػا االعار اغمكم   يف كاف اغمكيػكف ينوػدكف الطاكػة  يوػجعكا الوػعرا  المػ
كػػاف الوػػعر المػػد ي يػػي العاػػر اغمػػكم يخبنػػ  سياسػػة الدكلػػة  كياػػكغ مبادئهػػا يػػي نطػػار 

 . (5)يني  ي رص الواكر كم  نجادخ  كؿ ال رص

                                                 
(. دار اادر  ط  بيركت   لسكن العربابف منظكر:  1  ـ. 1997)مادة مىدىحى

 . خ قيؽ: م مد كبد المنعـ  فاجي. دار الكخب العممية  بيركت  د.ت. 96  غقد الشعر 2
 .2.13لقاكر الثقاية  القاهرة  . خ قيؽ: كمي م مد البجاكم. الهيئة المارية 1/1.1  ر األلاكبثمزهر اآلداب و ال ارم القيركاني:  3

 ـ. 1996. مكخبة نهضة مار  القاهرة 214  أسس الغقد األداي عغد العرببدكم  ع مد:  4

 ـ. 1983. دار البا ث  بيركت  .7 الشعر األموي اِن الفن والسلطكنزراقط  كبد المجيد:  5



 - 28 - 

ب مف خ كم  بماادر الثركة  كبسبب المكانة الخي ي خمها يي كما عف السمطاف بسب
 .(1)المجخمع  اسخطاع عف يخ كـ بمعظـ وعرا  ذلؾ العار

كقػػػد امخػػػزج المػػػديح بػػػالنكاؿ الػػػذم يرجػػػكل المػػػادح  كبسػػػبب المكانػػػة الخػػػي ي خمهػػػا يػػػي 
 .(2)المجخمع  اسخطاع عف يخ كـ بمعظـ وعرا  ذلؾ العار

ذا كامنا نل  نايب  ع ػد ا ا  السػكد  يػإف النقػاد قػد خ ػدثكا كػنهـ  كااػفيف لوػعر كا 
هػؤال  السػكد بػ نهـ لػـ يمػد كا كثيػران؛ غنهػـ لػـ ييوػغمكا بالنػاس كػف عنفسػهـ  ثػـ ننهػـ ي ٌسػكف 

 .(3)عنهـ ال ي سنكف المسامرة كالنفاؽ االجخماكي  كهما عاؿ المديح
يياػػفكهـ؛ غنهػػـ كيػػرل بػػدكم عنػػ  يػػي العػػاـ الغالػػب لػػـ يهػػخـ الوػػعرا  السػػكد بالنػػاس 

اوػػخغمكا ب نفسػػهـ  كلػػـ يككنػػكا يخقنػػكف  ريػػة الوػػاكر السػػمير  كب ااػػة ناػػيب الػػذم اكخػػذر 
ا لػػـ يب ثػػكا كػػف النمػػكذج؛ غف نمػػكذجهـ نػػكنهػػا كنػػدما كيرضػػت كميػػ  مػػف ال ميفػػة  كمػػف ه

ال قيقػػي كػػاف دا مهػػـ كهػػك عنفسػػهـ  يمػػـ يهخمػػكا بالبطػػؿ قػػدر اهخمػػامهـ ب ركػػة الكجػػكد مػػف 
ذا ال يعني عنهـ لـ يمد كا  بؿ كاف مد هـ عقرب نل  النفسية الوعبية  عكثر مػف  كلهـ. كه

 .(4)مدح م خرييف  كب ااة نايب
يػػرل م مػػػد الكفػػراكم عف الوػػػجاكة كالكػػػـر كانػػا مػػػف ضػػػركريات ال يػػاة يػػػي العاػػػر 
الجػػاهمي  كاسػػخمرت ال ػػاؿ يػػي العاػػكر الخاليػػة  كػػذلؾ يػػإف اخسػػاع الدكلػػة ييمػػا بعػػد  ككثػػرة 

هػا يػي  ػزائف ال كػاـ  كالرغبػة يػي الوػهرة ك يسػف اغ دكثػة  كجمػع اغناػار  كػؿ هػذل عمكال
 . (5)المعاني عكدها الوعرا  يي وعرهـ

يقػػكؿ م مػػد ماػػطف  هػػدارة نف المعػػاني اإلسػػ مية الم ضػػة  كانػػت مػػف الخطػػكر ك 
الذم د ؿ وعر المديح منذ القرف اغكؿ الهجرم  كاسخمرت نل  العاػر اغمػكم  كب ااػة 

. كما يوير نل  عف وعر المدح قد اهخـ بالفضائؿ المعنكيػة (6)ي مدح كمر بف كبد العزيزي
 .(7)المعنكية عكثر مف اهخمام  بالفضائؿ ال ٌسٌية

                                                 
 .98 الشعر األموي اِن الفن والسلطكنزراقط  كبد المجيد:  1

 .1977. الهيئة المارية العامة لمكخاب  القاهرة  71  األدب األموي اور رائعة من الاِكن العراي وب  نبراهيـ كمي: عبك ال 2

 .13  د وخاكئاها الشعراء السو بدكم  كبدل:  3

 .281نفس     4

 .263-261  تكِر  الشعر العراي في ادر االسالا وعار اغي أمِة 5

 ـ1981اإلسكندرية   3. دار المعرية الجامعية  ط295  الثكغي الهجري اتجكهكت الشعر العراي في القرن 6

 297نفس    7
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عف الوػعرا  قػد عضػفكا كمػ  الممػدك يف يػي العاػر  الػدكخكر ع مػد ال ػكييكقد رعل 
ئمكف كم  اياغة اغمكم  هالة مف الديف؛ يهـ  مفا  ات يي عرض  كهك ا خارهـ  كهـ القا

 . (1)اإلس ـ  كركاية ماالح الوعب
ػػؼ ب نػػ  كػػاف وػػاكران  كقػػد عثنػػ  كثيػػر مػػف اغدبػػا  القػػدما  كمػػ  مػػدح ناػػيب؛ يكاي

ان مقػػدمان يػي المػػديح مخريعػػان كػػف الهجػػا       ككػػاف ياػػي(2)ي ػ ن مقػػدمان يػػي النسػػيب كالمػديح
 .(3)الممكؾ  يجيد مد هـ كمراثيهـ دكمقدمان كن

عاػػر  اكخمػػد الوػػعرا  الاػػكر الخقميديػػة المكركثػػة يػػي مجػػاؿ المػػديح  ك خػػ  هػػذا ال
كيعمػػؿ ذلػػؾ  –كمػػا يػػرل سػػمـك  –لكػػف ناػػيبان ال يعخمػػد الخػػراث المػػكركث مػػف الوػػعر العربػػي 

ب ف نايبان كاف كبدان مف العبيد  لـ خخهي  ل  الثقاية الوعرية بمجالسة الوعرا   كركاة الوػعر 
ف سػميقة سػميمة اػايية  ك يػاؿ وػعبي مفػرط يػي الوػعبية؛ القديـ. كقػد قػاؿ الوػعر يطػرة كمػ

يهػػك عقػػرب نلػػ  النفسػػية الوػػعبية  منػػ  نلػػ  نفسػػية طبقػػة الم خاػػيف يػػي المػػدائح الرسػػمية  
 . (4)المعخمدة كم  الخقميد الوعرم المكركث

نمػػا يرسػػـ اػػكرة خػػك ي بمػػا هػػك  كمػػا يػػرل عف الوػػاكر ال يمػػدح باغلفػػاظ المباوػػرة  كا 
 . (5)نل  الخوبي  المركب الذم يك   كال يسميمطمكب  عم يميؿ 

كيػػي وػػعر ناػػيب  ػػرارة  ااػػة  ك ماسػػة لرسػػـ الاػػكرة  يػػرل بعضػػهـ عف مردهػػا 
 نفسية العبد الطام ة نل  ال رية. 

   يهي:  يإذا انطمقنا نل  المعاني الخي طرقها نايب يي مدي 
 . المرا. 0

لبػػداكة كاالنقطػػاع. كهػػي اػػفة م ببػػة مػػف العاػػر الجػػاهمي  كب ااػػة يػػي ظػػركؼ ا
يخغنػػ  بهػػا الوػػعرا   كخبػػاه  بهػػا السػػادة كاغمػػرا    خػػ  اػػار بعضػػهـ مضػػرب المثػػؿ يػػي 

 ذلؾ. 
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الكػـر برسػـ اػكرة موػرقة لمممػدكح  كلػـ يباوػر الاػفة مباوػرة   امخدح ناػيب كقد 
 بؿ دار  كلها كجٌممها. 

 []الطكيؿ              : (1)يي مدح سميماف بف كبد الممؾ قكل  هاكمن
 أقللللللللللو  لرمللللللللللب قللللللللللكفلِن رأِللللللللللتهاْ 

 
 أوشللللللللك  ومللللللللوالو قللللللللكربُ  قفللللللللك ذاتَ  

 قفلللللوا خاروغلللللي علللللن سللللللِمكن إغغلللللي 
 

 ّدان طكلللللللللللللبُ لمعروفلللللللللللله مللللللللللللن    وَ  
 ها اكلللللللذي أغللللللت أهلُللللللفعللللللكجوا فللللللأثغوْ  

 
 ولللللللو سللللللمتوا أثغللللللت علِللللللو الحقكئللللللبُ  

 فقللللللللكلوا ترمغللللللللكه وفللللللللي ملللللللل  لِلللللللللةٍ  
 

 رامللللبُ  العللللرفِ  ِطِللللف الللله مللللن طللللكلاي 
 هكلُللللغللللكس حللللّي فعال ولللللو مللللكن فللللوس 

 مفع 
 مفعلللللللللللو أو للفعلللللللللل  مغلللللللللله ُِقللللللللللكربُ  

 ولمللللللللن تعللللللللذرتْ  لقلغللللللللك للللللللله ِشللللللللْاهٌ  
 

 سلللللواو علللللل  المستشلللللفعِن المطكللللللبُ  
 هللللو الاللللدُر والغللللكس الموامللللب حوللللله 

 
 وهللللل  تشلللللاه الالللللدَر المغِلللللَر المواملللللبُ  

يهك يرل ركبان كائديف مف كند سميماف بف كبد الممؾ  ييسػ لهـ كنػ   يكػاف الجػكاب  
عثنػػكا كميػػ  بمػػا هػػك عهمػػ    خػػ  قػػالكا خركنػػال يطػػكؼ بػػ  طػػالبك ال اجػػات كػػؿ ليمػػة  كقػػد  عنهػػـ

 هـ ال قائب المميئة بال يرات مف سميماف. خ دكا لكٌذبجكانكا م قيف  كلك 
ي )عثنػكا ر باػكرة رائعػة ييهػا اإلبهػاـ المػك هكذا يدكر الوػاكر كال يباوػر  بػؿ ياػد

 خوعب الفكر يي هذل الافات الخي هك عهؿ لها. بالذم عنت عهم (   خ  خسرح النفس  كي
 : (2)ي بكؿ معاني الكـر كالعطا   قكل  يي كبد العزيز بف مركاف كمف اإلبهاـ المك 

 ]البسيط[            
 مللللن ذا االلللن لِللللل  جللللزاو ا  م فللللرة

 
 ِ غلللللي ممكغلللللو أو ِعطلللللي اللللللذي تهلللللبُ  

 قلللد ملللكن عغلللد االللن لِلللل  غِلللر معلللوزه 
 

 ر مرت للللللللبُ للفضلللللللل  واللللللللٌ   وللمعتّلللللللل 
يػػػػ  يعطػػػػي كطػػػػا ل ع ػػػػد  كال يغنػػػػي مكانػػػػ  ع ػػػػد. كقػػػػد اسػػػػخ دـ عسػػػػمكب االسػػػػخفهاـ  

 اإلنكارم: مىٍف ييغني غنا ؾ عك يعطي كطا ؾ. كهك عبم  يي الكاؼ من  يي المباورة. 
ي   مػدح كمػر بػف كبػد العزيػز   يػث  كيي السياؽ نفس  مف اإلبهاـ المعخمػد المػك 

 ]الطكيؿ[            : (3)يقكؿ
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 إلِللللللو أاللللللك حفللللللص تعّسللللللفْت الفللللللال
 

 اللللللللللذراعِن جلعلللللللللدُ  اَرْحللللللللللي فلللللللللتالءُ  
 تؤمللللو ترجللللو العللللرف مغللللو وتجتللللدي 

 
 دُ عّملللللللللتالم غلللللللللداو وغعلللللللللا الُمجتلللللللللدى 

 علللللل  علللللكدة مكغلللللت لغلللللك مغلللللو إغملللللك 
 

دُ جلللللللرت لللللللللذي مكغلللللللت عللللللللِم   ا َتَعلللللللون
  

 يقد خعٌكد الممػدكح كػادات يػي الكػـر كالجػكد  كيطمػب منػ  عف يمػارس خمػؾ العػادات 
 كيرجك من  العيرؼ. 

ك يف ياكر كـر كمر بف كبيد ات الخيمي  ييدهش طالب معركية كجارل  عٌم عيام  
اغجكد  كذلؾ غن  يعطػي يػي كسػرل كيسػرل  غف السػما ة كالنػدل مقيمػاف معػ   يػث يقػيـ  

 ]الطكيؿ[         :(1)يقكؿ

 ةوا  ملللللللك ِلللللللدري املللللللرؤ ذو جغكاللللللل
 

 وال جللللللللكر اِللللللللٍت أي  ِومِللللللللو أجللللللللودُ  
 إذا ألفِتلللللللللللللله ذا ِسلللللللللللللللكرٍة  أِللللللللللللللواٌ  

 
 ُتجَهلللللدُ  فأعطِلللللت عفلللللوًا مغلللللو أا ِلللللواَ  

لللللللللل  ِْ ن خلِل  والغللللللللللدى و السللللللللللمكحةَ وا 
 

 دملللللت توجلللللدُ  مقِملللللكن الللللكلمعروف ملللللك 
لللللللللمقِملللللللللكن لِسللللللللللك تكرمَ    و لخلّللللللللللة ِْ

 
 ُتْفَقلللللدُ  ملللللن اللللللدهر حتللللل  ُِفقلللللدا حلللللِن 

 ]المخقارب[  : (2)كيكااؿ الواكر نبهام  المك ي  يي قكؿ لعبد العزيز بف مركاف 

للللللللللللز عللللللللللللل  قوملللللللللللله  لعاللللللللللللد العِز
 

 وغِلللللللللللللللللللللرها ِغَعلللللللللللللللللللللٌا غلللللللللللللللللللللكمرهْ  
 و أللللللللللللللللللللِن أالللللللللللللللللللوااهافاكُاللللللللللللللللللل ْْ 

 
 عللللللللللللللللللللللللللللكمرهْ  و مأهولللللللللللللللللللللللللللللةٌ ودارُ  

ن وملُاللللللللللللللللللللللللل   و أرأف الللللللللللللللللللللللللكلزائِر
 

 مللللللللللللللللللن األا اكاغتهللللللللللللللللللك الزائللللللللللللللللللرهْ  
 و حللللللللللِن تللللللللللرى السللللللللللكئلِنومفُلللللللللل 

 
 لِلللللللللللللة المللللللللللللكطرهْ أغللللللللللللدى مللللللللللللن ال 

 ومغللللللللللك الثغللللللللللكءُ  فمغللللللللللو العطللللللللللكءُ  
 

 سللللللللللللللللللللللكئرهْ  امللللللللللللللللللللللّ  محّاللللللللللللللللللللللرةٍ  
  ال اػػا ب يمنػػع النػػاس  ككمبػػؾ عرعيػػت كيػػؼ يقػػكؿ لػػ  بابػػؾ علػػيف مػػف عبػػكابهـ؛ غنػػ 

بػػػالزائريف  بػػػؿ عرعؼ مػػػػف اغـ بابنخهػػػا  كذلػػػؾ لخعػػػػٌكد هػػػذا الكمػػػب رؤيػػػػة الزائػػػريف لهػػػػذا  عرعؼ
الممػػدكح  كمػػا عف الاػػكرة الجميمػػة لكفػػ   ػػيف يػػرل السػػائميف ب نهػػا عنػػدل مػػف الميمػػة المػػاطرة  

كد جممة )خرل السائميف(؛ غف كثيران مف الناس نذا كثر السائمكف  جٌفت كجكدها ي خي مف كج
 عيديهـ كم  ككس هذا الممدكح الذم خفيض يدال كمما زاد السائمكف. 
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جػا  يػي  يف ييؤٌمر كبد العزيز كم  ماػر  يبوػرهـ الوػاكر بػال ير العمػيـ الػذم ك 
 ]الكاير[                    : (1) قكليد هذا اغمير  ب

 لِللللللل  االلللللنُ  القللللللو َ فِحسللللللُن  قللللللو ُ ِ
 

 مللللللللك ِقللللللللو ُ  فللللللللوس أحسللللللللنِ  وِفعلللللللل ُ  
 فتلللللللللللللللل  ال ِللللللللللللللللرزأ الُخللللللللللللللللاّلن إال 

 
 ملللللللللللللللللودتها وِلللللللللللللللللرزؤه الخلِللللللللللللللللل ُ  

 فقلللللللد أتلللللللكها فاشلللللللْر أهللللللل  مالللللللرَ  
 

 ِلللللل ُ غِ مللللللل الغِلللللل  الللللللذي فللللللي ماللللللر  
ي م كـر عكظـ مف عف خككف يدل ني ن ع ر  مع نيؿ مار  كعهؿ مار يعريػكف مػا  

 قيمة النيؿ كندهـ. 
 . السِكدة: 4

كلعؿ هذل الافة مف الافات الخي كاف يطرب لها ال مفا  كاغمرا   كب ااة عنهـ 
وػػاع بػػيف النػػاس عنهػػـ يسػػخ قكف هػػذل المنااػػب  كعف السػػيادة كرثكهػػا كػػف ي بػػكف عف يي  كػػانكا

كقكلػػػ    كمػػػف مظػػػاهر هػػػذل السػػػيادة: الريعػػػة كالسػػػمك كمػػػ  النػػػاس بالفعػػػاؿ ال ميػػػدةآبػػػائهـ. 
 ]الطكيؿ[                                                                    :(2)لسميماف

 هللللو الاللللدر والغللللكس الموامللللب حوللللله
 

 المواملللللبُ  المغِلللللرَ  الالللللدرَ  وهللللل  تشلللللاهُ  
 يهك البدر المعخمي بإنارخ  كم  جميع الككاكب.  
 ]الكامؿ[       :(3)كمف مظاهر السيادة  ضكع المادح لمممدكح  كقكل 

 غِرغللللللللللك غك وسللللللللللِدَ سللللللللللِدَ وغللللللللللزور 
 

 شلللللللللللمي ملللللللللللكن الللللللللللكلعوادِ للللللللللللِس التّ  
 لفدِتلللللللله فدِللللللللةٌ  قالللللللل ُ لللللللللو مللللللللكن تُ  

 
 اكلمالللللللطف  ملللللللن طلللللللكرفي وتلللللللالدي 

يهػػك سػػيد الوػػاكر كسػػيد غيػػرل مػػف النػػاس. كمػػف مظػػاهر السػػيادة كػػذلؾ ارخباطهػػا باغاػػؿ   
 ]البسيط[      :(4) يث يقكؿ يي كمر بف كبد العزيز

 الحمللللللللد   أمللللللللك اُعللللللللد ِللللللللك عمللللللللُر 
 

 الللللللو الحكجلللللللكُت والقلللللللدرُ  فقلللللللد أتتغلللللللك 
ش وا   ن سلللللللِدهكالللللللفأغلللللللت رأس قلللللللِر

 
 ِملللللون السلللللمل والاالللللرُ  هِلللللفواللللللرأس  
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يالممدكح رعس قريش  ثـ ابف سيدها  ككٌرج كم  خفسير كممة الرعس كهي ليست ب اجة نل  
 خفسير  لكن  عكضح مقادل ب ف يي الرعس السمع كالبار  كهما عورؼ ال كاس. 

 ]البسيط[      : (1)يقكؿ إلبراهيـ بف هواـ كالي المدينةكيي المجاؿ ذاخ  

 ن ال اِلللللٌت ماِلللللتماُ ِلللللك الللللن الهشلللللكمِْ 
 

 إذا تسلللللللكمت إلللللللل  أحسلللللللكاهك ُمَضلللللللرُ  
يػػ  بيػػػت كهػػػذا البيػػػت  كال  سػػػب كهػػػذا ال سػػػب  كهػػػك ابػػػف اغماجػػػد: هوػػػاـ يػػػي الجاهميػػػة   

 كهواـ يي اإلس ـ. 
 ج

 . الشهرة: 3

ػػػٍف جمػػػع الوػػػاكر  غف كثيػػػران  كقػػػد  ٌاػػػها مػػػف السػػػادة ال يككنػػػكف موػػػهكريف  عمػػػا مى
 السيادة كالوهرة يهك ب ؽ يسخ ؽ المديح كالثنا . 

 ]البسيط[          :(2)يقكؿ يي كبد العزيز بف مركاف

 لِللللل  جللللزاو ا  م فللللرة مللللن ذا االلللن
 

 ِ غلللللي ممكغلللللو أو ِعطلللللي اللللللذي تهلللللبُ  
 للل  واللللللٌ  وللمعتللللللللّر مللللللللللللرت بُ للفضللل  قد مكن عغد اان لِل  غُِر معللللللللللللللوزه 

 ]الطكيؿ[ :(3)يمف وهرخ  عن  ال يسٌد ع د مسٌدل  كال ييغني ع د غنا ل. كيقكؿ عيضان 

 اغتجلللوْ ن إذا املللن الغفلللر الالللِض اللللذِ
 

 أقلللللللرت لغجلللللللواها للللللللؤي الللللللن غكللللللللبِ   
 ِحِّلللللللللون اّسلللللللللكمِن طلللللللللورًا وتلللللللللكرةً  

 
 ِحِّللللللون عّاكسللللللِن شللللللوس الحواجللللللبِ  

يوػػػهرخهـ قػػػد جعمػػػت القبائػػػؿ خيقػػػٌر لهػػػـ  كهػػػـ موػػػهكركف يػػػي السػػػمـ  كموػػػهكركف يػػػي  
 ال رب  كهكذا يدكر  كؿ المعن  باكر جميمة  بعيدة كف المباورة البعد كٌم .

 ]الكاير[     : (4)كيمدح ال كـ بف كبد المطمب بقكل 

 أاللللللللللك مللللللللللروان لسللللللللللَت اخللللللللللكرجيّ 
 

 مجللللللللللدو اكغتحللللللللللك ِ  ولللللللللللِس قللللللللللدِاُ  
 غجللللللللكب عغلللللللللهاواس أغللللللللّر إذا الللللللللر   

 
 مثللللللللك ِ الاللللللللدا مثلللللللل  الهللللللللال  عللللللللل   

 ممللللللللللك تللللللللللراءى تللللللللللراءاه العِللللللللللون 
 

ِّة فطرهللللللللللك وضلللللللللل  الهللللللللللال ِ    عشلللللللللل
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يهػػك الهػػ ؿ الطػػالع  كمجػػدل مجػػد قػػديـ  بػػؿ خيٌسػػر لرؤيخػػ  القمػػكب  كمػػا خيٌسػػر لرؤيػػة 
 ه ؿ العيد. 

 . الادس في القو  وفي الفع : 2

أل آذاف النػػاس ك مػػان  يػػإف جػػا  كهػػي اػػفة خعبػػر كػػف نفسػػية الممػػدكح  الػػذم ال يمػػ
يي سػف القػػكؿ  ػػيف  –كبػد العزيػػز بػف مػػركاف  –الفعػؿ عمسػػؾ يػدل كب ػػؿ  لكػف هػػذا الممػػدكح 

 ]الكاير[:                   (1)يقكؿ  يإذا يعؿ يفعم  عيضؿ مف قكل  ال سف. يقكؿ نايب

 ِقللللللو  فُِحسللللللن القللللللو  االلللللن لِللللللل 
 

 وِفعلللللللل  فللللللللوس أحسللللللللن مللللللللك ِقللللللللو ُ  
  

 دافٌل للمدِ : . الخلِفة 5

نؾ لخعجب مف هذا الخاكير  كهذا معن  جديد لـ عقع كمي  كند الوعرا  اآل ريف  كا 
مدي     الرائع  كالناي ة القريبة  كمعناها: عف مف اعب كمي  المديح  يما ل  نال عف يكج

 ]الكاير[       : (2)لم ميفة  كهناؾ يجد مجاالت القكؿ كمياديف المديح. يقكؿ

 لملللللدُِ  علِلللللو فكملللللدحْ إذا اعتلللللكص ا
 

 الملللللللللللؤمغِن تجلللللللللللْد مقلللللللللللكال أمِلللللللللللرَ  
بعػػػد هػػػذا ال ػػػديث كػػػف المػػػديح كنػػػد ناػػػيب  يػػػ  وػػػؾ يػػػي عنػػػ  كػػػاف  بيػػػران بنفػػػكس  

الممػػدك يف  كمػػا كػػاف  بيػػران يػػي رسػػـ الاػػكرة المعبػػرة كػػف الممػػدكح  مبخعػػدان كػػف المباوػػرة 
 الساذجة  خاركان يي النفس عثران لجماؿ الاكرة  ك رارة الكاؼ. 

مػػػف المعػػػركؼ عف كبػػػد العزيػػػز بػػػف مػػػركاف هػػػك الػػػذم عكخقػػػ   كريػػػع وػػػ ن   كعكمػػػ  ك 
بفعػؿ العطايػا الخػي عغػدقها كميػ  مكانخ   يخنفس هكا  ال ٌريػة  بػؿ ك ػرر عهمػ  مػف العبكديػة 

اغمكيػػػكف؛ لػػػذلؾ عجػػػد يػػػي مد ػػػ  لهػػػـ اػػػدؽ العاطفػػػة دكف خكمػػػؼ عك ا ػػػخ ؽ؛ يهػػػك يمػػػدح 
غهميػة بالنسػبة لألمػرا  كال كػاـ. يال ػاكـ كميػؽ بافات كاضػ ة مباوػرة  لكنهػا يػي غايػة ا

 الجذكر يي السيادة  معطا  السيد يي الكـر  يهٌش غا اب ال اجات. 
جػػد يػػي مد ػػ  خركيػػزان كمػػ  الاػػفة الدينيػػة الخػػي ركػػز كميهػػا الوػػعرا   كهػػي عف عكلػػـ 

ح ال ميفػػة مفػػكض مػػف ات خعػػال . كمػػا يمكػػف عف نجػػد يػػي مد ػػ  خماهيػػان مػػع نفسػػية الممػػدك 
كاقخنااػان لمفراػة يػي الخعبيػر كػف عمػكر ي بهػػا الممػدكح؛ ي ػيف طمػب سػميماف مػف الفػػرزدؽ 
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  يف ر بجدل غالب كاافان نيال ب ف نارل موخعمة لطالبي الطعاـ  كبػالطبع يهػذا لػـ عف يمد  
رل ناػػػيب يػػػكران ليعبػػػر كمػػػا يػػػي نفػػػس نبخكقػػػع عف يمد ػػػ  الوػػػاكر. يػػػا الػػػذم يعجػػػب اغميػػػر

اب العائػػديف مػػف كنػػد سػػميماف كقػػد امػػخألت  قػػائبهـ بالعطايػػا كالهػػدايا  اغميػػر كااػػفان الركػػ
ليمػػة  وػػاكريف لػػ  بمػػا هػػك عهمػػ .  كف بػػ  يػػي كػػؿفػػيخ ػػدثكف كػػف طػػٌ ب المعػػركؼ الػػذيف يطي

ـر منها الفرزدؽ  مما ديع  بغضب نل  القكؿ  ]الكاير[       : (1)كهكذا ي  ذ الجائزة الخي  ي

 وخِلللللللللر الشلللللللللعر أحسلللللللللغه رجلللللللللكالً 
 

 الشلللللللللعر ملللللللللك قلللللللللك  العاِلللللللللدُ  وشلللللللللر 
الػػذم رعل يػػي وػػعر ناػػيب الػػنمط الوػػعبي  الػػدكخكر كبػػدل بػػدكم كلعمػػي هنػػا ع ػػالؼ 

. كذلػؾ غننػا رعينػا اػكران مركبػة ال ك قػة لهػا (2)المباور  عك كمػا سػمال اإليػراط يػي الوػعبية
ف كػػاف يسػػهؿ معريػػة المقاػػ كد بالوػػعبية  كال المباوػػرة  بػػؿ عقػػرب نلػػ  اإلي ػػا  كالخكنيػػة  كا 

منهػػػا. نال نف كػػػاف يعنػػػي بالوػػػعبية سػػػهكلة اغلفػػػاظ  كاكخمػػػاد علفػػػاظ كعسػػػاليب سػػػهمة  كػػػاف 
 يخداكلها الناس يي ال ياة العادية  عما الاكرة يهي غير ذلؾ كما رعينا. 

 

 اً: الرثاء: نٌثا

 

  كقػد آثػرت خقديمػ  (3)الرثا  هك مدح الميت بعػد مكخػ   عك خعػداد م اسػن  بعػد مكخػ 
 الكاؼ  غن  علاؽ بالمديح مف  يث هك مديح يي و ص ميت. كم  الغزؿ ك 

عنػػ  لػػيس بػػيف الرثػػا  كبػػيف المػػديح يػػرؽ نال عف يي مػػط بالرثػػا  وػػي  "يػرل ابػػف روػػيؽ 
عف يكػػػكف ظػػػاهر الخفجػػػع  بػػػٌيف ال سػػػرة   مػػػ  عف المقاػػػكد بػػػ  الميػػػت  كسػػػبيؿ الرثػػػا يػػػدؿ ك

نبػػػراز المهفػػػة كال سػػػرة "وػػػنخريني . كزاد ال(4)"م مكطػػان بػػػالخمهؼ كاغسػػػؼ  كاسػػػخعظاـ الماػػيبة
 .(5)"كب ااة نذا كاف المرثي ممكان 
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رؽ بيف الرثا  كالخ بيف؛ يالخ بيف هك الثنا  كم  الوػ ص فكال بد مف الخعريج كم  ال
 .(2)  عما الرثا  يبكا  الميت كخعداد م اسن  كنظـ الوعر يي (1)بعد مكخ 

ان  ااان بظػاهرة المػكت  كالػدايع اهخمام –كما يرل بدكم  –كقد اهخـ الوعرا  السكد 
نلػػػ  ذلػػػؾ عنهػػػـ ي سػػػكف عف ال يػػػاة مخداكيػػػة  كعف جػػػذكرهـ ال خضػػػرب بعيػػػدان يػػػي المجخمػػػع  
 كي سكف ب نهـ دائمان يي  طر؛ لذلؾ يإف   اهـ ال قيقي سيككف ييما بعد هذل ال ياة. 
د كاإل ساس بالمكت ال يمكف ياػم  كػف ال يػاة البائسػة  كب ااػة كنػدما يكػكف ياقػ

 .(3)ان بالسكادغالجذكر  منخزكان مف  ضارخ   كمدمك 
كػػػػف ع ػػػػزانهـ المخراكمػػػػة   كقػػػػد عكثػػػػركا مػػػػف الرثػػػػا  يػػػػي وػػػػعرهـ  كلعػػػػؿ ذلػػػػؾ خنفػػػػيسه 

 كا  ساسهـ ال قيقي عن  ال قيمة لم ياة. 
 شعر الرثكء:  كتموضوع

عيػػاض النقػػاد يػػي ال ػػديث كالمكازنػػة بػػيف المػػديح كالرثػػا   كلػػـ يفرقػػكا بينهمػػا نال يػػي 
ف كاف ميخان يهك يرثي. ككمي  يإف الممدكح عك مكخ جاؿ  ياة م   يإف كاف  ٌيان يهك يمدح  كا 

مكضػػككات الرثػػا  هػػي مكضػػككات المػػدح بعينهػػا؛ يهػػـ يعػػددكف اػػفات الممػػدكح الم ببػػة  
ؿ كالنجػػدة كغيرهػػا مػػف الفضػػائؿ  كمػػا عنهػػـ قػػد يرثػػكف اػػمثػػؿ الكػػـر كالوػػجاكة كالرياسػػة كاغ

بػف جعفػر يجػب خ ػرم  ة  الخي كاف الميت يزاكلها. كهنا كما يرل قدامالمخكي  بذكر اغويا
 .(4)الدقة ك الب ث كف ناابة المعن    خ  ال يبكي عويا  يعيب  بكاؤها

اؼ يضيمة كا دة  نذا كاف المرثي موهكران بهػا عكثػر مػف كمف الوعرا  ييغرؽ يي ك 
 .(5)غيرها

  بقضػا  ات كقػدرل  كعف ال يػاة ك يف جا  اإلس ـ  ظهر يي مراثي الوػعرا  اإلي ػا
 . (6)الدنيا نل  زكاؿ
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كمػػا عضػػيؼ نلػػ  هػػذا الفػػف الخػػذكير بػػات خعػػال   كعف هػػذل الػػدار ال بػػد عف يم ػػؽ بهػػا 
 .(1)الفنا   كما يوب  هذل المعاني مما جا  يي القرآف الكريـ مف العظات كالعبر

سبب هك يقداف كثير مف يإف كامنا نل  نايب كمراثي   يإننا نجدها قميمة  كلعؿ ال
وػػعرل  كلػػك سػػرنا يػػي المجػػاؿ اإل اػػائي  يإننػػا ال نجػػد سػػكل قاػػيدة كعربػػع مقطعػػات يػػي 

غػرك يػي ذلػؾ يهػك الػذم ي مػؿ مكانػة مخميػزة  ٌمها يي كبد العزيػز بػف مػركاف. كالالرثا   كجي 
يي نفس نايب لما عكام  نل  ما هك كمي   ياسػخ ؽ منػ  المػديح يػي ال يػاة  كالرثػا  بعػد 

 المكت. 
كقد كٌبر نايب كف معاني المكت كعثرل  كما كٌبر كف الفراغ الذم خرك  المخػكي   

 مف ال مامة رمزان لهذا كم .ككٌبر كف  زن  الوديد مخ ذان 
 ومن الموضوعكت التي تغكولهك في رثكئه: 

 . مقكا المرثي وأهمِته: 0

 ]الطكيؿ[            : (2) يث يقكؿ

   فنغللللهااللللن لِللللل نفللللنن مللللّن قللللد غللللل
 

 هلللللو المالللللطف  ملللللن أهلللللله المتّخِلللللرُ  
 : (3)يهك عيضؿ عهؿ بيخ   كهك الم خار مف بينهـ  الذم ييوار نلي  بالبناف. كيقكؿ كذلؾ 

 ]المنسرح[          

 وال التاملللللللللللللللي علِللللللللللللللله ُأْعِولُلللللللللللللللهُ 
 

 ملللللللللللل  الماللللللللللللِاكت اعللللللللللللده َجَللللللللللللل ُ  
 لللللا ِعلللللا الللللغعش مللللك علِلللله مللللن الللللل  

 
 حملللللللللوالللللللللُعْرف  وال الحللللللللكملون مللللللللك  )ا(

يكؿ الماائب قميمة هٌينة  نذا ما قيسػت بماػيبة كيػاة كبػد العزيػز  كالبكػا  ال ينفػع  
 كمي   كما عف النعش ال يدرم مف ي مؿ  كال اممكف يجهمكف قيمة الم مكؿ. 

ف كـر كبد العزيز هػك الػذم اكخقػ   ر يي الخركيز كم  هذل الافة؛ نذ نكهك معذك  . المرا:4
 ]الطكيؿ[                          : (4)كؿبؿ كاكخؽ عهؿ بيخ   يق

 ومكغلللللت رملللللكاي ململللللك جئلللللت تغتحلللللي
 

 للللللدِو وتثغللللللي اكلرضللللللك حللللللِن َتْاللللللُدرُ  
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 ]الطكيؿ[            :(1)كيقكؿ عيضان 
  لللللللكمكغللللللللوا معللللللللي اامكهمللل أحس األول                ه ورأُِتغي   لللللللللللللن لِل  وااغللللللللللاا امِتُ 

 همللللك حللللذِكغي الخِللللر حتلللل  تشللللعات
 

 غالللللوغي اغالللللت غكضلللللر فلللللي ثراهملللللك 
 يمف كرمهما عكرقت غاكن   كنبخت عزهارل  كعابح كالوجرة اليانعة.  

 ]الطكيؿ[             :(2)كهك عمر كاقع يممس  كؿ ننساف. يقكؿ . ت ِّر الحك :3

 قلللد عللللكد مللللكء الاحللللر ِملحللللًك فزادغلللليو 
 

 لمشلللرب العلللذبُ إلللل  مرضلللي أن أاحلللر ا 
قها  كعابح ما  الواكر يالمنهؿ العذب قد ذهب  كبذهاب  ذهبت بواوة الدنيا كركن 

 ]الطكيؿ[          : (3)ان. كيقكؿ كذلؾمم ان عجاج

 اعلللللد االللللن لِلللللل  فنغملللللك قلللللد ُعّرِلللللتْ ف
 

 ُذراهللللك لمللللن القللللت مللللن الغللللكس مغظللللرُ  
يػة  غنػ  ال  اجػة يقد خعطمت ر  ت الواكر نلػ  الممػدكح  كعاػب ت ركا مػ  كار  

 غف خود كميها الر اؿ بعد يقداف المخكي . 
ٌسػـ الوػاكر ًكظىػـ يىٍقػد المخػكي   كبػيف عنػ  معػذكر يػي بكائػ  كميػ   جكقد . ِعَظا الماِاة: 2

 ]المنسرح[           :(4)يقكؿ

 أاللللللْاُت ِللللللوا الاللللللعِِد مللللللن ُسللللللمرَ 
 

 مالللللللللِاة للللللللللِس للللللللللي اهلللللللللك ِقَاللللللللل ُ  
 تللللللللللك  أغسلللللللللل  ماللللللللللِاتي أالللللللللللداً  

 
 أسلللللللللللمعتغي حغِغهلللللللللللك االاللللللللللل ُ  ملللللللللللك 

ال خوػػبهها ماػػيبة  لػػذلؾ لػػف ينسػػاها مػػا  نػػت اإلبػػؿ نلػػ  ياػػائمها.  هػػي ماػػيبةي 
قاػػيرة  ينمػػا سػػ ل  كبػػد الممػػؾ بػػف مػػركاف عف ينوػػدل مػػا قالػػ  يػػي مػػف قاػػيدة  كيقػػكؿ عيضػػان 

 ]الطكيؿ[        :(5)ع ي  كبد العزيز  ي نودل

ن أغلللللب األسلللل   فللللنن أاملللله ُأعللللَذْر وا 
 

 لللللللي عغللللللدمك اشللللللتد ِعاللللللرُ االلللللار فمث 
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 ]الطكيؿ[           : (1)كيقكؿ عيضان 

 امِللللللت االلللللن لِللللللل  وااغلللللله ورأِتغللللللي
 

 أحللللللس األوللللللل  مللللللكغوا معللللللي اامكهمللللللك 
 لِلللللللللة تْ ومغللللللللت أرى أغللللللللي إذا أِالللللللل 

 
 أال أراهملللللللك مللللللن اللللللللدهر قلللللللد أِقغلللللللتُ  

 سأقضلللللي فللللللا أفعللللل  ولملللللن مغِتلللللي  
 

 تراخللللللل  إغكهلللللللك اعلللللللد حلللللللِن إغكهملللللللك 
ي بكائػػ  كمػػ  المخػػكي   كقػػد كػػاف يخكقػػع المػػكت كلكنػػ  يخمنػػ  عف يالوػػاكر معػػذكر يػػ 

 يمكت قبؿ المخكي . 
                       : (2)كلـ ي ت نال مرة كا دة  ككاف ييها مقمدان لموعرا  السابقيف  يقكؿ. الدعكء اكلسقِك: 5

 ]الكاير[                                                                                

 سلللللللق  تللللللللو المقلللللللكار رب موسللللللل 
 

 سلللللللللجكَ  الملللللللللزن َوْالللللللللاًل ثلللللللللا َوْالللللللللالً  
  كاسػػػخ دـ  كهكػػػذا نجػػػد الوػػػاكر يجيػػػد خاػػػكير  زنػػػ   كمػػػا عجػػػاد خاػػػكير ممدك ػػػ 

الاػػكر المك يػػة عكثػػر ممػػا اسػػخ دـ المباوػػرة  كقػػد اكخمػػد كمػػ  الكنايػػة المك يػػة لخػػدؿ كمػػ  
 سرح[]المن         :(3)كظمة المرثي  كقكل 

 وال التاملللللللللللللللي علِللللللللللللللله ُأْعِولُللللللللللللللله
 

 جللللللللللللل ُ  هملللللللللللل  الماللللللللللللِاكت اعللللللللللللد 
 لللللا ِعلللللا الللللغعش مللللك علِلللله مللللن الللللل  

 
 رِف وال الحلللللللللكملون ملللللللللك حمللللللللللواُعللللللللل )ا(

 ]الطكيؿ[            :(4)كقكل  

 ومكغلللللت رملللللكاي ململللللك جئلللللت تغتحلللللي
 

 للللللدِو وتثغللللللي اكلرضللللللك حللللللِن َتْاللللللُدرُ  
لللللتْ    اعلللللد االللللن لِلللللل  فنغملللللك فقلللللد عِر

 
 قللللت مللللن الغللللكس مغظللللرُ ذراهللللك لمللللن ال 

 وللللللو ملللللكن حِّلللللًك للللللا ِلللللز  الللللدفوفهك 
 

للللللللللس ومغقللللللللللرُ    قللللللللللراد ل راللللللللللكن الطِر
كال يفػػػكخني يػػػي مجػػػاؿ الرثػػػا  عف عكضػػػح عف ن ساسػػػ  بػػػالمكت كػػػاف كميقػػػان  يركػػػب  

 : (5)رمزية ال ماـ ليعٌبر كف مظاهر المكت الم خمفة مثؿ الفراؽ كالبكا  كمف ذلؾ قكل 
 ]الطكيؿ[                                                                       

 وقللللد هللللكجغي للشللللوس غللللوح حمكملللللة
 

 هتللللوف الضللللح  هكجللللت حمكمللللًك ف للللردا 
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 طللروب غللدت مللن حِللث اكتللت فاللكمرت
 

 داغِللللللغًك مللللللن األثلللللل  أغاللللللاعولتهللللللك  
 ت غللللللللت علِلللللللله ذات شللللللللجو ُمرغللللللللةٍ  

 
ِّدا   االللللوت ِشلللللوس المسلللللتهكا الماللللل

 [الطكيؿ]            :(1)كيقكؿ عيضان  

 وال أغغلللللي غكسلللللِِو اكللِللللل  ملللللك املللللت
 

 فُ علللللللل  فلللللللغن ورقلللللللكء ظللللللللت ُتهت للللللل 
 ]الطكيؿ[                :(2)يهك دائـ ال زف دكاـ بكا  ال مامة كم  الغاف. كيقكؿ كذلؾ 

 حمكملللللللللللة تْ ن ت ّغلللللللللللإلعللللللللللللو الللللللللللكٍو 
 

 ِمِلللللُد اهلللللك غالللللن ملللللن اللللللِر  مكئللللل ُ  
 من الُوْرس ِلدعوهك إلل  شلجوهك الضلح  

 
 تاملللللي حلللللِن تلللللدغو األالللللكئ ُ فتاملللللي و  

ننػػػ  يسػػػخدكي البكػػػا   لبكػػػا   مامػػػة يػػػي مهػػػب الػػػريح  يخبكػػػي اػػػباح مسػػػا . كيقػػػكؿ يػػػي  
 ]الطكيؿ[            :(3)الفراؽ

ِْن غللللللوح حمكمللللللة  لقللللللد راعغللللللي للَالللللل
 

 علللللل  غالللللن الللللكٍن جكواتهلللللك حمللللللكئاُ  
 هواتلللللللف أملللللللك َملللللللْن املللللللِن فعهلللللللده 

 
 فلللللللللللدائاُ  قلللللللللللدِا  وأملللللللللللك شلللللللللللجوهنّ  

 يف كلمفراؽ نكح  مامة  مجاكبةن مع ال مائـ اغ رل بكا ن دائمان ك زنان مقيمان. يالذم راك  لمب 
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 ثالثاً: الغزل. 

  كيػٌرؽ بعػض (1)النسػا كيٌرؼ الغزؿ ب ن   ديث الفخيػاف كالفخيػات  عك هػك المهػك مػع 
ميػػػؽ النسػػػا  كخعػػػٌرؼ ع ػػػكاؿ الهػػػكل  النقػػػاد بػػػيف الخوػػػبيب كالغػػػزؿ؛ يقػػػالكا النسػػػيب هػػػك ذكػػػر  ي

 . (2)عما الغزؿ يهك الخاابي كاالسخهخار بمكدات النسا معهف  
كالمعػاجـ يػي معظمهػا كٌريػت الماػطمح بماػػطمح آ ػر؛ يفػي لسػاف العػرب: وػػٌبب 

. كيػػػي (3)ييهػػػا الغػػػزؿ كالنسػػػيب  كنسػػػب بالنسػػػا  وػػػبب بهػػػفَّ يػػػي الوػػػعر كخغػػػٌزؿ قػػػاؿ بػػػالمرعة
. عمػا (4)هػا يػي الوػعربالقامكس الم يط: الخوبيب هػك النسػيب بالنسػا  كنسػب بػالمرعة وػبب 

يػي م اػص ابػف سػػيدل؛ يالنسػيب هػك الخغػػزؿ بالنسػا  يػي الوػػعر  كالخوػبيب مثمػ   كالغػػزؿ 
 .(5)خ ديث الفخياف الجكارم

كمػػف هنػػا نجػػد عف الغالػػب العػػاـ مػػف النقػػاد يسػػخ دـ الكممػػة مكػػاف ع خهػػا  كال يفرقػػكف 
 بينهما. 

