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اإلقرار 

 

 الماجستير درجة لنيؿ القدس جامعة في العميا الدراسات لعمادة قدمت أنيا الرسالة مقدـ أنا أقر      
 ، كرد حيث إليو اإلشارة ما تـ باستثناء الخاصة أبحاثي نتيجة كأنيا كآدابيا، العربية المغة تخصص في
  .مؤسسة أك جامعة ألية عميا عممية درجة أية لنيؿ يقدـ لـ منيا جزء أم أك الرسالة كأف

 

  :التوقيــع

 شـبمي محمَّـد القـادر عبـد عمَّـار

 . م 2011 / 2 / 29 :  التاريخ
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  لمجميل وعرفان شكر

 

شرافو،  تكجييو حسف عمى كالعرفاف الشكر آيات بأسمى عكدة خميؿ الدكتكر األستاذ مف تقدـأ كا 
كالشكر مكصكؿ  كالرعاية، بالتحفيز عميَّي  يضنكا لـ الذيف العربية المغة دائرة في األساتذة أشكر كما

  .   الذيف تفضمكا بمناقشة الرسالة المناقشة لجنة ألعضاء
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الممـخص        

 

         تحدثت الدراسة عف أسمكبي التمني كالرجاء في دكاكيف الغزؿ العذرم في العصر األمكم، 
كركَّيزت عمى الجانبيف الببلغي كاألسمكبي ، حيث قدمٍت في الجانب األكؿ تعريؼ التمني كالرجاء لغةن 
كاصطبلحان كحددت  العبلقة بيف التعريفيف، كما تناكلت في الجانب األكؿ التعبير المباشر عف التمني 

النداء : كالرجاء باستخداـ األدكات كاألفعاؿ ثـ التعبير غير المباشر بخركج األساليب اإلنشائية مثؿ 
.   كاألمر كاالستفياـ كالنيي إلى معنى التمني كالرجاء 

 

           كفي الجانب الثاني فرَّيقت الدراسة بيف الببلغة القديمة كاألسمكبية الحديثة ، كبينت عبلقة 
الظكاىر التركيبية ، : األخيرة بالنقد الحديث، كما رصدت مجمكعةن مف الظكاىر األدبية المختمفة مثؿ 

كمنيا التكرار، ككثافة األفعاؿ، ككثافة المضاؼ كالمضاؼ إليو ، كالتقديـ كالتأخير، ككذلؾ الظكاىر 
الصكتية، حيث تناكلت الدراسة المكسيقا الداخمية كالمكسيقا الخارجية، إضػػػافة إلى الظكاىػػػػػر الدالليػػػػة 

 .الكممات المفاتيػػح، كالترادؼ : مثؿ

 

. التاريخي كالكصػػػفي الجمػػػػالي، كاألسػػػػػمكبي:        كاعتمدت الدراسةي عمى عددو مف المناىج ىي
كتكمف أىميتيا في أنيا تبيف مدل اعتماد الشعراء العذرييف عمى التمني كالرجاء في تحقيؽ أىدافيـ، 

. كتأخذ بيد الباحث لمغكص في دراسات أكثر عمقان دكف كجؿو كتردد   

            

      كتبيَّيفى مف الدراسة ارتباطي الغزؿ العذرم في العصر األمكم بالغزؿ العفيؼ في العصر الجاىمي، 
كشكؿ أسمكبا التمني كالرجاء حدكدان لممساحة التي يتحرؾ فييا الشاعر العذرم، كىناؾ حاجة ماسة 

.   لتتبع الظكاىر األسمكبية في النصكص القديمة، كتطكير الدراسات القديمة  ككشؼ جماليَّياتيا 

 



 
 

Abstract 

 

” The Two Modes of Request and Supplication in Platonic Love Poetry During 
Umayyad Age : Rhetoric and Stylistic Study ‘’        

           The Study deals with  the request and supplication styles in the platonic love 
poetry during the Umayyad age and emphasizes the stylistic and  rhetorical aspects . 
First, it introduces the definition of request and supplication according to language and 
use, and specifies the relationship between both definition. As well, it handles the direct 
expressions of request and supplication using articles and verbs, and the indirect  
expressions through employing ’’ demanding subjective’’ modes such as :addressing, 
commanding, prohibiting and raising questions to refer to request and supplication .  
     In the second part, the study distinguishes between old rhetoric and modern style 
and shows the relationship between the latter and modern criticism. It also 
demonstrates a group of various literary aspects such as constructing phenomena 
including repetition ,excessive use of verbs and both added and added to sort of nouns, 
fronting and back warding, and phonemic phenomena such as internal and external 
music, as well as denotative phenomena such as clues and synonyms .  

