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 اء  د  ى  ال  
 

 وي  ع  د  األ    ر  ي  خ   ع  ـب  ن   ة  ب  ي  ب  ح  ي ال  م  أ   وي  ان  ح  م  ي ل  ت  اس  ر  د   ار  ـم  ي ث  د  ى  أ  

 وي  اى  ن  ت  ي الم  ت  م  ح  ي ر  ي ف  ت  ك  ي  ر  ش  و   و  م  ص  أ  و   اء  ن  ي  ال   ار  ي د  ت  ج  و  ز  ل  و  

 وي  اك  اٍر ب  ي  ي د  ي ف  د  ـــع  س   ـــالذ  م  و   يت  ي  ن  د   ة  ن  ي  ز   ال  ــف  ط  األ    ل  م  ج  أل   و  

ل و   ن  م   ين  اد  ز   د  ق  ي ذ  ال   ي  د  ال  و   ح  و  ر  ل  و   و   ال ب ـاق ي ول ن ي ــل   اا ــ  مك  ــح   قــ 

 وي  ال  خ  ال   ن  ي  ن  الس   ع  م   اد  ؤ  ف  ال   ر  ط  ف   ه  ـز  ي ع  ف   و  ـم  ي  ح  ر  ي ب  ذ  ي ال  خ  أ  و  

ب ي ا ي ت ـي ت م ك  ال ت ي ف ي ق ــر  ـــو ة  س   وأ خ  ب األ خ  ي وـم ع ن ى ال و د اد  و     اع 
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 رُ يْ دِ قْ ت  الوَ  رُ كْ ش  ال
 

 رِ ادِ قَ الْ  فِ وْ صَ ٍر بِ يْ دِ قْ تَ  اـَ قَ مَ وَ  رِ اكِ الش   اءَ فَ ي وَ تِ ذَ اتِ سَ أَ  اً رَ كْ شُ 

 رِ اىِ شَ بِ  اهُ تَ وٍر أَ يُ شْ مَ  ؿِ قْ عَ لِ وَ   اءً طَ عَ  فَ يْ لِ اذِ بَ الْ  ػػػافَ نَ بَ  اً رَ كْ شُ 

 رِ ادِ اـٍ صَ قَ ي مَ َد فِ مَ حْ أَ  ذ  فَ الْ وَ   دٌ م  حَ مُ  وُ يْ بِ الن  اٍؿ وَ مَ ى جَ ؤَ رُ وَ 

 رِ اعِ الش   ؽ  حَ  ادِ ي  الص   ؾَ لِ ذَ كَ وَ  وُ امُ قَ مَ  اـُ قَ مَ الْ ا وَ نَ يْ فِ  فَ يْ سَ حُ وَ 

 رِ افِ وَ ػػاِد الْ صَ حَ الْ رًا كَ ػػيْ ثِ  كَ َلً ذْ بَ  ـْ يِ عِ سْ وِ بِ  فَ يْ لِ اذِ بَ الْ  فَ يْ مِ امِ عَ الْ وِ 

 

 ةُ اءَ طَ عْ مِ الْ  ـْ كُ دُ وْ يُ جُ  تْ كَ رِ وْ بُ 
 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 :الممخ ص

مي   " ديواف األمير شكيب أرسالف تحت عنكاف :  ٍت ىذًه الدّْراسةي لديكاًف األميًر شكيب أرسبلفصى خى
، كالَّتي تناكلٍت الظَّكاىر األسمكبيَّة في ديكانًو كظاىرًة التَّناص كظاىرتي الحقكًؿ  ) دراسة أسموبية ( "

أنَّيا برزٍت في الشّْعًر الحديًث  خاصةبالدَّالليًَّة كالتَّركيبيًَّة إلى ًغنى قصائًد الدّْيكاًف بيذًه الظَّكاىًر ، ك 
افظًة عمى عان بيفى الشّْعًر القديـً مف خبلًؿ المحبصكرةو كاضحةو جميَّة ، كلككًف الشَّاعًر شكيب أرسبلف جام

حيائًو ، كضركرًة التَّكا عمكًد الشّْعرً  فقٍد أكثرى مف التَّناصّْ بأنكاعًو   صًؿ مع الشّْعًر الحديًث كدعمًو كا 
زان ًبذلؾى دكرى القرآًف الكريـً في تفعيًؿ المَّغًة العربيًة ، ككذلؾى  خاصةو كب لحديًث النَّبكمّْ ا الدّْيني كاألدبي ميعزّْ

زى دكرى الشّْعر القديـ مف خبلًؿ التَّناص معوي ًبنصكصو لكباًر الشُّعراًء كىاًمرًئ القيًس كزىيًر عزَّ كى  ،الشَّريًؼ 
 بًف أبي سيممى كالميتنبي كغيًرىـ .

فى ًبكظائؼى عدَّة ، مف خبلًؿ أمَّا في الحقكًؿ الدَّالليًة فكظَّؼى الشَّاعري المكتى كالمرأةى كالمكافى كالمَّكفى كالدّْي
يا ميختمؼه ، كعمؿى عمى مبدأم اإًلحاطةً  يا متشابوه كبعضي  كالشُّمكليًة في ترسيًخ مفاىيـ مىدلكالتو بعضي

حينان  كمزعجه  نيايةي أيخرل ، كىك كاعظه حينان المكًت كالمرأًة كالمكاًف كالمَّكًف كالدّْيف ، فالمكتي بدايةي حياةو ك 
آخرى ، كالمرأةي اإلنسافي اٌلذم يمثّْؿي حياةن أخرل بكامًؿ معانييا فيي أّـّ كأخته كابنةه كأحيانان تككفي مبلذان رغـ 

، بيتي الرَّاحًة المؤقتًة كربَّما الدَّائمًة، كربَّما يككفي بيتى الذّْكرياًت القاسيًة مف جيةو  يمٌثؿ ضعًفيا ، كالمكافي 
فيكى ،  ياكمُّ  العيقدي يمةي مف جيةو أيخرل ، أمَّا الدّْيف فيكى العيقدةي الكيبرل الَّتي بحمّْيا تيحؿُّ كالّْذكرياتي الجم

التَّساؤالًت ، كقٍد يككفي  عفإٍف كافى كاضحان كمجيبنا  ةً خر اآلك  دنياالمنطمؽي اإلنساًف نحكى السَّعادًة في 
 .كمّْيا التَّساؤالًت  مصدرى شقاءو كتعاسةو إذا كافى عاجزان عف اإلجابًة عفٍ 

ثبلًث قضايا تركيبٌيةو ىي : ) التَّككيًد ، كالحذًؼ   في يبيّْةي فقٍد جاءىٍت الدّْراسةي أمَّا الحقكؿي التَّرك
أك كالتَّقديـً كالتَّأخيًر ( ، ككىثيرى تناكؿي الشَّاعًر ليا في ثنايا أشعارًه لقصًد التَّأكيًد عمى شخصياتو أك أماكفى 

ـى يس َـّ ذكرهي سابقان أٍك ما ىك معمكـه ك ،  القارئى عندىا تكقؼي مفاىي يىعمؿي في مسألًة الحذًؼ عمى حذًؼ ما ت
رً بالضَّركرًة ، كجاءىت مسألةي التَّقديـً كالتَّأخيًر إلبراًز أىميَّ   .ًة الميقدَّـً عمى الميؤخَّ
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The prince Shakib Arslan’s divan " stylistic  study " 

Prepared by : Barakat Ameen Yousef Al-jaradat . 

Supervised by : Banan salahuddin . 

Abstract :  

   This study summarized for the prince Shakib Arslan’s divan which addressed a few of 

"the stylistic phenomenon" in it such as the phenomenon of intertextually and the 

phenomena of the indicative and synthetic fields and also how the divan’s poems are full 

of these phenomena, particularly since they emerged quite clearly in modern poetry and 

seeing as the poet Shakib Arslan is a mixture of old poetry- through maintaining and 

reviving the old poetry’s column- and the necessity of connecting it with modern poetry 

and supporting it, he heavily employed intertextuality and all its sorts especially the 

religious and literary sorts, and by doing so Arslan strengthened the Qur’an’s role in 

activating Arabic, also the Hadith strengthen old poetry’s role through intertexualizing 

with it like in the texts of unique poets like Emr’Al Qais Zuhair Binabi Salma, Al – 

Mutanbi and others.  

   Regarding the indicative fields, the poet employed death, woman, place, color, and 

religion in many ways, through many implications, some of them are alike and some are 

different. His work was based on the principles of briefing and totalitarianism in 

establishing the concepts of death, woman, place, color, and religion. For death is the 

beginning  

of a life and the end of another, and sometimes it preaches and in other times it disturbs. 

And the woman represents life in its fullest sense, she is a mother, a sister, and a daughter, 

and also sometimes she is a refuge for others despite her weakness, place is the area of 

temporary and perhaps permanent comfort, sometimes that of torture, and other times of 

tranquility and maybe the place is one of unkind memories or of beautiful ones. As for 

religion it is this huge tangle whose solution solves all problems, for it is the human’s path 

towards happiness in this life and the afterlife if, however it’s clear and answers all 

questions because it can also be a source of misery and unhappiness if it’s unable to answer 

all these questions .    
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   And as for the synthetic fields, this study brought up 3 synthetic issues which are: 

(emphasis, deletion, introducing, and delay). The poet frequently used them in his poems 

in the purpose of confirming the personalities or places or concepts the reader may pause 

at. It also contributes in the issue of deletion by deleting what was mentioned before or 

what is necessarily known. The matter of introducing and delay was brought up to 

highlight the importance of the introduced more than the delayed wither it was praised, 

mourned or an important  concept. 
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 : المقدمة

:  عمى القائؿً  بلـي كالسِّ  بلةي كالصَّ  ،الجنافى  أىؿً  بمسافً  ا ننطؽي نى كجعم ،البيافى منا ذم عمَّ ً الَّ  الحمدي  
فَّ ًمف اٍلبىيىاًف ًسٍحرىا ،ًحكىمىا ًمف الشٍّْعرً " إفَّ   .(1)" كىاً 

 : دُ عْ ا بَ م  أَ 

 ،بان يذّْ فس مي لمنَّ  ما يككفي  أقربي  وي أنَّ  إذٍ  ،ياريخً كتأ األحداثً  في نقؿً  الكبيري  الدكري  عرً لمشّْ  ظؿَّ  فقدٍ  
 األبرزي  الدكري  مغاتً الُّ  اختبلؼً عمى  كيبقى لمشعر ،رو عبّْ كقكؿو مي  ،رو ؤثّْ ذا إيقاعو مي  ا يككفي مى  ،بان حبَّ مي  كلمقمكبً 

 منذي  عرً الشّْ  بدكاكيفً  ةي نا األدبيَّ مكتباتي  تٍ رى خً كقد زى  ،كفصؿو  بإيجازو  ةً عف القضيَّ  عبيرً التَّ ك  ،الفكرةً  في تكصيؿً 
ى القديـ حتَّ  عمى العيدً  حافظً المي  بركنقوً  عري الشّْ  كظؿَّ  ،ا ىذاى يكمنً حتَّ  األكؿى  العربً  شاعرى  القيسً  امرئً 
َـّ  ،العشريفى  القرفً  أكائؿً   بعمكدً  االحتفاظً  مع بقاءً  ،عراءي الشُّ فييا كتبارل  ،عرً لمشّْ  جديدةه  أشكاؿه  تٍ ظيرى  ث
 لـٍ ك  ،عف القديـً  فاعً في الدّْ  األكبري  كري الدَّ  حافظً المي  عرً الشّْ  ألقطابً  ككافى  ،ؿً فاضي لمتَّ  كمقياسان  ساسان أ عرً الشَّ 
 ،الدةً الخى  يـً كالقً  قافةً كالثَّ  ياسةً بالسّْ  ا يتعمؽي يمى فً  كذلؾى  بؿٍ  ،بسٍ فحى  عرً كالشّْ  غةً في المُّ  عف القديـً  فاعي الدّْ  يكفٍ 
أحمد  عراءً الشُّ  كأميري  (،ـ1904ت : )محمكد سامي الباركدم  ،عف القديـً  يفى دافعالمي  مف ىؤالءً  فبرزى 

أطمقكا  ةن أدبيَّ  سكا مدرسةن ـ أسَّ معيي  فٍ مى كى  كىـٍ  (،ـ1932ت: )كحافظ إبراىيـ  (،ـ1932ت : ) شكقي 
 كمحاربةً    كالقيـً  رً كاألفكا عرً في الشّْ  لقديـً عف ا فاعي منيا الدّْ  دؼي كاليى  ،كالبعثً  اإلحياءً  مدرسةً  اسـى عمييا 
 .(2)سمميفى المي  بلدً عمى بً  األجنبيّْ  اليجكـً  نتيجةى   جديدةو  مف أفكارو  بً إلى األدى  ما دخؿى 

فٍ كى  ،يالى أصحابً إً  بان مقرَّ  ككافى  المدرسةً  بيذهً  رى تأثَّ  فٍ ممَّ  ككافى   شكيبُ  اعري يا الشَّ أقطابً  أحدى  يكفٍ  لـٍ  ا 
القضايا بً  ما يتعٌمؽي في ا تناكلوي مى  كخاصةن  ثرً لمنَّ  ميموً  غـى كرى  ،البياف أميري  لقبي  عميوً  طمؽى ذم أي الَّ  فاَل سَ أرْ 

قضايا  ا عمى تناكؿً قادرن  الكقتً  بعضى  وي نفسى  كجدى  وي   أنَّ إالَّ  ،ةً اإلسبلميّْ  ةى ـ األمَّ يي تي تى الَّ  ياسيَّةً كالسّْ  ةً الفكريٌ 
 يكتبي  ؿَّ ظى كى  ،(اككرةً )البى  اسـى  عميوً  طمؽى كأى  عرً لشّْ في ا ؿى األكَّ  وي ديكانى  فأصدرى  ،عرً بالشّْ  ةو ىامَّ  كمناسباتو 
معىٍت قصاًئديهي  كقدٍ  ،هي صدرى أف يي  قبؿى  المكتي  وي فعاجمى  آخرى  ديكافو  إلصدارً  الَّتي كتبيىا فيما بعدى مع ديكاًف  جي
مف  عميوً  العثكري  ما أمكفى  كىكى  ،شكيب أرسبلف الكامؿً ، فأصبحى ديكافي الباككرًة جزءان مف ديكاًف الباككرة ً 
  .عشرةى  ةى عى ابً السَّ  رً مٍ ي عي ا فً دأىى تي بى الّْ  ةً عريَّ الشّْ  وً حياتً  فترةي  كىيى  عامان  خمسيفى  خبلؿى  هً أشعارً 
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 تناكؿً  مف خبلؿً  ةن أسمكبيَّ  راسةن دً  (فبلى سى أرٍ  شكيبى ) البيافً  أميرً  ديكافى  ىذا سندرسي  كفي البحثً  
ىذا  ى تناكؿً ني إلعى فى دى  كقدٍ  ،ةً ركيبيَّ كالتَّ  ةً الليَّ الدَّ  كالحقكؿً  ناصّْ كالتَّ  عرً لمشّْ  ديثةً الح ةً سمكبيَّ األي  الظَّكاىرً  أىْـّ 
 قبةو ا في حً نيي زٍ ليا كى  ةه أدبيَّ  ةه ياسيَّ سً  ةه خصيَّ شى  عتبري يي  إذٍ  اعرً الشَّ  ةي خصيَّ شى  األّوؿُ  ،سببافً  تحديدان  يكافً الدَّ 
ف مً  وً صاحبً  تبارً كاعٍ  يكافً الدّْ  ةً أىميَّ  رغـى  طمقان مي  راسةً بالدّْ  يكافً الدّْ  تناكؿً  دـي عاني الثَّ  ببي السَّ ك  ،ةىامَّ  ةو اريخيَّ تى 

سكل  ان سمكبيَّ ا كال أي نيكيَّ ال بي  راسةً بالدّْ  يكافً الدّْ  تناكؿي  يتـٍ  لـٍ  إذٍ  البيافً  أميرً  بى لق يـ عميوً بإطبلقً  غةً المُّ  أفذاذً 
أك في  ،رً اعً شَّ مل خيفى ؤرّْ المي  في كتبً  ةو أدبيَّ  مقاالتو  عمى شكؿً  دثيفى حٍ المي  في دراساتً  ناؾى نا كىي ىي  دى جً ا كي مى 
 ةً ياسيَّ السّْ  وً كمكاقفً  هً كفكرً  اعرً الشَّ  ةى شخصيَّ  تي تناكلتٍ الَّ  ابقةً السَّ  راساتً كمف الدّْ  دةو متعدّْ  نتدياتو كمي  تو بلَّ جمى 

ي )ت: رباصً د الشّْ مى حٍ أى  فوً لمؤلّْ  سبلـكاإل العركبةو  : شكيب أرسبلف داعيةي  ألشعارهً  بسيطةو  مع إشاراتو 
بعنكاف  ، ككتابه – ةً العربيَّ  الكحدةً  ادً شكيب أرسبلف مف ركَّ  –كشخصيات  مذاىبي  : ( ككتابي ـ1980

يا جميعي  كالكتبي  (البياف أميرً  بٍ دى أى ) : بعنكاف آخري  ككتابه  ،زأيففي جي  كيقعي  (بلفأرسى  شكيبي  البيافً  أميري )
ت )محمد عمي الطاىر  ؼً شكيب أرسبلف لممؤلّْ  بعنكاف : ذكرل األميرً  ككتابه  رباصي أحمد الشّْ  يخً لمشَّ 
 ا المقاالتي كأمَّ  ؼ ظاىر محمد الحسناكم لّْ في لممؤى ياسي الخى كر السّْ بعنكاف : الدَّ  ككتابه    (ـ 1974: 
:  بعنكافً  كمقالةه  ،جارالد النَّ : خ لمكاتبً  البيافً  أرسبلف أميري  : شكيبي  بعنكافً  : مقالةه  فيي تٍ ثى تي تحدَّ الَّ 

 ةي ضيَّ أرسبلف كالقى  شكيبي  : بعنكافً  كمقالةه  ،ريؼد مكسى الشَّ لمكاتب محمَّ  البيافً  أرسبلف أميري  شكيبي 
 مف منشكراتً  البيافً  .. أميري .: شكيب أرسبلف بعنكافً  كمقالةه  ،مادً مَّ لمكاتب : خميؿ الصَّ  ،ةي مسطينيّْ الفً 

 كمقالةه  ،: عبد العاؿ سعد الرشيدم شكيب أرسبلف لمكاتبً  البيافً  : أميري  بعنكافً  كمقالةه  ،نتٍ  الجزيرةً 
  .لمكاتب : سمماف حمكد فبلح ،ناشكيب أرسبلف في ببلدً  البيافً : أمير ي  بعنكافً 

يخي ارً ى التَّ حى نٍ المى  تتناكؿي سى  راسةى الدّْ  ألفَّ  ،يمً كامي التَّ  المنيجى  في دراستي ىذهً  أعتمدي  كسكؼى  
 ثَـّ عر الشّْ  ة لديكافً ميَّ كٍ كالشَّ  ةً االحصائيَّ  راسةى الدّْ  ستتناكؿي ك  ،ةخصيَّ قافي لمشَّ ياسي كالثَّ تماعي كالسّْ جٍ كاال

 ،عرً لمشّْ  ة الحديثةً سمكبيَّ األي  راساتً الدّْ  آخرى  ةن كخاصَّ  ةى سمكبيَّ األي  احيةى ؿ النَّ ة كتفصّْ الفنيَّ  احيةً إلى النَّ  تشيري 
ا يى طً ربٍ  مف خبلؿً  ةً سمكبيَّ األي  احيةً النَّ  في دراسةً  ؽً مّْ عى مف التَّ  دَّ ال بي  البيافً  كأميرً  يكافً الدّْ  ةً شخصيَّ  كالعتبارً 
ياتوً  راعً الشَّ  بأفكارً  ـي مى حينى  كذلؾى  ،كتكجُّ فقد  كلذلؾى  ،كسياستوً  بلميَّ سٍ اإلً  في الفكرً  طكيبلن  باعان  لوي  أفَّ  ا نعم
ة يَّ قافة كالثَّ يخيَّ ارً كالتَّ  ةً ينيَّ ي الدّْ كاحً بالنَّ  اعرً الشَّ  رً مدل تأثُّ  لربطً  وً بأنكاعً  ناصّْ التَّ  تناكؿى  المقصكدي  كافى 
 الحقكؿي  ككذلؾى  ،يادلكالتي ا كمى تي تناكليى كالمعاني الَّ  األلفاظً  أىْـّ  معرفةً لً  ةً الليَّ الدَّ  الحقكؿً  كتناكؿً  ،ةسبلميّْ اإلً 
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 افً ميمَّ  كىذاًف األسمكبافً  ،العربيّْ  بإصكًؿ المُّغًة كالّْمسافً  اعرً الشَّ  دل اىتماـً عف مى  ي تكشؼي تً الَّ  ةً ركيبيَّ التَّ 
 .عرً لمشّْ  الحديثةً  راساتً في الدّْ  ان جدَّ 

كسكؼى أتناكؿي  ،ثبلثًة فصكؿو ك  يا إلى تمييدو تي اعتمدتي الَّ  ةً طَّ الخي  كفؽى  دراستي ىذهً  متي سَّ قى  كقدٍ  
َـّ  ،عمالوً كأ وً فاتً لَّ كمؤى  ،بيا رَّ تي مى الَّ  كاقؼً كالمى  اتً حطَّ المى  ىـٍ كأ شكيب أرسبلفٍ  اعرً الشَّ  حياةى  مييدً في التَّ   ث
تي الَّ  الفنكفً بً  ؽي ما يتعمَّ بً  إحصائيان  دراستوً  َـّ ثي  ،كمضمكنوً  شكموً كى  ،وً عً مٍ جى  ةً صَّ قً  مف حيثي  وي ديكانى  أتناكؿي 
مف  ناصَّ التَّ  أتناكؿي  ؿً كَّ األى  كفي الفصؿً  ،كالممزكجةً  افيةً الصَّ  لمبحكرً  وً كاستخدامً  ،القصائد ا كعددً تناكليى 
 ناصُّ التَّ )خمسًة أنكاع : إلى  تقسيموً  مف خبلؿً  لوي  كسأعرضي  ،إليوً  اقديفى النَّ  كنظرةً  قعوً اكك  نشأتوً  حيثي 
منوي : " التَّناصُّ مع شخصيَّاًت األنبياًء كقصصً  ،بلفسى أرٍ  في شعرً  ينيّْ الدّْ   ،الكريـً  يـ في القرآفً كى

 ،سً قدَّ المي  مع الكتابً  تىناصّّ  َـّ ثي  ،ريفةً الشَّ  ةً بكيَّ النَّ  مع األحاديثً  كتناصّّ  ،الكريـ القرآفً  مع آياتً  كتناصّّ 
َـّ  ميرتّْبان  بيَّ األدى  ناصَّ التَّ  أتناكؿي ك  ،حسبى الٌتسمسًؿ التَّاريخيّْ  مرتٌبان األحداثى  يخيَّ ارً التَّ  ناصَّ التَّ  أتناكؿي ث

تي الَّ  ةى عبيَّ الشَّ  صصى كالقى  األمثاؿً  أىَـّ  ضان ستعرو كأتناكؿي التٌناص الشَّعبيّْ مي  ،ـً تاريخيَّان الشُّعراءى  حسبى األقد
َـّ أتناكؿي التَّناصَّ األسطكرمّْ رغـى  ،كردٍت فييا  ي ففيوً انً الثَّ  ا الفصؿي مَّ أى  (،يكافً في الدّْ  كركدهً  رةً نيدٍ  ث

َـّ  ،في ذلؾى  اقديفى النَّ ك  عمماًء المُّغًة  آراءً  عفٍ  ثي أتحدَّ  بحيثي  ةً الليَّ الدَّ  لمحقكؿً  أعرضي سى   بعرضً  أقكـي  ث
براز دالالًتيا كداللًة  بلف مف خبلًؿ تكظيؼً سى أرٍ  في شعرً  ةً الليَّ الدَّ الحقكًؿ  األلفاًظ كالمعاني الياٌمة كا 
 ةً ركيبيَّ التَّ  كؿً سأعرضي لمحق الفصًؿ الثَّالثً كفي  ،كغيًرىا ،كالمرأة ،كالٌمكف ،كالٌديف اف كالمك ،المكت

ـي كالتَّأخيري "ك  ،كالحذؼي  ،الٌتككيدي  كىي :" ،ميختاران أكثرى الحقكًؿ تكظيفان  بحيثي أعرضي ألمثمةو عمييا  ،التَّقدي
  .مف شعًر الٌديكاًف بالتَّحميًؿ كالتَّكضيح

 تعمقةً المي  كصياتً التَّ  ذكرً  كضركرةً  ،راستي ىذهً في دً  ما كردى  ىْـّ أى  مف تمخيصً  دَّ بي  بلفى  اتمةي خى ا الٍ مَّ أى كى  
 دَّ بل بي ف ،لممبلحًؽ اٌلتي ختمتي بيا دراستي كمع عرضو  ،شكيب أرسبلف البيافً  أميرً  ديكافً  دراسةً  ةً بأىميَّ 

يخ أحمد الشَّ  كتبً  يا مجمكعةً مى رأسً ة كعى خصيَّ الشَّ  ىذهً  تٍ تي تناكلى الَّ  الكتبً  ةً إلى أىميَّ  مف اإلشارةً 
ة األدبيَّ  الفنكفً "  ككتابً  باعي صطفى السّْ لمي " يخ ً ارً عظماؤنا في التَّ "رل ككتاب خٍ أي  ككتبو  ،رباصيالشَّ 

كغيرىا مف  ،لخميؿ أحمد خميؿ " المبدعكف العرًب  أعبلـً  مكسكعةً " ك ،قدسيألنيس المى  " ياكأعبلمً 
 ،ى بوً أكصى كى  وي ا قالى كمى  ،وً لمكاقفً  كذكرتٍ   وي كأدبى  وي أرسبلف كديكانى  شخصيةى  تي تناكلتٍ الَّ  كالمقاالتً  الكتبً 
َـّ  ،فيوً  كقيؿى    .دكؿو ميفصَّؿي جى فً  رتيبً بالتَّ  يكافً الدّْ  حتكياتً مي  ري كٍ ذً  ث
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 كمنيا : صعكبةً  راستي ىذهً ي دً فً  كىاجيتنيي تً الَّ  عكباتً إلى الصُّ  مف اإلشارةً  دَّ ال بي  كأخيران  
 ان شكيب أرسبلف فنيَّ  اعرً الشَّ  في ديكافً  صةو تخصّْ مي  راساتو دً  كجكدً  كعدـً  ،لمديكاف عمى نسخةً  الحصكؿً 

كال  ،ان سمكبيَّ أي  يكانوً دً  فيدني في تحميؿً ا تي يى مَّ عى  اعرً الشَّ  ةً شخصيَّ  راسةً في دً  ؽً عمُّ فعني إلى التَّ ا دى ممَّ  ،ان كنقديَّ 
 (،التي ىذهً سى عمى رً  شرفةً المي )الديف  بناف صبلحً  ةً كتكر تي : الدُّ ذى اتً سى إلى أى  الجزيؿً  كرً بالشُّ  ـي قدُّ ني التَّ فكتي يى 

كتكر جماؿ غيظاف كالدكتكر محمد بنات كتكر حسيف دراكيش كالدُّ كالدُّ  ،ازمكتكر مشيكر حبَّ كالدُّ 
 يذهً خرج بً ى أى ادم حتَّ رشى ي كا ً حً صٍ في تكجييي كني  زي ارً البى  كري ـ الدَّ ليي  كافى  ذيفى الَّ  ،أحمد دعمسكالٌدكتكر 

نا إلى مكتبتً  ضاؼي تي  جديدةو  ةو أدبيَّ  نةو بً لى  إضافةً بً  خيره  ما فيوً ني لً قى كفّْ يي  أفٍ  كأدعك اى  ، تكاضعةً المي  سالةً الرّْ 
 كما ليا  ،ةً ركيبيَّ كالتَّ  ةً الليَّ الدَّ  كالحقكؿً  ناصّْ سمكبي التَّ في أي  تحديدان كى  ةً سمكبيَّ ة األي راسى الدّْ  مف حيثي  ةً العربيَّ 

 .فيوً  طحيةً كالسَّ  العميقةً  الالتً عف الدَّ  لكشؼً اك  ،العربيّْ  عرً الشّْ  في تحميؿً  مف دكرو 

   وا ولي التوفيؽ

       الباحث
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 مييد :الت  

 إلى مدارسى  تبعكفى ذيف كانكا يى الَّ  الكبارً  عراءً كالشُّ  مف األدباءً  عددو  ببركزً  الحديثي  العصري  يى ظً حي  
 كأكائؿً  عشرى  اسعى التَّ  القرفً  في أكركبا آكاخرى  تي ظيرتٍ الَّ  ةً كاألدبيَّ  ةً العمميَّ  رىـ بالنيضةً تأثُّ  بسببً  عديدةو 
عمى  لممحافظةً  األدباءً  انبرل بعضي  فقد ،ةاإلسبلميَّ  الخبلفةً  مع سقكطً  تي تزامنتكالَّ  ،العشريف القرفً 
كا عمى ذيف حافظالَّ  كمف بيف ىؤالءً   مف الغربً  الكافدً  الجديدً  األدبً  كبةً المك  كانبرل آخركفى  ،القديـ األدبً 
 كشكيب أرسبلف ،كحافظ إبراىيـ ،كمحمكد سامي الباركدم ،أحمد شكقي عراءً الشُّ  القديـ أميري  األدبً 

 .نا ىذهً في رسالتً  ةو سمكبيَّ أي  دراسةن  وي ديكانى  كندرسي   وي أعمالى ك  وي حياتى  ذم سنتناكؿي الَّ  (البيافً  أميرً )

 :  (أمير البياف)شكيب أرسالف 

 : وُ ونسب : ولدتوُ  لً أو  

 ذم يعكدي عماف الَّ أرسبلف بف المنذر بف النُّ  يف بففخر الدّْ  بف حمكد بف حسف بف يكنس بفشكيب  كلدى  
، (ـ 554 ت :)المناذرة  ممكؾً  كىك أحدي  في العراؽً  الحيرةً  ممؾى  ،ماءالسَّ  المنذر بف ماءً  إلى الممؾً  نسبوي 

ـى  مف رمضافى  ؿى األكَّ  ثنيفً اال لبناف ليمةى  فيركت بي مدينةً  كيفات قربى الشٍ  في قريةً   ةو كستَّ  كمائتيفً  ألؼو  عا
ـى  ؿً األكَّ  كانكفً  مف شيرً  كالعشريفً  لمخامسً  المكافؽً  ،لميجرةً  كثمانيفى   كستيفى  كتسعةو  كثمانمائةو  ألؼو  عا
 األسفؿً  ربً الغ لناحيةً  مديران  فى يّْ كقد عي  ،كريمان  عاقبلن  رجبلن كافى ك  رزيان حمكد بف حسف دي  كالدهي  ككافى  ،لمميبلدً 
شكيب ):  كىـٍ  ميا في اإلمارةً عي  ا مناصبى دك تقمَّ  حيثي  يـ أمراءي جميعي  خمسةه  مف األبناءً  كلوي  ،بنافمف ل

 لممجاىدً  نائبان  عادؿه  كافى كى  ،شكيب كنسيب األميرافً  ىـ عمى اإلطبلؽً كأشيري  (كعادؿ أحمدكنسيب كحسف ك 
 عاشتٍ  كقدٍ  ةن شركسيَّ  فكانتٍ  وي ا كالدتي أمَّ  ،الفرنسي ستعمارً ضد اال الجيادى  ذم قادى الَّ  (1)سمطاف باشا األطرش

 وً في سفرياتً  ككافى  ،اجمَّ  ان ا حبَّ يى حبُّ ي شكيبه  كافى  كقدٍ  ،قميمة بسنكاتو  هي دى بع كتكفيتٍ  ،عاـ مف مئةً  أكثرى 
ا في يى زيارتي  وً عمي لتسيؿى  مف سيكناىا قريبو  في مكافو  عمى اإلقامةً  كيحرصي  ،ايلزيارتً  العكدةى  مراران  كؿي ايح
 كىيى  ،مط في األردفٍ السَّ  مدينةً  مف مكاليدً  الخاص بيؾ حاتكغك ميمى بنتي فيي سي  وي ا زكجتي كأمَّ  ،ةمرَّ  كؿّْ 
 حسبى  وي نَّ ألى  ةً نَّ مف السُّ  جى تزكَّ  وي  أنَّ إالَّ  ةً نَّ مف السُّ  جكفى ال يتزكَّ  كالدركزي  ،ان رزيَّ دي  ان كافى شكيب أفَّ  كرغـى  (2) ،ةه يٌ نٌ سي 
كىكذا  ،مذىبان  ان يَّ نّْ كسي  نسبان  ان رزيَّ دي  فظؿَّ  ،الجماعةكى  ةً نَّ السُّ  أىؿً  مذىبى  عى بى كاتَّ  ،الكريـ القرآفى  قد حفظى  كاياتً الرّْ 

                                                           
 .ـ 1982تكفي إثر نكبة قمبية ألٌمت بو سنة  ،قاد الثكرة السكرية الكبرل ضد الفرنسييف ،قائد مجاىد درزم سكرم - 1
 .(1/818) ،معجـ المؤلفيف ،عمر كحالة - 2
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 عامان  عشريفى  ابنةي  ا كىيى تزكجيى إٍذ  ليا دائمان  ان كفيَّ  ككافى  ،اكثيرن  زكجتوي  كقد أحبَّ  ،كاياتالرّْ  أشارت أغمبي 
َـّ  ،غالب البكري  ابنوي  لوي  كأنجبتٍ  ،تقريبا عامان  أربعيفى  رهي عم في حيف كافى  تقريبان  عيـ الزَّ  زكجةي ) يابنتو مى  ث
َـّ ابنتوي الصُّغرل (أبيو زعامةً   _ كريثي يا كليد جنببلط رزم كماؿ جنببلط كابني الدُّ   .(ناظمة) ث

 :ةياسي  والس   ةِ عممي  ال وحياتوُ  نشأتوُ :  ثانياً 

 كالقرآفى  ةى العربيَّ  غةى المُّ  هي أبناءى  ـى عمّْ يي  عمى أفٍ  حريصان  كافى  كالدهي  كلكفَّ  ،ةرزيَّ دي  ةو شكيب أرسبلف في أسر  نشأى   
ـى  ـى  القرآفى  شكيبه  فحفظى  ،اإلسبلـ كمبادئى  الكري  في ًسني كدرسى  ،أفندم يخ أسعد فيصؿالشَّ  عمى يدً  الكري
َـّ  ،كيفاتالشٍ  )األمريكاف( في بمدتوً   األكلى في مدرسةً  عمرهً  يخ الشَّ  عمى يدً  ةً العربيَّ  غةً المُّ  عمكـى  درسى  ث

في  ةى كالفرنسيَّ  ةى ركيَّ التُّ  غتيفً المُّ  درسى كى  ،في بيركت (الحكمةً ) في مدرسةً  (ـ1930ت : ) ستانيعبد ا البي 
ـى  جى كتخرَّ  في بيركت أيضان  ةمطانيَّ السُّ  المدرسةً  َـّ  ،كثمانيف كسبعةو  كثمانمائةو  ألؼو  فييا عا  في دمشؽى  استقرَّ  ث

يخ التقى الشَّ  إلى اسطنبكؿ حيثي  كسافرى  (ـ1905ت : ) د عبدهيخ محمَّ الشَّ  ركسى فييا دي  حضرى   فترةن 
 في المدفً  ؿى كمنيا تنقَّ  ،يـكتاريخً  الغربً  عمى ثقافةً  معى اطَّ  كىناؾى  (،ـ1897 ت :)يف األفغانيالدّْ  جماؿى 
ـى في سكيسرا كأق كجنيؼى  لكزافى  زارى  إذٍ  ةً بيَّ ك األكر  ـى  ،نابكلي في إيطاليا زارى كى   ،طكيمة فترةن  في األخيرةً  ا  كأقا

 الحجّْ  لتأديةً  المكرمةً  ة كمكةى دّْ جً  زارى كى    بكرسعيدى  فقد زارى  العرًب  في ببلدً  موي ا تنقُّ كأمَّ  ،في برليف فترة
 ؼي حٍ الصُّ  كقد طالبتٍ  ،الفرنسي االستعمارً  زمفى  ا كلبنافى إلى سكريَّ  مف العكدةً  عى نً مي  أفٍ  بعدى  ،المنكرةى  دينةى كالم

ككانت  ،كالعمًؿ عمى طردًه منيا العربً  مف ببلدً  االستعمارً   إلى محاربةً  وً دعكتً  بسببً  وً بإعدامً  ةى الفرنسيَّ 
 بعدى  يا إلى العربً إعادتً  كمحاكلةً  ،الخبلفةً  عمى دكلةً  إلى المحافظةً  وً بدعكتً  ؿي تي تتمثَّ الَّ  ةي ياسيَّ السّْ  وي مكاقفي 
لغائً عندى األتراًؾ يا طً سقك   حركاتً ل داعمان  كافى قد ، ك (ـ1938ت : ) مصطفى أتاتكرؾ يا عمى يدً كا 
 إلى تشكيؿً  اعيفى كالدَّ  يفى ماعالدَّ  مف أكائؿً  كيعتبري  ،هً كأشعارً  وً كتاباتً  مف خبلؿً   في العالـ العربيّْ  رً حرُّ التَّ 

دى األمَّةى ضدى االستعماًر كيعيدىىا إلىكك ،ةً اإلسبلميَّ  كؿً الدُّ  كرابطةً  ةً العربيَّ  الجامعةً   (1)ؿّْ ما مف شأنًو أٍف يكحّْ
 حؼي الصُّ  تٍ غمقى كأي  ،وي كتبي  نعتٍ فمي  ،قكيَّان  كعمبلئوً  مف االستعمارً  عميوً  اليجكـي  كافى  لذلؾى  ،سالًؼ عيًدىا

 .البيافً  كأميرى  المجاىدى  ،العربً  رً رُّ حى التَّ  قادةي  أطمؽى عميوً ك  ،هكآراءى  هي أفكارى  تي تنشري الَّ  كاإلذاعاتً 

 

 
                                                           

 .(1/818) ،معجـ المؤلفيف ،عمر كحالة - 1
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 :هُ وآثارُ  وُ أعمالُ :  ثالثاً 

د يخ محمَّ : الشَّ  ف ىؤالءً عنيـ كمً  كأخذى  ،ـعاشرىي  ذيفى الَّ  كالقادةً  شكيب ارسبلف بالعمماءً  البيافً  أميري  رى تأثَّ   
 لمخبلفةً  المتحمسيفى  أحدي  (ـ1887 ت :)   ياؽدٍ كأحمد فارس الشٌ  ،يف األفغانييخ جماؿ الدّْ كالشَّ  ،هعبدي 

 يعمؿي  افى ذم كالَّ  (1)(كرنيميكس فانديؾكتكر )بالعالـ األمريكي الدُّ  رى تأثَّ كما  ،ليا اعميفى كالدَّ  ةً اإلسبلميَّ 
 (2).مع العرب متعاطفان  ككافى    ي بيركتى ف ةً كيَّ األمري في الجامعةً  محاضران 

 ت :)     ضاد رشيد رً كمحمَّ  ،د سامي الباركدمك ـ : محمكمنيي   ،رثي ـ كي بيـ فيي  رى تأثَّ  ذيفى الَّ  ا األدباءي كأمَّ 
براىيـ اليازجي (ـ1935 سماعيؿ صبرم ،أحمد شكقي عراءً الشُّ  أميري ك  ،(ـ1906ت :  ) كا   ت :) كا 
  .(ـ1923

عف  دافعان مي  يا مجاىدان عاشى  عامان  ثمانيفى  ىا عمى مدارً تي أصدرى الَّ  الغزيرةً  كمؤلفاتوً  كمف إصدارتوً 
 ياسي كشعرً عر السّْ في الشّْ  ديكاف شكيب أرسبلف):  البيافً  بأميرً  يا ليٌقبى كثرتً  بً تي بسبالَّ ك  ،الحؽّْ 

 حينما اشتغؿى  أصدرى كى  .ىذه يفي رسالتً  ةو أسمكبيَّ  دراسةو في  تناكلوي ذم سأالَّ  (كالمراثي كالمدائحً  المناسباتً 
ـى  (اإلسبلـً  لكاءً ) جريدةى  حافةً في الصَّ   ةً األمَّ  ةى مجمَّ ) كأصدرى   كعشريفى  كاحدو ك  كتسعمائةو  ألؼو  في بارليف عا
 مع األديبً  كثبلثيفى  كاثنيفً  كتسعمائةو  كألؼو  كثبلثيفى  تسعمائةو ك  ألؼو  العاميفً  بيفى  في جنيؼى  (ةالعربيَّ 

مج صحؼو  في إصدارً  كساىـى    يا خمسيفى مجمداتً  عددي  كبمغى  (،ـ1980ت : ) إحساف الجابرم  تو بلَّ كى
 االستعمارً  كطردً  ةً اإلسبلميَّ  إلى الكحدةً  اعيةً الدَّ  كالقصائدً  ىا بالمقاالتً كما أمدَّ  ،ةً العربيَّ  خرل في الببلدً أي 

 المعارؼً  ـ لدائرةً ليفيً في تأٍ  فييا المستشرقكفى  تي كقعى الَّ  مف األخطاءً  كثيران  حى كصحَّ  ،أشكالوً  ةً بكافَّ 
 (3) منيا: ،ةً إلى العربيَّ  تبان كي  كترجـى  ،كاالجتماع اريخً تَّ كال ياسةً كالسّْ  في الفكرً  ثيرةن ك تبان كي  ؼى ألَّ كى  ،ةاإلسبلميَّ 

يطاليا كجزائرً  العربً  غزكاتً  تاريخي  .1  –بعة األكلى الطَّ  ،طالمتكسّْ  البحرً  في فرنسا كسكيسرا كا 
 .مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه في مصر -ـ 1933سنة 

عيسى  مطبعةي  –ـ  1939 –األكلى  بعةي الطَّ  ،ةاألندلسيّْ  كاآلثارً  في األخبارً  ةي ندسيّْ السُّ  الحمؿي  .2
 .(خبلصةي تاريًخ األندلسً )كمعوي كتابي :  ،البابي الحمبي كشركاه في مصر

                                                           
 ـ(.1895كأسس الجامعة األميركية )ت:  ،ساىـ بتأسيس مدارس في لبناف ،مستشرؽ كأديب كعالـ أمريكي - 1
 .(141/  1) ،أمير البياف شكيب أرسبلف ،أحمد الشرباصي ،انظر - 2
 .(513/  2) المصدر نفسو  ،انظر - 3
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مطبعة عيسى  –ـ 1939سنة  –األكلى  بعةي الطَّ  ،ىـ ؟غيري  ـى ؟ كلماذا تقدَّ  المسممكفى  رى لماذا تأخَّ  .3
 .البابي الحمبي كشركاه في مصر

مطبعة ابف زيدكف  –ـ 1937سنة  –األكلى  بعةي ، الطَّ عامان  خاء أربعيفى إً ضا أك د رشيد رً يّْ السَّ  .4
 .في دمشؽ

مطبعة عيسى البابي  –ـ 1936سنة  –األكلى  بعةي الطَّ  ،عامان  أربعيفى  أك صداقةي  ،شكقي .5
 .الحمبي كشركاه في مصر

 بعةي ترجمة : شكيب أرسبلف الطَّ  ،راج : تأليؼ : الككنت دم شاتكبريافبني سً  آخري  ركايةي  .6
 (1).مطبعة المنار في القاىرة ،ـ1925سنة  –األكلى 

 في المكتبةً  دةن ك مكج ،مخطكطةن  كالعشريفى  األربعى  تجاكزتٍ  فقدٍ  ؽٍ تيحقَّ  لـٍ  تي ما زالتٍ الَّ  وي ا مخطكطاتي أمَّ 
في  الجبؿً  أبناءً  في مكتباتً  عةن مكزَّ  أكٍ  (ـ1999 ت :) انيالثَّ  الحسفً  احؿً الرَّ  المغربيّْ  بالممؾً  ةً الخاصَّ 

 األميرً  راتي كمذكَّ  ،في لبنافى  العربً  كبيكتاتي  ،مانيالإلى أ رحمةه ):  ىذه المخطكطاتً  كأشيري  ،كحكرافى  بنافى لً 
 (2).كفاتوً  بعدى  لتنشرى  في القدسً  اإلسبلميّْ  المؤتمرً  في مكتبً  كىي مكجكدةه  ،شكيب أرسبلف

 .فيوِ  وقيؿَ  ،وُ ا  قالَ ومَ  ،شكيب أرسالفْ  ة األميرِ : شخصي   رابعاً 

ـي  رً أثُّ ليذا التَّ  كافى   عراءِ مف الش   بقوُ سَ  فْ شكيب أرسالف بمَ  رُ تأث   .1  توً شخصيَّ  في تككيفً  األثرً  عظي
 ،الخبلفةً  عمى نظاـً  كالمحافظةً  ةً اإلسبلميَّ  ةً األمَّ  يدعك إلى كحدةً  فانطمؽى  ،ةً ياسيَّ كالسّْ  ةً الفكريَّ 
في  المسمميفى  بأمكرً  (3)إلى االىتماـً  تيدؼي  تٍ ككانى  ،في برليفى  ةً ينيَّ الدّْ  عائرً الشَّ  ةى جمعيَّ  سً فأسَّ 

 وي جعمى  كقدٍ  ،افي سكريَّ  فاحً السَّ جماؿ باشا  لؤلميرً  ابعً التَّ  ركيّْ التُّ  مف الجيشً  فيمقان  كقادى  ،ألمانيا
 ائريفى الثَّ  ركزى عا الدَّ كد ،آنذاؾى  مف العربً  ةً العثمانيَّ  كلةً عمى الدَّ  ائريفى لمثَّ  انتقادو  محؿَّ  ىذا العمؿي 
 ،ةً العثمانيَّ  كلةً الدَّ  ضدَّ  حكرافى  ما ثاركا في جبؿً عندى  اعةً مطّْ ل العكدةً إلى  ةً العثمانيَّ  كلةً عمى الدَّ 
 ككافى  ،ا كلبنافى لسكريَّ  الفرنسيّْ  االستعمارً  ضدَّ  ان دمكحَّ  ان ىـ مكقفخاذً كاتّْ  ركزً الدُّ  عمى تكحيدً  كعمؿى 
 كجكدى  عتبران مي  ،الخبلفةً  في إعادةً  األمؿى  فقدى  أفٍ  بعدى  ةً العربيَّ  الجامعةً  إلنشاءً  اعيفى الدَّ  ؿً أكَّ  مفٍ 

 إلى كحدةً  ترمزي  يتً الَّ  لمخبلفةً  الجديدً  البناءً  أصؿى  تككفى  أفٍ  مف الممكفً  لبنةن  ةً العربيَّ  الجامعةً 

                                                           
 .98-58األمير شكيب أرسبلف )حياتو كآثاره( ص  ،سامي الدىاف ،انظر - 1
 .(595 – 580/  2) ،أمير البياف شكيب أرسبلف ،أحمد الشرباصي ،انظر - 2
 .(85 – 80/  1المصدر نفسو ) ،انظر - 3
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 المبعكثافً  في مجمسً  كريةً السَّ  كرافً ح عفٍ  نائبان  خبى كانتي  ،لمعالـً  يا قائدةن كعكدتً   ةً اإلسبلميَّ  ةً األمَّ 
ـى  العثمانيّْ     ةً العثمانيَّ  كلةً الدَّ  الكبرل ضدَّ  ةى بيَّ العر  كرةى الثَّ  عارضى ك  ،كتسعةو  كتسعمائةو  ألؼو  عا

 فكافى  ةً العربيَّ  ةً يا عمى األمَّ عكاقبً  مفٍ  ران محذّْ  الحمفاءً  كدكؿً  االستعمارً  يا ضدَّ كدعا إلى تحكيمً 
 ،اإليطاليّْ  االستعمارً  ضدَّ  المختارً  عمرً  المجاىدً  بقيادةً  يبييفى المّْ  جيادى  كدعـى  ،وً انً في مك هي تحذيري 
ـى  اإليطاليّْ  الغزكً  في كجوً  الغربً  عف طرابمسى  المدافعيفى  مفٍ  ككافى   كتسعمائةو  ألؼو  ليا عا

 يفً يخ جماؿ الدّْ الشَّ  ياي أسسَّ تً الَّ  الفتاةً  ةً العربيَّ  ةً الجمعيَّ  تشكيؿى  دعـى ك  ،لمميبلدً  كثبلثيفى 
 (1).األفغانيّْ 

شكيب  جثمافً  تشييعً  باعي أثناءى مصطفى السّْ  كقاؿى   وِ وفاتِ  في شكيب أرسالف بعدَ  ما قيؿَ  .2
ـ ال كي ركيدى  مكا قميبلن تميَّ  كاإلسبلـً  العركبةً  بفقيدً  يا المسرعكفى : " أيَّ  عيفى المشيّْ  خاطبان أرسبلف مي 

 اريخى أعيا التَّ  مف المفاخرً  جيبلن  ما تحممكفى إنَّ  ،ـ رجبلن كي ى أعناقً عم ـ ال تحممكفى كي تعجمكا ! إنَّ 
نَّ  ،ياإحصاؤىا كتسجيمي  في  بكفى كتيغيّْ  ،ةن أمَّ  ما تدفنكفى إنَّ  ،اسً النَّ  كسائرً  إنسانان  ـ ال تدفنكفى كي كا 

 عثى يا  كبالمى ايا كعإمامى  ترل في األميرً  تٍ كانى  ،أجياؿو  كرجاءى  ،شعكبو  رل آماؿى الثَّ  أعماؽً 
 (2).يا "نيضتً 

 (المتقارب)منيا :  نذكري  ،رةو كمؤثّْ  رائعةو  باعي في قصيدةو مصطفى السّْ  رثاهي ك 

ـْ ػػػَأِمْيػػػَر اْلَبيَ   ػالػِػػٍب ػػػا غػَػػػػػَؾ َأَبػػػػػػاَلـٌ َعَمْيػػػػػػػػسػَػػػ   ػػاِف َأِمْيػػَر اْلَقَم

 َوُثْرَت ِإَباًء ِإَذا اْلَخْطُب َعـْ   ػاَلـِ ػػػَْػب الظ  ػػػػرَْأِيػػَؾ ُحجػػَىتَػػػْكَت بػِػػ  
ْفَت ِفي اأْلَْرِض َتْبِغي الس الـَ  ـْ ػػػِلَقػػْوِمػَؾ َواْلَحؽ  ِمم    َوَطو   ْف َظَم

مَ   ْنَت الذ َمارَ ػػُ ػػػَت اْلِغَمػػاَر َوصػػَفُخضْ     ـْ ػػَوُكْنَت اإلِْ ـَ َوُكْنػػَت اْلَعَم  ػا

 ػَؾ ُدْنَيا اأْلََلـْ ػػػَوَتْيجػُػَر ُرْوحُ   ْػَح ػػػػػتػَػِريػػػػػِمَؾ َأْف َيسْ ػػػآَف ِلِجْسػػػفػَػ  

لَػِو الث ػػ  ػػَد اْلُخػػُمْودِ ػػػِػاَؾ َمجْ ػػػػػْبَت ِبػُدْنيػػػَأَصػ   ـْ ػػػػَوِعْنَد اإلِْ  (3)َواُب اْلَعَم

 حميؿً التَّ  ةً كقكَّ  باالستقراءً  الحافؿً  موً مف سجّْ  تزيدي  كىيى  شكيب أرسالف الخالدةِ  األميرِ  مف أقواؿِ  .3
كدعا إلى  ،الخبلفةً  سقكطً  يا بعدى كتشرذمى  ةً األمَّ  ؾى تفكُّ  عى تكقَّ  إذٍ  ،فؽً األي  البعيدةً  ظرةً كالنَّ  ياسيّْ السّْ 

                                                           
 .40 – 35ص  ،األمير شكيب أرسبلف )حياتو كآثاره( ،سامي الدىاف ،انظر - 1
 .80- 65ص  ،المصدر نفسو ،نظرا - 2
 .200ص  ،ذكرل األمير شكيب أرسبلف ،محمد عمي الطاىر - 3
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 شمؿً  ْـّ في لى  عديدةن  قركنان  وي جدارتى  م أثبتى ذً الَّ  الخبلفةً  نظاـً  مف خبلؿً  ةً األمَّ  عمى كحدةً  الحفاظً 
 ريؼي ىا الشَّ ي قادى تً برل الَّ الكي  ةً العربيَّ  كرةً الثَّ  مف مخاطرً  رى حذَّ كى  ،قةو مفرَّ  غيرى  دةن يا مكحَّ كجعمً  ةً مَّ األي 

 مفٍ  تٍ كانى  إذٍ  ما قالوي  فكافى  ،محمكدةو  يا غيري نتائجى  إفَّ  كقاؿى  ،ةً العثمانيَّ  كلةً الدَّ  ضدَّ  عمي   بفي  حسيفي 
 ،العربً  عمى ببلدً  الغربيّْ  االستعمارً  كسيطرةي  ،ةً العثمانيَّ  كلةً الدَّ  زيمةي برل ىالكي  ةً العربيَّ  كرةً الثَّ  نتائجً 

 أكصى قبؿى  فقدٍ  ،ةً الفمسطينيَّ  ةً القضيَّ  بخصكصً  وي ا قكلي ، أمَّ (1)آنذاؾى  المستعمريفى  يا بيفى كتقسيمً 
  أجمعى  يا إلى العالـً نقمى ت أفٍ  كعميؾى  ،ةن كصيَّ  أكصيؾى  أفٍ  : " أريدي  قائبلن  ثيوً محدّْ  ألحدً  اـو بأيَّ  وً كفاتً 

 ةي الكصيَّ  ىذهً  تٍ فدلَّ  ،في كممتيفً  البيافً  أميري  عنوي  كشؼى  استقراءى  ، كىذا أعظـي (2)"ـ بفمسطيفى كصيكي أي 
 الغصبً  ـ بحكـً ليي  فتصبحى  إلى ييكدى  كتنتقؿي  ،في أيدم االستعمارً  ستظؿُّ  فمسطيفى  عمى أفَّ 
 .؟! تمؾى  ةو كصيَّ  كأمُّ  ؟! ىذا لمقادـً  استقراءو  فأمُّ  ،كاالحتبلؿً 

 أفٍ  ـ مفٍ عمييي  خشيى  أفٍ  بعدى  ـ إلى لبنافى ىي فأعادى  ،في أكركبا فترةن  معوي  تٍ ي عاشى تً الَّ  وً ألسرتً  كصاياهي  كمفٍ 
يـ يعكدكا إلى كطنً  إلى أفٍ  ـإلييً  في دعكتوً  قاؿى  فقدٍ  ،)مي كناظمة( ابنتيوً  ةن كخاصَّ  ،صبحكا إفرنجييفى يي 

ي ال لكنَّ  ،يففي فراقً  عذابان  ي أشدُّ نً : "إنَّ إلى الكطفً  بالعكدةً  ابنتيوً  حينما أمرى  غالبى  وي كابنى  وي زكجتى مخاطبان 
كما  ،ةو إسبلميَّ  عقيدةو  كبدكفً  ،ةو عربيَّ  لغةو  بدكفً  لخرجفى  في جنيؼى  فَّ يتيي ربَّ  فمكٍ  ،إفرنجيات يخرجفى  أفٍ  أريدي 
 ناتي عمى أسمكبً ب تربيةى  أريدي  ،كالحاصؿي  ،الكطفً إلى  فى متى ذىبٍ  إلى الحجابً  فَّ يي إعادتى  ممكنان  يعكدي 

إذا  كلكفٍ  ،ال أرل كطني أفٍ  أنا يجكزي  ،في جنيؼى  هي غيرى  فى م يجدٍ ذً الَّ  ال عمى األسمكبً  ،نا األصيؿً عائبلتً 
 فكيؼى  أكركبا  عمى معيشةً  ـ ال تقدركفى فأنتي  ،حاالن  تعكدكا إلى الكطفً  ـ أفٍ لكي  في أكركبا فبل بدَّ  اني اي تكفَّ 

 كىيى  ،في أكركبا العربً  أخرل لحياةً  صكرةه  فتمؾى  ،" ؟! كىذا لف يككفى  متفرنجكفى  إلى الكطفً  تعكدكفى 
 (3)ـ.يي ـ كعقيدتى يي ـ كلغتى يي كيتى ىي  فينسكفى  ،الغربً  في ببلدً  أبنائوً  بتربيةً  قبؿي ي فٍ مى  لكؿّْ  ةه ككصيَّ  رسالةه 

 :  وُ وفاتُ :  خامساً 

ـى رىي كتحرُّ  ستعماًر الفرنسيّْ عف سكريَّا كلبنافى اال كجبلءً  ،انيةً الثَّ  ةً ميَّ العال الحربً  انتياءً  بعدى   ألؼو  ما عا
 ثى فمكى  ،حافبلن  استقباالن  وي أىمي  وي فاستقبمى  ،لبنافى  شكيب أرسبلف إلى كطنوً  عادى  ،كأربعيفى  كخمسةو  كتسعمائةو 

نك سً  تٍ كساىمى  ،راييفالشَّ  بً تصمُّ  بمرضً  يفى كأربع ةو كستَّ  كتسعمائةو  ألؼو  عاـً  في آخرً  صيبى أي  لى أفٍ إ عامان 
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في  االثنيفً  ليمةى  األخيرةى  وي أنفاسى  لفظى  إلى أفٍ  منوي  فى فتمكَّ  ،الخطيرً  ىذا المرضً  في دعـً  كيمةي الطَّ  هً عمرً 
كالدّْفاًع  بعدى أعكاـو حافمةو بالتَّضحياًت كالجيادً  ،كأربعيف كست   كتسعمائةو  ألؼو  سنةى  ؿً األكَّ  مف كانكفً  اسعً التَّ 

ران كميمقيان نظرتىوي األخيرةى في  ،عف العركبًة كاإلسبلـً  كقد كافى لوي ما تمنَّاهي بأٍف يمكتى عمى ثرل كطنًو محرَّ
فى عميًو نظرةى كدكَّل خبري كفاتًو في أنحاًء لبنافى كسكريَّا فتكافدى األمراءي كاألدباءي كالقادةي ييمقك  ،ربكعًو الجميمةً 
ٌميى عميًو في الجامًع العربيّْ في بيركتى كسارى في مككبًو  إذٍ  ،كشييّْعى في مككبو مىييبو  ة الكداًع األخير  صي

كنيقؿى الجثمافي إلى  (،ـ1964ت : ) الخيكرمّْ  حشده كبيره يتقدَّمييـ رئيسي الجميكريًَّة المُّبنانيًّْة آنذاؾى ًبشارةي 
 .(1)الثَّرىلكيًرم فييىا  حيثي  (وً مسقطى رأسً )كيفاًت قريًة الشّْ 

 شكيب أرسالف : البيافِ  أميرِ  ديوافُ 

 :يوافِ الد   وصؼُ أول : 

مف  عميوً  كالعثكرى  وي جمعى  مكفى ا أى مى  ىك حصيمةي :  (الكحيدةي  النسخةي )شكيب أرسبلف  البيافً  أميرً  ديكافي  
مف  صفحاتو  مسً كخ في مائتيفً  يكافي الدّْ  كيقعي  ،عامان  خمسيفى  شكيب أرسبلف عمى مدارً  اعرً الشَّ  قصائدً 

 ع لمقصائدً ابً فييا الطَّ  تي كقعى الَّ  باألخطاءً  قائمةن  في تتضمَّ  صفحاتو  إلى ثبلثً  إضافةن  طً المتكسّْ  عً طٍ القى 
  حاضرةى  (ةنسككبيديا اإلسبلميَّ اإل) وي اسمي  لكتابو  ان نكانعي  تتناكؿي  ؼو مغمَّ  عمى شكؿً  يا كمنيا صفحةه كتصكيبً 

 صاحبً  الكبيرً  المجاىدً  البيافً  أميرً  إلى تعاليؽً  إشارةه  كفيوً  نكييض  ترجمة : عجاج ،العالـ اإلسبلميّْ 
 .شكيب أرسبلف األميرً  طكفةً العي 

 العثكرى  كفى مى كىك ما أى  ،شكيب أرسبلف األميرً  عمييا : ديكافي  تبى فقد كي  يكافً الدّْ  غبلؼً  ا صفحةي أمَّ  
كتصحيح  يكافً مف ىذا الدّْ  األكبرً  القسـً  عمى طبعً  ككقؼى  ،سنة في خمسيفى  البيافً  أميرً  مف شعرً  عميوً 

 (نشئ المنارمى )المنار  في مطبعةً  ضاد رشيد رً د محمَّ يّْ المرحكـ اإلماـ السَّ  كاإلسبلـً  رؽً الشَّ  : فقيدي  مبلزموي 
 (2).لمميبلدً  فى كثبلثي كخمسو  كتسعمائةو  ألؼو  المكافؽً  لميجرةً  كخمسيفى  كأربعو  كثبلثمائةو  ألؼو  سنةى  في مصرى 

 ت :)طراف()خميؿ مي  بً شكيب أرسبلف المقرَّ  األميرً  لصديؽً  األولى:  متافً مقدّْ  يكافى الدّْ  ري كيتصدَّ  
 أيضان  كتقعي  شكيب أرسبلف البيافً  أميرً  يكافً لدّْ ا لصاحبً :  انيةالث  و  ،صفحاتو  في ثبلثً  كتقعي  (ـ1949
َـّ  ـو اأقس إلى أربعةً  يكافي الدّْ  قسـي كيي  ،صفحاتو  مف ثبلثً  في أقؿّْ   ديكافي  كأخيران  ،كرل األندلسً في ذً  قصيدةن  ث
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 األشعارى  في يتضمَّ  وي أنَّ  كقد ذكرى  ،ه المصرمد عبدمحمَّ  يخً إلى الشَّ  كأىداهي  ،باهفي صً  وي فى م ألَّ ذً الَّ  (الباككرة)
 حيثي  ،لمميبلد كثمانيفى  كسبعو  انمائةو كثم ألؼو  ى سنةى حتَّ  كثمانيفى  كأربعو  كثمانمائةو  ألؼو  ف سنةً يا مً تي كتبى الَّ 
 ابعةً في السَّ  ى أصبحى حتَّ  في الباككرةً  أشعارهً  نظـى  كأكمؿى  ،مف عمرهً  عشرةى  ابعةً في الرَّ  كىكى  عرً الشّْ  ظـى ن بدأى 

 .مف عمرهً  عشرةى 

 : يوافثانيا : محتوى الد  

 لصاحبً  انيةً الثَّ  مةً دّْ قاعر، كالمي طراف رفيؽ الشَّ خميؿ مي  لؤلديبً  يكافً الدّْ  تصديرً  مةً في مقدّْ  ما كردى  حسبى  
 يى مّْ سي  بكامموً  يكافى الدّْ  إلى أفَّ  يكافً لمدّْ  خميؿ مطراف في تصديرهً  أشارى  فقدٍ  ،األمير شكيب أرسبلف يكافً الدّْ 

َـّ منوي  (1)( ىك جزءه الباككرةً ) ديكافى  ، كأفَّ البياف أميرً  ديكافي  َـّ  ،مف عمرهً  عشرةى  ابعةً في السَّ  كتابتوي  ، فقد أت  ث
 كالفكرً  غةً في المُّ  ذلؾ مف كتبو  بعدى  كما كتبوي  ،سنةو  كأربعيفى  سبعو  عمى مدارً  عرً الشّْ  في كتابةً  رَّ استم
َـّ  ،البياف أميرً  لقبى  يناؿي  ذم جعموي الَّ  ةً الغزير  جامبلتً كالمي  ياسةً كالسّْ  شكيب أرسبلف في  ميري األلنا  ذكرى  ث
 ابعةً ى السَّ حتَّ  عشرةى  ابعةً مف الرَّ  بلثالثَّ  عمرهً  في ًسني وً كطباعت الباككرةً  لديكافً  نسجوً  دكافعى  متوً مقدّْ 

 نيا أفٍ انصرافي مف ىذه الدُّ  أخشى مف بعدً فى  ،لناجموً  الكلدً ك ،لقائموً  عرى الشّْ  : " إفَّ  بقكلوً  ذلؾى  بلن معمّْ  ،عشرة
 دى جً ما كي  أجمعى  ألمرم أفٍ  صمحى األ فرأيتي  ،...وي نجمٍ ي بخاطرم ما لـٍ  اسي النَّ  كيمحؽي  ،وي أقمٍ  ما لـٍ  إليَّ  نسبى يي 

َـّ  ،آثارم غيري  ليَّ إً  كال يينسبي  ،أثرم إلى غيرم نسبى ال يي  في أفٍ  أجتيدى  كأفٍ  ،مف أشعارم في يدمَّ   فَّ أى  ث
 ةه صَّ ىا حي فنشري  مأثكرة  ةو سياسيّْ  لمبادئى  فه يا متضمّْ كبعضى  ،مشيكرة ةو تاريخيَّ  بكقائعى  ؽه متعمّْ  القصائدً  بعضى 
 ةو تاريخيَّ  مف كاقعةو  ـٍ فكى  .. .ف اىتدلممَّ  ؿَّ ف ضى مى  كييعرؼي  ،لدى تى اعٍ  فٍ عمَّ  ف اعتدؿى فييا مى  زي يتميَّ  يخً ار مف التَّ 
َـّ  ،مف الخالديفى  عري الشّْ  وي كجعمى  كاريخي التَّ  هي دٍ لـ تخمّْ  مف رجؿو  ككـٍ  ،نشديفالمي  في أقكاؿً  خكفى ىا المؤرّْ نشدى   وي نَّ أى  ث
 وي ف لـ أعرفٍ مى  كمف األعبلـً  ،رابإلى التُّ  ترافقني إلييـ الحسراتي  خكافى كا   ،كأتراب أصدقاءى  يلً  كافى 

 ت :) اعر الكاتبكعبد ا باشا فكرم الشَّ  كائب  الج يخ أحمد فارس صاحبى الشَّ  مثؿى  ،...بكجيوً 
 (،ـ1930 ت :)كأحمد باشا تيمكر ،ـ محمكد باشا ساميصحابي فيي ـ مف أى ذيف رثيتيي ا الَّ فأمَّ  (،ـ1889

  .(2).. ".ىرالدَّ  في جبيفً  ةه رَّ ف كانكا غي ىـ ممَّ كغيرً  أحمد بؾ شكقي كأخي نسيب ك 
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 : يوافة لمد  اإلحصائي   راسةُ ثالثا : الد  

 تّّ كثمانكفى ىا سً عددى  أفَّ  فى الكحيد تبيَّ  وً في ديكانً  تٍ عى ضً ككي  البيافً  يا أميري تي نظمى الَّ  القصائدً  إحصاءً  بعدى  
 يا في ثمانيةو نظمى  كقدٍ  ،المختمفةً  ةً قميديَّ التَّ  عرً الشّْ  في فنكفً  القصائدى  ىذهً  نسجى  كقدٍ   ،مقطكعة أكٍ  قصيدةن 

 ،كالغزؿ ،ككلكالشَّ  ،كالحنيف ،كالفخر ،ينئةكالتَّ  ،كالمدح ،عزيةكالتَّ  ثاءي الرّْ )كىي  ،المعركفةً  عرً الشّْ  مف فنكفً 
 في الجدكؿً  ردناهي ك ذم أالَّ  كزيعً نا بيذا التَّ خرجى  مانيةً الثَّ  الفنكفً  عمى ىذهً  القصائدً  كبعد تكزيعً  (،كالكصؼ

  .(1)ةً المئكيَّ  سبً مع النّْ  ،اآلتي

 ةسبة المئويّ النّ  عدد القصائد عريالفف الشّ  الرقـ
 %31 قصيدة 27 عزيةثاء كالتَّ الرّْ  .1
 %27 قصيدة 24 المدح .2
 %10 ائدقص  9 ينئةالتَّ  .3
 %8 ائدقص  7 الفخر .4
 %4 ائدقص  3 نيفالح .5
 %3 قصيدتاف  ككلالشَّ  .6
 %4 ائدقص  3 الغزؿ .7
 %13 يدةقص 11 الكصؼ .8
 %100 قصيدة 86 المجموع .9
 

 البيافً  أميرً  في ديكافً  األكبري  صيبي النَّ  لوي  كافى  عزيةً كالتَّ  ثاءً الرّْ  ففَّ  أفَّ  الجدكؿً  مف خبلؿً  نبلحظي 
 كثمانيفى  ست   مف أصؿً  كعشركف قصيدةن  عه بٍ سى  أمٍ  ،يكافالدّْ  صائدً ق % مف مجمكعً 31 نسبةً بً  يى ظً حي  فقدٍ 

َـّ  ،ةو شعريَّ  قصيدةو  كثمانيف  ست   مف أصؿً  كعشركف قصيدةن  أربعه  % أمٍ 27 بما نسبتوي  ثاءً الرّْ  ففُّ  جاءى  ث
 حيثي  ينئةً التَّ  ففُّ  ىا جاءى كبعدى   قصيدةن  إحدل عشرةى  البيافً  أميري  وً في نظـى  حيثي  الكصؼً  ففُّ  يميوي  ،قصيدةو 
َـّ   ،قصائدى  فييا تسعى  نظـى   في عددً  كالغزؿً  ا الحنيفً كتساكل فنَّ   قصائدى  سبعى  فيوً  نظـى  حيثي  الفخرً  ففُّ  ث

 بقصيدتيفً  يى ظً حي  ككل حيثي الشَّ  ففُّ  جاءى  كأخيران   قصائدى  بثبلثً  منيما كؿُّ  يى ظً حي  حيثي  المنظكمةً  القصائدً 
 .يكافً الدّْ  مف قصائدً 
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 لؤلمراءً  مدحوً  أثناءى  كاضحان  كافى  في قصائدهً  ياسةً إلى السّْ  اعرً الشَّ  األميرً  ؽً طرُّ عف تى  الحديثى  فَّ إً  
 خاصةن  ،كالكصؼً  ي الحنيفً في فنَّ  ياسةً إلى السّْ  ؽى طرَّ ما تى  كأكثري  ،ثاءً الرّْ  في ففّْ  ككذلؾى  ،عراءً كالشُّ  كالقادةً 
   .األندلسً  لكذكر  ،اكرل طبريَّ في ذً 

 ،عرالشّْ  بحكرً  أشيرى  تناكؿى  فقدٍ  ،هً قصائد في نظـً  البيافً  يا أميري تي استخدمى الَّ  عرً الشّْ  ببحكرً  ؽي فيما يتعمَّ  اأمَّ 
 فى بيَّ تى  ،كثمانكف ىا ستّّ كعددي  فً ايك في الدّْ  المنظكمةً  القصائدً  تحميؿً  فبعدى  ،عمى اإلطبلؽ دامان خىا استكأكثرى 
 مف البحكرً  خمسةن  تناكؿى  حيثي  ،بحران  عشرى  ةى تَّ السّْ  عرً الشّْ  مف بحكرً  مانيةو يا عمى ثنظمى  قدٍ  البيافً  أميرى  أفَّ 

باقي  نظـى كى  ،عديدة عمييا قصائدى  كنظـى  (،كالكافر جز كالرَّ  ،كالمتقارب ؿ مى كالرَّ  ،الكامؿ)كىي  ،افيةً الصَّ 
َـّ  (،كالخفيؼ ،كالبسيط ،كيؿالطَّ )كىي :   الممزكجةً  مف البحكرً  عمى ثبلثةو  قصائدهً   البحكرً  تصنيؼي  كقد ت
 اآلتي : بينيا في الجدكؿً  ةي المئكيَّ  سبةي كالنّْ  ،يا عميياتي نظمى الَّ  القصائدً  كعددي  كتكزيعييا

 ةالمئوي   سبةُ الن   عميوِ  المنظومةِ  القصائدِ  عددُ  عريالش   البحرُ  قـالر  
 %38 قصيدة  33 الطكيؿ بحري  .1
 %22 قصيدة  19 الكامؿ بحري  .2
 %18 قصيدة  17 البسيط بحري  .3
 %8 ائدقص   7 الخفيؼ بحري  .4
 %6 ائدقص   5 الكافر بحري  .5
 %4 ائدقص   3 المتقارب بحري  .6
 %2 كاحدة قصيدة   الرجز بحري  .7
 %2 كاحدة قصيدة   الرمؿ بحري  .8
 %100 قصيدة 86 المجموع .9
 تي تيستخدـي الَّ  عشرةى  ةى تَّ السّْ  عرً الشّْ  مف بحكرً  بحكرو  ةى ثماني اكتفى باستخداـً  البيافً  أميرى  أفَّ  نبلحظي  

ًمف % 38 ما نسبتوي بً  يى ظً حي  حيثي  ،الممزكج كيؿً الطَّ  عمى البحرً  هً قصائدً  أكثرى  نظـى  كقدٍ  ،عرً الشّْ  في نظـً 
 كثبلثيفى  ان ثبلث عمى ىذا البحرً  نظـى  كقدٍ  ،قصيدة كثمانكفى  ستّّ ىا كعددي  يكافً في الدّْ  المنظكمةً  القصائدً 
َـّ  ،قصيدة في  المنظكمةً  % مف القصائدً 22 ما نسبتوي  عميوً  نظـى  افي فقدٍ الصَّ  الكامؿً  بحري  في ذلؾى  تبلهي  ث

َـّ  ،قصيدة عشرةى  تسعى  عمى ىذا البحرً  نظـى ك  ،يكافالدّْ   عشرةى  سبعى  عميوً  نظـى  ذمالَّ  البسيطً  بحري  تبلهي  ث
افي الصَّ  الخفيؼً  بحري  تبلهي  كقدٍ  ،يكاففي الدّْ  المنظكمةً  صائدً الق % مف مجمكعً 22 ما نسبتوي  أمٍ  ،قصيدة
َـّ  ،قصائدى  سبعى  عميوً  نظـى  حيثي  َـّ  ،قصائدى  خمسى  عميوً  نظـى  كقدٍ  ،يافً الصَّ  الكافرً  بحري  ث  تقاربً المي  بحري  ث
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 لكؿ   ةو كاحد بقصيدةو  افييفً الصَّ  ؿً مى الرَّ  كبحري  جزً رَّ لا بحري  يى ظً حي  كأخيران  ،قصائدى  ثبلثى  عميوً  كنظـى  ،افيالصَّ 
 .مانيي مً 