عاػػػػعب ظركيػػػػ ؛ يهػػػػي  كالمػػػػرعة مػػػػف اغمػػػػكر الخػػػػي يرخػػػػاح نليهػػػػا اإلنسػػػػاف  خػػػػ  يػػػػي
 ]الكامؿ[     :(6)الممهمة  كمجاؿ الرا ة كالخنفيس  يقكؿ كنخرة

 ولقلللللللللد ذمرتلللللللللِو والرملللللللللكح غواهللللللللل 
 

 يدمللللمغللللي واللللِض الهغللللد تقطللللر مللللن  
 فللللللللوددت تقاِلللللللل  السللللللللِوف ألغهللللللللك 

 
 ث للللللللللرو الماتّسللللللللللا لمعللللللللللت ماللللللللللكرس 

يػر  كلما كانت ال ياة العربيػة ييهػا مػف وػظؼ العػيش  كجفػاؼ الطبيعػة الوػي  الكث 
كاف ال ديث نل  النسا  ككافهف  كذكر م اسنهٌف يمثؿ را ة لإلنساف كسط هذل الظركؼ 

 . البيئية الاعبة  كاالجخماكية القاسية الخي خفرض القيكد كم  النسا 
يممػػا جػػا  اإلسػػ ـ  كػػاف هنػػاؾ خفاكػػؿ كميػػؽ بػػيف وػػعر الغػػزؿ كال يػػاة اإلسػػ مية  

كنهػػػا  كهػػػك الغػػػزؿ  ؽخػػػرايلعػػػذرم  كمػػػرة نلػػػ  االانخهػػػ  مػػػرة نلػػػ  الػػػخ ـز معهػػػا كهػػػك الغػػػزؿ ا
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الاريح. يالغزؿ الخقميدم عك الاريح يرجع يي عاكل  نل  عكماؽ ال ياة اغدبية  كيضػرب 
 . (1)ييها نل  عبعد  دكدها الزمنية  نن  اكرة السخمرار اغنماط الجاهمية

لػذم يعػد كيي كار بني عمية كاف الغزؿ ث ثة عنكاع: العذرم كالاػريح  كالعػادم ا
 .(2)اسخمراران لمغزؿ القديـ الم لكؼ  كهك الذم ييخ ذ كسيمة نل  غيرل مف ينكف الوعر

كلعػػؿ مػػا يميػػز العاػػر اغمػػكم يػػي هػػذا الغػػرض بالػػذات  عنػػ  عاػػبح ينػػان مسػػخق ن  
كظهرت يي  ك دة الغرض  كىكيجد الوػعرا  الػذيف كقفػكا  يػاخهـ كيػنهـ كمػ  الغػزؿ ال يقكلػكف 

 . (3)غيرل
 عف يكػكف " مػك اغلفػاظ نسػيبف  ػؽ الع ية عسػمكب الغػزؿ  يػرل ابػف روػيؽ كمف نا

  غير غامض  كعف يي خار ل  مف الك ـ ما كاف ظػاهر المػا   سهمها   قريب المعانيرسمها
 .(4)لٌيف الثنا   ييطرب ال زيف  كيسخ ؼ الرايف"

رم كالم  ػػظ عف الوػػعرا  يػػي هػػذا العاػػر قػػد النػػت علفػػاظهـ  كغمػػب المػػيف ال ضػػا
  كرقػت نلػ   ػد بعيػد  كنػ ت كػف كم  لغة الغزؿ   خ  كنػد وػعرا  البػدك؛ يسػهمت اغلفػاظ

الغرابػػػة  ككػػػذلؾ اغمػػػر بالنسػػػبة لمجممػػػة الوػػػعرية الخػػػي اقخربػػػت يػػػي خركيبهػػػا مػػػف لغػػػة الكػػػ ـ 
 . (5)ية  كب ااة كندما  اك  الوعرا  عقكاؿ النسا  بكؿ ما ييها مف ليفدالعا

ر ال ػػب يػػي العاػػر اغمػػكم قػػد عسػػقط كثيػػران مػػف الخقاليػػد كيػػرل هػػٌدارة عيضػػان عف وػػع
 .(6)ًزؿ قايدخ  ببكا  اغط ؿية؛ ينادران ما يسخهؿ الواكر الغى الوعر 

كيقػان لمقػكانيف المركٌيػة لهػذا الفػف  –نلػ  عف كػؿ مد ػ   الدكخكر كبدل بدكمكقد ذهب 
د  ػػيف ييقػػدـ كمػػ  كانػت خقخضػػي البػػد  بػالغزؿ  كلقػػد كػػاف المجخمػع ال يقػػر لموػػاكر اغسػك  –

هػػػذل الجانػػػب  بػػػؿ كػػػاف هػػػذا الجانػػػب يبػػػدك مخناقضػػػان مػػػف كجهػػػة النظػػػر الخقميديػػػة مػػػع سػػػكاد 
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ـٌ كيرقػػة  .(1)الوػػاكر كيػػرل بػػدكم يػػي مكػػاف آ ػػر عف  ػػب الوػػعرا  السػػكد قػػد خ ػػكؿ نلػػ  هػػ
كدا ؛ غف دائرة ال ب ضيقة كميهـ  لهذا ال ن ٌس يػي وػعرهـ مبػاهج ال ػب كنضػارخ   بػؿ 

 .(2)كم اكي   بؿ النفكر من  ع يانان ن س ع زان  
عمػػػا كنػػػد ناػػػيب  يػػػن  ظ عنػػػ  عكثػػػر مػػػف ذكػػػر المػػػرعة يػػػي وػػػعرل  كخغػػػزؿ بهػػػا غػػػزالن 
اادقان رقيقان كاطفيان  ييظهػر مػا يػي الػنفس مػف وػكؽ  كخطمػع نليهػا ممػا يػدؿ كمػ  ال رمػاف 

بػػ  المفقػػكد  منهػػا. كلػػـ خكػػف لػػ  امػػرعة بعينهػػا يبادلهػػا العاطفػػة كخبادلػػ   بػػؿ كػػاف يعبػػر كػػف  
 كد كعـ  بيب كغيرها. دمرددان عسما  كثيرة مثؿ: ليم  كسيعدل  كزينب كهند  ك 

كقد يككف وعر الغزؿ عكثر اغغراض مػف  يػث المقطككػات كالقاػائد الوػعرية يػي 
 ديكان    يث بمغت  كالي ث ثيف مقطككة كقايدة. 

قيػؿ لػ : "نف هػا  يقػدايب يعمـ عف لكن   ائؿ بين  كبيف مجالسة النسا ؛ كقد كاف ني 
ف عف ينظػػرف نليػؾ  كيسػمعف منػػؾ وػعرؾ. يقػاؿ: مػا ياػػنعف بػي  يػريف جمػػدة دهنػا نسػكة يػر 

 .(3)سكدا   كوعران عبيض  كلكف يسمعف وعرم مف كرا  سخر"
الدكنيػػة  كعف المجخمػػع يػػريض هػػذل الزمػػرة مػػف الوػػعرا  بكلعػػؿ كقػػدة السػػكاد كالوػػعكر 

يهػك يعخػذر كػف مجالسػة خ ػؿ؛ اػيبان عينمػا  ػؿ كار ال قػت الوػاكر نالسكد بسبب لكنهـ  قد 
ال ميفة  كيعخذر كف مجالسة النسا   كيريض خزكيج بناخ  مف السػكد  كلعػؿ ذلػؾ كػاف كرا  
وعر الغزؿ الخنفيسي الذم قال  نايب ب ػرارًة مػف يخ ػدث كػف وػي  يقػدل  كال عمػؿ لػ  يػي 

لػػـ كالفػػراؽ كالكوػػاة كمعظػػـ نيجػػادل  يكانػػت المسػػ ة العامػػة كمػػ  وػػعرل ال ػػزف كالبكػػا   كاغ
 المعاني السمبية  كلعم  ا خمقها مف السد الكهمي القائـ بين  كبيف الناس. 

 
 
 
 
 

                                                 
 .8  الشعراء السود وخاكئاها 1

 .268   غفسه 2

 .1/225  األغكغياغافهاني:  3



 - 44 - 

 موضوعكت شعر ال ز : 
مػػػف المعمػػػـك عف الوػػػاكر منػػػذ بػػػدايات الغػػػزؿ  خػػػ  اليػػػـك  يػػػدكر  ػػػكؿ مكضػػػككات 

المكضككات كمف  .بعينها؛ ذلؾ عف الغزؿ كاطفة قديمة  ديثة  ماضية ك  اضرة كمسخقبمة
الخػػػي يػػػدكر  كلهػػػا الوػػػعرا : كاػػػؼ الم بكبػػػة  كالفػػػراؽ  كالوػػػككل  كالكوػػػاة  كعثػػػر ال ػػػب 

 كالبكا . 
قػػػد ظهػػػر كنػػػدل بعػػػض عقػػػدة سػػػكادل الخػػػي الزمخػػػ   بالنفسػػػٌي  ك بكضػػػع  لكػػػف ناػػػيبان 

كمػػا  –اغغػراض باػػكرة خمفػػت النظػػر  كهػي خمنػػي النسػػا  كخمنػػي المػكت؛ غف ال ػػب كنػػدل 
 عمر مسخ يؿ يي رمكف من   كيمهثكف كرا ل  لكن  سراب. –را  السكد هي ال اؿ كند الوع

  
 . الواف الحسي للمحاواة: 0

 ]الكاير[              :(1)يقكؿ

 ك  الللللللللاك ُغالللللللللِب وللللللللللوال أن ُِقللللللللل
 

 الغشللللللللللأ الالللللللللل كرُ  يَ لقلللللللللللت اغفِسلللللللللل 
 اغفسلللللللللي مللللللللل  مهضلللللللللوا حشلللللللللكهك 

 
 إذا قهلللللللللرت فللللللللللِس لهلللللللللك اغتالللللللللكرُ  

 إذا مللللللللك الللللللللزّ  ضللللللللكعفن الحشللللللللكِك 
 

 مفكهللللللللللللللللك أن ِللللللللللللللللالَث اهللللللللللللللللك إزارُ  
كقػػدة ال ػػكؼ مػػف سػػ رية النػػاس خطػػاردل  كخيمقػػي بظ لهػػا كمػػ  غزلػػ  الرقيػػؽ؛  يػػإف  

(  يهك ي اؼ مف ك ـ الناس  الػذيف سيسػ ركف مػف ييبدع بال كؼ مف الناس )كلكال عف يقاؿى
عسػػػكد يخغػػػزؿ  كب ااػػػة نذا كػػػاف الغػػػزؿ بالاػػػغيرات. ثػػػـ يخطػػػرؽ نلػػػ  كاػػػؼ المػػػرعة  يهػػػي 

 كمة القٌد  ال خقاـك  رقيقة ال ار. مهض
 ]البسيط[      :(2)كيي مجاؿ آ ر يمح كم  المكضكع ذاخ   ييقكؿ

لله الضللجِ  الله مرُمْضللو   المشلل  ِطِو
 

 طللللللللّي الحمكئللللللللل  ال جللللللللكٍف وال فقلللللللللرُ  
   االزار اهللللللللللللكوذي روادف ال ُِلفلللللللللللل 

 
 ًك حللللِن ِللللؤتزرُ عُِلللللوى ولللللو مللللكن سللللا 

كهػػػي مػػػف اغكاػػػاؼ الخػػػي عكثػػػر منهػػػا  يكوػػػ ها مضػػػمر رقيػػػؽ  كردياهػػػا ممخمئػػػاف  
الوػعرا . كلػـ عجػد وػػعران  ٌسػٌيان يػي كاػػؼ المػرعة عكثػر مػػف هػذا يػي ديكانػػ ؛ كلعػؿ ذلػؾ غنػػ  

                                                 
: مف ال كجيزة لها. كيي ث بها: ييمؼي كميها. 88/89  دِوان غاِب ان راكح 1  . الٌزؿى

 ..9 نفس   2
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يػػػػي ميمػػػ  لماػػػػغيرات بػػػػانزكا   الػػػدكخكر كبػػػػدل بػػػدكمي ػػػاؼ مػػػػف النػػػاس . كقػػػػد كمػػػؽ كميػػػػ  
 . (1)الناضجات كن 

 كن  باكر م خمفة. كقد وغؿ الي س مكقعان كبيران يي وعرل  كخ دث  :. الِأس4
 ]الطكيؿ[           :(2)يقكؿ

 فلللللو مللللكن إذ اللللكغوا ِئسللللت فلللللا ِمللللن
 

 جلللللللكءُ ر  ط علِلللللللوحْ لهلللللللا إْذ ُهلللللللُا شللللللل 
 إذًا لشلللللفكو الِلللللأس ملللللن مللللللٍف اهلللللا 

 
 وفللللللي الِللللللأس ممللللللك ال ُِغللللللك  شللللللفكءُ  

 يالي س وفا  مف الكمؼ  بؿ كوفا  مف اغمكر الخي ال خيناؿ.  
 ]الطكيؿ[                  :(3)كيقكؿ كذلؾ

س ملللل  ن ُاللللد  أال هلللل  مللللن الاللللِن المفللللر 
 

 وهللللللل  مثللللللل  أِلللللللكٍا امغقطلللللللل السنلللللللْعدِ  
 تمغِلللللللللُت أِلللللللللكمي أولئلللللللللو والُمغللللللللل  

 
 عللللل  عهللللد عللللكٍد مللللك تعِللللد وال تاللللدي 

 يهك يائس مف المقا   كيخمن  عف خعكد عيام  ال كالي  لكنها بائدة ال ككدة لها كقـك كاد.  
 . الشموى: 3

 ]الطكيؿ[            : (4)يقكؿ

 دعللللللللك المحرمللللللللون ا  ِسللللللللت فروغه
 

 امملللللللللة ِوملللللللللًك أن ُِمّحلللللللللي ذغواهلللللللللك 
 رالللللللللكه أو  سلللللللللؤلتي وغكدِلللللللللت ِلللللللللك 

 
 لِلللللللل  ثلللللللا أغلللللللت حسلللللللِاهك لغفسللللللليَ  

 للللا ِتلللبْ  فلللنن ُأعلللط لِلللل  فلللي حِلللكتيَ  
 

 إللللللللللل  ا  عاللللللللللٌد تواللللللللللة ال أتواهللللللللللك 
كطالبػػػان عف  ي ػػػيف دكػػػا النػػػاس ات خعػػػال  ليغفػػػر ذنػػػكبهـ  دكػػػا هػػػك ربػػػ  وػػػاكيان ليمػػػ  

 ات خعال  نف عكطال بغيخ  عف يخكب خكبة لـ يخبها ع د. معاهدان يجمع  ات بها  
 ]الطكيؿ[            :(5)كيقكؿ عيضان 

 أِلللللك دهلللللر ملللللك هلللللذا لغلللللك مغلللللو ملللللرة
 

 َعثَلللللللرَت فأقالللللللَِت الحاِلللللللَب المحاالللللللك 
 وأاللللللللللدلتغي مللللللللللن ال أحللللللللللب دغللللللللللّوه 

 
 ملللللن العلللللذب مشلللللراكً  كً أسلللللقِتغي الللللاّ و  
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   الدهر  بيب  الم بب  كعبدل  مف ال ي ب  كعسقال الدهر المٌر كاغلـ. يقد عقا
 ]الطكيؿ[        : (1)كيقكؿ كذلؾ

 تملللللللللر اللِلللللللللكلي والشلللللللللهور وال أرى
 

 مللللرور اللِللللكلي مغسللللِكغي ااغللللة ال مللللرِ  
غلللللك وقلللللد تلللللرى   تقلللللو  اللللللِغك واهجِر

  
 ك  ملللللللل الهجلللللللرِ َالللللللوِ إذا هجلللللللرت أال  

 خطةً فللللا أرَض ملللك قكللللت وللللا أالللُد ُسللل 
 

 حّاهللك اللدري مللنْ وضللكس امللك جمجمللت  
 ظلللللللللُت الللللللذي وّدان أغشلللللللد امرتلللللللي 

 
 ص وملللن ِاْملللرِ للللو وملللكلي علِهلللك ملللن ق 

يهك يوكك قمػة رؤيػة الم بػكب   يػث خمػر الميػالي كاغيػاـ كالوػهكر كهػك ال ينسػاها   
 بؿ يظؿ يخجكؿ  كؿ بيكخها  ك ن  يب ث كف را مخ   خ  يراها. 

 كات الخي علٌ ت كم  الواكر يي ذكرل لمنسا .كهك مف المكضك . الفراس: 2
 ]الكاير[                                                                     : (2)يقكؿ 

   ُِ للللللللدى ِللللللللق مللللللللأن القلللللللللُب لِلللللللللةَ 
 

 ِلللللللللللللللللة أو ُِلللللللللللللللللراحُ الِلللللللللللللللللل  العكمر  
 قطلللللللللللكٌة عّزهللللللللللللك َشللللللللللللَرو فاكتللللللللللللت 

 
 تجكذالللللللللللله وقللللللللللللد علللللللللللللس الجغللللللللللللكحُ  

 الللللللللومر كن قلللللللللد ُترملللللللللكخللللللللللهلللللللللك فر  
 

لللللللللللللللللكحُ    فعّشلللللللللللللللللهمك تالللللللللللللللللّفقه الِر
يقمبػػ  كقطػػاة خ فػػؽ كخضػػطرب يػػي وػػرؾ نياػػب لهػػا  كهػػي خ ػػاكؿ اإليػػ ت جاهػػدة  

 ٍيها يي كوهما الذم خمعب ب  الرياح.  ى لخعكد نل  ير 
 ]الطكيؿ[            : (3)كيقكؿ

 لللللا أمللللل  ولمللللن ترمِتغلللليفلللللو ُدْمللللِت 
 

 هْ الللللللدائي وملللللللك اللللللللدغِك لحلللللللّي اداِئَمللللللل 
 ِقةٍ ِاُسللللللللللللللللوَ أِكمغللللللللللللللللك  وذّمرِتغللللللللللللللللك 

 
 ولِلتغلللللللللللللللك إذ الغلللللللللللللللوى متالئملللللللللللللللهْ  

لػػػدنيا  مركػػػزان كمػػػ  معنػػػ  الفػػػراؽ ا  يهػػػك يػػػربط بػػػيف خػػػرؾ الم بكبػػػة لػػػ   كبػػػيف خركػػػ 
 كالنهاية.
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 اٌكر نايب عثر ال ب كم  الواكر: كم  بدن  ككم  نفسيخ .  . أثر الحب:5
 ]الطكيؿ[         :(1)يقكؿ

 لِللللل  حللللِن لللللّ  اللللو الهللللوى تَ تجغالللل
 

 وهِهللللللكت مللللللكن الحللللللب قالللللل  التجّغللللللبِ  
 اة مغللللكظر  ال للللدوأاللللاحت مللللن لِللللل 

 
 مللللن الاللللا  فللللي أعقللللكب غجللللا ُم للللّربِ  

 
 

 أال إغملللللللللك غلللللللللكدرِت ِلللللللللك أا مكللللللللللوٍ 
 

 الللدى أِغملللك تلللذهب اللله اللللِر  ِلللذهبِ  
هػػا هػػك ينخظرهػػا مػػع الفجػػر ك نػػ  ينظػػر نلػػ  نجػػـ ميغػػٌرب لػػيس يعػػكد؛ غنهػػا غػػادرت ي 

 ريح مف  ٌفخها. نفس  ادل يقط  خخ كب بها ال
 ]الطكيؿ[            :(2)كيقكؿ عيضان 

 غي التنْالللل ُ دأمللللن ذمللللر لِللللل  قللللد تعللللكو 
 

 عل  حِن شكب اللرأس واستوسلس العقل ُ  
 لعملللللللرو ملللللللك أدري علللللللل  أّن ُحّاهلللللللك 

 
للللد عللللل  مللللك مللللكن عغللللدي لهللللك قالللل ُ    ِِز

 أثللللللكَب إلللللللّي الحلللللللا فللللللكزددت َعْوَلللللللةً  
 

 لهلللللللك أا ال ِفلللللللكرقغي الجهللللللل ُ  ثغتغلللللللي 
كذا يفعؿ ذكر ليم  يي   يف واب كنضج كقم ؛ يقد عااب  مرض ال ب. ككممػا كه 

 خقدـ يي العمر زاد هيام  كلككخ . 
كهػػك مكضػكع قػػديـ قػػدـ الغػػزؿ  كثيػػران مػا يكػػكف الكاوػػي و اػػية  ياليػػة يخ يمهػػا  . الوشللكة:6

 لكن  ع يانان ال يهخـ بهـ.   عف الرقبا  يخابعكف  ركاخ  كسكناخ  ي ٌس الواكر  ك 
 ]الطكيؿ[            : (3)يقكؿ

 وملللللكذا عسللللل  الواشلللللون أن ِتحلللللدثوا
 

 سلللللوى أن ِقوللللللوا: إغغلللللي للللللو عكشلللللسُ  
 أجلللل  الللللدس الواشللللون أغلللللت حاِالللللةٌ  

 
ن للللللا تالللللُف مغلللللو الخالئلللللسُ    إللللللّي وا 

يهػػػك ييٌاػػػدؽ العوػػػاؽ نف قػػػالكا ننػػػ  كاوػػػؽ   خػػػ  لػػػك لػػػـ خبادلػػػ  الم بكبػػػة الم بػػػة   
 ]الطكيؿ[      :(4)كخافك ل  يي كٌدها. كيقكؿ عيضان 

 المتمللللكن حتلللل  مللللأغغي يَ   ِاللللاومللللك ز 
 

 اُ ارجلللللل جلللللواب السلللللكئلي عغلللللو أعجللللل 
 ألْسلللللَلَا ملللللن قلللللو  الوشلللللكة وتسللللللمي 

 
 وهلل  حللّي مللن الغللكس َِْسللَلاُ  -سلللمتِ - 
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يهػػك يكػػخـ مػػا بػػ  ك نػػ  عكجػػـ ال يػػخكمـ  سػػعيان غٍف يسػػمـ مػػف لسػػاف الكوػػاة  كعف خسػػمـ 
 م بكبخ  عيضان. 

ة هػػػـ مػػف عهمهػػػا ي رسػػػكنها  كلػػػذلؾ ال بػػد لهػػػا عال خػػػخكمـ  خػػػ  ال كربمػػا يكػػػكف الكوػػػا
 ]الطكيؿ[        :(1)خفضح نفسها. يقكؿ

 وقفللللللللت لهللللللللك مِمللللللللك تمللللللللر  لعّلغللللللللي
 

 ك التسللللللللللِا إْن للللللللللا تسلللللللللّلاِ سلللللللللهأخكل 
 ّدرْت حلللللللللولملللللللللك رأتغلللللللللي والوشلللللللللكة ت 

 
 مللللللللللللدامعهك خوفللللللللللللًك ولللللللللللللا تللللللللللللتملناِ  

  

ان لدل وػعرا  الغػزؿ كمػ  مػر العاػكر. كهك مكضكع طيرؽ عيض. واف أحوا  العكشقِن: 7
 ]الطكيؿ[        : (2)لكف نايبان يخفنف يي كاؼ  الهـ. يقكؿ

 مسللكمِن أهلل  العشللس مللك مغللت أشللتري
 

 جمِلللللللللل حِلللللللللكة العكشلللللللللقِن اللللللللللدرهاِ  
 يالعواؽ مساكيف ال خساكم  ياخهـ درهمان كا دان؛ غنهـ ع يا  كليسكا ع يا .  

 يانػػػان بالبكػػػا   يمػػػا نف سػػػمع الوػػػاكر  مامػػػة كالعاوػػػؽ ال بػػػد عف يػػػنٌفس كػػػف نفسػػػ  ع
 ]الطكيؿ[   (3)لف   كيمـك نفس  كم  قمة البكا . يقكؿنخبكي يي الميؿ   خ  قاـ يبكي كم  

 لقللللد هتفللللت فللللي ُجللللغِ  لِللللٍ  حمكمللللةٌ 
 

غلللللللللي لغلللللللللكئاُ    علللللللللل  فّلللللللللغن وهغلللللللللًك وا 
غغللللللللي   فقلللللللللت اعتللللللللذارًا عغللللللللد ذاو وا 

 
 تللللللللله لالئلللللللللاُ مملللللللللك قلللللللللد رأ لغفسللللللللليَ  

 ا ذو الللللللللاكاةٍ أأزعلللللللللا أغلللللللللي هلللللللللكئ 
 

 سللللللعدى وال أامللللللي وتامللللللي الحمللللللكئاُ ا 
 ملللللذْاُت واِلللللت ا  للللللو مغلللللُت عكشلللللقكً  

 
 لملللللللللك سلللللللللاقتغي اكلاملللللللللكء الحملللللللللكئاُ  

كنػد المقػا   يرسػـ  كمف الاكر الخي رسمها غ كاؿ العاوقيف؛ البكا  كند الفراؽ كالبكا      
 ]الكاير[        :(4)لذلؾ اكرة جميمة يي قكل 

 مللللن محللللبّ  ومللللك فللللي األرض أشللللق 
 

ن وجلللللللللد الهلللللللللوى حللللللللللوَ    الملللللللللذاسِ  وا 
غللللللللللللللكً    تللللللللللللللراه اكمِللللللللللللللًك أاللللللللللللللدًا حِز

 
 أو الشللللللللللللللللتِكسِ  فرقللللللللللللللللةٍ  مخكفللللللللللللللللةَ  

 فِاملللللللللي إن غلللللللللأوا شلللللللللوقًك إللللللللللِها 
 

 الفلللللللللراسِ  غلللللللللوا خلللللللللوفَ دوِاملللللللللي إن  
 ه عغلللللللللد التغلللللللللكئيعُِغللللللللل فتسلللللللللخنُ  

 
 ه عغللللللللللد التالقلللللللللليعُِغلللللللللل وتسللللللللللخنُ  
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نفسػػ  يػػي طػػكؿ ليمػػة  كقػػد عظهػػر ناػػيب خعمقػػ  الوػػديد بالنسػػا  مػػف  ػػ ؿ خاػػكيرل ل
           :       (1)لكجكد  اجة عسٌرها يي ادرل  طيمة العمر   خ  عكوؾ ادرل عف يخاٌدع. يقكؿ

 ]الطكيؿ[                                                                       

 فِلللللك للللللو ملللللن لِللللل  تمتعلللللت طوَلللللله
 
 

 وهلللللللل  طللللللللكئف مللللللللن غللللللللكئا متمتلللللللللٌ  
 تلللل  ِلللللس شللللجَوهٍو مغعللللا إّن ذا شللللج 

 
 وللللللللللو غكئملللللللللًك مسلللللللللتعتٌب أو ملللللللللود عُ  

 قلللللد أسلللللّرهكلللللله حكجلللللة قلللللد طكلملللللك  
 

 مللللن الغللللكس فللللي اللللدر اهللللك ِتاللللّدعُ  
 تحملُتهلللللللللك طلللللللللو  الزملللللللللكن لعلهلللللللللك 

 
 ِملللللون لهلللللك ِوملللللًك ملللللن اللللللدهر مغلللللزعُ  

بػػؿ كػػاف عكثػػر كضػػك ان   ينمػػا كػػاف يخمنػػ  النسػػا  كال ي اػػؿ كمػػيهفه  كلػػك كانػػت  
 المقامرة كلك  سر جميع مال   بعٌد نفس  راب ان لك  ٌاؿ المرعة. الطريؽ نل  ذلؾ هي

 ]الكاير[                             :                                           (2)ؿيقك 

 أال لِتغللللللللللللللللي قللللللللللللللللكمرت عغهللللللللللللللللك
 

 كرُ ومللللللللللللكن ِحللللللللللللّ  للغللللللللللللكس القملللللللللللل 
 فالللللكرت فلللللي ِلللللدي وقملللللرت ملللللكلي 

 
 وذاو الللللللللللرا  لللللللللللو علللللللللللا الت جللللللللللكرُ  

كيخمن  لك عف ات خعال  سٌ ر ل  امرعة خجػكد كميػ  برضػاب الثغػر  ك ينهػا سيوػكرل  
 ]الطكيؿ[         : (3)وكران لـ يوكرل ع د قبم . يقكؿ

 أجلللللللللود علِهلللللللللك اكلحلللللللللدِث وتلللللللللكرةً 
 

 رِ ْ للللللتجللللللود علِغللللللك اكلرضللللللكب مللللللن الثن  
 فلِللللللت إلهللللللي قللللللد قضلللللل  ذاو مللللللرة 

 
 يرِ مْ فللللللِعلا راللللللي عغللللللد ذلللللللو مللللللك ُشلللللل 

ناػػػيب يػػػي غزلػػػ  كنسػػػيب    زينػػػان مخ لمػػػان يي ػػػس بػػػالفراؽ قبػػػؿ كقككػػػ    كهكػػػذا ظهػػػر 
كيخمن  المرعة مف عكماؽ عكماق   لكن  يدرؾ عف ذلؾ مسخ يؿ يي مجخمػع ينفػر مػف السػكد  
ف كػاف الخعبيػر كنهػا ي مػؿ الاػدؽ  لذلؾ خظؿ المرعة عمنية اعبة الخ قيػؽ بعيػدة المنػاؿ  كا 

 اف  قيقي عيضان. كال رقة كاإل ساس ال قيقي  غف ال رم
ذكر عنػ  يػي  نينػ  كعلمػ  كمػ  يػراؽ المػرعة  قػد اسػخ دـ ال مػاـ رمػزان ععف  يكال يفكخن

 لذلؾ يي قاائد كثيرة؛ لخ مؿ رمزية الفراؽ كالفقد كاغلـ  ممثمة يي البكا  كالخرجيع كغيرها. 
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كلػػػـ يقخاػػػر دكر ال مػػػاـ كمػػػ  الغػػػزؿ  بػػػؿ كجػػػد ناػػػيب يػػػي ال مػػػاـ الطػػػائر الػػػذم 
همكمػػ  كع زانػػ   ككجػدل يعػػيش ظركيػػ  نفسػها؛ يكجػػد ييػػ  المخػنٌفس لمػػا يعانيػػ . كهػػذا  يوػارك 

ناػيب ال ساسػة الموػفقة الخػي خ ػب مقاسػمة اآل ػريف همػكمهـ  كالخ فيػؼ  راجع نل  نفػس
 . (1)جمدخ   خ  مات بنا يخقاسـ عمكال  مع عهم  كمكالي  كعكنهـ. كخذكر الركايات عن  كاف 
منفردة  ها يي م خمؼ ع كالها ك يدة جعمخي  مٌمها همكم   كيي خاكيرل لم مامة ال

ياسػخثمر ك ػػدخها لنفسػ   كوػػعكرل بػاالغخراب يػػي بيئخػػ . يكػاف لخجربخػػ  االجخماكيػة عثػػر كبيػػر 
كم  ن ساس  كوعكرل  الذم جعم  يؤسس لفف كاؼ ال ماـ.  يث كٌدل النقػاد مؤسسػان يػي 

 .(2)باكرة اليخ هذا الفف  يي اكرة مخ ركة  كخعبير كف النفسية 
 رابعاً: الفخر. 

  ككميػػ  يػػإف الف ػػر هػػك (3)ييقاػػد بػػ  خبػػاهي اإلنسػػاف بمػػا لػػ  كمػػا لقكمػػ  مػػف م اسػػف
 انك المدح  نال عن  يي النفس  يي  يف يككف المدح يي اآل ريف. 

كقد مر بنا كيػؼ عف ناػيبان  مػؿ كقػدة المػكف  كاإل سػاس بالدكنيػة يػي كػؿ  ياخػ ؛ 
فة  كريض لقا  النسكة المكاخي طمبف لقا ل  ن ساسان من  بنفكر الناس يقد ريض منادمة ال مي

 مف لكن . 
كظؿ هذا اإل سػاس ي زمػ  يػي كػؿ مرا ػؿ  ياخػ   ككنػدما كػاف ي ػاكؿ عف يخناسػ  

عكرمػ  ككسػال  ك بػ   يعنػدما مػدح كبػد ات بػف جعفػر  رلذكَّ مثؿ هذا الوعكر  كاف هناؾ مف يي 
هذا العبد اغسكد هذل العطايا. يقاؿ: كات لئف كاف عسػكد  قاؿ ل  قائؿ: يا بف جعفر عكطيت

 .(4)كوعرل كربٌي نف ثنا ل غبيض 
 ]الطكيؿ[                    :(5)ككندما قاؿ

 وملللدت وللللا أخللللس ملللن الطِلللر إن الللدا
 

 ك اللللللللكرس غحللللللللو العللللللللراس أطِللللللللرُ سللللللللغ 
 اب عسكد. اًؽ يإنؾ خطير  يعني عن  غر غابف عبي كخيؽ  يقاؿ: يا بف عـ  قؿ  سمع  
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كمف ن ساس  هذا س ر مف هذا المكف ع يانان  كايخ ر ب  ع يانان ع رل  كاكخذر من  
 يـ  كهػػك يزمػػر كيػػزيف مػػف السػػكداف  عنكػػر كميػػ  ذلػػؾ سيػػ  مػػرة ثالثػػة. ي ػػيف مػػٌر كمػػ  قريبػػ

 .(1)كزجرل
ككندما كقفت سكدا  بالمدينة كهك يينود الناس  قالت: ب بي عنت يا بف كـ  ما عنت 

 .(2)كمٌي ب زٌم. يقاؿ: كات لمف ي زيًؾ مف بني كمؾ عكثر مما يزينؾكات 
ككػػاف ناػػيب يػػي مكاقفػػ  خمػػؾ  ياػػدر كػػف مكاقػػؼ المجخمػػع كسػػ ريخ  مػػف السػػكد  
 كب ااة عف هذل المكاقؼ كانت خنبع مف مجخمع ذم طابع بدكم  عكثر مف طابع نس مي. 

كيعخذر  كثالثة يف ر  يػبـ كػاف كما داـ هذا مكقف  مف السكاد: مرة يس ر  مرة يخ لـ 
 يفخ ر  

 موضوعكت الفخر: 
د  عك اقخرنت مكضككات الف ر كندل دائمان  بالعقؿ مع السكاد  عك القناكة مػع السػكا

 ة مع السكاد  عك الوجاكة مع السكاد. الكـر مع السكاد  عك الفاا 
كػػػاف  ـى عكٌيػػػر بػػػ   يمػػػك يعػػػكلسػػػاف  الػػػ  يقػػػكؿ: نف هػػػذا المػػػكف لػػػيس مػػػف اػػػنعي  

 ]الكاير[                          : (3)يسخطيع ك ج  لفعؿ. يقكؿ

 فللللللللنن أُو حكلمللللللللًك فكلمسللللللللو أحللللللللوى
 

 ومللللللللللك لسللللللللللواد جلللللللللللدي مللللللللللن دواءِ  
 ]الطكيؿ[       : (4)كهك لـ يكف ل   يار يي لكن   يقكؿ 

 تللللللهحُمسلللللُِت ولللللللا أمللللللْو سللللللوادًا وت
 

 قُلللللهْ قملللللِص ملللللن القلللللوهي الللللِض اغكئِ  
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 ره: فمن موضوعكت فخ

 ]الكاير[           :(1)يقكؿ: . االفتخكر اكلعق 0

ن أُو حكلمللللللللللللللًك لللللللللللللللوغي فللللللللللللللنّغي  وا 
 

 غِلللللللللللر ذي َسلللللللللللَقٍط وعلللللللللللكءُ  َعْقللللللللللل ٍ لِ  
 يينفي كف كقم  السقطات كاغ طا   ككاؼ جسم  ب ن  ككا  لعقؿ كامؿ مخزف.  

 ]ال فيؼ[           :(2)كيقكؿ عيضان 

 ل الل لللالللذي وللللِس ِلللزري السلللواد ِوملللًك 
 

 للللللللللب  وال الللللللللكلفت  اللاِلللللللللب األدِلللللللللبِ  )ا(
 يفع ن لكف السكاد ال ي ط مف قيمة عا اب العقكؿ  كال اغدبا .  

كقد كيريت كن   هذل الافة   يث زٌكج مف مال  ال ػاص بنخػان لمسػيد الػذم عكخػؽ . المرا: 4
لػ  . كظػؿ يقاسػـ مكاليػ  عمكا(3)ابن   يف خعمؽ بها هذا الكلد  ككػاف قػد نهػال كػف هػذل الزيجػة

 كما عف كرم  ال يقخار كم  المادة يقط  بؿ نف كرم  يي البعد كف الف وا .  خ  مات. 
 ]الكاير[             : (4)يقكؿ

 وللللللللي ملللللللرا علللللللن الفحشلللللللكء غلللللللكءٍ 
 

 ماعللللللللد األرض عللللللللن جللللللللو السللللللللمكء 
 

غف اغ ػػ ؽ ال ك قػػة لهػػا بػػالمكف  كك نػػ  هنػػا يػػذٌكر النػػاس يػػي هػػذا المجخمػػع : . األخللالس3
 ]ال فيؼ[:          (5)ضؿ بيف الناس يككف بالعقؿ كاغ  ؽ  كليس بالمكف. يقكؿب ف الخفا

 إن ِملللللللللن للسلللللللللواد فلللللللللّي غالللللللللِب
 

 فاِلللللللللكض األخلللللللللالس مغللللللللله غالللللللللِاي 
 

 ]الكامؿ[:          (6)كك ن  يب ث دائمان كٌما ييغطي هذا السكاد المرير. يقكؿ . الفاكحة:2

 ]الكامؿ[

 ملللللللا الللللللِن أسلللللللوَد غلللللللكطس ااِكغللللللله
 

 أاللللَِض اللللكمتِ  مكضللللي الجغللللكن واللللِن 
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 ]الكامؿ[       :(1)كهك يف ر ب  كف كؿ عاؿ سكال. يقكؿ . الش عر:5

 أالللللللله ملللللللن ملللللللكن ترفعللللللله مغكالللللللتُ 
 

 فاِلللللللللوت أشلللللللللعكري ُجعللللللللللن مغلللللللللكاتي 
 ]الكاير[     :(2)كدائمان ما يقرف سكادل بالمسؾ  ذم الرائ ة المعركية كهك عسكد. يقكؿ 

 فللللللللنن أُو حكلمللللللللًك فكلمسللللللللو أحللللللللوى
 

 د جلللللللللللدي مللللللللللن دواءِ ومللللللللللك لسللللللللللوا 
 ]الطكيؿ[           :  (3)كقكل  

غغلللللي  وملللللك ضلللللّر أثلللللوااي سلللللوادي وا 
 

 ةْ قُللللمكلمسلللو ال ِسللللو علللن المسلللو ذائِ  
 ]الكامؿ[          : (4)كيكفينا عف ننظر يي قكل  

 لللللِس السللللواد اغكقاللللي مللللك داا لللللي
 

 إلللللللللل  فلللللللللؤاد ثكالللللللللتِ  هلللللللللذا اللسلللللللللكنُ  
 همللللللمللللللن مللللللكن ترفعلللللله مغكاللللللت قو   

 
 ري ُجعللللللللللن مغلللللللللكاتيفاِلللللللللوت أشلللللللللعك 

 ملللللللا الللللللِن أسلللللللوَد غلللللللكطس ااِكغللللللله 
 

 مكضللللي الجغللللكن واللللِن أاللللَِض اللللكمتِ  
 ِلللللللللل اغلللللللللكؤهفإّغلللللللللي لِحسلللللللللدغي الر  

 
 ملللن فضللل  ذاو وللللِس الللي ملللن شلللكمتِ  

لنجػدل ينفػي عف يكػػكف السػكاد قػػد نقاػ  مػػف قيمخػ   مػػع كجػكد لسػػان  الفاػيح  كقمبػػ   
يح قػػكم القمػػػب  كبػػػيف عبػػػيض الوػػجاع  كوػػػعرل السػػػائر بػػيف النػػػاس. كيػػػكازف بػػيف عسػػػكد ياػػػ

 ال ي سد ع دان.  اامت جباف  بؿ نف الناس ي سدكن  يي  يف هك

 خكمسًك: موضوعكت أخرى: 
؛ يمف الغريب عف ناػيبان لػـ يقاػد نليػ  كمػا قاػد كثيػر مػف الوافا مكضكع هكمن

ؼ مػف عجػؿ الكاػؼ  ككاػؼ اػالوعرا ؛ بمعن  عنني لـ عجد قاػيدة عك مقطككػة يػي الك 
ؾ كاغكانػػي كالمعػػارؾ كالمكاكػػب كالمناسػػبات  كمػػ  كثرخهػػا يػػي ذلػػؾ العاػػر. القاػػكر كالبػػر 

لكف الكاؼ جا  كندل كرضيان. يفي الغزؿ كاف ياؼ جسػـ المػرعة كاػفان  ٌسػٌيان  كياػؼ 
 وعكرل كا  ساس . 
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الممدكح بافات كادية مطركقػة  كيػي الف ػر كاػؼ نفسػ   كيي المدح كاف ياكر
 ق  يي غرض   كلـ يقاد نل  الكاؼ كفف مسخقؿ. عيضان بافات جميمة. لكف كؿ ذلؾ يب

  يمـ عجد يي وعرل هذل الكثاية لم كـ  كمػا كجػدناها كنػد المخنبػي  كعبػي الحممةعما 
خمػػاـ كع مػػد وػػكقي كعضػػرابهـ. رغػػـ عنػػ  كػػرؾ ال يػػاة ككركخػػ   ككػػان  منهػػا كمػػف المجخمػػع 

 معاناة وديدة  كخقمب بيف البؤس كالنعيـ. 
 مػػػس مػػػرات يػػػي    كمػػػ  مكاقػػػؼقػػػد كردت كنػػػدل خعقيبػػػان كقػػػد ال ظػػػت عف ال كمػػػة 

 ]ال فيؼ[        :(1)ديكان . منها قكل 

 وللللِس ِلللزري السلللواد ِوملللًك الللذي اللّلللل 
 

 للللللللللّب وال الللللللللكلفت  اللاِلللللللللب األدِلللللللللبِ  )ا(
كمبعػػػث هػػػذل ال كمػػػة دياكػػػ  كػػػف لكنػػػ   كك نػػػ  يناػػػح النػػػاس عف يهخمػػػكا بالاػػػفات  

ٍمقية. كيقكؿ عيضان  ميقية ال ال ى  ]الطكيؿ[      : (2)ال ي

 أال ال ِ لللللللللّرن املللللللللرأ ملللللللللن تللللللللللالده
 

 سللللللللواا أخ داغللللللللي الوسللللللللِطة مثللللللللربِ  
 ]الطكيؿ[       :(3)كمف جٌيًد  كم  قكل  

 وملللللللن ُِْالللللللس ملللللللكاًل علللللللدًة والللللللِكغة
 

 فللللللرهْ وا    وال الّشلللللل هِ ماقِلللللل فللللللال الللللللدهرُ  
 الللله كرجللللومللللن ِللللو ذا عظللللا الللللِب  

 
 الللللدهر  فكلللللدهُر مكِسلللللُرهْ  ِسللللَر عللللودَ لِمْ  

 ]الطكيؿ[           : (4)اؿ عيضان كق 

 وال خِللللللللر فللللللللي وّد امللللللللرئ متمللللللللكرِهٍ 
 

 علِلللللللَو وال فلللللللي الللللللكحب ال تواِفقُلللللللهْ  
 ]الكاير[             :(5)كيقكؿ 

ن َِْفللللللللَن الشللللللللاكُب فملللللللل  شلللللللليء  وا 
 

 ملللللللللن اللللللللللدغِك فلللللللللال ِ لللللللللررو فلللللللللكغي 
بف كبد    يمـ عجد ل  نال ناان كا دان يعخذر يي  كف خ  رل يي زيارة هواـاعتذارهعما  

الممػؾ  ػػيف كلػػي ال  يػة  عقسػػـ يػػي مقػدمخها عنػػ  يسػػع  لرضػ  ال ميفػػة  كعف خػػ  رل لمػػرض 
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ـٌ بػػ   كرغػػـ خػػ  رل  يهػػك يػػؤ  يقربػػ  كعف يعفػػك كنػػ  كعف  ثرل بم بخػػ  كدكائػػ   ثػػـ يػػدككل غفٍ علػػ
 ]الطكيؿ[                          :(1)يعطي   مذكران نيال بفضائؿ عهم  كمي . يقكؿ منها

           

ش لاِتللللله حّجلللللتحلفلللللت املللللن   قلللللِر
 

 وأهلللللللدت لللللللله ُالللللللْدغًك علِهلللللللك القالئلللللللدُ  
 للللئن مغلللُت طكللللت غِاتلللي عغلللو إغغلللي 

 
 لي فللللللي رضللللللكو لجكهللللللدُ وْ اماللللللل  َحلللللل 

  

؛ يقد ابخعد نايب كنػ   كلػـ عجػد لػ  يػي ديكانػ  وػيئان مػف الهجػا   كقػد الهجكءكيي 
. كقػاؿ يػاقكت: (2)لػ   ػظ يػي الهجػا "عدرؾ ذلؾ النقاد كمخرجمكل  يقاؿ عبك الفرج: "كلـ يكف 

 .(3)"ككاف مخريعان كف الهجا  كبير النفس"
بعػدل كػف الهجػا  يػي ركايػة عبػي الفػرج  يػث قػاؿ:  –ناػيب  –كقد كمؿ هػك نفسػ  

 سف عف عقكؿ مكاف نذ قاؿ ل  الفضؿ بف العباس: لـ ال خهجك كما خمدح  يقاؿ: خراني ال عي "
مػػا ال ات  كلكػػف عدع كايػػال ات ع ػػز  الهجػػا  ل مخػػيف: نمػػا عف عهجػػك كريمػػان ي هخػػؾ كرضػػ   كا 

 .(4)ينفسي ع ؽ بالهجا  نذا خكجهت نل  لئيـ"  لئيمان لطمب ما كندل
ف ضػعؼ الهجػا  كنػد الوػعرا  السػػكد عكقػد ذهػب كػدد مػف الدارسػيف الم ػػدثيف نلػ  

نيػػة ف ن ساسػػهـ بالدك ا بػػ  جػػذكر يػػي مكاجهػػة المجخمػػع  كعكامػػة كمػػنهـ ناػػيب  عنهػػـ كػػانك 
 .(5)كالرٌؽ  ك كيهـ مف عف يعٌيركا بها  منعهـ مف الهجا   كديعهـ نل  االبخعاد كن 

 هذل مجمؿ اغغراض الخي كجدخها يي ديكان  المجمكع. 
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 القصٌدة.  بنٌةوالمحدثٌن إلى  القدماء نظرة :أوالً 

 

زاـ خػػػالقاػػػيدة كهيكمهػػػا العػػػاـ  كمػػػدل ال بنيػػػةكػػػف  خ ػػػدث النقػػػاد القػػػدما  كالم ػػػدثكف
 الخزامان عك خ م ن  كذلؾ كبر العاكر الم خمفة.  بنا الوعرا  بهذا ال

كقػػد عسػػهب النقػػاد يػػي ال ػػديث كػػف خػػكير الك ػػدة العضػػكية كالك ػػدة المكضػػككية يػػي 
اػر الوعر كم  مر العاكر؛ كلعؿ سبب ذلؾ عف القاػيدة الجاهميػة كالعربيػة ييمػا بعػد الع

 الجاهمي  قد خناكلت مكضككات كدة يي آف كا د. 
ٍمػػػكه مػػػف الك ػػػدة المكضػػػككية  كبالخػػػالي  يمػػػف النقػػػاد مػػػف يػػػرل عف القاػػػيدة القديمػػػة  ي
خفككػػت عجزاؤهػػا  كاكخمػػدت ك ػػدة البيػػت  كلػػيس ك ػػدة الوػػعكر النفسػػي؛ لػػذلؾ كػػدكها  اليػػة 

يمػة ييهػا ك ػدة مكضػككية مف الك دة العضكية عيضػان. كمػف النقػاد مػف رعل عف القاػيدة القد
 ككضكية؛ لكف النقاد لـ يدرسكها دراسة مخمعنة مدققة. 