      The study relies on a number of methodologies such as the historic, descriptive and 
aesthetic, and stylistic ones. Its significance is linked to its attempt  to show the extent 
to which platonic poets made use of request and  supplication to achieve their desires 
and to stimulate the researcher to study such issue in depth with out hesitation.           

     The study has made it clear how platonic love poetry in the Umayyad age was linked 
to the descent love poetry of the Jahiliya ‘’ignorance’’ age  The request and supplication 
styles formed boundaries for the area with in which the platonic poet might move. 
There is a basic need for tracking the stylistic aspects in old literary texts, intensifying 
interest in old studies and showing their aesthetic aspects.    
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 المقدمة

 تسٌنى كمف كصحبو آلو كعمى األميف األمي النبي عمى كالسبلـ كالصبلة العالميف رب  الحمد       
 كبعد ، الديف يكـ إلى ىديو عمى كسار بسنتو

 أغزر األمكم العصر فسيجد ككثافتو العذرم الغزؿ شيكع زمف لمعرفة الباحث يتكقؼ  عندما      
 األساليب مف أسمكبيف كالتحميؿ بالبحث الدراسة تناكلت الغزؿ،حيث مف المكف ىذا في العصكر
 قيس: كىـ العصر ذلؾ في عذرييف لشعراء دكاكيف أربعة مف جمعيما بعد كالرجاء التمني : اإلنشائية

 .عزة ككثير بثينة كجميؿ ليمى كقيس لبنى

 

 دراسة األموي، العصر في العذري الغزل دواوين في والرجاء التمني أسموبا"  الدراسة كعنكاف     
 " وأسموبية بالغية

 

ظكاىر  مف فيو ما ؛اللتقاط الداخؿ مف األدبي النص دراسة إلى الحديثة النقدية الدراسات تتجو      
 في رغبة المكضكع ىذا اختيار كراء الرئيس الدافع جاء لذا بذلؾ؛ جدير العربي كالتراث أسمكبية،
 الرغـ عمى الحديثة األسمكبية لكيفية التعاطي مع مستكيات كمحاكلة القديـ التراث مف بيامش اإلحاطة

 المكضكع ىذا في مستقمة سابقة دراسات عمى أعثر لـ إنني إذ آخر دافع ثمة. كتشعبو صعكبتو مف
 .الطريؽ عمى أكلى كلبنة. بكر فيي. متفرقة كمضات جاءت حيث

 

 التكاممي، المنيج يسمى ما كىك مادتيا طبيعة مف نابعنا فكاف الدراسة في المتبع المنيج أما       
 الفصؿ في الجمالي الكصفي التحميمي المنيج كمف األكؿ، الفصؿ في التاريخي المنيج مف فأفدت
 . المكسيقا دراسة في اإلحصائي المنيج كمف الثالث الفصؿ في األسمكبي المنيج كمف الثاني،

 في كالرجاء التمني أسمكبي عمى العذرييف الشعراء اعتماد مدل تبيف أنيا في الدراسة أىمية      كتكمف
 .كخكؼ كجؿ دكف عمقان  أكثر دراسات في لمغكص الباحث بيد تأخذ كما. أىدافيـ تحقيؽ
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 الغزؿ العذرم شعر " بعنكاف األكؿ الفصؿ ، حيث كاف كخاتمة فصكؿ ثبلثة في الدراسة كجاءت    
 مف مجمكعة كضـ الجاىمي العصر في العفيؼ الغزؿ إلى فيو كعرضت" كاإلسبلـ الجاىمية بيف

العجبلف  بف ا ، كعبد كفاطمة األصغر كالمرقش كأسماء ، األكبر  المرقش:منيا فيو المتيميف قصص
 عمى  كعرجت.كعبمة  كعنترة عقيمة ، عمو كابنة كعب كعمرك بف ، كنعـ الحدادية بف كقيس كىند ،