 :  ةُ سموبي  األُ 

مٍ  ،ان ذى خٍ أى  ذى خى أى عني كيى  بان مٍ سى  كمصدرهي  بى مى سى  مف الفعؿً  ةي سمكبيَّ األي  مف  طري السَّ  فيكى  ا األسمكبي مَّ أى  ،بكٍ الثَّ  بي كالسَّ
 ساليبي كب أى سمي أي  كجمعي   عني الففُّ يى  ةً انيـ الثَّ بضـ البلَّ  كبي مي كاأليسٍ  ،أك الكجوً  أك المذىبً  ريؽً أك الطَّ  النخيؿً 

 .(1)انيفٍ فى أى  أمٍ 

ا أمَّ  حتً النَّ  ففُّ  بوً  ييقصدي ك  ؽ.ـ( 322)ت: سطكري أى  عمى يدً  اليكنافً  عندى  ظيرى  بي  دى أن  كمصطمحو  ةي سمكبيَّ كاألي 
"  : فقاؿى ( ـ1078)ت: رجانيالجً  القاىرً  صطمح عبدي إلى ىذا المي  ؽى تطرَّ  فقدٍ  العربً  غكييفى المُّ  عندى 
 " : وي إنَّ  بقكلوً  (ـ1284)ت: القرطاجني حازـي  إليوً  كأشارى  ،(2)"فيوً  ريؽً كالطَّ  ـً ظٍ مف النَّ  ربي ىك الضَّ  بي سمك األي 

 نسجي ذم تي الَّ  نكاؿي " المً  : وي أنَّ بً  وي فى فعرَّ  ـ(1406)ت: مدكفى خي  ابفي ا أمَّ  ،(3)" ةالمعنكيَّ  أليفاتً التَّ  ىيئة تحصؿ مف
َـّ ، (4)"فيوً  غي ذم تيفرَّ الَّ  البي أك القى  بي راكيتَّ ال فيوً   لمميبلدً  عشرى  اسعى التَّ  القرفً في  الغربً  عندى   المفيكـي  رى طكَّ تى  ث

 إذٍ  ،ـ( الَّذم ييعتبري مؤسسى عمـً المُّغًة الحديث1913ر )ت:كيسرم فرديناف دم سكسك عمى يًد العالـً السّْ 
ًؿ ربًط عبلقةو بيفى المُّغًة كالحديًث كتحميًؿ الرُّمكًز المُّغكيًة، مظاىًر األيسمكبيًَّة في األدًب مف خبلعف  كشؼى 

ـٍ يعتبٍر كجكدى عبلقةو بيفى الصَّكًت كالمفيكـ كفرَّؽى بيفى مناىًج  ،كدراسًة التَّركيًب العاـً لمنّْظاـً المُّغكم، كل
ـٌ بعنصرً  ،لمغةكالتأثيرات الجغرافية في االدّْراسًة الكصفيًَّة كمناىًجيا التَّاريخيًَّة  ـٌ أنَّ  ،اإليحاءً  كاىت  ربطى  وي ث

َـّ بالدّْراسًة الكصفيَّةً  ،يا ببعضو يا بعضى جميعى  غةً المُّ  مككناتً   ى عنصرً حتَّ  كتً الصَّ  مف عنصرً  غةً لمُّ  كاىت
َـّ تىطكَّرى الميصطمحي عمى يًد العالـً (5)ركيبً التَّ   " ىكى  : قائبلن  عٌرؼى األسمكبى  إذٍ  ـ(1947)ت:شارؿ بالي  ، ث
 .(6)"ةً اسيَّ عف الحس رةً المعبّْ  بالعاطفةً  المشحكنةً  غةً في المُّ  عبيرً التَّ  كقائعً  ييعنى بدراسةً  عمـه 

 

 

                                                           
 .(473-471ب( ص-)أ 1لساف العرب : ج ،ابف منظكر - 1
 .46تحقيؽ : محمكد شاكر , ص ،دالئؿ اإلعجاز .عبد القاىر الجرجاني - 2
 .تحقيؽ : محمد الحبيب بف الخكجة ،49ص ،منياج البمغاء كسراج األدباء ،حاـز القرطاجني - 3
 .تحقيؽ : عبد ا محمد الدركيش ،(398/  2) ،مقدمتو ،ابف خمدكف - 4
 .ترجمة : د. يكئيؿ يكسؼ عزيز ،245 – 240ص  ،فريديناف دم سكسكر)سكسير(، عمـ المغة العاـ ،انظر - 5
 ،ترجمة : د. شكرم عياد  ،25 – 24ص ،المغة العاـعمـ األسمكب كعمـ  ،شارؿ بالي - 6
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 كفرَّؽى الباحثكفى بيفى عمـً األيسمكًب كاأليسمكبيًَّة مف خبلًؿ االعتباراًت اآلتيًة :

 .لوي أسسه كقكاعد أمَّا األيسمكبيَّةي فإنَّيىا عمـه  ،اعتباري األسمكًب أصؿه لمكبلـ .1
ةن مف السّْياؽ .2 أمَّا األيسمكبيَّةي فييى الكشؼي عف ىذًه  ،األيسمكبي إنزاؿي القيمًة التَّأثريًَّة مىنزلةن خاصَّ

 .القيمًة التَّأثريًَّة مف ناحيًة جماليَّةو كنفسيَّةو كعاطفيَّة
 .انيسى لمّْ ا عبيرً التَّ  دراسةي  ةي سمكبيّْ كاألي  ،سانيالمّْ  ىك التعبيري  سمكبي األي  .3

 يغً الصّْ  ىي جممةي  ةي سمكبيّْ : " األي  فقاؿى  كاحدو  في تعريؼو  عريفاتً التَّ  ىذهً  يجمعى  أفٍ  باحثه محدثه  حاكؿى  كقدٍ 
 كبيافً  المتكمـً  ذاتً لً  مف بسطو  ذلؾى  ستتبعي كما يى  الخطابً  كتكثيؼً  القكؿً  ثراءً عمى إً  تي تعمؿي الَّ  ةً غكيَّ المُّ 
ـى  كقالكا بأفَّ   ةً سمكبيَّ كاألي  سمكبً األي  بيفى  ؽٍ فرّْ لـ يي  كالباحثيف العمماءً  ككثيره مف (1) ،" امعفي السَّ  أثيرً التَّ   عم
ـي  ،نفسوً  ريؽً في الطَّ  يسيرافً  ةي سمكبيّْ أك األي  سمكبً األي  عمى  بناءن  صً النَّ  تحميؿً  عندى  ذم يقؼي الَّ  فيما العم
عمى اعتباًر األسمكًب أك األسمكبيًَّة عمـه لوه قكاعده  د اتفقكاكق ،ساليبوً بأى  إلى العمـً  كصكالن  حميؿً التَّ  ستكياتً مي 

، (6)كعبد السبلـ المسدم، (5)برند شبمنر ،(4)كبيير جيرك  (3)، كمف أمثمة ىؤالء : ميكائيؿ ريفاتير(2)كأسسو
 ىكى  مكبى ساألي  فَّ إً  القكؿى  ستطيعي ما نى بَّ كري ، (9)كمحمد عبد المطمب  (8)، كشكرم عٌياد(7)كنكر الديف السد

ما  بلصةً خي  إيجازي  كيمكفي  ،غةً المُّ  يا عمماءي تي كضعى يا الَّ سسً كأي  ىابقكاعدً  ةً سمكبيَّ لى األي إً  رى طكَّ ذم تى الَّ  األساسي 
 .ليذا المفيكـً  دقيقةو  كقكاعدى  ،كاضحو  بتعريؼو  العرب كغيرىـ لمخركجً  غةً المُّ  عمماءي  ذكرهي 

 

 

 

                                                           
 .118-117الببلغة األسمكبية ص  ،محمد عبد المطمب ،انظر - 1
 .(37األسمكبية : الرؤية كالتطبيؽ( , ص)انظر : يكسؼ أبك العدكس  - 2
 .ترجمة : حميد لحمداني ،19معايير تحميؿ األسمكب : ص ،ميكائيؿ ريفاتير ،انظر - 3
 .ترجمة : منذر عياشي ،8-5ص ،األسمكب كاألسمكبية ،ير جيركبي ،انظر - 4
 .ترجمة : محمكد جاد الرب ،125ص  ،عمـ المغة كالدراسات األدبية ،برند شبمنر ،انظر - 5
 .43ص ،األسمكبية كالنقد األدبي ،عبد السبلـ المسدم ،انظر - 6
 .10ص  ،األسمكبية في النقد األدبي الحديث ،نكر الديف السد ،انظر - 7
 .5ص ،المغة كاإلبداع ،شكرم محمد عٌياد ،انظر - 8
 .357الببلغة األسمكبية ص ،محمد عبد المطمب ،انظر - 9
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تًو كرصانتًو مطركحان لمميتمقي الَّذم بدكرًه يجبي أٍف  : يعتبري  رجانيالجِ  القاىرِ  عبدُ :  أول النَّصَّ األدىبي بقكَّ
نا  ،كمعرفًة الميجمًؿ كالمفصًؿ فيوً  ،يككفى حاذقان في كشًؼ مكنكناًت ىذا النَّصّْ بالتَّحميًؿ كالبحث كىذا يذكّْري

ـى  فىرىدَّ  ،ال تقكؿي مف الشّْعًر ما ييفيـي ؟ بحكاًر أبي تماـو مع أحًد السَّامعيفى لشعرًه حيثي قاؿى ألًبي تماـ : ًل
ـى ال تىفيـي ًمف الشّْعًر مىا ييقاؿي ؟ كليذا يىرل الًجرجاني أفَّ الميتمقي يجبي أٍف   (1)عميًو أبك تماـو قائبلن : كًل

 (2) .يتمتَّعى بالذَّكًؽ كالعبقريًَّة حتَّى يىستخرجى مكاًمفى أيسمكًب األديًب الميرًسؿً 

قٍد استحؽَّ المَّقبى فأبدعى في  (األديبى ): ييركّْزي عمى المتمقي باعتباًر أفَّ المرسؿى  ريائيؿ ريفاتميكثانيا : 
كعمى المتمقي أٍف ييعطيوي حٌقوي مف خبلًؿ الذَّكًؽ كالعبقريًَّة فيكشؼي عف مىكاًمًف الدَّالالًت  ،أيسمكبًو كتصكيراتوً 

ـى ري ،كالمىضاميًف كاألساليب أٍك قارئه  ،فاتر الميتمقي إلى أقساـو ثبلث  فيكى إمَّا قارئه عيٍمدةكليذا فقٍد قسَّ
 (3)كىكى أقمُّييـ شأنان. ،أٍك قارئه عاًدم ،متكسّْط

" :قائبلن  ةً سمكبيَّ في األي  الفصؿى  القكؿى  أكردى  حيثي  ةً سمكبيَّ األي  كقكاعدً  أسسً  كاضعى  يعتبري :  شارؿ باليثالثا : 
 ةً الحساسيَّ  قائعً ك  تعبيرى  تدرسي  , أمٍ  ةيا الكجدانيَّ مضامينً  مف ناحيةً  غكمّْ المُّ  عبيرً تَّ ال كقائعى  ةي سمكبيَّ األي  تدرسي 

 فَّ إً  نقكؿي  ذلؾى  كفي تفسيرً   (4)"ةً عمى الحساسيَّ  ةً غكيَّ المُّ  الكقائعً  ؿى فع , كما تدرسي  اغكين عنيا لي  رً بَّ عى المي 
 كثقافتوً  نفسوً  كمكنكناتً  ،عبقريتوً  عفٍ  فتكشؼي   األديبً  عندى  جدافً الكي  تعبيرى  تعكسي  ةه غكيّْ لي  نظريةه  ةى سمكبيَّ األي 

 ال تشبوي  بحيثي  كاألشجارً  بالكركدً  فى ذم تزيَّ الَّ  كضً كالرَّ  وي ا يجعمي ممَّ  صّْ النَّ  داخؿً  األساليبً  عً تنكُّ  مف خبلؿً 
 ةى سمكبيَّ األي  بأفَّ  كليذا قيؿى  ،كعي الفر  عي ا تتنكَّ كمى  األصكؿي  عي تتنكَّ  بؿٍ  كاحدو  عمى أصؿو  كال تقؼي  ،خرلا األي إحداىى 

 .ان ناسى أجٍ فى  خطابان فى  ان نصَّ  غةً المُّ  تعني دراسةى 

 

 

 

 

                                                           
 .(1/42) ،دراسة كتحقيؽ : خمؼ رشيد النعماف ،شرح ديكاف أبي تماـ ،الصكلي - 1
 .118ص  ،ت : محمد رشيد رضا ،أسرار الببلغة في عمـ البياف ،عبدالقاىر الجرجاني - 2
 .19ص ،ترجمة حميد لحمداني ،معايير تحميؿ األسمكب ،ميكائيؿ ريفاتير ،انظر - 3
 .ترجمة : د. شكرم عياد  ،29ص  ،عمـ األسمكب كعمـ المغة العاـ ،شارؿ بالي - 4
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 : ؿُ األو   الفصؿُ 

______________________________________________________ 

 :الفسَ شكيب أرْ  األميرِ  ي ديواففِ  اص  نَ الت  

 :  لغةً  ناص  الت  

 ،بعضو  فكؽى  وي بعضى  ؿى عى جى  أمٍ   تاعى المى  صَّ كنى  هي دى نى سٍ أى كى  وي عى فى رى  أمٍ  يءى الشَّ  صَّ ػ كنى  عى فى رى  أمٍ  صى صى نى  مف الفعؿً 
 .(1)مكازاحى تى  ناصَّ القكـي كتى  ،ناصَّ تى  لمفعؿً  مصدره  اصُّ نى كالتَّ  .احصى فٍ كاإلً  ةً انى بى اإلً كى  ضكحً مى الكي عى  ؿُّ ى يدي نى عٍ كالمى 

 (2).لوي  خرل سابقةو أي  مع نصكصو  نص   بيفى  أكٍ  كنص   نص   بيفى  بوو تشا كجكدي فيعني : ا اصطالحاً أم  

يغدك  بحيثي  ،أك معاصرة سابقةو  قديمةو  مف نصكصو  جديدو  نص   تشكيؿي  " : وي أنَّ اـ عمى د عزَّ محمَّ  عٌرفوي كى 
 صكصً ا مف النُّ يى صياغتي  عيدتٍ كأي  ،بينيا محي الحدكدى تي تى الَّ  صكصً مف النُّ  لعددو  بلصةن خي  المتناصُّ  صُّ النَّ 
 (3)"رافً كالمً  إال ذكك الخبرةً  يدركوي  فبل األصؿي  كغابى  ،ياكل مادتً سً  ابقةً السَّ 

ػػأي  مػػف كضػػعى  ؿي كأكَّ  سػػمكبً ىػػذا األي  رائػػدةي  - جكليػػا كرسػػتيفا وي عٌرفتٍػػ كقػػدٍ  : "  وي أنَّػػػعمػػى  – ـ1966 سػػنةى  وي سسى
ػػنى  كتػػداخؿه  صػػكصً لمنُّ  ترحػاؿه  مػػف  عػػةه متقطّْ  عديػػدةه  اته كتتنػػافى ممفكظػػ تقػػاطعي ت فو معػػيَّ  نػػص   ي فضػػاءً فًفػػ ،يه صّْ

                                                           
 .(272/ 14) ،مادة نصص ،حرؼ النكف ،لساف العرب ،ابف منظكر - 1
، معجـ الغني، كتاب إلكتركن - 2 ( عبد الغني أبك العـز  .https://www.almeshkat.netي مميز، حرؼ التاء )تناصّّ
 .29ص ،محمد عزاـ : النص الغائب : تجميات التناص في الشعر العربي - 3

https://www.almeshkat.net/
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نَّ  صَّ ال تعنػػي الػػنَّ  ةى الكبلميَّػػ دكنػػةى المي  كبيػػذا المعنػػى  فػػإفَّ ، (1)خػػرل"أي  نصػػكصو  ػػ ،صالػػنَّ  مػػا تعنػػي جسػػدي كا  ا أمَّ
 كلػػيسى   ،التالالػػدَّ  لتصػػنيؼً  خاضػػعه  زه مميَّػػ دالػػيه  نظػػاـه  تػػي ىػػيى الَّ  ةً الليَّػػالدَّ  فػػي الممارسػػةً  ؿي يتمثَّػػ وي فإنَّػػ صُّ الػػنَّ 

 ،يانفسيػ ةي غكيّْػالمُّ  ةي ىػي العمميَّػ ، بػؿٍ دةً المجرَّ  غةً في المُّ  ال تحدثي  اللةى الدَّ  ؿ، كىذا يعني أفَّ األكَّ  ةً العبلمى  ألصؿً 
ػػػ كاآلخػػػرً  اتً الػػػذَّ  كىػػػي جػػػداؿي  أيضػػػان إلػػػى دم  بالفضػػػؿً  كتعػػػكدي  (2)كمػػػا تػػػرل كرسػػػتيفا. ،االجتمػػػاعي ياؽً كالسّْ

 .(3)سكسير دم  ى مف تصحيفاتً ستكحى المي  ةً صحيفيَّ التَّ  مفيكـً ليا سكسير في  طرحً 
ػةن فضػاءن نى مى شػكّْ عرم مي الشّْػ صّْ الػنَّ  إلى داخؿً  متعددةو  نصكصو  تعني : امتصاصي  ةي صحيفيّْ كالتَّ    ،تػداخبلن ان مي يَّ صّْ
عػػػادةً األي  صػػػكصً النُّ  عػػف ىػػػدـً  عبػػػارةه  كىػػكً   رل يجعػػػؿي خػػػاألي  صػػكصً النُّ  كامتصػػػاصى  ىػػػدـى  إفَّ  .يػػابنائً  خػػرل كا 
 تٍ زى ميَّػػ , كقػػدٍ   نفسػػوً  فػػي الكقػػتً  اآلخػػرً  صّْ كنفػػي لمػػنَّ  إثبػػاتو  حركػػةي  دة , ىػػيى عقَّػػمي  حركػػةو  داخػػؿى  ينػػتجي  صَّ الػػنَّ 

 : اصّْ نَّ مف التَّ  أنماطو  ثبلثةً  كرستيفا بيفى 

 .قمكبان المرجعي مى  صّْ ةن , كمعنى النَّ ميَّ ان كي منفيَّ  خيؿي الدَّ  المقطعي  يككفي  : كفيوً  الكمي   فيُ الن   -1
 .مٍع تغيًُّر األلفاظً  وي نفسي  ىكى  لممقطعيفً  عنى المنطقيٍ المى  يظؿُّ  : توازيالمُ  فيُ الن   -2
  (4).ان منفيَّ  صّْ مف النَّ  ان كاحد ان جزء يككفي  : يُ الجزئ فيُ الن   -3

 المباشرً  غيري  ناصُّ كالتَّ  (،ميّْ جى التَّ  تناصُّ ) باشري المي  ناصُّ ىما : التَّ  رئيسيفً  إلى قسميفً  ناصُّ التَّ  كينقسـي 
 بامتصاصً  تقكـي  كاعيةه  ةه كىك عمميَّ  ،رقةً بالسَّ  القديـً  قدً في النَّ  ا ييعرؼي فيك مى  :األٌكؿ ا أمَّ  (،فاءً الخى  تناصُّ )

ا يى تً غى بمي  نصكصو  إلى استحضارً  أحيانان  األديبي  كيعمدي  ،جديدو  إلى نص   كمتفاعمةو  تداخمةو مي  نصكصو  كتحكيؿً 
 غيري  فاءً الخى  ا تناصُّ كأمَّ .(5)ةً كالقصَّ  عرً شّْ كال  ريفةً الشَّ  كاألحاديثً  ،ةً القرآنيّْ  آلياتً فييا كا تي كردتٍ الَّ 
 ،كىذا النكع يحتاج إلى ثقافة كاسعة عند المتمٌقي مؤلؼي غيرى كاعو بحضكًر الٌنصّْ ، كيككف الباشرً المي 

حكيري كالتَّ  (1)كاالمتصاصي  (10)مزي كالرَّ  ،(9)لمجازي ، كا(8)كاإليماءي  ،(7)مكيحي كالتَّ  ،(6)مميحي التَّ  :توي تحٍ  كيندرج 
(2) 

                                                           
 .38ص ،ترجمة : محمد خير البقاعي ،آفاؽ التناصية ،انظر: بارت كآخركف - 1
 .كمراجعة : عبد الجميؿ ناظـ ،ترجمة : فريد الزاىي ،79-78ص ،يفا(، عمـ النصجكليا كريستيفا )كريسط - 2
 .تصحيفات دم سكسير : عبارة عف مجمكعة مف الدراسات التي تجاكزت البحث في الجممة إلى دراسة النص األدبي - 3
 .د الجميؿ ناظـكمراجعة : عب ،ترجمة : فريد الزاىي ،79-78ص ،جكليا كريستيفا )كريسطيفا(، عمـ النص - 4
 .15ص  ،التناص كالتمقي : دراسات في الشعر العباسي ،ماجد الجعافرة ،انظر - 5
 .تضميف الكبلـ ألفاظ تسير لمكضكع ما دكف التصريح - 6
 .التصريح كاإلفصاح عف األمر - 7
 .اإلشارة بالرأس - 8
 صرؼ المفظ مف المعنى الظاىر إلى معنى آخر بقرينة تدؿ عميو - 9

 .رسـ أك الداللة عمى أمر معٌيف بمفظ أك رسـال - 10
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كاالجتراري 
كالتَّناصُّ التَّاريخيّْ  كالتَّناصُّ   ،األدبي كالتَّناصُّ  ،: التَّناصُّ الدّْينيفيي  أمَّا أنكاعي التَّناصّْ  .(3)
 .(4)كالتَّناصُّ األسطكرمّْ   الشَّعبيّْ 

 يني:الد   ناص  أول : الت  

 ،إٍذ يتناصُّ الٌشاعر مع القرآف الكريـ لفظان  ،الرؤية الدّْينٌية كىيمنتيا عمى الٌنصكص الشعريةييقصد بًو  
ككذلؾ يتناٌص مع  ،كيتناٌص مع الحديث النيكم الشريؼ لفظا كمعننى ،مف حقكؿ المفردة كالجممة كالسياؽ

مستميما شخصيات  كيقكـ الشاعر بتكظيؼ التناص مف خبلؿ اإلشارات الدينية ،(5)الكتاب المقٌدس
 .(6)كاألحداث التي تزخر بالعبر كالعظات ،الرسؿ كاألنبياء

 (البسيط):  اركدم في قصيدتوً ا البى محاكرن  البيافً  أميرً  كقكؿً :  مع شخوصٍ  قرآنيٌ  تناص  أ. 

 (7)ِفي َجْنِبَيا ِتْيُو ُمْوَسى َلْيَس ِباْلَبادِ   َوِفي اْلُفَؤاِد َكَشْطِر اْلَكؼ  َباِدَيٌة  

َقاُلوا َيا ُموَسى ِإن ا َلْف  ﴿:تعالى في قكلوً  المائدةً  مف سكرةً  مع اآلياتً  في ىذا البيتً  اعري الشَّ  تناصَّ  قدٍ ف
ل  ( َقاَؿ َرب  ِإن ي َل َأْمِمُؾ إِ 42َنْدُخَمَيا َأَبًدا َما َداُموا ِفيَيا َفاْذَىْب َأْنَت َوَرب َؾ َفَقاِتاَل ِإن ا َىاُىَنا َقاِعُدوَف )

في  بعيده  كىكى  حالوي  اعري الشَّ  رى صكَّ  ، حيثي (8).﴾( 42َنْفِسي َوَأِخي َفاْفُرْؽ َبْيَنَنا َوَبْيَف اْلَقْوـِ اْلَفاِسِقيَف )
 اي  حينما كتبى  بلـي السَّ  مكسى عميوً قكـً  بحاؿً  ،يارً إلى الدّْ  أك العكدةً  ىناؾى  البقاءً  ما بيفى  تائوه  كقمبوي  ،اليند
 –مكسى  عمى لسافً  ذم جاءى الَّ  اً  يـ ألمرً استجابتً  عدـً  بسببً  ،سنةو  أربعيفى  حراءً في الصَّ  يوى التّْ  عمييـٍ 
 نيفى السّْ  في ىذهً  اي  ييميتى  كيٍ  سنةو  أربعيفى  يوً يـ بالتّْ عقابي  فكافى   المباركةً  األرضً  بدخكؿً  – بلـي السَّ  عميوً 
 تكريمان  اآلياتً  ىذهً  أكردى  ، كقدٍ (9)المباركةى  األرضى  فيدخؿي  ،ـمني بدالن  شجاعو  كيأتي بجيؿو  ،ـ الجبافى جيميى 
 اعر محمكد الباركدم، كما أفَّ الشَّ  إلى صاحبوً  عف شكقوً  ، ككشفان عف كطنوً  بعيدان  لحالوً  ككصفان  ،لنفسوً 

                                                                                                                                                                                
 .تغيير النص السابؽ بقمبو كتحكيره إلى معنى جديد - 1
 تكرار لمنص السابؽ مع تغييرات بسيطة عميو ليناسب السياؽ. - 2
 .عممية شعكرية نستنتج فييا مف خبلؿ النص المتداخؿ أفكارا معينة نرمز إلييا في نص جديد - 3
 .32ص ،النَّصُّ الغائب ،اـمحمد عزٌ  ،انظر - 4
 .16ص  ،التناص في الشعر العربي المعاصر : التناص الديني نمكذجان  ،ظاىر محمد الزكاىرة ،انظر - 5
 .89ص ،التكاصؿ بالتراث في شعر أحمد دحبكر ،بناف صبلح الديف ،انظر - 6
 .8ص  ،تصحيح مبلـز : محمد رشيد رضا ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف ،شكيب أرسبلف - 7
 .26سكرة المائدة : آية  - 8
 .(3/79) ،ت : محمد حسيف شمس الديف ،تفسير القرآف العظيـ )تفسير ابف كثير( ،ابف كثير ،انظر - 9
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 عميوً  –مكسى  حاؿى  أفَّ  ، كرغـى كأىموي  صاحبوي  تي تستعطؼي الَّ  حالوي  كتمؾى  ،صعبةن  تككفي  ائييفى التَّ  حاؿى 
إلى  ييدؼي   ناصّْ التَّ  إنزاؿي  فكافى  اختمفتٍ  قدٍ  كظركفىوي  اعرً الشَّ  كاقعى   أفَّ ، إالَّ صعبةن  كانتٍ  – كقكموً  بلـي السَّ 

 .رمزمّّ كىذا تناصّّ  ،البقاءً  أكٍ  العكدةً  بيفى  تائوه  كىكى  الغربةً  في ببلدً  حالوً  الباركدم بكصفوً  استعطاؼً 

 (البسيط):  طويمةٍ  إبراىيـ اليازجي في قصيدةٍ  األديبِ  رثاءِ  في البيافِ  أميرِ  وقوؿِ 

ـَ َمْصَرَعُو    (1)أَلَْصَبَحْت ِمْف َجَوى َلف اَحِة الش َررِ   َأْو َلْو َدَرْت َناُر ِإْبرَاِىْي

ُقْمَنا  ﴿  : تعالى في قكلوً  األنبياءً  في سكرةً  القرآنيةً  مع اآليةً  البيتً  في صدرً  في قكلوً  اعري تناصَّ الشَّ  فقدٍ 
وً  الٌشاعري  كىنا ألمحى  .(2)﴾ َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَساَلًما َعَمى ِإْبرَاِىيـَ  ـى  مع اآليةً  في تناصّْ  عميوً  –إلى إبراىي

ـى  ي )إبراىيـ اليازجي(، فناري رثً ى كالمى تكفى المي  صديقوً  عفٍ  كحديثوً  ،-بلـي السَّ  يا ألنَّ  تدًر بمصرعوً  لـٍ  إبراىي
ـي  يككفي  كبذلؾى  ،قةن حرً يا مي في داخمً  لكانتٍ  بذلؾى  تيؤمٍر  ، كلك لـٍ كتصرعوي  حرقوي ال ت أفٍ  أيمرتٍ   عميوً  -إبراىي
 المكتي  ييؤمٍر  فمـٍ  ،تعالى اً  بأمرً  قضى عميوً  المكتى  كما جرل إلبراىيـ اليازجي بأفَّ  ،ؽى رً احتي  قدٍ  -بلـي السَّ 

ـى بتخطّْ  ـى اليازجي كما تخطَّ  ي إبراىي  كاآليةً  عرمّْ الشّْ  صّْ النَّ  بيفى  ناصُّ ، كىذا التَّ -بلـي السَّ  عميوً  –ى إبراىي
ـي  اؽى رً احتي  نفي حيثي  تناصَّ  عتبري يي  الكريمةً   األمرً  كبيفى  إحراقوً  بعدـً  المأمكرةً  ارً بالنَّ  –بلـي السَّ  عميوً  –إبراىي

 .اليازجي قضي عمى إبراىيـً يى  بأفٍ  لممكتً  ذم صدرى الَّ 

 ناصَّ التَّ  أكردى  حيثي  يكافً في الدّْ  قصيدةو  كىي آخري  ،ضاد رشيد رً محمَّ  اإلسبلـً  ةً جَّ ح في رثاءً  الٌشاعرً  كقكؿً 
 (البسيط):  فيوً  في بيتو يقكؿي  الدّْينيّْ 

 (3)َفاَل َتَرى َحاَجًة ِفْي َنْفِس َيْعُقْوِب  ِفْيِو اْلَفتَاَوى ال ِتي َيْرَضى اْلَجِمْيُع ِبِيا 

َوَلم ا َدَخُموْا ِمْف  ﴿ : سكرًة يكسؼى في قكلًو تعالىفي  القرآنيةً  مع اآليةً  البيتً  في عجزً  اعري تناصَّ الشَّ  كقدٍ 
ـْ َأُبوُىـ م ا َكاَف ُيْغِني َعْنُيـ م َف الّمِو ِمف َشْيٍء ِإل  َحاَجًة ِفي َنْفِس َيْعُقوَب َقَضاَىا وَ  ن ُو َلُذو َحْيُث َأَمَرُى اِ 

ًة ،(4)، ﴾ ِكف  َأْكَثَر الن اِس َل َيْعَمُموفَ ِعْمـٍ ل َما َعم ْمَناُه َوَلػ إٍذ جاءى بالتٌناصّْ في حديثًو عف فتاكل حجَّ
كالَّذم كافى ميفتيان في لبنافى كمصرى ميؤٌكدان عمى أٌنوي بفتاكيًو كافى ييرضي  ،اإلسبلـً الشَّيخ محمَّد رشيد ًرضا

                                                           
 .59ص ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف - 1
 .69آية  ،سكرة األنبياء - 2
 .204ص ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف - 3
 .68آية  ،سكرة يكسؼ - 4



22 
 

 ،أٍك احتجاجو عمى ذلؾى  ،فسوو حاجةن ضدَّ الفتكلكال يككفي في ن  ،كال يعترضي أحده عمى فتاكيو ،الجميعى 
ًة إالَّ أنَّوي حكَّرىىا إلى معنىن آخرى كفي ىذا فقٍد تناصَّ الٌشاعري مع اآليًة ميشيران إلى  ًة كصاحًب القصَّ القصَّ

ـٍ تكٍف الحاجةي في نف ،بفتكل السَّيد محمَّد رشيد ًرضا يتعمَّؽي بحاجًة طالًب الفتكل الَّذم يقبؿي   ،ًس الميفتيكل
 .كىذا المَّكفي مف التَّناصّْ ييسمَّى تحكيران 

 (البسيط):  يقوؿُ  حيثُ  ،انيالث   الحميدِ  عبدِ  ثماني  العُ  مطافِ الس   في مدحِ  البيافِ  أميرِ  وقوؿِ 

 (1)َلُو ُجُيْوُش اْلِعَدى َحم اَلُة اْلَحَطبِ   َحاَز اْلِخاَلَفَة ِفْي َعْصِر َأِبْي َلَيبٍ  

َواْمرََأُتُو َحم اَلَة  ﴿عالى : تى  في قكلوً  المسدً  سكرةً اآلية في مع  في ىذا البيتً  اعري الشَّ  تناصَّ  فقدٍ 
في ىذا المعنى مع معنى النَّصّْ الشّْعرمّْ الَّذم جاءى فيًو أفَّ الخميفةى عبدى الحميًد الثَّاني  ،(2)﴾ (٤) اْلَحَطِب 

، كما كافى ككى  ،أصبحى خميفةن في عصرو صعبو كعصًر أبي ليب افى المتآمركفى عمى الٌدعكًة اإلسبلميًَّة كيثره
، كعمى رأسًيـ عُـّ النَّبيّْ  ككافى أبك  ،أبك ليبو الكافري  المتآمركفى عمى اإلسبلـً في أكًؿ أمرًه كثره كذلؾ ى

بالخميفًة  كىك ىنا رمزه لمييكًد كاالستعماًر كعمبلئيـ الَّذيف كانكا يتربَّصكفى  ،ليبو العدكَّ لمٌرسكًؿ 
ككانت جيكشي أبي ليبو مثؿى أْـّ جميؿو حمَّالةى الحطًب ألبي ليبو الَّذم كافى يضعي ىذا الحطبى  ،كالخبلفًة 

َـّ يشعؿي فيًو النَّار  فيمنعى الرَّسكؿى  في طريًؽ الرَّسكًؿ  كقٍد  ،كصحابتىوي مف المركًر نحكى الكعبة ث
الةى الحطًب مع الكافًر المستعمًر كجيكشًو حمَّالةى السّْبلًح الفتَّاًؾ تطابؽى الكصؼي عمى أبي ليبو كامرأتًو حمَّ 
كعمى دربًيـ عبدي الحميًد الثَّاني  ،كصحابتًو زمفى أبي ليبو  لمكاجيًة دعكًة اإلسبلـً المتمثّْمًة بالنَّبيّْ 
ابقان فيكى تناصّّ تطابقيّّ لتشابًو كىذا المَّكفي مف التَّناصّْ جاءى ميتط ،كأصحابوي زمفى االستعماًر كالعمبلًء لوي 

 .(3)الحالتيًف كظركًؼ األشخاصً 
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 (البسيط)يا : نفسً  في القصيدةً  الٌشاعرً  قكؿً : ك تناص  قرآني  مع قصٍص وأحداثٍ ب. 

ـْ    (1)َقْوِلي َكَأن ُيـ ِفي اْلَغْيِب َأْشَياِدي َوَلْو ُأَناِجي َضِمْيِري ُكْنُت ُمْسِمَعُي

ـُ اْلَغْيِب َوالش َياَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتَعاؿٍ  ﴿تعالى :  قكلوً  عرم معٍ الشّْ  صّْ في ىذا النَّ  اعري الشَّ  تناصَّ  حيثي   َعاِل
 فقدٍ  ،(3)﴾ِإن ا َلَنْنُصُر ُرُسَمَنا َوال ِذيَف َآَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الد ْنَيا َوَيْوـَ َيُقوـُ اأْلَْشَياُد  ﴿:  تعالى كقكلوً ، (2)﴾

يا في تي رسمى الَّ  كحةً المَّ  كىذهً   كخالقوً  المرءً  بيفى  تي تككفي الَّ  جاةً إلى المنا شيران مي  ،األشيادى  كذكرى  الغيبى  ذكرى 
ـى  وي فكأنَّ  ـ إلييً  عف شكقوً  ري عبّْ حينما يي  وي قكلي  وي أحبابى  سمعى لكي يي  ضميرهً  ناجاةً مي   كفي عالـً  القيامةً  يكـى  اً  أما

ـى  لوي  يادةى الشَّ  ـمنيي  يطمبي  كىكى  ،الغيب ـى في الدُّ  خصً لمشَّ  يادةي الشَّ  تككفي  كقدٍ  ،تعالى اً  أما  ائميفى السَّ  نيا أما
 ،مف أحبابوً  لوي  يادةً الشَّ  عمى حسفً  اللةً لمدَّ  المفردتيفً  ىاتيفً  ذكرى  كقدٍ  إليوً  ؼً رُّ عى التَّ  كالقاصديفى  ،عنوي 

 .(4)في الغيبً  ةن كخاصَّ 

: عمى قصيدتوً  ان ردَّ  أرسميا إليوً  الباركدم في قصيدةو  وي صديقى  فيوً  يمدحي  خرى آ في نص   الٌشاعرً  كقكؿي 
 (الكامؿ)

عُ   ُكؿ  اْلَعَقاِئِؿ ِفي ِحَماَؾ َوَصاِئؼُ   (5)َواْلُمْنَشآُت ِمَف اْلَجَواِري اْلُخض 

ُو اْلَجَواِر اْلُمْنَشَآُت ِفي َولَ  ﴿تعالى :  في قكلوً  حمفً الرَّ  في سكرةً  مع اآليةً  في ىذا البيتً  تناصَّ األميري  قدٍ ف
 .) 6)﴾ اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلـِ 

كنبلحظي ىنا أفَّ الشَّاعرى قٍد استأنسى باآليًة الكريمًة كالَّتي يقصدي فييا السُّففى الَّتي تسيري في البحًر كتشبوي 
 -العقائؿ أٌما في قصًدهً  ،االجباؿى في عمكّْىا كارتفاًعيا في ثباًتيا بيفى األمكاًج رغـى عظًميا كثقًؿ كزًني

 ،في دقًَّة الكصؼً ذلؾى مبيّْنان  اعري الشَّ  هي أرادى  ذا ماكى ،(7) – سبً النَّ  الكريمةي  المرأةي  كىيى  ا عقيمةه ىى تي مفردي كالَّ 
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  ائقةى المعاني الرَّ  دى كىنا قص (1)ساءً مف النّْ  ةً األمير  مرافقةي  أمٍ  ىا كصيفةه كمفردي  ىا كصائؼى اعتبرى  حيثي 
 يا عمى األلفاظً ىنا أطمقى  اعرى الشَّ  كلكفَّ  ،ففتي ىي في معناىا السُّ كالَّ  بالجكارم المنشآتً  أرادى  ككذلؾى 

فٍ  ،لممعاني كالخاضعةً  قيقةً الرَّ   طيعةي المي  كىي الخادمةي   ىا جاريةه تي مفردي الجكارم الَّ  كذلؾى  بدتٍ  كا 
 المعنى نفسوي  أف يحمؿى  دكفى بمفظًو القرآني  صّْ بالنَّ  لبلستئناسً  جاءى  ناصَّ التَّ  أفَّ  فينا نبلحظي  ،الخاضعة

 .كىك تنصّّ مباشر

الحيفى  فيقكؿي :  ،كقكًؿ أميًر البياًف في القصيدًة نفسًيا حيثي يضعي ممدكحوي في مصاؼّْ عباًد اً الصَّ
 (الخفيؼ)

َمَحاءُ   َيْعُمُرْوَف اأْلَْرَض ال ِتي َأْوَرَث   ـُ الص     (2) اُ ِعَباَدًا َلُو ُى

َوَلَقْد  ﴿كىنا تناصَّ الشَّاعري في ىذا النَّصّْ الشَّعرم مع اآليةو القرآنيَّةو في سكرًة البقرًة في قكلًو تعالى :  
اِلُحوفَ   فقٍد أشارى الشَّاعري إلى ممدكحوً  ،(3)﴾ َكَتْبَنا ِفي الز ُبوِر ِمف َبْعِد الذ ْكِر َأف  اأْلَْرَض َيِرُثَيا ِعَباِدَي الص 

الحيفى الَّذيفى أكرثييـ اي األرضى لعمارًتيا بالخيًر كالبركًة   فعمارةي األرًض تتطمَّبي  معتبرهي مف عباًد اً الصَّ
رًع كاإلصبلحً   ،عمارةن معنكيَّةن باإليماًف كالعبادًة كالتقرًُّب إلى اً بأعماًؿ الخيًر كعمارًة ماديَّةو بالبناًء كالزَّ

ـى مف األرضً  كىذا ال يقكـي بوً  كفي ىذا التَّناصّْ  ،إالَّ أىؿي التَّقكل كالصَّبلًح مف عباًد اً الميراثى العظي
محاًء مف عباًد اً الَّذيفى يعمركفى  بمفظو مباشرو قارب فيو الشَّاعري  جاء بيفى حاًؿ الممدكًح كحاًؿ الصُّ

ان  كىذا المَّكفي مف التَّناصّْ  ،فيستحقُّكفى أٍف يرثكىىا ،األرضى  كرتيًف  ،مباشران ييعتبري تناصَّ في  تشابيتاألفَّ الصُّ
الحيفى الَّذيفى يرثكفى األرضى  الكصًؼ بحيثي كافى الممدكحي ممَّف يىنطبؽي عميًيـ صفاًت عباًد اً الصَّ

كىا. فيعمري
 (4)  

ِإْذ يقوُؿ في أحِد األبياِت:  ،راً وقوِؿ أميِر البياِف في الر د  عمى بعِض الش عراِء اّلذيَف كانوا قْد امتدحوُه شع
 (الطويؿ)
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 (1) حِ فْ الص   عُ نِ تَ مْ مُ  ؾُ رْ  الش  ل  إِ  حِ فْ ى الص  لَ إِ  اىَ رُ يْ صِ مَ  فَ يْ مِ الَ عَ الْ  بِ وْ نُ ؿ  ذُ كُ وَ  

َأْف  ِإف  الم َو ل َيْغِفرُ  ﴿ تعالى : في قكلوً  ساءً النّْ  مف سكرةً  مع اآليةً  في ىذا البيتً  اعري كىنا تناصَّ الشَّ 
 (2) .﴾ُيْشَرَؾ ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ ِلَمْف َيَشاُء َوَمْف ُيْشِرْؾ ِبالم ِو َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما

  أف يكوفَ عمييا إل   عبادهُ  اُ  يحاسبَ  ولفْ  ،يا مغفورةٌ جميعَ  اسِ الن   ذنوبَ  أف   اآليةِ  في تفسيرِ  جاءَ  فقدْ 
ـٌ "تعالى لقولوِ  ،عظيـٌ  نبُ فيذا الذ   باِ  اؾُ اإلشر  وَ ى بُ نالذ   ـٌ َعِظْي  تشابوَ  وقدْ  .(4) (3) :" إف  الش رَؾ َلُظْم

يا ما كم   اسِ الن   لذنوبِ  تعالى وغفرانوِ  اِ  عمى صفحِ  دَ ذي أك  ال   اعرِ الش   مع قوؿِ  في اآليةِ  ناص  ىذا الت  
 تشابو حيثُ  ،ُيعتبرا مباشراً  ناص  مف الت   وفُ وىذا الم   ،العظيـَ  نبَ ىذا الذ   ل يغفرُ  اَ  فإف   باِ  رؾُ عدا الش  

 .تعالى باِ  رؾُ ما عدا الش   لمعبادِ  مغفورةً  كم يا نوبِ الذ   أف   اعتبارِ الم فِظ بفي  افِ ص  الن  

 ى يأتييـ الفتحُ حت   اِ  كممةِ  ةِ بنصر  المؤمنيفَ  ا عف التزاـِ ثً يا متحد  نفسِ  في القصيدةِ  البيافِ  أميرِ  وقوؿِ 
  (الطويؿ):  يقوؿُ  حيثُ  ،المبيفُ 

ـْ َمْف َتْنُصُرْوَف ِكتَاَبوُ   ـْ اْلَفْتُح اْلَقِرْيُب ِمَف اْلَفْتحِ   َسَيْنُصُرُك َوُيْؤِتْيُك
 (5) 

 ؿي في صدًر البيًت:بحيثي جاءى التَّناصُّ األكَّ  ،فقٍد تناصَّ الشَّاعري في ىذا البيًت مٍع آيتيًف مف كتاًب اً 
ـْ َمْف َتْنُصُرْوَف ِكتَاَبوُ ) َأي َيا ال ِذيَف َآَمُنوا ِإْف َتْنُصُروا الم َو  يا ﴿ : مٍع قكلًو تعالى في سكرًة محمَّدو  (َسَيْنُصُرُك

ـْ َوُيثَب ْت َأْقَداَمُكـْ  القرآنيًّْة، فنصري اً يأتي  كفيًو تطابؽى التَّناصُّ بيفى البيًت الشّْعرمّْ كاآليةً  ،(6) ﴾ َيْنُصْرُك
 .(7)كالعمًؿ بكتاًبًو  ،لممؤمنيفى إذا نصركا كتابىوي بإقامًة حكموً 
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 كقكلوً  (1) ﴾ِإن ا َفَتْحَنا َلَؾ َفْتًحا ُمِبيًنا ﴿:  الفتحً  تعالى في سكرةً  قكلوً  تناصَّ معٍ  قدٍ ف، (اٍلقىًرٍيبي ًمفى اٍلفىٍتحً )
ـْ  يا : "نفسً  كرةً تعالى في السُّ  ـَ َما ِفي ُقُموِبِي َلَقْد َرِضَي الم ُو َعِف اْلُمْؤِمِنيَف ِإْذ ُيَباِيُعوَنَؾ َتْحَت الش َجَرِة َفَعِم

ـْ َفْتًحا َقِريًبا ـْ َوَأثَاَبُي األكلى  ففي اآليةً  ،الفتحً  كممةي  تٍ كردى  اآليتيفً  يفً ، كفي ىات(2) "َفَأْنَزَؿ الس ِكيَنَة َعَمْيِي
ـي  ةى مكَّ  فتحي  كمف بعدهً  الحديبيةً  صمحي  ىكى  المبيفي  الفتحي   ،بيذا الفتح  تعالى لرسكلوً  قضى اي  كقدٍ  العظي
 نكبً لمذُّ  المغفرةى  اعري الشَّ  ذم قصدهي الَّ  القريبي  فالفتحي  ،في البيتً  ذم كردى الَّ  الفتحي  كىكى  ،(3) ةى مكَّ  فتحي  فكافى 
 ادةً عى السَّ  كتحقيؽي  ،مف اً  نكبً الذُّ  غفرافي  كالمعاصي كىكى  نكبً عمى الذُّ  االنتصارً  بعدى  يا الفتحي يتبعي  حيثي 
 حيثي  ،المباشري  كىكى  ناصّْ مف التَّ  كفً المعاني في ىذا المَّ  كاختمفتٍ   األلفاظي  شابيتٍ ت كقدٍ  ،بالجنةً  كالفكزي 
 المقصكدى  وي المعنى نفسى  ليسى  وي كلكنَّ  ،ليما قريبو  معنىن  عفٍ  رى ليعبّْ  آليتيفً افي فظ ى المَّ  بيفى  اعري الشَّ  كفَّؽى 
 .يمافي

إبراىيـ فخري بؾ  المرحوـِ  ـ(، نجؿِ 9999محمود بؾ )ت: المرحوـِ  في رثاءِ  البيافِ  أميرِ  وقوؿِ 
 (الكامؿ):  قائالً  فييا ىذا البيتَ  ذكرَ  طويمةٍ  ـ( في قصيدةٍ 9922)ت:

 (4)َذاِت َوُقْوٍد  ِمْف ُحْزِنَنا ِفي الن ارِ   َوَمَضْيتَ َقاِصَد َجن ٍة َوَتَرْكَتَنا 

قيٍكدو ) في قكلوً  اعري الشَّ  تناصَّ  فقدٍ  قيكدً : "  البركجً  تعالى في سكرةً  قكلوً  معٍ  (ًفي النَّاًر ذىاًت كى " النَّاًر ذىاًت اٍلكى
 فاستخدـى  ،النَّارى الحقيقيَّةى  يقصدى  أفٍ  دكفى  ا عف الحزفً تعبيرن  البيتً  القرآني في عجزً  صّْ النَّ  أكردى  حيثي  ،(5)

النَّارى لمكشًؼ عف عنصًر المخالفًة ضد الجنًَّة الَّتي قصدىىا الممدكحي  كمضى إلييا بينما تركيـ في حزفو 
كلكفَّ الشَّاعرى ىنا  ،فالنَّصُّ في اآليًة يعبّْري عٍف النَّاًر الحقيقيَّةً  ،شديدو ككأنَّيـ في نارو متَّقدةو مف شدًَّة الحزفً 

كقٍد جاءى  ،يًر عف ناًر الحزًف المشتعمًة بسبًب فيراًؽ الممدكًح إلى الجنًَّة بعدى كفاتوً جاءى بالنَّصّْ نفسًو لمتَّعب
عمى النَّصّْ  ًإٍذ أبقى ،تناصّّ مجازمّّ بالمَّفًظ نفسًو كلكٍف بمعنىن مجازم  آخرى   كىذا المَّكفي مف التَّناصّْ ىكى 

 .أفَّ النَّارى في رأم الشَّاعًر تعبيره عف الحزًف الشَّديدً  ًإذٍ  ،نفسًو مع إيراًد المعنى في قالبو آخرى كىكى المجازي 
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 (الطكيؿ):  ـ(1989 : )ت باشا فكرم اً  عبدً رثاء في  الٌشاعر كقكؿً 

ًئـو   سىأىٍنديبيوي الى زىاًخرنا ديرَّ مىٍدمىعو   ٍزًف لىٍكمىةى الى كىالى سىاًمعىان ًفي اٍلحي
(1) 

ًئـ( مع اآليةً :  في قكلوً  اعري تناصَّ الشَّ  فقدٍ  ٍزًف لىٍكمىةى الى كىالى  ﴿: تعالى  في قكلوً  المائدةً  في سكرةً  )ًفي اٍلحي
افيكفى لىٍكمىةى آلًئـو   عف المنكرً  كينيكفى  بالمعركؼً  يأمركفى  ذيفى الَّ  القكـً  في ذكرً  اآليةي  جاءتٍ  كقدٍ  ،(2)﴾ يىخى

 اً  في سبيؿً  تي تندرجي ـ الَّ ـ إنسافه عمى أفعاليً كميي يم أفٍ  أمٍ  الئـو  لكمةى  في اً  يخافكفى  كال الحؽَّ  كيقكلكفى 
فٍ  (3)تعالى تناصَّ في  اعرى الشَّ  فإفَّ  ،تعالى يـ ً في أفعالً  المخمصيفى  عف القكـً  ثي تتحدَّ  اآليةي  كانتٍ  كا 
عمى  المستمري  بكاؤهي   كىكى أالَّ  لنفسوً  كقالبو يريدهي  آخرى  اؽو يفي س كلكفٍ  نفسوً  فظً بالمَّ  مع اآليةً  عرمّْ الشّْ  البيتً 

 كأعماؿً  عميوً  هي بكاءى  ككأفَّ   عمى ىذا البكاءً  أحده  وي يمكمى  أفٍ  كال يريدي  ،باشا فكرم اً  عبدً  مةً العبلَّ  صاحبوً 
في قالبو  نفسوً  فظً بالمَّ  جاءى  بحيثي مباشره  تناصُّ  ىكى  ناصّْ مف التَّ  كفي كىذا المَّ  ،اً  في سبيؿً  الحيفى الصَّ 
 أحدان  يسمعى  أفٍ  كال يريدي  ،عمى صديقوً  مستمرّّ  المدراري  معي كالدَّ  البكاءي  ففي معنى البيتً  ،آخرى دو كقصٍ  آخرى 
 اً  مف أعداءً  ئميفى البلَّ  لكـى  اً  في سبيؿً  ةً يـ البطكليَّ في أعمالً  الحكفى الصَّ  ال يخاؼي كى  عمى ذلؾى  يمكموي 

 .كالمنافقيفى 

فكرم نجًؿ عبًد اً باشا فكرم في قصيدةو طكيمةو ذكرى فييا ىذا  كقكًؿ أميًر البياًف في رثاًء أميًف بؾ
  (الطكيؿ)البيتى قائبلن : 

ـ  َمْأَوًى ِلُحْفَرةٍ    (4)َفَماَذا َعَسى اإلْنَساُف َأْف َيَتَمت َعا  َمتَاٌع َقِمْيٌؿ ُث

تىاعه  ﴿فى في قكلًو تعالى :   فقٍد تناصَّ الشَّاعري في قكلًو في  صدًر البيًت مع اآليًة مف سكرًة آًؿ عمرا مى
ًبٍئسى اٍلًميىادي  ـي كى يىنَّ ـٍ جى السّْياًؽ بمفظًو كمعناًه  ففي البيًت الشّْعرم يؤكّْدي الشَّاعري عمى ىذا ،(5)﴾ قىًميؿه ثيَـّ مىٍأكىاىي

َـّ ينتيي بًو ال ،تطابقان جزئيان في التَّناصّْ  مطاؼي إلى حفرةو مظممةو حيثي ًإفَّ اإلنسافى يتمتَّعي بحياتًو قميبلن ث
نا قصدى بقكلًو حفرةى القبًر ىنا ألنَّوي في سياًؽ الحديًث عف اإلنساًف  ـى  كلكفَّ شاعرى أكلييا قبرو كآخريىا جين

ـي الَّتي تيشيري  ،فاختمؼى جزءه مف المعنى في السّْياؽً  ،المسمـً  إٍذ جاءى المقصكدي في اآليًة أفَّ الحفرةى ىي جين
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كفي البيًت جاءت الحفرةي لتشيرى إلى القبًر الَّذم ىك أكؿي منازًؿ اآلخرًة  ،اآلخرًة لمكافريفى  إلى آخًر منازؿً 
تغيَّرى القصدي مف  ًإذٍ  التَّناصُّ المجازمكمٍف ىنا فإفَّ المَّكفى الَّذم جاءى فيًو التَّناصُّ ىنا ىك   ،لمنَّاس أجمعيفى 

ـى مع بقاًء  كىكى اإلشارةي إلى نيايًة اإلنساًف بعدى المتاًع القميًؿ في  ،كاحدان  السياؽحفرًة القبًر إلى حفرًة جين
  .الدُّنيا

  (الكامؿ):  ـ(1919 : )ت الكطني المصرم الحزبً  رئيسً  د بؾ فريدٍ محمَّ يرثي  اعرالش كقكؿً 

َضْت الس ُنْوُف َحَقاِئَقاً   ْوا َلَدْيَيا ُرك َعًا َوُسُجْوَداً    َحت ى َتَمخ   (1)َخر 

مَّده رىسيكؿي المًَّو كىالًَّذيفى  ﴿ : تعالى قكلوً  في الفتحً  في سكرةً  مع اآليةً  البيتً  زً في عجي  اعري تناصَّ الشَّ  فقدٍ  ميحى
دنا ـٍ ريكَّعنا سيجَّ مىاءي بىٍينىييـٍ تىرىاىي مىى اٍلكيفَّاًر ريحى ـٍ ًفي المًَّو كىًرٍضكىاننا ًسيمىاىي  ًمفى  يىٍبتىغيكفى فىٍضبلن  مىعىوي أىًشدَّاءي عى

ٍرعو أىٍخرىجى شىٍطأىهي  ٍنًجيًؿ كىزى ـٍ ًفي اإٍلً ثىمييي مى ـٍ ًفي التٍَّكرىاًة كى ثىمييي كًد ذىًلؾى مى ـٍ ًمٍف أىثىًر السُّجي كًىًي رىهي فىاٍستىٍغمىظى كيجي  فىآىزى
ـي اٍلكيفَّارى كىعىدى المَّوي الَّذً  رَّاعى ًليىًغيظى ًبًي مىى سيكًقًو ييٍعًجبي الزُّ ٍغًفرىةن فىاٍستىكىل عى اًت ًمٍنييـٍ مى اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى يفى آىمى

كىأىٍجرنا عىًظيمنا﴾
كجاءى التَّناصُّ ىنا في رككًع كسجكًد الَّذيفى خالفكا المرثي محمد بؾ فريد بعدى انكشاًؼ  (2)

نكارً  ،الحقيقًة  كثباًت صدًؽ أقكالًو بعدى السّْنيفى الطَّكيمةى الَّتي قضكىا في مخالفتوً  أفكارًه كآرائًو فالرُّككعي  كا 
ٍف تشابوى المَّفظافً   ،كالسُّجكدي في سياًؽ النَّصّْ الشّْعرم يختمؼي عف الرُّككًع كالسُّجكًد في النَّصّْ القرآني كا 

كاختمؼى المعنى كالسّْياؽي بالتَّناصّْ  ،كلذلؾى فقٍد جاءى ىذا المَّكفي مف التَّناصّْ الَّذم تشابوى فيًو المَّفظي 
 .كبقيى الٌمفظ كما ىكحيثي قمبى المعنى إلى سياؽو آخرى  ،تصاصياالم

ًو المرحكـً تكفيؽ أرسبلف بكفاًة ابنًو النَّجيًب ممحـ في جنيؼى  كقكًؿ أميًر البياًف في تعزيًة كمكاساًة ابًف عمّْ
ًؿ اإلنساًف مف الحياًة كالنَّعيـً إلى المكًت المفاجئً  ،بسكيسرا ًة قكـً كد ،كقٍد أشارى إلى تحكّْ لَّؿى عمى ذلؾى بقصَّ

 (الطويؿ)فقاؿ :  ،(3)عادى 

ـُ َعاٍد ِمْف َبْعُد َمْغَرَماً  ةٍ مَ عْ نِ  ـْ كَ فَ             (4)َتْبُدو َفَتْرِجُع ِنْقَمًة                  َوَمْغَن
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ـْ َتَر َكيْ  ﴿تعالى :  قكلوً  في ،الفجر سكرةً في  تي كردتٍ ة عاد الَّ ىنا بقصَّ  فقد تناصَّ  َؼ َفَعَؿ َرب َؾ أََل
ـْ ُيْخَمْؽ ِمْثُمَيا ِفي اْلِباَلِد }7{ ِإَرـَ َذاِت اْلِعَماِد }6ِبَعاٍد}  تمميحه  فيوً  ناصُّ كىذا التَّ   ،(1) ﴾{ 8{ ال ِتي َل
فييا  القريبً  مكتً  عمى كاقعةً  ةً القصَّ  إنزاؿى  أفَّ  رغـى  ،كالمكاساةً  لبلستئناسً  ،البيافً  أميري  إليوً  فأشارى   ةً لمقصَّ 

 .فالتٌناصُّ ىنا تناصّّ تمميحي ،ذاتً المَّ  ىادـً  المكتً  بذكرً  ؽي تعمَّ يى  ،مسفيّّ عده فى بي 

حيث رثاه في  ،ـ(1935)ت:كقكؿ أمير البياف في رثاء المرحكـ عبد السبلـ بنكنة شيخ المغرب العربي 
 (البسيط)كجاء فييا :  ،قصيدة طكيمة

ْوِح ِفي َرْوٍح َوَرْيَحافٍ   ِو َأْثَواَؾ َرب َؾ ِفي َأْفَياِء َجن تِ    (2)ُمَمت َع الر 

ِبيَف ) ﴿في قولِو تعالى : مع اآلية  فقد تناصَّ الشاعر في عجز البيت ( َفَرْوٌح 88َفَأم ا ِإْف َكاَف ِمَف اْلُمَقر 
وي كقٍد تناصَّ الشَّاعري في البيًت الَّذم رىثى فيًو مم، (3)﴾ (89)َوَرْيَحاٌف َوَجن ُة َنِعيـٍ  مؤكَّدان عمى أفَّ اى  ،دكحى

كال  ،حيثي يتمتَّعي بركحًو فييا مٍف الطَّيًّْب كالمَّذيًذ ممَّا ال عيفه رأتٍ  ،جعؿى مثكاهي كمستقرَّهي في ظبلًؿ الجنَّةً 
 كنصّْ اآليةً  ،مٍع اآليًة ما بيفى نصّْ الشَّاعرً  تكافؽى كال خطرى عمى قمًب بشر، كىذا التَّناصُّ  ،أيذيفه سمعتٍ 

 .مباشركليذا فيكى تناصّّ  ،القرآنيَّةً 

كقكًؿ أميًر البياًف في اعتراضًو عمى قياـً الخميفًة عبًد الحميًد الثَّاني بإعبلًف الدُّستكًر العثماني    ميعاتبان 
ان :    (الطكيؿ)الخميفةى في قصيدةو طكيمةو جاءى فييا ىذا البيتي المتضمّْفي تناصَّ

ـْ ِبُمْقَتَضىَلَقْد َمف  ِبالش ْورَ   ـْ ِباأْلَْمِر( ِإْف َتْحِمِؿ اأْلَْمرَا   ى َعَمْيُك )َوَشاِوْرُى
(4) 

ًز البيًت مع اآليًة مٍف سكرًة آًؿ عمرافى في قكلًو تعالى ـٍ ًفي اأٍلىٍمرً  ﴿: فقٍد تناصَّ في عىجي شىاًكٍرىي ، (5)﴾كى
الثَّاني طالبان منوي أٍف يقكـى بمشاكرًة أىًؿ الرَّأم  كىينا جاءى تمميحي الشَّاعًر في عتاًبًو لمسُّمطاًف عبًد الحميدً 

فاألمري شكرل بيفى المسمميفى   كال يجكزي لمحاكـً أٍف  ،ألفَّ ذلؾى مف مقتضياًت الحكـً كالسّْياسةً  ،كالحكمةً 
باإلشارًة إلى سكرًة كىذا التَّناصُّ جاءى تمميحيَّان مف جيةو  ،ينفردى برأيًو إالَّ بعدى مشاكرًة أىًؿ الرَّأم كالحكمةً 

كىذا ينطبؽي  ،كتطابقيّّ مف جيةو أيخرل أًلىنَّوي تأكيده عمى أمًر اً لرسكلًو الكريـً بكجكًب الشُّكرل ،الشُّكرل
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كعميًو يككفي كاجبان عمى السُّمطاًف عبًد الحميًد الثَّاني أٍف    عمى الحاكـً المسمـً في كؿّْ زمافو كمكافو 
 .يستجيبى لذلؾى 

 

  (البسيط):  (1)جميالن  في مدح  اعرِ الش   مف ذلؾ قوؿ:  ريفةِ الش   اص  مع األحاديثِ ج. تن

َمْت ِفي َمَجاِؿ اْلَكر  َتْفَتِرُس   َل َيْحِرـِ اُ ِحْزَب اْلَحؽ  َطاِئَفًة    (2)ِإْف َتَنص 

ؽّْ طىاًئفىةن  في قكلوً  اعري تناصَّ الشَّ  فقدٍ  ـي  م ركاهي ذً الَّ  المنصكرةً  ائفةً الطَّ  مع حديثً  ()ًحٍزبى اٍلحى بف  أحمدي  اإلما
 ...:  اً  رسكؿي  : قاؿى قاؿى  عنوي  اي  الباىمي رضيى  مامةى عف أبي أي  سندهً في مي  حنبؿو 

ـْ  ـْ َمْف َخاَلَفُي ـْ َقاِىِريَف، ل َيُضر ُى ِإل  َما  -))ل َتزَاُؿ َطاِئَفٌة ِمْف ُأم ِتي َعَمى اْلَحؽ  ظاِىِريَف، ِلَعُدو ِى
ـْ ِمْف أْلَواَء  ـْ َأْمُر اِ  -َأَصاَبُي ـْ َكذِلَؾ(( َحت ى َيْأِتَيُي  (3).َوُى

 كائؼي الطَّ  ؿُّ حينما تزً  ،ثابتةن  تي تبقى عمى اإليمافً الَّ  المنصكرةً  الحؽّْ  طائفةى  ذكرى  ريؼً الشَّ  ففي الحديثً 
 ،الحؽّْ  عفً  تٍ ي زاغى تً ل الَّ خرى األي  كائؼً ـ مف الطَّ عمييً  تآمري يى  فٍ ـ مى ىي ضرُّ كال يى  ،يــ بثباتً ىي عدكَّ  فيقيركفى  ،ايى كمُّ 

ـى  يصمدكفى  بؿٍ  ،ـعمييً  رّْ قكل الشَّ  كتكالبً  ،العيشً  يؽً مف ضً  ـٍ ليي  ا يحدثي كال مى   كالمصائبً  المصاعبً  أما
كمّْيىا كاألحزابً  كائؼً الطَّ  عمى يكرً كالظُّ  اً  ـ نصري يي ى يأتيى حتَّ كمّْيىا 

 البيافً  أميري  اعري أتى الشَّ  كقدٍ  .(4)
 ائفةً الطَّ  ليذهً  تبعان  كىـٍ  ،عنوي  يدافعكفى   الحؽَّ  ندؽً في خى  الكاقفيفى  عراءً عف الشُّ  حديثوً  عرضً في مى  صّْ بالنَّ 

 عمى أفَّ  دان مؤكَّ  م ذكرهي ذً الَّ  الحزبً  أكٍ  ائفةً الطَّ  في كصؼً  وي ما قالى  معٍ  ناصُّ ىذا التَّ  تطابؽى  كقدٍ   المنصكرةً 
فٍ حتَّ  كالفكزى  صرى النَّ  ائفةى الطَّ  ىذهً  يحرـى  لفٍ  اى  يا يا كصبلبتً يا بثباتً إنّْ  بؿٍ  ،وي كتفترسٍ  العدكَّ  تياجـً  لـٍ  ى كا 

مف  كفي ىذا المَّ  كبيذا يككفي  ،يا  كفازتٍ رسالتى  أكصمتٍ  قدٍ  فييى  كغيرهً  عرً كالشّْ  قكالن  يا عف الحؽّْ كدفاعً 
 .كاليدؼً  كرةً ا في الصُّ ميبعضً  معٍ  متفقافً  فً الحالي ألفَّ  ان تطابقيَّ  ناصّْ التَّ 

  (الط ويؿ)ـ( : 1959كقكًؿ الٌشاعًر في قصيدةو أرسميىا إلى الشَّاعًر خميؿ مردـ بيؾ )ت:

                                                           
   .لو ديكاف شعر مخطكط ،ـ( : شاعر مصرم مف مكاليد الصعيد 1940 –ـ 1875محمد حسف النجمي ) - 1
 .37ص  ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف - 2
 .(279-287/ 5ت : أحمد شاكر  ) ،المسند  ،بؿأحمد بف حن - 3
 (.\2/370 (ت : طارؽ عكض ا ،محمد بف عبد اليادم السندم، حاشيتو عمى مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،انظر - 4
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ـْ َشاَىُدوَىا ِفي اْلِحَجاِز َوُنْوُرَىا    (1)ُيِضيُء ِبَأْعَناِؽ اأْلََياِنِؽ ِمْف ُبْصَرى َوَك

نا بًياكىنا تناصَّ الشَّاعري مع الحد   سكؿي الرَّ  يًث النَّبكمّْ الشَّريًؼ الَّذم ييعتبري مف أشراًط السَّاعًة الَّتي أخبرى
 ِبِؿ ِبُبْصَرى: "  قاؿى  حيثي  (2)"َل َتُقوـُ الس اعُة حت ى َتْخرُج َناٌر ِمف َأْرِض اْلِحَجاِز ُتِضيُء َلَيا َأْعَناُؽ اإلِْ
 اعرً الشَّ  يا إلى صديقوً ىا كحنينً دً يا في تكقُّ بأنَّ  كيقينان  إيمانان  هً في صدرً  دي كقَّ تي تتالَّ  ارى النَّ  اعري الشَّ  ذكرى  كقدٍ 

 ،القيامةً  ـ يكـى إلى محشرىً  اسى النَّ  تعالى فتطردي  اً  بأمرً  تي تخرجي الَّ  الحجازً  نارى  خميؿ مردـ بيؾ تشبوي 
 خياالن  تظيري  ف بيصرل في العراؽً مً  تٍ تي مرَّ كالَّ  مةً احالرَّ  اإلبؿً  أعناؽى  يا فإفَّ ضكئً  ةً كقكَّ  ارً النَّ  ىذهً  ةً كلشدَّ 

تي الّْ  ارى النَّ  فَّ إً  ، حيثي المعنىفي  اكاختمف فظً في المَّ  افً صَّ النَّ  ؽى تطاب ، كقدٍ امنيى  يبةن يا قر ككأنَّ  عمى األرضً 
ا ىى تي قصدى الَّ  ارى النَّ  كفَّ كل ،ديقيفً الصَّ  بيفى  لمعبلقةً  مأنينةً كالطُّ  بّْ عمى الحي  دالةه  ىي ناره  اعري ىا الشَّ أرادى 
يأتي  ناصّْ مف التَّ  كعي ، كىذا النَّ اـً الشَّ  ىـ في ببلدً ـ إلى محشرً ىي كتردَّ  اسى النَّ  تي تيخيؼي الَّ  اري النَّ  ىيى  سكؿي الرَّ 

يا شعمتً ك  ارً النَّ  ةً مف قكُّ  خذى في المعنى ليتَّ  رى ، كغيَّ ابؽالسَّ  صّْ مف النَّ  كبيرو  بقى عمى جزءو أ ، حيثي ان امتصاصيَّ 
 .ياىا كشعمتً نارً  ةً عمى قكَّ  داللةن 

 (ويؿالط  )خميؿ مردـ بيؾ :  اعرى الشَّ  صديقوي  مادحان  نفسوً  ياؽً في السّْ  الٌشاعرً  كقكؿً 

 (3)َشِيَدْت ِبِو َسْيَماَء َمْف َشِيُدوا َبْدرَا   َشِيَدْت ِبِو ِفي اْلُحْسِف َبْدرًَا َوِفي الت َقى 

كا شيدي  ذيفى الَّ   اً  رسكؿً  صحابةً  بفضؿً  فيوً  دى يشذم أي الَّ  ريؼً الشَّ  بكمّْ النَّ  الحديثً  مع اعري الشَّ  تناصَّ  فقدٍ 
ركل  حيثي  المبلئكةً  ـ مثؿي يي كأنَّ  لمسمميفن ا ـ أفضؿي يي عنيـ بأنَّ   سكؿي الرَّ  أخبرى  حيثي  ،الكبرل بدرو  غزكةى 

َجاَء ِجْبِريُؿ " :قاؿى  وي أنَّ  – كا بدران شيدي  فٍ ممَّ  ككافى  – رقي عف أبيوً الزُّ  رافعو  بفً  فاعةو رو  بفو  معاذو  {عف البخارمُّ 
ـْ ؟ َقاَؿ : ِمْف َأْفَضِؿ اْلُمْسمِمْيَف  عميِو الس الـُ ِإَلى الن ِبي  -ا َأْو َنْحَوىَ  –َفَقاَؿ: َما َتِعد ْوَف َأْىَؿ َبْدٍر ِفْيُك

الشَّاعري مادحان صديقىوي كمشبّْيان حسنىوي بالبدًر،  ذكرى  فقدٍ ، (4)" ةِ ، َقاَؿ: َوَكَذِلَؾ َمْف َشِيَد َبْدرًَا ِمف اْلَماَلِئكَ 
كفي  ،الَّذيفى شيديكا غزكةى بدرو الكيبرل لدرجًة أٌنوي في تقكاهي بمغى صحابةى رسكًؿ اً  ،كاعتبرهي تقيَّان كرعان 

فقٍد شبَّيىييـ جبريؿي عميًو السَّبلـي  ،الحديًث الشَّريًؼ تكريـه كتفضيؿه لمٍف شيدى بدران مف صحابًة رسكًؿ اً 

                                                           
 .25ص ،ديكاف أمير شكيب أرسبلف - 1
 .(18/30) ،صحيح مسمـ بشرح النككم ،اإلماـ أبك زكريا النككم - 2
 .26ص ،يب أرسبلفديكاف ألمير شك - 3
 .(311/  7) ،ت : محمد زىير بف ناصر الناصر ،صحيحو ،أبك عبد ا البخارم - 4
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تطابقيَّان كقٍد جاءى التَّناصُّ ىنا  ،فيـ كذلؾى في التَّقكل ،بالمبلئكًة تقديران كتفضيبلن لييـ عف سائًر المسمميفى 
 .أٍم تطابؽى المَّفظي كالمعنى بيفى قكًؿ الشَّاعًر كقكًؿ الرَّسكًؿ 

 (الطويؿ):  ةً مطانيَّ السُّ  وً في مدرستً  األخيرً  لبلمتحافً  تقديموً  عندى  الٌشاعرً  كقكؿً 

ـٌ   ـُ   َفِإْف ُعد  َحق ًا َأْفَضُؿ الن اِس َعاِل  (1)َفَأْفَضُؿ ِمْنُو َعاِقٌؿ َوْىَو َعاِل

الباىمي  مامةى أبي أي  عفٍ  ذمُّ رمالتّْ  ذم ركاهي الَّ  ريؼً الشَّ  بكمّْ النَّ  ىذا مع الحديثً  في بيتوً  اعري الشَّ  تناصَّ  فقدٍ 
  اً  رسكؿى  : سمعتي قاؿى   ىنا  اعري فالشَّ  (2)"َفْضُؿ اْلَعاِلـِ َعَمى اْلَعاِبِد َكَفْضِمي َعَمى َأْدَناُكـْ : "  يقكؿي
ـي  عمى ىذا الفضؿً  دى ، كأكَّ   اً  رسكؿً  مع حديثً  تناغمان  العالـً  بفضؿً  أقرَّ   بعدى  اسى النَّ  أفضؿي  فالعال
 فيقعي  ،الحدكدى  بعمموً  م ال يتجاكزي ذً الَّ  العاقؿً  لمعالـً  كبرى األ أعطى الفضؿى  اعرى الشَّ  كلكفَّ  ، بيّْ كالنَّ  سكؿً الرَّ 

 غيرى  عالمان  عتبري كىذا يي  ،ا إلى الفتنةً م ربمَّ كتؤدّْ  ،ـفي دينيً  كتشكيكان  ،اسً لمنَّ  باكان رٍ إو  بي تسبّْ  في أخطاءو 
ـي أمَّ  ،عاقؿو   مع تفضيؿً   اً  شرسكلً  لحديثً  كىذا دعمان    انةن مك اسً النَّ  كأفضؿي  أرفعي  فيكى  العاقؿي  ا العال
ذم كالَّ  العاقؿً  بالعالـً  ائدةً الزَّ  اإلشادةً  معٍ  ان كتطابقيَّ  ان تمكيحيَّ  ناصّْ ىذا التَّ  نكعي  جاءى  الي فقدٍ كبالتَّ  ،ؿً المفضَّ 
 .اىؿو جى  ةً زلَّ  ألؼً  فٍ شرّّ مً  العالـً  ةي فزلَّ  ،العاقؿً  غيرً  عف العالـً  يختمؼي 