قػػد دايػػع بوػػدة كػػف القاػػيدة القديمػػة  كرعل عف  –كمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ  –يطػػ   سػػيف 
الػػذيف ينكػػركف كجػػكد الك ػػدة  ال يدرسػػكف الوػػعر القػػديـ كمػػا ينبغػػي  كيقبمػػكف مػػا قالػػ  الػػركاة 

 . (1)اغجزا   قد نيٌسقت ع سف خنسيؽدكف خ ٌفظ  كعف القايدة ممخئمة 
يػػػي  ػػػيف يػػػرل كػػػدد غيػػػر قميػػػؿ مػػػف النقػػػاد عف القاػػػيدة القديمػػػة خ مػػػك مػػػف الك ػػػدة 
العضكية كالمكضككية  كعف الػذيف ظنػكا عف ييهػا ك ػدة  ننمػا هػك ك ػدة اػراع كك ػدة يكػر  

نما كاف خ قؽ الك دة العضكية يي الوعر الجاهمي  كما خبعػ  مػف كاػكر ننمػا كػاف ع مػران كا 
 .(2)نسيبان  كال ينس ب كم  جميع القاائد

يف المعػػػاني الخػػػي بػػػكيػػػرل  ميػػػؿ مطػػػراف "عنػػػ  لػػػـ يجػػػد يػػػي الوػػػعر العربػػػي ارخباطػػػان 
كامػػة خقػػاـ كميهػػا عبنيخهػػا  مػػان بػػيف عجزائهػػا  كال مقااػػد خ  خخضػػمنها القاػػيدة الكا ػػدة  كال

يمػة ال ك ػدة كضػكية ييهػا . كما يرل م مد غنيمي ه ؿ عف القايدة القد(3)كخكطد عركانها"
يػػي وػػكؿ مػػف اغوػػكاؿ؛ "غنػػ  ال اػػمة يكريػػة بػػيف عجزائهػػا؛ يالك ػػدة ييهػػا  ارجيػػة ال ربػػاط 

 (4)ييهػػا  نال مػػف نا يػػة  يػػاؿ الوػػاكر  ك الخػػ  النفسػػية يػػي كاػػؼ الر مػػة لمػػدح الممػػدكح"
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رؼ يؼ  الػذم رعل عيضػان عف القاػيدة العربيػة القديمػة لػـ خعػضػكخبع  يي هػذا الػرعم وػكقي 
خقيػػد الوػػعرا  بػػالنمكذج الػػذم عرسػػيت  الك ػػدة المكضػػككية نال قمػػي ن؛ كعرجػػع سػػبب ذلػػؾ نلػػ 

لمكضػػككات م خمفػػة ال   ؼقكاكػػدل كنػػد وػػعرا  العاػػر الجػػاهمي؛ " يالقاػػيدة كنػػدهـ مخ ػػ
 .(1)ركابط قكية بينها"
ة القاػػػيدة الجاهميػػػة مػػػف عبيػػػات مخجػػػاكر وػػػكقي ضػػػيؼ ذلػػػؾ بقكلػػػ : "خ لفػػػت كيعمػػػؿ 

ؿ بيػػت لػػ   ياخػػ  كاسػػخق ل   ككػػؿ بيػػت ك ػػدة قائمػػة بػػذاخها  لػػذلؾ يػػإف القاػػيدة مخنػػاثرة  كػػ
يػػي المكضػػكع الكا ػػد يقػػدت ك ػػدخها مػػف  يػػث المكضػػككات المخباينػػة  كمػػف  يػػث اغبيػػات 

 بعضػػها كػػف بعػػض. كلعػػؿ مػػرٌد السػػبب عف الوػػعرا  الماضػػيف لػػـ يخاػػكركا خخجػػاكر  مسػػخق ن 
ة نفسػػية  خربطهػػا ك ػػدة وػػعكرية كيكريػػة  خجعػػؿ يػػي عكثػػر وػػعرهـ  عف القاػػيدة خجربػػة ذاخيػػ

 .(2)منها بنية كضكية مخماسكة"
لكػف العاػػر ال ػػديث  نهػػج ييػػ  الوػػعرا  نٍهجػػان جديػػدان يػػي عوػػعارهـ؛ يقػػد خ كلػػكا نلػػ  
اػػػكرة جديػػػدة خكػػػكف ييهػػػا القاػػػيدة خعبيػػػران خامػػػان كػػػف عنفسػػػهـ كع اسيسػػػهـ الدا ميػػػة  خعبيػػػران 

يت المنفاؿ  بؿ يينظر يي  نل  الخعبير بوكؿ كميَّ  لذلؾ يقد مخكام ن  ال يينظر يي  نل  الب
عاػػػػب ت القاػػػػيدة مخرابطػػػػة اغركػػػػاف  ييهػػػػا خػػػػ ـؤ بػػػػيف المعػػػػاني؛ يػػػػ  يػػػػخـ الخعبيػػػػر كػػػػف 
المكضػػككات القديمػػة عك اغيكػػار كالاػػكر القديمػػة  ننمػػا يكػػكف الخعبيػػر كػػف الوػػاكر ككالمػػ  

 ال اص الذهني كالنفسي. 
ية كالمكضككية كانت مػف عكائػؿ م مػح الخجديػد يػي الوػعر لذلؾ يإف الك دة العضك 

 العربي ال ديث. 
نف ك ػػػدة القاػػػيدة خكمػػػف يػػػي الربػػػاط القػػػائـ بػػػيف الخجربػػػة كاالنفعػػػاالت كالمكسػػػيق   

 كاغلفاظ يي كواح  في  كبهذل الك دة يخكامؿ العمؿ الفني كخدب يي  ال ياة. 
ايدة دكرانان منطقيان وعريان  كخنٌقؿ هذل "كنممح هذل الك دة ابخدا ن مف دكراف عبيات الق

كي خي هذل الدكراف المنطقي مف خكير الخجربة الوعرية ككرضها كرضان اغبيات خنق ن يكريان  
 .(3)جمي ن  كاياغخها اياغة ك كمة معخدلة"
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يالك دة يي القايدة خككف ك ػدة المكضػكع كك ػدة الموػاكر الخػي يثيرهػا المكضػكع  
خرخيػػب الاػػكر كاغيكػػار خرخيبػػان  بػػ  خخقػػدـ القاػػيدة وػػيئان يوػػيئان  خػػ   كمػػا يسػػخمـز ذلػػؾ مػػف

خنخهي نل   اخمة يسخمزمها خركيب اغيكار كالاػكر  كمػ  عف خكػكف عجػزا  القاػيدة كالبنيػة 
جػػز  كظيفػػة ييهػػا  كيػػؤدم بعضػػها نلػػ  بعػػض كػػف طريػػؽ الخسمسػػؿ يػػي الخفكيػػر  ؿال يػػة  لكػػ
 .(1)كالمواكر

ة يجػػػب عف خكػػػكف م كمػػػة  اػػػادرة كػػػف نا يػػػة ك ػػػػدة كالاػػػمة بػػػيف عجػػػزا  القاػػػيد
المكضكع كك دة الفكر يي   كك دة المواكر المنبعثة من ؛ عم عنها امة خقضي بها طبيعػة 

 المكضكع  كاغثر الناجـ كن . 
 بنيػةكما عف لمك دة العضكية عثران يي الاػكرة كال يػاؿ؛ نذ خاػبح كالبنيػة ال يػة يػي 

ذكا  الوعكر ييها   كال خككف خقميدية خخراكـ كم   سب ما خممػي الػذاكرة  يػ  بػد القايدة  كا 
كخقػػدمها يػػي القاػػيدة كمػػ   سػػب مػػنهج الوػػاكر   مػػف خعاكنهػػا جميعػػان لرسػػـ الاػػكرة العامػػة

 .(2)يي كاؼ وعكرل
كا ػدة  القايدة كمػ  خجربػة كا ػدة عك كاطفػة  ركليس المقاكد بهذل الك دة اقخاا

ر كػػف خعػػدد الخجػػارب كالعكاطػػؼ يػػي قاػػيدخ   ننمػػا  جػػز الوػػاككلكػػف الك ػػدة المطمكبػػة ال خ
يوخرط عف خككف جميعان مخجانسة المغزل  كعف خككف هادية بخعددها نل  اسػخج   ك ػدة يػي 

 . (3)مكقؼ النفس البورية من  الكجكد عك يي
كرعل ابػػػف قخيبػػػة عف الخطػػػكر الفنػػػي الػػػذم طػػػرع كمػػػ  القاػػػيدة العربيػػػة  قػػػد خػػػ ثر يػػػي 

طػػارل الفنػػي  بػػبعض العكامػػؿ كالمػػؤثرات  الخػػي خرجػػع نلػػ  البيئػػة كطبػػائع عهمهػػا  اػػياغخ  كا 
 .(4)كع كالهـ المعيوية كالنفسية

كقػػػد سػػػٌمـ بهػػػذا الػػػرعم كػػػدد مػػػف النقػػػاد الم ػػػدثيف   ػػػيف خ ػػػدثكا كػػػف عهميخػػػ  العامػػػؿ 
 .(5)لمقايدة العربية ةالفني بنيةالجغرايي يي خ ديد ال
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لبة كم  نهػج القاػيدة القديمػة  كلػـ الفني كاف سمة غا بنا كيرل مكايي كذلؾ عف ال
 . (1)خكف سمة كامة

يرل عف الوعرا  الم دثيف  لـ يريضكا عاػكؿ الفػف القػديـ كقكاكػدل  كمػ  الػرغـ كما 
مػػف الخبػػايف ال ضػػارم كاالجخمػػاكي الكاضػػح بػػيف العاػػريف  لكػػنهـ قبمػػكل بنػػكع  ػػاص خمػػؾ 

يؿ كالخطػػػكر يػػػي اغسػػػاليب لمقاػػػيدة  كلكػػػف مػػػع وػػػي  مػػػف الخعػػػد ةالفنيػػػ بنيػػػةالخػػػي خخعمػػػؽ بال
. كمػػا عف ثػػكرة الم ػػدثيف كمػػ  مقػػدمات القاػػائد القديمػػة  لػػـ خكػػف ضػػد عاػػؿ مػػف  ياػػكال

نما كانت ثكرة كم  النهج عك الطريقة  كالاػي  الخػي لػـ خعػد  لمقايدة  ةالفني بنيةعاكؿ ال كا 
نيػػػة م ئمػػػة لطبيعػػػة العاػػػر كالبيئػػػة. ي ػػػاكلكا الخ ػػػرر مػػػف هػػػذا العناػػػر الفنػػػي بالنسػػػبة لب

 .(2)القايدة  كالد كؿ نل  المكضكع مباورة
كمف المعمـك عف القايدة الناج ة ينيان  ينبغي عف خككف كم ن ينيان خامان  "يكمػؿ ييهػا 
خاكير ال كاطر المخجانسػة  كمػا يكمػؿ ييهػا الخمثػاؿ ب كضػائ   كالاػكرة ب جزائهػا  كالم ػف 

ٌؿ ذلػػؾ  ػػبة كضػػك نلػػ  آ ػػر  عالمكسػػيقي ب كزانػػ   ب يػػث لػػك ا خمػػؼ الكضػػع عك خغيػػرت نسػػ
 .(3)بك دة الانعة كعيسدها"

كلعػؿ المخعمػؽ يػػي الوػعر العربػػي  الػذم يػػربط بػيف الوػػاكر مػف نا يػػة نفسػية كبػػيف 
عف يجػػب يطبيعػػة العربػي   يممػػح ك ػدة كضػػكية بػيف عجػػزا  القاػيدة  قاػيدخ  كعجزائهػػا  يإنػ

يػػد ؿ  عالبػػٌي  كمػػا يجػػب يمفػػت انخبػػال السػػامع ل ديثػػ   كهػػي نا يػػة نفسػػية كاضػػ ة يػػي العر 
كهػػك مػػا يسػػم  مقدمػػة القاػػيدة  كربمػػا  اوػػرة  بػػؿ يهيػػئ لػػ  عذهػػاف السػػامعيف المكضػػكع مب

النسػيب  عك يكػكف وػككل ك خككف المقدمة يي ال ػديث كػف مكضػكع يػريح النػاس مثػؿ الغػزؿ 
اؿ كيرخػاح كنػد الممػدكح.  ػط الر  مف الػدهر  كر مػة لمسػيرة ياػؼ ييهػا ر مخػ  كرا مخػ   لػي

 وؾ عف هذا الخمهيد جز  كضكم مهـ يي نفسية الواكر يجعم  مهمان يي قايدخ . كال 
كمػػػا عف االنخقػػػاؿ نلػػػ  مكضػػػكع القاػػػيدة الػػػرئيس  ي خػػػاج نلػػػ  يػػػف كمهػػػارة؛ يخفػػػاكت 
الوػػعرا  يػػي ذلػػؾ  سػػب مقػػدرخهـ الفنيػػة كالوػػعرية. كلكػػف هػػذا االنخقػػاؿ يبقػػ  ضػػمف الك ػػدة 

ئيس  ع ٌب عف يينهي ك م  بوي  يخرؾ عثران يػي العضكية لمقايدة  يإذا عنه  مكضكك  الر 
 يكانت ال اخمة عيضان مف ضمف الك دة العضكية لمقايدة.   نفس السامع  كهك ال اخمة
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ككميػػ  عرل عف الك ػػدة النفسػػية كالوػػعكرية  قػػد جعمػػت المكضػػككات المخنككػػة ك ػػدة 
ككمػػا يريػػد  مكضػػككية ككضػػكية  خياػػب يػػي قالػػب كا ػػد هػػك القاػػيدة  كمػػا عرادهػػا الوػػاكر 

 عم ننساف ل ديث  العادم عف يككف مؤثران  ييقٌدـ ل  بما يناسب  كي خم  بما يناسب كيؤٌثر. 
المطمػػع كالمقدمػػة كالػػخ مص كال اخمػػة : عجمػػؿ يكسػػؼ بكػػار هيكػػؿ القاػػيدة يػػي كقػػد 

ن  بالمطمع البيت اغكؿ يي القايدة  كالمقدمة هي النسيب عك ما يقػـك ككطكؿ القايدة. ك 
نلػػ  القاػػيدة  كالػػخ مص هػك االنخقػػاؿ مػػف المقدمػػة نلػ  الغػػرض الػػرئيس  كال اخمػػة بالػد كؿ 

 . (1)يهي نهاية القايدة
ؽ الػػػذم يػػػرل عف هيكػػػؿ القاػػػيدة يػػػي مطمعػػػ  كمقدمخػػػ  كخ ماػػػ  مػػػكمػػػف هػػػذا المنط

ك اخمخػػ   يوػػكؿ ك ػػدة كضػػكية  يػػ  بػػد مػػف الكقػػكؼ كنػػد هػػذل اغجػػزا  الوػػكمية  لػػنعمـ مػػاذا 
 ا  ككيؼ كجهكا الوعرا  نل  نجادخها. قاؿ النقاد يي كافه

 
 ثانٌاً: الشكل العام للقصٌدة. 

 

 . المطكلل والمقدمكت.0
 أ. المطكلل: 

كنػػي النقػػاد العػػرب بمطمػػع القاػػيدة  كطػػالبكا الوػػعرا  بػػ ف يبػػذلكا غايػػة الجهػػد يػػي 
خقان ؛ لقكة عثرل يي النفس  كعن  يديع السامع نل  الخنبػ  كاإلاػغا    ككاػفكا نجادة المطمع كا 

سىػف  المطمع الجيػد ب نػ  مػا كػاف كاضػ ان سػهؿ الم  ػذ  ي مػك مػف الخعقيػد  كاضػح المعنػ    ى
 .(2)المفظ

بينيػت  مػا كقد رعل النقاد اهخماـ الوعرا  بمطالع قاائدهـ؛ ييككف المطمػع داالن كمػ 
كمي  القايدة  ميوعران بغرض الناظـ مف غير خاريح  بؿ نوارة لطيفة  خعذب   كخها يي 
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. كمػا ينبغػي عف يخ ػرز الوػاكر يػي مطالعػ  ممػا ييخطيػر منػ   كب ااػة يػي (1)لذكؽ السميـا
 . (2)المدائح كالخهاني

اكيػة ل نوػراح  كمظٌنػة دبف رويؽ القكؿ   يف ذكر "عف  يسف االيخخاح اكقد ع سف 
 لمنجاح كالوعر قفؿ  عكل  مفخا    كينبغي لموػاكر عف يجػٌكد ابخػدا  وػعرل؛ ييػ  ييسػخدؿ كمػ 

 .(3)ما كندل مف عكؿ كهمة"
كابخدا اخػػ   مطمػػكب مػػف الوػػاكر  عف يي سػػف مطالعػػ نجماكػػان كمػػ  عف الكهكػػذا نجػػد 
مػػػا عف  عغنػػػ  عكؿ مػػػا يقػػػر  سػػػمع السػػػامع؛  يإمػػػا عف ييسػػػخمع نليػػػ  نذا كػػػاف المطمػػػع جيػػػدان  كا 

كبػد  كهػذا ييػذكرنا بابخػدا  جريػر يػي مػدح يينارؼ كن   عك ييرٌد كمي  نف كاف المطمػع سػيئان؛
 ]الكاير[                                                             :(4)الممؾ بف مركاف

 أتاللللللللحو أا فللللللللؤادو غِللللللللر اللللللللكح
 

 عشلللللللللللِة هلللللللللللّا الللللللللللُحاو الللللللللللكلرواحِ  
 يرد كمي  يكران: بؿ يؤادؾ عنت.  

 ب. المقدمكت: 

سػػػامع  بعػػػد مطمػػػع القاػػػيدة  كمػػػ  الخقػػػديـ بالنسػػػيب كالغػػػزؿ؛ ليرخػػػاح ال  قػػػدمادرج ال
كظمت هذل الظاهرة يي العار الجاهمي كاغمػكم كالعباسػي. نال   كياغي لممكضكع القادـ.

عف خكػػكف المقػػدمات عنػػ  ظهػػر يػػي العاػػر العباسػػي مػػف ي ػػارب هػػذل المقدمػػة  كيػػدكك نلػػ  
 ]الرَّمؿ[               :(5)ككم  رعس هؤال  عبك نكاس   يث يقكؿ  ضارية  

 قللللل  لملللللن ِاملللللي علللللل  رسلللللا َدَرْس 
 

 واقفللللللًك  مللللللك ضللللللّر لللللللو مللللللكن جلللللللْس  
 اتللللللللللرو الراللللللللللل وسلللللللللللم  جكغاللللللللللكً  

 
 مثللللللللل  القلللللللللاْس  خِّلللللللللةواالللللللللطا  مر  

 لكن  يي عغراض  الجادة سار كم  نهج اغقدميف يي المقدمة.  
                                                 

ر الت. كابف عبي اإلابع: 1/374 جواهر اآلدابالونخريني  ابف السراج:  1 عجكز القر نحتحِر . 168 اِر في اغكعة الشعر والغثر وا 
. خ قيؽ: كااـ .1/3 بر خزاغة األدب وغكِة األ   كابف  جة ال مكم: 1963خ قيؽ:  فني ورؼ. لجنة ن يا  الخراث  القاهرة  

 .1991  بيركت  2وعيخك. دار اله ؿ  ط

المث  . كابف اغثير: .196. خ قيؽ: ع مد بدكم. مطبعة ماطف  ال مبي  القاهرة  285 الادِل في غقد الشعرابف منقد  عسامة:  2
متكب . خ قيؽ: ع مد ال كيي. دار نهضة مار  القاهرة  د.ت. كالعسكرم  عبك ه ؿ: 3/96 السكئر في أدب المكتب والشكعر

 وخاومه : الوسكطة اِن المتغاي. كالجرجاني1989  بيركت  2. خ قيؽ: مفيد قمي ة. دار الكخب العممية  ط496-489 الاغكعتِن
 ـ. 1966. خ قيؽ:م مد عبي الفضؿ نبراهيـ ككمي البجاكم. المكخبة العارية  بيركت  48

 ..1/35 العمدة  3

  بة الخجارية  القاهرة  د.ت.. ور  : م مد نسماكيؿ الااكم. المكخ96شرح الدِوان.  جرير بف كطية: 4

 . دار اادر   بيركت   د.ت. 366 الدِوان :نئال سف بف ها 5
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عمػػا الوػػعرا  الم ػػدثكف  يقػػد ابخعػػدكا كػػف هػػذل المقدمػػة  كد مػػكا المكضػػكع مباوػػػرة  
كالممػػدكح يػػي البمػػد نفسػػ   يػػ  داكػػي كلعػػؿ ذلػػؾ كائػػد يػػي بعػػض عسػػباب  نلػػ  عف الوػػاكر 

. كلعػؿ مػف عسػباب ذلػؾ عيضػان عف ال كػاـ (1)لمر مة  كال لألط ؿ  كال لمناقػة  كمػا وػاب  ذلػؾ
اليػػػـك لػػػيس لػػػديهـ الكقػػػت ل سػػػخماع نلػػػ  المقػػػدمات  كمػػػا عف الوػػػعرا  ينوػػػركف وػػػعرهـ يػػػي 

ف الكمضػػة السػػريعة . كػػذلؾ يػػإف النػػاس اليػػـك ي بػػك ان هػػا ضػػيقز ي المجمػػدات كالجرائػػد  ييكػػكف 
 دكف الورح الخطكيؿ. 

عما كيفية الد كؿ نل  هػذل المقدمػة بعػد المطمػع؛ يمػف الوػعرا  مػف يبػدع بكممػة )عال( 
  .(2)بخدا اتعك ما وابههما مف اال عك ) ميمٌي(

كيػػي اإلجمػػاؿ  يقػػد درج الوػػعر يػػي العاػػر اغمػػكم كمػػ  الم ايظػػة كمػػ  اغوػػكاؿ 
ال ضػػارم لػػـ يمػػٌس م خمػػؼ جكانػػب ال يػػاة  كلػػـ يكػػف عمػػاـ غف الخطػػكر   القديمػػة لممقػػدمات

الوعرا   اغمكييف مف اغاكؿ الفنية  نال الخراث الجاهمي لخقميػدل كالخمسػؾي بػ . نضػاية نلػ  
عف كممػػا  المغػػة يػػي هػػذل الفخػػرة كػػانكا يفضػػمكف الوػػعر الجػػاهمي  كيػػدككف الوػػعرا  اغمػػكييف 

 .(3)نل  م اكاخ  كالاكغ كم  واكمخ 
 خلص والخكتمة وطو  القاِدة.. الت4

هػػك ال ػػركج مػػف معنػػ  نلػػ  معنػػ ؛ كػػال ركج مػػف النسػػيب نلػػ  المػػديح  بمطػػؼ  :أ. الللتخلص
.كيرل بعض النقاد عف الخ مص هك عف ي  ذ مؤلؼ الك ـ يي معن  (4)كرواقةخ ٌيؿ كبراكة 

بعضػ   مف المعاني؛ يبينما هك يي   نذ ع ذ يي معن  آ ر  كجعؿ اغكؿ سػببان نليػ   ييكػكف
آ ػػذان برقػػاب بعػػض  مػػف غيػػر عف يقطػػع ك مػػ   بػػؿ يكػػكف جميػػع ك مػػ  ك نمػػا عييػػرغ نيراغػػان  

 .(5)الواكر ؽ ذكهذا مما يدؿ كم  

                                                 
 .321   المحدثِنو الخاومة اِن القدمكء : مكايي   كثماف 1

 236نفس     2

 ـ .1987بيركت    62. دار الجبؿ   ط  19 -13.  القاِدة العراِة في العار األمويمقدمة كطكاف    سيف :  3

 .1/372  العمدةويؽ: ابف ر  4

ر الت. كابف عبي اإلابع: 3/121 المث  السكئرابف اغثير:  5 . كابف 288. الادِل في غقد الشعر. كابف منقذ  عسامة: 433  اِرحتحِر
ية  ( خ قيؽ: كبد ال ميد هنداكم. المكخبة العار 3/1.2  )الطرازكالعمكم  ي ي  بف  مزة:  1/378  جواهر اآلدابالسراج الونخريني: 

 ـ. 1985. خ قيؽ: كبد العزيز المانع. دار العمكـ لمنور كالخكزيع  الرياض  186  عِكر الشعر. كابف طباطبا العمكم: ...2بيركت 
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كهكذا يبدك خركيز النقاد كم   سػف الػخ مص  مػف بػاب الك ػدة العضػكية الناج ػة  الخػي ال 
ت كا ػػد   خػػ  ال خيوػػعر السػػامع ببخػػر عك انقطػػاع. كقػػد يضػػؿ بعضػػهـ عف يكػػكف ذلػػؾ يػػي بيػػ

 يوعر السامع ب م انقطاع بيف المكضككات.
كهي آ ر وي  يي القاػيدة. كقػد ركػز النقػاد كمػ   سػف ال اخمػة؛ غنػ  آ ػر  ب. الخكتمة:

ما يبق  يي ذهف السػامع  كبمقػدار نجػاح الوػاكر يػي اػكغ ال اخمػة  بمقػدار مػا يخػرؾ عثػران 
كف عكا ر القاائد  مكة المقاطع  كخكقف يي النفس  كيك ي بالنهاية. كقد طمب النقاد عف خك

فػػظالػػنفس بػػ ف آ ػػر القاػػيدة  كربمػػا    يال اخمػػة يػػي كػػؿ ـهػػذا البيػػت مػػف بػػيف سػػائر الكػػ   ي
هػػي العمػػدة يػػي الم اسػػف  كالغايػػة يػػي الكمػػاؿ  يعمػػ  الوػػاكر عف يجخهػػد يػػي روػػاقخها   وػػي

عػػدل ع سػػف منػػ   كعف خكػػكف الزيػػادة كميػػ  ممكنػػة  كعال يػػ خي ب جػػبك  كخهػػا كجزالخهػػا. كمػػا ي
 .(1)يككف آ ر بيت عجكد بيت يي القايدة

لػػـ ييوػر النقػاد نوػارة كاضػػ ة نلػ  ك قػة طػػكؿ القاػيدة بنجػاح الغػػرض  ت. طلو  القالِدة:
منهػػا  لكػػٌف   اػػة القػػكؿ: نف ذلػػؾ يعخمػػد كمػػ  طػػكؿ نفػػس الوػػاكر  كمقػػدار نجا ػػ  يػػي 

عػدد  كربمػا يسػهب يػي ال ػديث كػف نيااؿ الفكرة؛ نذ ربما يكامها يي عبيات جزلػة قميمػة ال
 ع د  العناار السابقة  كال ي مك ذلؾ مف نم ؿ لمسامع كخضييع لمغرض الرئيس. 

سػػف الػػدمج بػػيف هػػذل العنااػػر الم خمفػػة  كقػػالكا "نف عجػػكد  كقػػد  ػػرص النقػػاد كمػػ   ي
بؾ الوعر ما رعيخػ  مػخ  ـ اغجػزا   سػهؿ الم ػارج  يػخعمـ بػذلؾ عنػ  عيػرغ نيراغػان كا ػدان  كسيػ

ينبغػػي لموػػاكر عف يخ مػػؿ خػػ ليؼ وػػعرل  كخنسػػيؽ عبياخػػ   كيقػػؼ كمػػ  "    ك(2)"  سػػبكان كا ػػدان 
  "غف الك ـ (3)  كيخاؿ ك م  ييهاـ ل  معاني خظ   يي ئـ بينها لخن سف خجاكرها  عك قب 
 .(4)خخاؿ ياكل   ذهب ركنق   كغاض ماؤل" كلـنذا انقطعت عجزاؤل  

مثؿ  مػؽ اإلنسػاف  يػي اخاػاؿ بعػض عكضػائ  بػبعض   ككٌد بعض النقاد القايدة
بالجسػػـ ك يمخػػ  انفاػػؿ كا ػػد مػػف اغكضػػا  كػػف اآل ػػر  كباينػػ  يػػي اػػ ة الخركيػػب  غػػادر 

نال نذا خ  مػػت اغجػػزا   كاخاػػؿ  بنيػػة القاػػيدة ال خكػػكف اػػ ي ةكاهػػة خفقػػدل م اسػػن   ي

                                                 
. كابف عبي 1/378  العمدة  كابف رويؽ: 3/121  المث  السكئر. كابف اغثير: 5.3  متكب الاغكعتِنالعسكرم  عبك ه ؿ:  1

ر التاإلابع:  . كالونخريني: 287  : الادِل في غقد الشعر. كابف منقذ3/1.4 الطراز . كالعمكم  ي ي  بف  مزة: 616  حاِرتحِر
 .1/3814 جواهر اآلداب

 ـ. 1998. القاهرة  67. خ قيؽ: كبد الس ـ هاركف: مكخبة ال انجي  ط.1/15الاِكن والتاِن الجا ظ:  2

 .124  عِكر الشعرابف طباطبا:  3

 .82  متكب الاغكعتِنؿ: العسكرم  عبك ه  4
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بناؤهػػػا. عم  بعضػػػها بػػػبعض  كمػػػف هػػػذا االخاػػػاؿ كالخعمػػػؽ خنوػػػ  ك ػػػدة القاػػػيدة  كيخكامػػػؿ
 .(1)ضركرة كاؿ عجزا  القايدة ببعضها كا ن  يجعمها مخناسبة غير بعيدة

 
 ثالثاً: الشكل العام للقصٌدة عند نصٌب. 

نف ما بيف يدينا مف وعرل  يػي معظمػ  يقػـك كمػ  مقطعػات كعبيػات مفػردة  كسػي خي 
زؿ  كالرثػا  قميػؿ. ال ديث كنها خاليان. عما القاائد الطكيمة يي وػعرل  يهػي بػيف مػديح عك غػ
مػػف سػػبؾ كانخظػػاـ كلمػػا كػػاف الغػػزؿ ييػػد ؿ نليػػ  مباوػػرة يقػػد قٌدمخػػ  بال ػػديث؛ غخبػػٌيف مػػا ييػػ  

نػػ   مػػٌك مػػف الػػػخ مص  لكنػػ  ال ي مػػك مػػف المطمػػع كال اخمػػة  ك سػػػف ك سػػف اػػياغة؛ نذا ن
 يي الغزؿ.  ةالخ ليؼ  لذلؾ آثرت عف عقؼ مع هذل العناار الث ث

 . ال ز . 0
  أ. المطلل.

 المجمكع يما يكؽ 7 6 5 4 3 2 1 كدد اغبيات
 85 8 4 4 7 8 23 31 الخكرار

ػػػًزؿ  كانػػػت عبيػػػات الغػػػزؿ خخفمػػػت منػػػ  يػػػي  مػػػف هػػػذا الجػػػدكؿ يخبػػػيف لنػػػا عنػػػ  وػػػاكر غى
 ساس  خجال المرعة ب مر ما  كلـ خوػكؿ مناسبات كعكقات  كم  وكؿ نفثات يعبر ييها كف ن

نػػ  مفاػػ ن   خػػ  يػػ خي يػػي قاػػيدة. لػػذلؾ جػػا ت نفثاخػػ  هػػذل النفثػػات مكقفػػان كػػام ن ييعبػػر ك
عوػػب  بكمضػػات سػػريعة. كهػػذا يفٌسػػر كجػػكد ن ػػدل كث ثػػيف كمضػػة كمػػ  وػػكؿ بيػػت كا ػػد  
كث ث ككوريف يي بيخيف  ككمما ارخفع كدد عبيات القايدة  قؿ كدد القاػائد  يػإذا كاػمنا 

 . نل  القاائد الخي خزيد كم  سبعة عبيات  كجدناها ثماني قاائد
د كدد عبياخها كف سبعة عبيات ثماني قاائد  يكبما عف كدد القاائد الغزلية الخي يز 

يػػ  منػػاص لػػي مػػف اكخمػػاد هػػذا الػػرقـ  غنػػ  المكجػػكد يػػي الػػديكاف  مػػع العمػػـ عف المقطعػػات 
الخػػي خقػػؿ كػػف سػػبع عبيػػات يػػي مكضػػكع الغػػزؿ كثيػػرة  كهػػي خعبػػر كػػف نفثػػة عك يكػػرة  كسػػيخـ 

هذا الفاؿ. مع العمـ عف هػذل المقطعػات ربمػا كانػت قاػائد طكيمػة دراسخها يي مكقعها يي 

                                                 
 سر الفاكحة . كال فاجي  ابف سناف: 1978. خ قيؽ: ه ؿ ناجي. دار مكخبة ال ياة  بيركت  1/215  حلِة المحكضرةال اخمي:  1

 .1982. دار الكخب العممية  بيركت  253
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كجػػدل وػػعر الػػذم الهخمػػاـ الكػػايي  اناػػيب  الػػذم لػػـ يجػػد  ضػػاكت ييمػػا ضػػاع مػػف وػػعر
 ؽ كجرير كاغ طؿ كابف عبي ربيعة كغيرهـ. الفرزد

يفي هذل القاائد الثمانيػة  بػدع بالنسػيب كذكػر اغطػ ؿ كديػار الم بكبػة يػي  مػس 
 ]الطكيؿ[          :(1)ؿ يي ن داهاقاائد. قا

غللللب  ألمللللا قالللل  أن ِرحلللل  الرمللللب اِز
 

 ملّلللللللو القللللللللبُ  وقللللللل  إن تملِغلللللللك فملللللللك 
 ]الطكيؿ[           : (2)كيقكؿ يي ثانية 

 وىتجغاللللت لِللللل  حللللِن لللللّ  اللللو الهلللل
 

 وهِهللللللكت مللللللكن الحللللللب قالللللل  التجّغللللللبِ  
 ]الطكيؿ[           :(3)كيقكؿ يي ثالثة 

   الللللللللذيت اكلقالللللللللعمللللللللرو أّن الاِلللللللل
 

 ملللللللررُت وللللللللا ألملللللللا عللللللللِها لسلللللللكئسِ  
 ]الطكيؿ[             :(4)كيي الرابعة 

لللللللللة أالللللللللاحت  أال إن لِلللللللللل  العكمِر
 

 عللللل  الغللللأي مغللللي  ذغللللَب غِللللري تللللغقاُ  
 ]الكاير[         :(5)كيي قايدة مف قاائدل الثمانية يبدع مباورة بقكل  

 وللللللللللوال أن ِقلللللللللك  الللللللللاك غالللللللللِب
 

 رُ الالللللللللل ك لقلللللللللللُت اغفسللللللللللَي الغشللللللللللأُ  
 ]الطكيؿ[          :(6)كيي ثانية ي اطب نفس   بقكل  

 أِقظللللللللكن أا هللللللللّب الفللللللللؤاد لطللللللللكئفٍ 
 

 ةْ أللللللللّا فحِلللللللك الرملللللللب والعلللللللِن غكئمللللللل 
 ]الطكيؿ[                   :(7)كيي ع رل يقكؿ 

 دعللللللللك المحرمللللللللون ا  ِسللللللللت فروغه
 

 امملللللللللة ِوملللللللللًك أن ُِمّحللللللللل  ذغواهلللللللللك 
لبػػدايات  يهػػي خقميػػد كاضػػح لقاػػائد القػػدما   يػػإذا كػػاف ال بػػد لنػػا مػػف م اكمػػة هػػذل ا 

ييهػػا ذكػػػر لمنسػػػا   كوػػػككل مػػف الفػػػراؽ  كسػػػؤاؿ لمػػػنفس كػػف  مقهػػػا كعلمهػػػا. كال عسػػػخطيع عف 
عاػػفها ب نهػػا  مػػكة وػػائقة؛ نذ ننهػػا خقميديػػة كاضػػ ة  باسػػخثنا  القاػػيدة السػػابقة الخػػي بػػدعها 
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يطمبػ  هػك. كال عظػٌف مثػؿ بكاؼ ال جيج  كماذا يطمبكف مف ات خعػال   ثػـ كػٌرج كمػ  مػا 
 نايب يبدع بهذل البداية  بؿ عظف عف المطمع ضاع ييما ضاع مف وعرل. 

 
 ]الطكيؿ[:          (1)كاخيـ هذل القاائد  يقد كاف بعضها جمي ن  كقكل  عما  ب. الخكتمة:

 وقللللللك  رجللللللك  حسللللللاه مللللللن طالاهللللللك
 

 َحْسلللبُ  هلللكفقللللت: ملللذاتا  للللِس للللي دوغ 
كمة الثقيمػة  مضػمهػذل ال اخمػة قكلػ  )كػذبخـ(  كالقاييػة البائيػة النال عف ما وٌنع كميػ   

 ب( بمػا ييهػا مػف خف ػيـ كجفػاؼ  كالمعمػـك عف ال اخمػة يجػب زيادة كم  اسخ داـ كممة )ًطػ
 عف خككف رقيقة جزلة. 

 ]الطكيؿ[        :(2)كقد  خـ بعض قاائدل خمؾ بال كمة  كقكل 

لللٌب أضلللكع الملللك  ملللن اعلللد ثلللروةح  ِر
 

 فأضللللللح  وهللللللو أسللللللوان ُمعللللللِداِ لدِلللللله  
كعسػػػكاف  اعيػػػإف البيػػػت  كمػػػة  لكنػػػ  عضػػػاع   كخهػػػا باغلفػػػاظ المف ٌمػػػة  مثػػػؿ )عضػػػ 
ف كػػاف مكضػػككها بكمريػػب( ياجخمػػاع هػػذل اغلفػػاظ يػػي بيػػت كا ػػد  ذهػػب   ػػ كة ال اخمػػة كا 

 مناسبان.
كيػي بػاقي القاػائد  كجػدت البيػت اغ يػػر ييهػا ال ياػمح عف يكػكف  اخمػة مناسػػبة  

 ]الطكيؿ[           :(3)مثمة ذلؾ قكل كمف ع

 ]الطكيؿ[

 وأمسلللللللللت تاّ لللللللللكغي اجلللللللللرا مأغهلللللللللك
 

 إذا علمللللللللْت ذغاللللللللي تمّحللللللللي ذغواهللللللللك 
ٌبها. كيقكؿ يي ع رل   ]الكاير[:  (4)ككاف  ق  عف ي خـ ب ن  ال جـر ل   اادؽ يي  ي

 ]الكاير[

 طلللللللللكر مغهلللللللللك وللللللللللو رأت الفراشلللللللللةَ 
 

 ملللللللللللللللللللللل األرواح روح مسلللللللللللللللللللللتطكرُ  
مسػػخطار كالفراوػػة  كعم معنػػ  سػػيعمؽ يػػي يػػ م كػػ ـ هػػذا الػػذم يجمػػع بػػيف طػػار ك  

 الذهف مف هذل ال اخمة. 
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 ]الطكيؿ[           :(1)كيقكؿ يي ع رل

 فّرسللللللللللًك ته إال اعِغللللللللللي تُللللللللللومللللللللللك ذقْ 
 

 مللللن أعللللل  السللللحكاة اللللكرسُ  ممللللك شللللِاَ  
 كال ي ف  الجفاؼ يي البيت. 

ال قيقية  بؿ  لكف ال بد مف اال خراس  عف هذل ال كاخيـ ربما ال خككف هي  كاخيـ القاائد
ربما ضاكت عيضػان مػع مػا ضػاع مػف وػعرل  كهػذا مػا عرٌج ػ ؛ غف القػدما  وػهدكا لػ  بالبراكػة يػي 

 المديح كالنسيب. 

 . المدِ : 4
ما ي ير  قان هك كثرة المقطعات يػي المػديح  كمػا يي ٌيػر عكثػر عف بعػض المقطعػات 

خعطػػػي عيضػػػان  اف  كيػػػي الػػػديك بيػػػت كا ػػػد  كلعػػػؿ نظػػػرة كمػػػ  الجػػػدكؿ اآلخػػػي  خكضػػػح وػػػعرل 
نذ مػػا معنػػػ  عف خكػػػكف القاػػػائد ثػػػ ث  ؛انطباكػػان كاضػػػ ان مػػػف عف الكثيػػػر مػػف وػػػعرل قػػػد ييقػػػد

 قاائد يقط  يي  يف خبم  المقطعات يي المديح ث ثان ككوريف مقٌطعة. 
 قاِدة المدِ 
 أو المقطعة

 ساعة فمك فوس ستة خمسة أراعة ثالثة اِتكن أاِكت مفردة
6 1. 3 3 1 -- 3 

 إذا كانت ال اؿ هذل؛ يإن  ال مناص لي مف دراسة القاائد الث ث عكالن. ي
يفػػػي اغكلػػػ   بػػػدع ب ػػػكار بينػػػ  كبػػػيف الركبػػػاف   ػػػيف سػػػ لهـ كػػػف اغميػػػر يػػػي البيػػػت 

جػػا ت ردان  قبػػؿ جمسػػخها الخػػي عنوػػدت ييهػػا؛ نذ ٌبػػر الثػػاني. كالمعمػػـك عف هػػذل القاػػيدة لػػـ خ
بػف كبػد الممػؾ  يانػديع ناػيب يمػدح سػميماف دكف  سػميماف ـكم  ايخ ار الفرزدؽ ب بي  عمػا

مطمػػػع عك مقدمػػػة طكيمػػػة  يػػػ  عطػػػ ؿ كال خوػػػبيب كال نسػػػيب  بػػػؿ سػػػ ؿ الركػػػب مباوػػػرة كػػػف 
 ]الطكيؿ[  :(2)اغمير ثـ خ مص مف هذا السؤاؿ نل  المدح مباورة بخ مص  سف  يقاؿ

 فقللللللللكلوا ترمغللللللللكه وفللللللللي ملللللللل  لِلللللللللة
 

 بُ ِطِللللف الللله مللللن طللللكلاي العللللرف راملللل 
هػػا  خامػػان  سػػنان؛ يٌضػػؿ ييػػ  الممػػدكح كمػػ  كػػؿ النػػاس يػػي خسػػاؤؿ رائػػع مكيػػؽ  ك خم 

 ]الطكيؿ[            : (3)يقكؿ
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 هللللو الاللللدُر والغللللكُس الموامللللب حوللللله
 

 وهللللل  تشلللللاه الالللللدَر المغِلللللَر المواملللللبُ  
عما القايدة الثانية  يهي يي ذكر الربع  كالدكا  ل  بالسقيا  ككاؼ عثر الما  يي  

ر. كؿ ذلؾ يي بيخيف  كاف المطمع خقميديان كالمقدمة قايرة  كمها  ديث كف النبات كاغوجا
 ]الطكيؿ[:  (1)المطر كعثرل. عما الخ مص يمـ يكف مكيقان يي    يث ي خي البيت الثالث ليقكؿ

 أال هلل  أتلل  الاللقر االلن مللروان أغغللي
 

 ُأَرد  لللللللللدى األاللللللللواب عغلللللللله وُأحَجللللللللبُ  
بيات الخالية ل  يي  الوككل عيضان  يإذا كاؿ يهذا وككل ال خ مص يي   بؿ نف اغ 
 نل  المديح مد   ببيخيف يقط  لـ يكيؽ يي  خامهما. 

يهػٌيج بكػا ل يػي   كفػا ان قػدكيي ع رل يطالعنا يي مد ػ  غميػر المدينػة  ياػؼ ربعػ
بيت كا د  ثـ يخ مص يي البيت الثاني نل  الممدكح بذكر وكق  نلي  كيي هػذا الػخ مص لػـ 

ير لمممػػػدكح  كهػػػك ال يميػػػؽ هػػػذل القاػػػيدة  يهػػػي خ ػػػذ ةكال مػػػذمكمان. عمػػػا  اخمػػػ يكػػػف ممػػػدك ان 
 بال كاخيـ. 