 كعبد ، كجنكب الصمصامة بف مالؾ : القصص فيو قصة أبرز كمف اإلسبلـ صدر في الغزؿ العفيؼ
  كمحبكباتيـ العذرم الغزؿ شعراء أشير تناكلت كما كعفراء ، حزاـ بف كعركة ، كحبيشة عمقمة بف ا
 كبثينة ، معمر بف كجميؿ ، كليمى الممكح بف كقيس كلبنى، ذريح بف قيس : ىـ األمكم العصر في

  .كالمكضكعات  النشأة حيث مف مقارنة دراسة إلى ثـ ، كعزَّية الرحمف عبد ككثيٍّر

 

 المفيكميف حكؿ كتمحكرت كالرجاء، التمني ألسمكبي الببلغية الدراسة الثاني الفصؿ كتناكلت في      
إلى  فقسـ الببلغي المفيكـ ،أمَّيا بينيما الفرؽ ثـ كاصطبلحان  لغةن  كالرجاء لمتمني كفيو تعريؼ: النظرم
 كعبلقة المباشر كغير المباشر الرجاء كأسمكب المباشر كغير المباشر التمني أسمكب: مباحث خمسة
 . الشعراء  بحياة كالرجاء التمني

 

 األسمكبية الدراسة إلى الببلغية الدراسة مف كاالنتقاؿ االنعطاؼ لحظة فمثؿ الثالث الفصؿ أما       
 مفيكميا حكؿ الحديث كدار ، األسمكبية: مباحث أربعة إلى  كقسـ .الدراسة قمب ىذه تعد التي

 بالنقد كعبلقتيا كالببلغة األسمكبية بيف الفرؽ كضحت الثاني المبحث كفي .كاتجاىاتيا  كمبادئيا
 المبحث  كخصص .الفنية بالصكرة كالرجاء التمني عبلقة الثالث المبحث في كضحت كما. الحديث
  .كالداللية كالصكتية التركيبية: األسمكبية لمظكاىر الرابع

 مف كقائمة كتكصياتيا الدراسة نتائج أىـ مف مجمكعة تضمنت خاتمة الفصكؿ كأعقبت        
 األشعار كفيرس القرآنية اآليات مثؿ فيرس الفنية الفيارس  بمكرة إلى انتييت ثـ كالمراجع المصادر
 .المحتكيات  فيرس كأخيرنا األماكف كفيرس ، األعبلـ كفيرس

 .كالرجاء التمني المكضكع بيذا كالمراجع المستقمة المصادر ندرة كاجيتني التي الصعكبات مف كلعؿ   
  األغاني ككتاب لمسكاكي العمكـ مفتاح:منيا كاف المصادر مف مجمكعة عمى الدراسة ىذه في كاعتمدت
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 العرب لساف المغة، كمنيا معجـ كمعاجـ العسكرم ىبلؿو  ألبي الصناعتيف ككتاب األصفياني فرجو  ألبي
 كاإلسبلـ الجاىمية بيف الغزؿ تطكر مثؿ المراجع مف كمجمكعة األربعة ، الشعراء كدكاكيف منظكر البف

 التي الدراسات مف مجمكعة إلى إضافة. خميؼ  ليكسؼ العرب عند المثالي كالحب فيصؿ لشكرم
 كاألسمكبية كالببلغة عياد لشكرم األسمكب عمـ إلى مدخؿ : منيا كاف كتطبيقنا تنظيرنا األسمكبية تناكلت
جراءاتو مبادئو :األسمكب كعمـ المسدم السبلـ لعبد كاألسمكب كاألسمكبية المطمب عبد لمحمد  لصبلح كا 
  .العدكس أبي ليكسؼ كالتطبيؽ الرؤية : كاألسمكبية فضؿ

 لـ الذم عكدة خميؿ الدكتكر لؤلستاذ  كالعرفاف الشكر بجزيؿ أتقدـ أف إال يسعني ال الختاـ كفي      
 سأفيد أنني كالشؾ الرسالة مناقشة قبمكا الذيف المجنة أعضاء أشكر كما ،كتكجييو بإشرافو عميَّي  يضفٌ 
 .كيرضى ييًحبَّي  لما يكفقنا جميعان  أف ا داعيان  الميمة كتكجيياتيـ القيمة ممحكظاتيـ مف
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الفصل األول 

 

 

 ِشْعُر الَغَزِل العذري بين الجاهمية واإلسالم
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 الجاهمي  العصر في الغزل العفيف : المبحث األول 

       