 ()الكامؿ:محمكد سامي الباركدم محاكرتوً  أثناءى  البيافً  أميرً  قكؿً ك :سالمقد   الكتابِ  ناص  معْ د. ت

 (3)تَْأِتي َلَنا ِفي َعْكِس آَيِة ُيْوَشعِ   َما َكاَف َأْحَوَجَنا ِبَذاَؾ آِلَيٍة  

 –مكسى  كفاةً  بعدى  سرائيؿى بني إ ةً عف قصَّ  ثي يتحدَّ  سً المقدَّ  ىنا مع نص  في الكتابً  اعري تناصَّ الشَّ  فقدٍ 
 كاياتي الرّْ  اختمفتٍ  كقدٍ  ،- بلـي السَّ  عميوً  –مكسى  عندى  تمميذان  كافى  نبيّّ  مف بعدهً  وي خمفى  فقدٍ  – بلـي السَّ  عميوً 

 بلـي السَّ  عميوً  –نكف  بفي  : يكشعه  وي اسمى  أفَّ  اجحى الرَّ  كلكفَّ  شمعكفى  أكٍ  شمكيؿى  وي اسمي  أفَّ   قيؿى  فقدٍ  ،في اسموً 
ـَ َبِني ِإْسرَاِئيؿَ 94: "  صّْ في النَّ  جاءى  حيثي  ،(4) – ـَ الر ب  اأَلُموِري يَف َأَما ، َيْوـَ َأْسَم ـَ َيُشوُع الر ب   ،ِحيَنِئٍذ َكم 

ـَ ُعُيوِف ِإْسرَاِئيؿَ  اَمِت الش ْمُس َفدَ  99،َوَيا َقَمُر َعَمى َواِدي َأي ُموفَ  ،: َيا َشْمُس ُدوِمي َعَمى ِجْبُعوفَ  َوَقاَؿ َأَما
ـَ الش ْعُب ِمْف َأْعَداِئوِ  أََلْيَس ىَذا َمْكُتوًبا ِفي ِسْفِر َياَشَر؟ َفَوَقَفِت الش ْمُس ِفي َكِبِد  ،َوَوَقَؼ اْلَقَمُر َحت ى اْنَتَق

                                                           
 .139ص ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف - 1
 (2609/  1) ،ت : أحمد شاكر ،سننو ،محمد بف عيسى الترمذم - 2
 .13ص ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف - 3
يقكلكف يكشع ابف      كأىؿ الكتاب ،الخميؿ عمييـ السبلـ إبراىيـ بف إسحؽ بف يعقكب بف يكسؼ بف أفراىيـ يكشع بف نكف بف - 4

 .(319/  1البداية كالنياية ) ،* ابف كثير ،أشير تبلميذ مكسى عميو السبلـ ىكد عـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%AF
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ـْ َتْعَجْؿ ِلْمُغُروِب َنْحَو َيْوـٍ َكاِمؿ ـْ َيُكْف ِمْثُؿ ذِلَؾ اْلَيْوـِ 92 ،الس َماِء َوَل َقْبَمُو َوَل َبْعَدُه َسِمَع ِفيِو الر ب   َوَل
 عرمّْ الشّْ  وً في نصَّ  البيافً  أميري  إلييا أشارى تي الَّ  اآليةي ف (1)" أَلف  الر ب  َحاَرَب َعْف ِإْسرَاِئيؿَ  ،َصْوَت ِإْنَسافٍ 

ىي  كتمؾى  ،بني إسرائيؿى  لمصمحةً  المعركةً  ى انتياءً حتَّ  كامؿو  ليكـو  ال تغيبي  ايمكانى  مسً الشَّ  بقاءً  ىي آيةي 
 مسى الشَّ  تثبتى  أفٍ  يكشعه  أرادى  كقدٍ  ،(2)الجبعكنييف عمى العمالقةً  بكفى يتغمَّ  بني إسرائيؿى  ي جعمتٍ تً الَّ  ةي القصَّ 

 ىنا يريدي  البيافً  أميرى  كلكفَّ  ،ـيً لصالحً  ليسى  يؿى المَّ  ألفَّ  اإلسرائيميكفى  ى ينتصرى حتَّ  في مكانوً  القمري  كيتكقؼى 
الي التَّ  في اليكـً  وي ألنَّ  ،إلى بمدهً  مف اليندً  ى يصؿى حتَّ  كتبقى غائبةن  ران مبكّْ  مسى الشَّ  كتغيبي  اآليةي  عكسى تن أفٍ 

يـ محمكد سامي الباركدم كعمى رأسً  ،هي كيرل أصدقاءى  ،دهً إلى بم ليعكدى  ،ىايزكري  كافى  حيثي  دى الين سيغادري 
 نصّْ  اإلشارةً  مف خبلؿً  اآليةً  انعكاسً  عمى ضركرةً  دي يؤكّْ ىنا  ري اعكالشَّ   ذاؾى آن في لبنافى  متكاجدان  ذم كافى الَّ 

 ،المخالفةً  سبيؿً عمى  ةً قصَّ لم الترميزً مع  نكفو  بفي  كشعي يي  زمفى  لما حدثى  عطي مخالفةن ليي  سً المقدَّ  الكتابً 
 .رمزٌيان  تناصّّ  ناصّْ مف التَّ  كفي كىذا المَّ 

 

 األدبي:  ناص  ثانيا : الت  

 القيسً  امرئً  منذي  العربً  األدبي في تاريخً  راثً لمتُّ  كما أفَّ  ،العربي عرً الشّْ  العمكدم مف أسسً  عري الشّْ  يعتبري 
 عراءً لمشُّ  ا كافى كلمَّ  ،العربي المبيف سافً المّْ  كدعـً  ،كتيذيًبيا العربً  لغةً  ا في صقؿً دكرن  بف ربيعةى  كالميميؿً 

حياءً   الفصيحةً  غةً المُّ  في إحياءً  كبيره  كره د  نصيبه  منييـٍ  ممعاصريفى ل يككفى  أفٍ  ال بدَّ  كافى  ،األدبي راثً لتُّ ا كا 
حرصكا  ذيفى الَّ  الحديثً  العصرً  مف شعراءً  البيافً  كأميري  ،عراءً الشُّ  بكبارً  رً أثُّ كالتَّ  راثً ىذا التُّ  في إحياءً  كبيره 

 إلى نصكصو  شاراته كا   نصكصه  في قصائدهً  فظيرتٍ  ،العربي األدبيّْ  راثً كعمى التُّ   العربً  عمى لغةً 
 حترم كحسافً كالبي  اـو بي تمَّ المتنبي كأى ممى ك أبي سي  بفً  كزىيرً  القيسً  امرئً  أمثاؿً  كبارى  لشعراءى  قديمةو  ةو شعريَّ 
 كجاءى  (سعادي  تٍ بانى ) ييرةً الشَّ  في قصيدتوً  وي م عارضى ذً الَّ  زىيرو  بفً  كعبً ك  ،عنترة بف شدادك  ثابتو  بفً 

 فقدٍ   ـعمى نيجيً  كسارى  اإلحياءً  شعراءى  كاكبى  البيافً  أميرى  أفَّ  القكؿى  يمكفي  كلذلؾى  ،ىاعمى غرارً  بقصيدةو 
_ اٌلذم ما زاؿى قائمان حتى  القديـً  عرً الشّْ  شكقي كالباركدم كحافظ إبراىيـ كمطراف كغيرىـ في إحياءً  سبقوي 

في  تٍ يا تجمَّ يا كركنقً بقكتً  العربً  لغةى  ألفَّ  محمكده  ـٍ فعميي  أفَّ  ؾَّ كال شى  ،لذلؾى  مدرسةن  كاسكأسَّ  ،يكمنا ىذا _
 سافً المّْ  في حفظً  سالةى الرّْ  ليكمؿى  البيافً  أميري  ف ىنا انطمؽى كمً  ،المأثكرةً  يـً كأقكل يـكخطبً القدماًء  أشعارً 
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 نصكصان  تذكري  كثنايا قصائدهً  ،في ديكانوً  كثيرةه  أمثمةه  ظيرتٍ  فقدٍ  ف ذلؾى كمً  ،الفصيحةً  غةً المُّ  كدعـً  ،العربي
 صكصً النُّ  بيذهً  إعجابان  كذلؾى  ،اىرةً الزَّ  غةً المُّ  في عصكرً  سبقكهي  لشعراءى  مع نصكصو  تناٌصان  تتناصُّ ك 

 األدبيّْ  ناصّْ عمى التَّ  األمثمةً  ، كمف تمؾى (1)مف األحيافً  في كثيرو  الحكمةً  نيجى  خذي ا تتَّ يى ، ألنَّ ليا كتخميدان 
 مدًح صديقًو أيكب أفندم عكف مدير مدرسًة الشَّيباًء في حمب في وي قكلي  البيافً  أميرً  في قصائدً  م برزى ذالَّ 
  (الكامؿ): 

 (2)َوَلْيَس ِبَأْمَثٍؿ َما ُتْصِبحُ  ،ُصْبَحاً   ُأْحِيي ال مَياِلي آِماًل َأْف َتْنَجِمي 

 ،يؿً فقٍد تناصَّ في البيًت جميعىو مع بيًت شعرو في معمقًة امرًئ القيًس الَّذم تحدَّثى فيًو عف كصًؼ المَّ 
 (الكامؿ)حيثي قاؿى : 

ْصَباُح ِمْنَؾ ِبَأْمَثؿٍ  ،ِبُصْبحٍ      َأَل َأي َيا الم ْيُؿ الط ِوْيُؿ َأَل اْنَجِمي   (3)َوَما اإلِْ

بحي  ينتيي ليحؿَّ  أفٍ  منوي  كيطمبي  ،إنسافه  وي ككأنَّ  يؿى المَّ  القيسً  امرؤي  يخاطبي   بحى الصُّ  أفَّ  رغـى  ،منوي  بدالن الصُّ
 كىكذا تطابؽى  مف اآلخرً  ، فبل أحده أفضؿى اليمكـً  في جمبً  تساكل االثنافً  فقدٍ  ،يؿً المَّ  مثؿى  اليمكـى  يجمبي 
مف  يطمبي  ذلؾى ك البيافً  نرل أميرى  ، حيثي يؿً ىما مف المَّ القيس في نفكرً  امرئً  نصّْ  معٍ  البيافً  أميرً  نصُّ 
ي يحيي  ، فيكى جالبه لميمكـً  كذلؾى  ىكى  ، بؿٍ منيا حاالن  بأفضؿى  ذم ليسى الَّ  بحي الصُّ  ، ليأتيى تنتيي يالي أفٍ المَّ 
 .تاـ  كييسمَّى باألىخذ تطابؽو  تناصُّ  ناصُّ ، كىذا التَّ ى تنتييا حتَّ ليى  يالي مسايرةن المَّ 

 القصيدةي  كىذهً  إليوً  (ؿي األكَّ  وي ديكانى ) أىدل الباككرةى  كقدٍ  ،محمد عبده المصرميخ ً الشَّ في مدح ً  الٌشاعر كقكؿً 
 (الكامؿ):  قاؿى  حيثي  ،ىذا البيتي  خذى كمنيا أي  ،يكافً الدّْ  قصائدً  ؿي أكَّ 

ـْ َحَكتْ     (4)َقَمَؽ اْلِقَداِح َبَدْت ِبَكف ي َياِسرٍ   َمك ْنُتَيا َبْعَد الن زَاِع َوَك

يخ الشَّ  لممدكحوً  بيا في مدحوً  رى تي عبَّ الَّ  كاألشعارى  األفكارى  وى شبَّ  ًإذٍ  ،البيتً  في عجزً  اعري تناصَّ الشَّ  دٍ فق
مف  أخيران  تٍ نى يا تمكَّ  أنَّ إالَّ  ،أفً الشَّ  عظيـو  إنسافو  عفٍ  ري بّْ عى تي يا سى ألنَّ  كاضطرابو  بنزاعو  تٍ مرَّ  د عبده كقدٍ محمَّ 
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 صُّ كىذا النَّ  ،قديمان  القمارً  في لعبً  ككافى ذلؾى  ،الميقامريا بً  تي يضربي الَّ  ياـً السّْ  مثؿى  ا بدتٍ يى كلكنَّ  ،القكؿً 
 (ويؿالط  ):  في كصًؼ ذئابوً  وي قالذم الَّ  ( ـ 525:  )ت األزدم  نفرلالشَّ  اعرً الشَّ  مع نصّْ  بوى تشا

 (1)ؿُ قَ مْ قَ تَ ٍر تَ اسِ يَ  يْ ف  كَ اٌح بِ دَ قِ   ايَ ن  أَ كَ  هِ وْ جُ وُ الْ  بُ يْ شِ  ةٌ مَ يَ مْ يَ مُ 

 ا الجكعي يا كأنيكيى كجكىي  تٍ شاب حيثي  ،كالعاجزةً  فّْ في السّْ  الكبيرةى  ئابى نفرل الذّْ الشَّ  كصؼى  كفي البيتً 
 الميقامري مقي بيا تي يي الَّ  األقداحي  تتمايؿي كما  ،يةن في فكضى كاضطرابو إٍذ كانت تسيري ماش ،كالعطشي 
كيشبوي صكتييا المضطربي صكت  ،القمارً  ا في لعبً كمى  تخطئوي  كقدٍ اليدؼى  تصيبي  كقدٍ  تتمايؿي  فتذىبي 

 بغضّْ  جزم البيًت جاءى متطابقان في المَّفًظ ع بيفى  ناصُّ كىذا التَّ  ،أعظـً الٌذئاب عندما تصطؾُّ في مشيتيا
بيًت الشَّنفرل األساسي شبَّوى الذّْئابى  ففي ،ااختمف شبيوى كالتَّ  ياؽى السّْ  كلكفَّ  ،أخيرً كالتَّ  قديـً عف التَّ  ظرً النَّ 

 دكفى  ياؽً السّْ في المعنى ك  ذا االختبلؼي كى ،قداحً باأل كفي بيًت أميًر البياًف شبَّوى األفكارى كاألشعارى  ،باألقداحً 
 .ياؽً السّْ  الختبلؼً  كذلؾى  ،يدؿُّ عمى أٌف ىذا التناصَّ تناصّّ امتصاصيّّ  فظً المَّ 

 الكقائعً  ا جريدةي نشرتيى  في قصيدةو  (ـ1892 : ت) الخديكم محمد تكفيؽ باشا في مدحً  الٌشاعري  كقكؿً 
  (الطكيؿ)يا : في مطمعً  قاؿى  حيثي  ،ةً المصريٌ 

 (2)ِإَذْف َأْرَؽ َأْسَباَب الس َماِء ِبِمْصَعدِ  َأُقْوُؿ ِلُنْطِقي اْلَيْوـَ ِإْف ُكْنَت ُمْسِعِدي 

 (الطكيؿ) ( :ـ609ت:)زىيًر بًف أبي سيممىل فقٍد تناصَّ الشّْاعري في عجًز البيًت مع بيتو 

 (3)الس َماِء ِبُسم ـِ  َأْسَبابَ  َوَلْو رَاـَ    َوَمْف َىاَب َأْسَباَب اْلَمَناَيا َيَنْمَنوُ  

ألنَّوي يريدي مدحى عالي المقاـً  ،ففي شرًح بيًت أميًر البياًف يطمبي الشَّاعري مف شعرًه أٍف يسعدهي في ىذا اليكـً 
كذلؾى  ،كىذا يتطمَّبي منو أٍف يرتقي أسبابى السَّماًء أٍم درجاًتيا كلٍك استخدـى ًمٍصعدان  ،الخديكم محمَّد تكفيؽ

ـي أسباًب  ،دكحى عالي المقاـً ألفَّ المم فبل بيدَّ أٍف يككفى الشّْعري عالي المقاـً كذلؾى  كمٍف ىينا جاءى استخدا
ا يتناسبي كمقامىوي  أىمَّا شرحي بيًت زىيًر بًف أبي سيممى فيتعمَّؽي بحكمةو تيؤكّْدي  ،السَّماًء ليعمكى بمدًح الخديكم بمى

كلٍف يمنعى المكتي  ،كيتمنَّاهي كيطمبيوي حثيثان فسكؼى يناؿي ميرادىهي كيمكتي  ،عمى أفَّ الًَّذم يكفّْري أسبابى المكتً 
كقٍد تطابؽى المَّفظاًف في استخداـً  ،كىكًؿ مشيدهً  ،عنوي صعكدىهي السَّماءى ًبسيمَّـو بعدى أٍف يككفى قٍد جاءىهي بسكراتوً 
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المَّكفي مف التَّناصّْ اجتراره لممىعنى مع بقاًء  كىذا ،أسباًب السَّماًء لبلرتقاًء  كلكٍف اختمؼى السّْياؽي كالمعنى
 .المَّفظً كىما ىكى  حيثي جاءى المعنى في قالبو جديدو ال عبلقةى لوي بالمكتً 

  (الطَّكيؿ):  (ـ1883ت : )الجزائريًَّة _ كرةً الثَّ  قائدً  _رثي عبد القادر الجزائرم يى  الٌشاعري  كقكؿً 

ْخَر ُطْوُؿ َنِحْيِبي  ًا َفِإن وُ َلِئْف َبَكْت اْلَخْنَساُء َصْخرَ    (1)َلَقْد َباَت َيْبِكي الص 

ٍنساءى  ـى  (2)فقٍد تناصَّ الشَّاعري في صدًر البيًت مع بيًت الشّْعًر الَّذم ذكرٍتوي الخى في بكائيا أخاىا صخران أيا
 (البسيط)حيثي قالٍت :  ،الجاىمٌيةً 

 (3)َذا رَاَبَيا الد ْىُر، ِإف  الد ْىَر َضر ارُ إِ  َتْبِكي ُخَناٌس َعَمى َصْخٍر َوَحؽ  َلَيا 
عبد القادر  عمى المرحكـً  في بكائوً  اعرً الشَّ  حاؿً  مع تصكيرً  كاضحان  في البيتً  ناصُّ التَّ  كردى  فقدٍ 

 مبى الصُّ  خرى الصَّ  ى أفَّ كحتَّ  ،طكيبلن  عمى أخييا صخرو  الخنساءً  بكاءى  في بكائوً  تجاكزى  حيثي  ،الجزائرم
يا ألخيً  بيا في أخذهً  أضرَّ  مافى الزَّ  ألفَّ  ذلؾى  يا تستحؽُّ نفسى  معتبرةن  تبكي صخران  ككذا الخنساءي  ،ائوً بكى لبك
 ياؽً مع السّْ  كمتطابقان  كاضحان  ناصُّ التَّ  كجاءى  ،الخنساءى  مع نصّْ  تشابوى  في لفظوً  البيافً  أميرً  فنصُّ  ،صخرو 

 .تطابؽو  ىك تناصُّ  ناصّْ مف التَّ  كفي كىذا المَّ  ،كالمعنى
 (ويؿالط  )درنة : أى  بفتحً  العثماني كتينئتوً  الجيشً  في مدحً  الٌشاعرً  كقكؿً 

ـْ َباَنْت ُسَعاُد َفاَل َيَزؿْ    (4)ُفَؤاُدُكُمو َدْىرًَا َعَمْيَيا ُمَتي َماً    َوُقْوُلْوا َلُي

إلى  عتذران ا مي تي قاليى الَّ  ـ(646)ت: زىيرو  بفً  كعبً  قصيدةً  مع مطمعً  البيتً  في صدرً  عري تناصَّ الشَّ  فقدٍ 
كقٍد  ،كاعتذٍر  وي إسبلمى  فأعمفى  ،كاإلسبلـً   سكؿً لمرَّ  مف ىجاءو  منوي  ا بدرى عمَّ  فحى الصَّ  كطالبان  ، اً  رسكؿً 

ـٌ يقٌرري  ،تٍ كرحمى  وي فارقتٍ  اٌلتي ،كذكرى سعادان  ،بدأى قصيدتىوي بمقدمةو غزليَّةو   كيعمفى  اإلسبلـً  ديفى  بعى يت أفٍ ث
 (البسيط):  قصيدتوً  مطمعً في  قاؿى  حيثي  ،ةً لمجاىميَّ  وي مفارقتى 

ـْ ُيْفِد َمْكُبْوؿُ    َباَنْت ُسَعاُد َفَقْمِبي اْلَيْوـَ َمْتُبْوؿُ   ـٌ ِإْثَرَىا َل ُمَتي 
(5) 
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حؿَّ ك  أدرنةى  تٍ فارقى  قدٍ  الجاىمٌيةى  خرل بأفَّ أي  مرةن  العبارةى  عيدى ليي  القصيدةً  مطمعً  بذكرً  البيافً  أميرً  نصُّ  جاءى  كقدٍ 
 فارقتٍ  قدٍ   - أٍم لجيًش العدكّْ  - قائبل لو : قكلكا ليـ العثماني الجيش يخاطبي  فيكى  ،اإلسبلـي  محمَّيا
في حبّْ امرأةو كانىٍت لوي كؿَّ  ـً المتيَّ  عمييا بكاءى  تبككفى  كسكؼى  ،ـفي جاىميتكي  تٍ تي كانى الَّ  أدرنةى  ةي الجاىميَّ 

فيًو حبَّوي الكبيرى  تكافؽى كتطابؽى مع نصّْ كعبو بًف زىيرو الًَّذم بيَّفى لمرَّسكًؿ  كىذا النَّصُّ  ،شىيء في حياتوً 
 ،ريغـى أىنَّيىا أسرتوي في قمًبيا سنيفى عددا  كرغـى كجكًد ىذا الحبّْ إالَّ أنَّوي فارقىيىا كرحمىٍت عنوي  ،لمجاىميّْةً 

عطاءي األكجعمتوي مدافعان عنيا بأشعارًه فترةن طكيمةن  مًر المتركًؾ شأنان عظيمان ليكى دليؿه عمى أفَّ األمرى كا 
ـٍ يكٍف ىذا الَّ ل ؿَّ مكانىوي أعظـى شأنان منوي  كا   ةً الجاىميَّ  باستبداؿً  بكؿي كىذا القى  ،ديدي الشَّ  الحزفي  الَّذم حى

 يعتبري  ناصُّ كىذا التَّ  ،مافييً  صريحً ف التَّ مً  أكثرى  مميحً التَّ  يكرً ظي  رغـى  افً صَّ النَّ  تطابؽى  نا فقدٍ ىي  فٍ كمً  ،باإلسبلـً 
 كمفارقتوً  عف زىيرو  ، كالحديثً المحبكبةً  لمدينتوً  كمفارقتوً  عف العدكّْ  الحديثى  إذا اعتبرنا أفَّ  ان كميّْ  ان تطابقيّْ 

 .يابً  مان متيَّ  ي كافى تً الَّ  الجاىميةى 

 (ويؿالط  ):  فقاؿى  تناصّّ  فيوً  بيتان  أكردى  ًإذٍ  ،الحً الصَّ  مؼً بالسَّ  في فخرهً  الٌشاعرً  كقكؿً 

ـْ ِفي اأْلَْرِض َخْيُر اْلَقَباِئؿِ   ُأْوَلِئَؾ آَباِئي َفِجْئِني ِبِمْثِمِيـ   ل  َفُي َواِ 
(1) 

 مناظرتوً  في معرضً  ،(2)الفرزدؽي  مع بيتو ذكرهي (ُأْوَلِئَؾ آَباِئي َفِجْئِني ِبِمْثِمِيـ) البيتً  تناصَّ في صدرً  كقدٍ 
  (الطويؿ):  فقاؿى  ،جريرو  ض بآباءً كعرَّ  بخيرو  آباءهي  ذكرى  حيثي ، (3)لجريرو 

 (4)ِإَذا َجَمَعْتَنا َيا َجِرْيُر اْلَمَجاِمُع   "ُأْوَلِئَؾ آَباِئي َفِجْئِني ِبِمْثِمِيـ "  

مستعدّّ  كىكى  نسبوً  يأتي بمثؿً  بأفٍ  ل جريران كيتحدَّ  ،شأنوً  كرفعةً  نسبوً  إلى شرؼً  الفرزدؽي  يشيري  كفي ذلؾى 
 مؼً لمسَّ  وً في مدحً  البيافً  أميرً  نصُّ  تناصَّ معوي  كىذا القكؿي  ،ذلؾى  في سبيؿً  لكجوو  كجيان  كالمناظرةً  لبلجتماعً 

َـّ  ،كـً مف الرُّ  لوي  ان صديق يخاطبي  كىكى  ،مف المسمميفى  الحً الصَّ   ،آبائي بمثؿً  اإلتيافى  تستطعٍ  إذا لـٍ  لوي  يقكؿي  ث
مف  لكفه  فيكى  ،طابؽً التَّ  كؿَّ  ناصُّ التَّ  تطابؽى  كقدٍ  ،كأنسابىيا األرضً  قبائؿى  ـ أفضؿي يي أنَّ  تعترؼى  أفٍ  فعميؾى 
 .طابؽً التَّ  تناصّْ 

                                                           
 .152ص ،بلفديكاف األمير شكيب أرس - 1
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  (الطويؿ):  كيمةً الطَّ  القصيدةً  مف أبياتً  في بيتو  ،مافً في شككل الزَّ  الٌشاعرً  كقكؿً 
ْف َضاَقْت َعَمي  َمَذاِىِبي  ن ي َواِ   (1)َفَصْدِرَي ِمْف َفَناِئِؾ َأْرَحبُ   َواِ 

ْف َضاَقْت َعَمي  َمَذاِىِبي البيتً  في صدرً  تناصَّ  كقدٍ  ن ي َواِ  ت : )  ي افعً الشَّ  لئلماـً  شعرو  بيتً  معٍ  (: )َواِ 
كقٍد قاؿى  ،السّْياقافً  وى تشابى  كقدٍ  ،مافً الزَّ  عمى محفً  برً كالصَّ  ،اً  فييا بعفكً  يرغبي  في قصيدةو  جاءى  (ىػ 204

 (الط ويؿ)فييا : 
 ( 2) َجَعْمُت الر َجا ِمن ي ِلَعْفَوَؾ َسم َما  َقْمِبي َوَضاَقْت َمَذاِىِبي َوَلم ا َقَسا 

 المسالؾً  ضيؽً  أمٍ  المذاىبً  كضيؽً  القمبً  قسكةً  بسببً  مف اً  العفكى  اعري الشَّ  يطمبي  افعيّْ الشَّ  ففي بيتً 
 مان فيبني سمَّ  ،عنوي  يعفكى  أفٍ  إلى اً  ءً ف المر م جاءي الرَّ  فعندئذو يككفي  ،إلى غايتوً  ىا المرءي ي يقصدي تً الَّ  رؽً كالطُّ 
 وى تشابى  كقدٍ  ،إلى غايتوً  كيصؿى  ودركبي  ى تتسعى حتَّ  كالمغفرةً فح ً لمصَّ  طمبان  عاءً بالدُّ  اً  معى  ليتصؿى  ماءً السَّ  نحكى 
فٍ ليا : حتَّ  نيا قائبلن الدُّ  فيوً  م ىاجـى ذً الَّ  البيافً  أميرً  مع نصّْ  صُّ النَّ   فسكؼى  ،دركبي فيؾً  ضاقتٍ  ى كا 

 وى جى كاتَّ  ،نيامف الدُّ  امتعضى  قدٍ وي عمى أنَّ  كىذا دليؿه  ؾى كساحتً  ؾى صدرً  مفٍ  أكسعى  ليككفى  صدرم عي كأكسّْ  أصبري 
 ،كالمعنى ياؽي السّْ  اختمؼى  فقدٍ  فظافً المَّ  ف تشابوً مً  كفي كىذا المَّ  ،معوي  ا يحدثي عمَّ  كصبرى  ،كجؿَّ  عزَّ  اً  نحكى 
في  رو تغيُّ  في المعنى بسببً  رو مع تغيُّ  وي نفسي  فظي المَّ  يظيري  بحيثي  ،االجترارً  تناصّْ  مفٍ  لكفه  فيكى  لذلؾى 
 .ياؽً السّْ 

 ،ياطبلبً  أحدى  األميري  ي كافى تً الَّ  الحكمةً  مدرسةً  بس مؤسسً الدّْ  يكسؼً  طرافً المي  في مدحً  الٌشاعرً  كقكؿً 
 (الوافر):  يا قائبلن أبياتً  بيفً  مفٍ  ذكرى  حيثي 

ن َما َذَىَب الش َبابُ   َلْيَت الش َباُب َيُعْوُد َيْوَمًا َأَل    (3) َتُقْوُؿ َواِ 

 (4) أبك العتاىيةً  هي م ذكرى ذً الَّ  عرً الشّْ  مع بيتً  (َأَل َلْيَت الش َباُب َيُعْوُد َيْوَماً : ) البيتً  في صدرً  تناصَّ  فقدٍ 
 (الوافر):  يقكؿي  حيثي  ،بابً الشَّ  اـً عمى أيَّ  هً رً تحسُّ  في معرضً 

  (5)ُه ِبَما َفَعَؿ اْلَمِشْيبُ رَ ْخبِ َفأُ   َفَيا َلْيَت الش َباُب َيُعْوُد َيْوَماً  

                                                           
 .142ص ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف - 1
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رأسىوي  فعكدةي  ،ففي البيًت يتمنَّى الشَّاعري أٍف يعكدى إليًو الشَّبابي بعدما بمغى مف الكبًر مبمغان  كخطَّ الشَّيب ي
ـي الشٍَّككل م  ،بابي الشَّ  يعكدى  كىيياتى أفٍ  ،فعمىوي الشَّيبي بالشَّاعًر الًَّذم كبرى ا مَّ الشَّباًب ىينا ييقصدي منيا تقدي

 ،كالعمرً  بابً الشَّ  بً اىكذ عف المكتً  حديثوً  ضً في معرً  هي فأعادى  البيافً  أميري  منوي  استفادى  صُّ كىذا النَّ 
 ياؽي السّْ  اتفؽى ك  ،كالمعنى فظي المَّ  فؽى ات يفً صَّ ففي النَّ  ،ان تامَّ  ان تطابقيَّ  ان كتناصَّ تناصَّ  ،صَّ ىذا النَّ  فاستحضرى 

 .كذلؾى 
 ،الفتحى  ذكرى  حيثي  ،يا في البمقافً كتكابعً  أدرنةى  لمدينةً  فتحوً  بعدى  العثمانيّْ  لمجيشً  في تينئتوً  الٌشاعرً  كقكؿً 
 (الطويؿ):  وي كمنيا قكلي  ،كيمةً الطَّ  في قصيدتوً  العثمانيّْ  بالجيشً  كأشادى 

 (1) َوَما اْلَمْوُت ِإل  َأْف َنِعْيَش َوَنْسَمَما  ْف َنُمْوَت َأِعز ةً َفَما اْلَعْيُش ِإل  أَ  

عف  ان رى فييا معبّْ  قاؿى  حيثي  ،الحكمةً  مف شعرً  في قصيدةو  (2)يالمتنبّْ  مع قكؿً  وي جميعى  تناصَّ في البيتً  فقدٍ 
 (الخفيؼ):  بكرامةو  المكتً  أكٍ  ةو عزَّ بً  العيشً 

 (3) دِ وْ نُ البُ  ؽِ فْ خَ ا وَ نَ القَ  فِ عْ طَ  فَ يْ بَ    ـُ يْ رِ كَ  تَ نْ أَ وَ  تْ مُ  وْ أَ  اً زَ يْ زِ عَ  ْش عِ  

 كبيفى  جاعةً كالشَّ  القتاؿً  في ساحةً  كريمان  يمكتى  أكٍ  عزيزان  يعيشى  أفٍ  ي مف المرءً المتنبّْ  يطمبي  ففي البيتً 
ـي  المكتي  فذلؾى  ،الحربً  في ساحةً  تخفؽي  كىيى  اياتً كالرَّ  ،جاؿى الرّْ  تطعفي  كىيى  ماحً الرّْ   العيشي  كذلؾى  الكري

 دى م أكَّ ذً الَّ  البيافً  أميرً  مع نصّْ  تطابؽى  صُّ كىذا النَّ  ،عمى األعداءً  رً ؤزَّ المي  صرً النَّ  م يأتي بعدى ذً الَّ  العزيزي 
 المكتي  فيكى  كأمافو  بسبلمةو  ا العيشي كأمَّ  ،ةو كعزَّ  كشمكخو  كطمأنينةو  براحةو  المكتي  ىكى  العزيزى  العيشى  عمى أفَّ 

بسبلـو كأمفو  العيشي  ىكى  المكتى الٌشاعراف  اعتبرى ًإٍذ  ،،افصّْ النَّ تطابؽى  كقدٍ  ،برً الصَّ  بفارغً  ننتظرهي م ذً الَّ 
م ذً الَّ  المكتي  وي فإنَّ  ككرامةو  ةو بعزَّ  ا العيشي بينمى   ،كبالتَّالي فيـ ميتكفى  ،لمٌناًس اٌلذيفى ييفٌضمكفى الخضكعى كالخنكع

 .فيك تناصّّ تطابقيّّ  ،كىذا التَّناصُّ تطابؽى فيًو الٌنٌصاف ،كفى حي الً كالصَّ  األبطاؿي  هي نشدي يى 

 (ويؿالط  )ا : يى نفسً  في القصيدةً  أدرنةى  بفتحً  ان ئى ينّْ مي  وً نفسً  ياؽً في السّْ  الٌشاعرً  كقكؿً 

ـُ ِمن ا ثُغْورًَا َشَواِغرَاً   ْمُت  (4) َفَيال  َوَقْد َجاَء اْلَخِمْيُس َعَرْمَرَماً    َتَعج 
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عمى  هي ردَّ  كيصؼي   الحمدانيّْ  كلةً الدَّ  سيؼي  فيوً  ي يمدحي لممتنبّْ  مع بيتً  البيتً  في عجزً  اعري الشٌ  اصَّ تن فقدٍ 
 (ويؿالط  ):  منيا ىذا البيتي  أيخذى  طكيمةو  في قصيدةو  فيقكؿي  ،كرسائموً  تبوً في كي  األعداءً 

 (1) اْلَخِمْيُس اْلَعَرْمَرـُ ٌؿ ِإل  َوَل ُرسُ   ِإل  اْلَمْشَرِفي ُة ِعْنَدهُ  َوَل ُكُتبٌ  

عمى  ان ردَّ  الجيشي  كىنا جاءى  ،ارالجرَّ  القكمّْ  لمجيشً  كصؼه  كىكى  ،العرمـر الخميسً  في ذكرً  فظي المَّ  تكافؽى  فقدٍ 
 ،المغمقةً  المدفً  لفتحً  الجيشي  جاءى  فقدٍ  البيافً  أميرً  ا في بيتً أمٌ  ،يالمتنبّْ  في بيتً  العدكّْ المكتكبةً  رسائؿً 
إلى  يرمزي  ياؽي السّْ  ظؿَّ  ما كلكفٍ المعنى بينيي  كاختمؼى  ،فظافالمَّ  تطابؽى  كقدٍ  ،،اغرةكالشَّ  الفارغةً  الثغكرً  ةً كتعبئ

 ،المناسبةً  بى سى في المعنى حى  ان جزئيَّ  ااختمفى  مايي كلكنَّ  ،ياؽي كالسّْ  فظي المَّ  فؽى اتَّ ف ،العدكّْ  عمى تيديداتً  كرد   الجيشً 
 .كىذا التناصُّ تناصّّ رمزمّّ 

 آؿً  عمى يدً  مف تحريرو  بل ذلؾى تى  كما ،اإلسبلميّْ  لممشرؽً  ميبيّْ الصَّ  الغزكً  يخً لتارً  في سردهً  الٌشاعرً  كقكؿً 
 تٍ يا كقعى ي قربي تً كالَّ  فمسطيفى  ا شماؿى في طبريَّ  هً كجكدً  أثناءى  لقصيدةى ا كتبى  فقدٍ  ،األيكبيّْ  يفً الدّْ  زنكي كصبلحً 

رى ىا عمى إثرً كى  ،كفى يميبييا الصَّ ف ي ىيزـى تً الَّ  يفى حطّْ  معركةي  رّْ :  وي يا قكلي أبياتٍ  بيفٍ  فٍ كمً  ،المقدسً  بيتي حي
 (جتثْ المُ )

ْسالـِ َبْعَد َعَناً   َبرُ    َأم َف َداَر اإلِْ  (2)َكَذِلَؾ الش ْيُد ُدْوَنُو اإلِْ

 أبي الفكارسً  ا في مدحً ي قاليى تً الَّ  وً ي في قصيدتً المتنبّْ  ذكرهي  بيتو  معٍ  البيتً  في عجزً  اعري تناصَّ الشَّ  فقدٍ 
 حيثي  ،يرو لّْ دً  كصكؿً  الخارجي قبؿى  فرَّ  كقدٍ  ،بلبو الخارجي مف بني كً  لقتاؿً  م جاءى ذً الَّ  (شكركزو لً  بفي  يري دلّْ )

 ا يرمزي مى كربَّ  ،وي فييا حبيبتى  ي يخاطبي تً الَّ  مف األبياتً  ىذا البيتي  ككافى  ،وً عادتً  عمى غيرً  الن متغزّْ  وي قصيدتى  بدأى 
َـّ  ،حسناءى  جميمةو  ا بفتاةو يى يى فشبَّ  ،جاعةً كالشَّ  إلى البطكلةً   (ويؿالط  )بلن : ا قائً يى خاطبى  ث

 (3)َوَل ُبد  ِلمش ْيِد ِمْف ِإَبِر الن ْحؿِ   ُتِرْيِديَف ُلْقَياَف اْلَمَعاِلي َرِخْيَصةً  

 غاؿو  ىكى  بؿٍ  ،ىبلن  المعالي ال يككفي  بمكغى  ي أفَّ المتنبّْ  اعتبرى  حيثي  ،البيتً  في عجزً  افً صَّ النَّ  وى تشابى  كقدٍ 
 ،حؿً ف النَّ مً  العسؿى ي ف يجنً مى  بحاؿً  ،ةً كالمشقَّ  عبً التَّ  بعضي  وي المعالي فينالي  م يبمغي ذً الَّ  حاؿى  فى مَّ كضى  ،ان جدَّ 
بري  ،شييّّ  فالعسؿي  ،حؿً النَّ  برً مف إً  لسعاتو  وي صيبي فتي   كلكفَّ  ،عظيـه  المجدً  بمكغي  ككذلؾى  ،لمةه ؤٍ مي  حؿً النَّ  كا 
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 جعؿى  قدٍ  األيكبيّْ  يفً الدّْ صبلح ى  وي ممدكحى  لنا أفَّ  دي كّْ ؤى يي  البيافً  أميرً  كفي نصّْ  ،ةه مى لً ؤٍ كمي  ةه شاقَّ  إليوً  ريؽى الطَّ 
مثمما يجني  ،شديدو  كعناءو  طاحنةو  حركبو  بعدى  ذلؾى  ككافى  ،ميبيفى الصَّ  زاةً الغي  ىا ضدَّ ككحدى  آمنةن  اإلسبلـً  ديارى 

 فجاءى  ،كالحاؿً  شبيوً في التَّ  افً صَّ النَّ  تطابؽى  كقدٍ  ،ذلؾى  بسببً  ـى فيتألَّ  حؿً النَّ  لمسعاتً  ضى فيتعرَّ  ،سؿى الجاني الع
 .كامبلن  ان تطابقيّْ  ناصّْ التَّ  لكفي 

يبي المّْ  المجاىدى  وً عمّْ  فييا ابفى  ي مدحى تً نكسي الَّ ريؼ السُّ أحمد الشَّ  اعرً لمشَّ  قصيدةن  معارضان  الٌشاعرً  كقكؿً 
 )الخفيؼ( :نكسي د الميدم السُّ مَّ مح

 (1)َفَأْشَياُد َفْضِمِو اأْلَْعَداُء    َعَرُفْوا َقْدَرُه َوَبْعُد َمرَاِمْيِو  

   (الكامؿ):  (2)اء ف  الر   ي  رِ الس   اعرِ الش   مع قوؿِ  البيتِ  في عجزِ  اعرُ تناص  الش   فقدْ 

  (3) اءُ دَ عْ اأْلَ  وِ بِ  تْ دَ يِ ا شَ مَ  ؿُ ضْ فَ الْ وَ    ايَ مِ ضْ فَ بِ  و  دُ عَ الْ  دَ يِ ٌب شَ اقِ نَ مَ وَ 

 األعداءي  شيدى  ًإذٍ  ،في المعنى تطابؽى كى  ،في بيت الٌسرٌم الٌرٌفاء فظً مع المَّ  البيتً  مع عجزً  صُّ النَّ  تطابؽى  كقدٍ 
 دليبلن  ذلؾى  فإفَّ  ،لؾى  وً ككرىً  هً حقدً  رغـى  ؾى بفضمً  العدكُّ  كحينما يشيدي  ،لوي  ـ أعداءه يي مع أنَّ  الممدكحً  بفضؿً 
ا مى  ككؿَّ  ؾى عرفكا قدرى  فقدٍ   ؾى بفضمً  عمى االعتراؼً  األعداءى  ا أجبرى ممَّ  ،فضؿو  صاحبي  ؾى عمى أنَّ  كاضحان 

 ناصّْ مف التَّ  كفي كىذا المَّ  ،الحؽُّ  يادةي الشَّ  كتمؾى  ،ؾى كبعدىا شيدكا بفضمً  ،ساميةو  مف أىداؼو  ترمكا إليوً 
 .كمعنىن  ظان تطابقا لف يفً صَّ النَّ  ألفَّ  ،تطابقيّّ 

 (الوافر)الحكمًة : دار كقكًؿ أميًر البياًف في قصيدةو مف أكائًؿ نظمًو في مدرسًة 

 (4) َوَقْد َأْدَناَؾ ِباْلُحب  الت َناِئي    َلَقْد َأْنآَؾ ِباْلَقَدِر الت َداِني 

 دة بنتً كالَّ  لمحبكبتوً  في حنينوً  (5)زيدكفى  ابفً  األندلسيّْ  اعرً لمشَّ  مع بيتو  وي جميعى  تناصَّ في ىذا البيتً  فقدٍ 
 )البسيط(:قصيدتو في مطمعً  قاءً لمّْ  قان ، كمتشكّْ ماعمى بعدىً  ران متحسّْ  قاؿى  ، حيفى المستكفي
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 (1)انَ يْ افِ جَ ا تَ انَ يَ قْ لُ  بِ يْ طِ  فْ عَ  ابَ نَ وَ      انَ يْ انِ دَ تَ  فْ عَ  الً يْ دِ ي بَ ائِ نَ ى الت  حَ ضْ أَ  

 نا ألفَّ فراقً  بعدى  شيءه  ستطابي يي  دٍ يعي  كلـٍ  ،كالقربً  قاءً لمّْ  بديبلن  اأصبح قدٍ  كالفراؽى  البعدى  فَّ إً  كفي ىذا يقكؿي 
 البيافً  أميري  فؽي ىذا يتَّ  كمعٍ  ،جرافً اليي  كحسرةً  ،راؽً الفي  لكعةً  عفٍ  كاضحه  كىذا تعبيره  ،نافي لقائً  كافى  يبى الطّْ 

 فاقتربى  ،ايفارقيى  أفٍ  رقيدَّ  حيثي  ،الحكمةً  مدرسةً  مدرستوً  راؽً عمى في  وً حزنً  مف خبلؿً  ناصّْ بالتَّ  في إتيانوً 
 افً صَّ النَّ  وى نشابى  كقدٍ  ،إلييا بوي قرَّ  بُّ عنيا كالحي  هي أبعدى  فالقدري  ،لممدرسةً  وً فراقً  بعدى  نا أكثرى دى  بَّ الحي  كلكفَّ  ،القدري 
 .ان جزئيَّ  ان تطابقيَّ  ناصُّ التَّ  كبيذا يككفي  ،ياؽي السّْ  كاختمؼى  ،كالمعنى فظً في المَّ 

 

 :اريخي  الت   ناص  ثالثًا : الت  

 تاريخي  يعتبري  حيثي  ،كثيقان  ارتباطان  باألدبً  اريخي التَّ  كيرتبطي  ،كمكاقؼي  كأحداثه  زمفه  وي في أنَّ  صُّ يتمخَّ  اريخي التَّ   
ُـّ  ،ةكيّْ كىي  بقاءو  كمصدرى  ،ليا ذاكرةن  مف األمـً  ةو أمَّ  أمّْ   شعران  أكٍ  نثران  وي كتابتى  فإفَّ  اريخً ىذا التَّ  تخميدي  كلكي يت

 كقيـً  كأفكارً  معتقداتً  عف ري يعبّْ  كىكى  ،اريخً بالتَّ  مةً الصّْ  كثيؽي  فاألدبي  لذلؾى  ،خالدان  تاريخان  منوي  يجعؿي 
 .(2)ان كأدبيّْ  ان تاريخيّْ  ةى يا الكاقعيَّ حياتى  كيسردي  ةً مَّ األي  أكٍ  المجتمعً 

 نتٍ بيَّ  حيثي   الكريـً  في القرآفً  ما جاءى  ىكى  ،كأحداثوً  كقصصوً  اريخً بالتَّ  عمى االىتماـً  دليؿو  كخيري  
ـْ ِعْبَرٌة أِلُوِلي تعالى :  قاؿى  ،كالكاعظةً  رةً عبّْ المي  صصً كالقى  اريخً التَّ  ةى أىميَّ  اآلياتي  ﴿ َلَقْد َكاَف ِفي َقَصِصِي

ْفِصيَؿ ُكؿ  َشْيٍء َوُىًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوـٍ اأْلَْلَباِب َما َكاَف َحِديثًا ُيْفَتَرى َوَلِكْف َتْصِديَؽ ال ِذي َبْيَف َيَدْيِو َوتَ 
 ،ان جدَّ  بيا ميّـّ  صديؽى التَّ  كأفَّ  ،كالمكاعظً  برً لمعً  خذي تَّ تي  صصى القى  أفَّ  ضحي يتَّ  اآليةً  ، ففي ىذهً (3)ُيْؤِمُنوَف ﴾

 تجدي  تكادي  البيافً  أميرً  ، كفي ديكافً ةً في األىميَّ  ىا غايةن كنشرً  األخبارً  في نقؿً  قةى كالدّْ  دؽى م الصّْ حرّْ تى  ككذلؾى 
مف  ةً األمَّ  لرجاؿً  ةً البطكليَّ  المكاقؼً  عند كالكقكؼً  ةً اريخيَّ التَّ  األحداثً  اإلشارة إلىخرل في األي  كراءى  قصيدةن 

 .الجكانبً  ختمؼً في مي  الحً الصَّ  مؼً السَّ 
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 أفٍ  دَّ يا كال بي تى كتبني شخصيَّ  ،ةي مَّ األي  عنوي  ري م تعبّْ ذً الَّ  عكرً الشُّ  بمثابةً  ةي اريخيَّ التَّ  األحداثي  تككفي  كبذلؾى  
عف  عبيرً إلى التَّ  ىـ مف األدباءً كغيري  عراءي انبرل الشُّ  فقدٍ  ،مف الكجدافً  نابعان  وي ككني  عكرى ىذا الشُّ  األدبي  يدعـى 
 .كالمكاقؼى  األحداثى  ىذهً  دى ا خمَّ ممَّ  ،يـىـ ككتابتً في أشعارً  ةً األمَّ  تاريخً 

يا يا كتراثى كلغتى  ةً مَّ األي  ةى كيَّ ىي  يحفظى  أفٍ  مف شأنوً  في األدبً  اريخً التَّ  ظيؼى تك  فإفَّ  عميوً  كبناءن  
 األعداءي  ا حاكؿى يا إذا مى لغتى  كتحفظى  ،منيا ضاعتٍ  إفٍ  ةى كيَّ اليي  ىذهً  دَّ تسترً  أفٍ  ةي مَّ األي  كتستطيعى  ،ياكحضارتى 

م لتفادً  مف األحداثً  كاالستفادةى  ،كالمكاعظى  العبرى  خاذً اتّْ  خبلؿً  مفٍ  اريخً بالتَّ  مف االىتماـً  كال بدَّ  ،ىاإلغاءى 
 في األدبً  اريخً التَّ  تكظيؼي    ىنا جاءى  كمفٍ  ،كالمفيدةً  الحةً الصَّ  عمى األمكرً  أكيدً كالتَّ  ،في األخطاءً  الكقكعى 

 ـ  ىا دكرو  ذاتً  شخصياتو  كمكاقؼى  عف أحداثو  رتٍ عبَّ  ةو تاريخيَّ  لنصكصو  رةً المتكرّْ  اإلشاراتً  مف خبلؿً 
 (1)يا.كنيكضً   ةً مَّ ماضي األي  في استعادةً  ، يسيـي زو كمميَّ 

 ذكرً  خبلؿً  مفٍ  كذلؾى  ،تكظيؼو  خيرى  وً في ديكانً  وً كشخكصً  وً بأحداثً  اريخى التَّ  البيافً  أميري  اعري الشَّ  ؼى كظَّ  كقدٍ 
 فقدٍ  ،فةً يا المشرّْ عمى مكاقفً  دي كتؤكّْ  ،ييا العريؽً رىا بماضً تذكَّ  ةو شعريَّ  في نصكصو  ةً اإلسبلميَّ  ةً مَّ األي  تاريخً 
 إلى مكاقؼً  أشارى كى  ،المقدسً  بيتً  كفتحى  ،يفى حطّْ  مكقعةى  كذكرى  ،اكركبَّ إلى أي  حؼً كالزَّ  األندلسً  فتحى  ذكرى 

 ىـ في نشرً كأدكارى  حابةى الصَّ  طكيمةو  ذكرى في قصيدةو ك  ،المقدسً  بيتى  فتحى  يكـى   ابً الخطَّ  بفى  عمرى  الفاركؽً 
 ىذهً  تكظيؼي  , ككافى  الكبيرً  حؼً مف ىذا الزَّ  األعداءً  لمكاقؼً  كذكرى  ،األرضً  في ربكعً  كاألمافً  العدؿً 

إلييا في  ي أشارى تً الَّ  ،ةً العثمانيَّ  كلةً الدَّ  سقكطً  بعدى  في المستقبؿً  تحدثي  كءاتو لتنبُّ  داعمان  ةً اريخيَّ التَّ  األحداثً 
 خكصً كمع الشُّ  ،ةً اريخيَّ التَّ  مع األحداثً  ان تاريخيَّ  ان تناصَّ  اعري الشَّ  تناصَّ  ا فقدٍ كليذ ،دةو متعدّْ  نصكصو 

 .اكا فييى ي كقعي تً الَّ  مف األخطاءً  كالعبرً  المكاعظً  خاذً كاتّْ  ،ييابماضً  ةً مَّ األي  تذكيري  بذلؾي  هي كقصدي  ،يفى ياريخالتَّ 

شادةن   العثمانيّْ  ستكرً الدّْ  حتفاءن بإعبلفً ا الٌشاعرً  قكؿي  ذلؾى  مفٍ ك   األحداثِ مع  تاريخي   تناص   أ.  كا 
 بفي  عمري  كمنيـ الفاركؽي  ،اشديفى الرَّ  مف الخمفاءً  الحً الصَّ  مؼً سَّ بال رهي ذكَّ   حيثي  ،انيالثَّ  الحميدً  عبدً  ٌسمطافً بال

إلى الٌشاعري  أشارى  ًإذٍ  ،اسً في النَّ  فخطبى  ،لميجرةً  عشرةى  الثةً الثَّ  نةً في السَّ  ةً بالخبلف كيعى حينما بي   ابً الخطَّ 
  (البسيط):  فقاؿى  ،في خطبتوً  تٍ كردى  اراتو عب
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 َذاَؾ اْلِخَطاُب َعَسػػػاَىا َتْنَفُع الذ َكرُ   َتَذك ُروا َمَثَؿ اْلَخط اِب ِحْيَف َجَرى 
 ِإْذ اْرَتَقى ِمْنػػػبػَػػرًَا َيْدُعػػػػو َرِعْيَتُو           ِإَذا َتَرْوَف اْعِوَجاَجًا ِبْي َفال َتَذُروا        

 (1)َفِقْيػػَؿ َواِ َلػػْو َأن ػا  َنَرى ِعَوَجًا           ِإَذًا َأَقْمنػَػػػػاُه ِباأْلَْسػػػػَياِؼ يػَػػػا ُعَمرُ         
حينما   ابً الخطَّ  بفً  عمرً  بخبلفةً  ؽي تتعمَّ  ةو تاريخيَّ  مع حادثةو  ابقةً السَّ  في األبياتً  اعري الشَّ  تناصَّ  فقدٍ 
ا يمي ،فييـ فخطبى  ،يفى المسمم ى أمرى تكلَّ  كايًة مى  ابِ الخط   بفِ  عمرِ  ةِ ميفَ خَ الْ  فْ ى عَ وَ رْ يُ : "  كقٍد جاءى في الرّْ
  َؾَ يْ ا فِ نَ يْ أَ رَ  وْ لَ  اِ : وَ  اؿَ قَ وَ  ؿٌ جُ رَ  وُ لَ  اـَ قَ ػ فَ  وُ مَ و  قَ يُ مْ ًا فَ اجَ جَ وِ اعْ  ي  فِ  ـْ كُ نْ ى مِ أَ رَ  فْ مَ  اُس ا الن  يَ ي  : أَ قاؿَ  وُ ن  ػ أ 
 رٍ مَ عُ  اجَ جَ وِ اعْ  ـَ و  قَ يُ  فْ مَ  ةِ م  األُ  هِ ذِ ي ىَ فِ  ؿَ عَ ي جَ ذِ ال   ِ  دُ مْ حَ : الْ  رُ مَ عُ  اؿَ قَ ا، فَ نَ فِ وْ يُ سِ بِ  اهُ نَ مْ و  قَ ًا لَ اجَ جَ وِ اعْ 
 .(2)"؟وِ فِ يْ سَ بِ 

 كىنا قدٍ يا ني يحسّْ  المؤرخيفى  بعضى  تٍ ا جعمى نيى م قريبةه  ركاياته  ىناؾى  كلكفٍ  ،نادً سٍ اإلً  ضعيفةي  كايةي الرّْ  فيذهً  
  ابً الخطَّ  بفى ا ى عمرى طى عمى خي  اني يسيري الثَّ  الحميدً  عبدى  الخميفةى  عمى أفَّ  ؿى لّْ دى ليي   ري اعً بيا الشَّ  تناصَّ 

 نبرى المً  ابً الخطَّ  بفي  ا ارتقى عمري حينمى  ،كايةً الرّْ  ا بتمؾً نى ري يذكّْ  البيافً  فأميري  ،وً تً مَّ ألي  وً كمخاطبتً  وً في عدلً 
ف مً  ا كافى كمى  ،الحاضريفى  أحدي  ا ذكرهي كىذا مى  ،ؼً يٍ السَّ  بحدّْ  كلكٍ  يحاسبكهي  ـ بأفٍ كطالبيي  ،اسً في النَّ  كخطبى 
عرم الشّْ  صُّ النَّ  تطابؽى  كقدٍ  ،يؼً السَّ  بحدّْ  كلكٍ  اعكجاجوً  ـى كّْ قى مف يي  عمى كجكدً  اى  حمدى   أفٍ إالَّ   عمرو 

 شارةً مف اإلً  كال بدَّ  ،تاـ   تطابؽو  ىنا تناصُّ  ناصُّ التَّ  جاءى  كلذلؾى  ،ةً اريخيَّ التَّ  الحادثةً  طابي في ىذهً الخً  صّْ النَّ بً 
 كالمراقبةً  ال بدَّ مف المحاسبةً  حيثي  ،المسمـً  الحاكـً  اتً أكلكيَّ  ـً في سيمَّ  عميوً  أكيدً كالتَّ  ىذا الخطابً  ةً إلى ماىيَّ 

 ةن مَّ أي  ةً سبلميَّ اإلً  ةً مف األيمَّ  ا يجعؿي ممَّ  ،ةً مَّ ألي ا مف أبناءً  عيفى اكالك  كالعقدً  ؿّْ الحى  أىؿً  ؿً بى مف قً  عمى أعمالوً 
 .الئـو  لكمةى  ال تخشى في اً  ةن قكيَّ  كاعيةن 

 لمحسيفً  يعةً الشّْ  خذالفً  ةً إلى قصَّ  بذلؾى  ان حى مممّْ  األصحابً  في بعضً  ةً قى ثّْ لا عف فقدافً  ثان متحدّْ  الٌشاعرً  قكؿي ك 
يا : نفسً  يا كالمناسبةً نفسً  القصيدةً  في سياؽً  اريخيّْ التَّ  حدثً ال إلى ذلؾى  مشيران  يقكؿي  حيثي  ،عمي   بفً 
 (الكامؿ)

 (3) ُيْرَدى اْلُحِسْيُف َعَمى َيِد اْلُمَتَشي عِ   َوَىؿْ  ،َوُتَرى َتُخْوُف اْلَخْيُؿ َفاِرَسَيا 
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مف  ييقتؿٍ  لـٍ  فيكى  ،أشياعوً  كتخاذؿً  ،ق61 سنةى  العراؽً  في كرببلءً  الحسيفً  مقتؿً  ةً إلى قصَّ  كىنا يشيري 
عندما  الخيؿً  كحاؿً  وي فحالي  ،إلى مقتموً  تٍ أدَّ  في مؤازرتوً  يعةً الشّْ  تخاذؿى  كلكفَّ  ،مف أعدائوً  قيتؿى  بؿٍ  شيعتوً 
عف  حديثوً  في معرضً  تٍ جاءى  اإلشارةي  كىذهً  ،عنيا ان ىا ريغمعف ظيرً  ا تيسقطوي مى ربَّ  ا أكٍ يى صاحبى  تخكفي 
ـى  إفَّ  بؿٍ  ،لوي  وً أصحابً  أك خيانةً  ألصحابوً  وي ينفي خيانتى  وي كلكنَّ  ،داقةً الصَّ   استفياـه  وي م أطمقى ذً الَّ  ىذا االستفيا

 وي نَّ أى  ،"اريخً في التَّ  الكامؿً " كتابوً  في األثيرً  ابفي  أكردى  فقدٍ  ،الحسيفً  مقتؿً  ةي قصَّ  امَّ كأى  ،مطمقان  كاردو  غيري  تعجبيّّ 
 ال يزيدكفى  يفى ذً الَّ  وي كأصحابى  الحسيفى  مطركفى يي  األمكمّْ  الجيشً  ةي رما بدأى  ،سميـً لمتَّ  الحسيفً  رفضً  .. كبعدى .: "

 صريعان  فى ك خمس ىناؾى  كافى ك  ،الحسيفً  مف أصحابً  الكثيري  كأصيبى  ياـً مف السّْ  بكابؿى  رجبلن  73عف 
 (1).نيـم

 عميّّ  هي : كلدي  كفييـ ،اآلخرى  تمكى  الكاحدي  قتمكفى يي  الحسيفً  كأصحابي  ،كرببلءى  في تدكري  المعركةً  تٍ كاستمرَّ  
 بفي  الحسيفي  ركبى  مف المعركةً  األخيرةً  حظاتً المَّ  فيك   .ده محمَّ ك  ،جعفري ك  ،عثمافي ك  ،اً  عبدي ك  ،أخكتوً  أكبري 
 سكل الحسيفً  في الميدافى  شييدان كلـ يبؽى  كقعى  العباسى  كلكفَّ  ،كاءى المّْ  حامؿً   أخكهي  وي مي يتقدَّ  هي جكادى  عمي  

 جسدى  تمطري  يكؼً كالسّْ  ماحً الرّْ  ضرباتي  كراحتٍ  ،في قمبوً  استقرَّ ك  بو عى شي  ثبلثً  مذ مثمثو  بسيـو  أصيبى ف
ـى  فو شى كٍ ذم جى  بفى  رى مَّ ش فإفَّ  كايةً رّْ ال . كحسبى الحسيفً   ضربةو  باثنتي عشرةً  جسدهً  عفٍ  الحسيفً  رأسً  بفصؿً  قا

 ،مف اليجرةً  يفى إحدل كستّْ  سنةى  ـً المحرَّ  في عاشكراءى  مف الجمعةً  في يكـً  ؾى ذل ككافى  ،ىفى مف القى  يؼً بالسَّ 
 .(2(سنةن  56 كعمره

 ا حدثى كمى  األصدقاءى  خذالفى  دى يؤكّْ  أفٍ  دكفى  ،مميحً التَّ  تناصَّ  مان مستخد ةً القصَّ  إلى ىذهً  الٌشاعري  أشارى  كقدٍ 
ي تً الَّ  الحسيفً  خذالفً  مع خطكرةً  تتقاربي  ،كبيرةو  مف خطكرةو  لما في ذلؾى  ،مف ذلؾى  ري يحذّْ  وي كلكنَّ  ،لمحسيفً 

 .هً إلى استشيادً  تٍ أدَّ 

 ،اـً الشَّ  مف أرضً  ميبيفى الصَّ  كدحرً  ،المقدسً  بيتً  كتحريرً  يفى حطّْ  لمكقعةً  اريخيّْ التَّ  هً في سردً  الشاعرً  قكؿي كى 
 المبيفى  صرى كالنَّ  حريرى التَّ  كذكرى  ،ؽً يفي الماضي العر  ؽى فحمَّ  ،ىاا زارى ا حينمى طبريَّ  في ربكعً  وي قصيدتى  نسجى  كقدٍ 
 مقتؿً  عمى حادثةً  زان مركّْ ك  ،الحكادثً  إلى تمؾى  مشيران  فقاؿى  ،ميبيفى عمى الصَّ  األيكبيّْ  يفً الدّْ  صبلحي  قوي م حقَّ ذً الَّ 
بلن قائً  ذلؾى  ذكرى  فقدى  (،لكزيجنافى ) عمى العرشً  صيّْ الكى  الفرنجةً  ممؾً  رً سٍ كأى  ،الكرؾً  حاكـى  ميبيّْ الصَّ  (أرناطى )
 (ويؿالط  ): 

                                                           
 .(3/407)  ،بلـ تدمرمت : عمر عبد الس ،الكامؿ في التاريخ ،ابف األثير عز الديف أبك الحسف الجزرم  ،انظر - 1
 .(3/407) ،الكامؿ في التاريخ ،ابف األثير ،انظر - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/56
https://ar.wikipedia.org/wiki/56


46 
 

َز حَ ؽ  عَ ػحَ الْ  اءُ وَ لِ  اةَ دَ غَ  ابَ قَ بْ قَ عَ  اً مَ وْ يَ  فَ ػػػػيْ ط  ي حِ فِ  وُ نْ عَ  ؿْ سَ وَ    وْ مَ امِ ػز 

  (1)وْ مَ ئِ اَل ػػحَ  وِ يْ مَ ي عَ كِ بْ تَ  ذْ إِ  اطُ نَ رْ أَ وَ  هُ ػػرُ ػػػػيْ سِ أَ  وَ ىْ وَ  ػػػػجِ نْ ػػػػػػرِ فْ اأْلِ  ؾِ مِ مَ  فْ عَ وَ  

حيثي يطمبي الشَّاعري أٍف  ،ففي ىذا التَّناصّْ يشيري إلى أكثًر مٍف حادثةو كقعٍت أثناءى معركًة حطّْيفى الفاصمةً 
زى  ،حطّْيفى حينما كافى يكمان عظيمان  نسأؿى عف صبلًح الدّْيًف األيكبيّْ يكـى  حيثي ًإفَّ لكاءى الحؽّْ كالعدًؿ عزَّ
ميبيّْ  كقٍد تجمَّى ذلؾى في ىزيمًة العدكّْ  ،مكقؼى صاحبًو صبلًح الدّْيًف األيكبي كأىٍسًر ممًؾ اإلفرنًج  ،الصَّ

ميبيّْ حاكـً الكرًؾ الًَّذم كافى يقطعي طرؽى ا (،لكزيجناف) اًج المسمميفى كقتًؿ أرناطى الصَّ جَّ كيأسرىيـ كيطمبي  ،لحي
 عاتً مف تكقُّ  كرفعى  ،المسمميفى  غميؿى  شفى المجرميفى كقتمًيـ  ففي انتصاًرًه عمى العدكّْ كأىٍسًر قادتوً  ،فداءن لييـ
ـى  األحداثي  تمؾى  كقعتٍ  لقدٍ   ان جدَّ  قريبو  في كقتو  ةو بشدَّ  المقدسً  بيتً  تحريرً   مكقعةي  كانتٍ  حيثي  ،ق 583 عا
 (2)،قميمةو  شيكرو  منيا بعدى  فى يميبيالصَّ  كطردً  قدسً الم بيتً  تحريرً  عمى طريؽً  ةن ىامَّ  ةن مى مقدّْ  الفاصمةي  يفى حطّْ 

 عران ىنا شً  كردى  وي كلكنَّ  ،دقيؽه  تاريخيّّ  ده رٍ سى  فيكى  ،ةً المذككر  الحكادثً  معً  ان تامَّ  تطابقان  ناصُّ ىذا التَّ  تطابؽى  كقدٍ 
 .رقيقان 

نشكام في دى  عمى حادثةً  في حديثوً  معرّْجان  ،المصرمّْ  الكطنيّْ  الحزبً  رئيسً  في رثاءً  البيافً  أميرً  كقكؿي 
   (الكامؿ):  قاؿى  حيثي  ،مصرى  ريؼً 

ـُ َعفِ   امَ ن  ا ِ وَ  ايَ وَ شَ نْ دَ  اً عَ يْ مِ جَ  تْ ارَ صَ    (3)اً دَ يْ صِ مَ  اـِ مَ حَ الْ  َصاَر اأْلََنا

وً  البيافً  أميري  كىنا يشيري  في  ـ1906 سنةى  حدثتٍ  كاقعةي كال ،نشكامدى  إلى حادثةً  اريخيّْ التَّ  في تناصّْ
 في صيدً  كانكا يرغبكفى  فٍ ممَّ  جنكدو  مف خمسةً  نةه مككَّ  فرقةه  تٍ ينما قامى ح .المصرم يؼً في الرّْ  نشكامدى  بمدةً 

ـي  كافى  الحظّْ  كلسكءً  ،ياحمامً  بكثرةً  المشيكرةً  نشكالدى  بمدةً في  الحماـً   يمتقطي  بفً كالتّْ  القمحً  بيادرً  عندى  الحما
 .األىالى عف مساكفً  بعيدان  يكفٍ  كلـٍ  بَّ الحَّ 

 في بفالتّْ  ال يحترؽى  يٍ ك بيـٍ  يصيحي  جاءى  البمدةً  مؤذفى  أفَّ  المصادرً  متعددةً ال قكاؿً األ مف مجمكعً  أيخذى ا كمى 
 ذلؾى  شقيؽً  زكجةى  كأصابى  اليدؼى  فأخطاءى  عيارهي  كأطمؽى  ما يقكؿي  منوي  يفيـٍ  لـٍ  اطً بَّ الضُّ  أحدى  كلكفَّ  ،بيدرهً 
 ،البمدً  بأىؿً  يستغيثي  كىكى  توي بندقيَّ  يجذبي  أخذى ك  ،ابطى الضَّ  جؿي الرَّ  جـى افي ،بفً في التّْ  اري النَّ  تٍ شتعمى اك  ،جؿً الرَّ 

طفاءً  المرأةً  إلنقاذً  جاؿي كالرّْ  سكةي كالنُّ  األطفاؿي  فأقبؿى   العمدةً  معيـ خفري ك  في البيدرً  المشتعمةً  ارً النَّ  كا 

                                                           
 .111ص  ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف - 1
 .(321-12/320) ،ت : عبد ا بف عبد المحسف التركي ،البداية كالنياية ،ابف كثير عماد الديف أبك الفداء ،انظر - 2
 .65ص ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%86
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ـ بيً  كفى سيفتك الياألى بأفَّ  قيضً عمى النَّ  كامي تكىَّ ك   ـيي صاحبى  إلنقاذً  اإلنجميزً  جنكدً ال ةي بقيَّ  فيرعى  ،المسمحيفى 
فرً  ؿى تً قي  الجمعي  فصاحى  يـ كا بعضى كأصابي  ةى اريَّ النَّ  عمييـ األعيرةى  كافأطمقي   اطً بَّ كحممكا عمى الضُّ  ،شيخي الخى
 فقٍد فٌرا، ـمنيي  فً ي اثنإالَّ  ـ األسمحةى كا منيي كأخذي  عمى الجنكًد اإلنجميزً  الخفري  قبضى ك  يّْ صكالعً  كبً بالطُّ 
 أحديىما فكقعى  ،مجاكرة  إلى بمدةً ى كصبلحتَّ  ديدً الشَّ  في الحرّْ  مسافةن كبيرةن كقطعا  ،قعةً الكا ميدافى  فً يتارك

 بالعساكرً  كصاحى  إلى المعسكرً  ى كصؿى يعدك حتَّ  كأخذى  اآلخر تركوي ك   كماتى  األرضً  عمى مطركحان 
ىـ إال أحدي  مف أمامًيـكا ـ األىالى فرُّ ا رأكىي فممَّ  ،ياألىال بعضي  وي كحكلى  فكجدكهي إلى الجندم المٌيت فركضكا 

ثرى  ،تمةو قً  شرَّ  لكف العساكر اإلنجميز كجدكه كقتمكه، ك األرضً  تحتى  طاحكنةو  كاختبأ في فجكةً  ىربى   ذلؾ كا 
 .(1)دً كالمؤبَّ  اإلعداـً  بيفى  تتراكحي  ةو عاليى  مكا بأحكاـو كحككً  ،نشكاممف أىالي دى  عدده  ؿى قً عتي أي 

 

 ا أميري ىى أكردى  ةً المصريَّ  كرةً الثَّ  في تاريخً  كاضحةن  بصماتو  تٍ ي تركى تً الَّ  إلى الحادثةً  م أشارى ذً الَّ  ناصُّ كىذا التَّ 
 ،ا المرحكـي يى كاكبى  كأحداثو  بكقائعى  كتمميحان  ،احؿً الرَّ  بألـً  تذكيران  ،الكطنيّْ  الحزبً  لرئيسً  ىنا في رثائوً  البيافً 
فإذا  ،الحماـً  اصطيادى  القصدي  فكافى  يّّ تمميحً  ناصُّ كىذا التَّ  ،فييا ةه بطكليَّ  مكاقؼي  لوي  تٍ كانى  بؿٍ  ،بيا رى كتأثَّ 

 ،ـ سكاءه ىي عندى  ـٍ فيي  كالبشرً  الحماـً  كا بيفى قي يفرّْ  لـٍ  ـٍ يي ألنَّ  ،البشرى  يصطادكفى  اإلنجميزمّْ  عمارً االست بجنكدً 
 .ـٍ يي مبمغى  مـً كالظُّ  كا في الجريمةً بمغي  ـٍ يي ألنَّ 

كقٍد  ،في حبًّْو لمدرسًتًو مدرسةى الحكمًة الًَّتي تخرَّجى فييا الٌشاعرً كقكًؿ   الش خوصِ مع  تاريخي   تناص   ب.
كأىنَّوي لكَّحى بالفراًؽ كغادرى معشكقتىوي  ،(2)حيثي شبَّوى نفسىوي بقيًس بًف الميمكًَّح  ،ا كأنَّوي عاشؽه فارؽى عشيقتىوي فارقىيى 

 (الكامؿ)مدرسةى الحكمًة : 

 (3) حُ و  مَ مُ  اؽِ رَ فُ الْ بِ  فْ كِ لَ ٌس وَ يْ قَ    انَ ا أَ مَ فَ  اـِ رَ غَ ا الْ ي ذَ ي فِ نِ تْ يَ لَ دَ  

ًة حب  تاريخيّْةو بطمييا شخصه  فقٍد تناصَّ  تىوي في حبّْ مدرستًو مدرسةى  ،الشَّاعري ىنا مٍع قصَّ رابطان قصَّ
ةً  مٍع أنَّوي ليسى قيسان، كلكنَّوي بتخرُّجًو فييا  ،فيكى يقكؿي أفَّ المدرسةى أكقعٍتوي في حبّْيىا ،الحكمًة بيذًه القصَّ
ـى بحبّْيىاكىذا الفراؽي يشبوي  ،أصبحى ممكّْحان بالفراؽً   ،فراؽى قيسو بًف الممكًَّح لمحبكبًتًو ليمى العامريًَّة الًَّتي ىا

ـٍ يتزكٍَّج قيسه مٍف ليمى رغـى أنَّيا ابنةي  ،رغـى زكاًجيىا مٍف كردو بفو محمَّدو العيقيميّْ مف ثقيؼو في الطَّائؼً  كل
ـى األخيري أخاهي بنيًب أمكالوً عمًّْو بسبًب خبلؼو نشبى بيفى كالًد قيسو كأخيًو كالًد ليمى، حيثي ا فكانٍت  ،تَّيى

                                                           
)عدد خاص بحادثة 229-222(لمسنة الثامنة،ص27مجمة المجبلت العربية، العدد) - 1

 .https://archive.orgـ،1/2/1908دنشكام(،
 ق، كلو ديكاف شعر.68لعشقو ابنة عٌمو ليمى العامرية، كمكتو متٌيمان بيا سنة  بمجنكف ليمى مف بني عامر ليقب أمكمشاعر  - 2
 .175ص ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7
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ٍت مٍف كردو الثَّقىفيّْ  ،النَّتيجةي انفطارى قمبيّْ العاشقيفً  بعدى أٍف دفعى ميرىىا  ،كتفريقًيما عف بعضًيما  حيثي تزكَّجى
ـى في البىرارم كالقىفاًر ينشدي الشّْعرى فييا حتَّى كيًجدى م ،خمسيفى ناقةو حمراءى  يّْتان في تمًَّة أحجارو أمَّا قيسه فيا

 (1)ق. 68قربى نجدو سنةى 
ةى ىذًه الشَّخصيًَّة إمَّا مممّْحا، كمكجزان األحداثى بإشاراتو مختصرةو كمٍف  كىكذا نىًجدي الشَّاعرى يسردي لنا قصَّ

ال بدَّ مف  خبلًؿ ىذا السَّرًد التَّاريخيّْ يظيري التَّناصُّ الًَّذم ييعطي القارئى دالالتو عمى مكاقؼى لشخكصو 
فَّ تداخؿى ىذًه النُّصكًص في قصائًد شاعًرنا إنَّما ىدفيوي  ،تممحيّّ  ناصّْ مف التَّ  كعي فيذا النَّ  ،الكقكًؼ عمييا كا 
فَّ كانىت  ،تناكلٍتيا كتبي التَّاريخطالمىا  لشخكصو كمكاقؼى  ،مرٍَّت في تاريًخيا قصصتذكيري األيمًَّة ب كا 