 رثكء: ال. 3
كقػػد عكردخػػ  بال ػػديث مباوػػرة هنػػا  خ ؤمػػان مػػع المػػنهج الػػذم ارخضػػيخ  لمب ػػث  كػػكف 

 الرثا  هك مديح لكن  لممخكي . 
القاػيدة   كقد كجدت ل  يي الرثا  مقطعات ث ثػة كقاػيدة كا ػدة. كسػ قؼ هنػا مػع

 خاركان المقطعات ييما بعد. 
كقايدة الرثا  الك يدة هي الخي طمب منػ  كبػد الممػؾ بػف مػركاف عف ينوػدل مػا قػاؿ 

 ]الطكيؿ[   :(2)يي ع ي  كبد العزيز؛ يبدعها بداية  سنة هي  كمة  يقكؿ

 عرفللللللت وجرالللللللت األمللللللور فملللللللك أرى
 

 ممللللللللللكٍض تللللللللللاله ال للللللللللكاُر المتللللللللللأخرُ  
 ]الطكيؿ[       : (3)  ييقكؿمص نل  المرثينخقؿ ببراكة ك سف خ كي 

 ولملللّن أهللل  الفضللل  ملللن أهللل  غعمتلللي
 

 ِملللللللللرون أسلللللللللالفًك أملللللللللكمي وأغالللللللللرُ  
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القاػػيدة  معمػػ ن سػػبب بكائػػ   كمكضػػ ان عثػػر يقػػد المخػػكي  كمػػ  النػػاس    كيموػػي يػػي ركػػاب
 ]الطكيؿ[     : (1) اخمان قايدخ   اخمة رائعة  بقكل 

 للللل  فنغللللهلِ االلللنَ  نَ فللللنْن ُمللللّن قللللد غْللللل
 

 هلللللو المالللللطف  ملللللن أهلللللله المتخِّلللللرُ  
   كالمخ ٌير منهـ. ها  اخمة  سنة؛ نذ جعم  عيضؿ عهم كال وؾ عن 

 . الواف: 2
 المجمكع يما يكؽ 7 3 2 بيت كا د

9 2 1 1 13 
ػػ ؼ ماػػر؛  يػػث عنوػػد ال اجػػب قاػػيدة يػػي كٍ نف هػػذل القاػػيدة قيمػػت يػػي كاػػؼ  ى

ؾ! عهػذا وػعرؾ  نيػاؾ عف خنخ ػؿ  يػ  خفضػ ني  ػمدح كبد العزيز بف مركاف  يقػاؿ لػ : كي
يقاؿ ل  نايب: كات ما هك نال وعرم  يقاؿ: قؿ عبياخػان ييهػا  ػكؼ ماػر  كخفضح نفسؾ. 
 .(2)كالقني بها غدان 

المخفػؽ كميػ  كنػد النقػاد  يقػد كػاف مطمعهػا  بنيػةكلدل خ ميؿ هذل القايدة   سػب ال
جب  كف باب اغمير يخرة طكيمة  قبؿ عف الذم يعاني من  الواكر  بسبب   وككل مف الهـٌ 

 يخكاؿ نل  هذا ال اجب  عك مف عكام  نل  اغمير. 
كال وؾ عف المطمع مناسب لهذا الجك. ثـ يقدـ لمكضكك  بكاؼ اآلالـ الخي كان  
منهػػػا  ككاػػػؼ ن ػػػكؿ جسػػػم    خػػػ  كػػػادت خبػػػدك عوػػػاجع   ثػػػـ ينخقػػػؿ بس سػػػة نلػػػ   ػػػكؼ 

كبػػرؽ كغبطػػة لسػػاكني   ثػػـ ي خمهػػا بػػإك ف  الطبيعيػػة مػػف  اػػب لاػػؼ مظػػاهر ييماػػر؛ 
 ]الطكيؿ[    :(3)لألمير كبد العزيز  كال وؾ يي عنها  اخمة مكيقة. يقكؿ ييها خبعيخ كالئ  ك 

 سلللللري الهلللللّا تثغِغلللللي إلِلللللو طالئُعلللللهْ 
 

 ترتغللللللي روائُعللللللهْ اعاماللللللر واللللللكلحوف  
 مللللللكغُ  قللللللوٍا أغللللللت مللللللغها مللللللودتيو  

 
 ومتخللللللللللٌذ مللللللللللوالو مللللللللللول  فتكاُعللللللللللهْ  

 المقطعات كاغبيات المفردة  يسخدرس يي مكضعها نف وا  ات.  عما بقية 
كيقػػع خ ػػت بػػاب االكخػػذار قاػػيدة كا ػػدة  اكخػػذر ييهػػا لهوػػاـ بػػف كبػػد الممػػؾ  . االعتللذار:5

  يف خ  ر كن  يي زيارخ   كقد كاف مطمعها قىسىمان  عجاب كن  يي البيت الثاني. 
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 ]الطكيؿ[              :(1)يقكؿ

ش لاِتللللله حلفلللللُت املللللن حجلللللت  قلللللِر
 

 وأهلللللللدت لللللللله ُالللللللْدغًك علِهلللللللك القالئلللللللدُ  
 إغغلللي للللئن مغلللُت طكللللت غِاتلللي عغلللوَ  

 
 جكهللللللدُ لاماللللللل  َحللللللْولي فللللللي رضللللللكو  

ـي مد  ن جيػدان  كمػا قػد خكػكف الوػككل كالخػ لـ مػد  ن ل كخػذار عيضػان  لكنػ    كقد يككف القىسى
كيسخمر   مرض  كخعمؿ بالسقـخرؾ الوككل لخككف مقدمة قايدخ   بعد المطمع القسٌمي  يوكا مف 

يػػي القاػػيدة وػػار ان عكضػػاك   طالبػػان مػػف ال ميفػػة عف يقٌربػػ  كال يقاػػي   ثػػـ ي خمهػػا بكاػػؼ خعػػب 
 الرا مة  كهك ما خعكد الوعرا  اآل ركف يي كضع  مقدمة لممدح. 

عران بانخها  القايدة  نال يي كبارة بسيطة يقكؿ ييها: عذكنٍت نليؾ هذل ميوكلـ يكف ال خاـ 
 لركائب. كك ف ال خاـ يقكؿ: ننني كركائبي مذكنكف لؾ  ي  خؤا ذني بالخ  ر. ا

عما بقيػة اغغػراض؛ يقػد جػا  الف ػر يػي كوػر مقطعػات بػ  قاػائد  ككاػؼ ال مػاـ يػي 
ثمػػػاني مقطعػػػات دكف كجػػػكد قاػػػائد  كجػػػا ت الوػػػككل يػػػي  مػػػس مقطعػػػات  كال كمػػػة يػػػي ثػػػ ث 

 يي مقطعخيف.  مقطعات  كال نيف يي مقطعخيف ككذلؾ العخاب
 فنن غظرغك إل  الجدو  اآلتي اعِن التمعن: 

 العدد الترتِاي
 المجموع  فمك فوس 7 6 5 2 3 4 0

 ال رض
 الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ

 
31 23 8 7 4 4 8 85 

 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديح
 

6 1. 3 3 1 - 3 26 
 الكاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

 
9 2 1 - - - 1 13 

 الف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

3 3 - 3 1 - - 1. 
 ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 
2 1 2 2 - 1 - 8 

 الرثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

3 - - 1 1 - 1 6 
 الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككل

 
3 1 - 1 - - - 5 

 ال كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

2 1 - - - - - 3 
 ال نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف

 
- 2 - - - - - 2 

 العخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
 

- - - 1 1 - - 2 
 االكخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذار

 
- - - - - - 1 1 

 المجمللللللللللللللللللللللللوع
 

59 23 02 08 8 5 02 060 

                                                 
 .76   دِوان غاِب ان راكح 1



 - 72 - 

يػػإف كػػدد القاػػائد الخػػي خزيػػد كمػػ  سػػبعة عبيػػات  هػػي عربػػع كوػػرة قاػػيدة  مػػف بػػيف 
خيف ناػػان. كهػػذا قميػػؿ جػػدان كمػ  وػػاكر طٌبقػػت سػػمعخ  اآليػػاؽ  كانخوػػر ذكػػرل  مئػة ككا ػػد كسػػ

 خػػ  يضػػم  بعػػض القػػدما  كمػػ  كثيػػر مػػف الوػػعرا . كمػػد كل يػػي وػػاكريخ  كب ااػػة يػػػي 
المػػػديح كالغػػػزؿ. ي مػػػا مػػػد هـ نيػػػال يػػػي الغػػػزؿ ك المػػػديح  يهػػػك عمػػػر ظػػػاهر لكػػػؿ مخ مػػػؿ؛ نذ 

%( مػف وػعرل. كمػع ذلػؾ .7يقػارب ) جا ت المكضككات يي مئة كع د كور ناان  عم ما
يإنها يي معظمها مقطعات مػا بػيف بيخػيف كسػخة عبيػات  نضػاية نلػ  اغبيػات المفػردة. كلعػؿ 

 ذلؾ يعكد لكا د مف سببيف: 
ضػياع الكثيػػر مػػف وػػعرل  كقػد عوػػار كثيػػر مػػف النقػػاد نلػ  نهمػػاؿ وػػعر السػػكد؛ خريعػػان  األو :

ـ كالركاة. كقد ظهر كم  لساف  دة المف المجخمع العربي كف السكد باكخبارهـ طبق
 .(1)بعضهـ كبارات  مف مثؿ: "ما لهذا العبد كالوعر !" 

الواكر كغيرل مف السكد كف اال ػخ ط الكاضػح يػي المجخمػع  كخجنػب  جاـ يمعم  ن :الثكغي
بػد عسػكد   خػ  عخعميقات المجخمع كمي ؛ غنػ  مجخمػع ال يػر ـ  كال يقػرَّ بالوػاكرية ل

 .(2)ؽ  لـ يعمؽ كم  جماؿ وعر نايب  بؿ س ر مف سكادلنف ابف عبي كخي
يمعؿ كقدة السكاد  خمؾ الخي خ دثت كنها عكثر مف مرة  الزمخ  طيمة  ياخػ   يف ػر 
بها مرة  كيوكك منها مرات  كيس ر منها عكثر  نذ لعمها قيدت لسان  يي كثير مف المكاقع. 

درل كمػ  وػكؿ بيػت عك بيخػيف يكانت عوعارل نفثات خعبػر كػف ن ساسػ  بوػي  يجػكؿ يػي اػ
 عك ما واب . 

عما المكضككات الرسمية؛ يكانت خػ خي يػي قاػائد  كذلػؾ مثػؿ المػديح كالرثػا . عمػا 
الوديد لممرعة الخي  يعبر كف كلع  –كما بينت  –الغزؿ يكاف سيد القاائد كم  قٌمخها؛ غن  

 يوعر عنها خنفر مف سكادل يجا  غزل  مف باب الخعكيض كالخنفيس. 
 

 

 

 

 

                                                 
 .1/224  األغكغياغافهاني:  1

 .1/237نفس    2
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 المقّطعة.  بنٌةرابعاً: 

 . مفهوا المقّطعة لدى الغقكد. 0

مف اغوكاؿ المم ػة يػي الوػعر العربػي؛ نذ  عايؿ نف المقطعات الوعرية وكؿ يني
ننها وكؿ ينػي عاػيؿ  كقيمػة عدبيػة كبيػرة  خضػاؼ نلػ  الخػراث اإلبػداكي كنػد العػرب  يهػي 

 لها مف ال اكاية الوي  الكثير. 
ات هػػي قاػػار الوػػعر  الخػػي خػػ خي يػػي مقابػػؿ القاػػائد لخوػػكيؿ كلمػػا كانػػت المقطعػػ

اغبنية  الخي غالبان ما ي خي كميها الوعر العربي؛ يإف هذا االهخماـ بالقايدة  ككدـ ال اجة 
 العرب.  اكريه ةوعري بنيةنل  خ ديدها  لـ يمنع مف خ ديد المقطعة ك اغر 

 
ف المقطعة وتحدِدهك:  . أ  تعِر

يف كالنقػػاد كنػػد مفهػػـك المقطعػػة  ك ػػاكلكا عف ي ػػددكا كػػدد عبياخهػػا  كػػدد مػػف المغػػكيكقػػؼ     
كخمييزهػػػا كػػػف القاػػػيدة؛ يػػػالمغكيكف ركػػػزكا كمػػػ  جانػػػب القاػػػر ييهػػػا؛ يػػػابف يػػػارس يقػػػكؿ: 

. كيقػػكؿ ابػػف منظػػكر: "كليسػػت القطعػػة نال ث ثػػة عبيػػات عك (1)"كالمقطعػػات الثيػػاب القاػػار"
  عمػػا الفيػػركز عبػػادم (3)"الثيػػاب القاػػار" . كهػػي كنػػد الزم وػػرم (2) كوػػرة عك  مسػػة كوػػرة"

 .(4)ييقكؿ: "المقطعات القاار مف الثياب  كمف الوعر قاارل كعراجيزل"
نف هػػػذل المعػػػاني كهػػػذل اآلرا   ػػػكؿ مفهػػػـك المقٌطعػػػة  ال ي مػػػس كلػػػك بقميػػػؿ اػػػميـ 

 الظاهرة  كمكاطف اإلبداع ييها. 
ض لػػ  الػػنفس مػػف موػػاكر نف المقٌطعػػة هػػي ردة يعػػؿ آنٌيػػة  كخعبيػػر سػػريع كٌمػػا يفػػي

ال ب عك الكرل عك الرضا عك ال زف عك الفرح كغيرها  مما خجيش ب  نفس الواكر  ييبكح بػ  
مػػػػػا غف  مباوػػػػػرة  نمػػػػػا غف المكقػػػػػؼ ال ي خمػػػػػؿ االنخظػػػػػار  خػػػػػ  يػػػػػنظـ الوػػػػػاكر قاػػػػػيدة  كا 

 ؛ المكضكع ال ي خاج قايدة  كيمكف عف خقـك اغبيات القميمة بما يريد الواكر عف ييعبػر كنػ
 لممقطعة اسخكجبت عف يككف كدد عبياخها قمي ن.  لذلؾ يإف هذل ال الة االنفعالية

                                                 
 . 1967  بيركت  2  مادة )قطع(. خ قيؽ: كبد الس ـ هاركف. دار الجيؿ  طمعجا مقكِِس الل ة 1

 مادة )قطع(.  لسكن العرب  2

 ـ. 1998الكخب العممية  بيركت    مادة )قطع(. خ قيؽ: م مد باسؿ العيكف السكد. دار أسكس الاالغة 3

 مادة )قطع(.  القكموس المحِط  4
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يقػػكؿ ابػػف سػػٌ ـ: "كلػػـ يكػػف غكائػػؿ العػػرب مػػف الوػػعر نال اغبيػػات يقكلهػػا الرجػػؿ يػػي 
. عم عف ظهػػكر الوػػعر ربمػػا كػػاف كمػػ  هيئػػة قطػػع عك عبيػػات "كهػػك عمػػر طبيعػػي (1) اجخػػ " 

 .(2) قبؿ عف ينمك كيخطكر كيكخمؿ"ييما ن سب يي ابخدا  كؿ كمؿ 
يػػالمراد بالقطعػػة اغبيػػات القميمػػة يقكلهػػا الوػػاكر يػػي مناسػػبة معينػػة طارئػػة عك آنٌيػػة  

 كخعبير سريع كما يفيض مف مواكرل  ليبكح ب  مباورة. 
يػابف روػػيؽ يػرل عف اغبيػات نذا بمغػػت النقػػاد يػي كػدد عبيػػات المقطعػة؛ كقػد ا خمػؼ 
الباق ني ييقكؿ: "العرب خسمي البيت الكا د يخيمان  ...  يػإذا بمػ    عما (3)سبعة يهي قايدة

ذا بمػػ  العوػريف اسػخ ؽ عف ييسػػم   ثػة يهػػي نخفػةالبيخػيف كالث لػ  العوػػرة خسػمي قطعػة  كا    كا 
  كابػػف منظػػكر يقػػكؿ كػػذلؾ: "كليسػػت القطعػػة نال ث ثػػة عبيػػات عك كوػػرة عك  مسػػة (4)قاػػيدان"

 .(5)خسمي  العرب قايدة" كور  ي ما ما زاد كم  ذلؾ يإنما
نف ال كـ بالمقطعة ليس عمران سه ن؛ غننا لسنا كم  كمـ خاـ بػ ف  جػـ اغبيػات هػك 
مػػا قالػػ  قائمػػ   نذ ربمػػا قػػؿ الوػػعر عك زاد كمػػ  هػػذل القطػػع مػػف الوػػعر؛ لػػذلؾ يػػإنني سػػ خبع 

 الرعم الذم يرل عف ما زاد كم  سبعة عبيات يهك قايدة. 
القطعة مف النا ية الفنية  "يخـ مع اكخمػاؿ القطعػة ديد  خ يرل كبد ال ميد بدراف عف

عسػػمكبية كاػػكرية كمكسػػيقية  معالجػػة  ينيػػان؛ ب يػػث خػػخـ معالجػػة يكػػرة مػػا  معالجػػة مكضػػككية
يوػػعر معهػػا القػػارل عك المسػػخمع  عف الوػػاكر يػػي القطعػػة قػػد اسػػخفرغ جهػػدل  ككضػػع كػػؿ مػػا 

 .(6)خممي  كمي  آلخ  الوعرية" 
عف خقاػػػػير الوػػػػعر عك المقطعػػػػات الوػػػػعرية  يرجػػػػع نلػػػػ  نػػػػا يخيف: رعكا نف القػػػػدما  

اغكل  خخاؿ بقدرة الوػاكر كمػ  القػكؿ  كالثانيػة خخاػؿ بال اجػة نليهػا  عك المكضػكع الػذم 
 ي ددها. 

                                                 
 .1/26  طاقكت فحو  الشعراء 1
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 لذلؾ يإف قكؿ المقطعات يرجع نل  عسباب كثيرة  منها: ابخػدا  قػكؿ الوػعر كعكليخػ  
ا رغبػػػة النػػػاس يػػػي اإليجػػػاز كالقاػػػار  كاػػػعكبة كطبيعػػػة الوػػػاكر عك قدرخػػػ  الوػػػعرية  كمنهػػػ

. لكػػف هػػذل اغسػػباب كهػػذل اآلرا   ال خ مػػؿ اغدلػػة (1)كطبيعػػة المكضػػككات كغيرهػػا القػػكايي 
 المقنعة؛ يهي غير دقيقة  كال خمثؿ  كمان مطمقان كم  الوعرا . 

كمػػػػف هنػػػػا يمعػػػػؿ القطعػػػػة الوػػػػعرية رسػػػػالة يريػػػػد الوػػػػاكر عف يبمغهػػػػا نلػػػػ  المقاػػػػكد 
 لذلؾ اسخكجبت ال الة االنفعالية كند الواكر  عف خككف اغبيات قميمة. ؛ ابمضمكنه
 

 ب. سمكت المقطعكت الفغِة والمعغوِة.

ر هك السمة الرئيسية الخي خمخنع المقطعة عف خوانف القً  رك  مع غيرها؛ لذلؾ يإف اى
ر ل  اغثر البال  يي خركيز المقطعة كم  مجمككة مػف السػمات الفنيػة هذا القً  كالمعنكيػة. اى
 منها: 

ننمػػا قيمػػت ارخجػػاالن الك ػػدة يػػي كنااػػر ال ػػاطر الكا ػػد  كاالرخجػػاؿ؛ غف المقٌطعػػة 
سػػان كػػف نفسػػ . ثػػـ يغنهػػا خنبػػع مػػف انفعػػاؿ كقخػػي بفكػػرة معنيػػة ي ػػاكؿ الوػػاكر معالجخهػػا خنف

 بنػا ال كمة الخي خ خي غرضان مػف عغػراض المقطعػات المناسػبة؛ غف الػذم يجعػؿ المقطعػة 
 بالنسبة لم كمة  عنها خوخرط الخركيز يي معالجة المكضككات.  مخميزان 

بهػػذا  –ثػػـ المعنػػ  الػػذم يظهػػر مػػع عكؿ بيػػت ييهػػا  ككػػ ف الوػػاكر اػػا ب القطعػػة 
يريد عف ييوعر القارل ب همية المكضكع المعالج منذ البداية  عك بمضمكن  كم  عقؿ  –الفعؿ 

يالوػاكر يبػدع مقطعخػ  بػ هـ مػا ييهػا   خقدير. ثـ يورع يي معالجة هذا المضػمكف بعػد ذلػؾ؛
 كهك خركيزل كم  غرض  كمكضكك . 

ثـ الورط كالجزا   كالمقطعة يػي ع يػاف كثيػرة خػ خي كمػ  ذكػر الوػرط كجزائػ   كهػذا 
الخركيػػز يكػػكف عكثػػر يػػي نهايػػة المقطعػػة  ممػػا يػػدلؾ كمػػ  عف هػػذا الفعػػؿ  عسػػمكب ينػػي مػػف 

لكف هذل  .(2)رط كجزائ  ننما يككف غير منفاؿعساليب نهاية المقطعة؛ غف الخ ـز بيف الو
 السمات ال يوخرط ييها عف خ خي يي مقطعة كا دة. 
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ة وأاولهك وسمكتبدراف  كبد ال ميد:  2  .51-46  هك الفغِةالمقطعكت الشعِر
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المقطعػػػة؛ يقػػػد يػػػرض وػػػكمها عال يكػػػكف لهػػػا مػػػنهج خسػػػير كميػػػ  كمػػػا يػػػي  بنيػػػةعمػػػا 
 القايدة  الخي خبدع بمقدمة ك ديث كف الر مة كالغرض كال اخمة. 

بعػض الثكابػت الفنيػة الخػي خظهػر يػي المقطعػة  عف  بنيػةلكٍف ما يمكػف عف يقػاؿ يػي 
القايدة  مثؿ: الخاريح كك دة المكضكع  كبركز ال كمة  كالخجربة الوػعرية. يقمػة اغبيػات 

 لـ خمنع مف بركز الاكر الوعرية كالكاقعية  كاإليجاز  كبركز عساليب الخقرير كالسرد. 
 

 المقطعة لدى ُغاِب.  اغِة. سمكت 4
 كردت المقطعات يي  كم  الن ك اآلخي:  بالنظر نل  ديكاف نيايب  يقد

 المقطعللللللللللة 
 

 التملللللللللللللللللرار
 

 الغسللللللللللاة
 1 63 4209% 

2 39 2606% 
3 13 9% 
4 17 1105% 
5 9 6% 
6 6 4% 
 147 1..% 

%( مػػف وػػعرل مقطعػػات؛ نذ جػػا ت قاػػائدل عربػػع كوػػرة 9.05كبمػػا عف مػػا نسػػبخ  )
 ػ ؿ النسػبة السػابقة  يإننػا  قايدة  ي  مناص مف دراسة وعرل كما جا  يي الديكاف. كمف

نػػرل عف الغالبيػػة العظمػػ  مػػف وػػعرل مقطعػػات؛ يػػإذا  سػػبنا نسػػبخ  المقطعػػات المككنػػة مػػف 
%( مف المقطعات  عما المككنػة مػف بيخػيف يكاػمت 43عبيات مفردة  يإنها قد كامت نل  )

ما ( مقطعة ب1.2%(  ككمي  يإف المقطعات المككنة مف بيت كا د عك بيخيف بمغت )2606)
 %( خقريبان  كهذا يديعنا نل  الخساؤؿ: لماذا  .7نسبخ  )

نف عبرز ما يميز مقطعات ناػيب ننهػا خػدكر  ػكؿ مكضػكع كا ػد  كهػذا عمػر طبيعػي يػي 
 المقطعات؛ نذ نف االنفعاؿ مف عمر ما يككف كرا  المقطعة. 
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 ]الطكيؿ[      : (1)كمنها قكل  يي مقطعة ثنائية

 أهلللللِا ادعلللللد ملللللك حِِلللللت فلللللنن أملللللتْ 
 

 ملللللن ذا ِهلللللُِا اهلللللك َاعلللللديحزغلللللًك  فلللللوا 
 ودعلللللد مشلللللوب اللللللّد  تولِلللللو شلللللِمة 

 
 لشللللللو فللللللال قراللللللي ادعللللللٍد وال ُاعللللللدي 

 يهي خدكر  كؿ هيام  بدكد  كخ سرل كم  مف يهيـ بها بعدل.  
 ]الطكيؿ[      :(2)كمنها قكل  مف مقطعة ث ثية

 وقللللد هللللكجغي للشللللوس غللللوح حمكملللللة
 

 هتللللوف الضللللح  هكجللللت حمكمللللًك ف للللردا 
 طللروب غللدت مللن حِللث اكتللت فاللكمرت 

 
 اعولتهللللللك غاللللللغًك مللللللن األثلللللل  أغِللللللدا 

 ُمِرّغللللللللةٌ  شللللللللجوٍ  ت غللللللللت علِلللللللله ذاتُ  
 

ِّدا   االللللوت ِشلللللوس المسلللللتهكا الماللللل
كهػػي خاػػكر خػػ ثرل باػػكت  مامػػة هخفػػت يػػي الضػػ    يجاكبهػػا ال مػػاـ ب اػػكات  

 عثرت يي الواكر. 
 قارب[]المخ      :(3)كمنها يي بناخ  مف اغبيات المفردة قكل 

 مسلللللللّدَن ملللللللن الفقلللللللر فلللللللي اِلللللللتهنّ 
 

 وقلللللللللللد زادهلللللللللللّن سلللللللللللوادي مسلللللللللللودا 
 يهي خدكر  كؿ كساد بناخ  بسبب الفقر.  

بية  كقػد كيػػرؼ كػػف ناػػيب يكمػف الطبيعػػي عف خ مػػك المقطعػات مػػف المقػػدمات النسػػ
ابخعػػػادل كػػػف المقػػػدمات  خػػػ  يػػػي القاػػػائد  كمػػػا عف المقطعػػػات ال يمكػػػف عف ينطبػػػؽ كميهػػػا 

مص كال اخمة. لذلؾ آثرت عف عخعرض نليها مف باب آ ػر  هػك: لمػاذا  سب المطمع ك الخ 
 كثرت المقطعات يي وعر نايب  

يػػي عف المقطعػػة هػػي انعكػػاس لخجربػػة كاطفيػػة  الػػدكخكر كبػػدل بػػدكمربمػػا عخفػػؽ مػػع 
  كانفعػػاؿ مفػػاجئ. كلمػػاذا خ ػػٌدث اغدبػػا  القػػدما  كػػف ناػػيب كخفكقػػ  يػػي ةاليخػػ ةآنٌيػػة  كيكػػر 

  عظػػف عف معااػػري  الػػذيف كاػػفكل بػػذلؾ  قػػد كػػاف  كمهػػـ كمػػ  عربػػع المػػديح كالنسػػيب. يػػ
(  كقاػػيدة كا ػػدة يػػي كػػؿ مػػف 3(  كمنهػػا يػػي النسػػيب )8كوػػرة قاػػيدة  منهػػا يػػي المػػدح )

 الكاؼ كالرثا  كاالكخذار. 
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ال يعطي االنطباع ب ن  برز يي النسيب كالمديح؛ يإذا قكرنت قاائدل  دنف هذا العد
كعمػػا النسػػيب  يػػإذا مػػا ييف  عك مػػديح جريػػر يإنػػ  ال يكػػاد يبػػرز. هػػذل بمػػديح اغ طػػؿ لألمػػك 

 .قكرف مع كمر بف عبي ربيعة كاغ كص  ي  يكاد يىًبيف عيضان 
مف هذا المنطمؽ  ك يث نف معااري  عدرل بما كافكل  كمع الخرجيح عف كثيران مف 

مخكػام ن بخاخػان   وعرل قد ضاع  يإف مف يقرع هذل المقطعات يجد الكثير منهػا  ال يقػـك معنػال
كهػػذا يػػدؿ كمػػ  عف هػػذا البيػػت عك اغبيػػات القميمػػة لػػـ خكػػف كػػذلؾ  كيكفػػي عف نضػػرب بعػػض 

 ]الطكيؿ[           :(1)اغمثمة. كقكل 

 ةَغَعللللْا واللللذي المسللللروح فللللوس ُسللللَوِْق
 

 مغلللللللكز  قلللللللد أْقلللللللَوِن ملللللللن أّا َمْعَالللللللدِ  
غيػر مسػخقؿ بذاخػ   كهػك  يإف بداية البيػت خػنـٌ كمػ  عنػ  لػيس يخيمػان  كمػا عف المعنػ  

 .ليكوؼ كف عبيات ع رل كانت مع  لخعضد
 ]الكامؿ[            :(2)ككذلؾ قكل 

 غِرغللللللللللك غك وسللللللللللِدَ وغللللللللللزور سللللللللللِدَ 
 

 لِللللللللللللت التشللللللللللللّمي مللللللللللللكن اللللللللللللكلعوادِ  
 لفدِتلللللللله فدِللللللللةٌ  لللللللللو مللللللللكن ُتقالللللللل ُ  

 
 اكلمالللللللطف  ملللللللن طلللللللكرفي وتلللللللالدي 

ال معنػػػ  لمبدايػػػة ب ػػػرؼ يػػػإف بدايػػػة اغبيػػػات خػػػدؿ كمػػػ  عف هنػػػاؾ عبياخػػػان سػػػبقخها؛ نذ  
كطؼ  كما عف المنطؽ يقكؿ نن  عبدل خكجع  لمرض كبد العزيز بف مركاف  ثػـ انخقػؿ نلػ  

 الزيارة.
 ]المنسرح[        :(3)كمف عكضح اغمثمة عيضان  قكل 

 تقُِمللللللللللللللللللللُه تللللللللللللللللللللكرة وُتْقِعللللللللللللللللللللُدهُ 
 

 هكقكئللللللللللدُ  ممللللللللللك ِفللللللللللكغي الشنللللللللللموَس  
ية  يعم  مىٍف يعكد الضمير يي )خقيمػ  يإف الكممة اغكل  خنـ كف عبيات قبمها م ذك  

ال يإف المعن  بهذل الاكرة غير مكخمؿ.   كخقعدل(  نال نف كيجد  ديث سبؽ هذا الكاؼ. كا 
 ]البسيط[         :(4)كمف اغمثمة الكاض ة عيضان قكل 
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 غمةٍ وعللللللللن شللللللللمكئلها أغقللللللللكء ُأْسلللللللل
 

 ُملللللللللدُ جُ وعلللللللللن ِمِلللللللللغهُا األغقلللللللللكُء وال 
ير المخاؿ يي )ومائمهـ( ك )يمينهـ( كمها منارات خوير نل  نف البداية بالعطؼ  كبالضم 

 وي  سابؽ  يمف هـ هؤال   

 ]المخقارب[        :(1)كمما يدكـ القكؿ عيضان قكؿ نايب

 علِهّن من جلدتي غقضتُ 
ي  ييعقؿ عف يككف قاؿ ناػؼ بيػت  لياػؼ سػكاد بناخػ   كهػك المغػـر بالخنػدر كمػ   

اخ   كلكال عف  ياخػ  خوػير نلػ  خ لمػ  مػف لكنػ  كلػكف بناخػ   هذا المكف الذم ضايق  طكاؿ  ي
لما كرينا عف هذل الوطرة خخ دث كف بناخ ؛ نذ نف الضمير يي )كميهٌف( لـ يعد كم  وي  

 كاضح يي النص. 
 ]الطكيؿ[          :(2)كمف اغمثمة كذلؾ قكل 

 أجكرتغللللللللك فللللللللي الحلللللللل  أِللللللللكا أغللللللللتاُ 
 

 وغحللللللن ُغللللللزو  عغللللللد قللللللرن الثعكلللللللبِ  
ينادم جارخ  الخي نزؿ بقربها يي قرف الثعالػب  ثػـ يقطػع. كهػذا ال يسػخقيـ  يػ   يهك 

 بد مف خخمة خبيف ما يريد كهي غير مكجكدة. 
  يهناؾ عبيػات قائمػة بػذاخها  مكخممػة المعنػ . مبخكرة  كهذا ال يعني عف كؿ مقطعاخ 

 ]الطكيؿ[       :(3)كقكل  يي  كمة جيدة

 هأال ال ُِ لللللللللّرن املللللللللرأ ملللللللللن تللللللللللالد
 

 سللللللللواا أخ داغللللللللي الوسللللللللِطة ُمثللللللللربِ  
 ]الطكيؿ[: (4)بما عكطاؾ. كمنها قكل  كذلؾيقكؿ: ال خغٌخر باا ب يكثر مف المٌف  

 أِلللللك دهلللللُر ملللللك هلللللذا لغلللللك مغلللللو ملللللرة
 

 فأقالللللللِت الحاِلللللللب المّحاالللللللك عثلللللللرتَ  
 دغللللللللللّوه وأاللللللللللدلَتغي مللللللللللن ال أحللللللللللب   

 
 ملللن العلللذب مشلللراك كً اّ اللل و أسلللقِتغي  
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  مكخمػػؿ  يعاخػػب ييػػ  الػػدهر الػػذم كثػػر بػػ   ي قاػػ   بيبػػ   يػػالفكرة خامػػة  كالمعنػػ
 كعبدل  مف ال ي ب. 

همكا يي خمزيؽ وعرل؛ يربما ركل بعضهـ بيخان عكجب   كركل كعميؿ نل  عف الركاة عس
آ ػػر مػػف القاػػيدة ذاخهػػا بيخػػان عك بيخػػيف  يػػكردت اغبيػػات يػػي الماػػادر المكزكػػة   خػػ  جػػا  

 ]الطكيؿ[:      (1)ي المقطككة اآلخية   يث يقكؿجامع وعرل  كثبخها كما هي. كما ي

 سمللللأغي سللللغغُت الحللللب أو  عكشلللل
 

 من الغكس إذ أحاات ملن اِلغها وحلدي 
 ]الطكيؿ[          :(2)كالمقطعة الخي يقكؿ ييها 

 أهلللِا ادعلللد ملللك حِِلللت فلللنن أملللت
 

 زغللللًك مللللن ذا ِهللللِا اهللللك َاعللللديحفللللوا  
 ودعلللد مشلللوب اللللّد  تولِلللو شلللِمةً  

 
 ي ادعلللللد وال ُاعلللللديلشلللللٍو فلللللال قراللللل 

يهمػػػا كمػػػ  ب ػػػر كا ػػػد  كقاييػػػة كا ػػػدة  كمكضػػػكع كا ػػػد ككػػػذلؾ ال ػػػاؿ يػػػي ثػػػ ث  
 ]الطكيؿ[                    :(3)مقطعات مخخالية يي الديكاف  يقكؿ يي اغكل 

 أال لِت شعري مك اللذي تحلدثِن الي
 

 الغللللأي المفللللّرس والاعللللد ا غراللللةِ غللللدً  
 لللللدى أا امللللر حللللِن تقتللللرب الغللللوى 

 
 ك ثلللا ِخللللو المكشلللحون اهلللك اعلللدياغللل 

 
 

 أتاللرمغي عغللد األللل  هللا لغللك الِعللدا
 

 علللل  العهلللدِ  ها الللي أا تلللدواُ فُتشلللمتَ  
 ]الطكيؿ[           :(4)كيقكؿ يي الثانية 

 اللذمر الغللكس هغللدًا فلللا أز  سللمعتُ 
 

 أخللللك َدَغللللٍف حتلللل  غظللللرُت إللللل  هغللللدِ  
 فأاالللللرُت هغلللللدًا حلللللّرة غِلللللر أغهلللللك 

 
 لللل  عملللدِ تالللّدي لقتللل  المسللللمِن ع 

 ]الطكيؿ[           :(5)كيقكؿ يي الثالثة 

ِْن المفللّرس مللن ُاللدّ أ  ال هلل  مللن الَالل
 

 وهلللللل  مثلللللل  أِللللللكا امغقطللللللل السنللللللْعدِ  
 تمغِلللللللُت أِلللللللكمي أولئلللللللو والمغللللللل  

 
 علللل  عهلللد علللكٍد ملللك ُتعِلللد وال تالللدي 
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يػػإف المخ مػػؿ يمكنػػ  جمعهػػا يػػي قاػػيدة كا ػػدة  خكػػكف مقػػدمخها القطعػػة الثالثػػة  ثػػـ 
انيػػة  ثػػـ القطعػػة اغكلػػ   ذلػػؾ عف الب ػػر كا ػػد  ك ػػرؼ الػػركم كا ػػد  الغػػرض كا ػػد  كلػػك الث

 قرئت كم  عم سامع  يإن  ال يوؾ يي عنها قايدة كا دة. 
كبهػػذا يخبػػيف عف ناػػيبان قػػد قػػاؿ مقطعػػات خامػػة المعنػػ   كهػػي الخػػي قػػاؿ كنهػػا بػػدكم 

 عنها نخيجة االنفعاؿ العاطفي اآلنٌي كالخجربة العجم . 
كم مقطعػات كثيػرة غيػر خامػة المعنػ   كخػنـ مػف دا مهػا  ػعف الديكاف المجمكع ي كما

 كم  ما هك مفقكد منها. 
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يعد اغسمكب مجاؿ الخفرد كالخميز  غن  مػزيج مػف الجمػاؿ الفنػي الػذم يسػخطيع نقػؿ        
العميقة لمعالـ. كمػف يوػخرط خػكير كم  الخعبير كف الرؤية  الكاقع كخاكيرل  ككما عن  القادر

 .(1)المكهبة عك يخغاض  كنها  يإنهـ جميعان مخفقكف كم  كجكد اغسمكب
غسمكب ابف  مدكف  يفاؿ يي  ككضح  ككٌدل المنكاؿ الذم كقفكا كند امف الذيف خك 

 خنسج يي  الخراكيب  عك القالب الذم خفرغ يي . 
سػػمكب ينخزكهػػا الػػذهف مػف عكيػػاف الخراكيػػب كعو ااػػها كياػػكرها كالاػكرة الكميػػة لأل
  بنيػػػػةؿ  ثػػػـ ينخقػػػػي الخراكيػػػب الاػػػ ي ة باكخبػػػار اإلكػػػراب كالايػػػي ال يػػػاؿ كالقالػػػب كالمنػػػك 

ف لكػػؿ يػػف مػػف  بٌنػػا ييراػػها ييػػ  راػػان  كمػػا يفعػػؿ ال يػػي القالػػب  كالنٌسػػاج يػػي المنػػكاؿ  كا 
 .(2)الك ـ عساليب خ خص يي 

مػػػػ  نظريػػػػة الػػػػنظـ  كيػػػػرل اغسػػػػمكب هػػػػك الضػػػػرب مػػػػف الػػػػنظـ كيركػػػػز الجرجػػػػاني ك
 .(3)كالطريقة يي 

جيػرك يػرل عف اغسػمكب  عما الم دثكف  يقد ركزكا كم  اغسمكب خركيزان كبيران؛ يبيير
. كوكرم كياد يربط بيف اغسمكب كبيف القيمة (4)"طريقة الخعبير كف الفكر مف   ؿ المغة"

ككان مف الداللة كم  القيمة اغدبية  كيمكف عف يوير نل  اغدبية؛ ييرل عف اغسمكب ي مؿ ن
 .(5)اغلفاظ كطريقة خرخيبها  كالمعاني كطريقة سردها

كمػػ  كػػدد مػػف  ـكيػػذهب سػػعد ماػػمكح نلػػ  عف اغسػػمكب اسػػخعماؿ  ػػاص لمغػػة  يقػػك 
 .(6)اإلمكانات كاال خماالت المخا ة

ت داللػػػة كاضػػػ ة لٌ ػػػص معظػػػـ اآلرا  يػػػي كممػػػات ذاقػػػد  كعكػػػاد عرل عف رعم جيػػػرك
طريقػػة الخعبيػػر كػػف الفكػػر باسػػخ داـ المغػػة  كمنهػػا  –كمػػا قػػاؿ  –مػػكجزة مبينػػة؛ ياغسػػمكب 

 الاكرة ب نكاكها  كالرمز كالمباورة نل  آ ر نمكانات المغة. 

                                                 
 ـ. 2.12رة    القاه4. الوركة المارية العالمية لمنور كالخكزيع لكنجماف. ط351 الاالغة واألسلواِة كبد المطمب  م مد:  1

 ـ. .196. خ قيؽ: كمي كبد الكا د كايي. دار نهضة مار  القاهرة  .5/129 المقدمة  2

 ـ. 1984. خ قيؽ: م مكد م مد واكر. مكخبة ال انجي  القاهرة  3.5  دالئ  االعجكز 3

 ـ. 1994  دموؽ  2. خرجمة: منذر كياوي. مركز اإلنما  ال ضارم  ط .1 األسلواِة  4

 ـ. 1992  القاهرة  2. الموركع لمطباكة  ط13  علا األسلوبمدخ  إل   5

 ـ. 1992  القاهرة  2. كالـ الكخب  ط49  األسلوب دراسة ل وِة إحاكئِة 6
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كمػػػف هػػػذل الخعريفػػػات السػػػابقة  نجػػػد  الخركيػػػز كمػػػ  مكضػػػكع الراػػػؼ كالسػػػبؾ يػػػي 
الػػذيف كنػػكا بالسػػبؾ  يقػػكؿ: "ننمػػا مػػف عكائػػؿ  الكممػػات لمخعبيػػر كػػف المعػػاني. كلعػػؿ الجػػا ظ

كسػػهكلة الم ػػرج  ككثػػرة المػػا   كيػػي اػػ ة الطبػػع   المفػػظ الوػػ ف يػػي نقامػػة الػػكزف  كخ ٌيػػر
 .(1)كجكدة السبؾ؛ يإنما الوعر اناكة  كضرب مف النسيج  كجنس مف الخاكير"

كيػػػذهب عبػػػك هػػػ ؿ العسػػػكرم هػػػذا المػػػذهب   يػػػث يقػػػكؿ: "لػػػيس الوػػػ ف يػػػي نيػػػراد 
عاني غنهػا معركيػة  ننمػا هػك يػي جػكدة المفػظ كاػفائ   ك سػن  كبهائػ   كنزاهخػ  كنقائػ   الم

 .(2)ككثرة ط كخ  كمائ   مع ا ة السبؾ كالخركيب"
كيػػػػػرل بعػػػػػض الم ػػػػػدثيف عف اغسػػػػػمكب يركػػػػػز كمػػػػػ  الطريقػػػػػة يػػػػػي اسػػػػػخ داـ المغػػػػػة 

خ كيػػ  هػػذل  . كيناػػٌب اغسػػمكب كمػػ  الطريقػػة ال ااػػة يػػي خركيػػب المعػػاني  كمػػا(3)كعدائهػػا
 .(4)الطريقة مف نمكانيات ن كية  خميز ضربان كف ضرب  كعسمكبان كف عسمكب

ف كانػػت جػػز ان  –يػػرل ريخوػػاردز عنػػ  لػػيس المقاػػكد بالمغػػة الكممػػات كمػػدلكالخها  ك كا 
ننمػا المقاػكد ا خيػار الكممػات كالعبػارات كالجمػؿ  لخكسػك المعػاني كسػا   –رئيسان يي المغة 
 ج الجسػػـ ال ػػي المخ ػػرؾ؛ نذ لػػيس لمكممػػات يػػي ذاخهػػا اػػفات عدبيػػةيػػي ننخػػاالجسػػد لمػػركح  

كال خكجد كممة قبي ة عك جميمة يي ذاخها  كلكؿ كممػة جممػة مػف الخػ ثيرات الممكنػة   ااة  
 .(5)الخي خكجد ييهاخ خمؼ طبقان لمظركؼ 

ياغسمكب بهذا المعن   مؽ مسخمر:  مؽ اغلفاظ بكاسطة المعػاني  ك مػؽ المعػاني 
اغلفاظ  يهك مركب يني مف كناار م خمفة  يسخمدها الفناف مف ذهن  كمػف نفسػ   بكاسطة

   .(6)كمف ذكق 
كقد ل ص العقاد كناار اغسمكب بوكؿ مكجز  يقػاؿ: "الاػكر ال ياليػة كالمعػاني 

جػػػاز  ي  كمػػػا عكرد كبػػػد العزيػػػز كخيػػػؽ يػػػي ن(7)الذهنيػػػة هػػػي اغاػػػؿ يػػػي جمػػػاؿ اغسػػػمكب" 

                                                 
 ـ. 1965  القاهرة  2. خ قيؽ: كبد الس ـ هاركف. ماطف  البابي ال مبي  ط3/131  الحِوان 1

 . 72  متكب الاغكعتِن 2

 ـ. 3..2. دار الكندم  اغردف  9  مفكهِمهك وتجلِكتهك األسلواِةربايعة  مكس :  3

 .26  : الاالغة واألسلواِةكبد المطمب  م مد 4

 ـ. 1963. خرجمة: ماطف  بدكم. الهيئة المارية العامة لمنور. القاهرة  .9 ماكدئ الغقد األداي  5

 ـ. 1972كت    بير 2. دار النهضة العربية  ط147  : في الغقد األدايكخيؽ  كبد العزيز 6

 ـ. 1983. دار الكخاب المبناني  بيركت  491 مراجعكت في اآلداب والفغون  7
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ف يسػػخمدها مػػف ذهنػػ  كنفسػػ  كذكقػػ  كهػػي: اغيكػػار كالاػػكر ك العنااػػر الخػػي قػػاؿ نف الفنػػا
 . (1)العكاطؼ  ثـ اغلفاظ المركبة  كالم سنات الم خمفة

كمػػف هػػػذل الجكلػػػة يػػػي معػػػاني اغسػػمكب  كطريقػػػة الراػػػؼ كالسػػػبؾ  يخبػػػيف عف لكػػػؿ 
وػػ ص عسػػػمكب   يقػػكؿ ع مػػػد الوػػايب: "كػػػؿ عسػػػمكب اػػكرة  ااػػػة باػػا ب   خبػػػيف طريقػػػة 

ظػػر نلػ  اغوػيا   كخفسػػيرل لهػا  كطبيعػة انفعاالخػػ ؛ غف الذاخيػة هػي عسػػاس خفكيػرل  ككيػؼ ين
 .(2)خككيف اغسمكب" 

نذف لكػػػؿ منػػػا عسػػػمكب  ال ػػػاص  يكػػػكف ممكػػػان لػػػ  ك ااػػػان بػػػ   يعبػػػر بػػػ  كػػػف عيكػػػارل 
 ك كاطرل. 