ـى أىغراًض الشٍّعًر العربيٍّ ، كىما شىكَّيؿى         شىغىؿى الغىزىؿي مساحة كبيرة ًمفى األىدىًب العربيٍّ ، كنافىسى ميعظى
ـٍ تىٍخؿي ميٍعظىمييا ًمٍف ًصراعاتو  لى راعات التاريخيًة بيف القبائؿ في العصر الجاىمي ، كى نىكاةن في بعًض الصٍّ

 . بيفى العيٌشاؽ 

بَّيعى ))      يٍّزى الكاسعى مف الثركة الشعرية ، كتىرى  كميما يىكيٍف ًمٍف شيءو ، فقد احتؿَّي ًشٍعري الغزؿ ىذا الحى
عمى ًقمىًميا، فمـ يحفظ لنا الشعر الجاىمي ىذه الصكر مف تاريخ الجماعة ، كمف غزكاتيا كحركبيا، 
ٍفًؽ أىٍفًئدىًتيا  كىرى ًمٍف خى ٍسبي ، كلكنو حفظ لنا في فنكنو الغزلية ىذه الصُّ كمف تنافر قبائميا كائتبلفيا فىحى

ذىٍكًب قيمكًبيا  كى
)).(1  ) 

رى في نشأتو؛ فقد ارتبط بو ارتباطنا كثيقنا،        ًإفَّي إخبلص الشاعر الجاىمي ليذا الحيبٍّ ييعىدُّ عامبلن آخى
ـٍ يىٍنسى ميًحبٌّ  لى  محبكبتو قىطُّ ، بؿ كاف يذكرىا حتى في أحمؾ الظركؼ ، –  في العصر الجاىمي –كى

 ( 3): يقكؿ ( 2 )كالكقائع كالغارات ، فنرل عنترة

     ( الكامل )                                                                                      

 َدِمي ِمنْ  َتْقُطرُ  الِلْندِ  وِبْيُض               ِمنِّري َنواِهـلٌ  َوالرِّرماحُ  َذَكْرُتكِ              َوَلَقدْ 

الُمَتَبسِّـرم   َـْغــــــِركِ  َكباِرقِ  َلـــــــَمـَعتْ  ألنَّلا            السُّسـيوفِ  َتْقِبيلَ              َفَوِدْدتُ 

بَّيٍت  رىٍت قريحتو الممتيبة التي صى ٍكًبوى بيا الجاىمي فىجَّي       كىما أىفَّي الحرماف كطبيعة الصدكد التي جي
 .  ًحمىمىيا عمى قمبو ، فاكتكل لسانيوي ، كأفمىتى ًمٍف ًعناًنو 

                                                           

  .27 ص ، واإلسالم الجاهمية بين الغزل تطور ، فيصؿ  شكرم(1)

  .  108 – 107/  4  ، الشعراء معجم ، الجبكرم سمماف كامؿ ؛91 / 5، ـاألعال ،  الزركمي ((2

  . 21 ، ص الديوان عنترة بف شداد ،  ((3
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         أفرز العصر الجاىمي طائفة مف المحبيف العفيفيف الذيف تعمقكا بمحبكباتيـ تعمقان كصؿ إلى 
دٍّ التيو كالمكت  كاة األدب العربي بكثير مف أخبارىـ كشعرىـ، كأطمقكا عمييـ اسـ )).حى " كاحتفظ ري

؛ تمييزنا ليـ مف سائر الشعراء العشاؽ الذيف يمثمكف االتجاه اآلخر ، كربطكا بيف كؿٍّ ميتىيَّيـو " الميتىيَّيًمٍيفى 
   (1).((...كصاحبتو 

قىؼى يكسؼ خميؼ  قد كى عند طائفة مف المحبيف " - الحب المثالي عند العرب " في كتابو -      كى
ـٍ    (2): العفيفيف في العصر الجاىمي ، كىىي

داًديَّية  األصغر الميرىقٍّش األكبر كأسماء، كالميرىقٍّش كفاطمة، كعبد ا بف العىجبلف كًىند ، كقيس بف الحي
 .كنيٍعـ، كعمرك بف كعب كعيقىٍيمىة، كعنترة كعبمة،ككاف أبعدىـ صيتان كأشدىـ ًذكران 