ثاءي كالذّْكرىل كالحنيفي  النُّصكصي الًَّتي أكردىىا يكثري   .فييا المدحي كالرّْ

في  ةً اإلسبلميَّ  بلفةً الخً  زمفى  كـً كالرُّ  المسمميفى  بيفى  يداءً الشُّ  ببلطً  معركةً  في أحداثً  البيافً  أميرً  كقكؿي 
 تي لكٍ الَّ  ةً المعركفي  شيدى كقد استي  ،شجاعان  بطبلن  (2) افقيالغى  حمفً الرَّ  عبدي  المعركةً  قائدي  كافى  كقدٍ  ،األندلسً 

 ،األمرً  كا خطكرةى أدركي  الغربى   أفَّ إالَّ  ،قاطبةن  ا لئلسبلـً أكركبَّ  لخضعتٍ  المسمميفى  حميؼى  صري فييا النَّ  كافى 
في ذكرى ) لؤلحداثً  هً ـ كفي سردً ىً ببلدً  ضدَّ  مف األندلسً  اإلسبلميّْ  اليجكـً  لصدّْ  كمّْيا قكاتيـ كافحشدي 

:  فقاؿى  ،مبرزان أىميًَّة ىذًه الشَّخصيَّةً  الغافقيّْ  حمفً الرَّ  عبدً  البطؿً  شيادً است حادثةً  عندى  كقؼى  (،األندلسِ 
 (ويؿالط  )

  (3)رِ دِ ُمقْ الْ  طِ الَ بَ الْ  ـِ وْ ي يَ َص فِ ح  مَ وَ   وُ امَ مَ ي حِ قِ افِ غَ ى الْ قَ َل  ؾُ ْف يَ ا ِ وَ  

 يداءً الشُّ  ببلطً  افقي في معركةً الغى  حمفً الرَّ  عبدً  القائدً  استشيادً  خبرى  صّْ ي النَّ ف أكردى  ةً اريخيَّ التَّ  ففي اإلشارةً 
 بيفى  في كادو يقعي  لتقى الجيشافً اكفييا : "  ،فرنسا اليكـى  عاصمةً  باريسو  ا عمى مشارؼً يى أحداثي  ي كقعتٍ تً الى 

 في صفكؼً  خمؿه  حدثى  يا األخيرً كفي يكمً  .اـو أيَّ  مف سبعةً  ألكثرً  دامتٍ  في معركةو  كبكاتييو ركى تى  مدينتي
ـى  لمعسكرً  مارتؿً  رجاؿً  بعضً  اختراؽً  نتيجةى  المسمميفى   المسمميفى  مفى  كبيره  عدده  ا دفعى ممَّ    المسمميفى  غنائ

ـى  حينئذو  حمفً الرَّ  عبدي  حاكؿى ك  .ـعف غنائميً  فاعً لمدّْ  راجعً لمتَّ  عادةى مجدَّ  المسمميفى  صفكؼً  تنظي  ظاـً النّْ  دنا كا 
 .فييـ القتؿي  ككثرى  ،مميفى المس جيشً  اضطرابي  ، فازدادى ل بحياتوً أكدى  صريعنا بسيـو  سقطى  وي نَّ  أى إالَّ  .لجيشوً 
فانسحبكا  ،المعركةً  ـ عمى استكماؿً فيما بينيي  المسمميفى  اختبلؼي  حاؿى  لكفَّ  ،الجيشافً  انفصؿى  يؿً المَّ  كعندى 

 كيعتبري   (4)، ىػ 114شعباف  27في  الغافقي استشيادي  كافى ك  . ــ جرحاىي ىي ءى كرا فيفى مخمّْ  يؿً في المَّ 
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 )  .92-90/  1) ،دكلة اإلسبلـ في األندلس ،عناف محمد عبد ا ،انظر  - 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86


49 
 

ا أكركبَّ  ىا بقيتٍ كعمى إثرً  ،ةً صرانيَّ كالنَّ  اإلسبلـً  بيفى  تٍ ي حدثى تً الَّ  المعارؾً  أعظـً  مفٍ  المعركةى  ىذهً  خكفى المؤرّْ 
 ،ةىامَّ  ةو تاريخيَّ  نا بشخصيَّةو رى ىنا ليذكّْ  اريخيُّ التَّ  ناصُّ التَّ  جاءى  كقدٍ  ،وً في ظبللً  تنعـٍ  كلـٍ  ،عف اإلسبلـً  بعيدةن 
 .(األندلسً ) ـ المفقكدً ىً بكنزً  ؽي يتعمِّ فيما  ةن خاصَّ  ةً األمَّ  في حياةو  فاصمةو  ةو طكنق

 

 :عبيالش   ناص  الت  رابعًا : 

ـي  أك المجتمعي  ةي أك األمَّ  عبي الشَّ     مف األفرادً  مجمكعةو   حكؿى  كتتمحكري    نفسوً  في القالبً  تصبُّ  مفاىي
 ،فييا ي يعيشكفى تً الَّ  األرضً  بقعةً  عفٍ  ظرً النَّ  بغضّْ  ،ـ نظاـه كيحكميي  ،كعبلقاته  كمشاعري  ـ أفكاره تربطيي 
فٍ   بيفى  فاعؿى التَّ  أفَّ  كال شؾَّ  ،ةة أك سياسيَّ طبيعيَّ  ىا حدكده تحصري  كاحدةو  في بقعةو  ـ يعيشكفى يي أنَّ  الغالبي  كافى  كا 
 ،الحكاياتً  تختصري  ا نصكصه   كعباراته معيى  تتداخؿي  كقدٍ  ،كمكاقؼى  ان أحداث دي يكلّْ  الكاحدً  عًب الشَّ  أفرادً 

 شعبو عفً  كؿُّ  زى كلكي يتميَّ  ،ىاكغيرً  ،ةً المكسميَّ  كاألناشيدً  ،ةً عبيَّ كاألغاني الشَّ  ،المأثكرةً  اؿً كاألقك  ،كاألمثاؿً 
ىذا  في دائرةً  بمكافو كزمافو كشخكصو  كمرتبطه  ،بوً  خاصّّ  شعبو  لكؿّْ  عبيّْ الشَّ  المكركثى  أفَّ  تجدي   خرً اآل
 ىناؾى  ا يككفي كربمَّ  ،كاألناشيدى  ،كاألقكاؿى  ،كاألمثاؿى  ،كالحكاياتً  القصصى  ىذهً  تتناقؿي  كتبقى األلسفي  ،عبً الشَّ 

 كآبارو  بيا مف أشجارو  ؽي كما يتعمَّ  ،كاألطبلؿً  ،كالقبكرً  ،كالقصكرً  ،القصصً  بيذهً  عبلقةه  لوي  مّّ مادّْ  مكركثه 
 .(1)ىا كغيرً  ،جاتو كمتعرَّ  كجباؿو  كأكديةو 

يـ مف ىـ ككتابتً في أشعارً  عبيّْ الشَّ  المكركثً  إلى تكظيؼً  ـ مف األدباءً كغيرىي  عراءي ل الشُّ انبرى  كقدٍ  
 إيقاظً  بقصدً  كذلؾى  ،حديثةو  نصكصو  يـ معٍ شعبً  ـ أكٍ تيً أمَّ  عف حياةً  رةً المعبّْ  القديمةً  صكصً النُّ  تداخؿً  خبلؿً 
 (2) .عبيّْ الشَّ  بالمكركثً  كاالعتزازً  ،الكطنيّْ  عكرً كالشُّ  ،القكميّْ  الحسّْ 

شاراتو  ،كاضحةن  لنا بصماتو  ترؾى  ،عراءً باقي الشُّ  مثؿي  وي ثمي شكيب أرسبلف م اعري كالشَّ   عمى  تدؿُّ  كثيرةن  كا 
 ،كالمكاعظً  العبرً  خاذً اتّْ  ذلؾى  مفٍ  اليدؼى  أفَّ  كال شؾَّ  ،ةً العربيّْ  ةً األمَّ  كلشعكبً  ،لشعبوً  عبيّْ الشَّ  المكركثً 

في  ليا األثري  ي كافى تً الَّ  الكقائعً  أىَـّ  ؿي تسجَّ ك  ،هً رً تطكُّ  كمراحؿً  ،عبً لماضي الشَّ  ةً الحقيقيَّ  كرةً الصُّ  كرسـً 
 مع المكركثً  تفاعؿى  قدٍ  نجدهي  كلذلؾى  عًب ىذا الشَّ  صفحاتً  مفٍ  ،نسىال تي  آثارو  ترؾً  أكٍ  ،مسارو  تغييرً 
 .جيؿو  عفٍ  ىا جيؿه دي يردّْ  ما زاؿى  كأقكاؿو  كأمثاؿو  ،كحكاياتو  إلى قصصو  يشيري  فانطمؽى  ،ةً لؤلمَّ  عبيّْ الشَّ 
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فٍ  ،ديكانوً  في ثنايا قصائدً  عبيّْ الشَّ  ناصّْ إلى التَّ  أشارى  فقدٍ  أبدل  قدٍ  نا نجدهي  أنَّ إالَّ  ،مف ذلؾى  ييكثرٍ  لـٍ  كافى  كا 
 عبيّْ الشَّ  ناصّْ التَّ  مفٍ  كاحدةن  ا نذكري نى كلعمَّ  ،مف مكضعو  يا في أكثرً إلى بعضً  كأشارى  ،ليا يا تخميدان بعضى 
 تمؾى  أكردى  كقدٍ  ،مكجزةو  قصيرةو  في عبارةو  الحادثةى  أكٍ  ةى القصَّ  يختصري  حيثي  ،عبيّْ الشَّ  بالمثؿً  ؽً المتعمّْ 

 اعرً الشَّ  عمى صديقوً  هً في ردّْ  البيافً  أميرً  قكؿي  ذلؾى  كمفٍ  ،هً في ثنايا قصائدً  مف مكضعو  في أكثرً  اإلشاراتً 
 الباركدم فحكلةى  دى ؤكّْ لي كذلؾى  ،تبادال المراسبلًت الشعريَّةي االثنافً  كافى  محمكد سامي الباركدم حيثي 

 (ويؿالط  ):  يقكؿي  حيثي  ،يارً النَّ  في منتصؼً  مسً الشَّ  كضكءً  بكضكحوً  اهي إيَّ  يان مشبّْ  ،كشعران  لغةن  كنبكغوً 

 (1) ـِ ت  كَ تَ يَ  ـْ لَ  سِ مْ الش   ءُ وْ ضُ  اءَ جَ  دْ قَ وَ  ةٍ يَ زْ ى مِ نَ دْ أَ  سِ مْ الش   دِ وْ شيُ  يْ فِ  ؿْ ىَ وَ  

 ةِ عَ ئارَ  يْ فِ  سِ مْ الش  " كَ :  القائؿً  مع المثؿً  ةن تمثيميَّ  استعارةن  في م يتضمَّ ذً الَّ  البيتً  في ىذا اعري الشَّ  تناصَّ  فقدٍ 
 ضكءً  سطكعً  مثؿي  ساطعةه  حقيقةه  كىكى  ،فيوً  ذم ال لبسى الَّ  الكاضحً  عمى األمرً  المثؿي  طمؽي كيي ، (2)"ارِ يَ الن  
 دان مؤكّْ  معوي  تناصَّ كي  المذككرى  المثؿى  ليكظّْؼى  يتً بيذا الب جاءى  كقدٍ  ،كقت الضُّحى ،يارً النَّ أٌكًؿ  مسً الشَّ 

 البيافً  أميرً  مع بيتً  تمامان  تطابؽى  وً بنصّْ  كىذا المثؿي  ،عرً كالشّْ  غةً الباركدم في المُّ  كعبقريةً  عمى نبكغً 
فكجدنا  ،ا الحدّْ ىذ عندى  مف أمثاؿو  كما شابيوي  ىذا المثؿً  تخميدً في  يقؼٍ  كلـٍ   ،ان تامَّ  طابؽي التَّ  كجاءى  ،المذككرً 

ـى  يرثي فييا األديبى  في قصيدةو  هي أكردى  ،لوي  آخرى  في بيتو  نفسوً  المثؿً إلى  ألمحى  قدٍ  اعري الشَّ   اليازجيّْ  إبراىي
 ال يختمؼي  كىذا األمري  ،ةً األمَّ  الكعي في عقكؿً  كبثَّ  ،ةً العربيَّ  غةً المُّ  اليازجي في إحياءً  دكرى  كذلؾى  نان مبيّْ 

:  كيرثي لوي  ،الفقيدً  مناقبى  دي يعدّْ  كىكى  قاؿى  ًإذٍ  ،يارً النَّ  في ضيحى مسً الشَّ  كضكحى  كاضحه  كىكى  ،اثنافً  عميوً 
  (البسيط)

 (3)رِ صَ بَ الْ  دُ اقِ  فَ ل  إِ  َس مْ الش   رُ كِ نْ  يُ َل   ؼٌ رْ  سَ َل ـٌ وَ مْ  ظُ َل  ؾَ ق  حَ  ؾَ يْ لَ إَ  

 الحؽُّ  فموي  اليازجي  المرحكـً  حؽّْ  ثبكتً  عفٍ  الٌشاعري  ري يعبّْ  ،نفسوً  إلى المثؿً  فيوً  ذم ألمحى الَّ  ففي ىذا البيتً 
 فيكى  أحده  ال ينكرهي  كىذا الحؽٌ   ، إنكارو  أمٍ  كال سرؼو  ظمـو  دكفى  كالعظماءً  ذكرهً  كتخميدً  ناءً كالثَّ  في المدحً 

 (،عري كالشَّ  المثؿي ) افً صَّ النَّ  تطابؽى  كىنا كذلؾى  ،إال أعمى البصرً  كال ينكرهي  ،يارً النَّ  أٌكؿً في  مسً الشَّ  كضكءً 
 رً ذك كىنا في تخميدً  ،اركدمببال مشيدان  م ذكرهي ذً الَّ  في البيتً  مف سابقوً  أكثرى  ان يّْ تمميح كافى  طابؽى التَّ   أفَّ إالَّ 

 .مناقبوً  تعدادً  مف خبلؿً  ثائوً اليازجي كر 
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َـّ  ،حيّّ  كىكى  يحبُّوي  كافى  بما تً الميّْ  ذكري  ثاءى الرَّ  ألفَّ  في  نفسوً  إلى المثؿً  حى كيممّْ  ليشيرى  مف جديدو  يعكدي  ث
 معركةً  بطؿي  األيكبي   يفً الدّْ  صبلحً  ىنا بالبطؿً  يشيدي  حيثي  ،نفسوً  ياؽً كفي السّْ  مف قصائدهً  آخرى  مكضعو 

 ،ميبيفى لمصَّ  كدٍحرىه ،ه لممسمميفى كتكحيدى  ،بطكالتوً  تاريخى  كسردى  بوً  أشادى  كقدٍ  ،المقدسً  بيتً  ري كمحرّْ  ،يفى حطّْ 
 ،نىٍفسيو فياجتٍ  ،العريؽً  ابماضيي فرحان  ترقصي   كأطبلؿو  مف آثارو  ما شاىدهي  كشاىدى  ،اطبريَّ  عندما زارى  كذلؾى 
مع  بوً  م تناصَّ ذً الَّ  البيتى  أكردى  حيثي  ،األراجيزً  أكٍ  قاتً المعمَّ  مفٍ  تككفي  تكادي  طكيمةو   نىفىسىوي  بقصيدةو  كأطاؿى 
  (جزالر  ) : يقكؿي  كفي ذلؾى  ،قان ساب المذككرً  المثؿً 

 (1) رُ تِ تَ سْ يَ  َس يْ لَ  سِ مْ الش  ؽ  كَ حَ الْ وَ    ـُ يُ مِ صْ خَ لِ  ـْ يُ نْ ٌة مِ ادَ يَ شَ  

ا مَ  ؿُ ضْ فَ الْ وَ ) كشجاعتوً  كحكمتوً  بطكالتوً  بسببً  ،األيكبي يفً الدّْ لصبلح ً  األعداءً  ىنا عف مدحً  ثي يتحدَّ  فيكى 
 ،ىذا الفضؿى  م يينكري ذً الَّ  ألفَّ  ،أنفوً  رغـى  ما جاءتٍ فإنَّ  مف العدكّْ  حينما تأتي يادةي فالشَّ  ،(اءُ دَ عْ اأْلَ  وِ بِ  تْ دَ يِ شَ 

ـي  اتي ضحيالتَّ  كىذهً  ـي  كالبطكالتي  ،الجسا  كالحؽُّ في ىذهً  ،كالكاجبى  ابتى الثَّ  الحؽَّ  م يينكري ذً الَّ  مثؿي  مثموي  ،العظا
إلى  في ىذا البيتً  ا ألمحى كربمَّ  ،سترهً  ميما يحاكلكفى  ال يستتري  الٌساطع مسً الشَّ  ضكءً  مثؿى  يككفي  الحالةً 
 كالمثؿي  ،يستطيعى  ىا فمفٍ يسترى  أفٍ  كمف يحاكؿي  ،مسً الشَّ  استتارً  بصعكبةً  ؽي كيتعمَّ  ،ةي العامَّ  يتناقموي  آخرى  مثؿو 
 فٍ فمى  ،مسً الشَّ  تغطيةً  صعكبةً  عفٍ  تكشؼي  ةي مثيميَّ التَّ  االستعارةي  كىذهً    (2)" اؿْ بَ رْ غَ ى بِ ط   ُتغْ ُس َل مْ الش  " :يقكؿي 

 كىذا دليؿه آخري  ،قكبً مف الثُّ  مسً الشَّ  ضكءى  إليوً  فيدخؿي  ،المثقكبى  رباؿى الغً  يستخدـي  فٍ ييا كمى يغطّْ  أفٍ  يحاكؿي 
 الحاقديفى  ءى األعدا ى أفَّ حتَّ  ،األيكبي يفً الدّْ  صبلحي  ما البطؿي يي استحقَّ  ذيفً المَّ  كالفضؿً  الحؽّْ  منكرً  عمى فشؿً 

 ان كتطابقيَّ  فظً في المَّ  ان تمميحيَّ  افً صَّ النَّ  كىنا تطابؽى  ،لوي  ابتى الثَّ  الحؽَّ يخفكا  كلـٍ  ،الفضؿى  ينكركا ىذا لـٍ  عميوً 
 .خصً عمى الشَّ  ناءي كالثَّ  كىي المدحي  ،يانفسً  في الغايةً  ياؽي السّْ  كاشترؾى  ،في المعنى

نكسي د الميدم السُّ محمَّ  ى األميرى حينما رث ،معوي  ناصُّ كالتَّ  ،آخرى  إلى مثؿو  في إشارةو  البيافً  أميرً  كقكؿي 
ميقٌية صفاتوً  مف ذكرً  البيافً  أميري  أطاؿى  كقدٍ  ،ةً العثمانيَّ  كلةً الدَّ  في عيدً  الغربً  كالي طرابمسى  ٍمًقيَّة كالخي  ،اٍلخى

 ترةً مف عً  الرَّسكًؿ محمَّدو  نسبوي إلى  كأكثرى مف تشبييًو بأبيًو الميدمّْ الَّذم يرجعي  ،إبداعو  خيرى  كأبدعى 
 كىذهً  ،ريؼً الشَّ  سبً إلى ىذا النَّ  يشيري  كفي ذلؾى  ، أبي طالبو  بفً  عميّْ  زكجى  –عنيا  اي  رضيى  – فاطمةى 

 المجاىدً  اعرً الشَّ  صديؽي  أخيوً  ابفي  يانسجى  عمى قصيدةو  الميدم تعقيبان  دو محمَّ  يا في رثاءً نسجى  القصيدةي 
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 في كصؼً  الٌشاعري  يقكؿي  حيثي  ،شعبي   مثؿو  معً  كفييا تناصَّ  ،نكسيالسُّ  ريؼً الشَّ  أحمدً  دً يّْ السَّ  األكبرً 
  (الخفيؼ):  الميدمّْ 

 (1)اُء دَ تِ اعْ  وُ نْ مِ  َس يْ مَ فَ  ،اهُ بَ أَ  وْ بِ   ػشْ يُ  فْ مَ وَ  ي  بِ الن  اِس بِ الن   وُ بَ شْ أَ  

 اعري الشَّ  يكشؼي  ناكى ،(2)" ـْ مَ ا ظَ مَ فَ  اهُ بَ أَ  وَ ابَ شَ  فْ " مَ :  ييرً الشَّ  المثؿً  معً  في ىذا البيتً  اعري الشَّ  تناصَّ  فقدٍ 
 ؾّْ كالشَّ  ،األْـّ  عفٍ  مـً لمظُّ  ان دى عٍ بي  في ذلؾى  ألفَّ  بالكالدً  المكلكدً  وً بى شى  ثباتى  دي ي تؤكّْ تً الَّ  ةً مثيميَّ التَّ  االستعارةً  عفً 
 ثؿى ىذا الم ؿى فصَّ  البيافً  أميري  م أكردهي ذً الَّ  كفي البيتً  ،كالدهي  المكلكدي  يشبوي  أفٍ  بيعيُّ الطَّ  الكضعي  كىكى  ،فييا

في  يعكدي  الميدمَّ  ألفَّ  كذلؾى  ، سكؿً كالرَّ  الميدمّْ  بيفى  شبوو  كجكدً إلى  كاضحةن  إشارةى  مشيران  ،المختصرى 
 ناصُّ ىذا التَّ  يككفي  ، كبذلؾى ان تامَّ  تطابقان  عبيّْ الشَّ  المثؿً  معً  عرمّْ الشّْ  صُّ النَّ  تطابؽى  كقدٍ  ، سكؿً إلى الرَّ  نسبوً 
 .ان تامَّ  تطابقيّّ  تناصّّ  صّْ في النَّ  اردي الك 

 مف أبياتً  في كثيرو  ألمحى  فقدٍ  ،دياؽأحمد فارس الشُّ  ةً العربيَّ  غةً المُّ  فارسً  في رثاءً  البيافً  أميرً  ا قكؿي أمَّ 
لى األفعاؿً  ،إلى المعالي ثاءً الرَّ   م تناصَّ ذً الَّ  كمنيا ىذا البيتي  ،يا المرثيي تمثمَّ تً الَّ  كالجرئيةً  المحمكدةً  كا 
 أبياتً  آخري  ىكى ك  ،فيوً  قاؿى  حيثي  ،ةً كالخاصَّ  ةً العامَّ  ألسنةي  دتوي ا ردَّ طالمى  ،شييرو  شعبي   مع مثؿو  بوً 

 (ويؿالط  ): القصيدةً 

 (3)سٍ ارِ فَ بِ  جَ وْ رُ و الس  مُ عْ يَ  فْ مَ  ؿ  ا كُ مَ وَ   اَل عُ الْ  ؾَ رَ دْ  أَ اَل عُ الْ  اـَ رَ  فْ ؿ  مَ ا كُ مَ فَ  

 كىذا المثؿي  (4)" َلْيَس ُكؿ  َمْف َرِكَب الَفَرَس َأْصَبَح َخي الً "  :القائؿ  مع المثؿً  ذا البيتً ىعجز  تناصَّ  فقدٍ 
 ،بنفسوً  كييعجبي  ،يٌدعي قدرتًو عمى رككًب الخيؿً  فٍ مى  لكؿّْ  ييضربي  ،ةً كالخاصَّ  ةً العامَّ  عمى ألسنةً  ييري الشَّ 

مف  كىذا المثؿي  ،تطي صيكتيا فيسقط عف ظيرىاييدعى لرككًب الخيًؿ ال يستطيع أك رٌبما يم كحيفى 
ىذا  تطابؽى  كقدٍ  ،عبرةن  أكٍ  ةن مكعظ يحمؿي  ،رو مؤثّْ  قصيرو  في قكؿو  الحكايةى  ي تختصري تً الَّ  ةً مثيميَّ التَّ  االستعارةً 

 ،في ذلؾى  طكيبلن  ثي كيتحدَّ  ،بل كالمجدً العي  م يسعى لطمبً ذً الَّ  عفٍ  فيوً  ثى م تحدَّ ذً الَّ  الٌشاعرً  نصّْ  معٍ  المثؿي 
 ينجحٍ  فمـٍ  ،وً مف بمكغً  فعبلن  فى تمكَّ  هي نجدٍ  لـٍ  ،قكالن  إليوً يدعك إلى ما  الكصكؿً  فرصةي  لوي  تيسنحي حينما  وي كلكنَّ 

 سقطي ما ي سرعافى  كلكفٍ   ،فارسه  وي نَّ أى  منوي  ان نَّ الحصاًف ظ م يعتمي صيكةى ذً الَّ  مثؿي  كذلؾى  وي كمثمي  ، في ذلؾى 
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 ،اعنيى  يسقطى  أفٍ  عنيا خكفان  يا كنزؿى أكقفى  الفرسي  بوً  مشتٍ  أفٍ  فبمجردً  ،قكطً سُّ الإلى  يميؿي  أكٍ  عف الفرسً 
 .عمى ذلؾى  دليؿو  أكبري  كاألحداثي  كاىدي الشَّ  بؿٍ  يفعؿي  م يقكؿي ذً الَّ  كؿُّ  فميسى 

، ًإٍذ أشادى بًو في مجمًؿ قصيدت ًو، كقكؿي الٌشاعًر في رثاًء المرحكـً أحمد مختار بييـ، عيًف أعياًف لبنافى
ؿ قاؿى :  ، ففي البيًت األكَّ كأكردى بيتيًف مف الشّْعًر تناصَّ بكؿّْ كاحدو منيما مع مثؿو شعبي  مشيكرو

  (الكامؿ)

 (1) ارُ شَ يُ  افِ نَ بَ الْ بِ  وِ يْ لَ إِ  اً مَ مَ عَ   وِ امِ ي  ي أَ فِ  ؾَ يْ بِ أَ  افَ كَ وا مَ رُ كَ ذَ  

( الًَّذم يدؿُّ عمى كنايةو معتبران أفَّ الممدكحى ارُ شَ يُ  افِ نَ بَ لْ ابِ  وِ يْ لَ إِ  اً مَ مَ عَ فقٍد تناصَّ ىنا في  عجًز البيًت : )
، (2)"افِ نَ بَ الْ بِ  وِ يْ لَ إِ  ارُ ُيشَ  فٌ اَل " فُ مشيكره شيرةن فائقةن، كىذا النَّصُّ الشّْعرمُّ يتَّفؽي تمامان مع المثًؿ القائًؿ : 

لمشَّخصيًَّة العظيمًة كثيرًة الذّْكًر، كفي  ، كىذا المثؿي ييضربي ائعً الذَّ  يتً كالصّْ  يرةً عف الشُّ  كنايةى  كذلؾى 
يان بكالدًه،  ؿى الشَّاعري مف خبلًؿ ذكًر الممدكًح المرحكـً حيثي خاطبى ابنىوي مكاسيان كمعزّْ النَّصّْ الشّْعرمّْ فصَّ

ناصّْ في النَّصّْ ًإٍذ أكَّدى لوي أفَّ أباهي ييذكري دائمان في المجالًس، كأفَّ لوي مكانةن عظيمةن في زمانًو، كىذا التَّ 
 .الشَّعرمّْ تطابؽى تمامان بمفظًو كمعناهي مع المثًؿ فيكى تناصُّ تطابقيّّ تاّـّ 

، كىكى  ، حينما تحدَّثى عف مناقًب االبًف الحيّْ أمَّا قكلوي في البيًت الًَّذم يميًو مشيران إلى مثؿو آخرى مشيكرو
  (الكامؿ)لسَّيًر عمى دربًو، فيقكؿي : كمناقبًو، كا يكاسيوي معتبرهي ابفى أبيًو في صفاتوً 

 (3)ارُ رَ سْ أَ  ـْ يِ مِ ىْ ألَِ  فَ يْ نِ بَ الْ  ف  إِ   وُ تَ زْ اوَ جَ  ؿْ بَ  ؾَ يْ بِ أَ  وَ ذْ حَ  تَ وْ ذُ حَ فَ 

 دُ لَ وَ " الْ  :(، مع المثًؿ الشَّعبيّْ الشَّييرً ارُ رَ سْ أَ  ـْ يِ مِ ىْ ألَِ  فَ يْ نِ بَ الْ  ف  إِ كىنا تناصَّ الشَّاعري في عجًز البيًت :)
، كيبلحظي النَّاسي ذلؾى عميًو، فقٍد  ىذا المثؿي  ييضربي  حيثي ، (4)" وِ يْ بِ ر  أَ سِ  لمٍف يقمّْدي كالدهي في كؿّْ شيءو

ًة قكلًو فقٍد بيَّفى كىكى يخاطبي ابفى  ذكرى الشَّاعري كجوى التَّشابًو بيفى الكلًد كأبيًو، ثَـّ جاءى بالمثًؿ إلثباًت صحَّ
يان كمكا ، بٍؿ إنَّؾى قٍد جاكزتًو في بعًض األمكًر، كىذا المرثيّْ معزّْ سيان : إنَّؾى عمى خيطى كالدؾى تسيري

ـى األبناءي اسراران آلبائيـ، فالمقصكدي بالكلًد سرُّ أبيًو أٍم أفَّ ما يخفيوي الكالدي لحنكتًو ككعيًو،  طبيعيُّ ما دا
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، كىذا التَّصكيري يكشؼي عنوي الكلدي بصدقًو كبساطتًو، فتككفي المبلمحي كاضحةن، ك  كرةي مكشكفةه أكثرى الصُّ
منيُّ لممثًؿ يتطابؽي مع التَّناصّْ الشّْعرمّْ تطابقان تامَّان    .البيانيُّ الضّْ

عبدي القادًر الشَّيبيّْ  كقكؿي أميًر البياًف في السّْياًؽ نفسًو، كلكٍف في رثاًء صديؽو آخرى كىكى المرحكـي الشَّيخ ي
راـً في مكَّةى المكرمًة(، ًإٍذ عىدَّدى مناقبوي، كأشارى إلى شيرتًو كخدمتًو لمحرـً كالنَّاًس، )كبيري سدنًة البيًت الح

 (الوافر)كىذا تكراره لمثؿو سابؽو في السّْياًؽ نفسًو، حيثي يقكؿي : 

 (1)افِ نَ بَ الْ بِ  هُ اَل ى عُ لَ إِ  ارُ ُيشَ   ـْ يُ نْ مِ  تِ قْ وَ ا الْ ذَ ىَ  دَ يْ مِ عَ  افَ كَ وَ  

 وِ يْ لَ إِ  ارُ ُيشَ  فٌ اَل " فُ مع المثًؿ :  "افِ نَ بَ الْ بِ  هُ اَل ى عُ لَ إِ  ارُ ُيشَ " اعري في عجًز ىذا البيًت :فقٍد تناصَّ الشَّ 
رى في أبياتو أخرل لمشَّاعًر، كجئنا عمى تبيانو(2)"افِ نَ بَ الْ بِ   .، كىذا المثؿي تكرَّ

اىبىوي أقصرٍت دكفى كصفًو رغـى كقكًؿ الٌشاعًر في القصيدًة نفًسيا يمدحي كالي تكنسى عمي باشا، كيعتبري مك 
   البسيط(محاكالتًو إسعاؼى نفسًو، ذلؾى ًباإلتياًف بما يميؽي بمقاـً الكالي، حيثي قاؿى :(

  (3)ؿُ يْ ابِ رَ غَ الْ  اءَ مَ الْ  ؾُ سِ ا ُيمْ مَ  كَ ل  إِ   وُ بَ اىِ وَ اٍؼ مَ عَ  فْ عَ  ؾُ سِ ُيمْ  َس يْ لَ وَ  

كالكارد في بيًت الشّْعًر   (4)"اءِ مَ مْ لِ  ابيؿِ رَ الغَ  اؾِ سَ مْ إِ كَ : " فقٍد تناصَّ في عجًز البيًت مع المثؿ القائؿ 
 )البسيط(لقصيدًة كعبو بًف زىيرو )بانت سعاد( : 

 (5)ؿُ يْ ابِ رَ غَ الْ  ءَ امَ الْ  ؾُ سِ ا ُتمْ مَ  كَ ل  إِ       تْ مَ عَ ي زَ ذِ ال   دِ يْ عَ ى الْ مَ عَ  ـُ وْ دُ ا تَ مَ وَ  

يا ال تحفظي عيدان، كقٍد ادَّعىٍت أنَّيا تحفظي العيكد   فحالييا في ىذا ففي ىذا يياجـي كعبه سعادنا كيقكؿي : بأنَّ 
الشَّأًف كحاًؿ الغرابيًؿ كىيى أكعيةه مثقكبةه بثقكبو صغيرةو، ال تحفظي الماءى فييا  كليذا فييى مثؿي ىذًه 

ًضعى الماءي فييا ال يتبقَّى منوي شيءه، كىذا ذّـّ لسعاًد ا لًَّتي ىيى رمزه لمجاىميًَّة أمَّا بيتي الغرابيًؿ الًَّتي إٍف كي
ـى في مكاىبًو ليضعىيىا في قالبو  التَّناصّْ الًَّذم جاءى بًو أميري البياًف، فيدكري حكؿى الًَّذم ال يستطيعي أٍف يتحكَّ

سًب يميؽي بالمقاماًت، كذلؾى ألنَّوي يمدحي بام تكنسى عمي باشا  فحاؿي ىذًه المكاىًب في حفًظيا لممقاًؿ المنا
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لممقاـً كحاًؿ الغرابيًؿ الًَّتي ال تحتفظي بالماًء، فإذا ما كيًضعى فييا ساؿى كال يتبقَّى منوي شيءه، كىذا التَّناصُّ 
جاءى متطابقان في المَّفًظ، كلكنَّوي اختمؼى في السّْياًؽ كالمعنى، فقٍد جاءى مف باًب اجتراًر المعنى مف المَّفًظ، 

 .ككضًعًو في قىالبو آخرى 

 

 :الت ناص  األسطوري  :خامساً 

تناكؿى مفكّْركفى كباحثكفى التُّراثى األسطكرم بكثيًر مف الحديًث عٍف أصكلًو كمقاصدًه في الشّْعًر العربيّْ  
الحديًث، فقد رأل جيرالد الرسكف أنَّوي: " حكايةه أٍك مجمكعةه مف الحكاياًت المركيًّْة عف اآلليًة كالقكل 

كرأل رابرتسف سميث بأنَّوي : " حكاياته تستنبطي مف العاداًت كالتَّقاليًد،  (1)داكلًة بيفى النَّاًس"الغيبيّْة المت
لىيا" ٍف كانىٍت تيفسّْرى الشَّعائًر الدّْينيًَّة كتأكُّ ، كا  ، كرأل الزَّجاجى كالزُّبيدمّْ (2)كليسٍت جزءان جكىريَّان مٍف ديًف قديـو

ـى ليا": " عبا كاألزىرم أفَّ األساطير ، كقاؿى الباحثي المغربيُّ (3)رةه عف خرافاتو كأباطيؿى كركاياتو ال نظا
نَّييـ  جعفر بف الحاج السّْممي :" إفّْ العربى كالمغاربةى عرفكا األسطكرةى في الشّْعًر كالمقاماًت كالرَّسائًؿ  كا 

" :" إفَّ األساطيرى عندى العرًب ، كقاؿى الباحثي عبدي المالًؾ مرتاض (4)ال يقمّْكفى في ذلؾ عف بني يكنافى
،  كالتُّراثي (5)أيكجزىٍت، كأفَّ الشَّخصيَّةى األيسطكريَّةى باىتةى المبلمًح، شاحبةى البناًء  كغامضةى التَّمثيًؿ"

األسطكرمُّ أصكليوي غربيَّةن ذاتي عبلقةو بإحياًء الماضي مٍف تصكُّراتو كتخيُّبلتو فكؽى العقًؿ كالطَّبيعًة، 
فى أقربي تعريؼو لمتُّراًث األسطكرمّْ : " أنَّوي مجمكعةه مف الحكاياًت الطَّريفًة المتكارثًة منذي أقدـً كلذلؾى كا

الفتراًت كالعيكًد اإلنسانيًَّة الحافمًة بالمعجزاًت كخكارًؽ الطَّبيعًة، كاختبلًط الكاقًع بالخياًؿ، كامتزاًج الطَّبيعًة 
 . (6)ًطيا بآليًة عبدىىا اإلنسافي قديمان حينما اختمٍَّت فطرتيوي، كانحدرى عقميوي بالكائناًت الحيًَّة الخارقًة، كارتبا
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ًة  كأمَّا العبلقةي بيفى الشّْعًر كاألسطكرًة  فإفَّ الشّْعرى في نشأتًو كافى متًَّصبلن باألسطكرةى ال باعتباًرىا قصَّ
نَّما باعتباًرىا تفسيران لمطَّبيعًة، كلمرُّ  كًح كأسراًرىا كمعنى تفسيًرنا لؤلساطيًر ىكى أٍف خرافيَّةو مسمّْيةو، كا 

 .(1)نكتشؼى فييا رمكزان لؤلشياًء كاألساطيًر ليسٍت سكل أفكارو متنكّْرةو في شكؿو شعرم  "

يًو أمَّا التَّناصُّ األسطكرمُّ في الشَّعًر العربيّْ فقٍد جاءى نتيجةى تأثًُّر الشُّعراءى العربى بالفكًر الغربي الكافًد، كف
استدعاءه لؤلساطيًر الخرافيًَّة الًَّتي انتشرٍت في الغرًب قبؿى مئاًت السَّنيًف، كقٍد حاكؿى العربي األتيافى بمثًميا 
، كالقصًص  ًة السّْندباًد، كعشتارو مف خبلًؿ األحاديًث كالقصًص الخياليًَّة مف مكركًثنا العربيّْ   كقصَّ

قمَّؿى أميري البياًف في ديكانًو الَّذم بيفى أيدينا مٍف تناكًؿ األسطكرًة في  ، كقدٍ (2)المنقكلًة عف الفراعنًة قديمان 
ـى الدَّكلًة العثمانيًَّة :  شعرًه، كأشارى إلييا إشارةن سريعةن في بيتو يتيـو قالوي يمدحي كالي تكنسى عمي باشا أٌيا

 ( البسيط)

 (3)ؿُ وْ غُ الْ وَ  اءُ قَ نْ عَ ا الْ يَ الِ ثَ مْ أَ  فَ وْ دُ فَ   عٌ مَ ا طَ يَ لَ  ؿٍ ثْ مِ  يْ فِ  ؾَ نَ رْ غُ  يَ اَل فَ  

(، كىنا بدأى القصيدةى بالنّْظاـً القديـً ادُ عً سُ  تْ بانَ )فقٍد أشارى أميري البياًف إلى قصيدًة الشَّاعًر كعبو بًف زىيرو 
فًة لمقصيدًة العربيًَّة، كىكى الكقكؼي عمى األطبلًؿ كذكًر المحبكبًة، كقٍد أشارى إلى بكادًر سقكًط دكلًة الخبل

، كىنا أشارى إلييا بأنَّيا أرعبىٍت األعداءى، ممَّا جعمييـ يفعمكفى كؿَّ ما  العثمانيًَّة الَّتي رمزى إلييا بسعادو
تيا الخارقًة، فالقضاءي  يستطيعكفى فعموي مف أجًؿ القضاًء عمييا، فييى في نظًرىـ أصبحٍت مطمعان لقكَّ

ىما )العنقاًء كالغكًؿ(، ككمٍيًيما كائنيًف أسطكرييًف  عمييا يعني القضاءي عمى رمزيًف أسطكريًف مرعبيفً 
صنعييما الخياؿي العربيُّ قديمان مف أجًؿ الحديًث كالتَّسميًة، كقٍد ربطكا بيما حكادثى كثيرةن مرعبةن كمخيفةن، 

ـٌ تكظيفيما في الشعر المعاصر لمتعبير عف الثكرة  كاليدؼي منيا التَّسميةي كالتَّحميؽي في الخياًؿ، ككذلؾى ت
، كلذلؾى قاؿى في عجًز البيًت أفَّ العنقاءى كالغكؿى أقؿُّ مثبلن مف سعاًد (4)ضد الظمـ كالقير كالحرماف

، ىدفوي منحي  الخارقًة كالمرعبًة لؤلعداًء، كىذا النَّكعي مف التَّناصّْ جاءى صريحان كاضحان فيكى تناصّّ تمكيحيّّ
، كالمبال  .غةى في كصفًو الخارًؽ لمعادةً الممدكًح التَّقديرى كالتَّفضيؿى
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 : الفصؿ الثاني

___________________________________________________ 

 .شكيب أرسالف ميرِ األ في ديوافِ  ةِ للي  الد   الحقوؿُ 

 :شكيب أرسالف ميرِ األ في ديوافِ  ةِ للي  الد   الحقوؿُ 

عًر كمميزاتًو       في أساًسيا ىيى تجربةي لغةو، إٍذ أفَّ مٍف أكلكيَّاًت الشّْ  ةى عريَّ الشّْ  جربةى التَّ  لعؿَّ 
"استثمارى خصائًص المُّغًة بكصًفيا مادةن بنائيةن " فالمفرداتي كالعباراتي في الشّْعًر تعمؿي عمى بعًث صكرو 

فمكؿّْ شاعرو ألفاظه  (1)إيحائيَّةو يعيدي فييا الشَّاعري إلى المفرداًت قكَّةى معانييا التَّصكيريَّةى الفطريَّةى في المُّغةً 
، كليذًه األلفاًظ معافو قٍد تيدرؾي كحيدةن بمعزؿو عف السّْياًؽ، تدؿُّ عمى  عمكمياتو ككمّْياتو كأنكاعو كأجناسو

كقٍد ال تيدرؾي إالَّ بكجكًدىا ضمفى السّْياًؽ، كمٍف ىنا جاءى ما ييسمَّى بالحقًؿ الدَّالليّْ لؤللفاًظ كالمعاني، كقٍد 
ٍت لوي نظريةه  سيمّْيٍت نظريةى الحقكًؿ الدَّالليًَّة، أمَّا مفيكـي الحقًؿ الدَّالليّْ فقٍد  تطكَّرى ىذا المفيكـي حتَّى أصبحى

ؿى مف درسى  ـي السُّكيدمّْ )تيجنر( الَّذم يعتبري أكَّ اختمؼى عمماءي المُّغًة كالباحثكفى حكؿى تعريفًو، فيذا العال
ليّْ بالمّْسانياًت كمدلكالًتيا حسبى ـ، يميؿي إلى ربًط الحقًؿ الدَّال1874الحقؿى الدَّالليّْ لؤللفاًظ سنةى 

ـي األلمانيُّ )ترير( فألَّؼى كتابان في نظريًَّة الحقكًؿ الدَّالليًَّة سنةى (2)السّْياؽً  ـ  كيمكفي 1931، أمَّا العال
 تمخيصي نظريتًو في الحقكًؿ الدَّالليًَّة بما يمي :

 .ًة )أٍك الحقكًؿ الميعجميًَّة(إفَّ معجـى لغةو ما مكَّكفه مف مجمكًع الكمماًت المتدرّْج .1
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 .أفَّ كؿَّ مجمكعةو مف الكمماًت تغطّْي مجاالن محدَّدان مف المفاىيـً )حقكؿو مفيكميَّةو( .2
أفَّ كؿَّ حقؿو مف الحقكًؿ المعجميًَّة أٍك المفيكميًَّة مككَّفه مف كحداتو متقاربةو مثؿى حجارةو غيًر  .3

 .(1)منتظمةو مف الفسيفساءً 

فه مٍف عنصريًف :  كمعنى ذلؾى أفَّ  كؿَّ مدلكالًت المُّغًة تنتظـي في حقكؿو دالليىةو، ككؿُّ حقؿو داللي  مككَّ
، كالثَّاًني : معجمي   ًؿ : تصكُّرم   .(2)األكَّ

ـي المُّغكمُّ )جكف ليكنز( بأنَّوي :           ، فقٍد عرَّفوي العال  كتبارل المُّغكيكفى في تعريؼى الحقؿى الدَّالليّْ

ـي المُّغكمُّ (3)مجمكعةه جزئيَّةه لمفرداًت المُّغًة تتعمَّؽي بمكضكعو خاص  كتعبّْري عنوي ""  )جكرج ، كعرَّفوي العال
ـى تندرجي تحتى مفيكـو عاـ  يحدّْدي  مكناف( بأنَّوي : " مجمكعةه مف الكحداًت المعجميًَّة الَّتي تشتمؿي عمى مفاىي

" قد سبقكا الغربييف دراسة عمـ الداللة، ككاف مف أكائؿ الباحثيف فيو أبك أما العمماء العرب ف، (4)الحقؿى
ـ( حيث كتب رسائؿ في عمـ الداللة مف خبلؿ جمعو ألسماء األياـ كالميالي  822زكريا الفراء )ت : 

فَّ أقربى تعريؼو ليذا المفيكـً يقكؿي بأنَّوي :   .(5)كالشيكر، كالمذكر كالمؤنث، كالمقصكر كالممدكد "  كا 
مجمكعةه مف األلفاًظ كالمعاني المتقاربًة الَّتي تتميَّزي بكجكًد عناصرى أٍك مبلمحى دالليَّةو مشتركةو، كبذلؾى 

، كمٍف ىذا (6)تكتسبي الكممةي معانيى عدَّةى مف خبلًؿ السّْياًؽ  كالعبلقًة الَّتي تربطييا بالكمماًت األيخرل"
يا طاقةن المنطمًؽ، فإفَّ الشَّاعرى المبدعى ىكى الَّ  نما تأتي طكعان لو، ليمنحى ًذم ال ينتقي ألفاظىوي انتقاءن كا 

فَّ شيكعى ألفاظو معيَّنةو في  شعريَّةن بقدرتًو الذَّاتيًَّة  فتمقى تجربتيوي االنفعاليَّةي تأثيران في كجداًف المتمقي،  كا 
نىٍت لديًو بح ةو تككَّ يثي تحتاجي إلى شبكةو لفظيَّةو ذاًت قصائًد شاعرو معيَّفو يشيري إلى أفَّ تجربةو خاصَّ

دالالتو معنكيَّةو كنفسيَّةو تناسبي ىذًه التَّجربًة، كتعبّْري عٍف تمؾى الحالًة االنفعاليًَّة الًَّتي تسيطري عمى 
  (7) الشَّاعًر.
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رزى )ليكنز( أىَـّ أمَّا نظريةي الحقكًؿ الدَّالليًَّة فقٍد نمىٍت كتطكَّرىٍت حتَّى أصبحى ليا أسسه كقكاعدي، فقٍد أب
مبادًئ ىذًه النَّظريًَّة مٍف خبلًؿ البحًث في عبلقًة الكممًة مٍع غيًرىا مفى الكمماًت لتشكّْؿى جميعىيا حقبلن 
دالليان مشتركان كمنقسمان إلى أنكاعو مف التَّرادًؼ كالتَّضاًد كاالشتماًؿ كالجزًء كالكؿّْ كالتَّنافًر كغيًرىا، كبناءن 

 صى العمماءي أىَـّ مبادًئ نظريًَّة الحقكًؿ الدَّالليًَّة بما يأتي :عميًو فقٍد لخَّ 

 .إفَّ الكحدةى المعجميَّةى تنتمي إلى حقؿو كاحدو معيَّفو  .1
يىا. .2  إفَّ كؿَّ الكحداًت تنتمي إلى حقكؿو تخصُّ
 .ال يصحُّ إغفاؿي السَّياًؽ الَّذم كردىٍت فييا الكحدةي المُّغكيَّةي  .3
 .(1)ركيًب النَّحكمّْ في دراسًة مفرداًت الحقؿً يجبي مراعاةي التَّ  .4

كفي تراًثنا المُّغكمّْ فقٍد جمعى عمماءي المُّغًة المسممكفى ألفاظى المُّغًة كمعانًييا في معاجـى كمصنَّفاتو كثيرةو بدءان 
َـّ ابفي السّْكّْيًت )ت:170بالخميًؿ بًف أحمدو الفراىيدمّْ )ت:  ق( في كتابًو 224ق( في معجـً )العيًف(، ث
َـّ الجاحًظ )ت:  ق( 430ق( في كتابًو )الحيكاًف(  كأشيًرىا كتاًب الثَّعالبيّْ )ت: 255)كتاًب األلفاًظ(، ث

، كما زاؿى عمماءي (2)ق( في معجـً )المخصًَّص(485)ت : )فقًو المُّغًة كأسراًر العربيًَّة(، كأخيران ابفي سيده 
صنيفاًت في المُّغًة كمفرداًتيا كمعانًييا في ظؿّْ نظريًَّة الحقكًؿ الدَّالليًَّة المسمميفى يصدركفى المعاجـى كالتَّ 

الجديدًة، كال شؾَّ أفَّ إبداعى الشُّعراًء قديمان كحديثان في انتقاًء األلفاًظ كمنًحيا معانيى كدالالتو مختمفةو 
كاستخراًج ىذًه الدَّالالًت، كالكشًؼ عف  حسبى السّْياًؽ دفعى عمماءى المُّغًة إلى اإلبحاًر في مياًه المُّغةً 

، كقٍد ال تستطيعي أٍف تعبّْرى عٍف  مكنكًف ىؤالًء الشُّعراًء الًَّذم ما ىكى إالَّ مكنكفي كؿّْ نفسو بشريَّةو تعبّْري
الالًت حسبى مكنكًنيا، كذلؾى حسبى قدرًتيا المُّغكيًة، كمكىبًتيا اإلبداعيًَّة في التَّبلعًب باأللفاًظ، كتنكيًع الدَّ 

 .(3)السّْياقاًت المذككرةً 

كبيفى أيدينا قصائدي ألميًر البياًف الًَّذم أبدعى في اختياًر األلفاًظ، كأكثرى مف منًحيا دالالتو  
رى ذكريىا في السّْياًؽ مراران مف خبلًؿ  متقاربةو كمتنكعةو، فنجدي ديكانىوي زاخران بحقكؿو دالليَّةو لمفرداتو تكرَّ

اًد كاالشتماًؿ كغيًرىا، كسنعرضي في ىذا الفصًؿ ألىْـّ ىذًه الحقكًؿ، كأكثًرىا شيكعان في التَّرادًؼ  كالتَّضَّ
 .مرثياتًو كذكرياتًو كمناسباتًو المختمفةً 
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 :الموتِ  حقؿُ :  لً أو  

ته أدٍَّت النتياًء السَّببي الكحيدي لممكًت ىكى انتياءي األجًؿ، كأمَّا األحكاؿي الًَّتي تتعمَّؽي بالمكًت فييى حاال  
األجًؿ : كالمرًض كاليرـً كالحكادًث كغيًرىا، كقٍد صنَّؼى الثَّعالبيُّ في كتابًو )فقًو المُّغًة كأسراًر العربيًَّة( 
ْـّ  اجي :" أراحى بعدى الغى ، قاؿى العجَّ في أحكاًؿ المكًت قائبلن : " إذا ماتى اإلنسافي مف عمَّةو شديدةو، قيؿى : أراحى

ادّْ(، فإذا ماتى فجأةن، قيؿى : فاظٍت نفسيوي كالتَّغمُّ  ـً "، فإذا ماتى بعٌمةو غيًر شديدةو قيؿى : فاضىت نفسيوي )بالضَّ

، كعف الخميًؿ : " فإذا ماتى في شبابًو، قيؿى :  ، قيؿى : فطسى كفقسى ذا ماتى مٍف غيًر داءو )بالظَّاًء(، كا 
 ، ،  فإذا ماتى عٍف غيًر قتؿو ؿي مىٍف تكمَّـى بذلؾى النَّبيُّ ماتى ًعبطةن كاحتضرى   قيؿى : ماتى حتؼى أنفًو، كأكَّ

ريًر قاؿ : " فإذا ماتى نزفان، قيؿى صفرٍت  ، قيؿى : قضى نحبوي، فعٍف أبي سعيدو الضَّ فإذا ماتى بعدى اليرـً
رةه كىيى : " الرَّدىل، فييى كثي المكتً  ا أسماءي أمَّ  كطابيوي، كزعـى أنَّوي ييرادي بذلؾى : خركجي دمًو مٍف عركقًو "،

" ، كاليقيفي ، كالثَّكؿي  كالكفاةي، كاليبلؾي ـي، كالحيفي ـي، كالًحما ، كالسَّا ، كالمنيَّةي، كالمنكفي ، (1)كالشَّيادةي، كالحتؼي
كحقؿي المكًت دالالتيوي كثيرةه كمتعدّْدةه ، كقٍد تناكؿى الٌشاعري ىذا الحقؿى في كثيرو مف قصائدًه الًَّتي تحدَّثى 

ثاًء، فتناكؿى حقؿى المكًت في قصائًد الحنيًف، كالشٍَّككل، كقٍد أتى بيا في صكرو في يا في غرًض الرَّ
كدالالتو متعدّْدةو حسبى المىعنى كالسّْياًؽ الحقيقيّْ كالمجازم، كمٍف ذلؾى قكليوي في حنينًو إلى صديقًو 

  (الكامؿ)غًر اإلسكندريًَّة، حيثي قاؿى : الشَّاعًر المرحكـً إسماعيٍؿ باشا صبرم الًَّذم كافى محافظان لث

ػػػا َىػػػػَواَؾ َفػَذاَؾ َغْيػػػُر ُمَفاِرِقي  ـُ ُرْوِحػػي َأْف َتُكػػػْوَف ِفػَداَكا  َأم   َوَنَعْيػػ

 ِجْسػػػػػػِمْي ُلَقًا َدِنَفػػػًا أِلَْجػػِؿ ُلَقاَكا  ِفْي كُػؿ  َيػػْوـٍ َلْوَعػػػًة َقْد غػَػػاَدَرتْ  

 ِتَذَكاِر َشْخِصَؾ َأْو َشَذى ِذْكرَاَكا  ِنْيُف َنْفٍس َل َىَناَء َلَيا ِسَوىَوحَ  

ـَ َلَعم وُ    (2)َقْد َمػػر  ِمْف ِجَيػػػٍة ِبَيػا َمْثَواَكا  َتْيفُػػػػْو ِلَتْعَتِنػػَؽ الن ِسػػػْي

رغـى بعدًه عنوي، كىذا دليؿه عمى  يتحدَّثي الشَّاعري عٍف عمًؽ العبلقًة بينوي كبيفى صديقًو، فيكل ال يفارقوي 
كًح، كقٍد أكَّدى عمى ذلؾى في اعتباًر أنَّوي في نعيـً حياتًو أٍف يفتدم  أفَّ فراؽى الجسًد يختمؼي عف فراًؽ الرُّ
كًح الًَّذم سبَّبى لوي لكعةن كجعؿى  وي، فالمكتي الًَّذم يقصدهي الشَّاعري ليسى مكتى الجسًد بٍؿ مكتى الرُّ ركحى

ـى تبلقي جسموي  َـّ يربطي الحنيفى بالفراًؽ الجسدمّْ الًَّذم ال معنى لوي أما يتكؽي لمقاًء صديقًو العزيًز، ث
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كحيًف، كتعانقًيما في ذكرل مستمرَّةو تأبى الرَّحيؿي الًَّذم يعبّْري عنوي بالمكًت، فيا ىكى يطمبي مٍف ركحًو  الرَّ
ـى القادـى مفى الغرًب حيثي مثك  ٍت ضمفى حقًؿ أٍف تعتنؽى النَّسي ل صديقًو العزيًز، كىذًه العباراتي الًَّتي اندرجى

المكًت كالفراًؽ، كتبلقي األركاًح جعمٍت مٍف تصكيًر الحدًث لممتمقّْي أمران محزنان كمثيران لمشَّفقًة، كىذا ما 
، كربَّما كافى ىدفيوي مقابمةى الحنيًف بالحنيًف مٍف خبلًؿ ربطًو بالفراًؽ  كالمكًت كالمثكل الًَّتي ىيى أرادهي الشَّاعري

ديًؽ العزيزً  كحى الًَّتي تصبك إلى ركًح أخرل ىيى ركحي الصَّ  .جميعييا تكمفي في حقًؿ المكًت، كتحاكري الرَّ

 (الكامؿ) كما يقكؿي في القصيدًة نفًسيا، كلمحدًث نفسًو مخاطبان صديقوي العزيزى صبرم :

 (1)ااكَ يَ حَ  دَ نْ عِ  تُ وْ مُ أَ وَ  ،لً ذ  بَ تَ مُ   ةٍ عَ مَ طَ َد بِ وْ جُ تَ  فْ ا أَ يَ حْ ي أَلَ ن  إِ  

ادى في حقًؿ المكًت ليعمفى لصديقًو أفَّ المكتى في سبيًؿ رؤيًة طمعتًو البييًَّة  كىنا يستخدـي الشَّاعري التَّضى
دىا مف ىيفه عميًو، كىأىنَّوي بكرًمًو ىذا حينما يمكّْنوي مف رؤيتًو، فكأنَّما بذؿى الغالي كالنَّفيًس فبل ضيرى بع

المكًت إذا كافى في مكتًو حياةه لصديقًو، كتمؾى صكرةه مف صكًر الفداًء الًَّتي تتعمَّؽي بحقًؿ المكًت خيرى 
تعمُّؽو، كال يتطرَّؽي إلييا إالَّ الميخمصكفى ألحبَّتًيـ كأصدقاًئيـ، فكيؼى ييكفي المكتي عمى إنسافو ألجًؿ 

ـي الكاحدةى عمى األخرل في أركًع صكًر اإليثاًر النَّابًع مف عمًؽ  إنسافو إالَّ إذا كانٍت األركاحي في رقيّْيا تقدّْ
 .المحبًَّة كالتَّقديًر كاإليمافً 

حيثي مرَّ بقبرًه في مدينًة حمصو  كقكؿي الٌشاعًر يذكري سيؼى اإلسبلـً المسمكًؿ خالدان بفى الكليًد  
يان نفسًو، كمخمّْدان ذكرل البطًؿ :   (لطويؿا)السُّكريًَّة معزّْ

 دُ احِ ؾ  وَ ػػػ شَ َل  ف  اَ أَ ػِػػٌؿ بػػػػيْ لِ دَ   ىرَ الث   ؾَ دِ مْ غِ  يْ فِ  اِ  ؼَ يْ سَ  ؾَ بُ يْ غِ مَ  

 (2)دُ الِ َؾ خَ ل  إِ  اـِ وَ قْ ألَ ا يْ فِ  افَ ا كَ مَ لَ   وُ ػُػػػػحوْ ػػُػػتفُ  وُ ػػْػتدَ ػػػػم  ػػًا خَ ذ  ػَػػف ف  أَ  وْ ػػػمَ فَ  

ـى قبًر سيًؼ ذكري الميًّْت كاإلشادةي بًو  ، ككقكؼي الشَّاعًر أما في قبرًه ال يككفي إالَّ لمىٍف يستحؽُّ الذّْكرى
كمخاطبتوي ككأنَّوي حيّّ دليؿه كاضحه عمى أفَّ المكتى ليسى نيايةى كؿّْ  اإلسبلـً المسمكًؿ خالدو بًف الكليًد 

، بٍؿ أفَّ الميّْتى يمرُّ في مرحمةو ينتقؿي بعدىىا إلى حياةو أخرل ، كال بدَّ مٍف بقاًء ذكرًه بخيرو ألعمالًو شيءو
في حديثًو الًَّذم ركاهي مسمـه بشرًح النَّككمّْ عٍف أبي ىريرةى  الًَّتي كانٍت في دنياهي، كىذا ما ذكرهي الرَّسكؿي 
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  ًقاؿى : قاؿى رسكؿي ا ( : ِوْ أَ  ،ةٍ يَ ارِ جَ  ةٍ قَ دَ صَ  فْ مِ  ل  إِ  ،ثٍ اَل ثَ  فْ  مِ ل  إِ  وُ مُ مَ عَ  عَ طَ قَ انْ  افُ سَ نْ اإل  اتَ ا مَ ذَ إ 
ذا أرٍدنا تطبيؽى معنى الحديًث عمى حاًؿ خالدو بًف الكليًد (1)(وُ و لَ عُ دْ يَ  حٍ الِ صَ  دٍ لَ وَ  وْ ، أَ وِ بِ  عُ فَ تَ ُينْ  ـٍ مْ عِ  . كا 
  عبلًء فإفَّ صدقاتًو كعممًو كعممًو في سبيًؿ تطييًر الببلًد مف الكفًر، كنشًر ديًف اً في األرًض، كا 
ًة اً تعالى كميّْا تؤكّْدي عمى أفَّ ىذا القائدى الخالدى بذكرًه كتضحياتًو يستحؽُّ الثَّناءى حتَّى يكـً القيامًة  كمم

كليسى كثيران عميًو أٍف يشتاؽى لرؤيتًو كؿُّ أىًؿ الجنًَّة، فيا ىًك أميري البياًف يشيري إلى أفَّ ىذا البطؿى لٍك أفَّ 
البقاءى عمى قيًد الحياًة ًلما قدَّـ مٍف خيرو لئلسبلـً كالحؽّْ، كًلما أحرزى مٍف فتكحاتو أحدان مفى العباًد يستحؽُّ 

، كفي ذلؾى قاؿى تعالى :  " ُكؿ  لكافى ىكى أحؽُّ بالبقاًء حيَّان، كلكفَّ المكتى حؽّّ عمى كؿّْ إنسافو ميما كافى
ْكرَاـِ  َوَيْبَقى َوْجُو َرب َؾ ُذْو اْلَجالؿِ  ،َمْف َعَمْيَيا َفافٍ  نقكؿي : بضدّْىا تيعرؼي اإلشياءي، فكافى  ىنا كمفٍ   (2)"َواإلِْ

 .المكتي ضدَّ الحياًة، كحياةي البطًؿ خيره مٍف مكتًو لٍك كافى في المكًت تخييرو المرئو 

كقاؿى الٌشاعًر يرثي المرحكـى محمكد بؾ نجؿ المرحكـ إبراىيـ فخرم بؾ، كىـٍ مٍف أقارًب الخديكم مف 
  (الكامؿ)لسُّمكّْ : أصحاًب ا

 ودٍ ػػْ مُ حْ ى مَ مَ ًا عَ ػػمَ ِؾ دَ ػػػنْ يَ كِ بْ َلَ ػَػػف  دٍ وْ مُ جُ  اتَ ِت ذَ نْ ا كُ مَ يْ ُف مَ يْ ا عَ يَ  

 دِ وْ جُ ي الْ ِو فِ ػػف  كَ  فْ ا عَ ػػيَ نَ يْ وِ رْ ػػتَ   اً بَ ائِ حَ ػػسَ  عِ وْ مُ الد   فَ مِ  ْنؾِ رَ طِ مْ أَلُ وَ  

 دِ وْ الد   ـَ عْ طَ  دُ وْ عُ يَ  ابِ بَ الش   خَ رْ شَ   وُ ػَػنيْ بِ جَ  ف  أَ  بُ ػػػسَ حْ أَ  تُ ػػػػػنْ ا كُ ػػػمَ  

 (3)دِ وْ مُ مْ اأْلُ  وِ ابِ بَ ػػشَ  فِ ػػصْ غُ ي بِ دِ وْ ػتُ   ىدَ الر   اءَ ػَػػبكْ نَ  ف  ُؿ أَ آمَ  تُ نْ ا كُ مَ  

البكاءي في حقًؿ المكًت عبلمةه مف عبلماتًو، كىنا كاضحه أفَّ البكاءى  لفقداًف عزيزو حيثي تنيمري دمكعي 
ادقًة  الشَّاعرً  ، فجاءى الكضكحي في رؤيًة الشَّاعًر الصَّ حزنان عمى مكًت محمكد بؾ أحًد أصدقائًو المقرَّبيفى

نحكى نعيًو كبكائًو لصديقًو العزيًز، كفي حقًؿ المكًت أزىاره يافعةه حتَّى كأفَّ البكاءى عمييا ندنل، فبل 
، ككيؼى  ـي المكتي ىنا مٍع فقداًف شاب  صغيًر السّْفّْ يعكدي جبيفه يافعه طعامان لمدُّكًد في القبًر ؟!،  يستقي

ككيؼى يتسمَّؿي الرَّدل إلى غصًف شبابو يافعو صغيرو فينيي حياتىوي فجأةن ؟! لقٍد كشؼى في ىذا المقاـً مٍف 
حقًؿ المكًت صكران عدَّةن كاضحةن، جعمٍت مف مصيبًة المكًت ككأنَّيا تخطؼي الشَّبابى كتسرقييـ دكفى أٍف 

                                                           
 .(11/85) ،ت : عبد ا بف عمر الميجي  ،شرح صحيح البخارم إلى نياية كتاب اإليماف ،أبك زكريا النككم - 1
 .27 - 26آية :  ،سكرة الرحمف - 2
 .50-49ص  ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف - 3



63 
 

ـ، كىذًه الصُّكرةي تجمٍَّت في حقؿو يصكّْرىهي الشَّاعري مع بكائيَّةو مرَّةو، تسيؿي الدُّمكعي فييا فبل تنقطعي، تعيدىي 
ـٍ يتمتٍَّع بحياتًو، فكافى حقبلن ميفعمان بالثّْماًر كالزُّىكًر الباكيًة النديَّةً   .كلكعةو بالغةو عمى ذىاًب شبابو ل

، كيعبّْري عف حزنًو العميًؽ لفقداًف أحًد  كقكؿي الٌشاعًر يرثي المرحكـى عبدى  ا باشا فكرم الشَّييًر في مصرى
 (ويؿالط  )أيدباًء األيمًَّة، فيقكؿي : 

 ـِ اشِ وَ غَ ي الْ الِ يَ الم   شِ طْ ى بَ يَ تَ نْ ى مُ رَ أَ  ـِ ائِ ظَ عَ الْ  بِ وْ طُ خُ الْ  يْ ا فِ ذَ ىَ  ؿِ ثْ ى مِ لَ إِ  

 ـٍ ػػالِ ػػػعَ ًء بِ اَل ػَػػب وْ ـٍ أَ ػمْ عِ بِ  اً ػَػػابػَػػػػػػػػصمُ  هُ د  عِ ٌب نُ ػطْ خَ  بِ ػػطْ خَ ا الْ ذَ ىَ  دَ عْ بَ  ؿْ ىَ وَ  

 ـِ آتِ ػػػػمَ الْ  دَ وْ ػُػػػػػس ـُ آَل  تْ ػػمَ ػػػُختِ  وِ ػِػػب ـٍ تَ أْ مَ وَ  ِلَما َقْد َفاَت َأْنَسى، ابٌ صَ مُ  

 (1) ـِ الِ وَ عَ الْ  تُ وْ ػمَ  ـِ ػػمْ عِ الْ  اؿِ ػػجَ رِ  تُ وْ ػػمَ فَ  هُ ؤُ زْ ـ  رِ ػػعَ  اً ػػعَ اجِ ػػفَ  وِ ػػػػيْ فِ  وَ رْ ػػػػ غَ َل وَ  

يكشؼي الشَّاعري عف مدل حسرتًو كحزنًو عمى فقداًف عالـو مف عمماًء األيمًَّة المرحكـً عبًد اً باشا فكرم 
، فيذًه المصيبة مف عظائـً مصائًب الدَّىًر، كىيى نتيجةي بطًش المَّيالي المخيفًة كالمرعبًة  مف مصرى

يبةى بعدى ىذًه المصيبًة قٍد ييفجعي المرءي بيا، ألفَّ مكتى العمماًء كأىًؿ العمـً يعتبري كىجكًميا عميًو، فبل مص
، ألفَّ مكتى  ميصابان جمبلن، فيكى المكتي الًَّذم ال قبميوي كال بعديهي، كىكى فاجعةه تضاؼي إلى أياـً الفجائًع كالمآتـً

المكًت ألفاظه عديدةه تدؿُّ عمى ًعظىـً المكًت ككقعًو  رجاًؿ العمـً ىكى مكته لمعالـً كمًّْو، فينا كردى في حقؿً 
َـّ أخيران  زًء ث ، فمفى الخطكًب إلى المصاًب إلى المآتـً إلى اآلالـً إلى الفاجعًة إلى الرّْ في نفًس عالـو جميؿو

جعةي كبيرةن، فجاءى المكتي عنكافي الحقًؿ، كال تردي ألفاظه كثيرةه  في حقًؿ المكًت بيذا العدًد إالَّ إذا كانىٍت الفا
، كلعؿَّ كجكدى مثًؿ ىذًه  يرادي العباراًت المثيرًة لمخكًؼ كالحزًف كاأللـً في آفو كاحدو ، كا  التَّيكيؿي كالتَّكثيري
ـى ىذا الميصاًب الجمًؿ، فأرادى أٍف يجمعى كؿَّ مرادفاًت ىذا  األلفاًظ يدؿُّ عمى مؤشًّْر الشَّاعًر الظَّاىًر أما

مؿً الحقًؿ المرعًب لي  .عبّْرى بمجمًؿ عباراًت التَّعبيًر كمعانيًو عٍف ىذا المصاًب الجى

أمَّا ابنوي أميف بؾ فكرم فقٍد رثاهي األميري في قصيدةو جميمةو كحزينةو، حيثي كافى عالمان عمى خيطى كالدًه، 
   (ويؿالط  )كأصبحى صديقان لؤلميًر تبعان لصداقًة كالدًه، فقاؿى فيًو راثيان : 
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 اػعَ ػػػػط  ػػػقَ تَ تَ  فْ أَ  زٍّ آفَ ػػػػػػػػعِ  اؿُ ػَػػػػػػػآموَ ػَػػػا     عد  وَ  ـَ وْ ػػػػيَ  تْ ػػػػػعَ د  ٍد وَ ػْػػجمَ  ةُ ػػػػي  قِ بَ  

 اعَ مَ  وِ تِ ي  نِ مَ  يْ فِ  اً رَ طْ ػػشَ  ؽِ رْ ػػالش   فَ مِ ػػػْت     جَ ػَػػػمدْ أَ  وَ ل  إِ  اـُ ػ ػػػياأْلَ  وُ ػَػػػعنْ تَ  ـْ ػَػػػلوَ  

 ا عَ مِ قْ مُ  َس يْ ا لَ ػَػينَ زْ ػُػم ف  ا أَ ػَػػنلَ  حُ وْ ػُػػميَ ػػًا     بَ ائِ ػػػصَ مَ  افِ مَ الز   ءُ وْ ػَػػا نػَػػنادَ ػػجَ  دْ قَ لَ  

 (1)اعَ رَ صْ مَ  عَ مْ جَ الْ وَ  دَ رْ فَ ي الْ رِ مْ عَ ى لَ قَ مَ فَ َمْف َساَؽ الر َدى ِبُوُجْوِىِو      افَ حَ بْ سُ وَ  

ًر كالعمـً الًَّذيفى ممؤكا الدُّنيا بعمًميـ كثقافًتيـ فذلؾى يعني مكتى عندما يمكتي رفيعي الشَّأًف مٍف أصحاًب الفك
ـي تنعى أمثاؿى ىؤالًء األفذاًذ،  ، كتقطًُّع أكصاًليا، فحتَّى األيا المجًد، كبقيًة المجًد، كمكًت آماًؿ العزّْ

يختاري أغمى الغكالي، فالشَّرؽي ينشطري حزنان، كيشعري بالمكتى بعدىهي، فالزَّمافي حينما يجكدي بالمصائًب 
كيمكّْحي بغيمًة المكًت، فيتساقطي المطري دمكعان بعدى الرَّاحميفى مفى العمماًء األفذاًذ، كنحفي مع ىذا نسبّْحي اى 
ـى الًَّذم يرسؿي المكتى بكجكهو عديدةو، فيصيبي الفردى كالجمعى معان، كلكٍف كيؼى حينما يصيبي فردان  العظي

، فينا تتج مَّى صكري المكًت بحقكؿو عديدةو، منيا : الرَّدىل، كالمنيًة، كالكداًع، كالتَّقطًُّع، بألًؼ فردو
، كيتَّضحي مف السّْياًؽ، كلكنَّيا جميعىيا ترل المكتى  كالمصائًب، كالمصرًع، كلكؿ  منيا معنىن يخدـي المكتى

قبلًع ا ـى، ال يككفي إالَّ إلنسافو عظيـ، كذلؾى اىتزازي األرًض، كا   .لمجًد، كنعي األياـً العظي

ـى الحزًب الكطنيّْ المصرمّْ حيثي تكفي 1919كقكؿي الٌشاعًر يرثي المرحـك محمد بؾ فريد)ت :  ـ( زعي
  (الكامؿ)في ألمانيا : 

 ادَ يْ رِ ػفَ  دِ اَل ػػبِ ي الْ فِ  اً ذ  ػفَ  تَ يْ ػػػػضَ قَ فَ  اً دَ يْ رِ فَ  دِ اَل بِ ي الْ فِ  اً ذ  فَ  تَ شْ عِ  دْ قَ 

 (2)ادَ يْ يِ شَ  اتِ يَ جِ ؿ  الْ كُ  فْ مِ  تَ وْ دَ غَ فَ  اً بَ ر  غَ ت  مُ ـ  مُ ثُ  ؾَ رَ ػػػمْ عُ  تَ دْ اىَ جَ  

، كىذا شأفي الشُّجعاًف فالمكتي  إذا عاشى  ابري اإلنسافي كماتى عمى خصمةو طيّْبةو، فيكى الفذُّ القكمُّ الصَّ
فات نفًسيا،  لئلنساًف الًَّذم عاشى فريدان بتميُّزًه كحضكرًه كأىميَّتًو، ال شؾَّ سيككفي مكتيوي  فريدان كذلؾى بالصّْ

َـّ تغرَّبى عٍف بمدًه جبران عنوي، فماتى غريبان، فيكى  فيذا المجاىدي الًَّذم جاىدى االستعمارى طكاؿى عمرًه، ث
الشَّييدي الًَّذم ماتى في حبّْ الكطًف، كقٍد كافى قبؿى ذلؾى يعيشي في حبّْ الكطًف، مدافعان عنوي، كطالما 
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، كما يمفتي  كانٍت الشَّيادةي  أرقى درجاًت المكًت، ككانٍت في حقمًو كالزَّىرًة، ككيؼى ال كىيى تمفتي األنظارى
، كتنطؽي بذكرًه كؿُّ األفكاًه كاألبكاؽً   .الشَّييدى األنظارى