كقد ربط معظـ المخ ػدثيف كػف اغسػمكب مػا بػيف اغسػمكب كالمغػة؛ غف الخعبيػر كػف 
ة  سػػػكا  عكانػػػت بالكضػػػكح عـ بػػػالرمز عـ الاػػػكرة. يالمغػػػة الوػػػعرية لهػػػا اغيكػػػار يكػػػكف بالمغػػػ

كهي لغة يردية مف  يث ننها خنقؿ الخجربػة مػف المبػدع الفػرد   و اية كاممة  خؤثر كخخ ثر
نلػػػػ  المخمقػػػػي نقػػػػ ن عمينػػػػان  كبالخػػػػالي يخػػػػكاير يػػػػي المفظػػػػة ث ثػػػػة كنااػػػػر: الخجربػػػػة كالاػػػػكرة 

 .(3)كاإليقاع
لغكم مخكامػؿ  يسػخغؿ كػؿ نمكانػات المغػة  بنا لعمؿ اغدبي  يرل م مد مندكر عف ا

المكسيقية كالخاػكيرية كاإليمائيػة. كهػذا يعنػي عف المغػة هػي المػادة الرئيسػة لػألدب  مػف هنػا 
القت المغة اهخمامان كبيران مف النقاد  ي اكلكا الربط بيف اغسمكب كالمضمكف  كبينػكا عف لكػؿ 

قػػػالكا مػػػث ن نف الطبيعػػػة كالغػػػزؿ ي خاجػػػاف نلػػػ  اغلفػػػاظ مكضػػػكع مػػػا يناسػػػب  مػػػف اغسػػػاليب؛ ي
 .(4)السهمة الرقيقة  كال ماسة كالف ر كالمدح خ خاج نل  لغة جزلة

كلعؿ النقػاد قػد ركػزكا بكثػرة كمػ  عهميػة المغػة كاغسػمكب  كنػد  ػديثهـ كػف الوػعر؛ 
خػب غف الوعر ي خاج نل  كناية  ااة. يقكؿ الجرجاني: "عرل لؾ عف خقٌسـ اغلفا ظ كم  ري

المعاني  ي  يككف غزلؾ كايخ ارؾ كال مدي ؾ كككيدؾ  كال هجاؤؾ كاسخبطائؾ  بؿ خرخب 

                                                 
 .147 في الغقد األداي كخيؽ  كبد العزيز:  1

 ـ. 8..2  القاهرة  67. مكخبة النهضة المارية  ط134  األسلوب دراسة االغِة تحلِلِة ألاو  األسكلِب األداِة 2

 ـ. 1992. دار الفكر العربي  القاهرة  .31  جمكلِة في الغقد العراياألسس النسماكيؿ  كزالديف:  3

 ـ. 6..2  القاهرة  5. دار نهضة مار  ط25  األدب وفغوغه  4
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ك ن يي مرخبخ   كخكيي   ق   يخمٌطؼ نذا خغزلت  كخفٌ ـ نذا ايخ رت  يكؿ كا د مف المعاني 
 .(1)نهج  هك عممؾي ب   كطريؽ ال يوارك  اآل ر يي "

ذا اقخرنػػػت بػػػالمعن   خػػػؤدم نلػػػ   سػػػف الوػػػعر يالمفظػػػة كنػػػد الكثيػػػريف خ مػػػؿ قيمػػػة ن
ك  كخ   كخزيد مف قكة خ ثيرل يي النفس  يإف قٌار الواكر يػي الػربط بػيف المفػظ كالمعنػ   

 .(2)يؤدم نل  سك  خ ثيرل يي النفكسك المغكم كندل   بنا يإف ذلؾ يككف سببان يي ضعؼ ال
هػـ السػريع المفػاجئ كػف عسػاليب السػكد  كرعل عف ندراك الػدكخكر كبػدل بػدكمخ دث ك 

لم يػػػػاة  جعمهػػػػـ يخجػػػػاهمكف المقدمػػػػة الطمميػػػػة  كجعمهػػػػـ يبخعػػػػدكف كػػػػف الغمػػػػكض ك الثرثػػػػرة  
كرا  ظاهرة الغضب المبكر يي الوعر العربػي  كالقاائد الطكيمة  بؿ نف كقدة المكف كانت 
 ك يػاخهـ البائسػة باػػفة كامػة عجبػرخهـ كمػػ  عف .ككرا  المطالبػة المبكػرة بالعػدؿ االجخمػػاكي

 .(3)يعبركا كف القمؽ كالمكت كاغويا  القريبة المخناكؿ

 األسلوب عغد غاِب: 
كلهػػػـ  ككنػػػد ال ػػػديث كػػػف ناػػػيب بوػػػكؿ  ػػػاص  يهػػػك كا ػػػد مػػػف الوػػػعرا  السػػػكد 

قامكسهـ الوعرم ال اص  كطريقة خعبيرهـ؛ يعندما عجبرخ  ال يػاة كمػ  الخعبيػر كػف المػكت 
كالقمؽ كاغويا  القريبة  اقخرب يي لغخػ  مػف لغػة ال كػي اليػكمي  كانخقػؿ مػف ضػمير الجمػع 
القبمي نل  ضمير المفرد اإلنساني غن  خ دث كف ذاخ  ال كف قبيمخػ   م اكلػة منػ  إلثبػات 

مػػاـ مجخمػػع يػػزدرم السػػكد كي خقػػرهـ. كلػػـ يمخفػػت كثيػػران نلػػ  الخراكيػػب كاغلفػػاظ الخػػي الػػذات ع
ان ػػدرت نلػػ  مثمػػ  مػػف الوػػعر القػػديـ؛ يػػ   طػػاب لألاػػ اب كال كقػػكؼ  بػػؿ نجػػد الخراكيػػب 

لـ يهخـ بالقامكس الوعرم الذم عرادل النقاد؛ غن   –كغيرل مف السكد  –السريعة  بمعن  عن  
 االخجال الوعبي يي الوعر. بدكم بسمال از نل  ما  ان

كقد عكثر نايب كغيرل مف الوعرا  السكد مف الطباؽ بيف كممخي اغبيض كاغسكد  
 . (4)ان رئيسان يي وعرلر يمعبت الكممات دك 

                                                 
 .24  الوسكطة اِن المتغاي وخاومه 1

ة الشعر في الغقد العراي القدِاكثماف  كبد الفخاح:  2  . مكخبة الوباب  القاهرة  د.ت. 126  غظِر

 .15-12  لسود وخاكئاهاالشعراء ا 3

 ..31-3.9نفس    4
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ريج كم  اغساليب المغكية العامة عال ديث كف عسمكب نايب  ي  بد مف الخ دككن
ريج كمػ  لغخػ  كقامكسػػ  الوػعرم  كرمزيػػة عػػالخالخػي خوػكؿ ظػػاهرة يػي وػعرل  كمػػا ال بػد مػف 

 ال مامة يي وعرل. 
يخوكؿ عسػمكب ناػيب مػف اكخمػاد عسػاليب لغكيػة مخعػددة  سػكا  عكانػت يػي معناهػا 

؛ يقػد الغداءال قيقي  عـ  ارجة كمي  نل  معاف ب غية م خمفة  كمف هذل اغساليب عسػمكب 
ـ يكف ييهػا نػدا   قيقيػان  نال القميػؿ كجدت عسمكب الندا  كندل يزيد كف  مس كورة مرة  كل

 لمخنبي  كم  مد   عك طمب . 
 ]الطكيؿ[            :(1)يقكؿ مث ن 

 أِلللللك دهلللللُر ملللللك هلللللذا لغلللللك مغلللللو ملللللرة
 

َِْت الحاِلللللللب المحاالللللللك   عثلللللللرَت فأقاللللللل
 و أاللللللللدلتغي ملللللللللن ال أحللللللللب دغلللللللللّوه 

 
 و أسللللقِتغي اللللّاًك مللللن العللللذب مشللللراك 

دهر الػذم عقاػ   بيبػ   ككذبػ  كعبدلػ  ال وؾ عف غرض الندا  هػك الوػككل مػف الػ 
ب بيبػػ  عناسػػان ال ي ػػبهـ. ك ػػيف ينػػادم كقػػاب الػػككر يوػػكك مػػف مػػركر الميػػالي كاغيػػاـ  كمػػف 

 ]الطكيؿ[        (2) هجر الم بكب ل . يقكؿ:

 أال ِلللللك ُعقلللللكب اللللللومر وملللللِر ضلللللرِّة 
 

 ال لللوادي ملللن عقلللكب وملللن وملللرِ  قتوسللل 
 فوقهلللللللك رفِنَ ِتلللللللو فلللللللي طِلللللللر تَلللللللأر  

 
 رِ ْشلللللللللالللللللللِن العلللللللللرائس والغّ  امغقعلللللللللةٍ  

 اللِلللللللللكلي والشلللللللللهور وال أرى رتمللللللللل 
 

 الَ ْمللللرِ  مللللرور اللِللللكلي مغسللللِكغي ااغللللةَ  
 ]الطكيؿ[         :(3)كمف ندائ  الدكا   كما يي قكل  

 و غكدِللللللللت ِللللللللك راللللللللكه أو  سللللللللؤلتي
  

 لغفسلللللللي لِلللللللل  ثلللللللا أغلللللللت حسلللللللِاهك 
 ]الطكيؿ[      :(4)كمف وككال مف الميؿ كطكل   ينادم مخ لمان   يث يقكؿ 

 فِلللللك للللللو ملللللن لِللللل  تمتعلللللُت طوَلللللله
 

 متمتلللللللللُ  مللللللللن غللللللللكئاٍ  هلللللللل  طللللللللكئفٌ و  
 هشللللجوَ  غعللللا إن ذا شللللجو متلللل  ِلللللسَ  

 
 أو ملللللللللوّدعُ  سلللللللللتعتبٌ موللللللللللو غكئملللللللللًك  

 ك قلللللد أسلللللّرهكلملللللقلللللد طك لللللله حكجلللللةٌ  
 

 مللللن الغللللكس فللللي اللللدر اهللللك ِتاللللّدعُ  
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رة  لػػـ   يقػػد كٌبػػر بػػ  كػػف خعجبػػ  كوػػككال عكثػػر مػػف كوػػريف مػػاالسللتفهكاعمػػا عسػػمكب 
 ]الكاير[:(1)يكف عيضان ييها مسخفهمان  قيقيان  بؿ كاف واكيان مخعجبان. يفي باب الوككل  يقكؿ

 اّ ُخلللللللللللوقكللللللللللللت اكل لللللللللللدِر غلللللللللللدِر 
 

 ُأخللللللللّي إللللللللل  متلللللللل  هللللللللذا الرمللللللللوبُ  
 فِغلللللللك أللللللللا تلللللللر أغغلللللللي ملللللللك دملللللللتَ  

 
 أغلللللللللللللللللكا  وال أغلللللللللللللللللكا إذا ت ِلللللللللللللللللبُ  

 ]الطكيؿ[:          (2)ر  يقكؿكما يوكك مف طرد الناس ل  كف باب اغمير  باسخفهاـ مري 

 غلليأغن  مللروانَ  االلنَ  أال هلل  أتلل  الاللقرَ 
 

 حجلللللللبُ أُ  وُأرد  للللللللدى األالللللللواب عغللللللله  
 وأغلللللي ثوِلللللت الِلللللوا واألملللللِس قالللللله 

 
 عللل  الاللكب حتلل  مللكدت الشللمس ت للُربُ  

 ]الكاير[              :(3)كما يوكك مف طكؿ الميؿ مخعمدان عسمكب االسخفهاـ  يقكؿ 

 طلللللللللللوالً  تلللللللللللي تلللللللللللزدادُ ولِل أقلللللللللللو ُ 
 

 أمللللللللللللللك للِللللللللللللللل  اعللللللللللللللدهُا غهلللللللللللللللكرُ  
  

يػي ال يػاة  كمػا قػاؿ يػي مػدح كمػر  باالسخفهاـ كف الخعجػب الػذم يقاسػي كما كبر 
 ]الطكيؿ[                  :(4)الخيمي

 وا  ملللللللك ِلللللللدري املللللللرؤ ذو جغكالللللللة
 

لللللللل وال جللللللللكرِ    و أجللللللللودُ اِللللللللٍت أي  ِومِْ
 ه ذا ِسلللللللللللللللكرةٍ إذا ألفِتَلللللللللللللل أِللللللللللللللواٌ  

 
 ُتجَهللللدُ  مغللللو  أا ِللللواَ  فأعطِللللت عفللللواً  

يهػػك يخعجػػب باالسػػخفهاـ كػػف عم عيامػػ  عجػػكد  ككػػف نػػكع كطائػػ  ككثرخػػ  يػػي يسػػرل  
 ككسرل. 

كيخعجب مسخ دمان االسخفهاـ مف ك قخ  ب ـ بكر  كماذا يعمت ب   يف خفخح المجاؿ 
 ]الطكيؿ[     :(5)لمعٌذاؿ كالكاو يف يي النيؿ من   يقكؿ

 ن الليأال لِللت شللعري مللك الللذي تحللدثِ
 

 والُاعللللللدِ الغللللللأي المفللللللّرس ِ  غللللللدًا غراللللللةَ  
 وىالغنللللل حلللللِن تقتلللللربُ  املللللرٍ  للللللدى أا   

 
 اغللللك ثللللا ِخلللللو المكشللللحون اهللللك اعللللدي 
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 ]الطكيؿ[   :     (1)كما كٌبر باالسخفهاـ كف نفي المعن   لخككيد وي  يريدل  كما يي قكل 

 هللللو الاللللدر والغللللكس الموامللللب حوللللله
 

 واملللللبُ وهللللل  تشلللللاه الالللللدَر المغِلللللَر الم 
 كيي مد   لعبد العزيز بف مركاف  يخسا ؿ لينفي عف يككف هناؾ مف يسد مسدل  عك 

 ]البسيط[       : (2)يعطي كطا ل  يقكؿ

 مللللن ذا االلللن لِللللل  جللللزاو ا  م فللللرة
 

 ُِ غلللللي ممكغلللللو أو ِعطلللللي اللللللذي َتَهلللللبُ  
 ]الطكيؿ[     :(3)كما يسخ دـ االسخفهاـ مف عجؿ الخمني  كما يي قكل  

س مللللن ُاللللدّ  أال هلللل   مللللن الاللللِن المفللللر 
 

 امغقطلللللللل السنلللللللْعدِ  وهللللللل  مثللللللل  أِلللللللكاٍ  
 تمغِلللللللللُت أِلللللللللكمي أولئلللللللللو والُمغللللللللل  

 
 ديعللللل  عهللللد عللللكد مللللك تعِللللد وال ُتالللل 

ييخمنػػ  عال يكػػكف يػػراؽ  كيخمنػػ  عف خعػػكد عيامػػ  بمنقطػػع السػػعد  كب ااػػة عنهػػا عيػػاـ انخهػػت  
 كزالت كك نها مف كهد كاد. 

ي وػعرل  كغغػراض ب غيػة م خمفػة  عغمبهػا لمخككيػد. كمػا   يقد كرد كثيران يالغفيعما 
 ]الطكيؿ[         :(4)يي قكل 

الللللللللةً   علِلللللللللِو سلللللللللالا ال ملللللللللللُت قِر
 

 عغللللللللللدي إن غأِللللللللللت قللللللللللالء ومكلللللللللللوِ  
يينفػػي عف يمٌمهػػا  كينفػػي عف خكػػكف نيخػػ  القطيعػػة كالبىػػٍيف  كهػػذا لخككيػػد الم بػػة. كمػػا  

 طكيؿ[]ال      : (5)يؤكد كم  كدـ اإلم ؿ يي قكل 

غلللللب أللللللا قاللللل  أن ِرحللللل  الرملللللب  اِز
 
 

 وقللللللل  إن تملِغلللللللك فملللللللك ملّلللللللو القللللللللبُ  
 ]الطكيؿ[      :(6)كيؤكد عيضان كدـ خ ثير سكادل كم  سمكك   ييقكؿ 

 تللللللهحُمسلللللُِت ولللللللا أمللللللو سللللللوادًا وت
 

 قملللللِص ملللللن القلللللوهي الللللِض اغكئقلللللهْ  
غغلللللي   وملللللك ضلللللّر أثلللللوااي سلللللوادي وا 

 
 لمكلمسلللو ال ِسللللو علللن المسلللو ذائقلللهْ  
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 ]المنسرح[:     (1)كقد اسخ دـ عسمكب النفي لمخعظيـ يي رثائ  كبد العزيز بف مركاف  يقكؿ

 لللللا ِعلللللا الللللغنعُش مللللك علِلللله مللللن الللللل 
 

 مللللللللللواحللللللللللُعرف وال الحلللللللللكملون ملللللللللك  )ا(
عما عسمكب الدكا   يقػد اسػخ دم  يػي مػرات قميمػة  سػٌمـ ييػ  كمػ  م بكبخػ   كدكػا عال خممٌػ    

 ]الطكيؿ[            : (2) يث يقكؿ

الللللللللة  علِلللللللللِو سلللللللللالا ال ملللللللللللت قِر
 

 ومكلللللللللللو عغللللللللللدي إن غأِللللللللللِت قللللللللللالءُ  
 ]الطكيؿ[:       (3)كما عكخمد الدكا  مف عجؿ السقيا غرض الم بكبة  كعرض عهمها. يقكؿ 

 الملزن أرضلًك عمرتهلك بسق  ا  الو 
 

 وأسلللللللقكهك الللللللالد اغلللللللي َغْاللللللللرِ  الللللللري   
 ]الطكيؿ[:                     (4)بيساف يي قكل كربما عيضان بالسقيا غهؿ مثكال يي منطقة  

 ]الطكيؿ[

 سلللق  أهللل  مثواغلللك ااِسلللكن وااللل  اللللل 
 

 للللللللللراِل والللللللللوب الدِملللللللللة المتهلّللللللللل ُ  )ا(
 ]الكاير[          : (5)عما عسمكب الورط  يهك كثير جدان؛ كقكل  

ن أُو حكلمللللللللللللللًك لللللللللللللللوغي فللللللللللللللنغي  وا 
 

 لعقلللللللللللٍ  غِلللللللللللر ذي َسلللللللللللَقٍط وِعلللللللللللكءُ  
 ]الطكيؿ[          :(6) كالمقاكد هنا النفي. كقكل  

 ]الطكيؿ[

 وقلللللل  إن غغللللللْ  اللللللكلود مغللللللو محاللللللةً 
 

 ُحللللب   فللللال  مثلللل  مللللك لقِللللُت مللللن حللللاماْ  
يهك يعبر كف الخمنػي بالوػرط  يػي عف ينػاؿ م بػة م بكبخػ . كهػك يعبػر بالوػرط كػف ي سػ    

 ]الطكيؿ[         :(7) يف يقكؿ

 فلللللو مللللكن إذ اللللكغوا ِئسللللُت فلللللا ِمللللن
 

 ط علِلللللللو رجلللللللكءُ حلهلللللللا إذ ُهلللللللُا شللللللل 
 إذًا لشلللللفكو الِلللللأس ملللللن مللللللٍف اهلللللا 

 
 وفللللللي الِللللللأس ممللللللك ال ُِغللللللكُ  ِشللللللفكءُ  
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 ]الكاير[                             :      (1)كيعبر بالورط كف علم  كمرارخ    يف يقكؿ

 فللللللللنن أُو حكلمللللللللًك فكلمسللللللللو أحللللللللوى
 
 

 ومللللللللللك لسللللللللللواد جلللللللللللدي مللللللللللن دواء 
الػػديف  كهػػك اسػػخ دـ كبػػارة كقػػد لفػػت انخبػػاهي اغسػػمكب ال طػػابي المخػػ ثر بكضػػكح ب 

 ]البسيط[  :(2))عما بعد(  كذلؾ مرة كا دة يي مدح كمر بف كبد العزيز يقكؿ

 الحمللللللللد   أمللللللللك اعللللللللُد ِللللللللك عمللللللللرُ 
 

 القلللللللدرُ و فقلللللللد أتتغلللللللك الللللللو الحكجلللللللكت  
ش واالللللللنُ  فأغلللللللت رأُس    سلللللللِدهك قلللللللِر

 
 واللللللرأُس فِللللله ِملللللون السلللللمل الاالللللرُ  

مي  جػكان رك انيػان  جعمخػ  يعبػر هػذا كعظف عف رك انية كمر بف كبد العزيز  عممت ك 
 الخعبير  كلـ عجد الخعبير يي عية مقطككة عك قايدة غيرها. 

كقػػػػد ال ظػػػػت مػػػػف  ػػػػ ؿ دراسػػػػة اغسػػػػاليب المغكيػػػػة السػػػػابقة  عنػػػػ  اسػػػػخ دـ النفػػػػي 
كاالسخفهاـ كالندا  كالورط  يي معاف ب غية غير المعن  اغامي ال قيقي لهذل اغغراض  

يعة المكضككات الخي كبػر كنهػا بهػذل اغسػاليب  كال غرابػة يػي ذلػؾ؛ كلعؿ الوككل يي طم
ضػػػاكة عاػػػمة  كلعػػػدـ كجػػػكد امخػػػداد لػػػ  يػػػي مجخمػػػع كثيػػػران: ا خقػػػرل لمكنػػػ   كلك ال  يقػػػط ظممػػػ

 جػػـ جريػػر  عف وػػعر  كػػاف عكظػػـ ي ػػر يخمقػػال مػػف وػػاكر بلرة   خػػ  كنػػدما نبػػ  يػػي ايالعوػػ
 ن  عوعر عهؿ جمدخ . يقكؿ ل  ن

ميفػػة  يقػػكؿ لػػ : عاػػبت يػػي هػػذا يػػا عسػػكد. يهػػك يوػػكك مػػف نهمػػاؿ ك ػػيف يمد ػػ  ال 
المجخمػػع  كيوػػكك مػػف الخمييػػز   خػػ  كهػػك يػػي بػػ ط ال ميفػػة عك اغميػػر  يػػ  كجػػب نذف عف 
يسخ دـ اغمػر كاالسػخفهاـ كالنػدا  كالوػرط لموػككل  كالخعبيػر كػف اغلػـ  كالنفسػية القمقػة مػف 

مجخمػػع نسػػ مي. لكػف الخنظيػػر وػػي  كالكاقػػع  هػذا المجخمػػع المخ م ػػؿ يػي معػػاييرل. رغػػـ عنػ 
 يي مجخمع ال زاؿ يقيـ لمكف كلمقبيمة كؿ القيمة كاالكخبار.   وي  آ ر

كقػػد ال ظػػت  مػػك وػػعرل مػػف عسػػاليب الخػػكبيخ  نال يػػي مقطككػػة كا ػػدة   يػػث عنكػػر 
 ]الرجز[      :(3)ييها كم  ابف  الة ل  زين  كزمرل مع السكداف  نذ يقكؿ

 ا قللللللللللللكئالً إغللللللللللللي أراغللللللللللللي لسللللللللللللحِ
 

 إن سلللللللللللحِمًك للللللللللللا ُِثاغلللللللللللي طلللللللللللكئالً  
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 إعملللللللللكلي للللللللللو اللللللللللرواحال غسلللللللللِتَ 
 

 األاللللللللللواب فِللللللللللو سللللللللللكئالً  وضللللللللللرايَ  
 عغلللللللللد المللللللللللوو اسلللللللللتثِب الغلللللللللكئال 

 
 حتللللللللل  إذا  غسللللللللللت ِعتقللللللللللًك عللللللللللكجال 

 ولِتغلللللللللي مغللللللللللو القفلللللللللك والمللللللللللكهال 
 

 ًك ولوغللللللللللللًك حللللللللللللكئالأُخُلقللللللللللللًك َشمسلللللللللللل 
ارة  عكثر منها خكبي ػان. كلمػا ا  ساس بالمر ك كلكني عرل عف هذل المقطككة هي كخاب  

كاف الخكبيخ نككان مف الهجا   ككرينا عف نايبان قد خرٌيع كف الهجا   ي رل عن  قد خريع كف 
الخكبيخ عيضان  ربما خريعان كايانة لنفس  كما قاؿ هك  كربما كاف ذلؾ ن ساسان منػ  بالدكنيػة 

ردان جار ان نف هجا عك بَّخ  كهذا ما خكقع ف يكبخ ع دان مهما كاف  عك غن  يكعن  ليس عه ن غ
 عميؿ نلي . 

كلػػـ عجػػد يػػي ديكانػػ  عسػػمكب نهػػي  كلعػػؿ مػػرٌد ذلػػؾ عيضػػان نلػػ  وػػعكرل بدكنيػػة عاػػم  
 كمكقع   كعن  ليس عه ن غن  ينه  ع دان عك عف ينا  . 

عما الدكا  يقد كجدخ  قمي ن يي وعرل  ككاف القياس المنطقي إلنساف يوعر بالدكنيػة 
المكف  كظمـ المجخمع  عف ييكثر مػف الػدكا  باإلاػ ح االجخمػاكي مػث ن  عك بخ قيػؽ ككقدة 

 المساكاة  عك بالخعكيض كف ذلؾ يي الجنة  لكن  لـ يفعؿ. 
كال عدرم نف كػػاف قػػد رضػػي بػػالكاقع كمػػ  مضػػض  كلػػـ ييبعػػد يػػي خكقعاخػػ  كطمباخػػ  

 هك مكجكد.  عكثر مما
الم خمفػػة ييبنػػ  كمػػ  خ قيػػؽ  يػػي معانيػػ  ان يػػي وػػعرل  كلعػػؿ الوػػرطكالوػػرط جػػا  كثيػػر 

وػػي  نف خ قػػؽ آ ػػر. كلعػػؿ الوػػاكر لػػـ ي قػػؽ كثيػػران ممػػا ياػػبك نليػػ ؛ يمػػـ يجػػالس ال مفػػا  
جمػػكس مسػػامرة كمػػا يفعػػؿ غيػػرل  كلػػـ ينػػدمج يػػي المجخمػػع كمػػ  قػػدـ المسػػاكاة مػػع غيػػرل مػػف 

ج زكاعمنيخػ  مػف  الناس  كلـ يفسح  خ  زمػ ؤل الوػعرا  لػ  مكقعػان بيػنهـ يناسػب   كلػـ ي قػؽ
 عويا  كعويا  لـ ي ققها.   بناخ  بالبيض هركبان مف كقدة السكاد

نذف الوػػعر اآل ػػػر مػػػف الوػػػرط هػػك يػػػي بػػػاب الخمنػػػي ال عكثػػر  كلعػػػؿ هػػػذا ال رمػػػاف 
الكثيػػر  كاإلقاػػا  مػػف المجخمػػع  كرا  كثػػرة عسػػمكب الوػػرط  كك نػػ  يمػػح يػػي عف يخ قػػؽ هػػذا 

 الذم يريد.
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 عري: الل ة والقكموس الش

كػػػف لغػػػة السػػػكد  كقػػػاؿ ننهػػػا خقخػػػرب مػػػف لغػػػة ال كػػػي  الػػػدكخكر كبػػػدل بػػػدكمخ ػػػدث 
كاالسػػػػخعماؿ اليػػػػكمي  كذلػػػػؾ غنهػػػػـ يعػػػػالجكف قضػػػػايا ماديػػػػة بسػػػػيطة  كوػػػػعرهـ عميػػػػؿي نلػػػػ  
المقطككات من  نل  القاائد. ككند النظػرة المعمقػة يػي وػعر ناػيب  كجػدت علفاظػ  كمػ  

 ث ثة عقساـ: 
معظمهػػػػا يػػػػي مجػػػػاؿ الغػػػػزؿ  كع يانػػػػان المػػػػديح  يكانػػػػت  كردتة  كقػػػػد اغلفػػػػاظ السػػػػهم :األو 

 ]الكاير[      :(1)منسابة يسيرة   مكة الكقع كم  اغذف. كقكل 

 لِلللللللللة قِلللللللل  ُِ للللللللدى مللللللللأن القلللللللللبَ 
 

لللللللللللللللللة أو ِلللللللللللللللللراحُ    الِلللللللللللللللللل  العكمِر
 عّزهللللللللللللك شللللللللللللرٌو فاكتللللللللللللت قطلللللللللللكةٌ  

 
 تجكذالللللللللللله وقللللللللللللد علللللللللللللس الجغللللللللللللكحُ  

 لهلللللللللك فرخلللللللللكن قلللللللللد ُترملللللللللك الللللللللومرٍ  
 

لللللللللللللللللكحُ فعشلللللللللللللللللهمك تُ    الللللللللللللللللّفقه الِر
 إذا سللللللللمعك هاللللللللوب الللللللللِر  غاللللللللك 

 
 وقللللللللللد أودى الللللللللله الَقللللللللللَدُر المتللللللللللكحُ  

 فللللللال فللللللي اللِلللللل  غكلللللللْت مللللللك ُترّجللللللي 
 

 وال فلللللللي الالللللللا  ملللللللكن لهلللللللك الللللللراحُ  
يما عجمؿ ا خيار اغلفاظ  كما عجمؿ انسياب هذل الكممات الخػي خيػد ؿ  ػرؼ ال ػا   
ي القاييػة عك يػي  وػك البيػت  كال وػؾ بمٌدة قبم   عك بػدكنها يػي كثيػر مػف اغبيػات  سػكا  يػ

 ]الكاير[        :(2)عف ال ا  خيكسب خنفسان كسهكلة. ككذلؾ قكل 

 الللللللللِبوللللللللللوال أن ِقلللللللللك  الللللللللاك غُ 
 

 الغشللللللللللأ الالللللللللل كرُ  لقلللللللللللت اغفسلللللللللليَ  
 أال ِللللللللللك لِتغللللللللللي قللللللللللكمرت عغهللللللللللك 

 
 ومللللللللللللكن ِحللللللللللللّ  للغللللللللللللكس القمللللللللللللكرُ  

 ملللللكلي فالللللكرت فلللللي ِلللللدي وقملللللرتُ  
 

 وذاو الللللللللللرا  لللللللللللو علللللللللللا الت جللللللللللكرُ  
 علللللللل  االعلللللللراض مغهلللللللك والتللللللللواغي 

 
 فللللللللللنن وعللللللللللدت فموعللللللللللدهك َضللللللللللَمكرُ  

 اغفسلللللللللي مللللللللل  مهضلللللللللوا حشلللللللللكهك 
 

 إذا قهلللللللللرت فللللللللللِس لهلللللللللك اغتالللللللللكرُ  
 وللللللللللو رأت الفراشلللللللللة طلللللللللكر مغهلللللللللك 

 
 ملللللللللللللللللللللل األرواح روح مسلللللللللللللللللللللتطكرُ  

  

                                                 
 .74  دِوان غاِب ان راكح 1

 .88نفس    2



 - 94 - 

 يقد جا ت اغبيات منسابة رقراقة خامح لمغنا  المكسيقي. 
 ]البسيط[:(1)ما مدح يي  كمر بف كبد العزيزكيي المديح خ خي كذلؾ اغمر سهمة؛ مف مثؿ 

 الحمللللللللد   أمللللللللك اعللللللللُد ِللللللللك عمللللللللرُ 
 

 فقلللللللد أتتغلللللللك الللللللو الحكجلللللللكت والقلللللللدرُ  
ش واالللللللنُ  فأغلللللللت رأُس    سلللللللِدهك قلللللللِر

 
 واللللللرأس فِللللله ِملللللون السلللللمل والاالللللرُ  

ار اغلفاظ المناسبة ل  يي مجالي الغػزؿ كالمػديح  عمػر كال وؾ عف سهكلة اغسمكب  كا خي 
د  كهػػك م مػػكد يػػػ  ييعقػػؿ اسػػػخ داـ اغلفػػاظ ذات كقػػع غريػػػب عك ثقيػػؿ يػػػي نػػص كميػػ  النقػػػا

 الغزؿ. 
  يهػػك اغلفػػاظ الف مػػة  كهػػي ليسػػت سػػهمة خقػػرب مػػف االسػػخ داـ العػػادم  الثللكغي اعمػػ

كػف االسػخ داـ العػادم  لكنهػا مػا يريعهػا كما عنها ليست غريبة  بؿ ييها مف القػكة كاإلي ػا  
 ]البسيط[    :(2)معناها. كقكل كاض ة ال خ خاج نل  معجـ يكوؼ 

 وِللللللللوا ذي سلللللللللا شللللللللكقتو غكئحللللللللةٌ 
 

 ورقللللللكُء فللللللي فللللللغن والللللللِر  تضللللللطربُ  
 ]الطكيؿ[                 :(3)ككذلؾ قكل  

 فأضللللحت اروضللللكت السللللتكر ِحوزهللللك
 

 ِترقللللللللللبُ  علِهللللللللللك خللللللللللكئفٌ  مشللللللللللِ ٌ  
 ]الطكيؿ[  :    (4)كما عجمؿ كممة )ييٌم  ( كعي مها  ككممة )سيؤلخي( ك ) سيبها( يي قكل  

 دعللللللللك المحرمللللللللون ا  ِسللللللللت فروغه
 

 امملللللللللة ِوملللللللللًك أن ُِمّحللللللللل  ذغواهلللللللللك 
 وغكدِلللللللللت ِلللللللللك رالللللللللكه أو  سلللللللللؤلتي 

 
 لغفسلللللللي لِلللللللل  ثلللللللا أغلللللللت حسلللللللِاهك 

 وأمسلللللللللت تاّ لللللللللكغي اجلللللللللرا مأغهلللللللللك 
 

 إذا علمللللللللت ذغاللللللللي ُتمّحلللللللل  ذغواهللللللللك 
 ]الطكيؿ[    : (5)كخ مؿ ي امة كممة )لٌج( ك )الخجنب( يي قكل  

 ن لللللّ  اللللو الهللللوىتجغْاللللَت لِللللل  حللللِ
 

 وهِهللللللكت مللللللكن الحللللللب  قالللللل  التجّغللللللبِ  
كهذل اغلفاظ الف مة الخي خرخفع كف السػهكلة  لكنهػا كاضػ ة المعنػ  كثيػرة جػدان يػي  

 وعرل  بؿ هي الغالبة. 
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  كقػػد لفػػت نظػػرم كثػػرة الغريػػب يػػي وػػعر ناػػيب  علفػػاظ الغريػػب   يهػػك الثكلللثعمػػا 
 كم  غير المعخاد كند الوعرا  السكد. 

كمهػػا خ خػػاج نلػػ   –يػػي جكلػػة سػػريعة  –ع اػػيت مػػا يزيػػد كػػف عربعػػيف لفظػػة  كقػػد
 ]الطكيؿ[      :(1)معجـ لمعرية معانيها. منها قكل 

لللللللللللة فلللللللللللكغظرازُ خلِللللللللللللّي   ورا العكمِر
 

 أِاقللللللللل  للللللللللدِهك اللللللللللوّد أا ِتقّضلللللللللبُ  
 للللللل فللللللال قَ  لللللللوِ وقللللللوال لهللللللك إن ِعتزِ  

 
 الللللللللللللة ِتجغلللللللللللللب  ه علللللللللللللن رقْ ولمغنللللللللللللل 

غريبخػػاف خ خاجػػاف نلػػ  معجػػـ لخفسػػيرهما؛ يػػاغكل  بمعنػػ   يكممخػػا )رقبػػة  كيخقٌضػػب( 
 ]الطكيؿ[:                     (2)الم ايظة كاالنخظار  كالثانية بمعن  ينقطع. كيقكؿ كذلؾ

 الللذي هِلللدب أملللك الراللل  تحلللت َوْدقللله
 

 ى  وأمللللللللللك ملللللللللل  واد فِزَعللللللللللبُ و فتللللللللللر  
  هللللللللللللو املللللللللللرات إن أردت افتحكأاللللللللللل 

 
 وذو ثاتلللللللللللللكٍت الللللللللللللكلردِفِن متَعلللللللللللللبُ  

. ككممة )بكرات( معناها: الفخٌي مف اإلبؿ  ك )ثبخػات( يكممة   ( معناها: يطفىحي )يىٍزكبي
 ات. يكؿ هذل المفردات خ خاج نل  معجـ لمخثبت مف معانيها. ببمعن : كث

 ]الطكيؿ[       :(3)ككممة )ًط رب( بمعن  الغيثا  يي قكل 

 ْلَفللللهُ خَ سللللرى مللللن سللللواد اللِلللل  ِغللللز  
 

 ِطحللللللِرب نّ موامللللللب لللللللا ِعُمللللللف علللللللِه 
( بمعن  يدنك كيقخرب يي قكل    ]الطكيؿ[       :(4)ككذلؾ كممة )ياقيبي

 أن غللللللدا أال راع قلاللللللي مللللللن سللللللالمة
 

 غلللراب علللل  غالللن ملللن الالللكب ِغعلللبُ  
 مواشلللللمك اًِغلللللك نكلللللللللُر ذاو الاللللللللللفأزج 

 مواشًمك
 اِغلللللللللللللللللللللللللللللللللللللًك مواشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللمكً  
 

 فِالللللللُقبُ  اغيتلللللللد حتللللللل وغرالللللللة دار  
 ]الطكيؿ[        :(5)يي قكل  ككممة )ميكجؼ( بمعن  مسرع 

 واللللللِن الاللللللفك والمللللللروتِن ذمللللللرتماْ 
 

 امختلللللللف مللللللك اللللللِن سللللللكٍع وموجللللللفُ  
( بمعن  ي  ذي منؾ يي قكل    ]الطكيؿ[       :(6)ككذلؾ كممة )يفخمذؾى

 إذا المللللكُ  لللللا ِوجللللب علِللللو عطللللكءه
 

 الللللللغِعة تقلللللللوى أو الللللللدِس توامقُلللللللهْ  
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 خللللللَت واعلللللض الاخللللل  حلللللزٌا وقلللللوةٌ ا
 

 لملللللللللك  إال حقكئقُلللللللللهْ فللللللللللا ِفتللللللللللذو ا 
 ]الطكيؿ[                            :      (1)ككممة )جؤات( بمعن  ثقيمة ككبيرة يي قكل  

 غظلللللرت ودوغلللللي ملللللن َشلللللمكمكن َحلللللرنةٌ 
 

 جلللللللللؤاٌت مأاثلللللللللكج الا لللللللللك  الالللللللللرائاِ  
 ككذلؾ كممة )عبثاج( الخي بمعن  نخك  ظهر الدابة. 

( يي قكل   يؿ[]الطك          : (2)ككممة ) ريبه

لللٌب أضلللكع الملللك  ملللن اعلللد ثلللروة  حِر
 

 ْعللللللِداِ لدِلللللله فأضللللللح  وهللللللو أسللللللوان مُ  
 كهي بمعن  الذم سيمب مال .  

نف وػعر  الػدكخكر كبػدل بػدكمهذا غيض مف ييض  كيػي هػذا المجػاؿ عرل عف قػكؿ 
نايب يميؿ نل  المباورة  كيميؿ نلػ  لغػة ال كػي العػادم  عمػر غيػر دقيػؽ؛ نذ نف الغريػب 

  كالف ػػـ كثيػػر جػػدان عيضػػان. كال عدرم نف كػػاف هػػذا الغريػػب كاضػػ ان يػػي يػػي وػػعرل كثيػػر جػػدان 
ف كػاف كػذلؾ يهػك غريػب كمينػا كاػعب.  كقػد يكػكف وػعكر ناػيب بػالخميز كارل   خػ  كا 

جنس  كلكن   هك الدايع نل  نيراد هذا الغريب  كما قد يككف يي م اكلخ  لمكقكؼ  بنيةكم  ع
لغريػب  كك نػ  بػذلؾ يقػكؿ: لسػتي عقػؿ مػنكـ. كقػد يي اؼ الوعرا  البيض  سببان يي نيػراد ا

 يككف كٌبر بالغريب كف غربخ  يي المجخمع. 
 عما قامكس نايب  يقد لفت نظرم عمراف: اغكؿ هك اسخ داـ كممة )كاف( بإيراط. 

 ]البسيط[            :(3)كقكل 

 قلللد ملللكن عغلللد االللن لِلللل  غِلللر معلللوزه
 

 للفضلللللللل  والللللللل  وللمعتللللللللّر مرت للللللللبُ  
 ]الكاير[             :(4)كقكل  

ن أُو حكلمللللللللللللللًك لللللللللللللللوغي فللللللللللللللنغي  وا 
 

 ذي َسلللللللللللَقٍط وعلللللللللللكءُ  لعقللللللللللل  غِلللللللللللرِ  
 ]الطكيؿ[            :(5)كقكل  

 فلللللو مللللكن إذ اللللكغوا ِئسللللت فلللللا ِمللللن
 

 ط علِلللللللو رجلللللللكءُ حْ لهلللللللا إذ ُهلللللللُا شللللللل 
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 ]الكاير[             :(1)كقكل 

 فللللللللنن أُو حكلمللللللللًك فكلمسللللللللو أحللللللللوى
 

 ملللللللللللك لسلللللللللللود جللللللللللللدي ملللللللللللن دواءِ و  
 ]الطكيؿ[                  :(2)كل كق 

 وقلللللللد ملللللللكن ملللللللن أِكمغلللللللك اُسلللللللَوِقة
 

 ولِالتغللللللك اللللللكلجزع ذي الطنْللللللل  مللللللذهبُ  
 ]الطكيؿ[            :(3)كقكل  

 للللللئن للللللا تملللللن ُحاِّلللللو ُحالللللًك الللللدقته
 

 فمللللللللللك أحللللللللللد عغللللللللللدي إذن احاِللللللللللبِ  
كر بمعن  الكجكد  ال وؾ عنها خعبر كف ويئيف ماضو يريد الوا –عم كاف  –كهذل  

عف يغطيػػ  كيدينػػ   كهػػك  ياخػػ  قبػػؿ االخاػػػاؿ بعبػػد العزيػػز  كبمعنػػ  الكجػػكد غنػػ  يريػػػد عف 
 ي قؽ ذاخ  يي هذا المجخمع الرايض لمثم . 

 ]الطكيؿ[:             (4)كم  ال ج كما يخعمؽ ب . كقكل  اعما اغمر الثاني؛ يإف لدي  خركيزن 

ٌش   لاِتللللله حلفلللللُت املللللن حجلللللت قلللللِر
 

 علِهلللللللك القالئلللللللدُ وأهلللللللدت لللللللله ُالللللللْدغًك  
 ]الطكيؿ[            :(5)كقكل  

 اِتللللللهلأمللللللك والللللللذي حلللللل  الملاللللللون 
 

 رِ ْحلللللللللللوعلّلللللللللللا أِلللللللللللكا اللللللللللللذاكئ  والغن  
 ]الطكيؿ[            :(6)كقكل  

 حلفللللللللُت اللللللللرب الموضللللللللعِن لللللللللراها
 

 مللللك اللللِن المقللللكا إللللل  الِحْجللللرِ  ةِ وحرملللل 
كالم رميف كالممبيف  لكن  كؿ هذا القىسىـ برب ال جاًج كالطائفيف كالساكيف كالداكيف  

ـى ييقسػػـ بغيػػر ات خعػػال . لكػػف القسػػـ المخعمػػؽ بػػال ج عرل عنػػ   مػػرة يقسػػـ بالكعبػػة  كال عدرم ًلػػ
خعبيػػر كػػف القمػػؽ الوػػديد مػػف كػػدـ المسػػاكاة يػػي المجخمػػع  عمػػا يػػي ال ػػج يالكػػؿ سكاسػػية  ال 

كظػـ وػػعائر ات ؽ بػيف عسػكد كعبػيض  كهػذا مػا يػػريح ناػيبان  كك نػ  يقػكؿ لممجخمػع: نف عيػر 
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يػػػي اغرض خقػػػـك كمػػػ  المسػػػاكاة  يممػػػاذا ال خقػػػـك الع قػػػات االجخماكيػػػة بػػػيف النػػػاس كمػػػ  
 المساكاة  

لللةعمػػػا  يػػػي وػػػعرل  يمػػػـ خكػػػف باػػػكرة الرمزيػػػة يػػػي اغدب ال ػػػديث  بػػػؿ ا خػػػار  الرمِز
كعلم   لكن  ركز بوكؿ  اص   مققليجعمها خ مؿ همَّ  كمواكم  ك ال مامة كالقطاة كالغراب  

 م  ال مامة. ك
يذكر كمي البطؿ  عف ال مامة كالقطا قػد ارخبطػا بالػديف القػديـ؛ يال مػاـ هػك الطػائر 
المقػػدس لمربػػة عيركديػػت نلهػػة الجمػػاؿ النسػػكم  لمػػا لػػ  مػػف اػػبكات لفخػػت نظػػر اإلنسػػاف مػػف 
عقػػدـ العاػػكر. كيػػذكر كػػذلؾ عف اإلنسػػاف نظػػر نلػػ  ال مػػاـ كمػػ  عنػػ  ذلػػؾ الطػػائر الكديػػع. 

مامة قد ارخبطت بالمرعة يي ذهف العربي بوكؿ مف اغوكاؿ  لكف هنػاؾ داللػة لذلؾ يإف ال 
 .(1)ع رل دلت كميها ال مامة  كهي الفقد كال زف

عمػػػا القطػػػا يهػػػي كال اػػػاف كالناقػػػة كالمػػػرعة كغيرهػػػا  ممػػػا ارخػػػبط بالوػػػمس يػػػي الػػػديف 
ير المغػامرات القديـ  كقد ظؿ هذا الطائر كم  ارخباط  بالمرعة  خيوٌب  ب  كب ااة يػي خاػك 

 .(2)الجسدية
كلعػػؿ ناػػيبان اسػػخ دـ رمزيػػة ال مػػاـ كالقطػػاة يػػي الفقػػد كال رمػػاف كال ػػزف؛ يال مامػػة 
دائمػػان خنػػكح مخفػػردة كمػػ  الغاػػف  يمعػػب الػػريح بالغاػػف الػػذم خػػ كم نليػػ ؛ لػػذلؾ يإنهػػا قنػػاع 

 بالماطمح العارم لمواكر  كقد خ دث كنها نايب يي ثمانية ناكص. 
 ]الطكيؿ[            :(3)منها قكل 

 وقللللد هللللكجغي للشللللوس غللللوح حمكملللللة
 

 هكجللللت حمكمللللًك ف للللردا هتللللوِف الضللللح  
 طللروٍب غللدت مللن حِللث اكتللْت فاللكمرتْ  

 
 اعولتهللللللك غاللللللغًك مللللللن األثلللللل  أغِللللللدا 

  ت غللللللللت علِلللللللله ذات شللللللللجٍو ُمرغللللللللةٌ  
 

ِّدا   االللللوت ِشلللللوس المسلللللتهكا الماللللل
ي اكخها  كك نػ  يقػكؿ ننػ  يهذل ال مامة قد عثارخ  بنك ها كغنائها  كالرنة الجميمة ي 

يوػػب  هػػػذل ال مامػػػة يػػػي عمػػريف: اغكؿ الاػػػكت الجميػػػؿ  كهػػػك وػػعرل  كالثػػػاني خنػػػكع النغمػػػة 
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 ]الطكيؿ[           :(1)كالخرنـ. كيقكؿ كذلؾ

 وى أامللللللكو غللللللوح حمكمللللللةٍ الل لللللل وِللللللواَ 
 

لللللُ  هتللللوفِ    الضللللح  اللللكلغوح ظلللللت تفجن
 فقلللللللُت أتاملللللللي ذاُت طلللللللوس تلللللللذمرت 

 
 ومللللللك مللللللكن ُتّالللللللُ هللللللدِاًل  وقللللللد أودى  

 وأدري وال أاملللللللي وتاملللللللي وملللللللك َدَرتْ  
 

 اعولتهللللللك غِللللللر الاملللللل  مِللللللف تاللللللغلُ  
 وللللللا تلللللَر ملللللك تاملللللي وأتلللللرو ملللللك أرى 

 
ِّلُ    وتحفللللللللظ مللللللللك تامللللللللي للللللللله وأضلللللللل

يقارف نفس  بال مامة غن  يي س باغلـ كال يبكي  يهك يوخرؾ معها يي البكا   لكنػ   
 ف خقايرل يي الخعبير كٌما يي نفس . ييقٌار يي البكا . يهذا خعبير بال مامة ك

كيعٌبر كف كيائ  كمداكمخ  كم  هذا الكيا   ما دامت ال مامة خهخؼ كم  غانها. 
 ]الطكيؿ[         :(2)يقكؿ

 وال أغغلللللي غكسلللللِِو اكللِللللل  ملللللك املللللت
 

 علللللللل  فلللللللغٍن ورقلللللللكُء ظللللللللت ُتهت لللللللفُ  
مسػكد  مسػخ دمان كيعبر كف مكانخ  االجخماكية غير المسخقرة يي المجخمػع الػرايض ل 

 ]الطكيؿ[       :(3) يث يهخز بها الغاف مف الريح. يقكؿال مامة  

 لعللللللللللللو الللللللللللكٍو إن ت ّغلللللللللللْت حمكملللللللللللةٌ 
 

  ُ ِمِلللللد اهلللللك غالللللن ملللللن اللللللِر  مكئللللل 
 من الُورس ِلدعوهك إلل  شلجوهك الضلح  

 
 حلللللِن تلللللدغو األالللللكئ ُ  وتاملللللي فتاملللللي 

 ]الطكيؿ[         :(4)كيمٌح كم  هذا المعن  يي قكل  

 ملللللدت تاملللللي إن ت ّغلللللت حمكملللللةٌ  لقللللد
 

 األالللللل ِ  عللللللل  ردأِة األفغللللللكِن غكعسللللللةَ  
 هكغاللللغَ  الضللللعِفةُ  تهللللز اهللللك الللللِر ُ  

 
 ملللللللرارًا فتلللللللدغي فرعهلللللللك ثلللللللا تسلللللللتعلي 

 ال تالللللللللرح اللللللللللدهر والهلللللللللكً  اهكتفلللللللللة 
 

 عللللل  إثللللر إلللللف أو تغللللوح عللللل  شللللم ِ  
          :(5)ذلؾ  يقكؿكال مامة كذلؾ اخ ذها لمخعبير كف ال زف الدائـ كاغلـ  كجعمها قناكان ل 

 ]الطكيؿ[                                                                               

ِْن غللللللوحُ   حمكمللللللة لقللللللد راعغللللللي للَالللللل
 

 علللللل  غالللللن الللللكٍن جكواتهلللللك حمللللللكئاُ  
َِْن فعهللللللُده   هواتللللللف  أمللللللك مللللللن املللللل

 
 قلللللللللللدٌِا  وأملللللللللللك شلللللللللللجوهّن فلللللللللللدائاُ  
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خهخػػػؼ كهػػػك نػػػائـ؛ يكيػػػؼ لهػػػذل ال مامػػػة عف خبكػػػي  كيبكػػػي نػػػدمان  ػػػيف يسػػػمع  مامػػػة
قخػػ  سيػػعدل  ينػػرال يخ سػػر لػػذلؾ  كييقسػػـ بالبيػػت ر كخهخػػؼ كمػػ  يػػراؽ نلفهػػا  كهػػك نػػائـ كقػػد يا

 ]الطكيؿ[:  (1)ال راـ نن  ليس كاوقان غن  ع ؽ بالبكا  مف هذل ال مامة  لكنها سبقخ . يقكؿ

 لقللللد هتفللللْت فللللي ُجللللغ  لِللللٍ  حمكمللللةٌ 
 

غلللللللللي لغلللللللللكئاُ علللللللللل  َفلللللللللَغٍن وهغللللللللل   ًك وا 
غغللللللللي افقلللللللللت اعتللللللللذارً    عغللللللللد ذاَو وا 

 
 مملللللللللك قلللللللللد رأتللللللللله لالئلللللللللاُ  لغفسللللللللليَ  

 أأزعلللللللللُا أغلللللللللي هلللللللللكئا ذو الللللللللاكاةٍ  
 

 وال أامللللللي وتامللللللي الحملللللللكئاُ  ىلُسللللللعد 
 ملللللذاُت واِلللللت ا  للللللو مغلللللُت عكشلللللقكً  

 
 لملللللللللك سلللللللللاقتغي اكلاملللللللللكء الحملللللللللكئاُ  

قػد سػبقخ   ي مكضع آ ر  عن  عسػخيقظ كمػ  اػكت  مامػة  كهػي كػذلؾي كما يذكر 
 يي الخرنـ  كعراد لك كاف بك  قبؿ هذل ال مامة  لكن  خدارؾ اغمر  كع ذ يبكي سيعدل  

 ]الطكيؿ[         :(2)يقكؿ

 وّغالللللله شللللللوقي اعللللللدمك مغللللللت غكئمللللللكً 
 

 الللللللكلترغاِ  هتلللللللوُف الضلللللللح  مشللللللل وفةٌ  
 
 

ةطلللوس ملللكن ملللن غِلللر ِشللل محلللالةُ   ِر
 

 للللللله جعلللللل  درهللللللاِ  امللللللك  ولللللللا ت للللللراْ  
 إن للللللللوعتيأمللللللوت لمامكهلللللللك أسلللللل   

 
 مللللغجاِ  وه غِللللرُ ووجللللدي اُسللللعدى شللللج 

 هك تحللت الللدج  فتسللكجمتوَ امللت شللج 
 

 هللللك غللللروب الللللدمل فللللي ملللل  مسللللجاِ ِإل 
 فلللللللو قالللللل  مامكهللللللك امِللللللت اللللللاكاة 

 
 اللللللغفس قاللللل  التغلللللّدا اُسلللللعدى شلللللفِتُ  

 امللللت قالللللي فهللللِّ  لللللي الامللللك ولمللللنْ  
 

 امكهلللللللللك  فقللللللللللت الفضللللللللل  للمتغلللللللللّداِ  
ال مػػاـ  الطػػائر الػػذم يوػػارك  همكمػػ  كع زانػػ    كهكػػذا نجػػد عف ناػػيبان قػػد كجػػد يػػي 

يعػػيش ظركيػػ  نفسػػها مػػف اغلػػـ كالفقػػد كال رمػػاف كالوػػككل  يكجػػد ييػػ  المخػػنفس لمػػا ككجػػدل 
يعاني   كهذا راجع نل  نفس نايب ال ساسة الموفقة الم بة لممواركة كالمكاساة  كمقاسمة 

 اآل ريف همكمهـ  كالخ فيؼ كنهـ بعض ما يعانكن . 
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اآل ر الذم اسخعاف ب  نايب  ك ممٌػ  همكمػ   كوػارك  م سػي  كآهاخػ   ا الطائر عم
بعد عف يارقخ  ليمػ  العامريػة كخركخػ    . كقد اسخ دمها مرة كا دة   يف اٌكر  الالقطكيهك 

ك يػػػدان ال معػػػػيف لػػػػ   كال م فػػػػؼ غ زانػػػػ   باػػػػكرة القطػػػاة الخػػػػي كقعػػػػت يػػػػي وػػػػرؾ كخركػػػػت 
 ]الكاير[           : (1)مساكدة. يقكؿاغارها يي كوهـ  دكف معيف عك 

 لِلللللللللة قِلللللللل  ُِ للللللللدى مللللللللأن القلللللللللبَ 
 

لللللللللللللللللة أو ِلللللللللللللللللراحُ    الِلللللللللللللللللل  العكمِر
 عّزهللللللللللللك َشللللللللللللَرٌو فاكتللللللللللللت قطلللللللللللكةٌ  

 
 ه وقللللللللللللد علللللللللللللس الجغللللللللللللكحُ ُاللللللللللللتجكذِ  

 لهلللللللللك فرخلللللللللكن قلللللللللد ُترملللللللللك الللللللللومرٍ  
 

لللللللللللللللللكحُ  عش لللللللللللللللللهمكف   ُتالللللللللللللللللّفقه الِر
 كإذا سللللللللمعك هاللللللللوب الللللللللِر  غّالللللللل 

 
 وقللللللللللد أودى الللللللللله الَقللللللللللَدُر المتللللللللللكحُ  

 فللللللال فللللللي اللِلللللل  غكلللللللت مللللللك ُترجلللللليّ  
 

 وال فلللللللي الالللللللا  ملللللللكن لهلللللللك الللللللراحُ  
  كمعمػػػـك مػػػا لهػػػذا ابال لللر ث اسػػخ دم  ناػػػيب لكاػػػؼ  الػػػ  هػػك طػػػائر ثالػػػ ؾكهنػػا 

؛ نذ ييعٌدكن  مف الاكر الخي نف ذيكرت يإف ذلؾ يدؿ كمػ  البػيف  الطائر مف عثر يي الخواـؤ
م كقػػؼ ذ يزجػػر هػػذا الغاػػف الػػذناػػيب مػػرة كا ػػدة يػػي وػػعرل   ػػيف ع ػػ كالفػػراؽ  كقػػد ذكػػرل

عف خفارقػػػ  سػػػ مة.  )البػػػاف( ب نهػػػا بىػػػٍيفه  كهػػػك ال ػػػكؼ مػػػفكممػػػة  كميػػػ  الغػػػراب   يػػػث زجػػػر
 ]الطكيؿ[                                                  :(2)يقكؿ

 أن غلللللدا أال راع قلالللللي ملللللن سلللللالمةَ 
 

 عللللل  غاللللٍن مللللن الاللللكِن ِغعللللبُ  غللللرابٌ  
 غلللللللًك مواشلللللللمًك اِ فلللللللأزجُر ذاو الالللللللكنِ  

 
 فِالللللللللُعبُ  يوغرالللللللللة دار ملللللللللك تلللللللللداغ 

قناكػػان كرمػػزان يبثهػػا وػػككال اب  غػػر كبػػذلؾ يػػإف ناػػبان قػػد اخ ػػذ مػػف ال مػػاـ كالقطػػا ك ال 
 كمرارخ   ك زن  كعلم  كيقدل ك رمان  ككؿ هذل المعاني الخي خدؿ كم  نفسيخ . 

مػكر كمػ  ناػيب؛ يال ماـ لمفقد  كالقطا لم رماف  كالغػراب لمبىػٍيف. كمػا عوػد هػذل اغ
نذ ننػػ  كػػاف يفخقػػد نلػػ  امػػػرعة بيضػػا  خكػػكف زكجػػة لػػ  كػػػي يػػخ مص مػػف كقػػدة سػػكادل  كهػػػك 
م رـك مف عف يعيش يي مجخمع يريض  كيريض عمثال   كهك م رـك مف االخااؿ بالجنس 
اآل ر  كهك كذلؾ ي زف نف ايخرقػت كنػ  النسػا  كا خجبػت كنػ  لمكنػ  كمنزلخػ  االجخماكيػة. 

يكػػكف ناػػيب هػػك مؤسػػس هػػػذا الفػػف  عك عوػػهر مػػف عسػػس لوػػعر كاػػػؼ  نذف ال غػػرك عف
د ال  نل  اغدب العربي. كمف هنا عرل عف نايبان قد طرح عكبا  خجربخػ  النفسػية  ال ماـ  كا 
كمػػ  الطبيعػػة بموػػاهدها؛ كب ااػػة ال مػػاـ كالقطػػا  مسػػخمدان ذلػػؾ مػػف المعخقػػد الػػديني القػػديـ 
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كؼ  ياخػػ   كال ع ػػد غيرهػػا يمكػػف لػػ  عف يمثػػؿ بقدسػػية هػػذل الطيػػكر  كرعل عنهػػا خوػػارك  ظػػر 
هذل اغ اسػيس كهػذل الموػاكر. لػذلؾ يػإف خجربخػ  االجخماكيػة لهػا عثػر كبيػر كمػ  ن ساسػ  

 كعلفاظ .  كم  معاني كوعكرل  كهذا ما انعكس بوكؿ كاضح 
كبعد هذل الجكلة يي عسمكب نايب  مف  يث اغساليب المغكية  كلغخ   كالقػامكس 

ز  يمكػػػف عف نسػػػخنخج بكضػػػكح عف الوػػػاكر قػػػد اسػػػخ دـ هػػػذل اغسػػػاليب لػػػيس الوػػػعرم  كالرمػػػ
لػػػذاخها  بػػػؿ لمخعبيػػػر كػػػف آالمػػػ  كقمقػػػ  ك زنػػػ   كوػػػعكرل بالمعانػػػاة يػػػي هػػػذا المجخمػػػع الػػػذم 
يسػػخككب السػػكد  لكنػػ  ال يعطػػيهـ المسػػاكاة  كال يعػػاممهـ بػػا خراـ يسػػخ قكن   يػػي ظػػ ؿ ديػػف 

كاسخفهاماخ   كوركط  الخػي كسػا بهػا وػعكرل بػاغلـ  خعجباخ  تيدكك نل  المساكاة. لذلؾ كثر 
 لما هك يي . 
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 :  . مفهومهك قدِمًك وحدِثكً 0
ايػػة كالمجػػاز  نة كالكر كانػػت الاػػكرة كنػػد النقػػاد القػػدما  خقػػـك كمػػ  الخوػػبي  كاالسػػخعا

كح الداللة كمي ؛ عم دالالت كمعػاني نيراد المعن  الكا د بطرائؽ م خمفة يي كض اكقالكا ننه
 .(1)جديدة ال خدؿ كميها يي عاؿ كضعها المغكم الذم  ددل المعجـ لها  كعًلف  الناس

ككانػػػت الاػػػكرة كيػػػؽ هػػػذا الخاػػػكر  خ مػػػؽ االخػػػزاف المطيػػػؼ يػػػي العمػػػؿ الوػػػعرم  
 كخضفي كمي  كوا ان مف الجمػاؿ كالركنػؽ  نذا ابخعػدت كػف اإلغػراؽ  كاسػخي دمت اسػخ دامان 

 .(2)طبيعيان ال خكمؼ يي 
كاقخػػراف الوػػعر بالاػػكرة قػػديـ جػػدان؛ ياإلنسػػاف مػػذ ككػػي لنفسػػ  مػػاؿ نلػػ  الخاػػكير  

 .(3)ليعٌبر كف مكنكنات هذل النفس
كالاكرة خوكيؿ لغكم  يكٌكنها ال ياؿ ال ػاص بالفنػاف  مػف معطيػات مخعػددة  يقػؼ 

س  نلػ  جانػب مػاال يمكػف العالـ الم سكس يي مقدمخها  ي غمب الاػكر مسػخمدة مػف ال ػكا
 .(4)نغفال  مف الاكر ال سٌية كالعقمية

كخ خي قيمة الوعر ليس يقط يي المكسيق ؛ غف نواط الواكر ال يقؼ كندها يقط  
بػػػؿ خبػػػرز مقدرخػػػ  الفنيػػػة يػػػي الخوػػػكيؿ المكػػػاني  عم الاػػػكرة. غف الوػػػاكر يسػػػخغؿ الاػػػكرة 

ارجٌي  يهػػػي خمثػػػؿ المكػػػاف النفسػػػي المكانيػػػة  يػػػي  مػػػؽ خكايػػػؽ نفسػػػي بينػػػ  كبػػػيف العػػػالـ ال ػػػ
 .(5)لمواكر

كالاكرة يي الوعر ال ديث  ا خمفت كنها يي الوعر القديـ  ككذلؾ يي اسػخ دامها 
 كعهميخها. 

يػػػرل م مػػػد غنيمػػػي هػػػ ؿ عف الوػػػعر ال ػػػديث  هػػػك ال مػػػؽ اغدبػػػي المكقػػػع لموػػػي  
 . (6)الجميؿ  كمردل نل  الوعكر كالذكؽ  ال نل  الفكر
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ا لػػيس خقميػدان لمعػالـ ال ػػارجي  لكنػ  خقميػد لعػػالـ الوػعكر كالكجػػداف  عم عف الوػعر هنػ
عم هك كالـ الواكر الذاخي؛ لذلؾ يإف الوعرا  يي العار ال ديث ينفركف مف الاكر يػي 

كاإلثباخػػػات  كيجػػػب عف يجعػػػؿ اػػػكرلي جديػػػدة مخرابطػػػة  خكوػػػؼ معنػػػ  عكمػػػؽ مػػػف  البػػػراهيف
 .(1)يدةاالمعن  الظاهر لمق

را  الم ػدثكف مػف الرمػز كاغسػطكرة  كلػـ خعػد الاػكرة كنػدهـ خقػـك كقد اسخكثر الوع
اف ك ػػاالت نفسػػية  بمػػكف معػػيف مػػف عػػكمػػ  المجػػاز كغيػػرل  بػػؿ خقػػـك كمػػ  خجسػػيد عيكػػار كم

ي ا .   علكاف المواكر كاغ اسيس  كهي خ مؿ يكران ككاطفة  يهي رمز كا 
د كمػػ  رسػػـ كاػػارت الاػػكرة يػػي الوػػعر ال ػػديث كقميػػة يػػي عكثػػر ع كالهػػا  كخعخمػػ

الموػػاهد كالمك ػػات الكبػػرل  كاػػارت جػػز ان مػػف كاطفػػة الوػػاكر كو اػػيخ   كاػػارت خمػػج 
 . الـ لـ يكف لموعر القديـ عف يمج نليها كك 

 
 . أهمِة الاورة ووظِفتهك في الشعر. 4

  يهي البنيػة المركزيػة يػي (2)نف الوعر ال يمكف عف ييعٌد وعران نال كف طريؽ الاكرة
ك ػػ  كجػكهرل  كيػػي الاػػكرة عكبػر كػػكف كمػػ  خقػدير الك ػػدة الوػػعرية  عك الوػعر  ككسػػيمخ  كر 

. لذلؾ يإف الاكرة بهذل المنزلة خعٌد (3)كم  كوؼ المعاني العميقة الخي خرمز نليها القايدة
مقياسػػػػػان لممكهبػػػػػة الوػػػػػعرية كالوػػػػػاكرية الفػػػػػٌذة؛ يالاػػػػػكرة خميػػػػػز وػػػػػاكران كػػػػػف آ ػػػػػر  كطريقػػػػػة 

 . (4)عر ال ديث كف الوعر القديـاسخ دامها هي الخي ي خمؼ ييها الو
خجربػػػة الوػػػاكر  ثػػػـ خن اػػػر يػػػي عمػػػريف: اغكؿ خاػػػكير  فعمػػػا كظيفخهػػػا  يػػػيمكف ع

 نياالها نل  المخمقيف ثانيان. 
نف الوػػاكر يعػػيش خجربػػة  يخخكلػػد كنػػدل عيكػػار كانفعػػاالت خ خػػاج نلػػ  كسػػيمة خخجسػػد 

كسػيمة الفنيػة الجكهريػة  لنقػؿ ييها  ييجػد يػي الاػكرة الكسػيمة المناسػبة؛ يالاػكرة هنػا هػي ال
 الخجربة يي معناها الكمي كالجزئي. 
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خمثؿ عيكار الواكر كككاطف   لذلؾ كمينػا عف نقػؼ كنػد كنااػر  –الاكرة  –كهي 
 هذل الخجربة  كاغيكار كالعكاطؼ.

  لػذلؾ يػإف وػكقي ضػيؼ يػرل لجامػدة نذا لػـ خخبمػكر يػي اػكر  كخبق  عيكار الواكر
الاكرة كسيمة لنقؿ خجربخ   ننما يفعؿ ذلػؾ غف ن ساسػ  بػالككف يخ ذ مف  يف  عف الواكر
يغػػػاير ن سػػػاس الوػػػ ص العػػػادم  كغف اغلفػػػاظ كمػػػدلكالخها ال قيقيػػػة قااػػػرة كػػػف  كرك ػػػ  

 .(1)الخعبير  كما يواهدل يي  ياخ  النفسية الدا مية مف مواكر
سػػخطع كهػػذل الاػػكرة خبقػػ  قااػػرة كػػف الخعبيػػر كػػف ذات الوػػاكر كع اسيسػػ  نف لػػـ ي

 عف يكامها نلينا.
عف  –الاػػػكرة  –كهنػػػا يػػػ خي دكر المخمقػػػيف  كهػػػي كظيفػػػة الاػػػكرة الثانيػػػة  نذ كميهػػػا 

ياػػػال  نلينػػػا  يالوػػػعرا   خاػػػؿ نلػػػ  اآل ػػػريف؛ غنهػػػا م اكلػػػة إل ػػػراج مػػػا بػػػدا ؿ الوػػػاكر  كا 
 مهمخهـ عف يثيركا عنفس المخمقيف.

كر؛ غف عيػػة قاػػيدة يػػي ال كػػـ كمػػ  الوػػا االكخبػػارنف الاػػكرة هػػي دائمػػان مكضػػع 
ياؽ  اػػكر ذات ك قػػة ليسػػت مجػػرد اػػكرة بػػؿ هػػي يػػي يػػرض مػػف الفػػركض اػػكر يػػي سػػ
الوػعرم  خعبػر كػف  بنيػةبكؿ مككنات القايدة؛ كهذا يعني عف دراسػة الاػكرة بمعػزؿ كػف ال

 يكرة جزئية.
ت خعبيػران منخقػ   قيًاػدى بػ  عف يػدؿ كمػ  سػكالاكرة الوعرية يي كاػفها اغسػم   لي

ة  جػػػدد الوػػػاكر معالمهػػػا سػػػمفان  لكنهػػػا انبثػػػاؽ خمقػػػائي  ػػػر  يفػػػرض نفسػػػ  كمػػػ  يكػػػرة مجػػػرد
الوػػػاكر كخعبيػػػر ك يػػػد  كػػػف ل ظػػػة نفسػػػية انفعاليػػػة  خخجسػػػد يػػػي  الػػػة مػػػف االنسػػػجاـ مػػػع 
الطبيعػػة  مػػف  يػػث هػػي ماػػدرها البعيػػد العميػػؽ . يالاػػكرة ليسػػت عداة لخجسػػيد وػػعكر عك 

 يكر سابؽ كميها  بؿ هي الوعكر كالفكر ذاخ .
يالوػػعكر كالفكػػر كيجػػدا بهػػا  كلػػـ يكجػػدا مػػف   لهػػا  ككميػػ  يالوػػاكر المكهػػكب يفكػػر 

كالع قة بيف اغويا  يي الاكر هك نكع مف الكوػؼ  .بالاكر  لكن  ليس يجمع  الخمفيقات
  عك نػادران مػا عدركنػالالقائـ كم  قكة الخركيػز  كنفػاذ الباػيرة الخػي خػدرؾ مػا لػـ يسػبؽ لنػا عف 

خكػػكف الهػػزة المفاجئػػة الخػػي خاػػنعها الاػػكرة كخكػػكف  الػػة االرخيػػاح كالخػػكازف  ندركػػ . مػػف هنػػا
 الخي خدركنا بعد قرا خها.
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كداللػػػة الاػػػكرة هػػػي ك قػػػة اػػػري ة عك ضػػػمنية بػػػيف خعبيػػػريف عك عكثػػػر  خقػػػاـ هػػػذل 
الع قة ب يث خضفي كمػ  ع ػد الخعػابير لكنػان مػف العاطفػة  يكوػؼ معنػال  كييعيػد  مقػ  مػف 

 ع الخعبيرات اغ رل.  ؿ ارخباط  م
كلعػػؿ الاػػكر الناج ػػة هػػي الخػػي خ اطػػب ال ػػكاس  كخخمػػرد كمػػ  الداللػػة ال رييػػة  

هػك مػا مك ػد   بنػا كخكوؼ كف ك قات دقيقة  كخ رؾ ال ياؿ  كخدرج ال ػٌس بػالمجرد يػي 
نخػػػ ثر بػػػ  كن سَّػػػ . كالوػػػاكر يفكػػػر بالاػػػكر لػػػذلؾ يػػػإف: الخعبيػػػر بالاػػػكرة هػػػك لغػػػة الوػػػاكر 

 .(1)الخمقائية
ة نلػػ  مفهػػكميف: اغكؿ يقػػؼ كنػػد  ػػدكد يػػكممػػا سػػبؽ  يقػػد خطػػكر مفهػػـك الاػػكرة الفن

كالثػػاني  ػػديث يضػػـ نػػككيف آ ػػريف نلػػ  الاػػكرة القديمػػة  همػػا:  الاػػكرة البيانيػػة كهػػك قػػديـ 
 الاكرة الذهنية  كالاكرة باكخبارها رمزان.

رل بالعمػػػؿ خنبػػػع مػػػف ككنهػػػا نخيجػػػة لعمػػػؿ الػػػذهف اإلنسػػػاني يػػػي خػػػ ثيالاػػػكرة الذهنيػػػة 
الفني  كيهم  ل   كيانؼ هػذا المفهػـك الاػكرة ب سػب مادخهػا نلػ  اػكر باػرية كسػمعية 
كوػػمية كذكقيػػة كلمسػػية  يهػػي خوػػكي ت مسػػخمدة مػػف كمػػؿ ال ػػكاس  يضػػاؼ نليهػػا الاػػكرة 

 ال ركية كالعضكية.
عما الاكرة باكخبارهػا رمػزان  يػإف هػذا الخعريػؼ يػدرس الاػكرة باكخبارهػا خجسػد رؤيػة 

 .(2)ة غنماط مخكررة  كاف غاكؿ لها ك قة بالوعائر كاغساطيررمزي
كمما سبؽ يخضح عف الخركيز القديـ كاف كم  الجانػب البيػاني  بينمػا ذهػب ال ػديث 

 الع قات الخي خدرؾ بطرؽ غير مباورة. بنا نل  الخكسيع يي المجاؿ الذهني كالرمزم  ك 
 

 . الخِك :3
عػاني كمػ  اػكرة سػائغة مبخكػرة كهػك الػذم يمػكف هك الممكة الخي خسخطيع ن ػراج الم

اغيكػار  كيبعػث ييهػا ال يػاة كال يكيػػة  كخاػرؼ ييهػا كمػ  كجػػكل وػخ  ال  اػر لهػا  كهػػك 
 خارؼ يزيد المعاني علقان  كيكٌلد منها دالالت لـ خكف خ طر كم  باؿ ع د مف قبؿ.
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ش   كؿ المعػيب الخسػامي كمػ  العػالـ اغكذلؾ يإنػ  ممكػة ننسػانية ي ػاكؿ ييهػا اغديػ
ن ػػك كػػالـ آ ػػر يسػػمك بكػػػؿ كنااػػرل  كيخ ػػرر مػػف جميػػع قيػػػكدل  لػػذلؾ يإنػػ  اغسػػاس يػػػي 

 خوكيؿ الاكرة  كالمد ؿ الطبيعي لها.
يكمػف يػي القػدرة كمػ   –كما يقكؿ جابر كافكر  –كاالسخ داـ المغكم لهذل الكممة 

مػػة مكانػػة خفػػكؽ كهكػػذا اػػار لمكم  (1)خكػػكيف اػػكرة ذهنيػػة غوػػيا  غابػػت كػػف خنػػاكؿ ال ػػٌس 
قػكل العقػؿ اغ ػرل  لكػػف يوػرط عف خكػكف الاػػكرة الخػي خنخجهػا مخػػ زرة مٌخسػعىة  خخػ زر كمػػ  

 .(2)خاكير ال قيقة
نػػػػي النقػػػػاد ال ث ككػػػػكليردج كػػػػف ال يػػػػاؿ غربيػػػػكف بال يػػػػاؿ؛ يقػػػػد كٌبػػػػر ككردزكر لقػػػػد كي

لػػي الماػػا ب لمعاطفػػة  ككػػاف ال ػػظ اغكيػػ  لكػػكليردج  الػػذم قسػػـ ال يػػاؿ نلػػ  قسػػميف: عك 
يخمثػػؿ يػػي القػػكة ال يكيػػة كالعامػػؿ اغكؿ يػػي كػػؿ ندراؾ ننسػػاني  كثػػانكم يعػػد اػػدل لألكلػػي  

طريقػػة كممػػ   غنػػ  ي مػػؿ اغوػػيا  عك يؤلػػؼ بينهػػا عك يك ػػدها  لي ػػرج  لكنػػ  ي خمػػؼ كنػػ  يػػي
يػػرل عف عاػػالة الوػػاكر خكمػػف يػػي  –كػػكليردج  –كػػؿ وػػي  ب مػػؽ جديػػد  نضػػاية نلػػ  عنػػ  

 .(3)ال ياؿ ال اص ب 
ا كردزكرث  ييرل عف ال ياؿ ل  خ ثير يي الاكرة الوعرية  غن  يمثؿ القػدرة الخػي عم

خمخػػزج بهػػا العنااػػر المخباكػػدة يػػي عاػػمها  كالم خمفػػة كػػؿ اال ػػخ ؼ  كػػي خاػػير مجمككػػان 
 .(4)لفان منسجمان  مخ

نف ال يػػاؿ هػػك قػػكة خجسػػد المعػػاني كاغوػػيا  كاغوػػ اص  كخمثمهػػا عمامنػػا  خػػ  خثيػػر 
غ اسيس  كبذلؾ يككف عساسيان يي اغدب  كهك الاػكر الخػي ي مقهػا العقػؿ مػف المواكر كا

ن ساسات سابقة  كبالخالي يإن  ذاخي و اي يي  عثر اا ب  كذهن   كما عنػ  يخنػكع بخنػكع 
 الاكر الخي يسخقبمها  ييككف منها اكران سمعية كبارية كلمسي  ك ركية كذكقية. 
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هػػك ال يػػاؿ الػػذم خكػػكف ييػػ  الاػػكرة  –ؼ كمػػا يػػرل وػػكقي ضػػي –كال يػػاؿ الممخػػع 
"خامػػة الخكػػكيف  مخينػػة النسػػيج  م كمػػة السػػبؾ  منسػػجمة انسػػجامان بالغػػان. كخكػػكف قبي ػػة نذا 

 . (1" )نقاها وي  مف السبؾ
يالوػػػاكر المجيػػػد ال ي خػػػاج نلػػػ  نغػػػراب كخعقيػػػد  ننمػػػا ي خػػػاج نلػػػ  ن سػػػاس كميػػػؽ 

جربخػػ  يػػي ربػػاط م كػػـ وػػخات الوػػاكر كخبػػالكاقع كال يػػاة  كيكفيػػ  عف يجمػػع خجربػػة  خجمػػع ع
  يكثػػػؽ الوػػػاكر هػػػذل الخجربػػػة  ب يػػػاؿ  ػػػٌي نوػػػيط  يعرضػػػها يػػػي  مػػػؽ جديػػػد غيػػػر بنػػػا ال

 المخعارؼ كمي . 
كيػػرل السػػعيد الػػكرقي عف ال يػػاؿ يػػي الوػػعر ال ػػديث  عاػػبح قػػكة  مػػؽ خقػػـك كمػػ  

ا مػػف كػػؿ كاقػػع ال ريػػة اإلبداكيػػة المطمقػػة؛ يخجمػػع بػػيف عمػػكر مخباكػػدة كػػؿ الخباكػػد  كخجردهػػ
 .(2) سي يرخبط بها  ثـ خربط بينهما ييما كرا  ال ٌس 

كػػذلؾ يػػإف ال يػػاؿ الوػػعرم لػػـ يعػػد يقخنػػع بإيجػػاد الع قػػات بػػيف المكجػػكدات  عك بػػ ف 
مف ال ارج  كما يي ال ياؿ القديـ  لكن  عاٌر كم  عف ي مقها بنفس    ليخمق  ماادر اكر 

كاف كاغاػػكات كاغضػػكا  كالػػرؤل المخدا مػػة  كعاػػب ت الاػػكرة الوػػعرية اػػكرة خمػػكج بػػاغل
 .(3)كعابح الواكر يعخمد كم  ثقايخ  ال ااة  عكثر مف اكخمادل كم  خجارب  العامة

نف الك ـ الموخمؿ كم  مس ة مف ال ياؿ  يككف عركع كعود خػ ثيران يػي الػنفس  مػف 
الػػنفس وػػديدة  الكػػ ـ الػػذم يكػػكف  قيقػػة كمػػ ؛ ذلػػؾ غف الكػػ ـ الموػػخمؿ كمػػ  ال يػػاؿ يجعػػؿ

  لذلؾ يإف عنكاع اغدب م خاجة نل  ال يػاؿ يمٌكنهػا  كيبػث ييهػا  يػاة ك ركػة  لالخ ثر باكر 
 كيمقي كميها ظ ن جمي ن. 

م سكسػات ننمػا وػ ن  وػ ف الماػٌكر  كنجد كنػد المػازني عف الوػاكر يػي خاػكيرل لم
ذم يفػػػكؽ اغمػػػر الػػػ   يسػػػخعيض كػػػف ذلػػػؾ بمػػػا يضػػػيف  كميهػػػا مػػػف ككاطفػػػ  كع اسيسػػػلكنػػػ  

 . (4)ال يسرد  بؿ يك ي لالماٌكر  كبذلؾ يإف الواكر يي اكر 
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ج عف الع قة بػيف ال يػاؿ كك ػدة العمػؿ الفنػي ك قػة سػببية؛ بمعنػ  دكقد رعل ككلير 
عن  ال خخ قؽ ك دة الوعر بدكف ال ياؿ  كال يككف ال ياؿ بدكف خ قيؽ الك دة  كالك ػدة هنػا 

 .(1)ةالخي كناها هي ك دة الوعكر كالعاطف
يقػػدـ الاػػػكر الخػػػي  كال يػػاؿ رديػػػؼ العاطفػػة  ككػػػكف لهػػػا يػػي الخ قػػػؽ كاالكخمػػػاؿ؛ نذ

خساكد كمػ  اسػخفراغها كاسػخنفادها  كهػك ال ينوػط لخاػكر اغوػيا  دكف كاطفػة  خكلٌػد كنػدل 
قامػة الع قػات الجديػدة بػيف اغوػيا   يػإذا انعػدمت العاطفػة كػاف ال يػاؿ  بنيةالقدرة كم  ال كا 
 . هزي ن ضعيفان 
كػػػػؿ عدب يثيػػػػر العكاطػػػػؼ  كممػػػػا ال وػػػػؾ ييػػػػ  عف لم يػػػػاؿ د ػػػػ ن يػػػػي نثػػػػارة خمػػػػؾ نٌف 

العكاطؼ  ككمما كانت العاطفة قكية  ا خاجت نل   ياؿ قكم ييعيف كميها. كضعؼ ن داها 
 .(2)يؤثر كثيران يي ضعؼ اآل ر

 ساس العاطفة  كقدرة ال ياؿ كمػ  اإلنف جماؿ الوعر كرككخ  مكقكياف كم  مدل 
ها  لذلؾ يإف هناؾ ا ت كثيقة بيف ال ياؿ ك العاطفة؛ يهك الذم ياػكرها  كيبثهػا خاكير 

قكية مؤثرة  كقكخ  مرخبطة بقكة العاطفة  يإف كانت قكية اادقة  مقت  ياالن رائعان. يال ياؿ 
كيؽ هذا الخاكر هك السبيؿ نل  بمكرة العاطفة  كخمكينها يي نفس المخمقي  كلهذا ال بػد عف 

 .(3)ير كف العاطفة بطريقة غير مباورة كاإلي ا يككف الخعب
ككػػٌد ع مػػد الوػػايب عف مقػػاييس العاطفػػة خخمثػػؿ يػػي الاػػدؽ كالقػػكة كالثبػػات كالوػػمكؿ 

 .(4)كالسمكٌ 
مػػف بػػيف الخجػػارب كخ ػػدث النقػػاد كػػف عنػػكاع ال يػػاؿ؛ ياالبخكػػارم مػػا ي خػػار كنااػػرل 

لػػذم ينوػػ  كػػف خ مػػؿ اغديػػب ككػػف المعركيػة  كيؤلفهػػا ا خياريػػان يػػي اػػكرة جديػػدة. كالخػػ ليفي ا
 يالػػػ  الػػػيقظ. كالبيػػػاني عك الخفسػػػيرم الػػػذم ينوػػػ  مػػػف اسػػػخ داـ الاػػػكر البيانيػػػة  مػػػف  ػػػ ؿ 

 . (5)نسقاطها كم  الجماد كالنبات  مف   ؿ الخجسيد كالخو يص
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ك خػػ  خكػػكف الاػػكرة قػػادرة كمػػ  الخػػ ثير يػػي نفػػس المخمقػػي  يػػ  بػػد عف يخػػكاير ييهػػا 
ف  مت مف هذا العنار  يإنها سخككف بػاردة غيػر مجديػة  االنفعاؿ  عك ن ساس الواكر  كا 

 كغير مك ية  كال خخرؾ عثران يي المخمقي. 
يالاكرة ك دها ال خكفػي  كالوػعر نف  ػ  مػف العاطفػة كاالنفعػاؿ كال يػاؿ كال يعػدك 
ككن  راؼ ك ـ. غف الوعر ال قيقي هك الذم يثير يي نفػس المخمقػي وػعكران خجػال مكقػؼ 

 ف. معي
العكاطػػؼ عسػػاس مػػف عسػػس اغدب  كهػػي الخػػي خجعمػػ   الػػدان  كهػػي عكسػػع مجػػاالن نف 

لخكضيح الو اػية. ك ػيف خػد ؿ العاطفػة يػي الوػعكر كالخعبيػر  خظهػر الو اػية  كيكػكف 
اغدب. غف اغدب عداؤل العكاطػػػؼ  كهػػػك الػػػذم يي ػػػٌدث كػػػف وػػػعكر اغديػػػب  كيثيػػػر وػػػعكر 

 مقها. القارل  كيسجؿ عدؽ مواكر ال ياة كعك
  ككمػ  مما سبؽ  يظهر لنػا جميػان عف ك قػة ال يػاؿ بالعاطفػة ك قػة خػ زر كخعاضػد

قػػػكة ال يػػػاؿ نال اػػػدل لقػػػكة  تقػػػدر كبيػػػر مػػػف اغهميػػػة؛ غف العاطفػػػة خكجػػػ  ال يػػػاؿ  كليسػػػ
العاطفػػة كاػػدقها. كػػذلؾ يػػإف الع قػػة بػػيف الاػػكرة كالعاطفػػة قكيػػة مخ زمػػة؛ يالعاطفػػة يػػي 

اػكرة؛ غف الاػػكرة ب وػكالها كمككناخهػا هػي الكسػيمة الخػي يعخمػػدها الوػعر ننمػا خكػكف يػي ال
 الواكر لخجسيد وعكرل كع اسيس . 
نلػػػػ  اػػػػكرة نف عجػػػػاد الوػػػػاكر راػػػػفها كسػػػػبكها  خػػػػؤدم نف هػػػػذل العنااػػػػر مجخمعػػػػة

ك ياكخهػػا  كنقمهػػا باػػدؽ ن سػػاس دكف خكمػػؼ عك خقميػػد عك خعقيػػد   رجػػت نلػػ  المخمقػػي يػػي 
 عبه  اكرة كوكؿ.

  
 رة في شعر غاِب. . الاو 2

غنػػػي كػػػف البيػػػاف عف ناػػػيبان هػػػك وػػػاكر عسػػػكد  كمػػػف كمالقػػػة الوػػػعر يػػػي العاػػػر 
كػػف الوػػعرا  السػػكد عف  يػػالهـ كػػاف قريبػػان   يػػي  ديثػػ الػػدكخكر كبػػدل بػػدكماغمػػكم. كقػػد رعل 

. ثػـ قػاؿ: "كالاػكرة كنػدهـ ممكػة مخكجػ  يػي (1)يخ رؾ ييما ييعرؼ بال ياؿ البيػاني الخفسػيرم
 – سػػػاس هػػػك اغسػػػاس اغكؿ لمعمميػػػات الوػػػعرية كنػػػدهـ. كالوػػػاكر اغسػػػكد وػػػعكرهـ  كاإل

يإٌنػػا نػػرال يبنػػي قاػػائدل بالاػػكرة  –المجخمػػع  بسػػبب الجكانػػب المؤلمػػة الخػػي يخعػػرض لهػػا يػػي
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ذات الثقػػػؿ الم ممػػػي المخػػػ لؽ؛ ياػػػكرهـ بػػػارزة كنضػػػرة يػػػي الكقػػػت نفسػػػ   كقػػػد ابخعػػػدكا كػػػف 
 .(1) ذلقة" الاكر المخ

اػكرة كرد يػي ديػكاف ناػيب  نقػؼ عمػاـ خسػاؤؿ كبيػر: هػؿ كانػت ك يف ندقؽ ييمػا 
ف كانت بيانية   يمف عيف هذا الخ لؽ الذم خ دث كنػ  بػدكم  كهػذا مػا سػ خرؾ بيانية يقط  كا 

 اإلجابة كن  لماكر الكاردة يي وعرل. 
الاػػػكرة يػػػي م ػػػكريف: اغكؿ الاػػػكرة البيانيػػػة القائمػػػة كمػػػ  الخوػػػبي  سػػػكؼ عخنػػػاكؿ ك 

لكناية. كالثػاني الاػكر القائمػة كمػ  الع قػات الذهنيػة الخ ييميػة  كمػف ضػمنها كاالسخعارة كا
 ال ركية كالبارية. 

 
 أوالً: الصور البٌانٌة. 

الخوبيهية القريبة كم  عنػكاع الخوػبي  الم خمفػة  كالخوػبي  البميػ . كمػا  لنايب اكر  بن     
 ]الكاير[         :(2)يي قكل 

ن أُو حكلملللللللللللًك للللللللللللوغي فلللللللللللنغي  وا 
 

 علللللللللكءُ ذي َسلللللللللَقٍط و  غِلللللللللرِ  لعقللللللللل ٍ  
يقكل  )نني ككا ( خوػبي  بميػ  قاػد بػ  ا خػكا ل كمػ  الاػفات العقميػة المميػزة  كمػا  

 ي خكم الككا  كم  ما يي   خمؾ الافات الخي ال ي ط المكف مف قيمخها. 
 ]الطكيؿ[           :(3)ككذلؾ يي قكل 

 هلللو الالللدر والغلللكس المواملللب حولللله
 

 لمغِللللر الموامللللبُ وهلللل  تشللللاه الاللللدَر ا 
يوػػٌب  سػػميماف بالبػػدر يػػي الخوػػبي  البميػػ  اغكؿ  كوػػب  النػػاس بالككاكػػب يػػي الخوػػبي   

البميػ  الثػػاني. كمػػا ذاؾ نال لينطمػػؽ نلػػ  اػػكرة ذهنيػة  هػػي كػػدـ قػػدرة الككاكػػب كمػػ  الخوػػب  
 ر يي اإلنارة. البد

 ]الطكيؿ[     :(4)عما الخوبي  المرسؿ المجمؿ  يفي قكل 

 وااللللللن اللِللللللكلي مأغللللللهاللللللدأَن اغللللللك 
 

 حسللللكٌا َجَلللللْت عغلللله العِللللوُن اللللقِ ُ  
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 يقد وب  القمر بال ساـ ال مع  كذلؾ يي ان نائ  كلمعان . 
وىػكؿ خلرة يػي عبياخػ   لكنهػا ليسػت كثيػرة كمثؿ هذل الخوبيهات البسيطة المفردة  مخنػاث       

الكاقػع كميػ   كعف الكاقػع  ظاهرة اليخة يي وعرل. كال عدرم نف كاف ابخعادل كف الخوػبي   لثقػؿ
 عده  مف كؿ خوبي . 
 ]الطكيؿ[:     (1)ة  يكاف لها نايب عيضان يي وعرل  كمف ذلؾ قكل ر عما يي مجاؿ االسخعا

 أِلللللك دهلللللُر ملللللك هلللللذا لغلللللك مغلللللو ملللللّرةً 
 

َِْت الحاِلللللللَب المحّاالللللللك   عثلللللللرَت فأقاللللللل
 و أاللللللللدلتغي ملللللللللن ال أحللللللللّب دغلللللللللّوه  

 
 و أسللللقِتغي اللللّاًك مللللن العللللذب مشللللراك 

ثر الدهر  وب  الدهر بإنساف كم  سبيؿ االسخعارة المكنية  كك ن  يي هذل الخكنية ك 
يريد عف يٌ مؿ الدهر كؿ ما ل ؽ ب  مف آالـ؛ يالدهر هك الذم كثر ب   كهػك الػذم عقاػ  

كهػػذا كمػػ  يػػي االسػػخعارة   كمػػف الػػذم سػػقال المػػرارال بيػػب  كهػػك الػػذم عبدلػػ  مػػف ال ي ػػب  
 المكنية. 

 ]الطكيؿ[          :(2) كيقكؿ كذلؾ

 عِغللللللك ُمِحللللللب  اَضللللللْوِئهِ لللللللت حإذا امت
 

 تجكفللللت الللله حتلللل  الاللللاكح مضللللكجُعهْ  
اؿ بالضػػػك  بػػػدالن مػػػف الك ػػػؿ  كهػػػي اسػػػخعارة مكنيػػػة  وػػػب  الضػػػك   ػػػيقػػػد جعػػػؿ االكخ 
 بالك ؿ  غن  يمـ نلمامان بالعيف  كيجمك لها البار. 

  يإف مػف يعٌبػر باالسػخعارة ننمػا كهذل االسخعارات قميمة عيضان  و نها و ف الخوبيهات
يجد الوي  المسخعار عكبػر مػف المسػخعار لػ   كيبػدك عف ناػيبان يجػد الكاقػع المػٌر  عكبػر مػف 

 كؿ وي  يمكف عف ييسخعار ليعٌبر كف هذا الكاقع. 
عما الكناية  يقد كاف لهػا الناػيب اغكيػ  يػي وػعرل  كب ااػة الكنايػة كػف الاػفة  

 ـ ما ي س ب  خجسيمان يك   ب هميخ . كلعم  يي ذلؾ يريد عف يجسٌ 
يخ  الخػػػي ال يخقٌبمهػػػا سػػػكالكنايػػػة عسػػػمكبه الخفػػػاييه كمػػػ  ال قيقػػػة  كال عدرم نف كانػػػت نف

بػػرازل يػػي نالنػػاس مباوػػرة يػػي المجخمػػع  قػػد عك ػػت  ليػػ  بػػإزكا  مػػا يفكػػر ييػػ  كمػػ   قيقخػػ   كا 
 كنايات مخنككة  خفكؽ ال قيقة جماالن كخعبيران. 
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 ]الطكيؿ[           :(1) كمف كناياخ  قكل

 فعللللللكجوا فللللللأثغْوا اكلللللللذي أغللللللت أهلُللللللهُ 
 

 ولللللللو سللللللمتوا أثغللللللْت علِللللللو الحقكئللللللبُ  
ي ثنػػت كميػػؾ ال قائػػب كنايػػة كػػف الكػػـر  بمػػا خ كيػػ  مػػف كطايػػا اغميػػر  كهػػي عبمػػ   

 مرات كمرات مف قكل  ننؾ كريـ.
 ]الطكيؿ[            :(2)كقكل  

 فقللللللللكلوا ترمغللللللللكه وفللللللللي ملللللللل  لِلللللللللةٍ 
 

 الُعللللْرف رامللللبُ  الللله مللللن طللللكلاي ُِطِللللفُ  
  .  ييطيؼ الناس ب  كناية كف كثرة آ ذم العطا   كهذا بالخالي يقكد نل  الكـر

 ]الطكيؿ[          :(3)كمف كناياخ  كذلؾ قكل 

لللللللهُ   أِالللللللْت غكئملللللللًك  أملللللللك فلللللللؤادي فهم 
 

 ردُ قلِللللللل   وأمللللللللك َملللللللس  جلللللللللدي فاللللللللك 
ػػٍف هٌمػػ  قميػػؿ  يهػػك مرخػػاح ب  قػػرب اغميػػر  كالخعبيػػراف كنايػػة كػػف يمػػف يبيػػت نائمػػان  كمى

الرا ة  ككذلؾ )مٌس جمدم باردي( كناية كف الخنٌعـ يي كنؼ اغمير  كهذا عبم  مف قكل  ننؾ 
ني مرخاح كندؾ.   كريـ كا 
 [الطكيؿ]                           :                          (4)كمف جميؿ كناياخ  قكل 

 ىالهللللللو  العللللللِن مِكلللللللةَ  أراِو طمللللللوحَ 
 

 لهللللللللللذا وهللللللللللذا مغللللللللللو وّد مالطللللللللللفُ  
 فللللللنن تحملللللللي ردفللللللِن ال أُو مغهمللللللك 

 
 فلللللللرٌد لسلللللللُت مملللللللن ِلللللللرادفُ  يَ ا لللللللفحُ  

د.  ػػيعبػػارة )طمػػكح العػػيف( هػػي الخػػي خخنٌقػػؿ بػػيف الرجػػاؿ  كال خثبػػت يػػي هكاهػػا كنػػد ع 
كهػػذا خعبيػػر يػػي غايػػة الجمػػاؿ كالرككػػة  كعوػػرؼ مػػف عف ياػػفها ب نهػػا مخمكنػػة ال خقػػر كمػػ  

  اؿ. 
 ]المنسرح[                :(5)ناياخ  الرائعة قكل كمف ك

 ملللك علِللله ملللن  اللللل اللللغعُش  للللا ِعللللاِ 
 

 للللللللللُعْرِف وال الحلللللللللكملون ملللللللللك حمللللللللللوا )ا(
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)لـ يعمـ النعش ما كمي ( كناية كف كظمػة الم مػكؿ  كهػي كنايػة خبعػث يػي الػنفس 
 ال ػاممكف مػا الخفكير بافات هذا المخكي  العظيمة   خ  نف النعش ال يدرم مف كميػ   كال

  ممكا.
 ]الطكيؿ[            :(1)كيقكؿ كذلؾ

 أال ُرّب ِللللللللوا لللللللللو رمْتغللللللللي رمُِتهللللللللك
 

 ولمللللللللللّن عهللللللللللدي اكلغضللللللللللك  قللللللللللدِاُ  
ـي( كناية كف الضعؼ اآليؿ بعد القكة؛ يقد كػاف مناضػ ن   يعبارة )كهدم بالنضاؿ قدي

 ضؿ مف الخاريح. يي مجاؿ النسا   كهك اآلف بعيد كف هذا الزمف  كال وؾ عف الكناية عي
نف الع قة يي الكناية هي ك قة خ ٌيمية  يخ يمها المر  مف الخعبير المكجػكد  كبهػذا 
نجد نيايبان قد ارخكز كم  هذل الاكر الخ ييمية القائمة كم  الكناية إليااح كما يي نفس  

 مف ظمـ المجخمع  يالخٌؼ الخفايان يي الخعبير كما يدكر يي نفس . 
 