كقكؿي الٌشاعًر في رثاًء أميًر الشُّعراًء صديقًو الحميـً أحمد بؾ شكقي، كىيى قصيدةه طكيمةه أكردى ذكرى 
  (الكامؿ)كحاالتًو في كثيرو مٍف أبياًت القصيدًة، كقٍد استيميا بقكلًو : المكًت 

 وِ اتِ مَ مَ  بِ دْ نَ بِ  ـْ ىُ زُ جِ عْ يُ  ـَ وْ يَ الْ وَ    وِ اتِ يَ حَ  ؿُ وْ طُ  اءَ رَ عَ الش   زَ جَ عْ أَ  دْ قَ  

 (1)وِ تِ اػػػغَ لُ  ؿِ ػثْ مِ بِ  وِ ػػيْ رثِ ػػػػْ يَ لِ  ؤٌ ػػػفْ كَ   ـُ يُ نْ مِ  ةِ ي  رِ بَ ي الْ فِ  دُ جَ وْ يُ  اتَ يَ يْ ىَ  

، كما  ـي أميًر الشُّعراًء الًَّذم ييرادي رثاؤهي مٍف صديقًو المقرًَّب لوي، فكيؼى ال يككفي في المقاًؿ إعجازه ىذا مقا
، فأميري الشُّعراًء فاؽى الشُّعراءى بسحًر بيانًو، كىعمًؽ معانيًو في قصائدًه  كافى في المقاـً إعجازه كذلؾى

، كمفى المستبعًد أٍف نجدى الطَّكيمًة، كىذا اليكـً يمكتي ف بل شىؾَّ سيككفي الذُّىكؿي كاإلعجازي في مكتًو كذلؾى
اليكـى بيفى الشُّعراًء شاعران يرثيوي كيذكري خصالوي شعران فيجزيوي  كيعطيوي حقَّوي، مثمما كافى ييعطي ممدكحيًو 

ـى، فالحياةي ضدّْ المماًت كطكؿي الحياًة كالنَّف ، كمرثييًو ىذا الحؽَّ العظي ًس فييا ضدَّ العجًز كاالستسبلـً
ثاًء ضدَّ العجًز عف كجكدًه فكيؼى يككفي األمري بيفى ىذًه  ككجكدي شاعرو ييعطي شكقي حقَّوي في الرَّ
عجاًز  ، كيبقى السّْياؽي ضمفى مكًت األعزاًء، كا  داًد، كقٍد جمعى المكتي بينيا كمَّيىا في حقؿو كاحدو األضَّ

كرةى البمغاًء، كبمكًغ ذركًة النَّ  ـى الشُّعراًء فيٍؿ في حقكًؿ المكًت ما يعكسي الصُّ فىًس الطَّكيًؿ حينما تذكري عظا
 .الحقيقيَّةى لمثًؿ مكتو عظيـو كيذا،كشخصيَّةو فذَّةو كشكقي ربَّما ال

كقكؿي الٌشاعًر في قصيدتًو )ذكرل األندلًس( يرثي مجدى المسمميفى في الفردكًس المفقكًد )األندلًس(، حيثي 
 (ويؿالط  )أىا برثاءو كبكاءو كدمكعو : بد

 رِ شَ نْ ِت تُ يْ مَ ى الْ مَ عَ  دْ شَ ُتنْ  فْ إِ  دَ ائِ صَ قَ  تْ مَ ي خَ تِ ي ال  الِ يَ ى الم  رَ كْ ى ذِ مَ ف  عَ غَ وَ  

 رِ س  حَ الت   طُ رْ ِر فَ دْ ػػػػالص   ارُ وَ ي أَ فَ ُيشْ وَ  ةٍ عَ ػػػيْ جِ فَ لِ  وْ ػػلَ ى وَ رَ ػػػكْ الذ   بُ ػػػعجِ تُ  دْ قَ فَ  

 (2)رِ ع  سَ تَ مُ ى الْ ػسَ ر  اأْلَ ػػػى حَ رَ وَ ػى الْ نَ فْ أَلَ ػػػػآِقي َورَاَءَىا       مَ الْ ي وَ اثِ رَ ػػػػػػمَ  الْ َل وْ ػػػػلَ وَ  

                                                           
 .82ص ،المصدر السابؽ - 1
 .123ص ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف - 2



66 
 

، ًإنَّيا ذكرل سقكًط األندلًس الًَّتي تذكّْرنا بالفردكًس  أمُّ ذكرل أليمةو تمؾى الًَّتي يتحدَّثي عنيا الشَّاعري
، قالٍت لوي  أمُّوي، كما أصدؽى ما تقكؿي األُـّ في كلًدىا ! حينما أضاعى ممؾى  المفقكًد، أضاعوي صاغره

َأَجْؿ، َعَمْيَؾ َأْف َتْبِكي ُبَكاَء الن َساِء َعَمى َما َعِجْزَت َأْف ُتَداِفَع المسمميفى في ذلؾى الفردكًس الجميًؿ : " 
ثًَّر عمى ذلؾى الفقداًف، كىكى في دائرًة المكًت ، كىنا نعكدي إلى الحزًف العميًؽ، كالتَّأ(1)َعْنُو ِدَفاَع الر ِجاِؿ"

، كيثيري النَّفسى باألحزاًف، ككؿُّ ذكرل ليا مردكده عمى  ، كفي الشّْعًر ما ينبّْوي اإلنسافى الحسّْيّْ كالنَّفسيّْ
ٍف كانىٍت مفجعةن، فمعؿِّ في الحسراًت كالزَّفراًت حركةه تدفعي إلى الًمضيّْ قدمان نحكى است عادًة ذلؾى النَّفًس كا 

ياًض البييًَّة، حتَّى يتأثَّرى  الفردكًس المفقكًد، كفي النّْيايًة ال بدَّ مٍف بقاًء المراثي كالبكائياًت عمى تمؾى الرّْ
ابفي نصيرو كابفي زيادو فيعكداًف مف جديدو إلى تحريًر فردكًسنا فبل نبقى في حسرةو دائمةو، تشتعؿي دائما في 

 .الذّْكرل األليمةً  صدكًرنا كمَّما دؽَّ ناقكسً 

  (ويؿالط  )كقكلوي في شككل الزَّماًف، ذاكران المكتى الَّذم يطاردي اإلنسافى : 

 بُ عَ مْ يَ  رُ ىُ والد   تِ وْ مَ الْ  ابَ ذَ ي عَ اسِ ُيقَ  بٌ م  قَ مُ  افِ ػَ مؼ  الز  ػػي كَ فِ  ءُ رْ ػػػػػمَ الْ  وَ ىُ  

 بُ ن  جَ الت  وَ  وُ ػػػػصُ رْ حِ  وُ ػػػنْ ِف عَ ػػغْ يُ  ـْ ػػػمَ فَ  بٍ ائِ ػػػػصَ مَ  ؼَ ػػػْ يمِ ا حَ ػػػػػيَ نْ ي الد  فِ  دَ ل  وَ تَ  

 بُ مَ غْ تَ  َس ػػػْ يٍة لَ ػػػَ بكْ نَ  فْ مِ  وُ مُ يُ ػػػسْ أَ ػػػػفَ  وُ ظُ وْ ػػظُ زٍّ حُ ؿ  عِ ػػُ ك فْ مِ  تْ ػػػػصَ قَ ا نَ ذَ إِ  

 بُ مُ طْ يَ  وَ ىُ  فْ مَ  دَ نْ ٍر عِ ىْ دَ  بُ وْ ػػُ مطْ مَ وَ  دٍ ارِ ػػطَ  ؼ  كَ  يْ فِ  اتَ ػػػاٍؿ بَ ػػػػػػَ يلَ  دُ يْ رِ ػػػطَ  

 بُ ي  غَ مُ  حِ يْ رِ ػػػػالض   فِ ػػطْ بَ  يْ فِ  وَ ا ىُ ذَ إِ   ةٍ يَ جْ وُ  ؿ  كُ  فْ مِ  ؼَ سْ خَ الْ  اـُ سَ ا يُ نَ يْ بَ فَ  

 (2)بُ عَ نْ يَ  اؿَ ا زَ ػمَ  فِ ػػْ يبَ الْ  ابُ رَ ػػػغُ  ؾِ ػػْ يفِ وَ  ػػػػٌة بُ رْ ػػػػكُ  ؾِ اتُػػػػُ يَ ا حَ ػػػػػػَ ينْ ا دُ ػػػػػَ ي وِ ػػػػم  َفمِ  

اعر داللة المكت في ىذه األبيات بصكرو شتى، ككأنوُّ يعرضي لصكرةو رئيسة تحيط بيا يكٌظؼ الشٌ 
صكره عديدة مرتبطة بحقؿ المكت اٌلذم كٌظفو في أدؽ تكظيؼ، إٍذ أٌف المكتى ىك ذلؾ العذاب اٌلذم 

تطاير يحيط اإلنساف مف كٌؿ جانب خبلؿ رحمتو الحياتية عبر الزماف، كىك اٌلذم ييمقي بسيامو اٌلتي ت
، كيتمٌقى اإلنساف تمؾ المصائب فإف كاف محظكظا تخٌطاىا بأقٌؿ األضرار، كقٌمما ينجك  فتكٌلد المصائبى
منيا دائمان، كفي البيت الرٌابع تتجمى صكرة أخرل لممكت فيك أكبر مف اإلنساف، كلوي كؼّّ عظيمة 
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لمكت ىك الطارد لو، كىك يركض فييا اإلنساف كالمكت يرقبو، كيتحٌكـ فيو فبينما ىك يركض يككف ا
الطالب لئلنساف المطمكب لممكت في كٌؿ لحظة، كفي النياية يسقط اإلنساف صريع المكت اٌلذم 
ييطارده منذ كالدتو، ثـ تٌتضح الصكرة في البيت األخير إذ تكشؼ عف صكرة جديدة لدنيا المكت اٌلتي 

ييصدر صكت النعيب اٌلذم ييصدره  ما ىي إال حياة مصائب، كليا المكت سٌيد المكقؼ، ألٌنو دائما
 .الغراب، كىك اٌلذم داـ رمزا لممكًت منذ زمفو طكيؿ

  (الوافر)كقكلوي في رثاًء أحًد أصدقائًو، دكفى ًذكٍر اسًمًو : 

 اءُ ػػػػضَ مِ  الْ ل  رـٍ إِ ػػػػػػَ بْ مُ لِ  َس ػػػيْ مَ فَ   اءُ ضَ قَ ا الْ ىَ رُ دِ صْ يُ  اـُ كَ حْ اأْلَ  يَ ىِ  

 اءُ ػضَ تِ انْ  ؽِ مْ خَ ى الْ مَ عَ  وُ لَ  حَ يْ تِ أُ   امَ يْ مَ  تِ وْ مُ الْ  اـُ ػػسَ و حُ بُ نْ  يَ َل وَ  

 اءُ يَ بِ نْ ى اأْلَ ت  حَ  اُس ػ ػات النػػػمَ وَ   ارايَ ػػػَ بَ الْ  ؿ  ػػػى كُ دَ ر  ػػػػال ـ  عَ  دْ ػػقَ لَ  

 اءُ وَ ػِػػا لػَػػيػػتِ يَ َل وِ  فْ ػِػػا مػَػػػنيْ مَ ػَػػع  ػَػاايػَػػنمَ مْ ا لِ ػَػػايػػػعَ ا رَ حنَ بَ ػػػػػػػصْ أَ وَ  

  اءُ مَ ٌف وَ ػػيْ ا طِ ػػػنَ قِ مْ خَ  رُ ػػػصُ نْ عُ وَ   ػَػػا َزَواؿٌ نتُ ايَ ػػغَ  ؽَ مْ خَ ا الْ نَ ػػػػسْ لَ أَ  

 اءُ دَ ػػػػتِ ابْ ـٌ وَ ػػػتْ خَ  ؿِ ػْػػػػيوَ الْ ػػػا بِ يَ لَ   ػػاةٍ يَ ي حَ وِ ذَ وَ  ؿٍ ػػػاحِ رَ مَ  رُ فْ ػػػسِ وَ  

 (1)اءُ كَ بُ الْ  سِ مْ ى الر  لَ ا إِ نَ بُ حَ ػصْ يَ وَ   انَ دْ لِ ى وُ ػَػتمَ  اءِ ػَػػكبُ ى الْ لَ ؿ  إِ ُنيِ  

رادتًو في أمكًرىـ كعندما  ، فإنَّنا نقصدي أكامرى اً عزَّ كجؿَّ في حؽّْ خمقًو، كا  عندما نتحدَّثي عف األحكاـً
يا ال نضعي المكتى في حقًؿ تمؾى األكامًر، فإنَّنا نقصدي بذلؾى القضاءى، كقضاءي اً نافذه في  مخمكقاتًو كمّْ 

، كذلؾى األمري مثبته في كتاًب اً، حيثي  محالةى، كال يممؾي أحده ردَّ ىذا القضاءى، كمنعى المكتى ميما حاكؿى
َذا َقَضى َأْمرًا َفِإن َما َيُقوُؿ َلُو ُكفْ قاؿى تعالى : "  ، فالمكتي حؽّّ عمى (2)"َفَيُكوفُ  َبِديُع الس َماَواِت َواأَلْرِض َواِ 

، ٍمًؽ اً، أمَّا فمسفةي المكًت كالحياًة فييى  كؿّْ إنسافو كلٍك تجاكزى المكتي أحدان لتجاكزى األنبياءى كىـٍ أكرـي خى
ٍمًؽ، كقدرةى اً تعالى قٍد أثبتٍت أٍف تككيفى اإلنساًف في الحياًة  تؤكّْدي أفَّ لكؿّْ بدايةو نيايةن، كأفَّ طبيعةى الخى

، كىكى يمرُّ في مراحؿى حتَّى ينتيي أجميوي، كقٍد ال يمرُّ بيا الدُّنيا محدكده  كغايتىوي منتييةه ف ي كقتو محدَّدو
جميعىيا، فقٍد بكى اإلنسافي منذي لحظًة الخركًج األكلى إلى الدُّنيا، كىا ىكى يغادري الدُّنيا في ظؿّْ بيكاءو، 
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ـٍ يكٍف مكتيوي مفاجئ ـٍ أيُّيا اإلنسافي أفَّ مىٍف أكَّؿي ككثيران ما يبكي في المَّحظاًت األخيرًة مف مكًتًو إٍف ل ان، فاعم
 ، أمًرًه بكاءه، كآخري أمًرًه بكاءه، ال ييحسفي بًو أٍف يفرحى في دنيا عاشىيا بيفى بيكائيًف  كلييًعدَّ أمرىهي لمفرًح الدَّائـً

نا مًد، كال نقصدي بالنَّيي عف الفرًح أٍف ال نفرحى ًبما يسرُّ نتيجةى تطبيًقنا ألكامًر  كالبقاًء الخالًد في جناًف الخي
، كلنذكرى المكتى دائمان فيكى ىادـي المَّذاًت، كلنجمعى في حقمًو  اً في دينياهي، بٍؿ الفرحي بما نقترفوي مٍف سيئاتو

َـّ إعدادو فيكى قٍد ممؾى الكاليةى عمينا بأمًر اً، كظؿَّ يترصَّ  نا باً دكمان، فنعدُّ أنفسىنا لوي أت دنا كؿَّ ما يذكّْري
في سككًننا كحركًتنا، فبل مناصى منوي ميما حاكلنا، كتمؾى القكؿي الفصؿي في انتياًء األجًؿ الَّذم ىكى 

ًة نيايًة اإلنساًف أحسفى  .السَّببي الكحيدي لممكتً  ؿى األمرى في قصَّ فأميري البياًف استغؿَّ ىذًه المرثيَّةى ليفصّْ
، كلقًد الحظنا في القصيدًة الًَّتي  ًة، حتَّى أنَّيا تفصيؿو أيخذىٍت منيا ىذًه األبياتي إشاراتو كثيرةو ليذًه القصَّ

تكادي تككفي لكحةن كعظيةن ممئيةن بالًحكىـً كالنَّظراًت العميقًة المؤثّْرًة في النَّفًس اإلنسانيًَّة الًَّتي تأنؼي مف 
الَّ أىنَّيا كانٍت ذات عاطفةو صادقةو المكًت بشتىَّ أحكالًو، فرغـى أفَّ المرثيَّةى في صديؽو مجيكًؿ االسـً إ

 .قكيَّةو معبّْرةو  كخياؿو كاسعو مثيرو كمحمّْؽو في عكالـً ما بعدى الحياًة غايةى التَّحميؽً 

ـ(، كقٍد أسيبى في حديثًو عف 1885كقكؿي أميًر البياًف في رثاًء المرحكـً سميـ أفندم البستاني )ػت: 
  (الكامؿ)المكًت بصكرو شتَّى : 

 ؟ هِ ادِ جَ ػػػيْ إِ  فْ مِ  عُ فْ ػػ ػػػا الناذَ ػػػمَ ًا فَ رَ ػػػػسْ قَ  انَ عَ الْ  دَ عْ ى بَ نَ مُ الْ  ءِ رْ مَ ى الْ مَ و عَ طُ سْ يَ   

 هِ ادِ دَ جَ أَ  فْ عَ  تِ وْ مَ ا الْ ى ذَ وْ سِ  اً ئَ يْ ػشَ   ثْ رِ يَ  ـْ لَ  فْ ى مِ رَ يَ  دَ قَ وَ  اءَ ػَػػػنفَ الْ  ثُ رِ يَ  

 هِ ادِ ؤَ ػُػػػػػف اءُ ػػػػػكَ  ذَ َل وَ  اـِ ػَػػمحِ الْ  دَ ػػْػػػنعَ   وِ ػِ اببَ ػػػشَ  ض  غَ  ءِ رْ ػػمَ الْ ػِ ب فْ عَ فَ ػػػشْ  يَ َل  

 هِ ادِ عَ ػَػػس فَ ػػيْ بَ  فِ ػػيْ بَ الْ  ؿ  ػػكُ  افَ ػَػػك دْ ػَػق  اػػػمَ ػػتَ يْ لَ وَ  عُ ػػػػميجَ الْ  ـُ رِ ػػَػتخْ يَ  فُ ػػْػػػػيبَ الْ  

 وِ ابِ بِ ػَػػػػػشبِ  اً ػَػػمائِ ػػَػػػػشتَ ى مُ ػَػػػفكَ  وِ ػػػبِ وَ   وِ رابِ ػُػػَ غ ابُ ػػػعَ ا نِ ػػػػيَ نْ ى الد  ػَػػػفٌف كَ ػػػيْ بَ  

 (1)هِ ادِ ػػتَ قَ  ؾُ وْ ػَػػش اهُ ػَػػنىْ أَ  عٍ جَ ػػػػضْ ي مَ فِ   بٌ م  ػَػػػقتَ مُ  وَ ػِػم ػػخوَ  بَ ػػػػػبيحَ ي الْ دِ رْ ػُػػػػي 

ذم يسطك عمى اإلنساًف تارةن  بماذا يصكّْري أميري البياًف المكتى في ىذًه المقطكعًة ؟ إنَّوي يصكَّرهي بالكحًش الَّ 
أٍك المّْصّْ الًَّذم يقطعي طريقوي فيقًضي عميًو جبران عنوي تارةن أيخرل، كقٍد يككفي الميّْتي فقيران فبل يعيشي في 
، فقٍد يعيشي ميّْتان فيمكتي مرَّتيًف  كال تفيدهي قكَّةى  الشَّباًب كال  سعادةو أبدان، كال يرثي عف أجدادًه إالَّ المكتى
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َـّ يعكدي أميري البياًف مرَّةن أيخرل ليؤَّكّْدى عمى الحتميًَّة الدَّقيقًة في أٍف يناؿى المكتي مٍف كؿّْ  ، ث يمنعوي المكتي
ُكؿ  َمْف َعَمْيَيا َفاٍف* إنسافو دكفى استثناءو ألحدو قٍط، كىذا كراده في قكلًو تعالى في سكرًة الرَّحمًف : " 

، ىذًه النّْيايةي الحتميَّةي ًلمخمًؽ جميعىيـ، يقضي بًو اي تعالى (1)"اْلَجالِؿ َواإِلْكرَاـ َوَيْبَقى َوْجُو َرب َؾ ُذو
القضاءى األكفى، فالبيفي الًَّذم ىكى رمزه لممكًت كالفراًؽ قٍد لطـى كؿَّ إنسافو لطمةن، فيكى بيفى نعيبًو كغرابو 

كرةي األخيرةي لحقًؿ يرمزي لمشُّؤـً كبيفى إلقاًء التَّشاؤـً عمى األىًؿ بقض ، كىنا الصُّ ائًو عمى الشَّباًب الغضّْ
المكًت المرعًب، حيثي يككفي أشدَّ ما يككفي مف فعًؿ المكًت أٍف يقضي عمى الحبيًب، فيترؾي حبيبوي بيفى 

ـي ع مى شكًؾ النَّباًت المكًت كالحياًة متقمّْبان في نكًمًو، فيعيشي بيفى النَّكـً كالصَّحكًة مذىكالن حائران، ككأنَّوي ينا
، الَّذم تجترُّهي اإلبؿي اجتراران بعدى تناكلًو بصعكبةو، كرغـ ىذا فيك نباتيا المفٌضؿ، إال أٌنو  الصَّحراكمّْ المؤلـً

 .ال ييمكف لئلنساًف تناكلو، مثمما ال ييمكنو تقٌبؿى مصيبًة المكًت بسيكلة

ةي اإلسبلـً محمَّد رشيد رضا كقكلوي في رثاًء صديقًو المقٌرًب، كتمؾى أكبري فجيعةو أ صابتوي، حيثي قضى حجَّ
، فكافى رثاؤهي لوي، بكاءن طكيبلن  ككانٍت صكري المكًت أشدَّ  ـى، كمكجيىوي المخمصى نحبىوي، كقٍد كافى معمّْمىوي الدَّائ

الطَّكيمًة الباكيًة  إيبلمان كسكادان في مرآهي حيفى رثاهي، كىنا نذكري أرؽَّ األبياًت كأحزًنيا ممَّا قالوي في قصيدتوً 
 (البسيط)الحزينًة : 

 يبِ يْ ذِ ػػػػػػعْ تَ ي وَ ػػ ػػػثبَ  وُ ػػ ػػػػػػثى بَ رَ أَ  فْ ػػمَ وَ  ي نِ زْ ػي حُ فِ  ـِ وْ يّ الْ  دَ عْ بَ  وِ ػْػػياجِ نَ أُ  فْ مَ فَ  

 بِ يْ ابِ رَ ػػَػػػٍت غاَل ػْػػػػيمَ ػػبِ  ابُ يَ ػ ػػػػػػالش اؾَ ذَ   ابَ خَ  فَ يْ حِ  الـِ سْ اإْلِ  ةِ ج  ى حُ مَ ا عَ اىَ وَ  

 (2)بِ وْ خُ نْ مَ  رَ ػػػيْ غَ  اً ػَػػػػبمْ قَ  ؼُ ادِ ػػػػػػصَ  تُ اَل فَ   ىوَ ىَ  فَ يْ حِ  الـِ عْ اأْلَ  ـِ مَ ى عَ مَ ا عَ اىَ وَ  

 بِ يْ اضِ ىَ اأْلَ ػَػػك وُ نْ مِ  يَ يْ فَ  هِ وِ أْ ػَػػػش فْ عَ   ةً ػَػػيانِ دَ  ـِ مْ ػػػػعِ الْ  اؿِ ػػَػػػػبجِ  ؿ  ػػػكُ ى وَ وَ ىَ  

  بِ يْ اجِ ػػػػعَ اأْلَ ػػِػػػا بػَػػانػػَػػػتفٍّ أَ ػػػفَ  ي  ي أَ فِ   وُ تَ اعَ رَ ػػػى يَ رَ ػجَ أَ  فْ إِ  افَ ػَػي كذِ ال   فَ يْ أَ  

 (3)بِ وْ ػػعُ رْ ػػمَ  دَ مْ ػػجِ  وُ ػػػنْ مِ  ُس ػػػػبِ مْ ؿ  نَ ػػػظَ نَ   هُ رُ اذِ ػَػػحا نَ ػ ػػني كُ ذِ ال   ابُ ػػػصَ مُ ا الْ ذَ ىَ  
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 (1)بِ يْ اخِ نَ ػػػى الش  مَ ػعَ ي أَ فِ  ةِ ػػم  ئِ اأْلَ  فَ يْ بَ   وُ تُ انَ كَ مَ  تْ انَ ػَػي كذِ ال   اـُ ػػمَ ى اإْلِ ضَ قَ    

 (2)وبِ سُ كْ مَ وٍب وَ سُ نْ مَ  فَ يْ ا بَ مَ  عُ مْ جَ الْ وَ   ؿٍ مَ ي عَ فِ وَ  ـٍ مْ ػػي عِ فِ  ـَ د  ػػػقَ مُ الْ  افَ ػػكَ  

فقداًف أعزّْ أميري البياًف تعبيران عف حسرتًو لفقداًف معمّْمًو، فيكى يعبّْري عٍف منتيى األلـً ل سؤاؿه يسألوي 
أصدقائًو كمعمّْميًو، إنَّوي حجَّةي اإلسبلـً محمَّد رشيد رضا، فقٍد تناكؿى رثاءىهي في آخًر الدّْيكاًف تعبيران عف 
ـي األعبلـً الًَّذم ىكل مف عميائًو، فجعؿى  مى ، كىكى عى ذىكلًو لفقدانًو، فيكى الشّْيابي في المَّيالي حالكًة الظَّبلـً

 مف شدًَّة الحزًف عمى فراقًو، إنَّوي ماتى بٍؿ انيدـى ألىنَّوي الجبؿي الًَّذم قىصرت أمامو القمبى ضعيفان ىزيبلن 
، كأعذبى ما يككفي الشّْعري  اليامات العالية، كىكى الًَّذم جعؿى الشّْعرى فنَّان خالصان، ككافى أعجبى ما يككفي

يًؿ منوي سيجعمينا نظؿُّ نمبسي لباسى الحداًد حينما يأتينا مف عندًه، كىذا المكتي الًَّذم تمكَّفى مف النَّ 
مستسمميفى لوي، فقٍد فتؾى بأغمى عممائنا، كىقضى عمى اإلماـً صاحًب المكانًة العاليًة، فيكى بيفى األئمًة 
، كأمَّا األخركفى فيـٍ  ـي الرَّكبى في كؿّْ عمـو  كفي كؿّْ عمؿو ، كىىكى الًَّذم يتقدَّ ان يعمك عمى األعبلـً مىمى عى

، إذٍف ي ـى مف كتبًو الزَّاخرًة، بالنُّدرًة، كالزَّاخرًة بالعمكـً نتسبكفى إليًو أٍك يأخذكفى عنوي كينسخكفى فيستمدُّكفى العم
ـى شأًف الفقيًد، مٍف  ، فإفَّ تعظي كيؼى تمكَّفى المكتي مٍف ىذًه القامًة العميا لكال أىنَّوي صاحبي سمطافو عظيـو

كري الًَّتي عبَّرى عنيا الشَّاعري مٍف ذىكؿو شأنًو أٍف يعظّْـى شأفى الَّذً  ، فكانٍت الصُّ م ناؿى منوي  أالَّ كىكى المكتي
كحسراتو كبكاءو مير   كمّْيا تعبّْري عٍف قكًَّة المكًت، كسمطانًو الجبركتي عمى اإلنساًف بٍؿ عمى كؿّْ كاًئفو 

، كًمٍف ىنا جاءىٍت صكرةي المكًت في ىذا المقاـً مف أقكل ال كًر كأعبلىاكافى  .صُّ

 :المكافِ  حقؿُ :  ثانياً 

ال شؾَّ أفَّ لممكاًف في لغًة الشَّاعًر كاقعان محسكسان مممكسان، فًمٍف مسقًط رأسًو، إلى داًر ىجرتًو، إلى   
في أماكًف رحبلتًو، كتنقُّبلتًو، ككيؿّّ منيا يترؾي بصماتًو في حياًة الشَّاعًر، كال شؾَّ كذلؾى أفَّ لمماضي دىكران 

رسـً معالـً المكاًف، كلمذّْكرياًت حظّّ كافره مف تمؾى األحاسيًس كالمشاعًر، كبالتَّالي سنبلحظي أنَّيا تنعكسي 
عمى لغًة الشَّاعًر، كمضمكًف شعرًه كتككفي لوي كقفاته متقمّْبةه بيفى حنيفو إلى الماضي، كبكاءو لمحاضًر، 

فَّ ذلؾى كمَّوي يج ، كا  ، كتكؽو إلى مستقبؿو أفضؿى يدي الشَّاعري رسمىوي بالكمماًت الَّتي يككفي محكريىا المكافي
َـّ يككفي التَّجسيدي لشخصيَّاًت المكاًف كلمكاقًفًيـ كألحداثًيا كمجرياًتيا، فيكى  وي كمعالميوي، ث كذكرياتيوي  كتاريخي
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ؼي المغيّْرةي، فنصعدي حينان فكؽى الرَّمزي لتمؾى الكىمضاًت، كالكعاءي الَّذم تخرجي منوي الكمماتي المعبّْرةي، كالمكاق
َـّ نيبطي في قيعانًو فنشيدي ذلؾى  قمًمًو لنذكرى المجدى الَّذم كصؿى إليًو أىؿي المكاًف المخمصكفى لوي، ث
، كلكؿّْ شاعرو ريشتيوي، كلكؿّْ  ، كمٍف ىزيمةو بعدى نصرو االنحدارى الَّذم آلٍت إليًو األمكري مٍف ذؿ  بعدى عزٌٍ

كطيكريهي كزىكريهي، أمَّا ىنا فقٍد ينطؽي الشَّاعري فيككفي التَّصكيري لمبياًف كيككفي التَّجسيدي لكقائًع حقؿو أشجاريهي 
المكاًف، كألحداًث الماضي كالحاضًر، كالبكفي الشَّاسعي بينييما مٍع تفرًُّؽ األمًَّة، كسقكًط األقنعًة، كتغيًُّر 

حينان  كحيناى ينطؽي ديرران، كحينان يتحسَّري باكيان، كيطمؽي المكاقًؼ كاألحداًث، لينيضى عاجزان عٍف القكًؿ 
 .(1)شرران 

ؿي لمٌشاعًر في لغًة الشّْعًر، كمسقًط رأسًو، كىكى الذّْكرل كالحنيفي  كمٍف لبنافى أبدأي، فيكى المكافي األكَّ
ؿى مكاف  ، كالمحطَّاتي اليامَّةي في حياتًو، فكيؼى ال يككفي أكَّ ، كالقصصي ؿي قصَّةو كالذكرياتي ُـّ بًو  كأكَّ ييت

يركييا ًمٍف أعمًؽ شعكًرًه، كصدًؽ أحاسيًسًو، كسحًر بيانًو، ككميًض فكرًه  فيينا يتحدَّثي عف بيركتى 
ًؿ بيٍعًدًه عنييما، كييشيدي بًمٍف زارىىيما ًمف أعبلـو  كاإلماـً محمد عبده كالمرحكـ عبد ا  ، كىكى في أكَّ كلبنافى

: باشا فكرم مشيران إل  :()الوافرى أنَّييما كافدىٍيًف إلييا، فيقكؿي

 رِ طْ ؿ  قَ يَ نْ ا مِ يَ حَ الْ  افَ ػػػنَ بْ لُ وَ   ين  عَ  تَ وْ رُ يْ ى بَ بَ ا رُ ي   حَ َل أَ  

 َوَيْمِزُج ُتْرَب َأْرَضْيَيا ِبِتْبرِ   ِبػػػَدرٍّ َيْمػػػُل اأْلَْرَجػػػػػاَء ُدر اً  

 َزَمػػانػَػًا َمػر  ِفْيَيا َغْيَر ُمر    َوَحيػػ ا َمْف ِبَيػا ُرب ي َوَحي ا 

 (2)ِبَري اَىا َتُضْوُع ِبَنْفِح ِعْطرِ   َوَحي ػػا َحػي  َوافػػػَِدٍة َأَتتػْػِني 

تمؾى التَّحيَّاتي البعيدةي الَّتي ييطمقييا مراران، لبيعًد المكاًف الَّذم مىا زاؿى قريبان في القمًب كالكجداًف فالٌشاعري 
ري عٍف حنينًو إلى مسقًط رأسًو، كمكاًف ذكرياتًو، بأٍف يطمبى مف الكافديفى إليًو مٍف عمماءى كأئمةو بأٍف ييعبَّ 

ري التَّحيَّةى كييرسمييا  َـّ ييكرّْ ، الَّذم يمؤلي اآلفاؽى عطران، كيجرم الماءي في أرضًو خيران، ث ييحيُّكا ىذا البمدى الجميؿى
باهي كمىٍف تربَّى في ثراهي، ، فقٍد يحمك الزَّمافي بأرًض لبنافى  إلى ري كمىا في زماًنيا األصيًؿ الجميًؿ مف ذكرياتو

فبل نذكؽي الميرَّ فييا، كتفرحي كؿُّ كافدةو إلييا، فييى منيا تتعطَّري بأذكىى العيطكًر، كذلؾى المكافي الميصكَّري 
ألُـّ كاألبي كاألخكةي كاألخكاتي كاألحبَّةي كالمرسكـي بالكمماًت ليسى مكانان عابران ككؿّْ األمكنًة، بٍؿ إنَّوي ا
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ـي كالذَّكرياتي  كأجمؿي الحكاياًت، إنَّوي ليسى مكانان عاديان، بٍؿ نبضي قمبو كدىـو  كاألصدقاءي، كىكى كذلؾى العم
 .يجرم في عيركًؽ مىف عاشى فيًو  كنما كترعرعى، كما زاؿى حنينيوي يشدُّهي إليوً 

النّْيًؿ كبيتًو الثَّاني، فبيتي األصدقاًء ىكى بيتيوي، كأصدقاؤهي غالبيتييـ مٍف  كمٍف بيركتى كلبنافى إلى مصرً 
، فًمٍف محمكد سامي الباركدم إلى أحمد شكقي إلى محمد رشيد رضا إلى محمد عبده، فإٍف كانٍت  مصرى

ستيحظى بأىميَّةو كيبرل لبنافي مسقطى رأًسًو، فإفَّ مصرى مسقطي صحبًتًو، كمصدري عمًمًو كفنًَّو فبل شىؾَّ أنَّيىا 
في شعًرًه، فتككفي المكافى الثَّاني في اىتماًمًو بعدى لبنافى كمٍف ىينا انطمؽى ييشيدي ًبيا في معرًض حديًثًو عٍف 
، إٍذ قاؿى  أحًد أقطاًبيا المرحكـ إسماعيؿ باشا فكرم الًَّذم كافى ميحافظان عمى ثغًر اإلسكندريًَّة في مصرى

 (الكامؿ)ًؿ الًَّذم أحاؿى مصرى مٍف صحراءى قاحمةو إلى ركضةو خضراءى، إٍذ يقكؿي : ميشيدان بنيًر النّْي

 اكَ ماَل  ادِ دَ وِ الْ  ظُ فْ حِ  ـْ يُ ى لَ حَ ضْ أَ   ةً بَ صْ ي عُ ن  عَ  ؿِ يْ ي الن  ادِ وَ ى بِ عَ رَ وَ  

  ااكَ وَ ػػىَ  بَ ػػيْ طِ  ؿُ ػػيْ ا نِ ػػػ يَ َل  وَ ال  ػػكَ   ـْ يِ ائِ ػقَ لِ  سِ نْ أُ ػػِ ي بػػامِ ػػػَ يّ أَ  َس ػػنْ  أَ َل  

 ااكَ مَ حِ  ؿَ وْ ػحَ  ـُ وْ ػػحَ الْ  ـَ ػػػعْ نِ اٍه وَ زَ   (1)عٍ ػػب  رَ ػػػتَ مُ  فْ ػػػمِ  ؾَ ػػػػْ يادِ ا وَ ذَ ػػػَ بّ ا حَ ػػػيَ 

 (2)ااكَ ح  الض   ؾَ رَ ػػػغْ ثَ  ةُ ػػي  رِ دَ نْ كَ ػػػػسْ اإْلِ   وِ بِ  تْ حَ ضْ أَ  اً دَ ي  سَ  ؾَ ضِ رْ أَ ػى بِ عَ رَ وَ  

في ىذًه األبياًت أٍف يحفظى األماكفى الَّتي جمعٍتوي بأصحابًو كأحبابًو كيحمييا،  يدعك الشَّاعري اى تعالى 
ـى المّْقاًء بًيـ،  ككادم النّْيًؿ الَّذم يرمزي إلى مصًر الكنانًة العامرًة  بالمحبًَّة كالطّْيبًة، فالشَّاعري ال ينسى أيا

َـّ يعكدي مرَّةن أيخر  ًؿ فيجعؿي مف النّْيًؿ المكافى الًَّذم كال طيبى نسيـً النّْيًؿ بصحبًتًيـ، ث ل لييشيدى بالمكاًف األكَّ
بيًع، فيكى مقاـه ميريحه ييفرحي القمبى حيفى يحكـي حكلىوي، كيتنقؿي  يمتقي عمى ضفاًفًو األصحابي كاألحبَّةي كقتى الرَّ

َـّ يذكري مكانان ثانيان يرتبطي بأحًد األصدقاًء كىكى المرحكـ إسماعيؿ ب اشا صبرم، إٍذ كافى في حماهي، ث
محافظان لؤلسكندريًَّة، فيذا الثَّغري العىصيُّ عمى األعداًء ال يخشى أحدان، ألفَّ حاميوي سيّْدان شجاعان، كفي 

اكان، كقاىران لمعدًك، كمٍف ىينا تتداخؿي األمكنةي الًَّتي ترتبطي بالصُّحبًة    ظمًّْو سيظؿُّ ثغرى األسكندريًَّة ضحّْ
داقًة، كرمزى العمـً كالفكًر كالثَّقافًة، كالذّْكرياًت كال مّْقاءاًت، كىذا المكافي بصكرًه العديدًة، سيظؿُّ رمزى الصَّ

 .كدارى العمماًء كالشُّعراًء كالميرابطيفى 
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كمٍف مكافو ميـ  إلى آخرى أىُـّ منوي، إٍذ يذكرهي الشَّاعري ميرتبطان بأماكفن أيخرل، إنَّيا القدسي الشَّريؼي الًَّتي 
َـّ يذكري ا ، كىينا يشيري الشَّاعري إلى سكريا كالعراًؽ ث رتبطىٍت بالعراًؽ كسكريا كلبنافى كاألردفّْ باستعمارو كاحدو

، كلكٌؿ منييما رمزه كداللةه، إٍذ يقكؿي :   (الكامؿ)القدسى الشَّريؼى

  ارُ نَ  ؽَ م  جَ  افُ نَ جِ  افُ نَ جِ الْ  ؾَ مْ تِ   اً مَ ائِ نَ غَ  دَ اَل بِ وا الْ بُ سِ ى حَ لَ اأْلُ  ؿ  ضَ  

 ارُ ي  تَ  ةٍ مَ جْ دِ وَ  اتِ رَ ػػفُ ى الْ رَ ػػجْ مَ   ةٍ مَ جْ دِ وَ  اتِ رَ ػفُ ى الْ لَ إِ  فَ وْ حُ امِ ػػالط  وَ  

 ارُ نَ يْ ا دِ نَ دَ نْ عِ  ؼِ ارِ يَ ػػػَ مصّ ا لِ ػػمَ   ؼٌ ارِ يَ ػصَ  طَ ىْ رَ  َس دْ قُ الْ  وفَ عُ ائِ بَ الْ وَ  

 (1)ارُ صَ عْ إِ  ـْ يُ حَ يْ ى رِ قَ اَل فَ  اً مَ مَ أُ   ـْ ىُ اؤُ ػػػػػػػا آبَ ػػػػَ ندَ اَل ػػػـ  بِ أَ  افَ ػػػػكَ  دْ ػػقَ  

، فتزدحـي لغةي الشّْعًر باأللفاًظ كالمعاني الميؤثرًّْة كالميعبّْرًة فيىا ىيى ببلدي  تزدحـي األماكفي الًَّتي تتعرَّضي لمظُّمـً
كالتَّنازًؿ عٍنيا، المسمميفى تتعرَّضي لبلستعماًر كالسَّرقًة، كىناؾى مىٍف ييساىـي مف أبناًء المسمميفى بتضييًعيا 

، كأصبحى الطَّامعكفى في نيرم دجمةى كالفراًت يسعكفى  اًؿ ىذا أفقدكا األمَّةى جنانان في الشَّاـً فإنَّييـ بفعًمًيـ الضَّ
إليييما بكؿّْ ما أيكتيكا مف قكَّةو، كيبقى الكقكؼي في كجكًىًيـ مف أبناًء العراًؽ كالشَّاـً دليؿه عمى قكًُّة تياًر 

ًة كالتَّصدّْم، كتمؾى رمزيَّةي المكاًف الدّْفاعيَّةي، كيبقى األمري األخطري مف االستعماًر نفسًو ىكى بيعي الميقاكم
الببلًد مٍف أىًميىا الخكنًة، ففي القدًس الشَّريًؼ الًَّتي بارؾى اي حكلىيا، تيباعي مٍف عبيًد الدَّراىـ، إالَّ أنَّوي يبقى 

، فيذًه األرضي المباركةي ال تبقى في الظُّمـً طكيبلن، فقٍد كقعىٍت في الظُّمـً األمؿي الًَّذم يعكدي مٍف جدي دو
َـّ تحريريىا مف أبناًء األمًَّة الشُّجعاًف، إذٍف فيذًه األماكفي الًَّتي يطمعي فييا القاصي  كاالستعماًر مراران، كت

ـي أٍف يرحؿى  كالدَّاني، لٍف ترضخى لظمـو قىٍط، كميما تعرَّضٍت لوي فما ىيى إالَّ  َـّ ما يمبثي الظُّم فترةه قصيرةه ث
، كاندحاًر  ميبيفى عمى يًد البطًؿ صبلًح الدّْيًف األيُّكبيّْ مذمكمان مدحكران، كفي ذلؾى يشيري إلى اندحاًر الصَّ

 التَّتاًر عمى يًد المماليًؾ بقيادًة القائدييًف قيٍطز كالظَّاىًر بيبرس.

ًف فىًييى الًَّتي تتأرجحي بيفى البقاًء كالفناًء، بيفى الدَّاًر الفانيًة كالدَّاًر الباقيًة كقٍد أمَّا الدَّاللةي األيخرل لممكا
أشارى إلييا الشَّاعري في كثير مف قصائًدًه، كىينا يذكريىا بشكؿو كاضحو في رثائًو ألخيًو نسيب  إٍذ يقكؿي : 

 (البسيط)
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 يآلِ ػػػػػسْ تَ  دُ ػػػعْ بَ  اً ػػػَ بيْ جِ مُ  تُ ػػػْ سلِ ي وِ ػػػن  عَ  بٌ رِ ػػػػػػتَ غْ ػػػمُ  ـِ وْ ػػػػَ يالْ  دَ ػػػعْ بَ  ؾَ ػػػَ نّ أَ  تُ ػػػػْ نقَ يْ أَ  

 يالِ ػػػػػػػقَ ثْ أَ  تِ ػػػػػػػػحْ تَ  فْ ػػػمِ  حٌ ازِ ي رَ ػػػػػػِ نن  أَ وَ  يبِ  ُض يَ نْ يَ  رَ زْ  أَ َل  فْ أَ  اؾَ ذَ  ذْ إِ  تُ رْ عَ شَ  

 يالِ خَ ا الْ يَ عَ بْ رُ  اً عَ يْ مِ جَ  تْ ارَ صَ  ُض رْ اأْلَ وَ  اػِػػػيبِ  َس ػػػػػيْ نِ  أَ َل  ةٍ اَل ػػػػػي فَ ي فِ ػػػنِ ن  أَ ػػػػػَ ك 

 يمِ َل ػػػػػػػآي بِ الِ ػػػػػػػػآمَ  ؿَ د  ػػػػػػػبَ تَ  شٍ ػػػػػػػػيْ عَ  يفِ  ؾَ دِ عْ بُ  دِ عْ بَ  فْ ي مِ نِ تَ رْ ادَ ػػػغَ  بُ يْ ػػػػػسِ نَ  

  يالِ وَ عْ ا ِ ي وَ نِ زْ ػي حُ لِ وَ  ،اءِ قَ ػػػػى الش  مَ عَ  تْ عَ بِ ي طُ تِ ال   ارِ د  ػػال فَ مَ  الُص ػػخَ الْ  ؾَ ػػلَ  

 َوَلػػػػْو َتَطػػػػػػاَوَؿ ِبػػػي ِحػػم ي َوتػِػْرَحػػاِلي َقػْد ُكْنػػػُت َأْطَمػػػُع َأْف أَْلَقػػػػاَؾ َواَلػػػَيِفي 

 ػآِف ِفي اآْلؿِ َواَحْسػػػػػَرِتػي َأَمػػػُؿ الظ ْمػػػػ َحت ػػػػى َأتَػػػاِني َنَبػػػًا َقػػػْد َرد  ِلػػْي َأمػػَِمي 

ـْ َيْبػػَؽ ِلْي َبْعَد َذاَؾ الن ػػْعي ِمَف َأَمؿٍ    ِإل  ِبػػَدْمػػػػػػٍع َطػػػػػػَواَؿ الػػم ْيػػػػػِؿ َسػػػػي اؿٍ  َل

 (1) ِبػػػػاْلُبػػػػْعِد َواْلَمػػػػْوِت َفاْنُظْر َأي  ِإْذَلؿٍ  َأْبِكْيَؾ ِفي ُغْرَبِتي ُمْضًنى َنَوًى َوَتَوىً  

، كىذا ما كصؿى إليًو الشَّاعري بعدى فقداًف أخيًو العزيًز نسيب    فىقىدىهي كىكى في اإليمافً  أعمى درجاتً  اليقيفي 
غربًة المكاًف بعيدان عنوي، كىكى ىينا يكشؼي عف قرًب االىتماـً كالعبلقًة الكطيدًة بينييما، فغربةي المكاًف بيفى 

كحي متعمقةن الشَّقيقيًف جسديَّةه ال ركحيَّةه، كمك  تي أخيًو قٍد زادى أثقالىوي، فقٍد يبعدي اإلنسافي بجسًدًه، كتبقى الرَّ
بالمكاًف كأىًؿ المكاًف، كىينا فقٍط يشعري الشَّاعري أنَّوي أصبحى في مكافو بعيد، بٍؿ صحراءى خاليةو كالرُّبًع 

لعمؽو في المكاًف، كافى يتمنَّى أٍف الخالي في شبًو جزيرًة العرًب، كىذا المكايف ييكحي ًبحالةو مف الخكؼو كا
ـٍ يحدٍث  يمقى أخاهي الفقيدى مكاجيةن، ال لقاءن ركحيَّان، ككافى يتميَّؼي ألٍف يجتمعا في مسقًط رأسيًيما، كلكٍف ل

رَّضيًَّة  ىذا المّْقاءي، بسبًب بيعًد المسافاًت، لكنَّؾى يا نسيبي غادٍرتى ىذًه الدُّنيا الشَّقيَّةى، إلى داًر الميستقرّْ ال
، كأكدّْعؾى قبؿى الفيراًؽ، فقٍد جاءني نبأي رحيميؾى قبؿى أٍف أرحؿى إليؾى  فأصبٍحتي  ككنتي أنتظري أٍف أراؾى
كالظَّمآًف الًَّذم فقدى الماءى الًَّذم كافى بحكزًتًو، فكافى البديؿي عف الماًء ىذا الدَّمعى السَّيَّاؿى عميؾى طكؿى المَّيالي  

فَّ ىذا الًَّذم أشعري بًو اآلفى ىكى كىىىا أنا ذا أبك يؾى في المكافى نفًسًو الًَّذم كافى سببى البيعًد كالحرماًف، كا 
مينتيى اإلذالًؿ، إذٍف فالشَّاعري يتحدَّثي عف أماكفى عدَّةو، مكافي غربًتًو القاتًؿ الميكحًش  كالًَّذم ييضاىي 

مكافي الًَّذم ماتى فيًو أخكهي حيثي يكجدي مسقطي رأًسًو بكحشًتًو أماكفى ميكحشةو أيخرل كالصَّحارم، ككذلؾى ال
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الًَّذم أحسَّ حيفى عكدًتًو إليًو أنَّوي سيككفي غريبان فيًو، كيشعري بالمذلًَّة  فكيؼى يصبحي اإلنسافي في ظؿّْ 
كالمَّحاًؽ بمىٍف  ظركؼو كيذًه، ال يأنسي مكانان قىٍط ؟!، كربَّمىا يككفي أفضؿي األماكًف في نظًرًه، مكافى النّْيايةً 

، كىذا ما شعرى بًو حينما صرَّحى بمدلكًؿ اإلذالًؿ الًَّذم ييعتبري المكتي أىكفى منوي في كثيرو مف  ماتى
األحياًف، فتمؾى عبلقةي الحياًة باألمكنًة  كتمؾى ىيى نيايةي اإلنساًف في ظؿّْ الحرماًف كالفقداًف، كلكؿّْ مكافو 

 .مدلكليوي عندى الشَّاعرً 

يأ ـه، ككافى ذلؾى مف خبلًؿ كى وي فيكى مييدَّ تي دكري المكاًف الًَّذم يستحؽي الدّْفاعى، فكؿُّ مىف ال يحمي حكضى
قصيدةو قاليىا أميري البياًف بعدى استرجاًع مدينًة أدرنةى عمى حدكًد أكركبَّا مف قكَّاًت الحمفاًء في الحرًب 

ًر، فيذا دليؿه آخري عمى أىميًة  العالميًَّة األكلى، كقٍد تنافسى الشُّعراءي في ذكرً  التَّحريًر كالجيًش الميحرّْ
المكاًف لئلنساًف، فيكى مقرَّهي في حياتًو كمماتًو، كال بدَّ أٍف يفديوي بركحًو، كقٍد أبدل الشَّاعري ىذًه المشاعرى 

 (لطويؿ)افي قصيدتًو مف مطمًعيا، فقاؿى : 

 امَ د  ػيَ تَ مُ  وُ ػػضَ وْ ى خَ ػػضَ رْ ػ يَ َل  فْ ػمَ وَ   ىمَ حِ الْ  عِ نَ مْ يَ  فْ ؿ  مَ ػػا كُ ػػانَ مَ حِ دًا لِ ػِػَ ف 

 امَ مَ سْ نَ وَ  َش يْ عِ نَ  فْ  أَ ل  إِ  تُ وْ مَ لْ اا مَ وَ   ةً ز  عِ أَ  َش ػػػيْ عِ نَ  فْ  أَ ل  إِ  ُش ػػػيْ عَ ا الْ ػػػمَ فَ  

 (1)امَ م  سُ  ـِ مْ ػسْ مِ ر لِ اتّ بَ الْ  ـِ ارِ ػى الص  وَ سِ   دْ جِ أَ  ـْ مَ فَ  افِ مَ الز   ؼِ رْ ي صَ فِ  تُ مْ م  أَ تَ  

فَّ  الًحمى ىك المكافي الًَّذم ييخصَّصي لجيةو ميعيَّنة، كال بيدَّ أٍف ييحمى مف الغرباًء ميما كانٍت مشاربييـ، كا 
، كما  ـه كحماهي ضائعه مسمكبه الًَّذم يتعيَّدي بالدّْفاًع عف الًحمى فيكى عنكافي الشَّجاعًة، كدكفى ذلؾى فيكى ميدَّ

ًو الميشاًر إليًو ييدل ؿي عمى ذلؾن أفَّ  ، كىذا ما بيَّنوي الشَّاعري في نصّْ الًَّذم يترؾي حماهي نيبان لمنَّاىبيفى فيكى ذليؿه
ىانةو،  ـي كأبقى مف العيًش في ذيؿ  كا  الَّ فالمكتي أسم آنفان، فالعيشي العزيزي ىكى أٍف تعيشى في عزَّةو ككرامةو، كا 

زافان، بٍؿ مف تجربةو م ريرةو عاشىيىا الشَّاعري كأمثاليوي، فقٍد أثبتٍت التَّجاربي أفَّ السَّبلـى كىذا األمري ال يأتي جي
ـى ال تيحمى كال تتحقَّؽي إالَّ  ، كاألمافى كالعيشى الكري في ظؿّْ السُّيكًؼ الحادًَّة القكيًَّة الًَّتي تيخيؼي العدكَّ

، فالمكافي ىينا أىُـّ األماكًف، إنَّوي الكطفي كالحياةي كالعزَّةي  كتجعميوي يحسبي ألصحاًب الًحمىى كؿَّ حسابو
  .كالكرامةي، كال أسمى كأعمى مف ىذًه المعاني كالدَّالالتً 
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، يذكري لنا أميري البياًف ذلؾى المكافى البعيدى مسافةن كالقريبى كمٍف ذكرل إلى ذكرل، كمٍف مكافو  إلى آخرى
شكقان كحنينان، ذلؾى الفردكسي المفقكدي، األندلسي الًَّذم طالما بكاهي الشُّعراءي منذي فقدانًو كما زاؿى الشّْعري ييحكى 

نا بًو الشَّاعري في قصيدًة طكيمة، فيًو رثاءن كبكاءن حتَّى يكًمنا ىذا، فذلؾى المكافي الًَّذم في القمًب ي ذكّْري
، فيقكؿي في ىذًه األبياًت :  ويؿ()الطّ  تبعثي الحسَّ كالذٍّْكرل كالحنيفى

 رِ صُ عْ ـ  أَ ا جُ يِ بِ  تْ ادَ ٍس سَ لُ دَ نْ أَ بِ   ػ ػةً يبِ رَ ػػػعَ  ةً ػػم  أُ  تْ انَ ػػكَ  فَ وْ ػُػلوْ ػػقُ يَ  

 (1)رِ ص  مَ مُ  رٍ ػػػصْ مِ ـٍ وَ ػَػخٍد فَ مَ بَ  ـْ َكػػفَ   ـْ يِ بِ  سٍ لُ دَ نْ أَ  ارُ طَ قْ أَ  تْ رَ مَ عَ  دْ قَ وَ  

ـْ َأْرُبػػػٍع ُخْضػػػػػٍر َوَحْرٍث ُمَطب ؽٍ   رِ   َوَك  َوفػَػاِكَيػػػٍة َرَغػػػػٍد َوَزىػْػػػٍر ُمػػَنػػو 

ـْ قػػَػاِئٍد قػِػػْرـٍ   ـْ َسػػاِئٍس َفْحػػٍؿ َوَأْمٍر ُمدَ   َوُجْنػػٍد ُمػػَدر بٍ  (2)َوَكػػ  ب رِ َوَكػػ

ـْ َبَطػػػػػٍؿ ِإْف ثػػػػَػاَر َنْقػػػػػٌع رََأْيتَػوُ    (3)َيِبْيػػُع بػِػَأْسَواِؽ اْلَمَناَيا َوَيْشَتِري  َوَك

ـي الفعًؿ الميضارًع المستمرّْ لمدَّاللًة عمى  ييشيري الشَّاعري منذي البدايًة إلى شعكًرًه بالحسرًة كالمَّكعًة، فاستخدا
، يتحدَّثي  ، فيصفيوي كصفان رائعان، كميبكيان في الكقًت نفًسًو، فأندلسي  ماضو مؤلـو عٍف مكافو عظيـو مفقكدو

نَّةه مٍف جناًف اً عمى أرًضًو، فقٍد عمَّرىىا  ، بٍؿ ًإنَّيىا جى ـٍ تكٍف أرضان كأمّْ أرضو العرًب المفقكدةي، ل
، كشيَّديكا فييا الميدفى الرَّائعةى، كًمٍف حكًليىا تجدي ا لرُّبكعى الخضراءى البديعةى، كاألمصارى المذىمةى، المسممكفى

ككانىٍت أشجاريىا المثمرةي ال مثيؿى ليا عمى األرًض  كبقدًر ًعظىـً ىذا المكاًف، كجماًؿ أرًضًو المتمحكًر 
ماتىيا رجاؿه كقادةه كأبطاؿه  ـٍ تكٍف لتككفى لكال أفَّ حي ، حكؿى الخيضرةً كالماًء كالكجًو الحسًف، ىذًه العظمةي ل

ـٍ أىؿي حرب  ، يدبّْركفى األمرى بغايًة الدّْقًَّة، ليصنعكا مجدان ذا مكانةو عاليةو، فيي كساسةه محنَّككفى ماىركفى
راعًة، كأىؿي صناعةو حينىما تتزاحـي المكادُّ  عندىما تيدىؽُّ طبكؿي الحرًب  كأىؿي زراعةو عندىما تحؿُّ مكاسـى الزّْ

ارل، الخاـ، كتصطؼُّ المصانعي، كأىؿي تجا رةو حينىما تتزاحـي األسكاؽي، حتَّى أفَّ أىؿى الغرًب مف النَّصى
تعمَّمكا منييـ كؿَّ صغيرةو ككبيرةو، كلٍسنا نبالغي في القكًؿ حينىما نقكؿي ًإفَّ أيسسى الحضارًة الغربيًَّة انطمقىٍت 

بمغى، عمى أيدم عمماًء المسمميفى في األندلًس، كمنيا اٍلتمسكا قكاعدى النَّيضًة كالرُّ  قي حتَّى بمغكا ىذا المى
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ـى  كأصبحى مكانيييـ كمكانىتيييـ في األفًؽ، بينىما تراجعى المسممكفى إلى الكراًء في ظؿّْ قيرو كحرمافو كىزائ
 .ميستمرّْةو 

 

 :وفالم   حقؿُ ثالثًا : 

ئؽى، جعؿى لمَّكًف دكران ىامَّان في يتعمَّؽي المَّكفي بنظرًة العيًف كتمايًز األشياًء كاألشكاًؿ، كلمَّا خمؽى اي الخبل  
، كذلؾى كفؽى تكافؽو تاـ  كتناسيبو دقيؽو، فكانىٍت ألكافي الطَّبيعًة كالطُّيكًر  صبغى ىذًه األشياءى كاألشكاؿى
، كالحيكاناًت كحتَّى ألكاًف البشًر تنتسبي إلى جيةو معيَّنةو حسبى األثًر الًَّذم تتركيوي، كلدكًر البيئًة الميؤثّْرةً 

كتقمُّباًت الحرارًة كالطَّقًس، فكانىٍت األلكافي األساسيةي الًَّتي تتداخؿي مع كؿّْ األلكاًف، ككانىٍت األلكافي الًَّتي 
يحاءىاًت األلكاًف مٍف خبلًؿ أثًرىا عمى العيًف  ٍت العادةي عمى معرفًة دالالًت كا  تستقؿُّ بذاًتيا، ككذلؾى جرى

ياءى محسكسةو كمممكسةو تارةن أخرل، فترل المَّكفى األبيضى كالًَّذم يدخؿي في تارةن، كًمٍف خبلًؿ ارتباًطيا بأش
تركيًب األلكاًف جميعىيا، كلوي دالالته كثيرةه يرمزي إلى الفرًح ككذلؾى يرمزي إلى التَّرًح عندى بعًض الشُّعكًب، 

ؿي في تركيًب بعًض الشُّعكًب، كلوي كلكنَّوي كذلؾى لكفي األمًؿ كالتَّفاؤًؿ، في حيفو يككفي األسكدي الًَّذم يدخ
إيحاءاته كثيرةه كرمًز لمتَّشاؤـً كاليأًس كىكى لكفي الًحداًد المعركًؼ عندى الكثيًر مف الشُّعكًب ككذلؾى فيكى 
 يرمزي إلى الشّْدًَّة كالحرًب، كيشاركيوي المَّكفي األحمرى كذلؾى بالخطًر كرمزيًَّة الدّْماًء، كأمَّا األخضري فيكى لكفه 
متداخؿه مع ألكاًف أخرل، كيرمزي لؤلرًض الخضراًء، كلمخيًر كالسَّعادًة، في حيفو يرمزي المَّكفي األصفري 

 ....، كىكذا(1)الًَّذم جاءى مزيجان مف ألكافو عدَّةو إلى المرًض كالمكًت كالتَّعبً 

، كرمزى إلييا بالرّْمكًز المعركفًة، كقٍد أشا رى إلييا بدالالتو كثيرةو، فقٍد رمزى إلى كقٍد تناكؿى الشَّاعري األلكافى
الحرًب كمنازلًة السُّيكًؼ بالمَّكًف األسمًر كفيًو رمزه لمحرًب، كمنازلًة األبطاًؿ، كقٍد قاؿى مذكّْرنا بمىصرًع 

سيًف بًف عمي   ، كالحسيًف بًف الحي ، مشيران إلى المعارًؾ الًَّتي كقعىٍت بيفى جيًش معاكيةى بًف أبي سفيافى
  (الكامؿ):   عمي  

 (2)عِ مَ صْ اأْلَ  وُ بْ شِ  ؼُ يْ الس  ٍب وَ ائِ وَ ذَ بِ   تْ بَ اذَ جَ تَ ا وَ نَ قِ الْ  رُ مْ سُ  تْ رَ اجَ شَ تَ وَ  
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فالشَّاعري ىينا ييشيري بالَّمكًف األسمًر بذكرًه سيمًر الرّْماًح، ككيؼى تبلقىٍت مٍع الشّْعًر في مقدّْمًة الرَّأًس، كىيما 
الرّْماًح، كسكاًد مقدّْمًة شعًر الرَّأًس، كىذاًف المٍَّكناًف تبلقيا، كامتزجا فكانا  صكرتاًف معبّْرتاًف عٍف سكادً 

ؤكًس، فالسَّيؼي يشبوي األصمعى الًَّذم ال شعرى لوي، كقٍد  َـّ كافى لمسَّيًؼ دكره في القتاًؿ، كتناكًش الرُّ سيٍمران، ث
كًف األسكًد ىينا جاءىٍت بصكرتيًف، األكلى اصطدـى برأسو ذم شعرو كثيؼو في مقدمتًو، إذٍف فداللةي المَّ 

، كالثَّانيًة صكرًة السَّيًؼ  ، كىكى تقابؿي رؤكًس الرّْماًح بمقدّْماًت رؤكًس الميقاتميفى بسكادو يمتزجي بسكادو آخرى
ؤكًس فأصابىيا، كقٍد كظَّؼى الشَّاعري المَّكفى األسكدى مف خبلًؿ االم تزاًج األصمًع كقٍد اصطدـى بمقدّْماًت الرُّ

 .كالتَّقابًؿ بيفى المَّكًف الميتَّفًؽ معوي كالمَّكًف الميغايًر لوي تمامان 

كفي القصيدًة نفًسيا حيثي انتيى ببيتو يشيدي بًو بصديقًو الشَّاعًر محمكد سامي الباركدم كقٍد خصَّ 
األسكدي إلى كثرًة الشَّيًء  المَّكفى األسكدى ىينا، كلكٍف جاءى بًو تعبيران عٍف عىطاءو عظيـ، فقٍد يرمزي المَّكفي 

كتزاحمًو، إٍذ كانكا قديمان ييطمقكفى عمى أرًض العراًؽ أرضى السَّكاًد، لكثرًة ما كانىٍت تيزرعي بالخضراكاًت 
كالفكاكًو كالنَّخيًؿ، فتبدك مف بعيدو سكداءى، رغـى أفَّ ىذًه المزركعاًت تظيري لمعيًف مٍف قريبو بخضرًتيا 

،  اليافعًة، كال تككفي  لييا إلى المَّكًف األسكًد ليعبّْرى عًف الكثرًة كالتَّزاحـً سكداءى، كلكفَّ البعدى عٍف العيًف يحكّْ
كىينا يقكؿي معبّْران عٍف مينتيى حبًّْو لصديقًو الباركدم إٍذ يريدي أٍف يمؤلى سكادى عينًو بالحبّْ كالخيًر ليقدّْموي 

ؤيًة كتجميًع األشعًة  إلى صديقًو، بٍؿ ال يبخؿي بمنحًو سكادى عينوً  كىكى البؤبؤي الًَّذم لوي الدَّكري األكبري في الرُّ
كتفريًقيا لكضكًح رؤيًة األشياًء، كىكذا جاءى التَّعبيري عف المَّكًف األسكًد ىينا في باًب الخيًر كالجكًد، إٍذ 

 (الكامؿ)يقكؿي : 

 (1) عِ نَ قْ أَ  ـْ ي لَ تِ مَ قْ مُ  دَ وَ سْ أَ  تُ يْ مَ مْ أَ   وْ مَ ؽٍّ فَ حَ  فْ عَ  تُ رْ ص  ا قَ ذَ إِ  رْ ذُ اعْ وَ  

فيذا التَّعبيري القكمُّ عف مدل الحيبّْ كاإلخبلًص لصديقًو الباركدم، أشارى إليًو بأىميًَّة المَّكًف األسكًد الًَّذم 
فًع بالغالي ىكى رمزه لمشّْدًَّة كالقكًَّة، بٍؿ أعطاهي رمزيَّةن جميمةن مبعثييا العطاءي كالقكَّةي في تقديـً الخيًر، كالدَّ 

ـى ىذا البيؤبؤى الًَّذم ييعتبري أىَـّ عضكو في  ٍف قدَّ ـٍ يقتنٍع الشَّاعري حتَّى كاً  ديًؽ، كرغـى ىذا ل كالنَّفيًس ألجًؿ الصَّ
ؤيًة الًَّتي تتمثَّمييا كتعمؿي ليىا، فقٍد عبَّرى ىينا عٍف  العيًف بسكادًه كعمقًو كقدرتًو عمى التَّحكُّـً بالعيًف كالرَّ

داقةي كالمحبَّةي، فكؿُّ ذلؾى يشيري إلى اإلمبلًء بالعطاًء ال  صدؽً  نًح كالعطاًء مقابؿى حؽ  عميًو تحتّْميوي الصَّ المى
، كىكى دليؿه  ـٍ يقنٍع بذلؾى بالقكًؿ كىكى األكثري أىميَّةو كصدؽو، كرغـى ىذا العطاًء الجزيًؿ إالَّ أفَّ الشَّاعرى ل
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صديقًو، فقيمةي سكاًد العيًف تماثؿي قيمةى الممدكًح شعران، كقيمةي المداًد عمى صدًؽ محبَّتًو كعمًؽ إخبلصًو ل
 .الًَّذم ييكتبي فيًو الشّْعري 

كىينا لكفه آخري جاءى بًو في معرًض ردًّْه عمى قصيدةو بعثى ًبيا الشَّاعري الكبيري خميؿ مردـ بؾ مف الشَّاـً 
ادًة العظاـً الًَّذيف حاربكا عمى ثراًىما كفتحكًىما بحدّْ إلى الحجاًز، ميفاًخران بالكجيتيًف، كمذكّْران بالق

السّْيكًؼ، كبالدَّـً األحمًر القاني، فيذا المَّكفي األحمري الًَّذم يرمزي إلى الدّْماًء كالخطًر ذكرهي الشَّاعري في 
 (ويؿالط  )أحًد أبياًت قصيدتًو قائبلن : 

 (1) اً رَ مْ حُ  ةً يَ وِ لْ أَ  ؾِ اَل مْ ى اأْلَ مَ وا عَ ز  ىَ وَ   انَ مَ بْ قَ  ةُ م  ئِ اْلَ  ارَ ا سَ يَ ئِ وْ ى ضُ مَ عَ  

 ،ياعمى أرضً  ي دارتٍ تً الَّ  كانتصركا في المعارؾً  يا األبطاؿي تي خاضى كالَّ  رةً المحرَّ  إلى الببلدً  يشيري  فيكى 
ىـ مف غيرً  أمبلؾي  تٍ يـ بعدما كانى أمبلكي  تٍ كأصبحى  ،كاألدباءً  عراءً الشُّ  قبؿى  العظماءي  ةي ئمَّ األ كما سارى 
رّْ  كقدٍ  ،األعداءً   كانتٍ  إذٍ  األحمرً  كاءً إلى المّْ  نا إشارةه كىي  ،الحمراءي  يا األلكيةي يا كىضابى قممى  اعتمتٍ  ثَـّ  رتٍ حي

 عفٍ  ،سيطرً المي  القكمّْ  قابً العي  لطائرً  رمزان  قابً العي  رايةى   اً  اىا رسكؿي سمَّ  كقدٍ  ،سكداءى  المسمميفى  رايةي 
ـَ َأْبَيَض   :تٍ قالى  عنيا اي  رضيى  عائشةى  مف  َورَاَيَتُو َسْوَداءَ  ،" َكاَف ِلَواُء َرُسْوِؿ اِ َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم 

 رو في معركتي بدٍ   المطمبً  عبدً  بفي  حمزةي  وي يحممي  م كافى ذً الَّ  األبيضي  كاءي المّْ  لوي  ككافى  .(2)ٍؿ"رج  مُ  طٍ رْ مَ 
 كاألصفًر كاألحمًر الًَّذم أشارى إليًو الشَّاعري ىينا، خرل كاألخضرً أي  ألكافو ب فى يتمكَّ  أفٍ  م يجكزي ذً كالَّ  ،حدو كأي 

 أفَّ  فاعمـٍ  الحمراءي  اياتي الرَّ  كعندما ترتفعي  ،القاني األحمري  كفي المَّ  فيكى  ماءً إلى الدّْ  ليرمزى  كفي المَّ  جاءى  كقدٍ 
، فأصبحٍت تابعةن ألمبلًؾ كأفَّ النَّصرى قادـه، كقٍد اعتمىٍت ىذًه األلكيةي ا  داىـه  الخطرى  لحمراءي أمبلؾى العدكّْ

، كىذا البيتي مف الشّْعر فيًو تضميفي أعجازو مف  ، كقٍد تقدَّمىييـ األًئمةي كالقادةي الشُّجعافي المسمميفى الفاتحيفى
 (الطويؿ):  (3)بيًت لمشَّاعًر إبراىيـً بًف ىرمة يمدحي كرماءى النَّاسً 

 (4)ارَ مْ حُ  ةَ يَ وِ لْ أَ  اءِ مَ مْ ي الظ  فِ  ارِ الن   فَ مِ   وُ وا لَ عُ فَ رَ  ـْ يُ فَ يْ ضَ  ـْ يُ نْ عَ  ؿ  ا ضَ ذَ إِ 
 كاشو  بوً  م كشىى ذً محمد أفندم كرد عمي الَّ  مةً لمعبلَّ  ةو نفسيَّ  عمى حالةو  دالةو  نا ألكافى ىي  بيافً ال أميري  كذكرى 

 ،طاىر الجزائرم يخً الشّْ صديقًو  في بيتً  كاختبأى  ،مف دمشؽى  ىاربان  ففرَّ  ،ثمانيالعي  مطافً لمسُّ  ضى تعرَّ  وي أنَّ 
ـى   ،مختبئه  كرد عمي كىكى  حاؿى  يصؼي  قصيدةن  فكتبى   ،لبلثنيفً  صديقان  ككافى  الحادثةً  تمؾى ب البيافً  أميري  فعم
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:  اؿقإٍذ  ،ةى كالجسميَّ  ةى فسيَّ النَّ  وي كحالتى  وي لكنى  فييا كاصفان  جاءً  االجزائرم، كممَّ  يخً إلى الشَّ  قصيدةى ال كأرسؿى 
  (اربالمتق)
 

ـْ لػَ  حَ َل  ػػوْ ػمَ ؽ  فَ دَ وَ    اؿِ يَ خَ الْ  ؿَ ثْ مِ  ارَ صَ  دْ قَ وَ  ؿُ وْ جُ يَ   ـْ حِ ػتَ ػػقْ يَ  ػػ
 (3)(2) ـْ نَ عَ الْ  فِ وْ مَ ي كَ ػآقِ مَ الْ  تَ حْ تَ وَ   (1)ارِ يَ بَ الْ  فِ وْ ػػمَ كَ  دِ دوْ ػػُ خُ الْ  ؽَ وْ فَ وَ  

، يصؼي أميري البياًف صديقىوي كىكى خائؼه مف االعتقاًؿ، إٍذ أصبحى متخ فّْيان مثؿى الخياًؿ، كدقيؽى الجسـً
فقميؿه ما ييرل، ككأفَّ ضعفان أصابىوي نتيجةى القمًؽ، أمَّا لكنيوي النَّاتجي عف حالًة الخكًؼ كالقمًؽ، فترل الخدكدى 
أصبحٍت صفراءى كمكًف البياًر، كىذًه عبلماتي الخكًؼ كالمكًت، ككذلؾى ما أحاطى بالعيكًف مف احمرارو مع 

ًف الشَّجًر األحمًر المائًؿ إلى السَّكاًد، كىنا ًدلَّؿى الشَّاعري عمى حالًة الخكًؼ كالرَّىبًة بمكنيفو سكادو كمك 
، فالمَّكفي األصفري ييشيري إلى اإلنساًف  اثنيفً ىما األصفري كاألحمري المائؿي إلى السَّكاًد، أٍم المَّكفي البينيُّ

وي كيحيطي بعينيًو المَّكفي البينيُّ الدَّاؿُّ عمى التَّعًب كاإلرىاًؽ، المريًض عندما ييشرؼي عمى المكًت يصفرُّ كجيي 
كباستخداـً ىذيًف المَّكنيًف كتكظيًفيما استطاعى الشَّاعري أٍف يرسـى صكرةن دقيقةن لمحالًة الًَّتي كافى عمييا 

 .صديقيوي المطاردي كالمطمكبي لمعدالًة ظممان نتيجةى لكشايةو كاذبةو 

في المَّكًف األبيًض كالمَّكًف األحمًر، فقٍد ذكرىىيما في معرًض حديثًو عٍف معركًة استرداًد أدرنةى مف أمَّا قكليوي 
قكَّاًت الحمفاًء، إٍذ أثبتى جيشي الخبلفًة العثمانيًَّة قدرتىوي عمى تحريًر أدرنة المسمكبًة كىينا يصؼي المعركةى، 

، فيأتي المَّكفي األبيضي ليرم زى إلى السَّيًؼ كىكى أداةي القتاًؿ قديمان، كما زاؿى رمزيىا في كالقتاؿى الشَّرسى
َـّ أفَّ احمراريهي يدؿُّ عمى كثرًة ما سيفؾى مف دماًء العدكّْ فتغيَّرى لكنيوي إلى األحمًر، إٍذ قاؿى أميري  الشّْعًر، ث

 (ويؿالط  )البياًف : 

 (4)امَ الد  بِ  رُ مَ حْ أَ  وَ ىْ  وَ ل  ض  إِ يَ ابْ ا مَ وَ   اً مَ ائِ دَ  ُض يَ بْ أَ  ؼِ يْ الس   وُ جْ وَ  فَ وْ لُ وْ قُ يُ  

ًؿ لكًف السَّيًؼ مفى األبيًض   كىينا ينقؿي الشَّاعري قكؿى المحاربيفى في ساحًة القتاًؿ، في إشارةو رمزيَّةو لتحكُّ
راقًة الدّْماًء، كىذًه الرَّمزيًَّة ليسىٍت جديدةن ف مـً كاألمًف إلى األحمًر رمًز الحرًب كا   .ي لغًة الشّْعرً رمًز السّْ
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، إٍذ ذكرى الخدكدى في إشارًة إلى لكًنيا األحمًر القاني، إٍذ قاؿى فييا :  كمٍف قكًلًو متغزّْالن بالحسًف المعنكمّْ
 (الكامؿ)

   (1)يانِ قَ الْ  عُ يْ جِ ا الن  يَ لَ  اؿَ سَ ِلْمُحب     َتَعر َضتْ  اتُ يَ انِ قَ الْ  دُ وْ دُ خُ ا الْ ذَ ا ِ وَ  

، فإفَّ استجابىتىيا تنكشؼي مف خبلًؿ احمراًر  فيينا يشيري الشَّاعري  إلى جماًؿ الخدكًد حينما تتعرَّضي لمحبّْ
دكًد الدَّاًؿ عمى الخجًؿ، كقٍد أشارى إلييا بالمَّكًف األحمًر فيكى مىٍف كصفىوي أنَّوي قافو  كالمَّكفي القاني ىكى  الخي

، كيؤكّْدي تمؾى االستجابًة جريافي الدَّـً األحمًر لكفي الدَّـً الًَّذم تجمَّعى في الخدكًد بسبًب تأثيًر مش اعًر الحيبّْ
ًجمًة بالدّْماًء الحمراًء المائمًة لمسَّكاًد، كفي ذلؾى  القاني في األكردًة في عبلمةو كاضحةو لمدّْ الخدكًد الخى

، كتجمًُّع الدَّـً في خدكًدًه، فيكى الدَّ  دكًد لمحبّْ ليؿي الكاضحي عمى تمؾى إشارةه إلى استجابًة صاحًب تمؾى الخي
االستجابًة، كقٍد كظَّؼى الشَّاعري ىينا المَّكفى األحمرى القاني في الخدكًد ليكشؼى عف مدل استجابًة المحبّْ 

بلن كتجمًُّع الدّْماًء فييا تعبيران عف ىذًه االستجابًة السَّريعةً  جى ، باحمراًر الخدكًد خى  .إلشاراًت الحبّْ

أميري البياًف عٍف عشًؽ الفتياًت الحساًف، كيرمزي إليًيفَّ بحمًر الخدكًد كىيى  كفي مكضعو آخرى يتحدَّثي 
 (الخفيؼ)عبلمةي الحسًف لممرأًة الجميمًة، فيقكؿي : 

 (2)رُ مَ حْ ٌت أَ وْ مَ  دِ وْ دُ خُ الْ  رَ مْ حُ  ف  أَ   يرِ دْ نَ وَ  افَ سَ حِ الْ  ؽُ شَ عْ ا نَ نَ ا لَ مَ  

بان كمستنكران  فعموي كفعاؿى الكثيًر مف الرّْجاًؿ الًَّذيف يعشقكفى النّْساءى الجميبلًت،  فالشَّاعري ىينا يتساءؿي متعجّْ
َـّ يشيري إلى أفَّ عشؽى حمًر الخدكًد ىكى مكته أحمري لمعاًشًؽ، كليسى  كالمَّكاتي يتميَّزفى بحمًر الخدكًد، ث

ًؽ فقٍد يتبارزي الرّْجاؿي في ساحًة العش المكتي أحمرى بقدًر مىا أفَّ حمرتىوي تدؿُّ عمى جرياًف الدّْماًء كراءى ىذا
مرً  القتاًؿ، كييدمي أحديىيـ اآلخرى ليفكزى بقمًب امرأةو مٍف ذكاتً   .الخدكًد الحي

كأمَّا تكظيؼي المَّكنيًف األسكًد كاألبيًض المتعاكسيًف، فقٍد كظَّفىيما الشَّاعري في كصًؼ مدرسًتًو الًَّتي تخرَّجى 
  (ويؿالط  )فييا، فقاؿى : 

 ؽِ ارِ شَ مَ ى الْ نَ سْ أَ ا بِ اىَ ي  حَ مُ  ؿَ اَل ىِ   ايِ عِ وْ رُ فُ  ؿِ يْ لَ  تِ حْ تَ  فْ مِ  تْ عَ مَ طْ أَ  دْ قَ لَ  
  (3)ؽٍ ارِ يَ مَ  اضِ يَ ي بَ فِ اٍد دَ مِ  ادِ ػػػػوَ سَ  ىػػوَ ػػا سِ مَ ػػا ىُ ا مَ ىَ دَ نْ ٌر عِ دْ بَ ػػٌؿ وَ يْ مَ فَ  

                                                           
 .29ص  ،ير شكيب أرسبلفديكاف األم - 1
 .180ص  ،المصدر السابؽ - 2
 .200ص  ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف - 3



82 
 

تكظيًؼ المَّكنيًف األسكًد الًَّذم رمزى إليًو  يتحدَّثي الشَّاعري عٍف مدرستًو إٍذ يصفييا كصفان جميبلن، مٍف خبلؿً 
بالمَّيًؿ، كالمَّكًف األبيًض الًَّذم رمزى إليًو بالًيبلًؿ الًَّذم أصبحى بدران، فيكى يراىا في المَّيًؿ ببياًضيا كأنَّيىا بدره 

ناًف حينما يمتقياًف ييضيءي في كسًط المكاًف اليادًئ جانًب المدينًة، فالمَّيؿي أسكدي كالبدري أبيضي  كالمَّك 
َـّ ييعطي صكرةن أيخرل  كعًة كالشُّيرًة، ث يعطياًف صكرتيًف متعاكستيًف، كلكنَّييما يبعثاًف عمى الكضكًح كالرَّ
لمَّكًف األسكًد فيكى سكادي المداًد أٍم الحبًر، كالبدري الًَّذم ىكى بياضي الميارًؽ أٍم الصُّحًؼ البيضاًء الًَّتي 

، كتمؾى صكرةه أخرل تربطي كصؼى المدرسًة بما يرتبطي بيا مف عمـو ككتابةو كأدكاًتيا، فييما ييكتبي فيًو بالحبرً 
، كىذا كصؼه جامعه، كتكظيؼه الئؽه،  فقدى أحسفى  صكرتاًف باعثتاًف عمى الشُّيرًة كاالىتماـً بالعمـً

 .التَّكظيؼى 

 

 :اآلخرِ  حقؿُ رابعًا : 

الشّْعًر الحديًث، مٍف خبلًؿ صكر عدَّة، فاآلخري قٍد يككفي صديقان،  جرىٍت العادةي في تكظيًؼ اآلخًر في 
عدكَّان، كييدؼي ىذا التَّكظيؼي إلى إبراًز صفاًت اآلخًر ػ كتخميًد ذكرًه  أٍك امرأةن، أٍك طريدان، أٍك حاكمان، أكٍ 

يري البياًف كغيرهً مًف الشُّعراًء إٍف كافى محمكدان، أٍك التَّحذيًر منوي كممٍَّف عمى شاكمتًو إٍف كافى مذمكمان، كأم
وي ككصفىوي كرثاهي، ككظَّفىوي كعدك  فيجاهي، كحطَّ مف قدًرًه،  كظَّؼى اآلخرى في مكاضعى كثيرة كصديؽو فمدحى

كَّةً  ديًؽ كالبطًؿ الًَّتي تربطوي بًو عبلقةي الدّْيًف كاألخي ـى الًَّتي لحقىٍت بًو مفى اآلخًر القريًب كالصَّ  .كذكرى اليزائ

  (ويؿالط  ) : كىينا ييشيدي بصديقًو المقرًَّب الشَّاعًر محمكد الباركدم، إٍذ يقكؿي : ديؽُ الص   -9

ـْ َيُكفْ   ـِ  َوَأْنَت ال ِذي َلْو َأْنَصَؼ الد ْىُر َل  (1)ِلَغْيِرَؾ ِفي اْلَعْمَياِء َصْدَر الت ِقد 

غايةى المدًح، فاآلخري ىينا ليسى آخرى بعيدان كمجيكالن، فيينا يذكري أميري البياًف صديقىوي الباركدم مادحان بًو 
بٍؿ آخرى قريبان كصديقان، كىكى الًَّذم يستحؽُّ أٍف ييعاتبى الدَّىرى بًو، فيطالبىوي بإنصاًؼ ىذا الشَّاعًر الفىذّْ، 

عمى مثًؿ ىذا  ليككفى ىكى صاحبي السَّبًؽ في األدًب، كيحكزي صدرى المقدمًة بيفى األدباًء كليسى ذلؾى كثيران 
 .اآلخًر الًَّذم خدـى المُّغةى العربيَّةى منتيى الخدمًة كاالىتماـً 
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: فقٍد يككفي اآلخري امرأةن معركفةن أٍك مجيكلةن قٍد رآىا الشَّاعري فأيعجبى بجماًليا، كأخذى يصفييا  المرأةُ  -4
فاًت، كيصكّْريىا بصكرو جميمةو، كذلؾى ما حدثى مع أميًر ال بياًف إٍذ قابؿى ىذًه المرًَّة آخرى ًمٍف بأجمًؿ الصّْ

، فتاةن جسناءى كانىٍت تعمؿي في مصنًع القطًف الًَّذم يديريهي أحدي أعياًف مصرى مف أصدقاًء  جنسو آخرى
ٍت مٍف أحًد زمبلًئيا في العمًؿ   الشَّاعًر كىكى سعادةي السَّيًد محمَّد بؾ راسـ، كحينمىا شاىدىىا كقٍد تعرَّضى

كافى قٍد أعجبىوي جمالىيا، فأنشدى فييا أبياتو نذكري منيا ما جاءى في مطمًع القصيدًة، إٍذ قاؿى : لممضايقًة، ك 
 (الكامؿ)

 (1)ايَ سُ وْ رُ عَ  يَ ىِ وَ  اءُ جَ رْ ا اأْلَ يَ بِ  تْ ىَ زَ وَ   ايَ سَ وْ مُ ي  شُ مَ عَ  تْ عَ مَ طَ  ذْ إِ  تُ مْ سَ قْ أَ  

فتي  لمنَّظًر أٌنوي  يقسـي أميري البياًف ىينا أفَّ ىذًه الفتاةى الًّْتي ظيرىتٍ  ، كالبلَّ أمامىوي كىيى تيمثّْؿي اآلخرى المجيكؿى
أحسَّ ككأفَّ الشَّمسى ىيى الًَّتي ظيرىٍت كطمعىٍت عميًو، كتجمَّمىٍت برؤيًتيا األرضي جميعىيا، فكما لفتىٍت نظرىهي 

يا، فإٍف كانىٍت الشَّمسي عركسى فقٍد لفتىٍت نظرى كيؿُّ مىٍف رآىىا، كىما تيمًفتي الشَّمسي نظرى العاشقيفى لضيائً 
السَّماًء بطمعًتيا البييًَّة كالزَّاىيًة كالمعشكقًة، فإفَّ ىذًه الفتاةى الًَّتي اعتبرىىا عركسان لؤلرًض كالمكاًف الًَّذم 

كرتاًف لآلخًر المجيكًؿ كاآلخًر المعمكـً تٌؤكداًف عمى أفَّ اآلخرى لوي صكره متعدّْ  دةه ظيرىٍت فيًو، كىاتاًف الصُّ
، كيثيرى القارئى أٍك السَّامعى، كقٍد أحسفى تكظيؼى اآلخًر،  يصنعييا الشَّاعري ليخدـى بيا السّْياؽى، كيجمّْؿى النَّصَّ

فاتً   .كمىا أحسفى تصكيرىهي بآخرو يشترؾي معوي ببعًض الصّْ

مينكرو حدثى : قٍد يككفي اآلخري طريدان شريدان لكممًة حؽ  قالىيا أٍك لنييًو عٍف  ريدُ الط   -2
أمامىوي  فيذكري الشَّاعري ىذا الميطاردى، كيعيشي حالتىوي النَّفسيَّةى كمطارداًتًو بيفى األماكًف 
ىربان مٍف عييكًف األمًف كالميطاًرديفى لوي، فيينا جاءى اآلخري صديقان مٍف أصدقاًء الشَّاعًر 

لمعارضًتًو قانكنان سنَّتوي  كىكى األديبي محمَّد أفندم كرٍد عمي، كقٍد أصبحى شريدان طريدان 
، فكشى بًو أحدي العامميفى لصالًح  الدَّكلةي العثمانيَّةي، كنشرى مقاالن ينتقدي فيًو ىذا القانكفى
ـى بأفَّ الشُّرطةى بقيادًة الكالي ناظـ باشا قٍد طمبكهي لمتَّحقيًؽ، ففرَّ ىاربان  الدَّكلًة، كلمَّا عم

دى أحًد أصدقائًو كييدعى الشَّيخي طاىر الجزائرم، كتكارل في غكطًة دمشؽى، كاختبأى عن
ؿى أميري البياًف ككمَّـى الكالي فتكقَّؼى عٍف ميطاردًتًو كتركىوي حرَّان طميقان، فقاؿى  حتَّى تدخَّ

 (ويؿالط  )يىصؼي حاؿى ىذا اآلخرى الطَّريدى : 
5-  
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 (1) ـْ مَ قَ الْ  دَ يْ رِ شَ  ابِ تَ كِ الْ  دَ يْ رِ طَ    ىً تَ ا فَ ب  خَ ا تَ ايَ وَ ي الز  فِ  ـْ كَ فَ  

، كالحالةي الًَّتي كافى عمييا أثناءى مطاردتًو مٍف قبًؿ أعكاًف األمًف التَّابعيفى لمكالي  فيينا يصؼي صديقىوي اآلخرى
كفيًّْة كاألمكنًة اآلمنًة بعيدان عٍف أعيًنيـ  كقٍد أصبحى طريدى الكتاًب  كايا الصُّ ناظـ باشا، فيكى يختبئي في الزَّ

ًدًه فمطاردةي األديًب أٍك الشَّاعًر أٍم ممنكعان م ف الكتابًة في الصُّحًؼ، كأصبحى قمميوي مشرَّدىان بسبًب تشرُّ
، كىذًه الصُّكرةي الًَّتي  يا النَّاسي يعني مطاردةى أدًبًو، كمصادرًة حقًّْو في التَّعبيًر  كتشريًد أفكارًه الًَّتي يحتاجي

ناسبةن لمحالًة الًَّتي يككفي عمييا األديبي الًَّذم ينتصري لمحؽّْ، فبل رسمىيا الشَّاعري لآلخًر الميطارًد جاءىٍت م
ييداىفي السَّادةى كالزُّعماءى كينافقىييـ عمى ظمًمًيـ كتجاكزاًتيـ، بٍؿ يككفي مستعدَّان لمتَّضحيًة بكتاباًتًو كأشعاًرًه 

طاءى الًَّتي تيؤدّْم إلى ظمـً الرَّعيًَّة مقابؿى قكًؿ كممًة الحؽّْ، كمحاسبًة  السَّاسًة الذًَّيف يرتكبكفى األخ
، ميما اختمفىٍت الظُّركؼي كاألدكاتي  فساًدىا، كىذا اآلخري لوي رمزيَّةه في كؿّْ زمافو كمكافو  .كا 

وي الشَّاعري طمعان في رضاهي أٍك إشادةن  الحاكـُ  -2 : قٍد يككفي اآلخري ًمٍف أصحاًب المقاماًت العيميا، فيمدحي
تمؾى اإلشادًة، كىذا ما قالىوي الشَّاعري في الًخديكمّْ تكفيؽى كالي مصرى زمفى الخبلفًة العثمانيًَّة، بًو الستحقاقًو 

، فقاؿى فيًو : ) وي بسبًب حسًف رعايًتًو ألىًؿ مصرى  (ويؿالط  إٍذ مدحى

 (2)دِ مَ ُيحْ  رِ يْ مس  لِ  ؽَ يْ فِ وْ الت   يَ قِ لَ  فْ مَ وَ   وِ ائِ قَ لِ  دَ نْ عِ  رَ ىْ الد   تُ دْ مَ ٌز حَ يْ زِ عَ  

 ، يبدأي الشَّاعري قكلىوي بنعًت الخديكمّْ بالعزيًز، داللةن عمى تقريبًو منوي، كتكريمان لوي، كىكى يحمدي الدَّىرى
كل مسمـه في صحيحًو عٍف أبي ىيريرةى  : عٍف رسكًؿ اً  كالمقصكدي بالدَّىًر ىينا اي  تعالى، فقٍد رى قاؿى

 ( : ارُ يَ الن  وَ  ؿُ يْ ي الم  دِ يَ ا بِ نَ أَ  رُ ىْ الد  وَ  رَ ىْ الد   ـَ آدَ  فُ ب  ابْ سُ يَ  ؿ  جَ ز  وَ عَ  اُ  ؿُ وْ قُ يَ قاؿى)(3) ، ًتٍ نا جاءى ىي  فٍ كم 
الدَّىًر في البيًت، كقٍد حمدى الشَّاعري الدَّىرى ألٌنوي قدَّرى لوي أٍف يمتقي بالخديكمّْ تكفيؽى، كىكى  إلى اإلشارةي 

قًتًو كرمان عظيمان أكرمىوي بًو اي تعالى، فاستحؽُّ الحمدى ليذا الكرـً بالمّْقاًء مع يعتبري المّْقاءى بًو، كالسَّيرى برف
كعًة كالجماًؿ، لكي يقنعى اآلخريفى بأنَّوي يستحؽُّ  المقاـً العالي، كقٍد كظَّؼى اآلخرى ىينا بصكرةو فائقًة الرَّ

ـي، كالصَّعبي المّْقاءي   .المّْقاءى، فيكى اآلخري العالي المقا
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ًمٍف مقاـو عاؿو إلى مقاـو أعمى منوي، إٍذ ييبدعي الشَّاعري في مدًح الخميفًة العثمانيّْ عبد الحميد الثَّاني، فيكى ك 
 (الكامؿ)اآلخري صاحبي المقاـ العالي في الدَّكلًة، إٍذ يقكؿي فيًو : 

 فُ وْ كُ يَ  دُ يْ رِ ا تُ مَ وَ  اؾَ ػنَ ى مُ طَ ُتعْ    ؿْ زَ  تَ َل وَ  فَ يْ نِ مِ ؤْ مُ الْ  رَ يْ مِ أَ  ـْ مَ اسْ فَ  

 (1)ُمَتَكن َفاَىا : الن ْصُر َوالت ْمِكْيفُ   ةٍ ػػ ػػيانِ ػَػػػمثْ عُ  اءَ ر  ػَػػػػٍة غػَػػػػلوْ دَ  يْ فِ  

ييخاطبي الشَّاعري الخميفةى العثمانيَّ عبدى الحميد الثَّاني داعيان لوي بالسَّبلمًة فيكى الًَّذم يناؿي أمنياًتًو كيعتبري 
رُّ القادري عمى بسًط سيادًتًو عمى ممٍَّف إذا قالكا  فعمكا، فيذا اآلخري الًَّذم قصدىهي الشَّاعري ىكى الحاكـي الحي

دكلًتًو كرعاياهي، كفي المقابًؿ قادره عمى دفًع األذل عف الببلًد، كتحقيًؽ النَّصًر عمى األعداًء، كتمكيًف 
َـّ يشيري إلى الدَّك  لًة العثمانيًَّة الكيبرل  دكلةى الخبلفًة العظيمًة الًَّتي ال الحكـً كالحياًة اآلمنًة الميطمئنًَّة، ث

، كتعتبري الدَّكلةي األكلى في العالـً  فيناؾى عبلمتاًف دالتاًف عمى عظمًة ىذًه  تغيبي عف حدكًدىا الشَّمسي
ـى الدُّكًؿ جميعىيا  كىاتاًف العبلمتاًف ىما النَّ  ، فبل تييزـي الدَّكلًة، كتصدُّرًىا مركزى التَّقدُّـً أما صري كالتَّمكيفي

، ييابييا القاصي كالدَّاني، كىينا جاءى الرَّبطي بيفى ىيبًة  ىذًه الدَّكلةي، كىيى دائمان في حالًة تمكيفو كقكَّةو كرخاءو
، كىكى عنكافي السّْيادًة كالمجًد لدكلةً  الخبلفًة  الدَّكلًة كىيبًة الخميفًة، فاآلخري ىينا رمزه لمقكًَّة كاألمًف كالسَّبلـً

 .العثمانيًَّة العظيمةً 

: كيأتي اآلخري ىينا بصكرًة العدكّْ الًَّذم يأتي لييسيطرى عمى األرًض، كيقتؿى العبادى  كينيبى  العدو   -2
الخيراًت، كيؤكّْدي الشَّاعري عمى أطماًعًو في ببلدو ذاًت أىميَّةو كيبرل، كىينا يذكري اإلفرنجى الًَّذيفى داىمكا 

ميبيًَّة الدّْينيًَّة، فدخمكا القدسى كعاثكا فييا فسادان، كمكثكا فييا المشرؽى اإل سبلمي تحتى شعاًر الحيركًب الصَّ
ـٍ في عكَّا  ٍف تبقَّى منيي َـّ أكمؿى طردى مى ، ث ثمانيى كثمانيفى سنةو حتَّى طردىىيـ البطؿى صبلحى الدّْيًف األيكبيّْ

ككف، كىذا اآلخري العدكُّ القاتؿي يأتينا ىينا بصكرةو ميخيفةو، إٍذ السُّمطافي المممككيُّ األشرؼي خميؿي بفي قىبل
 (الخفيؼ)يقكؿي الشَّاعري ًفي ذكرًه يكـى حطّْيفى : 

 رُ سِ كَ نْ يَ  افَ ػا كَ ػمَ  اً نَ أْ ػػشَ  جِ نْ رِ ػػفْ   اإْلِ  فْ مِ  تَ طْ طَ حَ  ـْ كَ  فَ يْ ط  حِ  ـَ وْ ا يَ يَ  
 رُ دَ قَ  ـْ ػػىِ د  رَ ػػِػػٍؽ برْ ػػػػشَ لِ  فْ ػُػػػكيَ    ـْ ػػمَ فَ  ادِ رَ ػػػجَ الْ ػَػك بِ رْ ػػػػغَ الْ  فَ ا مِ وْ ػػػػب  ىَ  
  (2)رُ ضَ  حَ َل وَ  وٌ دْ بَ  ـْ يِ يْ مَ ِص عَ عْ يَ   ـْ لَ وَ  الدَ ػػِػبالْ وَ  َس دْ ػػقُ ا الْ وْ ػحُ تَ فْ تَ ػػػاسْ وَ  
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، فقٍد صكَّرىىيـ بالجراًد لكثرًة أعداًدىـ، ك  شراسًة ىجكًمًيـ، ييصكّْري الشَّاعري اآلخرى ىينا بعدك  شرسو ككثيرو
، كىذا ما قصدهي الشَّاعرى ًمٍف تصكيًرًىـ بالجراًد، فييـ  ـى المزركعاًت أكؿى األخضرى كاليابسى فالجرادي إذا ىاجى
، كربَّما أرادى  ، كقٍد ذكرى معركةى حطّْيفى الفاصمةى كالًَّتي انيزـى فييا ىذا العدكُّ قٍد أكمكا األخضرى كاليابسى

ًر لمقدًس صبلحى الدّْيًف الشَّاعري بتكظيًؼ اآل خًر ىينا بصكرةو مرعبةو، ليشيدى بالقائًد المنصكًر كالمحرّْ
، الًَّذم تمكَّفى ًمٍف ىزيمًة ىذا العدكّْ كتحريًر بيًت المقدسً   .األيكبيّْ

 

 :المرأة حقؿُ خامسًا : 

كجةي كاألختي كالقريبةي، كىيى كذلؾى الميناضمةي كالمجا   ىدةي كالشَّييدةي كالعاممةي المرأةي ىيى األُـّ كالزَّ
، إالَّ  الميخمصةي، كالسَّاعيةي في الخيًر، فكؿُّ شؤكًف الحياًة تجعؿي المرأةي تشترؾي مع الرَّجًؿ في تكلّْي األمكرى

كـً كالسُّمطاًف لقكًؿ الرَّسكًؿ  لّْي ابنًة كسرل مىا كافى مف الحي : عرشى الفرًس بعدى كفاًة كالًدىا لمَّا سىًمعى بتكى
ـٍ يتطٌرٍؽ كثيران إلييا، سكل مىا (1)"أةرَ امْ  ـْ ىُ رَ مْ ا أَ وُ ل  ـٌ وَ وْ قَ  حَ مِ فْ َلْف يُ  " ، كفي حديًث أميًر البياًف عًف المرأًة ل

، مٍف خبلًؿ مقتطفاتو بسيطةو، فقٍد جاءىٍت في ثنايا شعًرًه لتجمّْموي  جاءى في رثاءو ككصؼو كغزؿو معنكم 
كالعذكبًة، كمف الحزًف كاأللـً كالحرماًف لفقداًنيا مف جيةو أيخرل، فييى  بصكرو شتَّى مف الجماًؿ كالرّْقةً 

بكري مف حيثي العمًؿ  اآلخري النَّظيري مف حيثي النَّكًع، كاآلخري الجديري مف حيثي الدَّكًر، كاآلخري الصَّ
ميا، كجاءىٍت بصكرًتيا الجميمًة لتي  زيّْفى النُّصكصى  كتيمطّْؼى الدَّاخميّْ كالخارجيّْ كبذلؾى استحقٍَّت مكانةن عي

األجكاءى، فقٍد كصفيىا الشَّاعري في حادثًة مغازلًة شاب  لفتاةو أمامًو في مدينًة طرطكسو السُّكريًَّة، إٍذ قاؿى : 
 (الكامؿ)

 ايَ سُ يْ مِ جَ  وَ يْ فَ  شِ رْ عَ ب  الْ رَ  اهُ ظَ حْ أَ  اً دَ ػػاحِ  وَ ل  إِ  اؽَ ػػش  عُ الْ  دِ ػػػسِ حْ أَ  ـْ لَ  

 ايَ سُ وْ ؤُ ػػػكُ ا وَ يَ اظُ ػػػحَ لِ  وِ يْ فِ  افَ ي  ػػسَ  اً حَ ن  رَ مُ  ـَ يْ مِ حَ الْ  عُ دَ ٍس يَ مِ جْ مَ  يْ فِ  

 (2)ايَ ػػسُ يْ فِ نَ ا وَ يَ ػػػػسُ فْ ا نَ ػ ػػيحَ ػمُ الْ  اؾَ ذَ  تْ دَ ػ فَ ل  إِ  ةٌ ػجَ يْ ا مُ يَ ػْػػتأَ رَ  فْ ا إِ ػػمَ  
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عمى أفَّ أعذبى الشّْعًر كأرقَّوي ىكي ما جاءى بذكًر  فالمرأةي إذا ذيكًرٍت في الشّْعًر زيَّنتوي، كيكادي ييجمعي النُّقادي 
امرأةو كصفان أٍك غزالن، كىذًه األكصاؼي الًَّتي سردىىا الشَّاعري في قصيدتًو ما ىيى إالَّ جزءه مٍف أكصاؼو 

ًؿ مرَّةو، فيكى يحسدي العشَّاؽى الًَّذيف يقعك  فى في حيبّْ عديدةو كصؼى ًبيا الفتاةى الحسناءى الًَّتي شاىدىىا ألكَّ
ميا  فيكى محظكظه في حياًتًو، فيذا  مثًميا، كيعتبري أفَّ اى قٍد أعطى جميسى ىذًه الفتاًة الحسناًء مرتبةن عي
، فعيكفي ىذًه الفتاًة تشبوي في سحًرىا  المجمسي برفقًتيا يجعؿي الحيرافى مذىكالن، فيقعي في حبّْيا دكفى مقدّْماتو

تذىبي بالعقًؿ، كىيى تجعؿي العاشؽى ينبيري بيا فيفدٍييا بنفسًو كماًلًو، كىذا  كؤكسى الخمًر الًَّتي بشرًبيا
قًة كالسّْحرً   .التَّكظيؼي يجعؿي مف صكرًة المرأًة مخمكقان غايةن في الجماًؿ كالرّْ

ث اءي ليا، كقٍد أمَّا المرأةي حينما يفقديىا األقربكفى كاألحباءي، فكيؼى تبدك في عيكًف الشُّعراًء ؟ ككيؼى يككفي الرّْ
غابى القمبي الحاني ؟ كاإلنسافي الًَّذم كافى ريكنان ىامَّان مف أركاًف البيًت، فيذا أميري البياًف يرثي كؿَّ النّْساًء 
، إٍذ بكى كأبكى مىٍف سمعىيىا أٍك قرأىا حيفى عبَّرى عٍف  في رثائًو لكالدًة نعـك باشا متصرًّْؼ لكاءى جبًؿ لبنافى

  (ويؿالط  )اًف، فقاؿى : فقداًف مصدرى الحن

 ِإَذا َأْظَمَأ اْلَوْسِمي  َأْرَض اْلَمَعاِىدِ   َوَقْد َكاَف َيْسَتْسِقي اْلُعَياَد ِبِذْكرَِىا 

 (1)دِ ائِ وَ زَ  فَ وْ دُ  اؾَ ا ذَ ػػاىَ ػَػفكَ  اؾَ وَ ػػػػػػسِ   ايَ اتِ نَ ػػػػػػَ سحَ  فْ مِ  اِ وَ  فْ كُ يَ  ـْ لَ  وْ لَ وَ  

، مٍف خبلًؿ تكظيًؼ صكرًة االبًف البارّْ ألـ  فيينا يذكري الشَّاعري الفقي دةى أَـّ صديقًو نعكـ باشا بذكرو جميؿو
ا فقدى مصدرى الحياًة كما يفقدي التُّرابي الماءى، ككىما  ؤكـو ميخمصةو، كحيفى يفقدي اإلنسافي أمَّان مثمىيا فكأنَّمى رى

، فاالبفي البارُّ  رى عنوي المطري فيجؼُّ ألمًّْو كافى يذكريىا في غيابًو كحضكًرًه، كأنَّمىا  يعطشي العشبي إذا تأخَّ
الحةى تينتجي ابنان صالحان بارَّان، كليذا  يطمبي المطرى لؤلرًض اليابًس، فمدحى االبفى مدحان ألمَّوى ألفَّ التَّربيةى الصَّ

الحًة الًَّتي تكصمييا إلى اعتبرى الشَّاعري أفَّ بقاءى كلدو صالحو طيّْبو بعدى كفاًة أمًّْو ىكى ًمٍف أعماًليا الصَّ 
، فقٍد جاءى  الجنًَّة، فييى ال تحتاجي أكثرى مٍف ىذا االبًف البارّْ لنيًؿ الجنًَّة، كًمٍف بابى مدًح االبًف مدحان لؤلْـّ
، كأجمًؿ  الشَّاعري بيذا التَّكظيًؼ ألجًؿ ىذًه الغايًة، فيكى قصدى بذلؾى رثاءى األْـّ، كمدحى االبًف بأدؽّْ كصؼو

  .ظيؼو تك 

 (ويؿالط  )كقاؿى كاصفان جماؿى المرأًة الحسيّْ في أجمًؿ األكصاًؼ : 
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 ؿِ ازِ ػَػن ةِ ابَ بَ ػػػالص   ـِ ػػػػكْ ى حُ مَ ٍب عَ مْ قَ وَ  عٍ ازِ ػَػػػب  نػػحُ ى الْ لَ ٍع إِ ػْػػبطَ  يْ فِ  تُ دْ ر  ػػػفَ تَ  

 ؿِ افِ طَ مَ الْ  يِ دْ ىَ  ؿِ مْ الر   يْ ي فِ نِ بُ جِ عْ يُ وَ  ىمَ حِ الْ  يْ فِ  رِ ائِ صَ قِ الْ  ُس مْ ي ىَ نَ بُ رِ طْ يُ فَ  

  (1)ؿِ احِ وَ الن   رِ وْ صُ خُ الْ  اتِ ػػػب  رَ  ؽُ ػػػشَ عْ أَ وَ  ىمَ الم   ةِ لَ وْ ػسُ عْ مَ  فِ ػيْ عَ الْ  اظَ ػػػحَ ى لِ وَ ىْ أَ وَ  

رةن لممرأًة، ًمف خبلًؿ كصًفيا بأجمًؿ األكصاًؼ، فيكى يتحدَّثي عٍف نفسًو،  ييبرزي الشَّاعري ىينا صكرةن ميتكرّْ
فاًت الجميمًة، فأكثري ما يطربيوي صكتي النّْساًء كطبعًو في ا ، كصبابًتًو نحكى النّْساًء ذاًت الصّْ لحيبّْ

، كىؤالًء المَّكاتي يخرجفى في طمًب أطفاًليف حكؿى  ، فبل يظيرفى إالَّ ألزكاًجيفَّ المحبكساًت في بيكتًيفَّ
َـّ يأتي عمى كصؼً  العيكًف الجميمًة، كالشّْفاًه  المعسكلًة ليؤالًء  البيًت فييفَّ يسرفى بييئةو كاثقةو مطمئنَّةو، ث

كرًة الجميمًة لذكاًت الخصكًر الدَّقيقًة الرَّقيقًة، كىذا التَّكظيًؼ لمكصًؼ الدَّقيًؽ  َـّ يعكدي إلى الصُّ النّْساًء، ث
 .رّْجاًؿ، كراحةن كطيمأنينةن كالرَّائًع يرسـي لكحةن فنيّْةن رائعةى الجماًؿ لممرأًة الًَّتي جعمىيا اي رزقان طيّْبان لم

كفي صكرةو أيخرل لممرأًة، فقٍد أتى عمى الماضي في ذكًر المحبكبًة، كالكقكًؼ عمى األطبلًؿ  فعارضى 
في قصيدةو كتبيا يمدحي األميرى الكبيرى عمي باشا  الشَّاعرى المخضرـى حسافى بفى ثابت، شاعرى الرَّسكًؿ 

(، فيكى ىينا ذكرى كميؼِ الت   في أصوؿِ  عريؼِ الت   مناىجُ ابان سمَّاهي : )صاحبى تكنًس الخضراًء، إٍذ أٌلؼى كت
ؿي مٍف حاؿو إلى حاؿ، تكافقا  المرأةى، بصكرًتيا القديمًة، كالخالدًة، فالمرأةي رمزه لمقديـً كالحديًث  فييى تتحكَّ

ًؿ، فيقكؿ : مع الحياًة كتطكًُّرىا، كرغـى ذلؾى ظمٍَّت صكرتييا المحسكسةي باقيةن كخالدةن ر    (البسيط)غـى التَّحكُّ

 ؿُ وْ مُ حْ مَ  افِ بَ ثْ كُ ى الْ مَ ٍب عَ يْ ضِ ى قَ مَ عَ   رٌ مَ ا قَ ػػػمَ ا فَ ػنَ يي  حَ تُ  ادُ عَ ػػػػسُ  تْ امَ ػَػػق  

 ؿُ يْ وِ ػػػنْ تَ  ف  يُ ػْػػػػػػػنمِ  سٍ ػػػػػػمِ تَ مْ ػمُ ا لِ ػػػػػمَ وَ   ؿٌ ثَ ا مَ يَ ي لَ فِ مْ ا يُ مَ  فَ اسِ حَ مَ  تْ مَ جَ  

 (2)ؿُ يْ ثِ مْ تَ  احِ ػَػػػػا صػَػػػا يػػػنَ لُ وْ ػػَػػػا قػػػػمَ ن  ا ِ وَ          ايَ يُ ب  ػػشَ نُ  يْ ٌف كَ صْ غُ ٌر وَ دْ بَ  ؿُ وْ قُ نَ  

ييشيري الشَّاعري إلى سعاًد المرأًة المحبكبًة في الصَّحراًء القديمًة، كالًَّتي عادىٍت ىينا برمزو آخرى لمحياًة  
، فييى ت شبوي القمرى المحمكؿى عمى قضيبو في الصَّحراًء كذلؾى رمزه الجميمًة الحديثًة، كبصكرةو أجمؿى

ـي حسًنيا، فمىا تجدي مثيمةن ليا بيفى النّْساًء ميمىا طمبى  لمبداكًة، فسعادي فتاةه بدكيَّةه جميمةه، كقٍد بانٍت معال
، فييى رمزي الجماًؿ العربيّْ األصيًؿ، ، فمٍف يجدى مثؿى سيعادو كلٍف نبالغى إٍف قمنا عنيا  الرّْجاؿي نكاالن إلحداًىفَّ
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ذا أرٍدنا أٍف نأتي ببديؿو عنيا، أك  بدران أك غصنان يافعان محمَّبلن باألكراًؽ كالزُّىكًر كالثّْماًر، فبل شبيوى ليا، كا 
شبيوو ليا، فذلؾى يككفي مثبلن فحسٍب، إذٍف فسعادي القديمةي ىيى سعادي الحديثةي، كلكٍف بصكرةو جديدةو تتناسبي 

كرةي القديمةي  مٍع ريقيّْ  الحضارًة، كىذا التَّكظيؼي جاءى مٍف أجًؿ ريقيّْ المعنى كتطكيرًه ليناسبى السّْياؽى، كالصُّ
، كما تفرَّعى عنيا حديثان، جاءى ليتماشى مع المدنيًَّة كالتَّقدُّـً الحضارم  .لسعادو ىيى األصؿي

مَّا تقميدان لآلباًء، يعتنؽي كؿُّ إنسافو دينان إمَّا عٍف   الد يف حقؿُ :  سادساً  قناعةو بعدى تفكيرو عميؽو مستنيرو  كا 
 كفي ىذًه الحالًة تككفي القناعةي مغيَّبةن تمامان، كلذلؾى ال بيدَّ ًمف التَّفكيًر الدَّقيًؽ في اعتناًؽ الدّْيًف الًَّذم يتَّفؽي 

يى اإلسبلميَّةي، كالنَّصرانيَّةي، كالييكديَّةي، مع فطرًة اإلنساًف كيقنعي عقموي، كاألديافي السَّماكيَّةي ثبلثةه فقٍط   كى
آخرى األنبياًء  كما عداىا فييى أديافه أرضيَّةه كضعيَّةه، كجاءى الدّْيفي اإلسبلميُّ آخرى األدياًف، ككافى نبيُّوي 

ةو، لكؿّْ  ، كجاءى لمنَّاًس كافةن  بينمىا جاءى الرُّسؿي السَّابقكفى لوي إلى أيمـو خاصَّ ، كتعتبري  كالمرسميفى أيمَّةو رسكؿو
، كًبما أفَّ الدُّعاةى كاألدباءى يحرصكفى عمى إظياًر  الدّْيانةي اإلسبلميَّةي األكسعى كاألسرعى نمكَّان في العالـً
اإلسبلـً بمظيرو الئؽو بًو، نجدي الخيطبى كالقصائدى تعجُّ بالحديًث عنوي، كالدَّعكةي إلى اعتناقًو كيعتقدي األديبي 

وي يخدـي دينوي، كيؤدّْم ما عميًو ًمف التزاـو ككاجبو نحكهي، مف خبلًؿ ذكرًه في ثنايا قكلًو، كالدَّعكًة بذلؾى أنَّ 
 َغْيَر َيْبَتِغ َوَمْن، كيستدؿُّ األديبي في دعكتًو ىذًه بقكلًو تعالى : " (1)إلى اعتناقًو كالمحافظًة عميوً 

  .(2)"اْلَخاِسِريَن ِمَن اْلآِخَرِة ِفي َوُهَو ِمْنُه ُيْقَبَل َفَلْن ِديًنا اإلسالم

، كًمف ىينا كافى ًمف  فيذًه اآليةي كشفٍت الحقيقةى، كأكجبىٍت عمى كؿّْ إنسافو أٍف يعتنؽى الدّْيفى اإلسبلميَّ
أكجًب كاجباًت المسمـً أٍف يدعك إلى ديًف اً تعالى بالحكمًة كالمكعظًة الحسنًة، كخيري مىٍف يدعك ىكى 

ـي صا حبي المّْساًف الفصيًح البميًغ، كالدّْيًف اإلسبلميّْ مىحؿُّ فخرو كاعتزازو لمدُّعاًة، كقٍد كردى الدّْيفي ذلؾى المسم
اإلسبلميُّ في ديكاًف أميًر البياًف في حقكؿو كثيرةو جاءىٍت ًلتيصكّْرى لنا أحقيَّةى ىذا الدّْيًف في االتباًع، ألنَّوي 

الجنًَّة، كرضكاًف اً تعالى، فقٍد ذكرى أميري البياًف الدّْيفى في قصائدًه المينقذي ًمف الضَّبلًؿ، كالمكصؿي إلى 
، إٍذ  كثيران، كلكنَّنا نكتفي _ ىينا _ بأىْـّ الدَّالالًت الًَّتي أكردى فييا كممةى الدّْيًف، كقصدى بيا الدّْيفى اإلسبلميّْ

الشُّعراًء أحمد شكقي، كشاعري القطريًف  قاؿى في مدًحًو لمفصحاًء مٍف شعراًء العرًب، كعمى رأًسيـ أميري 
ـي ليما في أمريكا، ككافى أميري البياًف في طريقًو إلى ذلؾى الحفًؿ، إٍذ قاؿى :  خميؿ مطراف، في حفؿو أقي

 )الكامؿ(
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 اىَ واءَ ػَ غمْ  تْ فَ ي ُخف  قِ وْ ػػشَ  فَ كْ رَ دْ أَ    ـْ ىُ دَ نْ عِ  ةِ احَ ػػػػصَ فَ الْ  ةَ يَ آلِ  ف  أَ  وَ لَ وَ  

 اىَ اءَ ػم  غَ  هُ دَ نْ عِ  ؽِ ارِ شَ مَ و الْ مُ جْ تَ   وُ اتُ رَ ػَػػبي نَ ذِ ػػال   ؽِ رْ ػ ػػػالش ةُ ػاجَ ن  ػػصَ  

 اىَ اءَ ػػكَ ػػبُ ا وَ ػػىَ رَ روْ ػػػُ سُ  رُ يْ ثِ ٌر يُ تَ وَ   وِ راعِ ػَ ِؼ يَ وْ رُ حُ  فْ ٍؼ مِ رْ حَ  ؿ  كُ  يْ فِ  

 (1) اىَ اءَ دَ ػػػػػصْ أَ  رهُ ػَػعْ ػػػشِ  عَ ػػػج  رَ  وَ ل  إِ   ةٍ م  مَ مَ  ُس أْ ػَػب ـِ اَل ػػسْ اإْلِ ػِػب ؿ  ػػػا حَ ػػمَ  

نيبلحظي في ىذًه األبياًت أفَّ الشَّاعرى قٍد مدحى شكقي، كأشارى إلى أفَّ آليةى الفصاحًة عندى الغرًب تقؼي  
ـى فصاحًتًو، كتتنازؿي عف كبرياًئيا، فيكى آلةي الطَّرًب الشَّرقيّْ النَّادرًة الًَّتي تغُـّ في نبراًتي ا حينان مبيكرةن أما

زًف،  كتعمك حينان، لتجدى في كؿّْ حرؼو مف حركًؼ شعًرًه أكتاران دقيقةن، تحمؿي في طيَّاًتيا أصكاتى الحي
َـّ ذكرى اإلسبلـى ىينا ليشيرى إلى مىا حؿَّ بًو بسقكًط الخبلفًة حارستىوي، فأشارى إلى دكًر  كأصكاًت الفرًح معان، ث

ًذم غابى بغياًب خبلفًتًو فيكى يىعتبري أشعارى أحمد شكقي مصدرى دعـو الشَّاعًر في الحفاًظ عمى الدّْيًف الَّ 
مٍَّت باإلسبلـً  كقكَّةو، إلعادًة مجًد اإلسبلـً كدعكًتًو، فقٍد جاءىٍت الدَّاللةي ىينا لتشيرى إلى الميصيبًة الًَّتي حى

كًح إلعادًة الدَّكلًة الًَّتي تحرسي نتيجةى سيقكًط دكلًتًو دكلةى الخبلفًة، ككيؼى أفَّ شكقي ظؿَّ يبعثي بيذًه الرُّ 
، كالمكقؼي الجادُّ  اإلسبلـى ؟ كىذا المىعنى ال حاجةى إلبعاًدًه أٍك تقريبًو، فيكى المعنى الصَّريحي لئلسبلـً

لى بقاًء حكمًو سائدان في األرضً  ، كا   .كالحقيقيي لشاعرو مسمـو يدعك إلى اإلسبلـً

لمسُّمطاًف العثمانيّْ عبد الحميد الثَّاني، ييشيري إلى أىميًَّة السُّمطاًف  كفي ىذًه المقطكعًة مف مدًح الشَّاعرً 
، إٍذ يقكؿي رابطان بيف الخميفًة  نقاًذ المسمميفى في حمايًة الدّْيًف، كدكًرًه في تذليًؿ الدُّنيا ًمف أجًؿ الدّْيًف، كا 

  (الكامؿ)كالدّْيًف، فالخميفة حارسي الٌديًف كحاميوي : 

 فُ يْ بِ تَ وَ  ةٌ ايَ غَ  ؾَ حِ دْ ػمَ و لِ تدنُ   فُ يْ بِ يَ  افِ ػػبيي الْ ٍو فِ أْ شَ ا إْف لِ مَ  

 ييفُ بْ والت   وِ يْ دَ لَ  افُ يَ بَ ا الْ يَ عْ أَ   وُ مَ ثْ مِ  ؿَ اوَ ػحَ  ي  قِ دِ الحَ  وِ ٍو لَ أْ شَ  

 (2) فُ يْ الد  وَ  وِ ػِػا بػػػػػيَ ي ُف الد نْ زَ ػػػتُ   ةٍ فَ يْ مِ ؽ  خَ حَ  رِ كْ ؽ  الش  اُء حَ تَ يْ إِ  

الشَّاعري خميفةى اإلسبلـً السُّمطافى العثمانيَّ عبدى الحميًد الثَّاني، فالسَّبؽي في الشّْعر ال يككفي سبقان إالَّ يمدحي 
، فحتَّى الجاحظي في كتابًو "  ًإذا أىتى بذكًر ىذا الخميفًة، فالمدائحي تدنك كتجعؿي مف نفًسيا غايةن في مدًحؾى
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ـٍ يبمًغ السَّببييفُ والت   البيافُ  ، " ل ، فشكري الخميفًة حؽّّ عمى كؿّْ مسمـو ؽى في جعمًو الكتابى مممكءان بمدًحؾى
ألفَّ كجكدىهي يعني رعايةى الدُّنيا، كحراسةى الدّْيًف، فيكى الًَّذم يتزَّيفي بًو كبلىيما، فبل خكؼه عمييما في ظؿّْ 

دّْيًف مرتبطةن بالخميفًة، كقيصدى بيا كجكًدًه، كالخكؼي عميييما حينىما يغيبي كيختفي، كقٍد كردٍت ىينا لفظةي ال
، ممَّا ييكًجبي عمى المسمميفى أٍف  الدّْيفي اإلسبلميُّ الًَّذم ييعتبري الخميفةي حارسىوي كسمطانىوي يحمي اإلسبلـى

 .يحمكا اإلسبلـى بمبايعًتيـ خميفةن صاحبى السُّمطاًف، كالحامي لئلسبلـً كأمًَّة اإلسبلـً 

، أشادى أميري البياًف بمجاىدم الجبًؿ كفي دعًمًو لجياًد المجا ىديفى في ليبيا ضدَّ االستعماًر اإليطاليّْ
األخضًر، كحثَّ المسمميفى عمى مساندًتيـ، كناداىيـ باسـً رابطًة العقيدًة اإلسبلميًَّة الًَّتي تجمعييـ في 

، رغـى سقكًط دكلًتًو كتفرًُّؽ  ًتًو، كىًك بذلؾى يحرّْضي المسمميفى ظمّْيا، فأشارى إلى بقاًء اإلسبلـً كديفو خالدو أمَّ
، فيقكؿي في  ٍدبو كصكبو عمى إعادًة المٍُّحمًة كالكحدًة لمكاجيًة األعداًء القادميفى لتدميًر ببلًدنا مف كؿّْ حى

 (ويؿالط  )ذلؾى : 

 ايَ نِ وْ ػُػػػمكُ ػِػػب ئْ ػػفِ ػػػطَ نْ تَ  ـْ ػَػػل وُ ػػُػػانرَ ػػْػػػػينِ وَ   وِ مِ ىْ أَ ا بِ ػػػً ض  غَ  الـُ ػػسْ اإْلِ  ؿْ زَ يَ  ـْ مَ فَ  

 (1)ايِ نِ يْ عِ مُ  بِ وْ ضُ نُ  فْ ى مَ شَ خْ يُ  اتَ يَ يْ يَ فَ   ايِ اعِ بَ طِ  اءَ مَ  آفُ رَ قُ الْ  ؽَ رَ قْ ا رَ مَ وَ  

ىينا أفَّ الدّْيفى اإلسبلميَّ ىكى ديفه خالده، ال يزكؿي بزكاًؿ دكلًتًو، كلكنَّوي يبقى في حالًة قمؽو مف  اعري يرل الشَّ 
، إالَّ أفَّ ىذا الدّْيفى التَّعرًُّض لوي،  فيكى مىا زاؿى قكيَّان بدعكًتًو كدعاًتًو، رغـى أفَّ كجكدى حاـو لوي أمره ىاّـّ ككاجبه

باؽو في حمايًة اً، كخالده ما دامىٍت الٌسمكاًت كاألرًض، ككذلؾى ىكى ديفي أىًؿ الًجناًف، كىذا سرُّ ثباًتًو 
، كىذا البقاءي كصمكًدًه، فبل تنطفئي نيرانيوي، كستبقى كم ٍت ليجماتو ىينا كىناؾى ٍف تعرَّضى اًئنيوي في أماكًنيا  كا 

 كالثَّباتي كالخمكدي مستمدّّ جميعيوي مف القرآًف الكريـً  دستكًر األمًَّة، كدليًؿ حفًظًو كثباًتًو في قكًلًو تعالى :"
ن ا َلُو َلَحاِفُظوفَ  ـي، كىكى محفكظه بصريًح قكًلًو عزَّ فالذّْ   (2)"ِإن ا َنْحُف َنز ْلَنا الذ ْكَر َواِ  كري ىكى القرآفي الكري

، كبيذا يككفي حفظي اإلسبلـً بحفًظ القرآًف، كأمَّا ما ـى ، كىكى دستكري اإلسبلـً الًَّذم منوي تيستمدُّ األحكا  كجؿَّ
سمطافو لييـ مف أجًؿ  يىتعمَّؽي بتطبيًؽ األحكاـً كحمايًتيا بالقكًُّة، فيذا الًَّذم يكجبي عمى المسمميفى إيجادى 

، كىذا ما أشارى إليًو الشَّاعري ًمٍف خبلًؿ ربًط القرآًف باإلسبلـً   تطبيًؽ األحكاـً  كتسييًؿ الدَّعكًة إلى اإلسبلـً
كدعكًة المجاىديفى إلى حراسًتًو كحمايًتًو، كلذلؾى جاءىٍت داللةي اإلسبلـً ىينا تجسيديَّةن لمعنى الشَّباًب 

                                                           
 .105ص  ،ديكاف األمير شكيب أرسبلف - 1
 .9آية :  ،سكرة الحجر - 2



92 
 

، كالقكَّةً  الميفعمًة، كبعثو لركًح اإلسبلـً مٍف جديدو ليعكدى ال دينان فحسٍب، بٍؿ دينان كدكلةن كقكَّةن ال  الغىضّْ
 .ييستيافي ًبيا

كًمٍف حيكيًَّة اإلسبلـً تيستمدُّ حيكيَّةي أىًؿ اإلسبلـً الًَّذيفى ىبُّكا في مصرى كالجزائًر لنصرًة إخكاًنيـ في الجبًؿ 
، كرىمىزى إلييا برمًز اليبلًؿ األحمًر األخضًر في ليبيا، كىينا تجسَّ  دىٍت معاني األيخكًَّة الًَّتي صكَّرىىا الشَّاعري

 (ويؿالط  )الًَّذم يرمزي إلى اإلسبلـً الميداكم كالميشفى لمًجراًح، إٍذ قاؿى : 

 (1) ـِ ىِ ادَ  ؾ  ف الش  ٍؿ مِ يْ لِ  يْ ار فِ حَ  فْ مَ لِ   اً يَ ادِ ىَ  ـَ وْ يَ الْ  رِ مَ حْ اأْلَ  ؿِ اَل يِ الْ ى بِ فَ كَ  

حًة في  لقٍد رىمىزى الشَّاعري _ ىينا _ إلى اإلسبلـً برمًز الًيبلًؿ األحمًر الًَّذم اتُّخذى شعاران لمعبلًج كالصّْ
، كعندى الييكًد نجمةي داكدو الحمراءي، كىذًه الدَّاللةي مف حقًؿ  ميبي األحمري ، كمىا عندى النَّصارل الصَّ اإلسبلـً

، ًمٍف الدّْيًف جاءىت ىينا لمدَّا ، كاىتداًء التَّاًئًو ًمٍف ًخبلًؿ نكًر اإلسبلـً كيقيًف الشَّاؾّْ لًة عمى ىىدًم اإلسبلـً
، كثباًت مبدًئًو، فميسى الًيبلؿي األحمري رمزان لمطّْبّْ كالعبلًج فحسٍب، بٍؿ ىكى رىمزه  ًخبلًؿ قكًَّة دليًؿ اإلسبلـً

، كحؿّّ لمعي  ، لمًيدايًة، كاستبعاًد الحيرًة كالشَّؾّْ قدًة الكيبرل حتَّى يصؿى العبدي إلى قناعةو تامَّةو بحكـً اإلسبلـً
 .كسيادًة اإلسبلـً 
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  :الِث الث   الفصؿُ 

____________________________________________________ 

 شكيب أرسالف ميرِ األ في ديوافِ  ةُ ركيبي  الت   الحقوؿُ 

 :ةمدقم

، إفَّ الحديثى عًف الحقكًؿ التَّر  كيبيًَّة في ثنايا الكبلـً شعران كافى أٍك نثران، يتطمَّبي معرفةى معاني الكبلـً
ـي المعاني بعمـً النَّحًك ارتباطان قكيَّان،، كقٍد تناكؿى الحديثى عٍف عمـً  كمدلكؿى السّْياًؽ، لذلؾى فقٍد ارتبطى عم

، إذٍ  ييعتبري ابفي فارسو أكؿى مىٍف أطمؽى )معاني   المعاني كارتباًطو بالتَّركيًب المُّغكمّْ عمماءي مسممكفى كثره
ٍت فيما بعدي أىَـّ أبكاًب عمـً المعاني. ( عمى مباحًث الخبًر كاإلنشاًء، كالًَّتي أصبحى َـّ استكٍت  ،(1)الكبلـً ث

وي، كاستقرٍَّت قكاعدي ىذا العمـً عمى يًد عبًد القاىًر الجرجانيّْ إٍذ ضمَّنىيا مكضكعاًت عمـً المعاني كمباحثى 
(  ككافى يعني بًو : )تعميؽي الكمـً بعًضًو ببعًض، كجعؿي بعًضيا  كأطمؽى عمييا )معاني النَّحًك( أٍك )النَّظـً

) ـى مباحثىوي إلى (2)بسببو ًمٍف بعضو ؿى مىٍف قسَّ ، كأكَّ ؿى مف قنَّفى ليذا العمـً ، ثَـّ جاءى السَّكَّاكي الًَّذم ييعتبري أكَّ
، أحكاؿي المسنًد إليًو، أحكاؿي المسنًد، أحكاؿي ميتعمَّقاًت الفعًؿ،  : )أحكاؿي (3)ثمانيًة أقساـو  اإلسناًد الخبرمّْ
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، كاإليجاز( ، الكصؿي كتكمفي أىميّْةي عمـً المعاني في عبلقًتًو بعمـً النَّحًك  (1)القصري  اإلنشاءي، الفصؿي
يثي الخبًر كاإلنشاًء كىما عمكدا عمـً المعاني، كالتَّراكيًب المُّغكيًّْة، إٍذ أنَّوي يتكخَّى معاني النَّحًك ًمٍف ح

 ، ـي كالتَّأخيري كمنييما تتكلَّدي األنكاعي الكثيرةي : )كالتَّعريًؼ كالتَّنكيًر، كالذّْكري كالحذؼي كالتَّككيدي  كالتَّقدي
كغيريىا(.
(2) 

لشَّرًؽ، كبحثكا في الحقكًؿ أمَّا حديثان فقٍد أكمؿى عمماءي المُّغًة في الغرًب مسيرةى عمماًء المسمميفى في ا
ؿي مىٍف  التَّركيبيًَّة، فأطمقكا عمييا مصطمحاًت جديدةن، مثؿى )الحقكًؿ التَّركيبيًة، كالبينى التَّركيبيًَّة( ككافى أكَّ

ـى )بكرزيغ( )  قاؿى : " إفَّ الحقكؿى التَّركيبيَّةى   (3)إذٍ  ( W.Porzigأشارى إلى مصطمًح الحقكًؿ التَّركيبيًَّة العال
عبارةه عٍف مجمكعةو مف الكمماًت ترتبطي فيما بينيىا عندى االستعماًؿ أٍم داخًؿ السّْياًؽ لتيشكّْؿى في بينيًتيا 
ممًة مفيكمان كاضحان لمسَّامًع أٍك القارًئ، كىال ييشترطي أٍف تقعى في المكقًع النَّحكمّْ نفسًو، فقٍد  الًَّتي تيسمى ًبالجي

 قى السّْياؽي مفيكمان ".   تتغيَّري المكاقعي، كلكٍف يب

كيدلّْؿي )بكرزيغ( عمى ذلؾى باإلشارًة إلى كممات متعمّْقة ببعًضيا، كلكنَّيا غيري مرتبطةو في المكقًع النَّحكمّْ 
 ، حيًح، مثؿي : )كمب، نيباح، طعاـ، يقدّْـ، يرل، عيف( فيذًه الكمماتي غيري مرتَّبةو في مكقًعيا النَّحكمّْ الصَّ

طي مع بعًضيا في إمكانيًَّة تشكيًؿ جممةو مفيكمةو ككاضحةو  كمثاؿه آخري : )فرس، صييؿ، كلكنَّيا ترتب
يتقدـ، يمشي، أذف(، كىيى متعمّْقةه ببعًضيا مٍف حيثي المعاني كالدَّالالًت، كلكفَّ مكقعىيا النَّحكمَّ غيرى 

، فييى بحاجةو إلى ترتيبو في جممةو لتصبحى مفيكمةن كاضحةن، كلكفَّ  الكمماًت الًَّتي في المجمكعًة صحيحو
األكلى تختمؼي عنيا في المجمكعًة الثَّانيًة  فبل ييطمؽي عمى صكًت الفرًس نيباحان، كما ال ييطمؽي عمى 

 . (4)صكًت الكمًب صييبلن، كلذلؾى ال تتناسبي كمماتي المجمكعًة األكلى مع كمماًت المجمكعًة الثَّانيةً 

بأنَّيا الدَّاللةي الًَّتي " ينتقؿي فييا الذّْىفي إلى المعنى المَّفظيّْ  ةركيبي  للة الت  الد  كًمٍف ىينا فيمكفي تعريؼي 
، كتيعتبري ىذًه الدَّاللةي ذاتي غنى كاضحو إلعطاًء الكبلـً قيمةن  تأثيريَّةن ميفيمةن إلى جانًب الدَّاللًة (5)ابتداءن "

فإنَّنا نحدّْدي أفَّ الشَّخصى المكجكدى في البيًت مف بيًف الميعجميَّة لمكممًة، فقكلينا: )محمده في البيًت( 
 : مجمكعًة أشخاصو ىكى محمَّده، كاالبتداءي بًو ييدؼي إلى تمييزًه عٍف غيرًه بكجكدًه في البيًت، كحينما نقكؿي
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ي يمكفي أٍف يككفى )في البيًت محمَّده( فإنَّنا نختاري المكافى الًَّذم يتكاجدي فيًو محمَّده مٍف بيًف األماكًف الَّتً 
: مىٍف في البيًت ؟ فيككفي الجكابي : في البيًت محمَّده، كقٍد يككفي تكريمان  قٍد يككفي جكابان لسؤاؿو فييا، كى
، فالبيتي الًَّذم يكجدي فيًو شخصه اسميوي محمَّده فيكى بيته مبارؾه محمكده، تيمُّنان باسـً الرَّسكًؿ  لمبيًت كلبلسـً

،  ٍَّرنا كمماًتيا، تغيَّرى مدلكلييا مٍع بقاءً فيذًه جممةه مرك ، حينىما قدٍَّمنا كآخَّ السّْياًؽ  بةه مف ثبلًث كمماتو
  .المُّغكمّْ كالتَّركيبيّْ مكجكدان 

كسنتناكؿي ما جاءى في ديكاًف أميًر البياًف مٍف حقكؿو تركيبيَّةو في ثنايا قصائًدًه الزَّاخرًة بصكرو شتَّى مف 
ةن في السّْياًؽ التَّراكيًب النَّحك  يًَّة الًَّتي تجعؿي مف الجمًؿ الخبريًَّة مثيراتو تقعي في النَّفًس فتؤثّْري خاصَّ

، كًمٍف ىذًه التَّراكيًب النَّحكيًَّة: )  (.أخيرُ والت   قديـُ ، والت  ، والحذؼً وكيدُ الت  الشّْعرمّْ اإليقاعيّْ

 

 :  لغةً  وكيدُ الت  :  أو لً 

كىدى : أمٍ  ٍمبً  مفى الفعًؿ كى ، كأىٍككىدى العقدي أٍم شدَّهي، كالًككىادي : حبؿه تيشدُّ بًو البقرةي عندى الحى شدَّ كأحكـى
، كأمَّا (1)

فيكى : تابعه ييزيؿي عٍف متبكعًو ما ال ييرادي مًف احتماالتو معنكيَّةو تتَّجوي إلى ذاتًو مباشرةن، أٍك إلى  اصطالحاً 
، ال  إفادًتًو العمكـى كالشُّمكؿى المناسبيفً  لمدلكًلًو أٍك إذا شئتى فقٍؿ : تابعه يدؿُّ عمى أفَّ معنى متبكًعًو حقيقيّّ

، كتكمفي أىميَّةي التَّككيًد في التَّركيًز (2)دخؿى لممبالغًة فيًو، كال لممجاًز كال لمسَّيًك، أٍك النّْسياًف، كنحكًىما
زالًة الشُّبيًة عنوي، كتكضيًحوً عمى المؤكًّْد  كتأثيًرًه في نفًس السَّامًع  كتمكينًو في قمبوً  كىناؾى  ،(3)، كا 

ُـّ التَّككيدي  طريقتاًف لمتَّككيًد، فالطَّريقةي األكلى ييؤكَّد فييا الخبري بإدكاًت التَّككيًد، كفي الطَّريقًة الثَّانيًة يت
، أفَّ (4)بالمقامات ا يأتي لتككيًد الخبًر باستخداـً أدكاًت التَّككيًد، مثؿي : )إفَّ ، لٍف،  ضميري   ، فمى ـ ي البلَّ

، نكنا التَّككيًد : الخفيفةي كالثَّقيمةي( كلتككيًد  ،الفصًؿ، أمَّا  أال، أىمىا، الحركؼي الزَّائدةي، إٍف، أٍف، قٍد  سكؼى
ناهي الخبًر بأدكاًت التَّككيًد معافو كثيرةه سنذكريىا، كأمَّا التَّككيدي بالمقاماًت كالجمًؿ كاألساليًب المُّغكيًَّة فمع

ييفيـي مف السّْياًؽ، كًمٍف ىذًه المقاماًت : )الجممةي االسميَّةي، الجممةي الحاليَّةي، الجممةي المعترضةي، أسمكبي 
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فةي،  ، الصّْ القسـً  أسمكبي العطًؼ، أسمكبي التَّقديـً كالتَّأخيًر، أسمكبي القصًر   أسمكبي التّْكراًر، المصادري
)   .(1)الحاؿي

،  بيافي الحاًؿ، أمَّا معاني التَّ    ، األمري ككيًد فييى كثيرةه، منيا: )إظياري التَّحسًُّر، افتضاحي النَّكايا، االمتنافي
ُـّ، الفخر، المدحي الكعيدي، إظياري  ـي، الدُّعاءي، الذَّ بيافي العاقبًة، بيافي الفضًؿ، بيافي القدرًة، التنزيوي، التَّكري

، كالشَّماتةً  ، إظي الفرًح بمقبؿو ، بمدبرو ، التَّكبيخي ، بيافي أىميًَّة األمًر، التَّطميفي اري النّْعمًة، التَّيديدي، التَّثبيتي
الحثُّ عمى الفضيمًة، التَّحريضي عمى الحؽّْ كالقتاًؿ، تربيةي الخكًؼ مف اً تعالى، التَّأمُّؿي كالًبشارةي 

ـي، كغيرىا(  .(2)بالنَّصًر، التَّرغيبي في األمًر الحسًف، التَّعظي

كقٍد أكثرى أميري البياًف مف التَّككيًد، إٍذ جاءى في قكًلًو يمدحي المرحكـى إسماعيؿ باشا صبرم محافظى 
 (الكامؿ)اإلسكندريًَّة، إشارةن تككيديَّةن : 

 (3)ااكَ يَ حَ  دَ نْ عِ  تُ وْ مُ أَ وَ  لً ذ  بَ تَ مُ   ٍة عَ مْ طَ بِ  دَ وْ جُ تَ  فْ ا أَ يَ حْ ي أَلَ ن  إِ  

ؿي : )الشَّاعري بمؤ  جاءى  فقدٍ   ضميرُ ( كالمؤكَّدي الثَّاني :  )حيافي ألِ  ـُ والال   (،إف  كّْديًف كىما : المؤكّْدي األكَّ
( بعدى الـً التَّككيًد، فكأنَّوي يقكؿي : أؤكّْدي عمى بقائي حيَّان حتَّى تكرـى أحيا( كالفعؿي المضارعي )إف   بعدَ  الياءِ 

دى حياًتؾى كرؤيًتؾى حيَّان ماثبلن أمامي، فقٍد جاءى بيذيًف المؤكّْديًف بمقاًئي لحظةن، كبعدىىا ال يضرُّ لٍك متُّ بع
مبالغةن في إظياًر المدًح كالحبّْ كالتَّكريـً مٍف شأًف الممدكًح  كىذًه صكرةه تترؾي في نفًس القارًئ كالسَّامًع 

يًر النَّفسيّْ عمى القاًرًئ كالسَّامًع، أثران كبيران نحكى ىذا الممدكًح، ممَّا يجعؿي قدرةى الشَّاعًر فائقةن في التَّأث
 .كذلؾى عمؿي التَّككيدً 

مًة عبد ا البستاني، كذكًر فضائًمًو المُّغكيًَّة كاألدبيًَّة :   (ويؿالط  )كقكليوي في مدًح الشَّيًخ العبلَّ

  (4)َماَفَنّمَؽ ِمْنَيا َجْيَد ُمْعٍي َوَنْمنَ   َوَما َأَنا ِإل  َمْف َتَمق ى ِبَضاَعًة   

( كبإسمكًب العطًؼ أناأميري البياًف بأكثرى مٍف مؤكّْدو في ىذا البيًت، إٍذ جاءى بضميًر الفصًؿ ) جاءى  فقدٍ  
(، كىينا جاءى التَّككيدي بمفظيًف لمتَّغبيًر عٍف تكاضًع أميًر البياًف في تمقّْي العمـً القميًؿ فنم ؽ منيا، ونمنما)
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شارى إلى العمـً المأخكًذ بالبضاعًة الًَّتي أخذىىا كزيَّنىيا كنمَّقىيا، فكانىٍت شعران عٍف ممدكًحًو البستاني، كقٍد أ
مًة كىذا التَّككيدي فيًو إشارةه إلى اعتراؼو كاضحو  جميبلن، كقٍد عادى الفضؿي في ذلؾى إلى ممدكًحًو العبلَّ

 .تمميًذًه الشَّاعرً كصريحو بفضًؿ المعمّْـً عمى تمميًذًه، كاحتراـو لمعمـً كتقديرو لوي مف 

                                                                (ويؿالط  )كقكلوي في القصيدًة نفًسيا يمدحي معمّْمىوي البستاني، إٍذ يقكؿي : 

 (1) ىمَ حِ الْ  ؼَ ر  شَ  فْ مَ  ؾَ يَ ي فِ ي  حَ نُ  اً عَ يْ مِ جَ   ا نَ ن  إِ  ذِ يْ اتِ سَ اأْلَ  اذُ تَ سْ أُ  ؾَ يْ انَ نَ حَ  

كىينا يتناكؿي أميري البياًف مدحى البستانيّْ مف خبلًؿ االعتراًؼ بفضًمًو كاعتباًرًه أستاًذ األساتيًذ، كقٍد أكَّدى 
بأكثرى مٍف مؤكّْدو إجماعى األدباًء كالشُّعراًء عمى اإلشادًة بفضًمًو كدفاًعًو عٍف األيمًَّة كاإلسبلـً بأقكالًو 

(، ثَـّ جاءى ىذا التَّككيدي لئلشارًة إلى اجميعً ، ككممةي )(إف  ىيما : حرؼي التَّككيًد ) كمكاقفًو، فقٍد جاءى بمؤكّْديفً 
، كفيًو إعبلفي التَّشريًؼ كالتَّفضيًؿ  كأىميًّْة إجماًع األيدباًء كاعتراًفًيـ بيذا  مًة عبًد اً البستانيّْ فضًؿ العبلَّ

، كالفضًؿ الكبيرً   .الشَّرًؼ العظيـً

 (البسيط)ًء محمكد سامي الباركدم إماـً العربيَّة في عصرًه : كقكلًو في رثا

 (2)امَ حِ ا رَ مَ ي وَ اثِ ا الر  نَ لَ  تَ نْ أَ  تَ نْ كُ لَ   اً دَ مَ ا كَ نَ ا بِ ي مَ رِ دْ تَ  تَ نْ كُ  وْ لَ  اِ وَ  

ظيـه، كىكى كىينا يشيري الشَّاعري إلى مدل تأثُّرًه العميًؽ بكفاًة صديقًو الباركدم، فحزنيوي كأصحابيوي لكفاًتًو ع
ـى الباركدم بيذا  _ ىينا _ ييخاطبي كيؤكّْدي في خطاًبًو كمناداًتًو لوي عمى عميًؽ حزًنًو لدرجًة أنَّوي إذا عم
الحزًف لرثاىيـ كأشفؽى عميًيـ كرحمييـ، كما رضيى بيذا الحزًف العميًؽ، كىينا جاءى بكثيرو مف المؤكّْداًت، إٍذ 

َـّ استخدـى الجممةى االسميَّةى المنسكخةى بًػ كافى بعدى لٍك ) (واِ أقسـى عمى ذلؾى بقكًلًو : ) َـّ (تدري لو كنتَ ث ، ث
ـً السَّبيبيًَّة ) ، كأخيران جاءى بضميًر الفصًؿ لكنتَ جاءى بالبلَّ ( مٍع تكراًر الجممًة االسميًَّة المنسكخًة بًػ كافى

( لئلشارًة إلى مقابمًة الفعًؿ بردّْ الفعًؿ حتَّى ًمٍف ج يًة الميًّْت، كىذًه المؤكّْداتي جاءٍت جميعييا )أنتى
لمكشًؼ عف مدل تحسًُّر الشَّاعًر لفقداًف صديًقًو العزيًز، كجاءىٍت كصفان لحاًلًو كحاًؿ أصدقاًئًو كأصدقاًء 

، فكافى التَّككيدي ىينا في مقاـً التَّأثًُّر العظيـً لحاًؿ النَّا ـى ، كصدًؽ الباركدم الًَّذيفى شارككهي الحزفى كاألل عيفى
ادرًة عنييـ  .المشاعًر الحزينًة الصَّ
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ـى   (الكامؿ)ـ : 1920كقكًلًو في رثاًء أحمد مختار أحًد أعياًف بيركتى عا

 (1)ارُ ي  قَ الْ  دُ احِ وَ  الْ ل  إِ  اـَ ا دَ مَ    اً بَ م  قَ تَ  افُ مَ الز   وَ ىُ  افَ مَ الز   ف  إِ  

الزَّماًف كتغيُّرًه، كبقاًء اً عزَّ كجؿَّ الًَّذم ال ييغيّْرهي شيءه كال  كىينا ييشيري الشَّاعري إلى التَّككيًد عمى تقمُّبً 
، كذلؾى مٍف خبلًؿ التّْكراًر باستخداـً مؤكّْداتو عدَّةو، إٍذ كافى الغرضي مٍف ذلؾى  التَّككيًد كاضحان بذكًرًه  يتغيَّري

ميًر )مافُ لز  االتَّككيديَّةي ، كتكراري كممًة ) (إف  أربًع مؤكّْداتو كىيى : ) تيًف  كالتَّككيدي بالضَّ (، ىو( مرَّ
(، كفي ىذًه الحكمًة البالغًة بما فييا مف تككيدو كاضحو كصريحو اً بَ تقم  كالمصدري المشيري إلى تقمًُّب الزَّماًف )

ف ذكم بكثيرو مف المؤكّْداًت الًَّتي جاءى بيا الشَّاعري لمتَّخفيًؼ مف المصاًب، كتسميًة نفكًس الفاقديفى م
بًر كحسًف العزاًء، كفيًو إظياره كاضحه الرتباًط المكًت باإليماًف بالقضاًء كالقدًر، إٍذ  الفقيًد، كدعًميـ بالصَّ

، كاستخدـى أسمكبى الحصًر ىينا (ارُ ي  القَ  دُ احِ  الوَ ل  إِ  اـَ ا دَ مَ ذكرى اسـى اً في آخًر البيًت في قكًلًو : )
، فقٍط ىكى اي تعالى الباقي، كال أحده سكاهي  لئلشارًة الكاضحًة بعدـً كجكدً   .إنسافو مخمَّدو