 الذهنٌة.  ثانٌاً: الصور

كسػػػػ قؼ كنػػػػد الاػػػػكر الباػػػػرية  كالاػػػػكر ال ركيػػػػة  كالاػػػػكر الاػػػػكخية السػػػػمعية. 
 عد ك قخها كدقخها. بي ككذلؾ كند الاكر الخ ييمية الكبيرة الخي خيدرؾ بالورح كالخفايؿ؛ ل

ة الجكمدة: 0  . الاورة الااِر
العػػػيف نف الباػػػر يعػػػٌد عٌدؽ ال ػػػكاس  ساسػػػية كخػػػ ثران بػػػالكاقع الم ػػػيط  يبعػػػد طريػػػؽ 

 يككف اال خكاؾ مباوران بمكضكع الخجربة  بؿ ننها عسبؽ ال كاس نل  ندراؾ هذا الكاقع. 
كخككف هذل الاكرة عقرب وي  نل  كاميرا الفناف  كهي اكرة ثابخػة خيػرل عك خيباػر 

 كم  وكؿ لقطة. 
 ]الطكيؿ[           :(2)يقكؿ نايب

 مغللللكظر وأاللللاحت مللللن لِللللل  ال للللداةَ 
 

 كب غجللللا ُم للللر بِ مللللن الاللللا  فللللي أعقلللل 
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يقػػد اػػٌكر نفسػػ  بع قخػػ  مػػع ليمػػ   خمػػؾ الع قػػة الخػػي ال عمػػؿ ييهػػا  كال رجػػا  ييهػػا  
بموػػهد ننسػػاف ينظػػر مػػف الاػػباح يػػي عكقػػاب نجػػـ مغػػرب  يػػ  هػػك مػػدرؾ الػػنجـ  كال هػػك 

 منارؼ. 
 ]الكامؿ[                   :(1)كيقكؿ كذلؾ

 أالللللللله ملللللللن ملللللللكن ترفعللللللله مغكالللللللتُ 
 

 ُجعللللللللللَن مغلللللللللكاتيفاِلللللللللوت أشلللللللللعكري  
يقػد عكضػح عف اغاػػؿ يقػـك مقػػاـ الدكامػة لريػػع اإلنسػاف نلػػ  مكػاف مرخفػػع  عمػا هػػك  

 ي  عاؿ ل  يخفا ر ب   لكف الاكرة عسعفخ  ليف ر بارخفاك  ب كمدة هي بيكت وعرل. 
 ]الطكيؿ[                           :                                     (2)كيقكؿ كذلؾ

 ُت العلللللِس حتلللللل  مأغهللللللكرحْللللللل إلِلللللوَ 
 

 ِقِسللللللي  الس للللللرى ذاللللللل  َاَرْتهللللللك الطرائللللللدُ  
يقػػد اػػٌكر اإلبػػؿ الخػػي  ممخػػ  بػػالهزاؿ كالضػػعؼ مػػف كثػػرة االسػػخعماؿ لمقيػػا الممػػدكح   

كعسػػعفخ  الاػػكرة عيضػػان لخوػػريؼ هػػذا المعنػػ  المخػػداكؿ؛ ياػػٌكرها ك نهػػا قسػػٌي برخهػػا ال وػػبة 
 ة. الخي ييبرل كميها العكد كهي الطريد

 ]الطكيؿ[           :(3)كمنها قكل  كذلؾ

 إذا للللللللا أْللللللللَس لِلللللللل  ُمعلنلللللللٌس ملللللللأغي 
 

 وحللللللكلسِ  اشللللللِئِن أهفللللللو اللللللِن سلللللله ٍ  
يقد كاؼ  ال  يي كدـ خكاام  مع ليم   ككدـ قدرخػ  كمػ  مفارقخهػا  ك نػ  معمٌػؽ  

  بيف سهؿ كجبؿ مرخفع؛ يهك يخ رجح ال ياؿ نل  السهؿ كال يسخطيع الكاكؿ نل  الجبؿ.
 . الاورة الحرمِة: 4

كهي اػكرة خوػب  الموػهد السػابؽ  نال عنهػا خقػـك كمػ  كناػر ال ركػة  ممػا يضػفي 
يهامان  كخزيد المعن  كضك ان كجماالن.   كم  هذل الاكرة  يكية كا 

 ]الطكيؿ[           :(4)كمف ذلؾ قكل 

 َطَلْعلللللَن علِغلللللك اللللللِن ملللللروة والاللللللفك
 

 كء مللللوَر السللللحكئبِ حلللَُِملللْرَن عللللل  الاط 
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يقد رعل موهد النسا  يػي سػعيهفَّ بػيف الاػفا ك المػركة يػي  ركػة بطيئػة ييهػا ثقػؿ  
( ال ركػػػة المطمكبػػة المػػػرادة مػػف هػػػذا ضػػفك نهػػا سػػ ابة خمػػػكر مبطئػػة  كقػػػد ع ػػٍرفى ت كممػػػة )يىمي

 الكاؼ. 
 ]الطكيؿ[            :(1)ككقكل 

 هللللكحتلللل  مأغّ  رُ أَضللللرن اهللللك التهجِلللل
 

سُ    أملللللللللّب علِهللللللللللك جللللللللللكزٌر ُمَتعللللللللللر 
اقػة بػالهزاؿ الوػديد  مػف الخهجيػر عم السػير يػي الظهيػرة   خػ  ك نهػا نيقػد كاػؼ ال 

قػػد عكػػٌب كميهػػا مػػف يقٌطػػع كنهػػا الم ػػـ  كيفاػػم  كػػف العظػػـ  كهنػػا نػػرل ال ركػػة يػػي كمميػػة 
 اإلكباب. 

 ]الطكيؿ[           :(2)كمنها قكل  كذلؾ

 لعللللللللو الللللللكٍو إن ت ّغلللللللْت حمكملللللللةٌ 
 

 ِمِلللد اهلللك غالللن ملللن اللللِر  مكئللل ُ  
يقد كاؼ منظػر ال مامػة يخمايػؿ بهػا الغاػف  كيريػد بػذلؾ عف يبػيف  ػاؿ ال مامػة  

يي غير اسخقرار  كبما عف ال مامة اسخي دمت لييسقط نفس  كميها  يإنما يعبر هنػا كػف كػدـ 
 اسخقرارل هك. 

 
 . الاورة الاوتِّة: 3

نػػػكح كقػػػد ركػػػٌز يػػػي هػػػذل الاػػػكرة كمػػػ  جػػػانبيف: اغكؿ عاػػػكات ال مػػػائـ مػػػا بػػػيف ال
كالهديؿ كالهخكؼ كالخغني كالخرنـ  كالثاني عاكات الناس يي ال ديث. لكف القسـ اغكؿ كاف 

 ل  النايب اغكي . 
 ]الطكيؿ[         :(3)يقكؿ

 حمكملللللةٍ  وقللللد هللللكجغي للشللللوس غللللوحُ 
 

 الضللللح  هكجللللت حمكمللللًك ف للللردا هتللللوفِ  
 فاللكمرت غللدت مللن حِللث اكتللتْ  طللروبٍ  

 
 ِللللللداأغ  ِ هللللللك غاللللللغًك مللللللن األْثللللللتَ اعولَ  

 ُمِرّغللللللللةٌ  شللللللللجوٍ  ت ّغللللللللت علِلللللللله ذاتُ  
 

ِّدا االللللوت ِشلللللوس المسلللللتهكاَ    الماللللل
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 يال مامػة ؛يقد جمع يػي هػذل المقطككػة بػيف عاػكات ال مػاـ يػي عكضػاك  الم خمفػة
عيضػان  خخغنػ  باػكت ييػ  خػرنـ  ممػا هػٌيج ال مػػاـ  خنػكح كخهخػؼ يػي الضػ    كهػي طػركب

    ال .بل ال مائـ يوييغرٌد كهذل الاكرة واقخ   يك ف  اؿ هذ ي ابح
 ]الطكيؿ[        :(1) كيقكؿ كذلؾ

 لقللللد ملللللْدَت تاملللللي أن تّ غلللللْت حمكملللللةٌ 
 

 األالللللل ِ  غكعسللللللةَ  ِة األفغللللللكنِ ردأعللللللل   
 هكغاللللغَ  الضللللعِفةُ  تهللللّز اهللللك الللللِر ُ  

 
 هلللللللك ثلللللللا تسلللللللتعليملللللللرارًا فتُلللللللدغي فرعَ  

 هلللللللللكً اهكِتَفلللللللللٍة ال تالللللللللرُح اللللللللللدهر والِ  
 

 عللللل  إثللللر إْلللللٍف أو تغللللوُح عللللل  شللللم ِ  
يهػػػذل ال مامػػػة خخغنػػػ   كك نهػػػا خنػػػكح كمػػػ  نثػػػر نلفهػػػا  كقػػػد جمػػػع نلػػػ  هػػػذل الاػػػكرة  

كػررة  كهػي داللػة مالاكخية  اػكرة  ركيػة هػي اهخػزاز الغاػف بفعػؿ الػريح. كهػذل الاػكرة 
 كم  اهخزاز مكقف  االجخماكي ككدـ اسخقرارل. 

 . الاورة الّلوغِة: 2
ل الاػكرة المكنيػة لهػا داللػة  ااػة نف المكف عهـ ما يسخثير البار كيجذب . لكف هذ

 هذا المكف  كيعٌدل لمعبكدية.  ضكند نايب؛ لسكادل يي مجخمع يري
ب  نايب  جعؿ من  عداة يػدايع ييهػا كػف نفسػ   كػذلؾ يػإف  س نف السكاد الذم اكخ

لمبياض مكانخ  ال ااة كندل؛ نذ نن  كاف يرغب يي االقخراف بامرعة بيضا   كٌم  يغٌير لػكف 
 ف عبنائ   ككـ كاف يهزع بهذا المكف  ككـ كاف ي زف  يف كاف ييعٌير ب . السكاد ك

 ]الكاير[          :(2)يقكؿ يي كا دة مف مقطعاخ 

 أحللللللللوى أُو حكلمللللللللًك فكلمسللللللللوُ  فللللللللننْ 
 

 ومللللللللللك لسللللللللللواد جلللللللللللدي مللللللللللن دواءِ  
عراد هنػػا عف يػػدايع كػػف سػػكادل الػػذم كػػاف ييعٌيػػر بػػ   يمػػا كػػاف منػػ  نال عف جػػا  بمػػكف  

ييبرز يي  الافات ال سنة الخػي يرضػاها النػاس ييػ   يمػـ يجػد عمامػ  نال المسػؾ   عسكد آ ر
ياػػكر نفسػػ  يػػي سػػكادل  كعنػػ  ي مػػؿ الاػػفات ال مقيػػة العاليػػة  كيبخعػػدي كػػف الفػػكا ش  مثػػؿ 

يالعمػة   المسؾ  الذم هك عسػكد المػكف  لكنػ  مرغػكب ييػ  كنػد النػاس  بػؿ ي بكنػ  كيطمبكنػ 
 ليست بالسكاد. 
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رعل يػي سػكادل ك مػات ال ػزف كالفقػد كالميػؿ كالظػ ـ كالعػداكة  نضػاية  كلعؿ ناػيبان 
نل  االضطراب كالقمؽ الدائـ كيقداف اغمؿ. نف هذل المعاني نممسها مػف  ػ ؿ وػعرل؛ يهػذا 
المجخمػػع يػػريض مػػف كػػاف مثػػؿ ناػػيب لسػػكادهـ  كهػػذا جعمػػ  يمثػػؿ يػػي وػػعرل  كيػػي اػػكرة 

كمي  يي رمزية ال ماـ كالقطػا؛ يكػؿ هػذل الػدالئؿ  الخي اسخ دمها   خ  يي الرمز الذم اخك 
 ت كط ة هذا المجخمع.  خوير نل  عن  كان  بودة خ

 ]ال فيؼ[         :(1)كيقكؿ يي مكطف آ ر

 وملللًك الللذي اللّلللل ِوللللِس ِلللزري السلللواد 
 

 للللللللللّب وال الللللللللكلفت  اللاِلللللللللِب األدِلللللللللبِ  )ا(   
 إن ِملللللللللن للسلللللللللواد فلللللللللّي َغالللللللللِبٌ  

 
 ياألخلللللللللالس مغللللللللله غالللللللللِا فاِلللللللللكُض  

كها هك يمػٌح  كمػ  هػذل الاػكرة المكنيػة مػرة ع ػرل؛ يسػكادل ال يزريػ  كال يعيبػ . يػإف  
كػػاف لػػ  ناػػيب مػػف المػػكف اغسػػكد  يػػإف ع  قػػ  بيضػػا . كهػػي اػػكرة اسػػخ دـ ييهػػا المػػكنيف 

 اغكثر بركزان يي وعرل  كهما اغبيض كاغسكد. 
 ]الطكيؿ[:      (2)كؿكيركز مرة ثانية كم  سكاد المسؾ  الذم ياكر سكادل ب   يق

غغلللللي  وملللللك َضلللللّر أثلللللوااي سلللللوادي وا 
 

 لمكلمسلللِو ال ِسللللو علللن المسلللو ذاِئقُلللهْ  
يكمػػا عف ذائػػؽ المسػػؾ ال ينسػػال  كال يطمػػب وػػيئان غيػػرل نف داـك كميػػ   يػػإف الوػػاكر  

اب  نقية مف سك  ال مػؽ  كعف النػاس نذ ينبذكنػ  يػي المجخمػع لسػكادل  يهػذا غنهػـ ثييؤكد عف 
 معاممة  سنة  يمك كاف ذلؾ  يإنهـ لف يمنعكل كلف يقطعكا امخهـ ب .  لـ يعاممكل

 . الاورة المرّماة: 5
بالورح كالربط العقمي  كخككف كادة خفايمية طكيمػة  خميػؿ  كهي الخي خدرؾ ك قخها

طالة.   نل  جانب الكناية  لكنها يي خفايؿ كورح كا 
يػة النفسػية لموػاكر  عك كػف بمعن  عف الاكرة هذل يمكف عف خكػكف معٌبػرة كػف النا 

كضع اجخماكي مػا  ال يسػخطيع الخعبيػر كنػ  مباوػرة كقػد سػٌماها بعضػهـ "الاػكرة ال ياليػة" 
 ٌسػػٌية مك يػػة  كمػػف هػػذا اإلي ػػا  خبػػرز الع قػػة  ة   يػػث يجٌسػػـ ييهػػا موػػاكرل يػػي خركيبػػ(3)

 العقمية الخ ييمية. 
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 ]الكاير[                   :(1)كمف ذلؾ قكل 

 قِلللللللل  ُِ للللللللدى لِلللللللللةَ  قلللللللللبَ ال مللللللللأنّ 
 

لللللللللللللللللةِ    راحُ أو ُِللللللللللللللللل الِلللللللللللللللللل  العكمِر
 عزنهللللللللللللك َشللللللللللللَرٌو فاكتللللللللللللتْ  قطلللللللللللكةٌ  

 
 الجغللللللللللللكحُ  سَ ِللللللللللللله وقللللللللللللد عَ تجكذُالللللللللللل 

 كن قلللللللللد ُترملللللللللك الللللللللِومرخللللللللللهلللللللللك فر  
 

لللللللللللللللللكحُ فعش للللللللللللللللل   همك تالللللللللللللللللف ِقِه الِر
 إذا سللللللللمعك هاللللللللوب الللللللللِر  غّاللللللللك 

 
 وقللللللللللد أودى الللللللللله الَقللللللللللَدُر المتللللللللللكحُ  

  يفللللللال فللللللي اللِلللللل  غكلللللللت مللللللك ُترّجلللللل 
 

  فلللللللي الالللللللا  ملللللللكن لهلللللللك الللللللراحُ وال 
كهنا يخ دث كف قمب  كا  ساس  كندما  انت الميمة الخي هٌمت ييها ليم  بالفراؽ يي  

اػػػبي خها  عك يػػػي كوػػػٌيخها؛ يقػػػد ع ػػػذ قمبػػػ  ي فػػػؽ كقطػػػاة كقعػػػت يػػػي وػػػرؾ  يقضػػػت ليمخهػػػا 
ًمقػا يػي الوَّػرؾ  ككػاف لهػا ير ػاف يػي ككرهػا  خ اكؿ ال ػ ص  يػي  ػيف كػاف جنا اهػا قػد كى

عيفاف  نذا سمعا اكت الػريح ظٌنػا عنػ  اػكت جنػاح  اغـ  يخطمعػا نليهػا  لكػف القػدر قػد ض
 كخب اله ؾ لهذا العش  كلخمؾ اغـ. 

يهػػػذل الاػػػكرة لػػػـ ياػػػنعها  يػػػاؿ الوػػػاكر نال ليخ ػػػدث كػػػف موػػػاكرل؛ يهػػػي اػػػكرة 
 سػػٌية  يبػػيف هػػذا الاػػراع المريػػر بػػيف هػػاجس م يػػؼ هػػك الفػػراؽ  كبػػيف عمػػؿ يػػي بط نػػ   

 ينجمي اغمر كم   قيقية الفراؽ  يين ؿ الاراع نل   يبة عمؿ كوعكر بالضياع.   خ 
كال مجاؿ هنا لممزاكدة كم  عف هذل الاكرة هي عجمؿ بكثيػر  كعبعػد عثػران يػي الػنفس 

 مف قكل  نن   ائر قمؽ  ائؼ. 
 ]الطكيؿ[           : (2)كمف ذلؾ قكل  

 هاْ أقللللللللللو  لرمللللللللللٍب قللللللللللكفلِن رأِللللللللللتُ 
 

 ك  ومللللللللوالو قللللللللكربُ قفللللللللك ذات أوشلللللللل 
 
 
 

 قفلللللوا خاروغلللللي علللللن سللللللِمكن إغغلللللي
 

 لمعروفلللللللللللله مللللللللللللن    وّدان طكلللللللللللللبُ  
 ت أهلللللللهغللللللفعللللللكجوا فللللللأثغْوا اكلللللللذي أ 

 
 ولللللللو سللللللمتوا أثغللللللت علِللللللو الحقكئللللللبُ  

 فقللللللللكلوا ترمغللللللللكه وفللللللللي ملللللللل  لِلللللللللة 
 

 ِطِللللف الللله مللللن طللللكلاي الُعللللرف رامللللبُ  
مكانػػ  عف يقػػكؿ يريػػد الوػػاكر عف يخ ػػدث كػػف كػػـر سػػميماف بػػف كبػػد الممػػؾ  ككػػاف بإ 

كغيػػرل مػػف الوػػعرا : كفػػؾ كالغيػػث  كعنػػت كػػالب ر نلػػ  غيػػر ذلػػؾ. لكنػػ  لػػـ يفعػػؿ  بػػؿ عكمػػؿ 
 يالػ  يػي اػكرة يقػكؿ ييهػا ننػ  رعل ركبػػان قػايميف مػف كنػد سػميماف  يطمػب مػنهـ عف ي بػػركل 
كف هذا الممػدكح  يػ ثنكا كميػ  بمػا هػك عهمػ   كقػالكا ننهػـ خركػكل  كيػي كػؿ ليمػة ي خيػ  طػٌ ب 
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لمعػركؼ  يكػػاف هػػذا مػػد هـ  كلػػك لػػـ يفعمػػكا لنطقػػت ال قائػػب المميئػػة بعطايػػا سػػميماف مثنيػػة ا
 كمي . كال وؾ عف هذل الاكرة عكثر نبداكان  كعكمؽ عثران مف المباورة. 

كمػػف مثػػؿ هػػذل الاػػكر  ديثػػ  كػػف ال مػػاـ يػػي عكثػػر مػػف ثمػػاني مقطككػػات  كمهػػا 
  كك نػػػػ  يقػػػػكؿ نف كضػػػػع  خخ ػػػػدث كػػػػف  مامػػػػة خنػػػػكح كمػػػػ  غاػػػػف يخ ػػػػرؾ بسػػػػبب الػػػػريح

 االجخماكي يي مهب الريح مثؿ هذل ال مامة. 
 ]الطكيؿ[            :(1)يقكؿ 

 ْت حمكملللللللللللةٌ لعللللللللللللو الللللللللللكٍو إن ت غنللللللللللل
 

  ُ مكئللللل ملللللن اللللللِر ِ  اهلللللك غالللللنٌ  ِمِلللللدُ  
 من الُورس ِلدعوهك إلل  شلجوهك الضلح  

 
 املللللي حلللللِن تلللللدغو األالللللكئ ُ فتاملللللي وت 

ثكف )خبػػادؿ معطيػػات ال ػػكاس(  كهػػك يػػي كقػػد طػػرؽ ناػػيب مػػا يسػػمي  النقػػاد الم ػػد 
 باب الاكرة عليؽ. 

 ]الطكيؿ[            :(2)يقكؿ 

 هكشلللللكاَ  ملللللأن علللللل  أغِكاهلللللك الخملللللرَ 
 

 امللللكء الغللللدى مللللن  خللللر اللِلللل  غللللكاسُ  
 ه إال اعِغللللللللللي تفرسللللللللللكً ومللللللللللك ذقتُلللللللللل 

 
 اللللكرسُ  ِا مللللن أعللللل  السللللحكاةِ ممللللك ِشلللل 

ؿ كم  بعدل كف الم بػكب  عك الذكؽ لمساف  لكن  ذاق  بعين   كهذا يد فكمعركؼ ع 
 كم  كفخ  كقناكخ . 
الاػكرة ال ظػت عمػكران  منهػا: عنػ  لػـ يخكػئ كمػ  الاػكرة البيانيػة  دراسةكمف   ؿ 
كف السكد  يمعم  لـ يجد يي الاكرة البيانية ما يوفي  الدكخكر كبدل بدكمالخي خ دث كنها 

بػذ السػكد  يػ  بػد مػف االلخفػاؼ غميم   عك غف البياف قريب مف المباورة  كهك يي مجخمػع ين
 كم  الكاقع بالمكاربة كالكناية كالخاكير. 

نلػػ  عنػػ  ثػـ ننػػ  اسػػخ دـ الكنايػػة  ككػاف لهػػا ناػػيب كايػػر يػػي اػكرة العقميػػة  نضػػاية 
يخ  ساكخمد كم  الاكر العقمية كال يالية الخي خدرؾ بعد طكؿ خفكير كخ ميؿ  يي كاؼ نف

 ك ال  يي المجخمع. 
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ذا انخقمنا  قػد ذكػر  الػدكخكر كبػدل بػدكمنايب  نجػد عف  دلم ديث كف االنفعاؿ كنكا 
  يهػػك لانفعػػاؿ يػػي عكثػػر  وػػعر السػػكد ييػػ ؛ عم عف (1)"وػػي  زنجػػي"  –السػػكد  –عف وػػعرهـ 

يػػػػي وػػػػعرهـ ذات طػػػػابع . كبػػػػٌيف عف هنػػػاؾ انفعػػػػاالت (2)ركوػػػة القمػػػػب  كاالسػػػػخجابة السػػػػريعة
ف وػعر ناػيب  الػذم يسػمك االنفعػاؿ  ننساني  خكسب الوعر اػفة ال مػكد  مثػؿ الكثيػر مػ

 .(3)كدرجخ  يي وعرل 
كان مػف الوػعرا ؛ يقػد قػاؿ بعػض الوػعر إلرضػا  اغمػرا  كال مفػا   بػدكنايب لػيس 

كبالخالي لـ خكف كاطفخ  يي هذا الوػعر كمػ  مسػخكل كا ػد يػي الاػدؽ؛ نذ ننػ  يػي مدي ػ  
العزيػز هػك الػذم انخوػم  مػف لعبد العزيز بف مركاف خكادي خ ٌس بالادؽ يي كؿ كممة؛ يعبػد 

مهانػػة العبكديػػة  ك ػػررل كجالسػػ  كسػػامرل  كعغػػدؽ كميػػ  العطايػػا. عمػػا البػػاقي  يهػػك مػػف بػػاب 
 انفعاالن كادقان.   المجاممة كالكاجب  عكثر من

بال رمػػاف الػػذم يعانيػػ ؛ يياػػٌكر نفسػػ  اػػادقان    لػػ  خي ٌس يػػيػػي النسػػيب  كعمػػا وػػعرل
ثر نلفها. كلـ يػ ت باػكرة ال مػاـ النػائح نال يػي قاػائد ك مامة خمعب الريح بها  خنكح يي ن

 النسيب كمقطعاخ . 
كيي قايدة رثا  كبد العزيػز  يػإف ال ػاؿ خوػب  مدي ػ   يهػك اػادؽ ييهػا لألسػباب 

 الخي ذكرخها. 
عما وعر ال كمة  يفي  الادؽ االنفعػالي؛ غنػ  مػف خجربخػ  يػي ال يػاة  كمػا عغناهػا 

 مف خجربة!
   يخػديؽ الاػدؽ كالمػرارة معػان  بفعػؿ مػا سػبب  لػ  السػكاد مػف ك يف يخ دث كػف لكنػ

 ازدرا  الناس  كقمؽ يي مكانخ  االجخماكية. 
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المكسػػػيق  يػػػي مجممهػػػا كزف كقاييػػػة  كهػػػذا يػػػي خقسػػػيمها الوػػػكمي  عمػػػا يػػػي الخقسػػػيـ 
 النككي  يهي مكسيق   ارجية كدا مية. 

المكسيق  الدا مية  يػخكمف يػي المكسيق  ال ارجية يي الكزف كالقايية  عما كٌد النقاد 
 .(1)ار الكممات  كما بينها مف خ ـؤ يي ال ركؼ كال ركات  الخي بها يخمايز الوعرا ا خي

عف الكزف عكظـ عركاف  ٌد الوعر  كعكالها ب   اكاية  "كقد ذهب ابف رويؽ نل  
 لػػ يكػػكف ك ضػػركرة. كال يسػػم  وػعران  خػػ  خكػػكف قاييػة كهػك مسػػخقؿ كػف القاييػػة  كجالػػب لهػا 

. كذهػػب ع ػػد الم ػػدثيف نلػػ  اكخبػػار الوػػعر لكنػػان مػػف علػػكاف المكسػػيق   كلػػيس جػػز ان (2)كزف
 .(3)"منها

ككػػػف ارخبػػػاط الوػػػعر بالمكسػػػيق   يقػػػكؿ ع مػػػد عمػػػيف: "نف الوػػػعر ي مػػػك بالمكسػػػيق  
ـ  يػػي عف يسػػيق  ذك  ػػظ كظػػكالػػكزف المك  .الجيػػدة  كيضػػعؼ نذا كانػػت مكسػػيقال غيػػر جيػػدة

 .(4)ييكسب الوعر ال مكد" 
كالوػػعر كػػ ـ مػػكزف مقفٌػػ   كالكػػ ـ المػػكزكف ذك الػػنغـ المكسػػيقي يثيػػر يينػػا انخباهػػان "
لمػػا ييػػ  مػػف خكقػػع لمقػػاطع  ااػػة  خنسػػجـ مػػع المقػػاطع اغ ػػرل  لخخكػػكف ييهػػا كذلػػؾ كجيبػػان 

 .(5)ينها خسم  القايية " ب اكات بعخنخهي المخامة ال مقات  الخي جميعان السمسمة 
كالوعر العربي ال يسخعير مكسيقال مػف يػف ع ػر هػك المكسػيق   بػؿ يسػخمد مكسػيقال 
مػػف مػػادة اػػياغخ  ذاخهػػا كهػػي المغػػة؛ يػػالكزف الوػػعرم عك الػػنظـ كسػػيمة ع ػػرل خممكهػػا المغػػة  

لخي السخ راج ما خعجز كن  اغلفاظ. بؿ نف المكسيق  الوعرية خعد ن دل الكسائؿ المرهفة ا
 .(6)خمخمكها المغة لمخعبير كف ظ ؿ المعاني كعلكانها

كػاف الوػاكر القػديـ يهػخـ بإرضػا  اغذف؛ يقػد كػاف يعمػـ عف اغذف خخكقػع كنػد سػػماع 
 .(7)الوعر  اكرة اكخية  ااة  خطرب لس مخها  كخضطرب الضطرابها
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ربػي يػي كي خي خعدد عكزاف الوعر العربي لاػكرها الكثيػرة  لخ مػؿ همػـك الوػاكر الع
ف رعل بعضػػهـ عف سػػبب هػػذا الخعػػدد  هػػك عف  يػػاخهـ لػػـ  ع كالػػ  النفسػػية الم خمفػػة   خػػ  كا 

 .(1)خعرؼ االسخقرار  كال المساكف الثابخة 
نذف ال يكجد وعر بدكف مكسيق   يخجم  ييها جػكهرة كجػٌكل الزا ػر بػالنغـ. مكسػيق  

كجػػػات مػػػف االنفعػػػػاؿ خػػػؤثر يػػػي عكاػػػاب السػػػػامعيف بقكاهػػػا ال فٌيػػػة  يخنوػػػر يػػػػي نفكسػػػهـ م
 . (2)بخناغمهـ معها

وػػغمت قضػػيخ  الع قػػة بػػيف المكسػػيق  كالمعنػػ  النقػػاد؛ يقػػد رعل كثيػػر مػػف النقػػاد عف 
لممكسيق  امة قكية بالمعن  عك بالغرض الذم يقاد نلي  الواكر  لهذا كاف لكؿ باب مػف 

 عبكاب الوعر علفاظ  الخي خناسب  مف ر اكة كليف  ككذكبة كرٌقة. 
ؤال  النقاد عف الواكر يي  الة الجزع كالي س  ي خار اغكزاف الطكيمة  كثيرة كرعل ه

المقػػاطع  ياػػٌب ييهػػا عوػػجان   ليػػنفَّس كنػػ   زنػػ . كرعكا عف المػػدح عجػػدر بػػ  عف يكػػكف يػػي 
القاػػائد الطكيمػػة  كالب ػػكر كثيػػرة المقػػاطع. كالغػػزؿ ع ػػرل بػػ  عف ييػػنظـ يػػي ب ػػكر قاػػيرة عك 

 مخكسطة. 
ب كر الوعر لها دالالخها بالنسبة لمغرض؛ يالطكيػؿ يخسػع لكثيػر مػف كرعكا كذلؾ عف 

منػ   دالمعاني كالف ر كالكاػؼ  كالكامػؿ ياػمح غكثػر المكضػككات  كهػك يػي ال بػر عجػك 
لمخارؼ يي المعاني. كالكاير  علػيف الب ػكر يوػخد نذا وػددخ   يي اإلنوا   كال فيؼ يامح 

 ااة يي المكسيق   هػي عليػؽ  ةعك معن  نف  كيرؽ نذا رققخ . كذهبكا نل  عف لكؿ كاطفة
ب   كعقدري كم  خعبيرل   خ  نف الواكر  يف ييعٌبر كف نفس  مف   ؿ الكزف المعيف  ننمػا 

. كيػي مقابػؿ هػؤال  كجػدنا (3) ي خار لنفس  عكثر اغوكاؿ خناسبان مع  الخػ  الوػعكرية النفسػية
ركف عف القػػدما  مػػف وػػعرا  العػػرب لػػـ كػػددان مػػف النقػػاد يػػريض يكػػرة ربػػط المعنػػ  بػػالكزف؛ كيػػ
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يخ ػػػػذكا لكػػػػؿ مكضػػػػكع كزنػػػػان  ااػػػػان  يكػػػػانكا ينظمػػػػكف يػػػػي كػػػػؿ المكضػػػػككات  ككمػػػػ  كػػػػؿ 
 .(1)الب كر

لكا ك كيي العار ال ديث عدرؾ الوعرا  المعااػركف عهميػة الخوػكيؿ المكسػيقي؛ ي ػا
كسػيقية عف ي رجكا مػف نطػار الوػكؿ القػديـ لمقاػيدة  نلػ  وػكؿ جديػد خكػكف يػي الاػكرة الم

لمقايدة   اضعة بوكؿ مباور لم الة النفسية عك الوعكرية الخي يادر كنهػا الوػاكر  عم 
خخ قػػ  ييهػػا اغنغػػاـ كخفخػػرؽ  م دثػػة نككػػان مػػػف خاػػبح القاػػيدة اػػكرة مكسػػيقية مخكاممػػة  

 . (2)اإليقاع الكمي  الذم يخرؾ يي النفس عثران بالغان 
كجػػػز  مػػػف مكسػػػيقال  بهػػػا خػػػخـ  ك ػػػدة عمػػػا القاييػػػة  يهػػػي مػػػف لػػػكاـز الوػػػعر العربػػػي  
 .(3)القايدة المكسيقية  كخخ قؽ الم  مة بيف عكا ر عبياخها

كالعربيػػة لغػػة قياسػػية رٌنانػػة  يجػػب عف ييراكػػ  ييهػػا القيػػاس كالٌرٌنػػة  كييهػػا مػػف القػػكايي 
المخناسػػبة مػػا يخعػػٌذر كجػػكدل يػػي المغػػات اغ ػػرل  يػػإذا كقػػع االضػػطراب يػػي القاييػػة  عسػػا ت 

غف طنينها يبق  يي اغذف عكثر مف عية كممة ع رل يي البيػت؛ بمعنػ    القايدة؛ بودة نل
 .(4)عنها آ ر ما يطرؽ السمع مف البيت

القايية يي  د ذاخها عاكات خخكرر يي عكا ر اغوطر  عك اغبيات  كهػذا الخكػرار "ك
ددهػػػػا  جػػػػز  مػػػػف المكسػػػػيق  الوػػػػعرية؛ يهػػػػي بمثابػػػػة الفكااػػػػؿ المكسػػػػيقية  يخكقػػػػع السػػػػامع خر 

 .(5)"  كيسخمخع بمثؿ هذا الخردد الذم يطرؽ اآلذاف يي يخرات زمنية منخظمة
كيرل م مػد غنيمػي هػ ؿ عف القاييػة ذات سػمطاف كقيمػة مكسػيقية  يفػكؽ يػي المغػة 

. كلمػػا كانػػت القاييػػة بهػذل اغهميػػة  يقػػد ركػػز النقػػاد (6)العربيػة مػػا يقابمهػػا يػػي المغػات اغ ػػرل
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  سمسػة الم ػرج  كعف خقاػد لخعبيػر مقطػع الماػراع اغكؿ يػي كم  عف خككف كذبة ال ػرؼ
 . (1)البيت اغكؿ مف القايدة مثؿ قاييخها

كما خ دث بعػض النقػاد كػف  ػركؼ جميمػة الجػرس  لذيػذة الػنغـ يػي القاييػة  مثػؿ: 
البا  كالداؿ كالرا  كالعيف كال ـ  ب  ؼ الثا  كالذاؿ كالااد كالغيف. كقالكا نف القاؼ خجكد 

الودة كال رب  كالداؿ يي الف ر كال ماسػة  كالمػيـ ك الػ ـ يػي الكاػؼ كال بػر  كالبػا  يي 
 .(2)كالرا  يي الغزؿ كالنسيب

يػػي  ع يانػػان ا خبػػار قاييػػة مناسػػبة خػػرؽ كالػػذم عذهػػب نليػػ  عف الوػػاكر نف كػػاف يقاػػد
البػان مكطف الرقٌػة  كخوػخد يػي مػكاطف الوػدة  نال عف ذلػؾ لػـ يكػف مطمقػان؛ بػؿ كػاف الوػاكر غ

ينظـ بعفكية كيخبع انفعال . كما عذهػب نلػ  عف الوػاكر لػـ يكػف ي خػار ب ػران معينػان لمكضػكع 
يػإف ذلػؾ مػف بػاب الخقريػب معيف  يإف كٌبر بعض النقاد كف ك قةو بيف المكضكع كالػكزف؛ 

كليس الدقة  كيكفي عف نمثػؿ كمػ  ذلػؾ بقاػيدة يػخح كمكريػة غبػي خمػاـ  كهػي قاػيدة يػي 
  الػذم قػػاؿ  كػف كمػػ  كا ػد مػف ال ػركؼ الثقيمػػة  بػؿ كانػت كمػ   ػػرؼ البػا ال ػرب  يمػـ خ

 نن  يامح لمغزؿ. النقاد 
خسػػخ ؽ؛ غف  بمػػا كباالنخقػػاؿ نلػػ  المكسػػيق  الدا ميػػة؛ يػػإف النقػػاد لػػـ يخ ػػدثكا كنهػػا

"كرا  هذل المكسيق  الظاهرة  مكسيق   فية خنبع مف ا خيار الواكر لكمماخ   كما بينها مف 
 .(3)ال ركؼ كال ركات"  خ ـؤ يي

كخقـك المكسيق  الدا مية كم  عكزاف مخنككة  خيكٌرر بطريقػة  ااػة  كمػا خقػـك كمػ  
ال خفننػان يػي طػرؽ نيف البػديع المفظػي  الػذم ييعػد وػديد الاػمة بمكسػيق  اغلفػاظ  يهػك لػيس 

  خرديد اغاكات يػي الكػ ـ   خػ  يكػكف لػ  نغػـ كمكسػيق   ك خػ  يسػخركي اآلذاف ب لفاظػ 
. كيقػػػـك كمػػػ  مهػػػارة يػػػي نظػػػـ الكممػػػات كبراكػػػة يػػػي  كمػػػا يسػػػخركي القمػػػكب كالعقػػػكؿ بمعانيػػػ

خرخيبها كخنسيقها  كمهما خعددت عنكاك   يإف ما يجمع بينها جميعان  العناية ب سػف الجػرس  
 ككقع  اغلفاظ كم  اغسماع. 
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عػػؿ كاغاػػكات الخػػي خخكػػرر يػػي  وػػك البيػػت مضػػاية نلػػ  مػػا يخكػػرر يػػي القاييػػة  خج
اس كالسػػجع كالخرديػػد نػػجالبيػػت عوػػب  بفااػػمة مكسػػيقية مخعػػددة الػػنغـ  م خمفػػة اغلػػكاف مثػػؿ ال

 . (1)كالطباؽ كالمقابمة كالخكرار كغيرها
ذا انطمقنػػػا لم ػػػديث كػػػف المكسػػػيق  بنككيهػػػا كنػػػد الوػػػعرا  السػػػكد  يإننػػػا نجػػػد عف  كا 

اإليقاكػػات المخ لقػػة  يػػذهب نلػػ  عف كقػػدة المػػكف كانػػت كرا  الخػػكخر يػػي الػػدكخكر كبػػدل بػػدكم
لمقاػػػػيدة  كا خيػػػػار اغكزاف القاػػػػيرة  كنظػػػػاـ المقطككػػػػات. ككػػػػانكا ي راػػػػكف كمػػػػ  الػػػػكزف 

ف كالقاييػػػة  كعسػػػاليب الخكػػػرار كالخاػػػ وػػػعرهـ ييػػػ  مػػػا يوػػػب  نيقػػػاع اآلالت المكسػػػيقية ريع  كا 
ف الب كر الوعرية الخي اسخ دمكها خخكايؽ مع خكخرهـ ك ركخهـ السريعة  . (2)البسيطة  كا 

نف هػػػذا كمػػػ  اجخهػػػاد ال عكثػػػر مػػػف كبػػػدل بػػػدكم؛ كع الفػػػ  الػػػرعم هنػػػا كب ااػػػة كنػػػد 
وػػعر ناػػيب ييػػ  مػػف اغكزاف الطكيمػػة الكثيػػر يناػػيب الػػذم كضػػع لػػ  ناػػيبان مػػف الدراسػػة  

 نل  جانب اغكزاف القايرة  كهذا ما س درس  يي ما ي خي. 
 الموسٌقى فً شعر نصٌب: 

ٌّة.   أوالً: الموسٌقى الخارج

 التمرار الاحر
 الطكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 
1.9 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاير
 

23 
 البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط

 
12 

 الكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

5 
 ال فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

 
4 

 المخقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب
 

3 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحنالم
 

2 
 الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز

 
2 

 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريع
 

1 
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 ا عف القاػائد كالمقطعػات الخػي اػاغها وػاكرنايي نظرة نل  هذا الجػدكؿ  يخبػيف لنػ
د كمػ  الب ػكر القاػيرة %(  يػي  ػيف اكخمػ95( عم ما نسبخ  )153كم  الب كر الطكيمة )

 %( يقط. 5يي ثماني مقطككات كقاائد  بما يعادؿ )
كهػػػذا كاقػػػع يخعػػػارض مػػػع مػػػا ذهػػػب نليػػػ  بػػػدكم  مػػػف اكخمػػػاد الوػػػعرا  السػػػكد كمػػػنهـ 

 نيايب  كم  الب كر القايرة نخيجة خكخرهـ كقمقهـ. 
 أمك القكفِة  فمكغت ممك في الجدو  اآلتي: 

 التمرار الحرف
 32 ب
 29 ؿ
 22 ـ
 21 د
 .2 ر
 8 ؽ
 6 ؼ
 6 ف
  4 
 4 ع
 2 ح
 2 ت
 2 ض
 1 ؾ
 1 هػ
 1 م

 060 المجموع

اخسقت القاييػة مػع مػا خ ػدث كنػ  النقػاد  مػف ا خيػار  ػركؼ سػهمة   خػ  نف البػا  
 %(.77كال ـ كالميـ كالداؿ كالرا  الخي خعد مف ال ركؼ السهمة  اكخمد كميها بما يقارب )

ف عقؼ كند خطبيؽ ذلؾ يي وػعر ناػيب؛ غننػي لػـ مالكزف  يعما الغرض كك قخ  ب
 عكف مع هذا الرعم الذم يربط بينهما. 



 - 13. - 

 ثانٌاً: الموسٌقى الداخلٌة. 

لما كانت المكسيق  الدا مية خقـك كم  ا خيار اغلفاظ ذات الطابع اإليقاكي  سػكا  
 ااػة  عك خاػػديران  عك بنفسػها عك بمجاكرخهػا لغيرهػا  يػػإف يػي هػذا اال خيػار ا خيػػاران غلفػاظ 

  عك خقسػػيمان  عك خكػػراران عك مقابمػػة كغيػػر ذلػػؾ. ككػػؿ كا ػػدة منهػػا خػػؤدم دكران مكسػػيقيان خاػػري ان 
  ااان بها. 

يإذا خناكلنا الخكرار؛ يإف ما يمفت النظػر  عنػ  ال خكػاد خ مػك قاػيدة عك مقطككػة مػف 
ف كانػػت مػػف اغبيػػات المفػػردة  كلربمػػا كػػاف اكخمػػاد ل كمػػ  كناػػر الخكػػرار الخكػػرار   خػػ  كا 

عنػ  القمػؽ الػدائـ  كال رقػة الدائمػة يػي اػدرل  خممػي كميػ   فلغاية مكسػيقية  كلكػف عكبػر الظػ
خ كيد ما يقكؿ كف طريؽ الخكرار  كعيان كاف الاػ يح  يقػد عدل الخكػرار لكنػان مػف المكسػيق ؛ 

بنفسػها  عك  غف اإلنساف بطبع  يميؿ نل  الم لكؼ  كيرخاح نلي   ك ػيف خمػر كممػة ثػـ خكػرر
بخاػػػريؼ مػػػػف خاػػػػريفاخها  يػػػػإف اغذف خرخػػػػاح لػػػذلؾ. كمػػػػف اغمثمػػػػة الكاضػػػػ ة كمػػػػ  خكػػػػرار 

 ]الطكيؿ[           : (1)قكل  نايب 
غللللب أْلِمللللْا قالللل  أن ِرحلللل  الرمللللبُ   اِز

 
 وقللللللل  إن تمّلِغلللللللك فملللللللك ملّلللللللِو القللللللللبُ  

 ه العللللدى ُاللللالللللدار ِطلُ  وقلللل  إّن قللللربَ  
 

 ه القللللللربُ ُاللللللقللللللدِمًك وغللللللأي الللللللدار ِطلُ  
 ْ  اللللللكلوّد مغللللللِو محاللللللةً َغَغللللللوقلللللل  إن  

 
 حلللب    قِلللُت ملللن حلللاماْ فلللال مثللل  ملللك ال 

 وقلللل  فللللي تجغِهللللك لللللو الللللذغب إغمللللك 
 

 عتكالللللو ملللللن عكتالللللت فِملللللك لللللله عتلللللبُ  
كرة البيت اغكؿ كرر )خمٌمينا( يي ايغة )مٌمًؾ(  كيي البيت الثػاني )قػرب( باػيفي  

ػػػب(  )القػػػرب( كيػػػي البيػػػت الثالػػػث ) ػػػ كيػػػي البيػػػت الرابػػػع نم ػػػظ خكػػػرار بكـ( يػػػي اػػػكرة ) ي
 كيمضي هكذا يي معظـ عبيات القايدة.   ث مرات باكرها كاوخقاقاخها )كخابؾ( ث

 ]الطكيؿ[            :(2)كيقكؿ عيضان 

 غلللةٌ ِهر وفلللي الّرملللب جثملللكغي وغفسلللي 
 

غلللللبَ    للللللا أذهلللللْب اهلللللك حلللللِن أذهلللللبُ  لِز
 فاكغلللللللت وال ُِغسلللللللِمهك الغلللللللأي إغهلللللللك 

 
 غاللللللبُ عللللللل  غأِهللللللك غاللللللٌب لقلاللللللو مُ  

يكرر )عذهب( مػرخيف يػي البيػت اغكؿ  كيػي البيػت الثػاني كممػة )النػ م( يػي اػكرة  
 )ن يها(  ككرر كممة )ناب( يي اكرة )ميناب(.

                                                 
 . .6  دِوان غاِب ان راكح 1

 . 66نفس    2



 - 131 - 

 ]الطكيؿ[                         :(1)كيقكؿ كذلؾ

 َطَلْعلللللَن علِغلللللك اللللللِن ملللللروة والاللللللفك
 

 الاطحلللكء َمللللْوَر السللللحكئبِ َُِملللْرَن عللللل   
 فتغللللللللة نَ ثْ دُِحلللللللل ومللللللللْدَن لعمللللللللر ا  

 
 بِ مللللللللن خشللللللللِة ا  تكئلللللللل لمختشلللللللللٍ  

 يكرر )المكر( مرخيف  كيي البيت الثاني كرر )ال وية( يي اكرة )م خوع(.  
 كغف الخكرار يوكؿ ظاهرة يي وعرل  يقد اكخفيت بما سبؽ مف عمثمة  مع كثرخها. 

عف  عمػػا الخاػػػريع؛ يقػػػد بمػػػ  سػػخان ككوػػػريف مػػػرة  مػػػا بػػيف قاػػػيدة كمقطككػػػة  كمعمػػػـك
الخاػػريع لػػ  كقػػع مكسػػيق  يػػي اغذف؛ نذ ييػػ  خكػػرار النغمػػة الخػػي خعػػكدت كميهػػا اغذف يػػي 

 ادر البيت. 
 ]الطكيؿ[           :(2)كمف الخاريع قكل 

غللللب ألمللللاْ   الرْمللللبُ    أن ِرحلللل َ قالللل اِز
 

 القْللللللللبُ  إن تملِغلللللللك فملللللللك ملنلللللللوِ  وقللللللل ْ  
 ]الطكيؿ[            :(3)كقكل  

 اُعغالللللللللبِ  أال أِهلللللللللك الرالللللللللل المقلللللللللِا
 

 بِ سلللللقتو ال لللللوادي ملللللن ُملللللراح وَمعلللللزَ  
           ]الطكيؿ[           :    (4)كقد كرد الخاريع يي المقطعات   خ  يي البيت المفرد  كقكل  

 عفلللللك واسلللللٌط ملللللن أهلللللله فكلضلللللواِربُ 
 

 َمللللللللللْدَفُل رامللللللللللكٍت َفِغْاللللللللللٌل ف للللللللللكِربُ ف 
 ]السريع[                            :                                           (5)كقكل  

 ملللللللللن    سلللللللللعدى المثِلللللللللُب  أقفلللللللللرَ 
 

 مللللللن ذات السنللللللغك فللللللكلّطلُوبُ  فكلسللللللْف ُ  
عما الخادير؛ يهك لكف مف الخكرار عيضان  يقـك كم  خكرار كممة بعينها  اغكل  يػي  

لخكرار قػد الوعر اغكؿ  كالثانية يي الوطر الثاني  كبذلؾ يخفؽ مع الخكرار العادم  نال عف ا
 يككف يي الوعر نفس . 
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 ]الطكيؿ[            : (1)يقكؿ

 فعللللللكجوا فللللللأثغوا اكلللللللذي أغللللللت أهللللللله
 

 علِللللللو الحقكئللللللبُ  ولللللللو سللللللمتوا أثغللللللتْ  
 ]الطكيؿ[                  :  (2)كقكل  

 دِتمكخلِلللللللّي ملللللللن معللللللب أّلملللللللك ُهللللللل
 

غللللللللللب ال َتْفِقللللللللللْدُممك أاللللللللللدًا معللللللللللبُ    اِز
 ]الطكيؿ[                                                  :                    (3)كقكل  

 اللللللرمِو إّغلللللله  فاللللللّد ومللللللك ِسللللللطِلُ 
 

 وللللللو الللللّد رهلللللن فلللللي حاكللللللِو مغشلللللبُ  
 ب الكػػػػ ـسػػػػككمػػػػف الكاضػػػػع عف الخكػػػػرار ب نكاكػػػػ : العػػػػادم كالخاػػػػدير كالخاػػػػريع  يي  

 مكسيق  كرٌنة م ببة يي اغذف مف باب الخعكد كم  الوي  الم لكؼ. 
لخقسػػيـ  يهػػك المكسػػيق  بعينهػػا  كك نػػ  مقػػاطع مكسػػيقية يعزيهػػا كػػازؼ  ييرخػػاح عمػػا ا

طي المخ دث اسخرا ة كخمكينان يي ال طاب  كخعطي السامع را ة يي خعنليها السامع؛ غنها 
 السماع. 

 ]البسيط[                               :(4)يقكؿ نيايب

 لِللللل  جللللزاو ا  م فللللرةً  مللللن ذا االلللنَ 
 

 مكغلللللو أو ِعطلللللي اللللللذي تهلللللبُ ِ غلللللي م 
 علللوزهقلللد ملللكن عغلللد االللن لِلللل  غِلللر مُ  

 
 للفضلللللللل  واللللللللٌ   وللمعتّللللللللر مرت للللللللبُ  

 ]الطكيؿ[            :(5)كقكل  

 ِحِّلللللللللون اّسلللللللللكمِن طلللللللللورًا وتلللللللللكرة
 

 الحواجللللللبِ  وَس كسللللللِن ُشللللللِحِّللللللون عاّ  
 ]الكاير[                           :                           (6)كمف جميؿ خقسيم  قكل  

 ]الكاير[

 فللللللال فللللللي اللِلللللل  غكلللللللت مللللللك ُترّجللللللي
 

 وال فلللللللي الالللللللا  ملللللللكن لهلللللللك الللللللراحُ  
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 ]الطكيؿ[                          :                                      (1)ككذلؾ قكل 

ّغللللللللل  ي ألسلللللللللتحِي مثِلللللللللرًا وأتقللللللللليوا 
 

 اللللللللكلهجرِ  عِوغللللللللًك وأسللللللللتقي المللللللللودةَ  
                           :                                              (2)قكل  ان؛ غف اغذف خرخاح لممكازنة. كمف ذلؾعما المقابمة  يمها كقعها يي اغذف عيض 

 ]الكامؿ[                                                                               

 ااِكغللللللله أسلللللللوَد غلللللللكطسٍ  ملللللللا الللللللِنَ 
 

 اللللكمتِ  َِض غللللكن واللللِن أاللللمكضللللي الجَ  
 يقد قابؿ بيف اغسكد الناطؽ اا ب البياف  كبيف اغبيض الاامت الجباف.  

 ]الكاير[             :(3)كيقكؿ

 ومثللللللللللللي فللللللللللللي رجلللللللللللكلمُا قلِلللللللللللل ٌ 
 

 فلللللللي الغسلللللللكءِ  للللللللِس ُِعلللللللداُ  للللللللوِ ومثُ  
 يقد قابؿ بيف ندرة عمثال  يي الرجاؿ  كبيف كثرة عمثالها مف النسا .  

 ]الطكيؿ[                          :                           (4)كمف جيد مقاب خ  قكل 

 ]الطكيؿ[

 علِهلللللللللك اكلحلللللللللدِث وتلللللللللكرةً  أجلللللللللودُ 
 

 تجللللللود علِغللللللك اكلر ضللللللكِب مللللللن الثنْ للللللرِ  
كلكف المخ مؿ يي وعر نايب  يجدل ذا باع طكيؿ يي خناسؽ اغلفاظ  مما يكسبها  

 ]الطكيؿ[                        :                (5)مكسيق  دا مية رائعة. كمف ذلؾ قكل 

 ]الطكيؿ[

 تللللرى عجاللللًك فللللي ِغاطللللٍة أن تزورهللللك
 

 وغحلللللللن اهلللللللك مغهلللللللك أسلللللللر  وأعجلللللللبُ  
يقػػػد ا خػػػار هػػػذل الكممػػػات المينػػػة ب ركيهػػػا القريبػػػة المكسػػػيقية  مػػػا بػػػيف العػػػيف كالػػػرا   

 مرات.  عربعكالها ؛ يالها  مكررة ث ث مرات  كالنكف  مس مرات  كالعيف مرخيف  كالبا  
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كاف يمكف ل رؼ الغيف يي كممة )غبطة( عف يزكج المكسيق  المينة يي البيت  كقد 
 لكن  كقع بيف كبارخيف  كؿ  ركيهما لينة كقريبة كمكسيقية. 

 ]البسيط[                          :                              (1)كمف ذلؾ قكل  عيضان 

 ةٌ غكئحلللللللل وَ شللللللللكقتْ  اٍ لَ ذي َسلللللللل واَ وِلللللللل
 

 تضللللللطربُ  والللللللِر ُ  نٍ غَ فللللللي َفلللللل ورقللللللكءُ  
نػػػة خكػػػررت يػػػي رى يػػػإف البيػػػت يكػػػاد يضػػػج بالمكسػػػيق   يػػػي قكلػػػ  )كيػػػـك ذم سػػػمـ( ب 

 رقا  يي ينف( كخكررت كذلؾ يي )كالريح خضطرب(. ك )واقخؾ نائ ة(  خكررت عيضان يي )
الػػريح يػك ي بػػالقمؽ كال ػكؼ  لكػػف  بايقػط ع سػف ا خيػػار الكممػات  رغػػـ عف اضػطر 

 نغمة مكسيقية كاض ة. انسجاـ اغلفاظ عكط  
ف الٌنغـ ليكاد يقفز مف قكل   ]الكامؿ[                          :                      (2)كا 

 ه َسلللللللللللللَهُدهْ حلللللللللللللّب وعلللللللللللللكدَ مَأِرَس ال
 

 ُدهْ لطللللللللللللوارِس الهلللللللللللللّا التللللللللللللي تَلللللللللللللرِ  
 وذمللللللللرُت مللللللللن رقللللللللْت للللللللله ماللللللللدي 

 
 هْ دُ للللللللللي َمِاللللللللل وأاللللللللل  فللللللللللِس تلللللللللِرسُ  

ك مكهػػا مػػف الكػػ ـ الاػػعب  ك ال ػػركؼ القمقػػة  قػػد يػػإف اٌخسػػاؽ اغلفػػاظ كخجاكرهػػا  
 جمب هذل المكسيق . 

قػػد  –كمػا  عسػمفت  –لقػد اخكػ  الوػاكر كمػ  اإليقػاع يػي وػػعرل باػكرة اليخػة  كلعمػ  
 ك ٌممها كؿ عنكاع القمؽ كالهـ.  يق  ل الخ  النفسية ك االجخماكية  طٌكع هذل المكس
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 :بأهم النتائج  خاتمة
 

بػػػػػاح   عدرس  ياخػػػػػ  اـ الخػػػػػي قضػػػػػيخها يػػػػػي اػػػػػ بة ناػػػػػيب بػػػػػف ر طكيمػػػػػة هػػػػػي اغيػػػػػ     
 قايدخ  . بنيةكوعرل غقؼ كند المكاطف كالمؤثرات الخي عثرت يي 

يدرسػػػػػت  ياخػػػػػ  كمػػػػػا لهػػػػػا مػػػػػف خػػػػػ ثير جمػػػػػٌي كمػػػػػ  وػػػػػعرل كب ااػػػػػة عنػػػػػ  كبػػػػػد عسػػػػػكد       
 نضاية نل  مكضككات وعرل .

كمػػػػػػا  اكعسػػػػػػمكبه اسػػػػػػت لغخهػػػػػػلمقاػػػػػػيدة كالمقطعػػػػػػة  ثػػػػػػـ در  ةالفنيػػػػػػ بنيػػػػػػةثػػػػػػـ خناكلػػػػػػت ال      
 خرك  كضع  االجخماكي مف خ ثير كم  وعرل . 

 كدرست كذلؾ الاكرة الفنية يي وعرل   منهينا دراسخي بالمكسيق  .       
ع ػػػدان مػػػف كائمخػػػ    يػػػي نهايػػػة هػػػذل الدراسػػػة نلػػػ  عف ناػػػيبنا لػػػـ يػػػرثً  تكقػػػد  ماػػػ -

 .مع عف واكريخ  قكية  كعسمكب  رايف  كمقدرخ  ال ييوؾ ييها

ـى ال يخػػػػكير يػػػػي ديكانػػػػ  مػػػػف  - كهػػػػك ننسػػػػاف  سػػػػاس كػػػػان  مػػػػف كػػػػدـ ال ساسػػػػية  يمػػػػ
 قاائد الرثا  نال كا دة يي كبد العزيز بف مركاف 

عمػػػػػا يػػػػػي المكضػػػػػككات الوػػػػػعرية ؛ يإنػػػػػ  نظػػػػػـ يػػػػػي م خمػػػػػؼ هػػػػػذل المكضػػػػػككات    -
  كب ااػػػة  ػػػػيف يمد ػػػ  عدبػػػػا  كاػػػػرل الوػػػػعر الػػػذم كاػػػػؿ نلينػػػا منهػػػػا قميػػػػؿ لكػػػف

 ا  العرب كمؤر يهـ كنقادهـ.ف عدبكمف جا  بعدهـ م

ف وػػػػعرل ضػػػػاع كانػػػػدثر   نضػػػػاية نلػػػػ  نسػػػػبة مػػػػا ا كبيػػػػرن كهػػػػذا يػػػػدلؿ كمػػػػ  عف جػػػػز ن   -
 كدد مف عوعارل نل  غيرل مف الوعرا  . 

ف  - مجمػػػػػػكع ديكانػػػػػػ  يجػػػػػػد عف عكثػػػػػػرل مقطعػػػػػػات وػػػػػػعرية كقميمػػػػػػة هػػػػػػي النػػػػػػاظر يػػػػػػي كا 
 . القاائد

ف ربطهػػػػػا مػػػػػع ا مػػػػػف هػػػػػذل المقطعػػػػػات الوػػػػػعرية يمكػػػػػكممػػػػػا يمفػػػػػت النظػػػػػر عف كػػػػػددن  -
يػػػػػػػي الػػػػػػػكزف كالقاييػػػػػػػة كالغػػػػػػػرض بعضػػػػػػػها بعضػػػػػػػا   لخوػػػػػػػكؿ قاػػػػػػػيدة ؛ لخسػػػػػػػاكيها 

 .الوعرم
 كما كجدت مقطعات وعرية مككنة مف وطرة كا دة .   -
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كيػػػػي اغسػػػػمكب بينػػػػت عف ناػػػػيبنا جػػػػا ت علفاظػػػػ  ليسػػػػت سػػػػهمة يػػػػي مجممهػػػػا   بػػػػؿ  -
الػػػػدكخكر لؼ رعم يػػػػي ديكانػػػػ    كهػػػػذا ي ػػػػا ةجػػػػا ت جزلػػػػة قكيػػػػة يػػػػي مكاضػػػػع كثيػػػػر 

ل كعسػػػػػػمكبهـ   المػػػػػػذيف رع الوػػػػػػعرا  السػػػػػػكد  ػػػػػػيف خ ػػػػػػدث كػػػػػػف لغػػػػػػة بػػػػػػدل بػػػػػػدكمك
 ف لغخهـ خاؿ نل  درجة ال كي العامٌي .ييهما السهكلة كالبساطة لدرجة ع

هنػػػػػاؾ ظػػػػػاهرة الخكػػػػػرار يػػػػػي وػػػػػعرل  مػػػػػف  يػػػػػث خكػػػػػرار علفػػػػػاظ معنيػػػػػة مثػػػػػؿ كػػػػػاف ك  -
هػػػػػػػػذا ب كػػػػػػػػاف الوػػػػػػػػاكرربمػػػػػػػػا  قاخها  عك مكضػػػػػػػػكع مػػػػػػػػا  مثػػػػػػػػؿ: ال مػػػػػػػػاـ . نذكموػػػػػػػػخ
رار يؤكػػػػد عف ماضػػػػي  كػػػػاف كانخهػػػػ   كهػػػػك اليػػػػـك يػػػػي مكقػػػػع لػػػػيس هػػػػك المكقػػػػع الخكػػػػ

لػػػػػػػػ  كاقعػػػػػػػػ   السػػػػػػػػابؽ قبػػػػػػػػؿ عف يوػػػػػػػػخهر  كعف النػػػػػػػػاس يجػػػػػػػػب عف ينظػػػػػػػػركا نليػػػػػػػػ  كا 
ال ػػػػػػػالي  ال عف ييٌاػػػػػػػركا كمػػػػػػػ  النظػػػػػػػر نلػػػػػػػ  ماضػػػػػػػي    يػػػػػػػث كػػػػػػػاف رقيقػػػػػػػان خابعػػػػػػػان 

 .غناس هـ عسيادل

ػػػػ ارمػػػػزن كانػػػػت كقػػػػد خعرضػػػػت يػػػػي هػػػػذل الدراسػػػػة نلػػػػ  عف ال مامػػػػة   -  ٌممػػػػ   اعك قناكن
الوػػػػػػاكر همكمػػػػػػ  كقمقػػػػػػ  يػػػػػػي ال يػػػػػػاة  يهػػػػػػي عيضػػػػػػان ب اجػػػػػػة نلػػػػػػ  دراسػػػػػػة مخ نٌيػػػػػػة 
خخنػػػػػػػاكؿ مكضػػػػػػػكع ال مػػػػػػػاـ  كخ اػػػػػػػيم  يػػػػػػػي الوػػػػػػػعر العربػػػػػػػي كمػػػػػػػ  يػػػػػػػد ناػػػػػػػيب  

 كمدلكالت هذا المكضكع  كخكرارل مف النا ية النفسية  كاغسمكبية. 
ل ييهمػػػػػػػا كمػػػػػػػا عنػػػػػػػ  اسػػػػػػػخطاع عف يكظػػػػػػػؼ ال مػػػػػػػاـ كالقطػػػػػػػا يػػػػػػػي وػػػػػػػعرل   غنػػػػػػػ  رع -

المثػػػػاؿ الػػػػذم يسػػػػخطيع مػػػػف   لػػػػ  عف يسػػػػقط همكمػػػػ  النفسػػػػية كقمقػػػػ  يػػػػي ال يػػػػاة   
 كرعل مف   ؿ هذا المثاؿ عن  يوارك  ع زان  كيقدل .

جػػػػػا ت اػػػػكرل  ادمػػػػػة هديػػػػ    يقػػػػػد خنككػػػػت بػػػػػيف الاػػػػكر البيانيػػػػػة كالاػػػػػكر كقػػػػد  -
ف العقميػػػػػة كالخ ييميػػػػػة   كلعػػػػػؿ مػػػػػرد ذلػػػػػؾ عف الاػػػػػكر البيانيػػػػػة لػػػػػـ خوػػػػػًؼ غميمػػػػػ  مػػػػػ

كطػػػػػػ ة المجخمػػػػػػع كنظرخػػػػػػ  الخمييزيػػػػػػة بػػػػػػيف النػػػػػػاس   يمجػػػػػػ  نلػػػػػػ  الاػػػػػػكر السػػػػػػمعية 
 كالبارية كالمكنية كغيرها .

  ينػػػػا  القاػػػػيرة  الب ػػػػكر كممػػػػا ال ظػػػػت كػػػػذلؾ عنػػػػ  كازف بػػػػيف الب ػػػػكر الطكيمػػػػة ك  -
مػػػػػػف عف وػػػػػػعر السػػػػػػكد يعخمػػػػػػد كمػػػػػػ  السػػػػػػركة    الػػػػػػدكخكر كبػػػػػػدل بػػػػػػدكملمػػػػػػا ذكػػػػػػرل 
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سػػػػػػػخ دـ ايها مػػػػػػع طبيعػػػػػػخهـ   كمػػػػػػػا عنػػػػػػ  كيعخمػػػػػػد كمػػػػػػ  الب ػػػػػػػكر القاػػػػػػيرة لخماوػػػػػػػ
 المكسيقا بنككيها يي وعرل .

ػػػػا كميػػػػ  عف يعيػػػػد ك  - ف البا ػػػػث يػػػػي مثػػػػؿ هػػػػذل الو اػػػػية كيػػػػي وػػػػعرها   يجػػػػد لزامن ا 
النظػػػػػػػر يػػػػػػػي مجمككػػػػػػػة مػػػػػػػف الزكايػػػػػػػا النفسػػػػػػػية كاغدبيػػػػػػػة الديينػػػػػػػة   كهنػػػػػػػا خظهػػػػػػػر 
مجمككػػػػة مػػػػف القضػػػػايا الخػػػػي عجػػػػد ال اجػػػػة مم ػػػػة لدراسػػػػخها . منهػػػػا : نكػػػػادة جمػػػػع 

كػػػػػػٌؿ ع ػػػػػػد الدارسػػػػػػيف خسػػػػػػعف  الظػػػػػػركؼ لمعثػػػػػػكر كمػػػػػػ  وػػػػػػعر الػػػػػػديكاف مػػػػػػرة ثانيػػػػػػة 
 مخناثر هنا كهناؾ يضاؼ كم  الديكاف .

الخكػػػػػػرار يػػػػػػي وػػػػػػعرل مػػػػػػف كجهػػػػػػػة  كعجػػػػػػد كػػػػػػذلؾ ال اجػػػػػػة ماسػػػػػػة لدراسػػػػػػة ظػػػػػػػاهرة  -
 كربما يمكف دراسة عثر المكركث الديني يي وعرل .  نفسية 

 

راسػػػػػة  عف يجعمهػػػػػا م ػػػػػؿ كمػػػػػ  هػػػػػذل الدكيػػػػػي ال خػػػػػاـ عسػػػػػ ؿ ات الػػػػػذم عكػػػػػانني          
كعف يمهػػػػػـ الدارسػػػػػيف لخغطيػػػػة الجكانػػػػػب اغ ػػػػػرل مػػػػف وػػػػػعرل . كات عسػػػػػ ؿ الهػػػػػدل    القبػػػػكؿ

 كالخكييؽ كالسداد   نن  نعـ المكل  كنعـ الناير .
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 المصادر والمراجعفهرس 

 . أواًل: الماكدر
أدب المكتلللب المثللل  السلللكئر فلللي هػػػػ(: 637  ناػػػر ات بػػػف عبػػػي الكػػػـر )ت االللن األثِلللر .1

 يي كبدكم طبانة. دار نهضة مار  القاهرة. د.ت. . خ قيؽ: ع مد ال ك والشكعر

 
لر التحاِلر فلي الغكعة  هػػ(: 54  كبد العظػيـ بػف كبػد الكا ػد )ت اان أاي االاال .2 تحِر

. خ قيػػؽ:  فنػػي م مػػد وػػرؼ. لجنػػة ن يػػا  الخػػراث الشللعر والغثللر واِللكن إعجللكز القللر ن
 ـ. 1963اإلس مي  القاهرة  

 

. خ قيػػؽ: ن سػػاف كبػػاس كزميميػػ . األغللكغي هػػػ(:356  ع مػػد بػػف ال سػػيف )ت األاللفهكغي .3
 ـ. 4..2  بيركت  2دار اادر  ط 

 

  اػػقر. خ قيػػؽ: السػػيد ع مػػد إعجللكز القللر نهػػػ(: 4.3  م مػػد بػػف الطٌيػػب )ت الاللكقالغي .4
 ـ1954دار المعارؼ  القاهرة  

 

الزاهلللرة فلللي مللللوو مالللر  الغجلللواهػػػػ(:  874  يكسػػػؼ اغخػػػابكي )ت االللن ت لللري الللردي .5
. خ قيػػؽ: جمػػاؿ م ػػرز كيهػػيـ وػػمخكت. الهيئػػة الماػػرية العامػػة لمكخػػاب  القػػاهرة  والقللكهرة
1971. 

 

. خ قيػػؽ: كبػػد السػػ ـ هػػاركف. الاِللكن و التاِللِنهػػػ(: 255بػػف ب ػػر )ت  ك  كمػػر الجللكحظ .6
 ـ. 1998  القاهرة  7مكخبة ال انجي  ط

 

. خ قيػػػػؽ: كبػػػػد السػػػػ ـ هػػػػاركف. مطبعػػػػة ماػػػػطف  البػػػػابي الحِللللوانػػػػػػػػػػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .7
 ـ.1965  القاهرة  2ال مبي  ط

  

. خ قيػػؽ: م مػػكد دالئلل  االعجللكزهػػػ(: 471  كبػػد القػػاهر بػػف كبػػد الػػر مف )ت الجرجللكغي .8
 ـ. 1984. الهيئة المارية العامة لمكخاب  القاهرة  رم مد واك
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دار    . خ قيػػؽ: م مػػد كبػػد المػػنعـ  فػػاجيغقللد الشللعرهػػػ(: 327  قدامػػة )ت االلن جعفللر .9
 الكخب العممية  بيركت  د.ت.

 

حلِلة المحكضلرة فلي الغكعة هػػ(: 388كبد ال سف بػف المظفػر )ت  بف   م مدالحكتمي ..1
 ـ. 1978. خ قيؽ: ه ؿ ناجي  دار مكخبة اله ؿ. بيركت  الشعر وأغواعه

 

خ قيػؽ:  زهلر اآلداب وثملر األلالكب.هػػ(: 413  نبػراهيـ بػف كمػي )ت واغيالحاري القِر  .11
 ـ. 2.13كمي م مد البيجاكم. الهيئة المارية العامة لقاكر الثقاية  القاهرة  

 

. خ قيػػػػؽ: كاػػػػاـ بر خزاغللللة األدب وغكِللللة األ هػػػػػ(: 837  كمػػػػي بػػػػف  جػػػػة )ت الحمللللوي .12
 ـ. 1991  بيركت  2وعيخك. دار مكخبة اله ؿ  ط 

 

دار  .. خ قيػؽ: ن سػاف كبػاسمعجلا األدالكءهػػ(:  622  ياقكت بف كبد ات )ت يالحمو  .13
 ـ. 1993الغرب اإلس مي. بيركت  

 

 ـ .1977يركت  دار اادر  ب معجا الالدان.ػػػػػػػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .14

 

زي .15 . خ قيػؽ : ي ػر تهذِب إاالح المغطلسهػػ(: 5.2: ي ي  بف كمي )ت الخطِب التاِر
 ـ. 1983الديف قباكة. دار اآلياؽ الجديدة  بيكت  

 

. خ قيػػؽ: كمػػي كبػػد الكا ػػد المقدمللةهػػػ(: 8.8  كبػػد الػػر مف بػػف م مػػد )ت االلن خلللدون .16
 ـ. .196كايي. دار نهضة مار  القاهرة  

 

خ قيػؽ:  تكِر  االسالا ووفِلكت المشلكهِر واألعلالا.هػ(: 748د بف ع مد )  م مالذهاي .17
 ـ. 3..2بوار ككاد. دار الغرب اإلس مي  بيركت  

 

مؤسسػة  .. خ قيػؽ: وػعيب اغرنػاؤكطا الغلاالءسِر أعلال: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .18
 ـ. 1996  بيركت  11الرسالة  ط



 - 14. - 

 

. العمدة في الغكعة الشلعر وغقلدههػ(: 456 ل سف بف رويؽ القيركاني )ت  ااان رشِس .19
 ـ. ...2خ قيؽ: النبكم كبد الكا د وع ف. مكخبة ال انجي  القاهرة  

 

خ قيػػؽ:  فحللو  الشللعراء.طاقللكت هػػػ(: 231  م مػػد بػػف سػػ ـ )ت االلن سللالا الحجمللي ..2
 ـ. 1974م مكد م مد واكر. دار المدني  القاهرة  

 

. دار الكخػػػب سلللر الفالللكحةهػػػػ(: 466  كبػػػد ات بػػػف م مػػػد )ت االللن سلللغكن الخفلللكجي .21
 ـ. 1982العممية  بيركت  

 

خ قيػؽ:  ميػؿ نبػراهيـ  المخاص.هػػ(: 458  كمي بف نسماكيؿ اغندلسي )ت اان سِده .22
 ـ. 1996ث العربي  بيركت  جٌفاؿ. دار ن يا  الخرا

 

المزهلر فلي عللوا الل لة  هػػ(:911  ج ؿ الديف كبد الػر مف بػف عبػي بكػر )ت السِوطي .23
المكخبػػػػة العاػػػػرية  بيػػػػركت   . خ قيػػػػؽ: م مػػػػد عبػػػػي الفضػػػػؿ نبػػػػراهيـ كزميميػػػػ .وأغواعهللللك

 ـ.4..2

 

غي .24 جلللواهر اآلداب وذخلللكئر  هػػػػ(:459  م مػػػد بػػػف كبػػػد الممػػػؾ ابػػػف السػػػراج )ت الشلللغتِر
. خ قيػػؽ: م مػػد  سػػف قزقػػزاف. الهيئػػة السػػكرية العامػػة لمكخػػاب  دموػػؽ  راء والمتللكبالشللع

 ـ. 8..2

 

( خ قيؽ: عكخفرد يػاينخرت. 7. )ج الوافي اكلوفِكتهػ(: 764   ميؿ بف عيبؾ )ت الافدي .25
 ـ. 1997المعهد اغلماني لألب اث الورقية  بيركت  

 

. خ قيػػؽ: كبػػد العزيػػز الشللعر عِللكرهػػػ(: 322  م مػػد بػػف ع مػػد )ت االلن طاكطاللك العلللوي .26
 ـ. 1985ناار المانع. دار العمكـ لمنور  الرياض  
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. خ قيػػؽ: كبػػد سللمط اليللليهػػػ(: 487  كبػػد ات بػػف كبػػد العزيػػز )ت أاللو عاِللد الامللري .27
 ـ. 1936العزيز الميمني. لجنة الخ ليؼ كالخرجمة كالنور  القاهرة  

 

خ قيؽ: كبد ال ميد هنداكم. المكخبة  .الطراز(: 7.5  ي ي  بف  مزة )ت العلوي الِمغي .28
 ـ. 2..2العارية  بيركت  

 

. خ قيػؽ: كبػد السػ ـ هػاركف. مقلكِِس الل لةهػػ(: 395  ع مػد بػف يػارس )ت اان فكرس .29
 ـ.1972  بيركت  2دار الجيؿ  ط

 

. خ قيػؽ: م مػد نعػيـ القكموس المحلِطهػػ(: 817  م مد بف يعقكب )ت الفِروز أاكدي  ..3
 ـ.5..2  بيركت  2الة  طكسي. دار الرسسالعرق

  

. الوسكطة اِن المتغاي وخاومههػ(: 366  كمي بف كبد العزيز )ت القكضي الجرجكغي .31
م مػػػد عبػػػي الفضػػػؿ نبػػػراهيـ ككمػػػي م مػػػد البيجػػػاكم. المكخبػػػة العاػػػرية  بيػػػركت   :خ قيػػػؽ
 ـ. 1966

 

. خ قيػػؽ: ع مػػد م مػػد الشللعر و الشللعراءهػػػ(: 276  كبػػد ات بػػف مسػػمـ )ت االلن قتِاللة .32
 ـ. 1958  القاهرة  2اكر. دار المعارؼ  طو

 

. خ قيػػؽ: ن سػػاف فللوات الوفِللكت والللذِ  علِهللكهػػػ(: 764  م مػػد بػػف وػػاكر )ت المتاللي .33
 ـ. 1974كباس. دار الثقاية  بيركت  

  بيػػركت  6. دار اػػادر  طلسللكن العللربهػػػ(: 711  م مػػد بػػف مكػػـر )ت االلن مغظللور .34
 ـ. 1997

 

( 26. )ج مختاللللر تللللكِر  دمشللللس الاللللن عسللللكمرػػػػػػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .35
 ـ. 1989خ قيؽ: م مد راخب  ٌمكش. دار الفكر  دموؽ  
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. خ قيػػؽ: ع مػػد ع مػػد شللعرالاللدِل فللي غقللد الهػػػ(: 584  عسػػامة بػػف مروػػد )ت االلن مغقللذ .36
 ـ. .196بدكم  ك امد كبد المجيد. مطبعة ماطف  البابي ال مبي  القاهرة  

 

جمعػػ : داكد سػػٌمكـ. مطبعػػة اإلروػػاد   مجمللوع دِواغلله.هػػػ(: 1.8)ت  غاللِب اللن راللكح .37
 ـ.1967بغداد  

 

. خ قيؽ: ع مػد دِوان المعكغيهػ(: 395  ال سف بف كبد ات )ت بعد أاو هال  العسمري .38
 ـ. 3..2ميـ غانـ. دار الغرب اإلس مي  بيركت  س

 

. خ قيػػؽ: مفيػػد قمي ػػة. متللكب الاللغكعتِن المتكاللة والشللعر: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .39
 ـ. 1989  بيركت  2دار الكخب العممية  ط
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  :ثانٌاً: المراجع 
. دار الفكػر العربػي  القػػاهرة  األسللس الجمكلِلة فللي الغقلد العراللي  كػز الػديف: إسلمكعِ  .1

 ـ.1992

  
. دار العػػػػػكدة كدار الثقايػػػػػة  بيػػػػػركت  التفسلللللِر الغفسلللللي للللللألدبػػػػػػػػػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .2

 ـ. 1962

 

 ـ.1963  القاهرة  3. مكخبة النهضة المارية  طالغقد األداي  ع مد: أمِن .3

  

 ـ. .2.1  القاهرة  4. مكخبة اغنجمك المارية  طموسِق  الشعر  نبراهيـ: أغِس .4

 

مكخبػػة نهضػػػة ماػػر  القػػػاهرة   أسلللس الغقللد األدالللي عغللد العلللرب.  ع مػػػد ع مػػد: اللدوي .5
 ـ. 1996

 

.  دار قبػػػا   القػػػاهرة  اكئالللها فلللي الشلللعر العراللليالشلللعراء السلللود وخ  كبػػػدل: الللدوي .6
 ـ. 1..2

 

. مكخبػة اغنجمػك الماػرية  القػاهرة  في الشعر األورواي والمعكالر  كبد الر مف: ادوي .7
 ـ. 1965

 

. دار اغنػدلس الاورة في الشعر العراي حت   خر القرن الثلكغي الهجلري  كمي :الاط  .8
 ـ. 1983  بيركت  3ط

 

  بيػركت  2. دار اغنػدلس  طال لز  فلي القلرن الثلكغي الهجلرياتجكهكت   يكسؼ: امكر .9
 ـ. 1981
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. القالِدة فلي الغقلد القلدِا فلي ضلوء الغقلد الحلدِث اغلكءػػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ..1
 ـ. 1982  بيركت  2دار اغندلس  ط

 ـ. 1993  القاهرة  14. دار المعارؼ  طحدِث األراعكء  ط : حسِن .11

 

 ـ. 1965. دار القمـ  بيركت  أدب السِكسة في العار األموي  ع مد: الحوفي .12

 

الهيئػػة  اللور رائعللة مللن الاِللكن العراللي. –األدب األمللوي   نبػػراهيـ كمػػي: أاللو الخشللب .13
 ـ. 1977المارية العامة لمكخاب  القاهرة  

 

. الهيئػػػة الماػػػرية العامػػػة لمكخػػػاب  فلللي محلللِط الغقلللد األداللليػػػػػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .14
 ـ. 1985القاهرة  

 

. دار الكخػاب المبنػاني  الحِكة األداِة في عار اغلي أمِّلة  م مد كبد المنعـ: خفكجي .15
 ـ. 1987بيركت    2ط

 

 ـ.3..2دار الكندم  نربد  اغردف   األسلواِة مفكهِمهك وتجلِكتهك.  مكس : عةِراك .16

 

. دار البا ػػػث  بيػػػركت  الشلللعر األملللوي الللِن الفلللن والسللللطكن  كبػػػد المجيػػػد: زراقلللط .17
 ـ. 1983

 

خهامػة  .الشلعر المعكالر علل  ضلوء الغقلد الحلدِث  ماطف  كبد المطيؼ: السحرتي .18
 ـ. 1984  جٌدة  2  طلمنور كالخكزيع

 

. دار اآليػاؽ العربيػة  القػاهرة  األسلوب ملدخ  غظلري ودراسلة تطاِقِلة  ع مد: الشكِب .19
 ـ. 8..2
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  .1ة الماػػػرية  ط. مكخبػػػة النهضػػػأالللو  الغقلللد األداللليػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ..2
 ـ. 1994القاهرة  

 

 ـ. 8..2  القاهرة  25. دار المعارؼ  طالعار االسالمي  وكقي: ضِف .21

 

  القػػػػاهرة  3. دار المعػػػػارؼ  طفاللللو  فللللي الشللللعر وغقللللدهػػػػػػػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .22
 ـ. 1988

 

 ـ. 1999  القاهرة  . دار المعارؼفي األدب والغقدػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .23

 

 ـ..199  القاهرة  3. دار المعارؼ  طقد األدايفي الغػػػػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .24

  

 ـ. 1996. دار اادر  بيركت  فن الشعرن ساف:   عاكس .25

 

 ـ. 1988. دار المعارؼ  القاهرة  الشعري اغكءالاورة وال  م مد  سف: عاد ا  .26

 

. الوػركة الماػرية العالميػة لمنوػر لكنجمػاف  الاالغلة واألسللواِة  م مػد: عاد المطلب .27
 ـ. 2.12ة    القاهر 4ط

 

 ـ. 1972  بيركت  2. دار النهضة العربية  طفي الغقد األداي  كبد العزيز: عتِس .28

 

لة الشلعر فلي الغقلد العرالي القلدِا.  كبػد الفخػاح: عثمكن .29 مكخبػة الوػباب  القػاهرة   غظِر
 د.ت. 

 

دار النهضػػػة  قضلللكِك الغقلللد األدالللي الللِن القلللدِا والحلللدِث.  م مػػػد زكػػػي: العشلللمكوي ..3
 ـ. 1979  العربية  بيركت
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. المركػػز الاللورة الفغِللة فللي التللراث الغقللدي والاالغللي عغللد العللرب  جػػابر: عاللفور .31
 ـ. 1992  بيركت  3الثقايي العربي  ط

 

  2. دار الجيػػػؿ  طمقدملللة القالللِدة العراِلللة فلللي العالللر األملللوي   سػػػيف: عطلللوان .32
 ـ. 1987بيركت  

 

 ـ. 1985القاهرة    3دار المعارؼ  ط اِن المتب والغكس.د: ك   كباس م مالعقكد .33

 

. دار الكخػػػػػػاب المبنػػػػػػاني  مراجعللللللكت فللللللي اآلداب والفغللللللونػػػػػػػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .34
 ـ. 1983بيركت  

 

 ـ. 1992   القاهرة 3. دار المعارؼ  طمقكالت في الغقد األداي  ماطف  كمي: عمر .35

 

 ـ. 1992  القاهرة  2. الموركع لمطباكة  طمدخ  إل  علا األسلوب  وكرم: عِكد .36

 

 ـ. 1968. دار المعرية  القاهرة  موسِق  الشعر العرايػػػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .37

 

جكهلِلة واالسلالا ملن املرئ القلِس إلل  االن أالي تطور ال لز  الِن ال  وػكرم: فِا  .38
 ـ. 1992  بيركت  7دار العمـ لمم ييف  ط راِعة.

 

 الالللورة الفغِلللة فلللي شلللعر الطلللكئِِْن الللِن االغفعلللك  والحلللّس.  ك يػػػد اػػػب ي: مّاكاللله .39
 ـ. 1999منوكرات اخ اد الكخاب العرب  دموؽ  

 

االسللالا وعاللر اغللي تللكِر  الشللعر العراللي فللي اللدر   م مػػد كبػػد العزيػػز: المفللراوي ..4
 ـ.1961  . مكخبة نهضة مار  القاهرةأمِّة
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. مكخبػػة نهضػػة ماػػر  الشللعر العراللي اللِن الجمللود والتطللورػػػػػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .41
 ـ. 1958القاهرة  

 

. الهيئػة الماػرية العامػة لمكخػاب  القػاهرة  حالكد الهشلِا  نبراهيـ كبد القادر: المكزغي .42
 ـ. 1999

 

  4دار الوػػعب  ط الللدِوان فللي األدب والغقللد.ككبػػاس العقػػاد:   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .43
 ـ. 1997القاهرة  
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Abstract 
The Umayyad age was a political, social and intellectual field from its 

beginning till its end. It is rich with types of culture and sciences, political 

conflicts, revolts and turmoil among people because of the policy of 

Umayyad leaders. It is also full of tribal unrest, discrimination between 

Muslims in the same society, the old and the young, the white and the 

black, good and bad. It was a discrimination not based on piety. 

Moreover, it is rich with literary heritage which witnessed all these 

transformations and recorded them in a each and every detail as it was a 

great literary again the Arabs’ history.   

 

In this part, my study entitled: “Poetic Structure of Nusaib Bin Rabah’s 

Poetry” came to highlight a set of issues related to the poet and his poetry 

including: one of the black poets’ biography since his birth till death who 

was suffering from a society which discriminated its members on an 

incorrect base. He was treated badly because of his color by his 

contemporaries, but the Caliphs gave him privileges when they knew his 

great value from his works. However, there is still a side in his life which 

is obscure as he was a black slave whose history was incompletely 

written like other black men but he retained some of his rights at the 

ending of his life. Then, in this study, I tried to tackle issues discussed by 

the poet and found him using common poetic purposes except using satire 

at all. More interestingly, his collection does not include many poems, but 

we even find it based on one to seven lines, which is a clear contrast 

between what his contemporary critics and scholars said and his few 

poems in this collection and this is an evidence of his loss of poetry on 

purpose of narrators, or by narrations of other poets or unintentionally.   

 

A lot of ancient and contemporary critics him as an advanced poet in 

praise, description and other types of styles in addition to not using satire. 

Perhaps the reason of being away from this latter art is his feeling of 

interiority among his peers poets and scholars, not having a clan or tribe 

to defend him, but he had self-esteem without satire or hypocrisy and he 

was speaking to women behind a cover. However, he knew how to deal 

with rulers. For instance, his story with the Caliph, Omar Ibn Abdelaziz, 

when he prevented poets from entering, but with Bin Rabah’s insight told 

the guard that: “I tell my poetry thanking Allah” and then the Caliph 

allowed him to enter.  

 

If we delved into his poems in detail, we will find him used his poems 

well yto serve his suffering and the black color dilemma which 

accompanied him. He did not wrote satire on anyone, praised the white 
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woman who were chased by his lines anytime he finds a chance to do so. 

Despite his small number of collections, he showed a strong poetic spirit. 

As for his praise for the Caliphs and surrounding princes, Abdelaziz Bin 

Marwan gained the biggest part of this praise as he was the one who 

saved him from slavery and gave him independent existence and 

prioritize him over his genius contemporaries. 

 

Bin Rabah wrote a lot in description, wisdom and satire, but what was 

noticeable really in his writings was that he depended on a , group of 

birds in that he found some of his case describing using the cat and 

pigeon to speak about his difficult psychological situation and his grief, 

so he wrote all that was in his mind and heart in his unjust society at 

them. With these unjust changes and poetry, Bin Rabah built his poems 

on the general old form using ordinary styles in the beginning, subject 

and ending. It is true that his collections do not give us correct judgment 

on criticism standards in this age, but he used both positive and negative 

sides in them reaching his purpose with being sure that they need some 

completion. In addition, his language and style had a function varied 

according to his purpose as well as his own special structural and 

terminological dictionary as he presented them for black poets showing 

that they tend to be colloquial language. When we speak about the 

imagery, it was like other elements on which Bin Rabah based his poetry 

showing his sensitive state towards white women whom he sought their 

love. In return, these imageries were employed to serve his situation 

towards society and purpose which he did not stop reminding us with 

expressing his suffering and grief in his life by his imagery. Concerning 

musicality, it represented a normal pace unlike fast movements of black 

people or their songs but it was distributed on the short and long stanzas 

and he did not hesitate in using it to remind the reader with his suffering 

in his age and following ages till present days. Nusaib Bin Rabah loaded 

what was in his heart, mind and feelings on his poems representing 

unattainable two sides of his life which were: women and being black.  
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كت   فهرس المحتِو

 ب االهداء

 ج الشمر

 0 الملخص

 2 المقدمة

 44-8 التمهِد : غاِب ان راكح حِكته وممكغته

 9 خ عكالن : اسم  كنو خ  كافا        

 9 اسم  كنسب  – 1                  

 .1 كنيخ  – 2                  

 .1 لقب  – 3                  

 11 كائمخ  – 4                  

 13 افاخ  كع  ق  – 5                    

 15 ثانينا : ك قخ  ب مفا  كارل       

 17 ثالثنا : مكانخ  الوعرية       

 .2 كياخ 

 21 رابعنا : ديكان        

ة  54 – 43 الفا  األو  : أغراضه الشعِر

 24 عكال : المدح           

 32 ثانينا : الرثا            
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 38 ثالثنا : الغزؿ          

 47 رابعنا : الف ر         

 .5  امسنا : مكضككات ع رل        

 78 – 53 والمقطعة للقاِدة  ةالفغِ اغِةالفا  الثكغي : ال

 54 القايدة بنيةعكال : نظرة القدما  كالم دثيف نل           

 58 ثانينا : الوكؿ العاـ لمقايدة          

 58 المطالع كالمقدمات – 1                    

 .6 الخ مص كال اخمة كطكؿ القايدة  – 2                    

 62 مقايدة كند نايبالعاـ ل وكؿثالثنا : ال        

 .7 المقطعة بنيةرابعنا :         

 .7 مفهـك المقطعة لدل النقاد – 1                    

 73 المقطعة لدل نايب بنيةسمات  – 2                    

 99 – 79 الفا  الثكلث : التشمِ  الل وي واألسلواي 

 .8 مقدمة يي اغسمكب          

 83 سمكب كند نايباغ          

 .9 المغة كالقامكس الوعرم          

 009 -011 الفا  الراال : الاورة الفغِة

 1.1 مفهكمها قديمنا ك ديثنا – 1              

 1.2 عهمية الاكرة ككظيفخها يي الوعر – 2              
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 1.4 ال ياؿ – 3              

 1.8 نايب رالاكرة يي وع – 4                 

 030-041 الفا  الخكمس : الاغِة االِقكعِة

 121 مقدمة يي مكسيق  الوعر         

 125 عكالن : المكسيق  ال ارجية المكسيق  يي وعر نايب /         

 127 ثانينا : المكسيق  الدا مية                                     

 034 الخكتمة

 035 الماكدر والمراجل

ة  028 ملخص اكلل ة االغجلِِز

كت فهرس  051 المحتِو

 