 (ويؿالط  )كفي قكلًو يمدحي الجيشى العثمانيّْ بعدى تحريًرًه لمدينًة )أدرنةى(، كيصؼي المعركةى : 

 (2)امَ الد  ر بِ مَ حْ أَ  وَ ىْ  وَ ل  ض  إِ يَ ا ابْ مَ وَ   اً مَ ائِ دَ  ُض يَ بْ أَ  ؼِ يْ الس   وُ جْ وَ  فَ وْ لُ وْ قُ يَ  

كرةي الشّْعريَّةي مٍف خبلًؿ إبراًز  كىينا كذلؾى يأتي بحكمةو جديدةو حكؿى كصًؼ السَّيًؼ المنصكًر، كتتجمَّى الصُّ
، فقٍد جاءى ىينا  ، إٍذ تغسميوي دماءي العدكّْ ، كلكنَّوي حينما ييستخدـي ييصبحي أحمرى عنصًر المَّكًف، فالسَّيؼي أبيضي

ميري     ) (دائماً )بمؤكّْداتو عدَّةو، فكردٍت كممةي  ( بعدى كاًك الحاًؿ، كقٍد كقعٍت ىوَ الحاليةي، ككردى الضَّ
، كفييا مقابمةه دالةه  فةي الًَّتي كردىٍت بيفى أبيضى كأحمرى الجممةي الحاليَّةي بعدى كاًك الحاًؿ جممةن اسميَّةن، كالصّْ

مـً  كسياًؽ الخطاًب يد ًؿ كضًع السَّيًؼ بيفى الحرًب كالسّْ ؿُّ عمى أفَّ التَّككيدى ىينا جاءى إلبراًز عمى تحكُّ
ًر لمدينًة أدرنةى، كفي المقابًؿ ييبرزي حالةى  حالًة القكًَّة كالشَّجاعًة عندى  جيًش المسمميفى العثمانيّْ المحرّْ

، كىذًه إشارةه أيخرل إلى المقابمًة بيفى  حالًة المكًت كاليزيمًة كاالنحساًر الًَّتي سيطىرٍت عمى العدكّْ الميزكـً
، كحالًة  ، كقٍد برزىٍت المقابمةي في كجييًف، حالًة الجيًش العثمانيّْ كالعدكّْ الجيًش العثمانيّْ   كحالًة العدكّْ

مـً كالحربً   .السَّيًؼ في السّْ
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عمى كجاءى التَّككيدي في القصيدًة نفًسيا في البيًت الًَّذم يصؼي فيًو كحدةى العرًب مًع التُّرًؾ، مؤكّْدان عمييا ك 
مـً : )  ( ويؿالط  أىميًّْتيا في الحرًب كالسّْ

  (1)امَ د  قَ تَ  فَ وْ غُ تَ بْ يَ  ـْ يِ يْ لَ إِ  ـْ يِ يْ مَ عَ    ةً وَ خْ إِ  ؾِ رْ الت  وَ  بِ رْ عُ الْ  عُ يْ مِ ا جَ ن  أَ وَ  

، كىذًه الفكرةي كاج بةه كىينا أبرزى جانبان ىامَّان في حياًة األمًَّة، مف خبلًؿ كحدًة المسمميفى في كجًو العدكّْ
ـى األيمًَّة  كالتَّأكيدي عمييا مٍف أىْـّ الميؤىكّْداًت، كقٍد أظيرىىا كاضحةن جميَّةن في إشاراتو كثيرةو، كاعتبرى تقدُّ
كًَّة، كقٍد جاءى بمؤكّْداتو عدَّةو إلبراًز ىذًه الفكرًة، فًمٍف حرًؼ  كريقيَّيا كانتصارىىا في االعتصاـً كالكحدًة كاأليخي

َـّ كممةي )جميعُ إلى )( أف  التَّككيًد ) ( الجامعةي كالدَّالةي داللةن كاضحةن عمى صمًة العقيدًة، خوةً إِ ( التَّككيديًَّة، ث
َـّ المصدري الدَّاؿي عمى نتيجًة الكحدًة كىكى )  (.  ماً تقد  كالقيرًب، ث

التو كثيرةو  مٍنيا : )أىميَّةي كبذلؾى يتَّضحي أفَّ إبرازى ىذًه الفكرًة مف خبلًؿ ىذًه المؤكّْداًت العديدًة يبرزي دال 
َـّ التَّقاربي المذىؿي مف  كًَّة عمى العقيدًة، ث ، كضركرًة التَّمسًُّؾ باأليخي الكحدًة كطريؽو إلى النَّصًر كالتَّقدُّـً

( كىذاًف الحرفاًف المقترناًف بضميرم الكصًؿ يشيراًف إلى عبارةو طالمىا ردَّدىا ـإلييِ  ،ـعمييِ خبلًؿ )
"(،  ـا عمييُ وعمينا مَ  ،ـا ليُ ا مَ نَ لَ كأصحابيوي عندما كافى يدخؿي قكـه في اإلسبلـً فيقكلكفى : "  الرَّسكؿي 

وا دُ يَ شِ ى يَ حت   اَس الن   ؿَ اتِ قَ أُ  أفْ  تُ رْ مِ أُ " قاؿى :  عٍف رسكًؿ اً  كقٍد كردى ذلؾى في حديًث ابًف عمرو 
 وَ  ،سمميفَ ممُ ا لِ مَ  ـْ يُ لَ  ،ايَ ق  حَ  بِ ـ إل  يُ والُ مْ أَ  ـ وَ اؤىُ مَ ا دِ نَ ميْ عَ  تْ مَ ر  حُ  دْ قَ فَ  وا ذلؾَ ا فعمُ ذَ إِ فِ    اَ إل    إلوَ َل  فْ أَ 
 (2)."سمميفَ ى المُ مَ ا عَ مَ  ـْ يِ ميْ عَ 

 (ويؿالط  كقكًلًو في مدًح أساتذًتًو في مدرسًة داًر الحكمًة، كىيى مٍف قصائًد الباككرًة : )

 (3)امَ س  جَ مُ  ـْ يِ يْ فِ  دَ شْ ي الر  رِ مْ عَ ا لَ نَ يْ أَ رَ     ىلَ األُ  ةُ بَ صْ عُ الْ وَ  ارُ يَ خْ اأْلَ  لُ مَ الْ  ـُ ىُ  

أبرزى الشَّاعري في ىذا البيًت نكعان مف التَّككيًد باستخداـً المؤكّْداًت ذاًت الدَّالالًت الكصفيًَّة  
( ميري َـّ ( جاءى لمتَّأكيًد عمى األساتذًة الممدكحيفى تقديران لييـ، كاعترافان بجميىـْ فالضَّ جاءى باسميًف دالَّيًف  مًيـ، ث

 (.لىاألُ األخياُر،( كتبعييما صفتاًف مميَّزتاًف كىما: )والعصبةلمُل، اعمى كصؼو )
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فقٍد احتمؿى صدري البيًت تككيدان كصفيَّان بضميًر الفصًؿ، ثَـّ جاءى عىجزي البيًت استكماالن ليذا التَّككيًد مٍف 
ميًر المتصؿً  ريًح )(رأينابالفعًؿ الماضي ) خبلًؿ التَّككيًد بالضَّ فًة )لعمري، كالقىسـً الصَّ (، شدُ الر  (  كالصَّ

َـّ الحاًؿ ) ميًر المتصًؿ بالحرًؼ )فيًيـ(، ث (، فكافى البيتي تككيديَّان كصفيَّان بعباراتو كصفاتو ماً مجس  كالضَّ
اتي الدَّالةي عمى اىتماـً الشَّاعًر قكيَّةو مؤثّْرةو أعطٍت الممدكحيفى مكانةن عاليةن، تعدَّدٍت فييا المؤكّْد

بممدكحيًو، كفي سياًؽ المدًح ذاتًو، نجدي الشَّاعرى في شككاهي لمزَّماًف، يميؿي إلى مدًح نفسًو كقكًمًو في 
 ( ويؿالط  قصيدًتًو الًَّتي يشكك فييا الزَّمافى مٍف قصائًد الباككرًة، فيقكؿي : )

  (1)بُ كَ وْ كَ  حَ ٌب َل كَ وْ كَ  ابَ ا غَ ذَ إِ    ـُ ىُ  ـُ ىُ  فَ يْ ذِ ال   ـِ وْ قَ الْ  فَ ي مِ ن  ا ِ وَ  

، كقٍد أتى بمؤكّْدات عدَّة، إٍذ بدأى بحرًؼ التَّككيًد  كىينا يؤكّْدي الشَّاعري عمى انتساًبًو إلى قكًمًو بفخرو كاعتزازو
، ثَـّ ضميري الفصًؿ )إف  ) َـّ ياءي المتكمـً رى مرتيًف في إشارةو إلى تككىـْ ( ث يًد كاضحو كصريحو ( كقٍد تكرَّ

رى  لمكانًة قكًمًو، كقٍد تجمَّى التَّككيدي في صدًر البيًت بيذيًف المؤكَّديًف الميمَّيًف، أمَّا عجزي البيًت فقٍد تكرَّ
( الًَّذم يرمزي إلى قادًة قكًمًو،  فالًَّذم يمكتي مف سادًة قكًمًو يخمفيوي سيّْده غيريهي، كذلؾى لئلشارًة كوكبٌ االسـي )
رًة السَّادًة كالقادًة في قكًمًو، كىذا مؤكّْده آخري أشارى إليًو الشَّاعري إلبراًز مكانًة قكًمًو كدكًرًىـ، كأثًرًىـ إلى كث

، كبرزىٍت العباراتي متناسقةن  فاتي في الببلًد، فًمٍف أسمكًب التّْكراًر إلى أسمكًب التَّككيًد بالحركًؼ جاءىٍت الصّْ
، إٍذ أخذى صكرةى التَّكازًف في التَّككيًد بيفى صدًر البيًت كعجًزهً لفظٌي تككيدم  معبّْ  في قالبو  صدؽى  رو كمميَّزو

 .العاطفًة كعمقىيا، كذلؾى نتيجةي ميًمًو إلى قكًمًو كتعمًُّقًو بًيـ

، كعمى رأًسيـ ناظري مدرسًة داًر الحكمًة يكسؼ الدّْبس،  كىذًه القصيدةي مٍف أكائًؿ  كقاؿى يمدحي أىؿى العمـً
 (المتقاربًه، فىأخذى يفخري كيعتزُّ بالمعمميفى كالطُّبلًب في المدرسًة، قائبلن : )شعرً 

 رُ اذِ حَ  ثٍ ادِ ػػػػحَ  فْ مِ  رُ ا الذ مْ ذَ إِ   فَ روْ ذَ حْ يَ   فْ مَ ا بِ نَ سْ لَ ا وَ نَ سْ مَ فَ  

  (2)رُ اخِ ى فَ رَ وَ ي الْ ا  فِ مَ ا فَ نَ رَ خِ فَ   ػػػػػْوـٌ ِإَذاقَ لَ  ...اػػػػػػػن  ا ِ ا وَ ػػػػػػن  ا ِ وَ  
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ًؿ : جممةو ناسخةو،  ًؿ مٍف خبلًؿ أسمكبي التَّككيًد، األكَّ ففي معرًض فخًرًه بأىًؿ العمـً يؤكّْدي في البيًت األكَّ
(، ثَـّ جممةي الحاًؿ الميضافةي الًَّتي أكَّدٍت اا ولسنَ لسنَ كالثَّاني : تكرار لمجممًة النَّاسخًة بضميًر الكصًؿ )

(، (، كفيحذروفَ عمى خبًر ليسى ) ًؿ : حرًؼ التَّككيًد )إفَّ ي البيًت الثَّاني : جاءى بمؤكّْديًف كذلؾى األكَّ
ن   ،اإن  كالثَّاًني : تكراًر الحرًؼ مٍع ضميًر الكصًؿ ) ـً المزحمقًة، كجاءى المشتؽُّ )اوا  َـّ البلَّ ( في فاخرُ (، ث

يًد إذٍف، برزىٍت في ىذيًف البيتيًف ( كىكى مكضكعي التَّككنافخرَ عجًز البيًت،  ليؤكّْدى عمى فعًؿ الفخًر )
تمىٍت جميعييا بمكضكًع  ، كخي مؤكّْداتو ًعدَّةن، تجمٍَّت في صكرو شتَّى مف حركؼو كتكرارو كأساليبى كعباراتو

 .التَّككيًد كىكى الفخري 

ـى  د 1886كقاؿى في كداًعًو لمدرسًة الحكمًة الًَّتي تخرَّجى فييا عا اقًة ـ، إٍذ أشارى إلى ذكرياًت الصَّ
، كمٍنيا قكليوي : )  (الطويؿكالدّْراسًة، كما جرٍت فييا مف أحداثو

 (1)اىَ رَ وْ رُ ى غُ رَ ُيدْ  َس يْ لَ  فْ كِ ر  لَ غُ الْ  يَ ىِ   ا يَ ن  إِ ي فَ الِ يَ الم   ؾَ مْ ا تِ ذَ ب   حَ َل أَ  

ـى ا اعري الشَّ  يستطردي  لدّْراسًة في تمؾى في  كصًؼ المَّحظاًت الجميمًة الًَّتي قضاىا مٍع معمميًو كأصحابًو أيا
َـّ يأتي بييًت مف الشّْعًر يصؼي فيًو ليالي التآنًس كاأليلفًة بيفى األصدقاًء     )زمبلًء الدّْراسًة(،  المدرسًة، ث
فيذكري بفخرو كشكؽو لتمؾى المَّيالي مؤكّْدان عمى حبًّْو ليا، كاعتباًرىا ًمف المَّيالي الجميمًة كالغيرًَّة في الجبيًف، 

، إٍذ جاءى بحرًؼ التَّككيًد ) فقٍد جاءى  ( كجاءى إف  في معرًض حديثًو عف تمؾى المَّحظاًت بأكثرى مٍف مؤكّْدو
، ثَـّ ختمىيا بضميًر الكصًؿ (لكفْ ( في إشارةو إلى المَّيالي  كجاءى بحرًؼ االستدراًؾ )ىيَ بضميًر الفصًؿ )

المَّيالي، كتمؾى المَّحظاًت الجميمًة، كلعؿَّ أسمكبى ، كىذًه المؤكّْداًت تدؿُّ عمى عظـً تمؾى (ىاغرورَ الياًء في )
بان إلى القمًب،  كىذا أسمكبي التَّخصيصً   .الحصًر جاءى منذي البدايًة ليجعؿى مف البيًت شخصان مقرَّ

ـٍ يذكًر اسمىوي، كبدأى بالتَّأكيًد عمى اىتماًمًو  ، كل كفي بيتو آخرى افتتحى بًو قصيدةن في مدًح أحًد المسؤكليفى
                                                                                                                                                                                                                                                                                                (                                                                                                                            الوافرمدًحًو، كبياًف رفعًة شأًنًو، قائبلن : )ب

 (2) اءِ نَ الس   اءَ نَ ثْ أَ  تَ مْ قَ أَ  تَ نْ أَ فَ    اءِ نَ الث   اءَ نَ سْ أَ  تَ مْ قَ أَ  ؾَ يْ مَ عَ  
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فقٍد بدأى قصيدتىوي بالتَّأكيًد عمى المدًح، كبياًف رفعًة شأًف الممدكًح، فأشارى إلى ذلؾى مف خبلًؿ ضميًر 
َـّ  تكراًر الفعًؿ الماضي )عميؾَ الكصًؿ المتَّصًؿ بالحرًؼ ) َـّ المجيًء بكممتيًف تدالًف عمى تَ أقمْ  (، ث (، ث

وي استحؽَّ المدًح كرفعًة الشَّ  أًف، فجاءى في صدًر البيًت بتقديـً السَّناًء عمى الثَّناًء مؤكّْدان عمى أفَّ ممدكحى
(، كفي عجًز البيًت جاءى بالتَّككيًد عمى أفَّ الممدكحى مقيمان في ناءِ الث   أسناءَ المدحى ألنَّوي رفيعي الشَّأًف )

، أمَّا األعالي لمدَّاللًة عمى عمكّْه كرفعًة شأًنًو، فيكى  ـي في األعمى، كأثناءى إقامًتًو يناؿي المدحى كالتَّقديرى يقي
( فيكى تأكيده آخري عمى أىميًّْة الممدكًح في مقاًمًو األعمى ىذا، كمٍف خبلًؿ المؤكّْداًت أنتَ ضميري الفصًؿ )

عبلءى شأفو منقطعى النَّظ يًر، بدأى بًو قصيدتىوي فكافى ييغني العديدًة يتَّضحي لىنا أفَّ البيتى بكمّْيتًو مدحان تامَّان، كا 
 .عٍف كؿّْ ما تبعىوي مف أبياتو تتابعىٍت في القصيدةً 

 

 : لغةً   الحذؼُ :  ثانياً 

، كقٍد تعدَّدت آراءي المُّغكييفى (1)حذؼى الشَّيءى إسقاطىوي، كمنوي حذٍفتي مف شىٍعرم كمف ذىنىًب الدَّابًَّة أٍم أخٍذتي 
" إنَّوي قٍد يككفي ًلسىعًة الكبلـً كاالختصاًر، كذلؾى قكليؾى : : ، إٍذ يقكؿي سيبكيوطالحااصفي تعريًؼ الحذًؼ 

 ، ، كحيفى خفكًؽ النَّجـً ، فإنَّما ىكى زمفي مقدـً الحجّْ جّْ  كخفكؽي النَّجـً متى سيرى عميؾى ؟ فيقكؿي : مقدـي الحى
اني في الحذًؼ : "... فإنَّؾى ترل ترؾى الذٍّْكًر،  كيقكؿي الجرج  (2)كلكنَّوي عمى سعًة الكبلـً كاالختصاًر.

ُـّ ما تككفي  ـٍ تنطٍؽ، كأت أفصحي مف الذّْكًر  كالصَّمتى عف اإلفادًة أزيدي لئلفادًة، كتجٍدؾى أنطؽي ما تككفي إذا ل
إذا كافى  كييعتبري الحذؼي مٍف دركًس عمـً المعاني، كيقكـي عمى أساًس حذًؼ المسندً  (3)بيانان إذا لـ تبيٍف ".

فعبلن أٍك خبران، أٍك المسنًد إليًو إذا كافى مبتدأن أٍك فاعبلن، كييحذؼي المسندي أٍك المسندي إليًو إذا كيًجدى ما يدؿُّ 
عميًيما، أٍك إذا كيًجدىٍت قرينةه دالةه عميًيما، كقٍد كردى الحذؼي في القرآًف الكريـً في الكثيًر مف اآلياًت، ففي 

جاءى المحذكؼي ىينا المسندي إليًو )المبتدأي(  (4)" ةٌ يَ امِ حَ  ارٌ نَ  (91) يَ ا ىِ مَ  اؾَ رَ دْ ا أَ مَ وَ قكًلًو تعالى : " 
ًذؼى المبتدأي كدلٍَّت عميًو جممةي الخبًر ) (، ككانىٍت القرينةي أسمكبى ناٌر حاميةكالتَّقديري ىيى ناره حاميةه، كقٍد حي

ًب الًَّذم سبؽى الجممةى االسميَّةى ) ، كفي (5) !( كأفادى الحذؼي ىينا معنى التَّرىيًب. يَ ا ىِ مَ  اؾَ رَ دْ ا أَ مَ وَ التَّعجُّ
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َوِقْيَؿ َيا َأْرُض اْبَمِعي َماَءِؾ سياؽو آخرى مف حذًؼ المسنًد إليًو حيذؼى الفاعؿي  إٍذ كردى في قكًلًو تعالى : " 
فقٍد  ،(1)"فَ يْ مِ الِ الظ   ـِ وْ قَ مْ لِ  اً دَ عْ بُ  ؿَ يْ قِ وَ ي   دِ وْ جُ ى الْ مَ عَ  تْ وَ تَ اسْ وَ  رُ مْ األَ  يَ ضِ قُ وَ  اءُ مَ الْ  َض يْ غِ ي وَ عِ مِ قْ أَ  اءُ مَ ا سَ يَ وَ 

ـٍ ييعرٍؼ الفاعؿي إالَّ ًمٍف سياًؽ اآليًة كىكى اي أٍك المىمؾي الميككؿي في  حيذؼى الفاعؿي  بعدى الفعًؿ قيؿى  كل
ـي الفاعًؿ مٍف خبل كالتَّحكُّـً  ًؿ قدرًتًو عمى األمرً مخاطبًة السَّمكاًت كاألرًض كالغرضي مٍف ىذا الحذًؼ تعظي

 (2)كتنطبؽي   في السَّماًء كاألرًض كالجباًؿ كالسَّفينًة الًَّتي تجرم بأمًرًه كترسك بأمًرًه، فأغراضي الحذًؼ كثيرةه 

 ، ـي  التَّحقيري عمى حذًؼ المسنًد كالمسنًد إليًو في كؿّْ مقاؿ حسبى مقتضى الحاًؿ، كمنيا : )التَّعظي
ـي  ، الحقيقةي  المبادرةي،التَّرحُّ ، اإلنكاري ُـّ كالبيغضي ، الذَّ ، المدحي كالحبُّ  .(3).. كغيرىا(.، التَّنبُّيوي، التَّكبيخي

 َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُو َكِثْيرًَا ِمم ا َتُقْوؿُ ا وْ الُ قَ أمَّا حذؼي المسنًد، كمنوي الخبري فقٍد كردى في قكًلًو تعالى : "    
 ؾَ طُ ىْ  رَ َل وْ لَ وَ ففي قكًلًو تعالى : "  ،(4) "زٍ يْ زِ عَ ا بِ نَ يْ مَ عَ  تَ نْ ا أَ مَ وَ  اؾَ نَ مْ جَ رَ لَ  ؾَ طُ ىْ  رَ َل وْ لَ وَ  َضِعْيَفاً  انَ يْ فِ  اؾَ رَ نَ ا لَ ن  ا ِ وَ 
ًذؼى المسندي كىكى الخبري بعدى لكال، كذلؾى عمى الكجكًب  كالتَّقديًر  كلكال رىطيؾى مكجكدكفى أٍك  اؾَ نَ مْ جَ رَ لَ  "، حي

، كلكفَّ حذؼى الخبًر ىينا جاءى لغرًض التَّنبيًو بكجكًد مانعو يمنعي قكـى شعيبو مف التَّعرًُّض كائنكفى لرج منىاؾى
إليًو، كالمانعي ىينا أقاربي شعيبو األقكياءي كالمحسكبي لييـ حسابه في ميزاًف القيكل في المدائًف، كقٍد يككفي 

( فقٍد الفعؿأمَّا حذؼي المسنًد ) .قكًَّة أقارًبًو كعشيرًتوً الغرضي بيافى سبًب إحجاـً قكـً شعيبو عٍف مقاتمًتًو ل
، (5)"اَ  ف  لُ وْ قُ يَ لَ  َض رْ اأْلَ وَ  واتِ مَ الس   ؽَ مَ خَ  فْ مَ  ـْ يُ تَ لْ أَ سَ  فْ ئِ لَ وَ كردى في قكًلًو تعالى :"  ًذؼى الفعؿي ، فقٍد حي

ًذؼى الفعؿي كدىؿَّ عم يًو السّْياؽي، كذيًكرى الفعؿي في بدايًة اآليًة عندى كالتَّقديري : ليقكليفَّ : خمقييفَّ اي  كقٍد حي
السُّؤاًؿ، مىٍف خمؽى السَّمكاًت كاألرًض ؟ كالغرضي مٍف ذلؾى االختصاًر كاإليجاًز، كييحذؼي المفعكؿي ًبًو 

 واُ لى: " ، كًمٍف ذلؾى قكًلًو تعا(6)ألغراضو ببلغيَّةو كثيرةو منيا: )االختصاًر، كاإليجاًز، كالتَّعدّْم، كالبياًف(
كىينا حيذؼى المفعكؿي ًبًو بعدى الفعًؿ  .(7)"ـٍ يْ قِ تَ سْ مُ  اطٍ رَ ى صِ لَ إِ  اءُ شَ يَ  فْ ي مَ دِ يْ يَ وَ  الـِ الس   ارِ ى دَ لَ و إِ عُ دْ يَ 

يدعك، كالتَّقديري : كاي يدعك عبادىهي  كقٍد جاءى الحذؼي ىينا إلفادًة االختصاًر كاإليجاًز.
 (8)   
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كيب أرسبلف كغيًرًه مف الشُّعراًء، برزٍت ظاىرةي الحذًؼ لمميسنًد كالمسنًد إليًو في كفي ديكاًف الشَّاعًر ش
كثيرو مف أبياًت القصائًد لؤلغراًض الًَّتي ذكرناىىا، كمٍف ذلؾى قكليوي في الرَّدّْ عمى الباركدم الًَّذم أرسؿى 

 (ويؿالط  إليًو بقصيدًة مكدَّةو كاحتراـو : )

 (1) ـِ رَ كْ أَ  وَ َلً اَل ى خِ مَ عْ ى أَ مَ ؿ  عَ دَ فَ     وُ لَ وْ قَ  رَ ك  ذَ ي تَ ن  مِ  اً مَ رَ ى كَ أَ رَ  

ان، كحٍذفيوي لمفاعًؿ تكريمان كتقديران  ىوَ  حذؼى الشَّاعري الفاعؿى بعدى الفعًؿ رأىل، كالتَّقديري : رأل فقدٍ  كىرىمى
سبًة إليًو أعزُّ أصدقاًئًو، فبل يذكٍرهي لممدكًحًو الباركدم، كىرىأل في ذكًرًه تقميبلن مٍف شأًنًو، فالباركدم بالنّْ 

بلن أٍف ينعتىوي بنعكتو فائقًة الجماًؿ، كعظيمًة  عمى لساًنًو، بٍؿ ييشيري إليًو في ألفاًظًو كمعانيًو، مفضّْ
 .الخصاًؿ، كالكرـً 

 (ويؿالط  )كفي قكًلًو مادحان آثارى الباركدم كأعمالو في األدًب، في السّْياًؽ نفًسًو : 

 (2) ـِ قَ مْ عَ  ةِ ارَ رَ مَ  فْ  مِ ل  إِ  دُ يْ الش   ؾَ لَ    اَل  حَ َل ٌد وَ رْ وَ  ابَ ا طَ ى مَ دَ  الص  َل وْ لَ وَ  

، كالتَّقديري كلكال لولفقٍد حذؼى الشَّاعري الميسندى كىكى الخبري لكقكًع المبتدًأ بعدى ) ( حرؼي امتناعو لكجكدو
بل، كالصَّدل ىكى العط موجودٌ  الصَّدل شي أٍك الحاجةي إلى الشُّرًب كالرَّمّْ كتغذيًة الجسًد مىا طابى كرده كال حى

، إٍذ ييفيـي كجكدي الخبًر مف السّْياًؽ، كال  كالنَّفًس، كقٍد حذؼى الشَّاعري الخبرى لكجكًد لكال، كىكى حذؼه كاجبه
 داعيى لكجكًدًه كاقعان مف باًب إيثاًر اإليجاًز ككراىيًَّة اإلطناًب ىينا.

 (الكامؿبفتاةو نصرانيَّةو حسناءى مٍف طرطكسى في سكريَّا : )كفي قكًلًو متغزّْالن 

 (3)ايَ سَ يْ دِ قْ تَ  هُ ا آدَ ا مَ يَ نِ سْ حُ  عْ مَ    ايَ افَ فَ عَ ا وَ يَ يَ جْ وَ  دَ اىَ شَ  افَ كَ  وْ لَ  

، كذلؾى لكجكًد قرينةو دالَّةو عمى كجكًدًه، إٍذ كردى الفعؿي  فقٍد حذؼى الشَّاعري المسندى إليًو كىكى اسـي كافى
( بصيغًة المذكًَّر لمدَّاللًة عمى الشَّخًص المخاطًب، كالًَّذم كردى ذكريهي في األبياًت السَّابقًة شاىدَ ضي )الما
زي نظران  (، كجاءى الحذؼي ىينا عمى الجكاًز، كالغىرضي مف الحذًؼ ىكى ميميالت   يخُ الشّ ) اإليجازي كالتَّحرُّ

                                                           
 .5ديكاف األمير شكيب أرسبلف : ص  - 1
 .7ص  ،المصدر السابؽ - 2
 .23ص  ،المصدر نفسو - 3



115 
 

..(، .ايَ ا وعفافَ يَ سنَ حُ  شاىدَ  ميمي  الت   يخُ الش   كافَ  وْ لَ : ) لمكانًة الشَّيًخ، كتقديري الجممًة في صدًر البيتً 
 .كككفي اسًمًو مذككران سابقان فبل داعو لذكًرًه مرَّةن أيخرل

 (ويؿالط  كقكًلًو في البيًت الًَّذم يميوي في القصيدًة نفًسيا مادًحان الشَّاعرى خميؿ مردـ بؾ : )

 (1) اً رَ مْ جَ  تْ كَ ذَ  فِ يْ قِ يَ الْ  دُ رْ ا بَ يَ مَ م  خَ تَ    امَ م  كُ  عِ الِ ضَ اأْلَ  اءِ نَ حْ أَ ًا بِ ارَ نَ وَ  

فبل الفعؿي مكجكدان كال الفاعؿي كسببي  (اً ارَ نَ وَ فقٍد حذؼى الشَّاعري المسندى كالمسندى إليًو في صدًر البيًت )
( كلذلؾى فتقديري الجممًة ىرَ أَ )الحذًؼ أنَّييما مفيكميًف مف السّْياًؽ، كقٍد دؿَّ عميًيما الفعؿي في البيًت السَّابًؽ 

(، كقٍد جاءى الحذؼي لئليجاًز ككراىيًَّة التّْكراًر، كجاءىٍت كممةي ناران مفعكالن ًبًو لفعؿو محذكؼو َوَأَرى َأَنا َنارَاً ) 
 .(، دؿَّ عميًو السّْياؽي في البيًت السَّابؽً ىرَ أَ تقديريهي )

دىٍتوي السُّمطاتي العثمانيَّةي  في سكريَّا كتدخَّؿى  كقكًلًو في مطاردًة الكرد عمي الًَّذم كشى ًبوً  ، فطارى كاشو
، إٍذ قاؿى األميري : )  (متقاربالالشَّاعري شكيب أرسبلف لحؿّْ األزمًة، فكافى لوي ذلؾى

 (2)ـْ لَ اأْلَ  رُ يْ مِ ي سَ الِ عَ مَ الْ  بُ اَل طِ    ـْ نَ يَ  ـْ ى لَ جَ الد   يْ فِ  فْ مَ لِ  ؿْ  قُ َل أَ 

ي الِ عَ مَ الْ  بُ اَل طِ المسندى إليًو كىكى المبتدأي المكمّْؿي لمجممًة الحاليًَّة في عجًز البيًت )فقٍد حذؼى الشَّاعري 
(، فحاؿي ىذا المطارًد في المَّيًؿ، إٍذ أنَّوي مٍف َسِمْيُر اأْلََلـْ  وَ ىُ ِطاَلُب اْلَمَعاِلي وَ  وَ ىُ )( كالتَّقديري ـْ لَ اأْلَ  رُ يْ مِ سَ 

، فيكى ي ـٍ ـٍ ين مان كرأفةن شدًَّة خكًفًو ل ، كقٍد جاءى حذؼي المبتدًأ ترحُّ طمبي المعالي كىكى مسامره كمجالسه لؤللـً
.  بحاًؿ المطارًد، فاكتفى باإلشارًة إلى حاًلًو كىكى مطارده متألّْـه كخائؼه

برى حتَّى تنفرجي ا : ألزمةى كقكًلًو في السّْياًؽ نفًسًو، إٍذ ييخاطبي صاحبيوي كرد عمي، كيكاسيوي كيطمبي منوي الصَّ
 (المتقارب)

 (3)ـْ مَ لِ  فْ مِ  تْ بَ ي  شَ  ةٍ نَ حْ مِ  ـْ كَ فَ     ةٍ نَ حْ ى مِ مَ عَ  اً رَ بْ صَ  دُ رْ ا كُ يَ فَ  
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، كجاءى بالمفعكًؿ المطمًؽ مٍف جنًس الفعًؿ المحذكًؼ كتقديريهي       ) اصبْر فقٍد حيذؼى المسندي كىكى الفعؿي
( المعربي مفعكالن مطمقان بفعؿ محذكؼ تقديريهي صبراً دًر)(، كجاءى بًو عمى سبيًؿ اإليجاًز، كقرينةي المصصبراً 

 .اصبٍر، كيرل النَّحكيّْكفى أنُّو في الشّْعًر أبمغي، ككذلؾى في النَّثًر، كأمثمتيوي كثيرةه 

 (الخفيؼكقكليوي يمدحي المجاىدي أحمد الشَّريؼ السُّنكسيّْ في الجبًؿ األخضًر بميبيا : )

 (1)اءُ رَ مْ حَ الْ  ةُ قَ رْ بُ وَ  تْ رَ يْ جِ أُ  بِ     رْ غَ الْ  ُس مْ ابُ رَ طَ  وِ افِ يَ سْ أَ بِ وَ  

َوُبْرَقُة ( كالتَّقديري )اءُ رَ مْ حَ الْ  ةُ قَ رْ بُ فقٍد حذؼى الشَّاعري المسندى إليًو كىكى الخبري في عجًز البيًت بعدى المبتدًأ )
كقٍد جاءى الحذؼي  (ةُ قَ رْ بُ لميبتدًأ )ىكى في محؿّْ رفًع خبًر ا كذلؾى  ( فاسـي اإلشارةً تْ رَ يْ جِ أُ  ؾَ لِ ذَ اْلَحْمرَاُء كَ 

لمضَّركرًة الشّْعريًَّة كلئليجاًز، فالمعنى ييفيـي مف السّْياًؽ، كبقرينًة الفعًؿ المضارًع المبنيّْ لممجيكًؿ 
 .، ككذا يككفي الحذؼي أفضؿى ضركرةو كاختصاران (تْ رَ يْ جِ أُ )

بطكالًتًو :  ا كقؼى عندى قبًرًه في حمصو مستذكران عندىم كقكًلًو في الصَّحابيّْ الجميًؿ خالدو بًف الكليًد 
 (ويؿالط  )

 (2)دُ احِ ؾ  وَ  شَ َل  اَ  ف  أَ ٌؿ بِ يْ لِ دَ   ىرَ الث   ؾَ دِ مْ غِ  يْ فِ  اِ  ؼَ يْ سَ  ؾَ بُ يْ غِ مَ  

( كقٍد اِ  ؼَ يْ سَ  َيا ؾَ بُ يْ غِ مَ ) قديري كالتَّ ( اِ  ؼَ يْ سَ ( قبؿى المينادل المنصكًب )يا)فقٍد حيذؼى حرؼي النّْداًء 
عندى قبًرًه، ككأنَّوي يخاطبيوي كجيان لكجوو، كىذا النّْداءي  حيذؼى حرؼي النّْداًء لكقكًفًو قريبان مف خالدو بًف الكليًد 

، لذلؾى حيذؼى حرؼي النّْداًء تقديران كتحبُّبان ليذا القائًد العظيـً كنعتيوي بسيًؼ اً دليؿه آخره عمى  لمتَّعظيـً
 .ظيًمًو، فيكى المَّقبي الًَّذم لقَّبوي بًو رسكؿي اً تكريًمًو كتع

، إٍذ أشادى ًبًيـ : )  (ويؿالط  كقكًلًو في مدًح أدباًء العرًب في حفًؿ تكريـو لييـ في مصرى

 (3)دِ ج  سُ وَ  عٍ وْ كُ رُ  فْ مِ  ـْ اىُ رَ ي تَ ػػالِ يَ ل    ػ ال هِ ذِ يَ بِ  فَ يْ فِ اكِ عَ الْ  فَ يْ فِ ائِ الط  بِ وَ  

(، كقٍد فعؿى ذلؾى تفاديان لمتّْكراًر الميًمؿّْ  تُ فْ مَ حَ مسندى كالمسندى إليًو كىما: الفعؿي كالفاعؿي )فقٍد حذؼى ال
البيتي ىذا  (، فقٍد ذكرى الفعؿى كفاعمىوي في البيًت السَّابًؽ، كجاءى فَ يْ فِ اكِ عَ الْ  فَ يْ فِ ائِ الط  بِ  تُ فْ مَ حَ وَ كالتَّقديًر)
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، قٍد ذيكرا في البيًت السّْابؽً استكماالن لوي، كالحذؼي ىينا أبمغي م  .ف الذّْكًر، ألىفَّ الفعؿى كفاعمىوي كىكى الشَّاعري
 (ويؿالط  كقكًلًو في ذاًت السّْياًؽ مدحان لؤلدباًء، كالقصيدةي نفسييا : )

 (1)ِد د  مَ مُ الْ  دِ يْ دِ حَ الْ  افِ بَ ضْ قُ  ؽِ وْ فَ  فْ مِ وَ   رٍ امِ ضَ  ؿ  ى كُ مَ ًا عَ انَ بَ كْ رُ اًة وَ شُ مُ  

حذؼى الشَّاعري المسندى كالمسندى إليًو في مطمًع البيًت، ككذلؾى حذؼى المفعكؿى بًو تفاديان لمتّْكراًر، إٍذ  فقدٍ 
حًؽ، كلذلؾى بدأى بالحاًؿ تَ يْ بَ الْ  فَ وْ م  ؤُ يَ ذكرىىا في البيًت السّْابًؽ ) (، فبل داعيى لتكراًر ذكًرًه في البيًت البلَّ

 كالمككنةى ( وُ نَ وْ م  ؤُ يَ ( فقٍد حذؼى الجممةى الفعميَّوى )اً انَ بَ كْ رُ وَ  اةً شَ مُ  وُ نَ وْ م  ؤُ يَ الكبلـً )(، كتقديري اً انَ بَ كْ رُ اًة وَ شُ مُ )
مٍف فعؿو كفاعؿو كمفعكؿو ًبًو لئليجاًز كالببلغًة، إٍذ أفَّ اإلتيافى بالجممًة المذككرًة مرَّةن أيخرل فيًو تكراري 

، كحذفييا أبمغي كأفضؿي   .ممؿّّ

ـى في القاىرًة :  كقكًلًو في مدحً  أميًر الشُّعراًء أحمد شكقي في قصيدةو بىعىثى بيا إلى حفًؿ تكريـو لوي أقي
 (الكامؿ)

 (2)اىَ اءَ قَ بَ  افِ مَ ى الز  مَ عَ  غِ وْ بُ الن   فَ مِ ضَ    وُ اتُ مَ مِ كَ  يْ ذِ ال   ذ  فَ الْ  رُ اعِ الش   

 وَ ىُ )يًو في البيًت السَّابًؽ، كتقديري الكبلـً المسندى إليًو كىكى المبتدأي ألنَّوي أشارى إل اعري الشّْ  حذؼى  فقدٍ 
( كالمقصكدي شكقي، كلمدَّاللًة عمى شيرًة الشَّاعًر أحمد شكقي فقٍد يكتفي وُ اتُ مَ مِ كَ  يْ ذِ ال   ذ  فَ الْ  رُ اعِ الش  

تَّرفيًع لشأًنًو ذكرى صفتىوي، باإلشارًة إليًو مرَّةن كاحدةن، كذلؾى ألىفَّ صفاًتًو تيغني عٍف ذاًتًو، كمٍف باًب التَّكريـً كال
 .كأشادى بًو بعدى أٍف اكتفى بذكًر اسًمًو مرَّةن كاحدةن 

ـى لمشَّاعًر في طرابمًس  كقكًلًو في مدًح الشَّاعًر عبد الحميد بؾ الرَّافعي، إٍذ أنشدى قصيدتىوي في حفؿو أيقي
 (البسيط)ـ : 1929الشَّاـً سنة 

 (3)اسَ أُ ا رَ مَ  اءِ دَ عْ اأْلَ  فَ مِ  فَ يْ ضِ افِ خَ الْ وَ   ايَ عُ فَ رْ أَ  ـِ اَل عْ اأْلَ  فَ مِ  فَ يْ عِ افِ الر   

( كما عيًطؼى عميًو فَ يْ عِ افِ الر  الشَّاعري المسندى كىكى الفعؿي قبؿى المفعكًؿ بًو المخصكًص بالمدًح ) حذؼى  فقدٍ 
ًؿ عجًز البيًت ) ـى بيذا فيْ ضِ افِ خَ الْ وَ  فَ يْ عِ افِ الر   ْص خُ أَ  وْ ي أَ نِ عْ أَ (، كالتَّقديري )فَ يْ ضِ افِ خَ الْ وَ في أكَّ ( كقٍد قا
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ـى شأًنيـ، فحذؼى الفعؿى  المخصكصى بالمدًح ىينا  كأجرل عباراًت  الحذًؼ لتكريـً الممدكحيفى كتعظي
ْـّ كما جاءى في القرآًف الكريـً في سكرًة  المدًح، كقٍد ييخصُّ الشَّخصي بالمدًح، كىما كردى ىينا، كقٍد ييخصُّ بالذَّ

فقٍد حذؼى الفعؿى قبؿى   (1)"بِ طَ حَ الْ  ةَ الَ م  حَ  وُ تُ أَ رَ امْ وَ  بْ يَ لَ  اتَ ذَ  اً ارَ ى نَ مَ صْ يَ سَ تعالى : "  المسًد في قكًلوً 
ْـّ ) (، فيينا جاءى بِ طَ حَ الْ  ةَ الَ م  حَ  ْص خُ أَ  وْ ي أَ نِ عْ أَ ( كالتَّقديري )بِ طَ حَ الْ  ةَ الَ م  حَ المفعكًؿ ًبًو المخصكًص بالذَّ

ْـّ  ْـّ لمشَّخصً الحذؼي كاالختصاصي بالذَّ  .لزكجًة أبي لىيىبو  إذٍف فالغرضي مف الحذًؼ ىكى المدحي أٍك الذَّ

 (ويؿالط  كقكًلًو في رثاًء المرحكـً أميف بؾ فكرم نجًؿ المرحكـً عبد ا فكرم : )

 (2)اعَ س  وَ تَ  اـٍ رَ كِ  ـٍ وْ قَ  فْ عَ  ؿَ يْ ا قِ ذَ إِ   رٌ ص  قَ مُ  ـِ يْ رِ كَ الْ  ظُ فْ لَ  وِ ـٌ بِ يْ رِ كَ  

ؿي : المبتدأي قبؿى الخبًر ) حذؼى  فقدٍ  (، ـٌ يْ رِ كَ  وَ ىُ )( كالتَّقديري ـٌ يْ رِ كَ الشَّاعري المسندى إليًو في مكضعيًف : األكَّ
، كىمىا أفَّ االختصارى كاإليجازى أبمغي،  ـى بالحذًؼ كالتَّقديًر ألفَّ المرثيَّ مشيكره كال داعيى لذكًرًه مرَّاتو كقٍد قا

فًة تيغني عٍف  المكصكًؼ لشيرًتًو، كالمكضًع الثَّاني : الفاعؿي بعدى الفعًؿ المبنيّْ لممجيكًؿ كذكري الصّْ
، فيكى أكسعي النَّاًس كرمان بيفى الكراـً منييـ، قيؿ) ، كربَّما كافى القائؿي أكثرى مٍف كاحدو ( فالقائؿي غيري معركؼو

ذؼي المسنًد إليًو كثيره ما يككفي في ذكًر المعركفيفى ( كنحكىيما، كحفَ وْ مُ الِ عَ الْ  اؿَ قَ  وْ أَ  اُس الن   اؿَ قَ كالتَّقديري )
، كعدـي ذكًر القائميفى كالعارفيفى فيًو إشارةه إلى كثرًتًيـ كتعدًُّدًىـ  .كالمشيكريفى

 (الطويؿكقكًلًو في القصيدًة نفًسيا يىرثي المرحكـى أميف بؾ فكرم : )

 (3)اعَ ب  تَ تَ  اـُ رَ كِ الْ  ادَ قَ نْ تَ ٌف لِ امَ زَ    وُ مَ صْ أَ  عَ رْ فَ الْ  عَ بَ تْ ى أَ ت  حَ  اؿَ ا زَ مَ فَ  

، كتقديري الكبلـً (ما زاؿَ فقٍد حذؼى الشَّاعري المسندى كالمسندى إليًو بعدى )  اؿَ ا زَ مَ فَ )، كىيما : المبتدأي كالخبري
المىرثيُّ مذككره في (، كالحذؼي جاءى بغرًض االيجاًز، فالشَّخصي وُ مَ صْ أَ  عَ رْ فَ الْ  عَ بَ تْ ى أَ ت  حَ  اً دَ وْ جُ وْ مَ  فُ يْ مِ أَ 

ألنَّوي  (موجوداً األبياًت السَّابقًة، لذلؾى حذفىوي كقٍد جاءى في مكضًع المبتدًأ، كىما حذؼى الخبرى كتقديريهي )
، كىال داعيى لذكًرهً   .مفيكـه مٍف سياًؽ الكبلـً
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 (الكامؿـ : )1920كقكًلًو في رثاًء المرحكـً أحمد مختار أحًد أعياًف بيركتى سنة 

 (1)ارُ رَ حْ أَ  ـْ كُ ن  أَ وَ  دِ اَل بِ ؽ  الْ حَ    وا رُ ك  ذَ : تَ  اؽِ فَ مر  لِ  ؾَ دُ يْ عَ  افَ كَ  دْ قَ  

، كتقديري الكبلـً : ) حذؼى  فقدٍ  (   كحذؼى وارُ ك  ذَ : تَ  ـْ يُ لَ  ؾَ لُ وْ قَ  اؽِ فَ مر  لِ  ؾَ دُ يْ عَ  افَ كَ  دْ قَ الشَّاعري خبرى كافى
فَّ الخبرى ييفيـي مف السّْياًؽ كالقرينًة الدَّالًة مٍف خبلًؿ عبلمًة مقكًؿ ( تركيزان عمى القكًؿ، ألـْ يُ لَ  ؾَ لُ وْ قَ الخبرى )

ا قالىوي الفقيدي جعمىوي يغفؿي كممةى ) دًّْث قوُلؾَ القكًؿ، كتركيًز الشَّاعًر عمى مى ادرى عًف الميتحى (    ألفَّ القكؿى الصَّ
ـى باإلمكاًف معرف ًتًو ضمنيَّان كليذا جاءى الحذؼي مف باًب إبراًز مقكًؿ أىُـّ مف المَّفًظ الدَّاًؿ عمى القكًؿ، ما دا

، كاالكتفاءى بالفيـً مف  القكًؿ دكفى اإلشارًة إلى أفَّ ىيناؾى قكالن إالَّ ضمنيَّان  إٍذ أرادى الشَّاعري اختصارى الكبلـً
 .السّْياؽً 

 (الكامؿ)كقكًلًو في مطمًع قصيدًتًو الًَّتي يرثي فييىا أميرى الشُّعراًء أحمد شكقي : 

 (2) وِ اتِ مَ مَ  بِ دْ نُ بِ  ـْ ىُ زَ جِ عْ يُ  ـَ وْ يَ الْ وِ     وِ اتِ يَ حَ  ؿَ وْ طُ  اءَ رَ عَ الش   زَ جَ عْ أَ  دْ قَ 

 اءَ رَ عَ ي الش  قِ وْ شَ  دُ مَ حْ أَ  زَ جَ عْ أَ  دْ قَ الشَّاعري الفاعؿى كىكى المرثي أحمد شكقي، كتقديري الكبلـً ) حذؼى  فقدٍ 
مرثي لشيرًتًو بيفى النَّاًس، كألفَّ الحديثى عنوي يطكؿي كمعرفتيوي مف ( كاالمتناعي عٍف ذكًر الوِ اتِ يَ حَ  ؿَ وْ طُ 

، فقٍد بدأى قصيدتىوي بعباراًت الفخًر كالتَّعظيـً لشأًف أميًر الشُّعراًء بإعجازًًه  صفاًتًو ال مف ذاًتًو أبمغي كأفضؿي
عراًء كالحديثي عًف الشُّعراًء، فبل داعيى لمشُّعراًء في حياًتًو كمماًتًو، ككيؼى ال ييعرؼي المرثيُّ كىكى أميري الشُّ 

لذكًر اسًمًو، كصفاتيوي الميبلزمةي لوي تيغني عًف اسًمًو المشيكًر  كالًَّذم بمغى اآلفاؽى مٍف خبلًؿ أشعارًًه 
ـ كمكاقًفًو، كدكًرًه في إحياًء المُّغًة العربيًَّة، فالحذؼي الكاردي ىينا يأتي بًو األدباءي في كثيرو مف أحاديًثيً 

  .كأشعاًرًىـ، تفاديان لمتّْكراًر الميمؿّْ 

 (البسيطكقكًلًو في رثاًء المرحكـ عبد السبلـ بٌنكٌنة أحًد أعياًف تطكافى في المغرًب : )

 (3)افٍ يَ بْ تِ ـٍ وَ مْ عِ  فْ عَ  ؿَ صْ فَ الْ  ؿُ ائِ قَ الْ وَ    وُ قَ ابِ سَ يُ  فْ ي مَ يِ عْ يُ  ؿَ صْ خَ الْ  رُ اىِ بَ الْ  
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ًؿ الجممًة، كالتَّقديري ) المسندى إليوً  حذؼى  فقدٍ  ، وُ قَ ابِ سَ يُ  فْ ي مَ يِ عْ يُ  ؿَ صْ خَ الْ  رُ اىِ بَ الْ  وَ ىُ كىكى المبتدأي في أكَّ
، كخاصَّةن افٍ يَ بْ تِ ـٍ وَ مْ عِ  فْ عَ  ؿَ صْ فَ الْ  ؿُ ائِ قَ الْ  وَ ىُ وَ  فاًت الجميمًة الًَّتي ذكرىىا لممرثيّْ ( فحذؼي المبتدًأ إبرازان لمصّْ

، فباتى معركفان لمقارًئ كمعمكمان، كال داعيى لتكراًر ذكًرًه، بٍؿ إفَّ أفَّ ذكرى المرثيّْ جاءى في أ كثًر مٍف مكضعو
، كىكى الًَّذم يقكؿي الحؽَّ  ٍف يسابقوي في أمّْ أمرو صفاًتًو العظيمةى تيغني عف تراًر ذكًرًه، فيكى الغالبي كؿّْ مى

 .بدليؿ قاطعو كال يخشى في اً لكمةى الئـو 

رى مدينةى أدرنةى : )كقكًلًو في مطمًع قص  (ويؿالط  يدًة مدحى فييا الجيشى العثمانيَّ الًَّذم حرَّ

 (1)اً مَ د  يَ تَ مُ  وُ ضَ وْ ى خَ ضَ رْ يَ  َس يْ لَ  فْ مَ وَ   ىمَ حِ الْ  عِ نَ مْ يَ  فْ مَ ُكؿ  ا انَ مَ حِ ًا لِ دَ فِ  

 َيْقِضيقديري الكبلـً  )كت (اً دَ فِ الشَّاعري الفعؿى في أكًؿ البيًت قبؿى المفعكًؿ المخصكًص بالمدًح ) حذؼى  فقدٍ 
(، فقٍد جاءى المفعكؿي ًبًو المخصكصى بالمدًح رمزان لمفداًء كىيى صفةه ىمَ حِ الْ  عِ نَ مْ يَ  فْ مَ ُكؿ  ا انَ مَ حِ لِ  اً دَ فِ 

( أٍك ما ينكبي عنوي قٍد حيذؼى لكي ييعطي كصفان َيْقِضي( كالفعؿي )ي  ائِ دَ الفِ عظيمةه لممجاىًد الشُّجاًع )
، كقٍد فيمنا مف السّْياًؽ أفَّ الًَّذم يقضي فداءن لمكطًف فإنَّوي  لمحالًة العظيمةً  الًَّتي انتيى بيا أجؿي الفدائيّْ

ًؿ البيًت،  يمكتي شييدان ككريمان، كيعظّْـي شأنىو قكميوي، كداللةي ذلؾى اطبلؽي الشَّاعًر لصيغًة الفداًء في أكَّ
ـه ال قيمةى لوي، كالغرضي مٍف ىذا الحذًؼ تسميطي حامي الًحمى  كغي فالًَّذم يفدم الكطفى بركًحًو ىكى  رهي متيدّْ

كًء عمى رمزيًَّة الفداًء، كتعظيـً شأًف الفدائيّْ كمدًحًو، كفي المقابًؿ ذْـّ الميتخاذًؿ عٍف خكًض القتاًؿ  الضُّ
ًؼ الممدكحيفى بقكَّةو في سبيًؿ الذَّكًد عف ًحماهي أٍك حكًضًو، كىذا األسمكبي يأتي ًبًو الشُّعراءي تعبيران عف مكاق

 .كتأثيرو في النَّفسً 

كقكًلًو في مدًح بطًؿ حطّْيفى صبلًح الدّْيًف األيُّكبيّْ إثرى تمثيًؿ ركايةو حكلىوي في بغدادى، فتبارل الشُّعراءي في 
نا في قصيدًتًو الًَّتي جاءى فييا تصكيران لكاقعً  األمًَّة  تناكًؿ ىذا البطًؿ كمعارًكًو كانتصاراًتًو، كمنيـ شاعري

 (الطويؿالميزرم : )

 (2)وْ مَ احِ مَ  ر  ضَ خْ َل  ؿِ حْ مَ الْ  اتِ وَ نَ ى سَ دَ لَ          وِ مِ اسْ بِ  يَ دِ وْ نُ  ي  حَ ي الْ فِ  وْ لَ  ـُ سِ قْ أُ وَ  

 ي  حَ ي الْ فِ  أحدٌ  وْ لَ  ـُ سِ قْ أُ وَ فقٍد حذؼى الشَّاعري المبتدأى بعدى لٍك كىكى حذؼه عمى الجكاًز، كتقديري الكبلـً )
كىيى الجممةي الفعميَّةي الًَّتي فعمييا مبنيّّ  عميوً  الةى الدَّ  القرينةى  كأبقى)َأَحٌد(  المبتدأى  حذؼى  كقدٍ ( وِ مِ اسْ بِ  يَ دِ وْ نُ 
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(، كتكراري الحذًؼ في دٌ حَ أَ إٍذ حيذؼى نائبي الفاعًؿ ىينا كذلؾى كىكى المبتدأي نفسيوي ) (،وِ مِ اسْ بِ  يَ دِ وْ نُ لممجيكًؿ )
تيًف مع اإلبقاًء  ، فقٍد آثارى الشَّاعري المرَّ عمى القرينًة تعظيمان لشأًف الممدكًح كىكى صبلحي الدّْيًف األيُّكبيّْ

ن، تكريمان لصبلًح  حذؼى الشَّخصى الًَّذم سكؼى ييمثّْؿي صبلحى الدّْيًف  فتخضرُّ األرضي بعدما كانىٍت محبلَّ
شعاران بعدـً كجكًد شخصو مثًمًو يستطيعي أٍف يفعؿى ف عمىوي، كىذا الحذؼي في المكضعيًف لممقصكًد الدّْيًف، كا 

ٍف ييمٌثًموي أٍك يشبيىوي   .نفًسًو يدؿُّ عمى أىميًَّة الممدكًح الًَّذم آثارى الشَّاعري إبقاءى اسًمًو، كالتَّرفُّعي عف ذكًر مى

ميًَّة كالتَّفرقًة بيفى التُّرًؾ كقكًلًو في آخًر القصيدًة ييستقًرئي القادـى سببى المكائًد الًَّتي تيحاؾى ضدَّ األمًَّة اإلسبل
  (ويؿالط  كالعرًب، كتحذيريهي مًف الفرقًة بسبًب الفتًف كالعصبيًّْة : )

ٍب   َتْيِف َحَباِئَموْ    َوَكْيٍد َعَمى اأْلَْترَاِؾ ِقْيَؿ ُمَصو    (1)َوَلِكْف ِلَصْيِد اأْلُم 

ًؿ البيًت ميشيران إليًو بالفعؿً   كىكى مبنيّّ لممجيكًؿ إٍذ حذؼى  نائبى الفاعًؿ،  ِقْيَؿ() فقٍد حذؼى الفعؿى في أكَّ
ـً قبؿى كممًة ) ـ   تَ َل وَ ) كتقديري الكبلـً َكْيٍد(، كحذؼى حرؼى الجرّْ البلَّ ـْ أْو  وُ قالَ  لكيٍد عمى األتراؾِ  ستن أحُدُى

يـً مٍف أىميًَّة الحذًر منوي، فقٍد أىميًَّة ىذا الكيًد  كالتَّعظ ( ، كىذا الحذؼي جاءى لمتَّقميًؿ مفٍ بٍ مصو   بعُضُيـ
، كاكتفى بالكيًد تأكيدان عمى التَّحذيًر منوي رغـى انكشاًفًو كضحالًتًو، فقٍد كافى كاضحان  حذؼى الفعؿى كالـى الجرّْ
بىان نحكى األيمًَّة، فبل يىخفى إالَّ عمى أعمى البصًر كالبصيرًة، كىذا االستقراءي لمكاقًع كالتَّحذيًر مف  مصكَّ

لقادـً يدؿُّ عمى ضركرًة التَّركيًز عمى خكافي الكبلـً كحذًؼ الحكاشي إلبراًز المحذًَّر منوي بيغيةى االبتعاًد ا
ا ييخيؼي األيمَّةى بشقٍَّييىا  عنوي، كلذلؾى فقٍد أٌكدى ذلؾى في أقؿّْ الكبلـً كالٌتعبيًر، كظيرى في عجًر البيًت مى

 .)العرًب كاألتراًؾ(

معركًة حطَّيفى كبحيرًة طبريَّا كنيًر األردفّْ في قصيدةو طكيمةو، كمنيا ىذا البيتي في كقكًلًو في كصًؼ 
 (منسرحالكصًؼ نيًر األردفّْ : )

  (3)رُ بَ تَ ُيعْ  اتُ رَ فُ ا الْ مَ  ةٌ مَ جْ ا دِ مَ    وِ بِ انِ وَ ي جَ فِ  ؿُ يْ ا الن  مَ  (2) جُ نْ بِ ا الْ مَ  
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كتقديري الكبلـً في  (ةٌ مَ جْ ا دِ مَ ( كبعدى )جُ نْ بِ ا الْ مَ يًف، بعدى )ما بعدى اسًميا في مكضع خبرى  اعري الشَّ  حذؼى  فقدٍ 
ًؿ ) ـي نيرى وُ مُ اثِ مَ يُ  ةٌ مَ جْ ا دِ مَ ( كفي المكضًع الثَّاني )وُ يُ بِ شْ يُ  جُ نْ بِ ا الْ مَ المكضًع األكَّ ( فالشَّاعري ىينا يقدّْ

ان اإلخبارى عف األمكًر الًَّتي ييقارفي فييا األردفّْ عمى األنياًر المذككرًة، كقٍد ذكرى األنيارى ميتساًئبلن، كتارك
ـى شأًف نيًر األردفّْ بترًؾ الخبًر محذكفان، كترؾى  بيفى األنياًر لمقاًرًئ أٍك السامًع، كقٍد أرادى بذلؾى تعظي

بكؿّْ المجاؿى لكؿّْ شخصو أٍف يضعى المماثمةى الًّْتي ييريدي   كذلؾى اعتباران لتقدُّـً ىذا النَّيًر عمى األنياًر 
ـى نيًر األردفّْ  ، كفي آخًر البيًت جعؿى ىذًه األنيارى غيرى ميعتبرةو أما  .شيءو

ـ، كتذكَّرى مجدى المسمميفى في 1930( حينىما زارى جامعى قيرطبةى سنةى سِ دلُ نْ ى األَ رَ كْ ذِ كقكًلًو في قصيدًتًو )
 (ويؿالط  األندلًس : )

 (1)رِ ط  فَ تَ ا نَ نَ لَ  رْ كَ ْف ُتذْ إِ  بُ ائِ صَ مَ    ايُ م  كُ وَ  يْ انِ مَ يَ الْ وَ  سٍ يْ قَ  عُ ائِ قَ وَ  

ًؿ البيًت قبؿى )  ؾَ مْ تِ )  الكبلـً  كتقديري (، يْ انِ مَ يَ الْ وَ  سٍ يْ قَ  عُ ائِ قَ وَ فقٍد حذؼى المسندى إليًو كىكى المبتدأي في أكَّ
حيذؼى إيجازان، كفييـى ًمفى  دٍ ( في محؿّْ رفًع مبتدأو، كقؾَ مْ تِ )المحذكؼ  اإلشارةً  فاسـي  (،يْ انِ مَ يَ الْ وَ  سٍ يْ قَ  عُ ائِ قَ وَ 

 -ككبلىيما مسمماًف  -الٌسياًؽ، كفي البيًت يقكؿي الشَّاعري إفَّ المعارؾى في ذلؾى الزَّماًف بيفى قيسو كيمفو 
كانىٍت فتنان سبَّبٍت ضياعى األندلًس، كأشارى إلى ذلؾى في عجًز البيًت، حينىما اعتبرىىا مصائبى حينما 

، كترؾي التَّقديًر لمقاًرًئ، ككذلؾى فذكري الكقائًع نتذكُّرىا تنفطري قمكبي  نا، فالغرضي مف الحذًؼ ىكى االختصاري
.  ييغني عف اإلشارًة إلييا في ىذا المقاـً

 (ويؿالط  كقكًلًو يكـى أٍف حضرى امتحانان في المدرسًة السُّمطانيًَّة : )

 (2)ـِ اجِ سَ  ؿِ ضْ فَ الْ  ُض ارِ ا عَ يَ يْ مَ عَ ا وَ يَ بِ   رٍ اضِ نَ  ؼِ ارِ عَ مَ مْ لِ  ضٍ وْ رَ لِ  اً يَ قْ سُ فَ 

ًؿ البيًت ) ، كحذؼى (َفاْسِؽ ُسْقَياً ) الكبلـً  كتقديري ( اً يَ قْ سُ فَ فقٍد حذؼى فعؿى األمًر قبؿى المفعكًؿ المطمًؽ في أكَّ
عطاًء المفعكًؿ بًو زخمان كأىميَّةن مف باًب تكثيًر السَّقي،  فعؿى األمًر جاءى إليثاًر الببلغًة كاإليجاًز، كا 

ألمري مفيكـه مف السّْياًؽ، كالغرضي مف ذلؾى الحثُّ عمى سىقي العمـً بالعرًؽ كتشبيًو ذلؾى بالنَّباًت في فا
كًض النَّضًر الجميًؿ، كفي عجًز البيًت أظيرى الشَّاعري انسجامان بالمطًر كالغيـً الًَّذم ينيمري عمى ىذا  الرَّ

كًض مف المعارًؼ كالعمكـً   .الرَّ
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ن  الحى منذي زمٍف الرَّسكًؿ  كقكًلًو متغزالّْ حتَّى الخمفاًء العثمانييفى إٍذ ييشيري  غزالن معنكيَّان، كمادحان السَّمؼى الصَّ
 (الكامؿفي األبياًت إلى الخمفاًء الرَّاشيدفى : )

 (1)آفِ رْ قُ الْ  ةَ عَ يْ رِ شَ  فَ يْ رِ اشِ الن  وَ    ىدَ يُ ى الْ لَ إِ  فَ يْ مِ امِ عَ الْ  فَ يْ دِ اشِ الر   

ى لَ إِ  فَ يْ مِ امِ عَ الْ  فَ يْ دِ اشِ الر  اعري الفعؿى الًَّذم سبؽى المفعكؿى ًبًو المخصكصى بالمدًح ىينا قبمىوي )فقٍد حذؼى الشَّ 
( ككذلؾى الحاؿي في عجًز البيًت ىدَ يُ ى الْ لَ إِ  فَ يْ مِ امِ عَ الْ  فَ يْ دِ اشِ الر  َأْعِني َأْو َأُخْص ( كتقديري الكبلـً )ىدَ يُ الْ 
( إٍذ عيطفٍت ىذًه الجممةي عمى الجممًة السَّابقًة  كجاءى الحذؼي لتأكيًد المدًح، آفِ رْ قُ الْ  ةَ عَ يْ رِ شَ  فَ يْ رِ اشِ الن  وَ )

، فكافى سياؽي الكبلـً في البيًت السَّابًؽ داالن عميًيـ، كًليذا  ، كىـٍ الخمفاءي الرَّاشدكفى براًز صكرًة الممدكحيفى كا 
برازان لصكًر َأْعِني َأْو َأُخْص يريهي )جاءى المفعكؿي بًو المخصكصي بالمدًح لفعؿو محذكؼو تقد (، اختصاران كا 

 .المدًح المذككرًة لمممدكحيفى 

 (الكامؿكقكًلًو في رثاًء أحًد األعياًف الفقياًء : )

 (2) اَل ي الط  فِ  عُ ائِ وَ رَ  وِ جِ رَ دْ مَ  ؼُ وْ يُ سُ وَ    ةٌ ن  ا سُ نَ يْ فِ  تُ وْ مَ الْ ى وَ ضَ ى قَ ت  حَ  

ا نَ يْ فِ  تُ وْ مَ الْ ى وَ ضَ ى قَ ت  حَ  لمفعكؿى بًو بعدى الفعًؿ قضى في صدًر البيًت )الفاعؿى كا اعري الشَّ  حذؼى  فقدٍ 
كالمفعكؿى بًو  الفاعؿى  حذؼى  كقدٍ ( ةٌ ن  ا سُ نَ يْ فِ  تُ وْ مَ الْ وَ  اْلَفِقْيُو َنْحَبوُ  ىضَ ى قَ ت  حَ ) الكبلـً  كتقديري ( ةٌ ن  سُ 

ًؿ : لئليجاًز كاالختصاًر، كالثَّاني : لتكر  ( ىضَ قَ يـً الفقيًو كعدـً ذكًر اسًمًو بعدى فعًؿ المكًت )لسببيًف، األكَّ
لـ يذكًر المفعكؿى بًو كىكى انتياءي األجًؿ ) ( تُ وْ مَ الْ كتأٌثريان لفقًدًه، كقٍد دلٍَّت قرينةي ) عمى الفقيدً  حزنان َنْحَبُو( كى

 .عمى الفاعًؿ كالمفعكًؿ بًو بعدى الفعًؿ قضى، كذلؾى ييغني عف ذكًرىما

 (ويؿالط  كداعً مدرسًتًو مدرسةى الحكمًة الًَّتي تخرَّجى فييا : )كقكًلًو في 

 (3)َوَقْمِبي َأِسْيُرَىاا يَ نْ عَ  اً دَ غَ  رُ يْ سِ أَ     اىَ رُ يْ ظِ ز  نَ عَ  اِ ٌة وَ قَ ارَ فَ مُ  

ًؿ البيًت كمطمًع القصيدًة، كجاءى الخبري بدالن  منوي فقٍد حذؼى الشَّاعري المسندى إليًو كىكى المبتدأي في أكَّ
المبتدأي المحذكؼ، كقٍد  ىكى )ِتْمَؾ( ( فاسـي اإلشارًة اىَ رُ يْ ظِ ز  نَ عَ  اِ وَ  ةٌ قَ ارَ فَ مُ )ِتْمَؾ  الكبلـً  كتقديري ( ةٌ قَ ارَ فَ مُ )
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كًء عمى لفًظ ) ًتيا، كىكى مفارقةي مدرسًة كمناسب القصيدةً  بعنكافً  رتبطي المي  فظي المَّ ( ةٌ قَ ارَ فَ مُ حيذؼى لتسميًط الضُّ
ٍف جاءىٍت خبران لمبتدأو محذكؼو كذلؾى أبمغي  ،فييا جً خرُّ التٌ ك  الحكمةً  فجاءىٍت الكممةي في مكاًنيا كمناسبًتيا كا 

 .مف ذكًر المبتدًأ، فأقكل األلفاًظ الًَّتي يدؿُّ عمييا السّْياؽي بذاًتيا دكفى مساندة مف لفظو آخرى 

 

 :أخيروالت   قديـُ الت  :ثالثاً 

ـي كالًقدىمىةي : السَّابقةي في األمًر،  : مفلغةً  قديـُ الت    ـى تىقديمان، كمنيا قكؿي ابًف منظكرو : " الًقدى قىدَّ ـى كى الفعًؿ قىًد
ران، كمٍف ذلؾى قكًلًو تعالى :  رى كاستأخرى أٍم جاءى ميتأخّْ ـى كاستقدـى : جاءى أكَّالن، كعكسييىا تأخَّ ا نَ مْ مِ عَ  دْ قَ لَ " وَ كقدَّ

رى تأخيران كىكى الًَّذم  مف الفعؿً :  لغةً  أخيرُ والت  ، (2()1) "فَ يْ رِ خِ أْ تَ سْ مُ ا الْ نَ مْ مِ عَ  دْ قَ لَ وَ  ـْ كُ نْ مِ  فَ يْ مِ دِ قْ تَ سْ مُ الْ  أخَّ
، كذلؾى في قكًلًو تعالى :  ، كالتَّأخُّري ضدَّ التَّقدُّـً ري األشياءى فيضعييىا في مكاضًعيا كالميؤخَّري ضدَّ الميقدَّـً ييؤخّْ

 .(4( )3)"  فَ وْ مُ دِ قْ تَ سْ  يَ َل وَ  ةً اعَ سَ  فَ وْ رُ خِ أْ تَ سْ  يَ َل " 

 ةو أىميَّ  أكٍ  اختصاصو  ىا لعارضً بعدى  أكٍ  لمَّفًظ في رتبةو قبؿى رتبًتًو األصميًَّة ا جعؿي " :  فيكى  اصطالحاً  أمَّا 
 .(5)"ضركرةو  أكٍ 

ربيًَّة الًَّتي ليا أثره كاضحه في أىميَّة التَّقديـً كالتَّأخيًر أنَّوي ييعتبري أسمكبان مف أساليًب الببلغًة العتأتي كى  
ُـّ  ، قاؿى عبدي القاىًر الجرجاني : " ىكى بابه كثيري الفكائًد، جي الكشًؼ عف المعاني، كمعرفًة حقيقًة النَّظـً
المحاسًف، كاسعي التَّصُّرًؼ، ال يزاؿي يفتري لؾى عٍف بديعةو، كييفضي بؾى إلى لطيفةو  كال تزاؿي تىرل شعران 

ـى منوي يركقيؾى سمعى  ، أٍف قدَّ َـّ تنظري فتجدي سببى ككًنًو راقؾى   كلطؼى عندؾى وي، كيمطّْؼي لديؾى مكقعىوي، ث
" ؿى المَّفظى ًمٍف مكافو إلى مكافو  .(6)شيءه، كحكَّ
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ـي غ أمَّا دكاعي التَّقديـً كالتَّأخيرً   ًر إذا كافى المتقدّْ ريبان، كأغراًضًو فييى كثيرةه، منيا: )التَّشكيؽي إلى المتأخّْ
تعجيؿي المسرًَّة أٍك الميساءىًة لمتَّفاؤًؿ أٍك التَّطيًُّر، كلككًف المتقدّْـً محطّْ اإلنكاًر كالتَّعجًُّب كلتقكيًة الحكـً 

، كغيريىا(  .(1)كتقريًرًه كالتَّخصيًص، كالتَّنبيًو، كلنفي العمكـً أٍك تككيًد العمكـً

ا األسمكًب الببلغيّْ الياْـّ، كفي ثنايا ديكاًف أميًر البياًف نجدي كفي الشّْعًر تبارل الشُّعراءي في إبراًز ىذ
ـى كالتَّأخيرى قٍد كردى في قصائًدًه، كفي أبياًت الشّْعًر حسبى األغراًض الًَّتي ذكرناىىا كيمكفي حصريىا  التَّقدي

ـي الخبًر عمى الم كتقديـً المفعكًؿ بًو عمى  بتدأً في أكثًر القضايا النَّحكيًَّة كالببلغيًَّة كركدان، كىـٍ : )تقدي
الفاعًؿ(، كسنكردي لمنَّاحيًة الببلغيًَّة في التَّقديـً كالتَّأخيًر في معرًض حديًثنا عف أغراًض تقديـً الخبًر عمى 

 .المبتدًأ أٍك تقديـً المفعكًؿ بًو عمى الفاعؿً 

ـي الخبري عمى المبتدًأ في حاالتو  عمى المبتدأِ  الخبرِ  ـُ تقدي .1  ، مٍنيىا :: كيتقدُّ
، كغيًرىادارةِ الص   ا حؽ  ي ليَ تِ ال   مف األلفاظِ  الخبرُ  ا كافَ ذَ إِ  أ. .. مثؿي : أيفى .، كأسماًء االستفياـً

في ديكاًف أميًر البياًف ما  عمى المبتدأً كًمٍف األمثمًة عمى تقدَّـ الخبًر  (2)أنتى ؟ كمتى الرَّجكعي؟
 (الكامؿ)جاءى في قكًلًو متغزّْالن : 

 (3)؟!افِ نَ يْ عَ الْ  وِ بِ  تْ ر  ا مَ مَ  عِ يْ مِ جَ بِ   رٌ ث  أَ تَ  ؤادِ فُ ي الْ فِ وَ  الؼُ خِ الْ  ؼَ يْ كَ  

ـى الخبري ) فقدٍ  مف األلفاًظ الًَّتي ليا حؽُّ  (ؼَ يْ كَ ألفَّ اسـى االستفياـً ) (الؼُ خِ الْ عمى المبتدًأ ) (ؼَ يْ كَ تقدَّ
دارًة، كالمبتدأي الميتأىخري  رى ألىميًَّة الخبًر الًَّذم يدؿُّ عمى معرَّ  كردى ( الؼُ خِ الْ ) الصَّ فان بأؿ كرغـى ىذا تأخَّ

استفياـً الشَّاعًر استفيامان تعجبيُّان، فيكى يتعجَّبي مف كجكًد خبلًؼ بيفى الحبيبيًف، مؤكّْدان عمى ارتباًط القمًب 
بًو لكجكًد الخبلًؼ، فقٍد بدأى بالعينيًف، كتكافًقيما ال اختبلفًيما كقٍد جاءى بذلؾى ليدلّْؿى عمى استغرابًو كتعجّْ 

ًب باستخداـً كيؼى االستفياميًَّة كرد  سريعو عمى القائميفى بكجكًد خبلؼو بيفى الحبيبيفً   .بالتىعجُّ

  (المتقارب)كقكًلًو مادحان مديرى مدرسًة الحكمًة الًَّتي تخرَّجى فييا : 

   (4)؟رُ اجِ الفَ  فُ مَ ا الز  نَ دَ ع  وَ تَ    يذِ ال   ؿُ وْ كُ األَ  اؿُ كَ الن   فَ يْ أَ فَ  
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ـى الخبري  دارةً  (َأْيفَ )ألفَّ الخبرى  (الن َكاؿُ ) عمى المبتدأ (َأْيفَ )فقٍد تقدَّ كىكى  ،مف األلفاًظ الًَّتي ليا حؽُّ الصَّ
 ،كباحثان عنوي  ،كقٍد جاءى بًو ىينا متسائبلن عٍف كجكًد العقاًب في مكافو ما ،اسـي استفياـو ييشيري إلى المكافً 

ـٍ ييعٍد ىذا العقابي الًَّذم يأكؿي الناسى  ،فيمان استفيامان تيكُّميان كمست كالًَّذم جاءى بًو الزَّمفي الصَّعبي  ،إٍذ ل
ـي الخبًر ىينا جاءى إلبراًز رفًض الشَّاعًر لمعقابً  ،الفاجري   ،كفي ذلؾى تحدّْيان لوي  ،كتيكًُّمًو مف كجكًدهً  ،كتقدَّ

 .م  متقدّْـو لتأكيًد التَّيكُّـً كالرَّفًض لكجكًد العقاًب الخطيرً فآثرى اإلتيافى باسـً استفياـ خبر 

 يعودُ  بضميرِ  متصمةً  معرفةً  أوْ  ،نكرةً  والمبتدأُ  ،ومجروراً  جاراً  أوْ  ،ظرفاً  الخبرُ  إذا كافَ  ب.
.عمى الخبرِ  ، أماميؾ عدكّّ  (1)، مثؿي : في الدَّاًر ضيؼه

 )الخفيؼ(الشَّاعًر في حؽّْ صديًقًو أيكبى أفندم: كمثاؿي ذلؾى مف ديكاًف أميًر البياًف قكؿي 

 (2)رٍ ف  كَ مُ ٍؿ وَ يَ مْ أَ  فَ يْ ا بَ ٌؽ مَ رْ فَ   اهُ وَ سِ  فَ يْ بَ وَ  اءِ كَ ي الذ  فِ  وُ نَ يْ بَ  

ـى الخبري  الًَّذم جاءى نكرةن كجاءىٍت الجممةي  (َفْرؽٌ )كىكى شبوي الجممًة الظَّرفيًَّة عمى المبتدًأ  (َبْيَنوُ )فقٍد تقدَّ
يضاًح المعنى (ِفي الذ َكاِء َوَبْيَف ِسَواهُ )ترضةي كالمعطكفةي المع ـي  ،إلكماًؿ الجممًة الظَّرفيًَّة كا  كىينا جاءى تقدُّ

ميري المتصؿي  ،الخبًر ألفَّ الخبرى جاءى نكرةن  كقٍد  (،الياءُ )كشبوى الجممًة الظَّرفيًَّة تحكم معرفةن كىيى الضَّ
ًؽ عمى غيًرًه مف أقراًنًو  ،قارًئ ًلما سيأتيجاءى الخبري متقدّْمان لتشكيًؽ ال إٍذ كازفى بيفى ذكاًء ممدكًحًو المتفكَّ

 كىذا مف قبيًؿ التَّشكيًؽ. ،كالبخيًؿ الكافًر لمنّْعمةً  ،مثؿي الفرًؽ بيفى المعطاًء كالشَّاكًر ً 

 (لكامؿاكقكًلًو في مدًح الشَّاعًر إسماعيؿ باشا صبرم كىكى محافظه عمى اإلسكندريًَّة: )
 (3)ااكَ قَ لُ  ؿِ جْ ًا ألَِ فَ نِ ًا دَ قَ ي لُ مِ سْ جِ   تْ رَ ادَ غَ  دْ ٌة قَ عَ وْ ـٍ لَ وْ ؿ  يَ كُ  يْ فِ  

ـى الخبري شبوي الجممًة مف الجاًر كالمجركًر كالمضاًؼ إليًو  عمى المبتدًأ ألفَّ المبتدأى  (ِفْي ُكؿ  َيْوـٍ )فقٍد تقدَّ
ـي أٍف نبدأى  ،جاءى نكرةن  (َلْوَعةٌ ) فكانىٍت شبوي الجممًة مف الجاًر كالمجركًر كالمضاًؼ  ،الجممةى بنكرةو  كال يستقي

كالغرضي مف تقديـً الخبًر عمى المبتدًأ ىكى التَّنبيوي إلى أمرو عظيـو يحدثي في زمفو  ،إليًو أكلى بالتَّقدُّـ
عةي الًَّتي تيفيدي في ذكًرىا التَّحسُّر أالَّ كىكى المَّك  ،فأرادى إبرازى الزَّمًف منبّْيان إلى ذلؾى األمًر العظيـً  ،متتابعو 
 .كالحزفي 
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ـى لوي :  (شاعًر القيطريفً )كقكًلًو في مدًح الشَّاعًر خميؿ مطراف   (الكامؿ)في حفؿو أيقي

  (1)افٌ مَ جُ  ؾَ نْ مِ  افِ ذَ ي اآْل فِ ر  وَ غُ   دٌ ئِ اَل قَ  ؾَ نْ مِ  ادِ نَ جْ اأْلَ  يْ فِ  اِ تَ 

ـى الخبري شبوي الجممًة مف  ( في َقاَلِئدٌ عمى المبتدًأ النَّكرًة ) (ِفْي اأْلَْجَناِد ِمْنؾَ )الجاًر كالمجركًر فقٍد تقدَّ
ـى  ،كذلؾى ألفَّ المبتدأى نكرةه  ،صدًر البيتً  َـّ قدَّ ، ث  كقٍد بدأى البيتي بقسـو

ـي الجنكًد عمى ،فيكى يقمّْدي الجنكدى القبلئدى الفخريَّةى  ،الخبرى إلظياًر المكاًف ألىمّْيتوً  القبلئًد تأكيدان  كتقدي
ري تقدُّـ الخبًر في عجًز البيًت،  َـّ يتكرَّ ألىميًَّة الدَّكًر المنكًط بيذا الشّْاعًر الًَّذم يشبّْيىوي بالقائًد لمجيًش، ث
، فجاءى الخبري شبوى الجممًة  مافه لكٍف ىذًه المرًَّة يصؼي فييا الشّْعري عندما يقعي في أيًذًف السَّامعيفى كأنَّوي جي

التَّأكيدي عمى  وً نفسً  كلمغرضً ( افٌ مَ جُ ( متقدّْمان عمى المبتدًأ النَّكرًة )ؾَ نْ مِ  افِ ذَ ي اآْل فِ لجاًر كالمجركًر )مف ا
 .أىميًَّة المكافً 

الًح منذي سيًدنا محمَّدو  كالخمفاًء الرَّاشديفى في قصيدةو طكيمةو :  كقكًلًو متغزّْالن معنكيَّان، كذاكران السَّمًؼ الصَّ
 ( زجالر  )

 (2)افِ عَ مْ اأْلَ  رِ صَ قْ أَ بِ  اءَ رَ مِ و الْ مُ جْ تَ       اأْلََفاِضِؿ ِعْبَرةٌ  فَ مِ  فَ يْ فِ الِ ي الس  فِ  

ـى الخبري كىكى شبوي الجممًة مف الجاًر كالمجركًر  كذلؾى  (،ِعْبَرةٌ )عمى المبتدًأ النَّكرًة  (ِفي الس اِلِفْيفَ )فقٍد تقدَّ
كًء عمى السَّالفيفى مف األخياًر كالعمماًء ألفَّ الحديثى عنييـ  كقٍد أرادى الشَّاعري  ،ألنَّوي نكرةه  بذلؾى تسميطى الضُّ

ـٍ أىُـّ ما ييذكري في القصيدًة كقٍد جاءى بقرينًة تقديـً الخبًر عمى المبتدًأ مف خبلًؿ شبًو الجممًة  ،يطكؿي  كىي
 .كمشيرةن إليوً  ،ةن لتقديـً الخبرً فقٍد جاءىت داعم (ًمفى اأٍلىفىاًضؿً )الكصفيًَّة مف الجاًر كالمجركًر 

ًة اإلسبلـً محمَّد رشيد رضا في خاتمًة القصيدًة : ) جَّ  (البسيطكقكًلًو في رثاًء حي
 (3)بِ يْ رِ تْ تَ وَ  دٍ حْ ى لَ لَ إِ  رَ يْ صِ ى أَ ت  حِ       وِ بِ  َس يْ خِ أَ  فْ ى أَ آبَ ٌد فَ يْ عَ  ؾَ عْ مَ  يْ لِ  

ـى الخبري كىىكى شبوي الجممًة مف الجا رى المبتدأي ألنَّوي جاءى نكرةن، كجاءىٍت شبوي كتأخَّ  (،يْ لِ ًر كالمجركًر )فقٍد تقدَّ
( قرينةن داعمةن لتقدُّـً الخبًر عمى المبتدًأ، كالغرضي مف ذلؾى إبرازي ؾَ عْ مَ الجممًة مف الجاًر كالمجركًر )

ميًر الكصًؿ العائًد عمى أىميًَّة المصاحبًة لمفقيًد، كتأكيًد عمى العبلقًة بينًيما مف خبلًؿ الـً الجرّْ لض
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َـّ الـً الجرّْ يْ لِ المتكٌمـً ) كىذا  (َمْعؾَ )  المرثيُّ  كىكى  عمى المخاطبً  اؿً كالدَّ  م تبلهي ذً الَّ  الكصؿً  لضميرً (، ث
رى المب دليؿه  ـى الخبرى الميؤكًّْد عمى ىذًه العبلقًة كأخَّ تدأى آخري عمى قكًَّة العبلقًة بيفى الشَّاعًر كالفقيًد، لذلؾى قدَّ

 .النَّكرةى، كالدَّاؿي عمى العيًد الًَّذم بينييما، كذلؾى لبياًف نكًع العبلقًة التَّعاىديًَّة القكيَّةً 

 القصيدةى  ىذهً  قاؿى  إذٍ  ،في ليبيا األخضرً  د الميدم كالي الجبؿً محمَّ  األكبرى  المجاىدى  يمدحي  وً كقكلً 
 (الخفيؼ):  كسيّْ نريؼ السُّ حمد الشَّ أ المجاىدى  اعرى الشَّ  بوً  معارضان 

 (1)ءُ اَل تْ ٌع فَ رُ ذْ أَ وَ  اهُ بَ كَ نْ مِ    ٌض يْ رِ ي  عَ وَ ُه قَ د  ٌة قَ عَ بْ رَ  
ـى الخبري ) ران ألفَّ في هُ د  قَ (، كجاءى المبتدأي )ل بالقصيِر القامِة ول بالط ويؿِ كتعني ) (ةٌ عَ بْ رَ فقٍد تقدَّ ( مؤخَّ

إلضفاًء أىميَّةو لمكصًؼ الًَّذم  الخبري  ـى تقدَّ  كقدٍ (، هُ د  قَ ) المبتدًأ ضميران يعكدي عمى الخبًر كىكى الياءي في
ـى الخبري كذلؾى في الجممًة الًَّتي تمتيا في قكًلًو ) َـّ تقدَّ ، ث ي  وَ قَ يكصؼي ًبًو الممدكحي كىكى محمَّدي الميدمُّ

 ،لممنكبيفً  كىما صفتافً ( ٌض يْ رِ ي  عَ وَ قَ ( بعدى الخبًر المتعدًّْد )اهُ بَ كَ نْ مِ كجاءى المبتدأي )(، اهُ بَ كَ نْ ٌض مِ يْ رِ عَ 
فًة  ـي الصّْ ، تقدي ميري المتصؿي بالمبتدًأ كالعائًد عمى الخبًر، كالغرضي مٍف ذلؾى كالمسكّْغي لتقدُّـً الخبًر ىكى الضَّ

براًزىىا فًة كا   .عمى المكصكًؼ ألىميًَّة الصّْ
 (2)لمقاتؿه محمده. مثؿي : لراجعه المبعدي، ،البتداءِ  بالـِ  الخبرُ  إذا اقترفَ  ج.

كمثاؿي ذلؾى قكؿي الٌشاعًر مادحان صديقنوي العزيزي محمكد سامي الباركدم في الميساجبلتى الشّْعريًَّة الًَّتي 
 (ويؿالط  دارٍت بينما، كفي مطمًع القصيدًة : )

 (3)ـٍ ت  حَ مُ  ؾَ اَل عُ  يْ ؽٍّ فِ حَ  رِ يْ دِ قْ تَ لِ         ـٍ نَ مْ نَ مُ  رِ كْ شُ اٍف بِ عَ  فْ مِ  اُ  ؾَ لَ  
( ـى الخبري ميري العائدي عمى الممدكًح (اُ ( عمى المبتدًأ لفًظ الجبللًة )ؾَ لَ فقٍد تقدَّ ، كذلؾى ألفَّ الخبرى كىكى الضَّ

ـي الخبًر عمى المبتدًأ رغـى  دارًة كجاءى تقدي اقترفى ببلـً االبتداًء الًَّتي تيعتبري مف األلفاًظ الًَّتي ليا حؽُّ الصَّ
، فكافى العطاءي مف أىميًَّة المبت دًأ بيدًؼ التَّشكيًؽ، فالقارئي يسمعي كممةن لؾى فينتظري العطاءى بشكؽو عظيـو

 .اً العظيـً كىكى خيري العطاءً 
 (البسيطـ : )1946كقكًلًو في رثاًء شقيًقًو نسيب الًَّذم تيكفي سنةى 

ـُ َتْحُسُدَىا    (4) ْشَتَغْمَت ِبُحس اٍد َوُعذ اؿِ َوَما ا      َلَؾ اْلَمزَاَيا ال ِتي اأْلَْقَوا
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دخمٍت  يتً الَّ  االبتداءً (، كذلؾى ألفَّ الخبرى اقترفى ببلـً اْلَمزَاَيا( عمى المبتدًأ المعرفًة )َلؾَ الخبري ) ـى تقدَّ  فقدٍ 
ـي عمى المبتدًأ كجكبان، كا يجعموي  االبتداءً  ببلـً  الخبرً  كاقترافي عمى ضميًر الكصًؿ المعرفًة،  لغرضي مف يتقٌد

كًء عمى المرثيّْ شقيقًو )نسيب(، كتشكيًؽ القارًئ لمعرفًة ما ليذا المرثيّْ مف شأفو  ذلؾى تسميطي الضُّ
فاًت الطَّيبًة ال  فاتي الًَّتي تحسدي النَّاسى صاحبىيا، رغـى أفَّ صاحبى الصّْ ، فكانٍت تمؾى المزايا كالصّْ عظيـو

، كحاًؿ المرثيّْ   .يحسدي النَّاسى
ـى إالَّ محمَّده، بإل   محصوراً  المبتدأُ  افَ إذا ك د. ، أٍك : إنَّما، أٍك أنَّما، مثؿي :  ما لىنا إالَّ اتباعي محمَّدو كما قا

، إٍذ يجبي تأخيري المحصكًر.  ( 1)عممتي أنَّما قادـه أخكؾى
 (ويؿالط  كقكًلًو في رثاًء كالدًة متصرًّْؼ جبًؿ لبنافى نعكـ باشا : )

 (2) دِ اقِ رَ فَ مْ لِ  ةٌ بَ حْ  صُ ل  د  إِ الوُ  فَ مِ  ىجَ الد   وِ مَ يْ مَ  يْ فِ  ـِ جْ الن   اةِ عَ رُ لِ  ؿْ ىَ وَ  
ـى الخبري ) فقدٍ  ( ألفَّ المبتدأى ةٌ بَ حْ صُ عمى المبتدًأ ) (ـِ جْ الن   اةِ عَ رُ لِ ) (شبوي الجممًة مف الجاًر كالمجركرً تقدَّ

الخبري الًَّذم جاءى بعدى حرًؼ االستفياـً )ىٍؿ( قدَّموي جاءى نكرةن، كحيصرى كذلؾى في الخبًر بإالَّ الًَّتي سبقتوي ك 
الشَّاعري لغرًض الكشًؼ عف الشُّخكًص الًَّذيفى يصاحبكفى نجـى الفرقًد، ألنَّييـ يسيركفى المَّيؿى في ترقًُّب 

، فقٍد أرادى الشَّاعري برعاًة النَّجـً ىؤالًء الَّذً  ، كىذا حاؿي مىٍف ييصابي بخطبو جمؿو يف ييفقدكفى األىًعزَّةى النُّجكـً
زًف عميييـ  .فييحرمكفى النَّكـى مف ًشدًَّة الحي

 

ـي المفعكؿي بًو عمى الفاعًؿ في الحاالًت اآلتيًة :  عمى الفاعؿِ  بوِ  المفعوؿِ  ـُ تقدي .2  كيتقدَّ
ـى عمران زيده، كيجكزي ، كقكًلنا : ما أكرـى عمران إالَّ زيده، إنَّما أكر ماإن    أوْ بإل   الفاعؿُ  ذا انحصرَ إِ أ. 

ـي الفاعًؿ عمى المفعكًؿ بًو. في الشّْعًر تقدي
(3) 

ان مع صديًقًو المقرًَّب شعر  ناءى كالثَّ  المديحى  كمثاؿي ذلؾى في ديكاًف أميًر البياًف، في قكًؿ الشَّاعًر متبادالن 
  (ويؿالط  )محمكد سامي الباركدم :  األديبً 

 (4)يْ مِ عَ  وُ فُ رْ طَ  فْ ُر مَ يْ ًا غَ نَ سْ حُ  رُ كِ نْ يُ وَ         ةٌ امَ ئَ  لِ ل  اَف إِ سَ حْ اإْلِ  رُ كِ نْ يُ  ؿْ ىَ وَ 
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 بسببً  عمى الفاعؿً  بوً  المفعكؿي  ـى تقدَّ  كقدٍ  (،ِلَئاَمةٌ ) عمى الفاعؿً  (اإلحسافَ ) بوً  المفعكؿي  ـى تقدَّ  فقدٍ 
 جمعي ) ئامةً المَّ  كتحقيرً  ،عظيـو  مؽو كخي  اإلحسافً  إبرازي  قديـً ىذا التَّ  مفٍ  ، كالغرضي  (ِإل  ) ػً ب الفاعؿً  انحصارً 

 يفى ذً الَّ  كىؤالءً  ـ في األرضً يً تً عمى قمَّ  أكيدً كالتَّ  ،حقيرً في التَّ  زيادةن  ةً القمَّ  بجمعً  جاءى  كقدٍ (، ئاـو لً  مفٍ  ةو قمَّ 
 لبيتً ا في عجزً  رى كتكرَّ  ،ـىً في تحقيرً  ـ زيادةه ىً ذكرً  كتأخيري  ،ةه قمَّ  كىـٍ  ـ لئيمةه يي طباعي  اإلحسافى  نكركفى يي 

 عمى الفاعؿً  (ُحْسَناً ) بوً  المفعكؿي  ـى تقدَّ  إذٍ  ،وً نفسً  كلمغرضً  ،وً نفسً  غً بالمسكّْ  عمى الفاعؿً  بوً  المفعكؿً  تقديـً 
 كىذا دليؿه  ،البصرً  عمى عمى ـي يتقدَّ  الجماؿي  أمٍ  فالحسفي  ،أعمى البصرً  كىكى  (َغْيُر َمْف َطْرُفُو َعِميْ )

 األعمى كقبيحً  معً  الكجوً  كالحسفي  يتساكل البصيري  فيؿٍ  ،عمى الحقيرً  العظيـً  تقديـً  عمى ضركرةً  آخري 
 قديـً في ىذا التَّ  اعري الشَّ  أجادى  كقدٍ  ، أعمى البصرً إالَّ  الحسفى  نكري كال يي  ،نكره مف القكؿً فيذا مي  ،،الكجوً 
  .إجادةو  خيرى  أخيرً كالتَّ 

 (ويؿالط  ألضحى : )كقكًلًو في تينئًتًو لمشَّيًخ محمَّد عبده بمناسبًة عيًد ا

 (1)هُ دُ ىْ زُ  ف  اىُ وَ ا سِ مَ يْ فِ  ةً رَ بْ ا عِ دَ غَ       رٌ اىِ وَ  جَ ل  إِ  وِ يْ يِ مْ  تُ اَل فَ  ـٌ يْ كِ حَ 

ـى المفعكؿي كىكى ضميري الكصًؿ في الفعًؿ المضارًع ) ( لَّ إِ بعدى أداًة الحصًر ) عمى الفاعؿً ( وِ يْ يِ مْ تُ فقٍد تقدَّ
ميًر المتصًؿ بالفعًؿ في محؿّْ نصًب مفعكؿو بًو، كألىفَّ الفاعؿى حيصرى ( كالمسكّْغي كجك رٌ اىِ وَ جَ ) كىكى  دي الضَّ

ـي (ل  إِ بأداًة الحصًر ) ، كبيذا يككفي ىناؾى مسكّْغاًف لتقدُّـ المفعكًؿ بًو عمى الفاعًؿ، كالغرضي مف ذلؾى تكري
ْـّ صفاًتًو كأفضًميا، كربَّما قصدى الممدكًح الشَّيًخ محمَّد عبده، كالتَّأكيدي عمى دكًرًه مف خبلًؿ ذكًر أى

بالجكاىًر الحكـى كالمكاعظى كالدُّركسى الًَّتي ييقدّْمييا لتبلميًذًه، كليذا فإفَّ المجيءى بمسكّْغيًف لتقدُّـً ذكًر 
 الممدكًح كىكى المفعكؿي بًو ىينا جاءى في محمًّْو.

:)كقكًلًو ييرثي محمكد سامي باشا رئيسى نظَّاًر مصرى زمفى االن  (البسيطتداًب البريطانيّْ

 (2)امَ جُ الم   ظِ فَ حْ ٍؿ يَ يْ خَ  بِ اكِ رَ  ؿ  ا كُ مَ   هُ دَ و  عَ تَ  فْ  مَ ل  إِ  رَ مْ اأْلَ  فُ سِ حْ  يُ َل 

ـى المفعكؿي بًو كىكى االسـي الظَّاىري ) رى الفاعؿي كىكى االسـي المكصكؿي كتابعيوي )رَ مْ اأْلَ فقٍد تقدَّ  فْ مَ (، كتأخَّ
غي ليذا التَّقدُّـً كجكدي أداًة الحصًر إالَّ إٍذ حيصرى الفاعؿي في المفعكًؿ بًو، ككذلؾى جاءى ضميري كالمسكّْ  (هُ دَ و  عَ تَ 

الكصًؿ العائًد عمى المفعكًؿ بًو، كقٍد اتَّصؿى ببعًض الفاعًؿ، كبيذا يككفي ىينا قٍد كردى مسكَّغاًف لتقدُّـً 
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حساًنًو عمى الًَّذم ييحسنوي، فيكى الًَّذم المفعكًؿ بًو عمى الفاعًؿ كالغرضي مف ذلؾى تأكيدي أى ميًَّة األمًر كا 
يىظيري لمعىياًف قبؿى ظيكًر فاعًمًو، فمٍك مرٍرنىا مف شارعو ككجدناهي معبَّدان، كقٍد كافى قبؿى ذلؾى غيرى معبَّدو 

َـّ سأٍلنىا عمٍَّف  مفٍ لفرٍحنىا بتعبيًدًه، كىكى بمثابًة األمًر الميٍحسىف، كقٍد كقعى عمى أعيًننا قبؿى معرفًتنا ب عبَّدىهي، ث
َـّ  ـى لنا معرفةي األمًر ثَـّ عرفنا صاحبىوي، كىكذا تيعرؼي األمكري أكَّالن، ث عبَّدىهي فعرفناهي كشكرناهي، كلكٍف تقدَّ

ادًر عنييـ ييـ أٍك نذمُّييـ حسبى حسًف أٍك قبًح األمًر الصَّ  .نعرؼي أصحابىيىا فنمدحي

فاني عدكُّم.صالً مت   ضميراً  بوِ  عوؿُ المف إذا كافَ . ب  (1)، كقكًلنا : أكرمني زيده، جى

 ( الوافركقكًلًو في رثاًء كبيًر سدنًة الكعبًة عبد القادر الشَّيبيّْ كىكى مف أعياًف مكَّةى : )

 (2)يانِ جَ شَ  دْ ـٌ قَ يْ سَ  وُ نْ مِ  ـْ اكُ جَ شَ       اً نَ زْ حُ  بِ طْ خَ ا الْ ذَ يَ بِ  ـْ كُ رَ اطِ شَ أُ 

ـى عمى ـْ اكُ جَ شَ ـى المفعكؿي بًو كىكى ضميري الكصًؿ في الفعًؿ )تقدَّ  فقدٍ  ( الدَّاؿُّ عمى الجماعًة  كقٍد تقدَّ
( كالمسكّْغي ليذا التَّقدُّـً كجكدي ضميًر الكصًؿ بعدى الفعًؿ كىكى ـٌ يْ سَ الفاعًؿ كىكى االسـي الظَّاىري كالنَّكرةي )

، كالغرضي مٍف ىذا التَّقدُّـً لممفعكًؿ بًو عمى الفاعًؿ ىكى أىميَّةي المفعكؿي بًو، كككفي الفاعًؿ نكرةه فقٍد تأخَّ  رى
 ، المفعكًؿ بًو فيكى ضميري الجماعًة المخاطبيفى كالًَّذم يدكري محكري الحديًث عنييما مٍف حزفو كأشجافو

  ةً عريَّ الشّْ  رةً رك لمضَّ  المحذكؼً  عمى الفاعؿً  وً بً  المفعكؿي  ـى تقدَّ ( يانِ جَ شَ ككذلؾى في الكممًة األخيرًة )
 .كلمغرًض نفًسوً 

رى مدينةى أدرنةى التُّركيَّةى : )  (ويؿالط  كقكًلًو يمدحي الجيشى العثمانيّْ لمَّا حرَّ

ـْ  َبَقاَيا الس ْيِؼ َتْبِكي َفَأْصَبَحْت   تْ انَ كَ وَ   (3)امَ الس   ةُ كَ ئِ اَل ًا مَ ر  طَ ُتَضاِحَكُي

ـى المفعكؿي بًو كىكى ضميري ال ًر ُتَضاِحَكُيـْ كصًؿ التَّابًع لمفعًؿ المضارًع )فقٍد تقدَّ ( عمى الفاعًؿ الميتأخّْ
(، كالمسكّْغي مف التَّقديـً إعطاًء أىميَّةو لبقايا السَّيًؼ كىيى دالئؿي عمى الجياًد في امَ الس   ةُ كَ ئِ اَل مَ كتابًعًو )

ئكةى شأنييا عظيـه، إالَّ أفَّ الشَّاعرى أخَّرىىا كرغـى أفَّ المبل سبيًؿ اً، فصكَّرىىا تتضاحؾي مع مبلئكًة السَّماءً 
ـى عمييىا مدعّْماًت الجيادً  ، كىذا  كقدَّ ؿَّ النَّصري ًمف اً تعالى عمى الجيًش العثمانيّْ الخالًص، كالًَّتي بيا حى
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ـي تعظيـو لمجياًد كالسَّيًؼ ككؿّْ متعمقاًتًو، إٍذ جعميىا تتضاحؾي مٍع مبلئكًة السَّماًء ال دَّاعمًة لمجياًد تقدي
 .كالميرسمىًة مف اً تعالى لتأكيًد النَّصرً 

 (الكامؿ)خرل : أي  الباركدم في قصيدةو  مادحان  ياؽً السّْ  في ذاتً  وً كقكلً 

 (1)عِ دُ خْ اأْلَ  ـَ يْ قِ تَ سْ مُ  ؿَ ل  ى ُيذَ ت  حَ  ةً تَ فْ لَ  ؾُ يَ  ـْ مَ ٌؿ فَ وْ قَ  وِ صِ عْ يَ  فْ إِ   

(، ؿٌ وْ قَ كىكى االسـي الظَّاىري ) عمى الفاعؿً ( وِ صِ عْ يَ يري الكصًؿ في الفعًؿ )المفعكؿي بًو كىكى ضم ـى تقدَّ  فقدٍ 
تقدُّـً المفعكًؿ بًو عمى الفاعًؿ ألفَّ المفعكًؿ بًو جاءى ضميران متًَّصبلن يشيري إلى الممدكًح، في حيًف  غي كمسكّْ 

ران  ، كلك قكًؿ الممدكًح كىكى االسـي الظَّاىري جاءى متأخّْ ٍف ككافى الفاعؿي فَّ األىَـّ ىينا ىكى الممدكحي ال قكليوي، كا 
رى الفاعؿي ألنَّوي  ـي المفعكًؿ بًو، ألنَّوي أشارى إلى الممدكًح، كتأخَّ كافى قكليوي في مكضًع مدحو كًمٍف ىينا جاءى تقدي

ا ييريدي الشَّاعري إبرازىهي ك  ، كًلمى ـي يككفي دائمان لؤلىْـّ وي أشارى إلى قكًؿ الممدكًح، كالتَّقدُّ  .تكضيحى

 (البسيطكقكلو في رثاء حجة اإلسبلـ العبلمة محمد رشيد رضا في قصيدة طكيمة : )

   (2)بٍ وْ مُ غْ مَ  رُ يْ ي غَ دِ نْ عِ  ؾَ نَ زْ حُ  ف  كِ لَ   ـُ ىِ رِ بْ صَ بِ  اـٌ وَ قْ أَ  فَ زْ حُ الْ  بُ مِ غْ يَ  دْ قَ 

ـى المفعكؿي بًو كىكى كممةي ) كمسكّْغي التَّقديـً ىكى ككفي  كرةً النَّ ( اـٌ وَ قْ أَ ) الفاعؿً  عمى المعرفةي ( فَ زْ حُ الْ فقٍد تقدَّ
، كالغرضي مف ىذا التَّقديـً التَّحذيري مف خطًر الحزًف عمى نكرةن ( اـٌ وَ قْ أَ ، ككممًة )معرفةن ( فَ زْ حُ الْ كممًة )

نوي، كأخَّرى النُّفكًس، كمٍع ىذا نجدي أقكامان قادرةن عمى التَّغمًُّب عميًو عندى المصائًب، فقٍد قدَّمىوي لمتَّحذيًر م
ـى الًَّذيفى يتغمَّبكفى عمى الحزًف لمتَّأكيًد عمى خطًرًه، كعدـً مقدرىًة سكل القميًؿ مف األقكاـً عمى التَّغمًُّب  األقكا

 .عميًو، فكممةي أقكاـو )جمعي قمَّة( كتغمُّبيييـ عمى الحزًف دليؿه عمى قكًَّة الحزًف الًَّذم يتغمَّبي عمى الكثرةً 

دارةِ  إذا كافَ  ج. ؟ ،المفعوُؿ بِو مف األلفاِظ ال ِتي ليا حؽ  الص  كقكًلنا : كـٍ رجبلن أكرٍمتى
، كقٍد كردى في (3)

 ()الط ويؿكقكًؿ الشَّاعًر يشكك الزَّمافى :  ،ديكاًف أميًر البياًف القميؿي مف األمثمًة في ذلؾى 

 (4)بُ رُ غْ تَ وَ  يءُ ضِ تُ  اً رَ وْ ا طُ مَ ـُ الس  وْ جُ نُ   راً امِ سَ مُ  تُ يْ ضَ ا قَ يَ نْ ًة مِ مَ يْ لَ  ـْ كَ فَ  
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مف األلفاظى الًَّتي ليا حؽُّ  (ـْ كَ (، كذلؾى ألفَّ )تُ يْ ضَ قَ ) وً كفاعمً  عمى الفعؿً ( ـْ كَ المفعكؿي ًبًو ) ـى تقدَّ  فقدٍ 
دارًة، كقٍد قدَّمىيا الشَّاعري ىينا معاتبان ككاشفان عف مدل ألمًو كحزنًو لفراًؽ األحبًَّة كلبعًدًه عنيي  ـ، فيكى الصَّ

أرادى ىينا بيافى عدًد المَّيالي الًَّتي ال حصرى ليا كالًَّتي باتى فييا ساىران يراقبي نجكـى المَّيًؿ كىيى تيظيري 
، كفي ذلؾى داللةه عمى طكًؿ سيًرًه، كعمًؽ ألًمًو كحزًنوً   .كتىغيبي

 كيجكزي  ،هي ذي أستا وي، كافأى خالدان غبلمي ، كقكًلنا : أكرـى زيدان عمى المفعوؿِ  عائدٌ  ضميرٌ  بالفاعؿِ  صؿَ إذا ات  د. 
ـي  عرً في الشّْ   العمماءً  كبعضي  ،زيده  وي غبلمى  نا : أكرـى كقكلً   ةً عريَّ الشّْ  ركرةً لمضَّ  بوً  عمى المفعكؿً  الفاعؿً  تقدي

 (1).ركا ذلؾى جائزان في الحاالًت جميًعيىااعتب

 ( ويؿالط  ـ : )1886ييا سنةى كمٍف ذلؾى قكًلًو في كداًع مدرسًة الحكمًة الًَّتي تخرَّجى ف

 (2)اىَ رُ يْ مِ ي أَ افِ وَ قَ الْ  اغَ  صَ َل ، وَ ااىَ خَ أَ   ةٌ مَ يْ قِ عَ  اتِ مَ رُ كْ مَ مْ لِ  تْ قَ افَ  وَ اَل فَ 

ـى المفعكؿي بًو كىكى ) ( عمى الفاعًؿ المتَّصًؿ بًو ضميري الكصًؿ العائدي عمى المفعكًؿ بًو يافِ وَ قَ الْ فقٍد تقدِّ
(، يافِ وَ قَ الْ ليذا التَّقدُّـً ىكى كجكدي ضميرو متَّصؿ بالفاعًؿ كعائدو عمى المفعكًؿ بًو ) ، كالمسكّْغي (اىَ رُ يْ مِ أَ )

كالغرضي مف ىذا التَّقديـً التَّنبيوي ألىميًَّة القكافي كأفضميًتيا عمى غيًرىا كالًَّتي ميَّزىٍت الممدكحى عٍف غيًرًه 
إشارةه إلى دكًرىا في شيرًتًو كذيكًع صيًتًو، كليذا كافى  مف الشُّعراًء، فإبرازي القكافي كتقديمييا عمى أميًرىا

 .تقديمييىا في مكاًنوً 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(2/906) ،العمدة في النحك كمعو شكاىد تطبيقية ،عبد المنعـ فائز مسعد - 1
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 : الخاتمة

رةو ألميًر البياًف شكيب أرسبلف الَّذم أبرزى   ٍت ىذًه الدّْراسةي إلى الكشًؼ عف شاعريَّةو متفجّْ خميصى
القديـً الميحافًظ إلى الشّْعًر الحديًث في ديكانًو ظكاىرى أسمكبيَّةو كثيرةو في عصًر االنتقاًؿ مف الشّْعًر 

بصكرًه كأشكالًو المختمفًة، فقٍد حاكؿى بعمًؽ إدراكًو، كسىعًة ثقافتًو كاطّْبلعًو أٍف يجمعى بيفى الماضي العريًؽ 
ائدًه في لغًة الشّْعًر كتركيبتًو كبيفى الحاضًر المتأثًّْر باألدًب الغربي الكافًد  فأبرزى التَّناصَّ بأنكاعًو في قص

الكثيرًة، ككشؼى عف األلفاًظ كالمعاني العميقًة مف خبلًؿ الحقكًؿ الدَّالليًَّة، كالحقكًؿ التَّركيبيًَّة  فكافى 
 ديكانيوي مميئان بالظَّكاىًر األسمكبيًَّة، كلذلؾى يمكفي الخركجي بالنَّتائًج التَّاليًة :

اعًيا الميختمفًة، حيثي تجمَّى التَّناصُّ الدّْينيّْ مع : برزى في أشعارًه بأنك  ناص  الت   عمى صعيدِ :  لً أو  
األحداًث كالشُّخكًص في كثيرو مف قصائدًه، كذلؾى الىتمامًو بالقرآًف الكريـً كالحديًث الشَّريًؼ، كتأكيدًه 

وي الشّْعريًَّة، ممَّا يرقى  بألفاظًو كمعانيًو إلى مكانةو  عمى إبراًز معاني القرآًف الكريـً كتضمينًيا نصكصى
 عاليةو 

، كالسَّيًر عمى خيطى شعراًء عصكًر   كأمَّا التَّناصُّ األدبي فقٍد كافى بارزان مف خبلًؿ إحياًء الشّْعًر القديـً
كزىيًر ابًف أبي سيممى مف  مختمفة أعطٍت ركنقان لمُّغًة العربيًَّة كأدبًيا، فقٍد تناصَّ مع أشعاًر امرًئ القيًس،

الميتنبي كأبي العبلًء المعرم مف شعراء العصر العباسي، كغيًرىـ مف كباًر شعراء العصر الجاىمي، ك 
 .الشُّعراءً 

 كأمَّا التَّناصُّ التَّاريخيُّ فقٍد اختارى الشِّاعري األحداثى التَّاريخيَّةى المييمَّةى, كالَّتي كافى ليىا األثري في تحكَّالتو 
، كسقكًط األندلٍس، كمعركًة كيٍبرىل لمعالـ، أٍك تركٍت أثران في نفكًس النَّا ًس فتراتو طكيمةو، كمعركًة حطّْيفى

 .ببلًط الشُّيداًء، كحادثًة مقتًؿ الحسيًف، كسقكًط الًخبلفًة العثمانيًَّة كغيرىا

ـٍ يتناكٍؿ أغانيى شعب يَّةن أٍك كأمَّا التَّناصُّ الشَّعبي فقٍد رىكَّزى فيًو عمى األمثاًؿ الشَّعبيًَّة، كاألقكاًؿ المىأثكرًة، كل
أىازيجى كمىا ىك الحاؿي في شعًر التَّفعيمًة، كذلؾى مف أجًؿ الًحفاًظ عمى فصاحًة المُّغًة كقكًَّة األلفاًظ 
كالمعاني، فكافى تركيزيهي عمى األمثاًؿ الَّتي صدرىٍت عف حكماءى كخبراءى، إٍذ كافى أكثريىا ممَّا كردى عمى 

، كالعمؿى عمى االستمراًر في تداكًليا بيفى النَّاسً لساًف الخمفاًء كالحكماًء، ككافى ىدفيوي   .إحياءى ىذًه األمثاؿى
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، كذلؾى ألفَّ  ـٍ يبرٍز سكل في أبياتو معدكداتو أمَّا التَّناصُّ األيسطكرم فقٍد كافى قميبلن في ديكانًو، كل
ـٍ يكٍف لو ظ يكري بارزه في شّْعًر األسطكرةى كتكظيفىيا في الشّْعًر تطٌكرت حديثان في شعًر التَّفعيمًة، كل

 .العصكر اإلسبلمية المختمفة، كذلؾ لمخالفتيا لمعقيدة اإلسبلمية، كميميا إلى الخياؿ دكف الحقيقة

كقٍد تطرٍَّقتي في حديثي عٍف التَّناصّْ إلى أشكاًؿ التَّناصّْ الميختمفًة كالتَّناصّْ الرَّمزم كالتَّحكيرم 
 لمكشًؼ عف أشكاًؿ التَّناصّْ كداللًتيا. كاالمتصاصي كالتَّصريحي كغيًرىا، كذلؾى 

رٍت في قصائًد   ةِ للي  الد   الحقوؿِ  عمى صعيدِ :  ثانياً  تناكلىٍت الدّْراسةي أىـٍ الحقكًؿ الدَّالليًَّة الَّتي تكرَّ
ـي في نفًس الشَّاعًر مف خبلًؿ شعًر المناسباًت، كالشّْعري   الشَّاعًر شكيب أرسبلف، ككافى لىيا الكقعي العظي
، فتناكؿى حقؿى المكًت بصكرًه المختمفًة كالدَّالًة عمى نيايةو حتميَّةو قٍد تككفي خيران ًلئلنساًف، كقٍد  السّْياسيي
تككفي شرَّان لوي، كفي مجاًؿ المكًت العظيـً كالشَّيادًة في سبيًؿ اً تناكؿى الشَّاعري داللةى المكًت بصكرةو 

سٍب، كتناكؿى  ، جميمةو لمشَّييًد فىحى ـى في نفكًس األقربيفى المكتى بصكرةو مفزعةو لمىف يأتيًو بغتةن، كأثرىهي األلي
َـّ تناكؿى حقكالن أخرل كحقًؿ المرأًة  ، ث تناكلىوي ككاعظو لمنَّاًس كميؤثّْرو في النُّفكًس عندىما ييجـي بشكؿو مستمرو كى

زكجةو كبنتو كمناضمةو كداعيةو، كىذًه األدكاري ليجمعى صكرىىا المختمفةى كالدَّالالًت الَّتي تدؿُّ عمييا مف أـ  ك 
َـّ تناكؿى حقؿى المَّكًف كدالالتًو الكثيرًة فالمَّكفي األسكدي  المكركثةي ظمٍَّت تتطكَّري عمى مداًر الزَّمًف كتقمُّباتًو، ث

عمى الدّْماًء، كفي يدؿُّ عمى الحزًف  كلكنَّوي في المقابًؿ لكفي الكقاًر كالحشمةي، كالمَّكفي األحمري الدَّاؿُّ 
المقابًؿ ىك لكفي البيجًة كالسُّركًر، كالمَّكفي األصفري الدَّاؿي عمى المكًت كالنّْياياًت، كغيريىا مف األلكاًف ذاتي 
َـّ تناكؿى حقؿى المكاًف الَّذم دؿَّ عمى  الدَّالالًت المتشابيًة كالمختمفًة في آفو كاحدو حسبى السّْياًؽ كاليدًؼ، ث

، بدايًة اإلن ساًف كمسقًط رأسًو، كدؿَّ عمى نيايتًو كقبرًه، كتناكؿى المكافى ليدؿَّ عمى ذكرياًت عيكًد كفخرو
، كأخيران تناكؿى  يدؿُّ عمى سفرو طكيؿو ، كتناكلىوي ليدؿَّ عمى غيربةو ميؤلمةو، كى كمىا دؿَّ عمى ذكرياًت حيزفو كألـو

تناكلوي ليدؿَّ عمى باعثو إلى التَّضحيًة، حقًؿ الدّْيًف الًَّذم يدؿُّ عمى مبدأ اإلنساًف، كطمأن ينتًو كراحتًو  كى
كالمنطمًؽ إلى بمكًغ المجًد في الدُّنيا، كنيًؿ الثَّكاًب العظيـً في اآلخرًة، كمف جيةو أيخرل تناكؿى الدّْيفى 

ياًع كالتَّشتًُّت، كعدـً بمكًغ اليدؼ، كىكذا كانٍت قصائديهي ممئيةن ب الدَّالالًت العميقًة الكضعيّْ كداؿو عمى الضَّ
 .المتكافقًة حينان  كالميختمفًة آخرى 

: حيثي تناكلىٍت الدّْراسةي الحقكؿى التَّركيبيَّةى في ديكاًف الشَّاعًر شكيب  ةِ ركيبي  الت   الحقوؿِ  عمى صعيدِ :  ثالثاً 
األلفاًظ كالمىعاني، كذلؾى مف أجًؿ  أرسبلف مف خبلًؿ التَّركيًز عمى التَّأثيًر الدَّالليّْ لمتَّراكيًب النَّحكيًَّة عمى

إبراًز ما يريدي إبرازًه، كتحريؾى التَّفاعًؿ الميؤثًّْر عندى القارًئ أٍك المستمًع فتناكؿى الشَّاعري حقؿى التَّككيًد في 
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أٍك مقصكدان الكثيًر مف أبياتًو الشّْعريًَّة، ليدلّْؿى عمى أىميًَّة الميؤكًَّد عميًو سكاءى أكافى ممدكحان أٍك مرثيان 
ألغراًض معيَّنًة، كبسبًب إكثارًه مٍف شعًر الميناسباًت الحظنا أفَّ أكثرى الدَّالالًت التَّككيديًَّة كانٍت بحؽّْ 
الممدكًح أٍك المرثي، ككافى أحيانان يؤىكّْدي عمى مكافو مييـ  أٍك زمافو مييـ ، خاصةن ماضي األمًَّة اإلسبلميًَّة، 

يفى كفتًح بيًت المقدًس كغيًرىا، أمَّا حقؿي الحذًؼ فقٍد ناؿى نصيبان كبيران مف أشعاره، كذكرل األندلًس كحطّْ 
فقٍد عمدى إلى حذًؼ مىٍف ال يرغبي في ذكًرًىـ مف األعداًء كالعمبلًء، كحرصى عمى ذكًر القادًة كالخمفاًء 

باًب : " خيري الكبلـً ما قؿَّ كدؿَّ  األقكياًء، كالحذًؼ في كثيًر مف األحياًف كافى لغرًض الكزًف الشّْعرمّْ مف
" كلذلؾى كافى الشَّاعري يحرصي عمى حذًؼ ما قٍد ذيكرى سابقان، كحذؼى ما ىكى معمكـه بالضَّركرًة، كحذًؼ ما 

، أشارى إليًو في جمؿو سابقةو، أمَّا حقؿي التَّقديـً كالتَّأخيًر فقٍد أتىى بًو الشَّاعري لمدَّاللًة عمى أىميًَّة الميقدَّ  ـً

ـي خبران أٍك مفعكالن بًو رغـى أنَّوي يأتي بعدى المبتدأ أٍك الفاعًؿ، إالَّ أفَّ  كضركرًة التَّركيًز عميًو، فكافى الميقدَّ
، كبياًف دكًرًه في األحداًث، كتقديـً  تقدَّمىوي كافى لغايةو ضركريَّةو، قصدى منيا الشَّاعري إبرازى أىميًَّة الميقدَّـً

، كذلؾى مف باًب الفخًر بًو  كتذكيًر القارًئ كالسَّامًع بًو دكمان  الخميفًة كالقائدً   .الممدكًح أٍك المرثيّْ

كفي ثنايا قصائدًه كشؼى الشَّاعري عف دالالتو معبّْرةو عف فكرو عميؽو، فقٍد امتازى باستقرائًو لممستقبًؿ مف 
كقَّعى فييا سقكطى الًخبلفًة العثمانيًَّة، خبلًؿ دراسًة الحاضًر كالماضي بعمؽو، كذلؾى في قصائًدًه الَّتي تى 

كامتازى كذلؾى باستخداـً ألفاظو ذاًت دالالتو فخريَّةو تذكّْري بعظـً ماضي األمًَّة اإلسبلميًَّة مف خبلًؿ سرًد 
األحداًث التَّاريخيًَّة الَّتي كاكبىٍت انتصاراًت المسمميفى عمى األعداًء عمى مداًر ثبلثةى عشرى قرنان مف 

، كامتازى كذلؾى بصدًؽ مشاعرًه في مدًحًو لمشَّخصيَّاًت البارزًة، الزَّ  ماًف في ظؿّْ سيطرًتيـ عمى العالـً
كًر الفنيًَّة القكيًَّة، كىذا مىا جعموي ييمقَّبي بأميًر البيافً  براًز الصُّ  .كرثائًو ليىا، كىامتازى بدقًَّة الكصًؼ كا 

ي الباحثيفى ًلذىا فإنَّوي ييؤسفني أٍف ال أجدى باحثان  سمكبيّْان، كليىذا أٍكصى تناكؿى ديكانىوي بالتَّحميًؿ مكضكعيَّان كا 
 .بدراسًة ديكانًو مف النَّاحيتيًف المكضكعيًَّة كاألسمكبيًَّة، كبطباعًة ديكانًو كتداكلًو بكثرةو 
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 .أرسالف قائمة بمحتويات ديواف األمير شكيب :حؽالمم

 نالحظ مف خالؿ ما قالو أمير البياف أف محتوى ديوانو وقصائده تتناوؿ خمسة أمور :  

 .مراسالت سامية وتتضمف مدائح وتياني للصدقاء واألعالـ المعاصريف لمشاعر .9
 .مساجالت أدبية شعرية بينو وبيف أصحابو مف األدباء الشعراء .4
 تركوا بصمات واضحة في تاريخ األمة اإلسالمية. مراثي للعزاء واألمراء والقادة الذيف .9
 .وذكريات ليا عالقة بالتاريخ اإلسالمي كذكرى األندلس ،وقائع تاريخية ومدائح سمطانية .2
ديواف الباكورة الذي تناوؿ فيو فنوف الشعر التقميدية كالمدح والرثاء والغزؿ والفخر وشعر  .2

 .وبعضيا مقطوعات غير متصمة ،المناسبات

الديكاف قائمة لممحتكيات، كلكنو مقٌسـه إلى أقساـ كاضحة يمكف أف تسٌيؿ عمى  لـ يتضمف
الباحث تناكؿ القصائد كتحميميا حسب كؿ قسـ، إٍذ يتناكؿ فنا مف فنكف الشعر، إال أف ديكاف 
الباككرة الذم نسج قصائدىه أميري البياف في أكائؿ عمره، فقد تناكؿ بعض فنكف الشعر التقميدية دكف 

 .كترتيب إفراد

لذلؾ يمكف عمؿ قائمة بمحتكيات الديكاف، كمناسبة كؿ قصيدة مف قصائد الديكاف حسب الجدكؿ 
 اآلتي :

النص العنواف  الرقـ
 .الرئيس

 العنواف الفرعي
 .لمنص

رقـ الصفحة  .مناسبة النص
 .في الديواف

: تصدير ديواف .1
أمير البياف 

 لمخميؿ مطراف.

المقدمة األكلى 
 .لمديكاف

ث عف خصاؿ أمير البياف الحدي
كرحمتو في الشعر كاألدب كالسياسة، 
كدكره في خدمة األمة اإلسبلمية كالمغة 

 .العربية كأدبيا

 د

مقدمة أمير  .2
البياف شكيب 

 .أرسبلف

المقدمة الثانية 
لمديكاف بقمـ 

 .الشاعر نفسو

الحديث عف دكافع طباعتو لديكاف 
الباككرة كأىمية طباعتو كنشره، كرحمتو 

 .الشعر كاألدب مع

1 

القسـ األوؿ مف  .3
:  الديواف

قصيدة : قالت 
 .الزىكر

ار بيف شكيب أرسبلف كمحمكد حك 
سامي الباركدم يتناكؿ استشياد شكيب 

5 
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المراسبلت 
 السامية.

 
 

الرد عمى 
قصيدة لمحمكد 
سامي الباركدم 
يصؼ فييا 

 .شكقو لؤلمير
 

الرد عمى  
قصيدة 

لمباركدم بعثيا 
إلى األمير مف 
 جزيرة سيبلف.

قصيدة لؤلمير 
في تعزية 
الباركدم لفقده 

 .إحدل بناتو

أرسبلف ببعض أبيات ككتابات لمحمكد 
 .سامي الباركدم، كمشيدا بيا

حكار آخر بيف األمير كالباركدم في 
قصيدة تابعة لقالت الزىكر، يتبادؿ فييا 

 .الشاعراف األشكاؽ كالمحبة كالذكريات
 
 

ديقيف تبادؿ التحية كالشكؽ بيف الص
كتناقؿ األخبار مف خبلؿ القصيدتيف 
الحكاريتيف المتيف تبادليا مف لبناف إلى 

 .جزيرة سيبلف
 
 

كاف األمير في طبريا فعمـ بخبر كفاة 
إحدل بنات صديقو الباركدم فأرسؿ 
إليو بقصيدة معزيا كمكاسيا، كمادحا 

 .صبره، ككاصفا حزنو كألمو

 
 
7 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

15 

ي مف القسـ الثان . 4
: في  الديواف

مساجبلت شعرية 
 كمفاكيات أدبية.

مقطكعات 
شعرية أرسميا 
مشيدا بعبد ا 

 .فكرم
 

قصيدة في 
مدح إسماعيؿ 
باشا صبرم 

متصرؼ 
 .اإلسكندرية

 
 
 

أرسؿ بمقطكعات شعرية مادحا عبد 
ا فكرم، كقد أشار عميو في ذلؾ 
الشيخ محمد عبده حينما كاف مرافقا 

 .لؤلمير في بيركت
 

أرسؿ إلى صديقو المرحـك إسماعيؿ 
باشا صبرم متصرؼ اإلسكندرية 
مشيدا بمكاقفو كخدمتو لكطنو في 

 قصيدة طكيمة.
 
 

كتب القصيدة في حضرة كبار عياف 
طرطكس محمد بؾ راسـ حينما حمى 

18 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

22 
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قصيدة كتبيا 
في طرطكس 
عندما كاف في 
طرقو إلى 

األستانة 
مبعكثا عف 

 .جبؿ حكراف
 
 
 

قصيدة كتبيا 
في الرد عمى 
ر الشاعر الكبي

خميؿ مردـ بؾ 
الذم أعجب 

بقصيدتو 
 .السابقة

فتاة جميمة مف عاشؽ ليا كانا يعمبلف 
في معمؿو تابع لمبؾ محمد راسـ، 
فحضر األمير تمؾ الحادثة كقاؿ 
القصيدة متغزال بالفتاة، كمشيدا بحامييا  

  .كعاذرا العاشؽ اليائـ
 
 

أعجب الشاعر الكبير خميؿ مردـ بؾ 
دة االمير التي نسجيا في بقصي

طرطكس فرد عمييا مداعبا، كطمب مف 
االمير إجازتو، فأجازه بقصيدة فكاىية، 
ثـ أشاد األمير بشعر مردـ كذكر لو ما 

  .دار في طرطكس بأسمكب آخر

 
 
 
 
 
 
 

24 

حادثة سياسية  .5
استحالت فكاىة 

 .أدبية

قصيدة كتبيا 
األمير في 
 الكاتب الكرد
عمي مداعبا لو 
بعد نجاتو مف 
مف السجف إثر 

 .كشاية عميو
 

قصيدة مف 
شعر 

المعارضات في 
مدح السيد 
الميدم، رضي 

كشى كاش زمف السمطاف الحميد كشاية 
سكريا بأنو  الكرد عمي كاتب في

يحرض عمى الدكلة العثمانية، فمكحؽ 
مف الدكلة، فاختفى عف األنظار، 
كتدخؿ األمير كأحد مشايخة الغكطة 
كيدعى الشيخ طاىر مف أجؿ العفك 
عنو، فتـ العفك عنو، فكتب فيو ىذا 

  .القصيدة يصؼ حالو كىك مطارد
كتبيا في مرسيف بعد اطبلعو عمى 

أحمد قصيدة المجاىد األكبر السيد 
الشريؼ السنكسي في ليبيا كتبيا في 

رضي ا عنو  –مدح اإلماـ الميدم 
كفييا يتناكؿ مناقبو كأخباره كدكره في  –

28 
 
 
 
 
 
 
 

31 
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 ا عنو،
 
 

قصيدة في 
مدح الخديكم 

 تكفيؽ. 
 

قصيدة تاريخ 
 .مكلكد عزيز

 
قصيدة عمى 
شكؿ جكاب 
عالـ في 

 .البكسنة
 

  .إحياء الشريعة ككحدة األمة
 

قاليا في مدح الخديكم تكفيؽ في 
القاىرة عندما ذىب لزيارتو برفقة الشيخ 

 .محمد عبده
قاليا مينئا عزيز عزت باشا  أحد 

صر بمكلكد جديد سماه )عزت أعياف م
 .حسف( ككاف ذلؾ في سكيسرا

قاليا مشيدا بالعالـ الفاضؿ شاكر 
 .أفندم مسيحكفيتش اليرسكي 

 
 

33-34 
 
 

37 
 
 

38 

ذكرل شاعر   
 األلماف الحكيـ.
زيارة قبر خالد 

 .بف الكليد
حفؿ تكريـ 
 كبار الشعراء.

حفؿ شاعر 
القطريف خميؿ 

 .مطراف
مير حفؿ أ

الشعراء أحمد 
 .شكقي

 
حفؿ ذكرل 

الميبلد 

قاليا في ذكرل الشاعر األلماني غكتو 
 .عندما زار بيتو في فرانكفكرت

 –قاليا حينما زار قبر خالد بف الكليد 
 .في حمص –سؼ ا كرسكلو 

كبار الشعراء  ما أنشده في حفؿ تكريـ
 .كعمى رأسيـ حافظ إبراىيـ في مصر

أبيات قاليا في الحفؿ الذم أقيـ لشاعر 
 .القطريف خميؿ مطراف في لبناف

 
أرسؿ بقصيدة كىك في أمريكا إلى حفؿ 
تتكيج أحمد شكقي في مصر أميرا 
لمشعراء عاـ ألؼ كتسعمائة كسبعة 

 .كعشريف
قصيدة قاليا في مدح الشيخ عبد ا 

يفي ذكرل ميبلد الخمسيف في البستان

39 
 

39 
 

40 
 

41 
 
 

42 
 
 
 

44-45 
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الخمسيف لمشيخ 
عبد ا 

 .البستاني
قصيدة حفمة 
عبد الحميد بؾ 

 الرافعي.
 

بيركت، كقد أرسؿ بيا أثناء إقامتو في 
 .بارليف

قاليا في مدح الشيخ عبد الحميد بؾ 
الرافعي في ذكرل ميبلده التي ألقيت 

 .في طرابمس ككاف األمير في بارليف

 
 

47 
 

:  القسـ الثالث .6
في مراثي العمماء 

 .اءكاألدباء الكبر 

رثاء إماـ المغة 
الشيخ أحمد 
 فارس الشدياؽ.

 
رثاء محمكد بؾ 
نجؿ إبراىيـ 

 .فخرم بؾ
 

رثاء كالدة  
نعكـ باشا 
متصرؼ جبؿ 

 .لبناف
 

رثاء المرحـك 
عبد ا باشا 

 .فكرم الشيير
 

رثاء المرحـك 
 أميف بؾ فكرم

 
رثاء العبلمة 
الشيخ إبراىيـ 

 اليازجي.

لسابعة قصيدة قاليا األمير كىك في ا
عشرة مف عمره يرثي الشيخ أحمد 

 .فارس الشدياؽ في بيركت
 

قصيدة قاليا في رثاء المرحكـ محمكد 
بؾ نجؿ المرحكـ إبراىيـ فخرم بؾ 

 .كىك أحد أمراء الجبؿ
 

قصيدة قاليا في رثاء كالدة نعـك باشا 
 .متصرؼ جبؿ لبناف كمعزيا لو

 
 

قصيدة قاليا كىك في مصر في رثاء 
 باشا فكرم عندما تكفي الشيخ عبد ا

 .في األستانة، كنشرتيا جريدة المؤيد
 

قصيدة قاليا في رثاء المرحكـ أميف بؾ 
 فكرم نجؿ المرحكـ عبد ا بؾ فكرم.

قصيدة قاليا في رثاء العبلمة الشيخ 
إبراىيـ اليازجي في حفؿ تأبيف كبير 

 .أقيـ لو في بيركت
 

قصيدة طكيمة قاليا يرثي صديقو 

48 
 
 
 

49 
 
 
 

51 
 
 
 

53 
 
 
 

55 
 
 

59 
 
 

60 
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رثاء الشاعر 
الكبير محمكد 

 الباركدمسامي 
رثاء محمد بؾ 
فريد زعيـ 
 الحزب الكطني

 
رثاء نجؿ ابف 
عمو تكفيؽ 
أرسبلف في 

 .جنيؼ
رثاء األمير 
عبد القادر 
نجؿ الخديكم 
 عباس حممي.

رثاء المرحـك 
أحمد مختار 
أحد أعياف 

  .بيركت
 

رثاء الشيخ 
عبد العزيز 

 جاكيش.
 
 

اإلشادة برثاء 
شكقي لمشيخ 

 .جاكيش
رثاء كامؿ بؾ 

عيف األسعد

اعر الكبير محمكد سامي الحميـ الش
 .الباركدم )أمير الشعراء في كقتو(

قصيدة في رثاء القائد محمد بؾ فريد  
زعيـ الحزب الكطني المصرم كقد 

 .ـ 1919تكفي في ألمانيا سنة 
 

قصيدة قاليا في رثاء ممحـ نجؿ ابف 
عمو المرحكـ تكفيؽ أرسبلف كقد تكفي 
في األناضكؿ، كنعاه األمير في جنيؼ 

  .تو المذككرةفي قصيد
قصيدة قاليا في رثاء األمير عبد 
القادر نجؿ الخديكم عباس حممي كقد 
تكفي في بارليف، ككاف األمير الشاعر 

 ـ  1919في جنيؼ سنة 
قصيدة قاليا في رثاء المرحكـ أحمد 
مختار أحد أعياف بيركت في كقتو، 

  .ـ 1920ككانت كفاتو سنة 
 

قصيدة قاليا في رثاء الشيخ االبر 
العالـ األشير عبد العزيز جاكيش ك 

كأرسؿ بيا مف لكزاف إلى مصر كقد 
 .ق 1347كانت كفاتو سنة 

مقطكعة شعرية قاليا لما قرأ قصيدة 
أحمد شكقي في رثاء الشيخ جاكيش 

 .كقد نشرت في جريدة الشكرل
قصيدة قاليا في رثاء عيف أعياف جبؿ 
عاممة في لبناف، كمبعكث بيركت في 

يس آؿ عمي مجمس النكاب، كرئ
 .ق 1343الصغير الذم تكفي سنة 
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65-66 
 
 
 

67 
 
 
 

69 
 
 
 

72 
 
 
 

74 
 
 

74 – 75 
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أعياف جبؿ 
عاممة في 

 لبناف.
 

رثاء أخيو 
المرحكـ نسيب 

 .أرسبلف
رثاء العبلمة 
المغكم أحمد 

 .باشا تيمكر
رثاء صديقو 
الشيخ عبد 

 .القادر الشيبي
 

رثاء صديقو 
المقرب أمير 
الشعراء أحمد 

 .بؾ شكقي
لكعة أخ عمى 
أخيو، رثاء 
الشيخ عبد 

 السبلـ بنكنة.
 

قصيدة مؤثرة قاليا يرثي أخاه المرحـك 
األمير نسيب أرسبلف الذم تكفي سنة 

 .ق في بيركت 1346
قصيدة قاليا في رثاء العبلمة المغكم 
المرحكـ أحمد باشا تيمكر الذم تكفي 

 .ق 1349سنة 
قصيدة قاليا في رثاء الشيخ عبد القادر 

سدنة البيت الحراـ كعيف الشيبي كبير 
 .أعياف مكة المكرمة

 
قصيدة مطكلة كمؤثرة قاليا يرثي 
صديقو المقرب أمير الشعراء أحمد بؾ 

ق 1351شكقي الذم تكفي سنة 
 .ـ في مصر1932المكافؽ 

رثاء لمفخرة المغرب األخ األكبر الحاج 
عبد السبلـ بنكنة عيف أعياف تطكاف 
كالمغرب قاطبة، الذم تكفي سنة 

  .ـ1935ق المكافؽ 1353
 
 

76 
 
 

78 – 79 
 
 

81 
 
 
 

82 
 
 
 

86 - 87 
 

:  القسـ الرابع . 7
في المدائح 
السمطانية كشؤكف 

السياسة 
 .العثمانية

مجمكعة 
مقطكعات 

شعرية في مد 
السمطاف عبد 

د الثاني الحمي
كتعظيـ 
الخبلفة 

رىا في مقطكعات صغيرة كاف ينش
جرائد المؤيد كالشكرل تعظيما 
لمسبلطيف العثمانييف كالخبلفة العثمانية 
كاإلشادة بدكرىـ في كحدة األمة 
كاالىتماـ بيا، كاالنتصارات التي حققيا 
قادة الجيش العثماني في حركبيـ في 
اليكناف كالبمقاف كحدكد أكركبا الشرقية 

90 
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 العثمانية.
 

اإلشادة 
باستعادة مدينة 
أدرنة مف 

 .األعداء
اإلشادة بإعبلف 
الخميفة عبد 
الحميد الثاني 

لمدستكر 
 العثماني.

ذكر ساحة 
الجياد في 
الجبؿ األخضر 

 .في ليبيا
دعـ اإلخكة 
الميبييف في 
نضاليـ ضد 

االستعمار 
 .اإليطالي

 
 
 
 

 .ـ1892 -ق1310سنة 
العثماني قصيدة قاليا في مدح الجيش 

الذم تمكف مف تخميص مدينة أدرنة 
كتكابعيا مف األعداء بعد حرب البمقاف 

 .المشؤكمة
قصيدة قاليا في التعبير عف فرحو 
إلعبلف الخميفة عبد الحميد الثاني 
لمدستكر الجديد لدكلة الخميفة كتعظيـ 

 .مقاـ الخبلفة في نفكس المسمميف
قصيدة قاليا كىك في ساحة الجياد في 

ليبيا ضد االستعمار  -األخضر الجبؿ
 .اإليطالي مف طرابمس الغرب

 
أقيمت أسكاؽ خيرية في مصر لجمع 
التبرعات لئلخكة المجاىديف في ليبيا 
فأشاد الشعراء بيذه األسكاؽ، فقاؿ 
األمير قصيدة في ذلؾ ككاف إلى 
جانبو صديقيو أحمد شكقي كخميؿ 

 .مطراف

 
99 
 
 
 

101-102 
 
 
 

104 
 
 
 

107 – 108  
 
 
 
 
 
 
 
 

ذكرل حطيف   
كاإلشادة 

بالبطؿ صبلح 
 الديف األيكبي.

 
 

زار األمير مدينة طبريا في فمسطيف 
ق، ككقؼ عمى تبلؿ 1320سنة 

حطيف متذكرا البطؿ صبلح الديف 
األيكبي كجيشو ىاـز الصميبيف  فقاؿ 

يدتو المذككرة في اإلشادة بالبطؿ قص
 .كالمعركة كالجيش، كالنصر العظيـ

112-113 
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 ذكرل األندلس.

 
 

دعـ الخبلفة 
العثمانية في 
الحرب العالمية 

 .األكلى
 
 

 
قصيدة نظميا الشاعر في مسجد 
قرطبة أثناء زيارتو لؤلندلس سنة 

 .ـ1930
قصائد ألقيت في دمشؽ أثناء إخماد 
الثكرة العربية الكبرل عمى يد جماؿ 
باشا السفاح كالي سكريا آنذاؾ، كقد 

عمى  أقيمت االحتفاالت باالنتصار
الثكار، كتقدـ الجيش العثماني في 

 .الحرب
 

 
123 
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مجمكعة  .ديواف الباكورة .8
القصائد الَّتي 
نظميا األمير 
مف سنة 

ـ حتى 1884
ـ  1887سنة 

أم مف الرابعة 
عشرة مف عمره 
حتى السابعة 

 .عشرة
في محفؿ 
 مدرسة الحكمة.

 
في مدرسة 

 .السمطانية
 

في شككل 
 الزماف 

في الغزؿ 

القصيدة األكلى في الديكاف كانت في 
اإلشادة بالشيخ العالـ كالفيمسكؼ 
الكامؿ محمد عبده المصرم الذم 
أىداه ديكاف الباككرة، كافتتح ديكانو 
بمدحو كتعداد مناقبو كاإلشادة بو 
تكريما كرفعا مف شأنو، كقد بالغ األمير 

العظيمة مؤكدا  في ذكر مفاخره كألقابو
عمى دعمو لو، كتأييده لو  كمينئا 
األمة بو في قصيدتو  كمقطكعاتو 

  .الشعرية
قصيدة ألقاىا كىك في السادسة عشرة 
مف عمره في مدرسة الحكمة في لبناف 

 .حيث كاف يدرس فييا آنذاؾ
قصيدة نظميا يـك تقٌدـ المتحانو 
الشامؿ في مدرسة السمطانية في 

 .بيركت
ية في شككل الزماف كىي قصيدة كجدان

 .مف شعر الحنيف كالشككل
قصيدة قاليا متغزال في الجماؿ المعنكم 
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133 
 
 

138 
 
 

141 
144 
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المعنكم كالفخر 
 .بأصحابو

 
الفخر بالسمؼ 

 .الصالح
 

الفخر بالشيخ 
جماؿ الديف 

األفغاني 
 كمدحو 

 
 

الفخر بالشيخ 
محمد عبده 
كمدحو مرة 

 أخرل 
 

مدح األمير 
الكبير عمي 
باشا صاحب 
 تكنس الخضراء

 
تينئة لمشيخ 
محمد عبده 
بعيد األضحى 

   .المبارؾ
تينئة لمشيخ  

محمد عبده 
اسبة زفافو بمن

 .في بيركت

بشكؿ عاـ دكف تحديد، كقد ضمنيا 
أبيات يفتخر فييا بأصحابو الحساف 

 .كالكراـ، كمشيدا بفضائميـ كمناقبيـ
قصيدة نظميا في الفخر بالسمؼ 
الصالح مف عمماء كفقياء كمصمحيف 

 .ء بيـكداعيا إلى االقتدا
قصيدة أىداىا إلى شيخو الجميؿ العالـ 
كالمصمح الشيخ جماؿ الديف األفغاني 
مفتخرا بو كبجيكده  في الدعكة إلى 
كحدة األمة، كتأسيس ركابط كجمعيات 
 لتدعيـ الكحدة، كمدح صفاتو كأعمالو.

قصيدة أرسميا إلى شيخو اإلماـ محمد 
عبد المصرم تعبيرا عف حبو كشكقو 

الشيخ مقيما في إيراف إليو حيث كاف 
فترة مف الزماف، ككاف األمير في 

 .لبناف
قصيدة نظميا في مدح األمير الكبير 
عمي باشا صاحب تكنس الخضراء كما 
أقرظو فييا تأليفو المسمى بمناىج 

 .التعريؼ في أصكؿ التكميؼ
 

قصيدة نظميا بمناسبة قدكـ عيد 
ألضحى المبارؾ كقد أىداىا إلى شيخو 

 .مصرم مينئا لو بالعيدمحمد عبده ال
 

قصيدة نظميا في حفؿ زفاؼ شيخو 
محمد عبده في بيركت، كقد نظميا 
لحظة الزفاؼ أم كما ذكر )بنت 

 .ساعتيا(
قصيدة نظميا في رثاء حـر متصرؼ 
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رثاء حـر 
األمير كاصا 
باشا متصرؼ 

 .لبناف آنذاؾ
تينئة بزفاؼ 

 .األمير نفسو
تينئة بزفاؼ 
المرحكـ حسف 

 .أفندم بييـ
المدح كالثناء 
عمى جماؿ بؾ 
 قاضي بيركت.

 
مدح مدير 

مدرسة 
الكاثكليؾ في 
حمب أيكب 

 .أفندم عكف
رثاء أحد 

 األعزة 
 
 

رد عمى رسالة 
مف صديقو 

 .يكب أفندمأ
رثاء أحد 
 األعياف الفقياء

رثاء الشيخ 
 .اليافي

جكاب ألحد 

لبناف األمير كاصا باشا كقد كاسى فييا 
األمير كعٌزاه في فقداف حرمو، ككاف 

 .عمره أربعة عشر عاما
حفؿ زفاؼ كاصا قصيدة نظميا في 
 .باشا متصرؼ لبناف

قصيدة نظميا في حفؿ زفاؼ المرحـك 
حسف أفندم بييـ أحد أعياف بيركت 

 .كىي مف أكائؿ نظمو
قصيدة نظميا في اإلشادة كالثناء 
كالمدح لمقاضي جماؿ بؾ نجؿ رامز 

 .بؾ قاضي بيركت، كأعدؿ القضاة
 

قصيدة نظميا كأىداىا لصديقو مدير 
حمب الشيباء  مدرسة الكاثكليؾ في

أيكب أفندم عكف، حيث أشاد بو 
 كبأعمالو في تربية النشء كتعميميـ.

قصيدة نظميا في رثاء أحد األعزة كلـ 
 .يفصح عف اسمو

قصيدة نظميا جكابا عمى رسالة بعث 
بو صديقو أيكب أفندم عكف مدير 

 .مدرسة الكاثكليؾ في حمب الشيباء
قصيدة نظميا بناء عمى طمب أحد 

 ثي فييا أحد األعياف الفقياء.اإلخكة ير 
قصيدة نظميا في رثاء الشيخ محي 

 .الديف اليافي العبلمة الشيير
قصيدة كتبيا جكابا ألحد األدباء حكؿ 

 .بعض القضايا األدبية
قصيدة نظميا في رثاء سميـ أفندم 
البستاني صاحب جريدة الجنة كمجمة 

 .ـ1885الجناف المتكفى سنة 
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 .األدباء
رثاء سميـ 
أفندم البستاني 
 صاحب المجمة

جكاب ألحد 
 .األدباء

مدح مؤسس 
مدرسة الحكمة 
المطراف يكسؼ 

 .الدبس
اإلشادة 

بالمطراف 
 .المؤسس

 
كداع مدرسة 
الحكمة بعد 

 .تخرجو فييا
 

كصؼ مدرسة 
 .الحكمة

ر بالذات الفخ
 .كالثناء عمييا

 كصؼ صكرتو

ألحد األدباء قصيدة أخرل كتبيا جكابا 
 .حكؿ بعض القضايا األدبية

قصيدة مف أكائؿ نظمو قاليا مادحا 
كمشيدا بمؤسس مدرسة الحكمة التي 

 .درس فييا أكؿ تعميمو
قصيدة نظميا في مدح المطراف 
مؤسس المدرسة في احتفاؿ المدرسة 

 .السنكم
قصيدة نظميا مكدعا مدرسة الحكمة 
التي درس فييا سنكات عمرىا األكلى  

ـ، ككاف 1886قد تخرج فييا عاـ ك 
 .عمره ستة عشر عاما 

قصيدة في كصؼ مدرسة الحكمة 
كاإلشادة بمعممييا كمعالميا، كىي مف 

 .أكائؿ نظمو
قصيدة نظميا يفخر بذاتو لتفكقو في 
 المدرسة، كىي مف أكائؿ نظمو كذلؾ.

بيتاف مف الشعر كتبيما تحت أكصؿ 
صكرة فكتكغرافية التقطت لو كعمره 

  .عشر عاما أربعة
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201 

آخر قصائد  .9
 .الديواف

رثاء حجة 
 .اإلسبلـ

د نظميا أثناء آخر قصائد الديكاف، كق
طباعة الديكاف تحت إشراؼ حجة 
اإلسبلـ العبلمة السيد محمد رشيد 
رضا مشيدا بو في جنيؼ سنة 

 .ـ1954

202 
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