     رسـ ىؤالء الميتىيَّيميكفى لكحة فنية تمثمت في عفتيـ كطيارتيـ ، كطكؿ الغياب ، كبيعد المسافات، 
كعمؽ الجراح التي لـ تندمؿ ، كالعىذابات التي أٍدمىت العييكف؛ فحكاسيـ أصبحت حركتيا كحركة 
القطعاف المذعكرة ، كاإلمساؾ بخيكط ىذه المكحة كفؾ ألغازىا يكمف عبر دراسة حيكات ىؤالء  

 .الميتىيَّيًمٍيفى كأخبارىـ 

      يبدك أف معظـ الميتىيَّيًمٍيفى مف اليمف ، المكطف األصمي لمعربي ، ذم الطبيعة  الساحرة كالمناظر 
الخبلبة ، التي أصبح فييا العربي ذا أحاسيسى مرىفة ، كمشاعر رقيقة ، كأخيمة رحبة ؛ األمر الذم 

 كينبغي أف نبلحظ في أىؿ اليمف أيضان أنيـ انفردكا )). جعميـ ييقدسكف النساء ، كيبيتكف في محاريبيف 
مف بيف أىؿ الحجاز كنجد بتمميؾ النساء كالسير في ركابيف ؛ ال لنقص في الشجاعة ، كال شحة في 
نما كاف  نما ألف أنانية الرجاؿ كانت عندىـ نسبية ، ليس فييا عبكس كال تصعير خدكد ، كا  الببلء ، كا 

لممرأة عندىـ مقاميا بكصفيا إنسانان ، لو القدرة عمى النطؽ بالصكاب ، كأف العقؿ الراجح كالتدبير 
   ( 3).((المحكـ في الرأس مف الجسد ، سكاءه أكاف حاممو رجبلن أـ امرأة 

                                                           

  .58 ، ص الحب الم الي عند العربيكسؼ خميؼ ،   ((1

 .المكان نفسه:  ينظر ((2

  .33 ، ص الحب العذري ومقوماته الفكرية والدينيةكامؿ الشيبي ،  (3)
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 :                                                                                           كمف أبرز شعراء الغزؿ العفيؼ في العصر الجاىمي 

 (1) ( م550 –= ...  ق هـ 75 –)...  وأسماء األكبر الُمَرقِّرش- أووً 

الجاىمي ، كاف ييكل ابنة عمو أسماء بنة عكؼ كيتشبب بيا ،  العصر في        ىك أحد الميتىيَّيًمٍيفى 
كقد عاش في بيئة تتسـ بالفركسية ، كالصيد ، كالطبيعة الجميمة ؛ مما زاد في اتساع مىداًرًكًو كأٍخًيمىًتًو ؛ 
حيث جعؿ مف البيئة القاسية جنة يتنقؿ بيف بساتينيا ، كيتفىيَّيأي ظبلؿ أشجارىا رافضان االستسبلـ كالخنكع 

يكره االستمالة ، لـ يىٍستىًكٍف كلـ يىًمٍف، فكيمَّيما طاؿ الفراؽ - كغيره مف الميتىيَّيًمٍيفى - لمكاقع المرير، كالمرقشي 
مَّيقىٍت فكؽ سماًء أسماءى ميشىكٍّمىةن مكجةى اتصاؿو بيا نكنو ... كليذا فإف خياؿ ىؤالء الشعراء يختمؼ كثيران عف خياؿ غيرىـ مف الشعراء ))  .طارت عكاطفو ، كحى في أنيـ ييمىكٍّ

 ( 2).((عشؽ كاحد ، كمعشكقة كاحدة ؛ كًمٍف ثىَّـي فإنيـ يخكضكف كيكتشفكف كيتكحدكف : ًبمىٍكفو كاحد 

كبى  أكثرى        لـ يكافؽ المتيـ عمى تحريؾ حكاسو كعكاطفو إال لمحبكبة كاحدة ، كلك أفَّي قمبو اتجو صى
بُّوي عفيفان –مف كاحدة لىنزع منو لقب المتيـ  ٍف كاف حي  فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر اٍختيًمؼى في – كا 

تصنيؼ ذم الرُّمَّية؛ ألنو أحب أكثر مف كاحدة ؛ فالعيذريكف في العصر األمكم نيظىراءي المتيميف في 
. العصر الجاىمي

 

ف لكؿ قاعدة       كالبلفت لمنظر في قصص المحبيف أف معظـ محبكباتيـ كيفَّي بناًت أىعماميـ ، كا 
ًبٌياًف ، كنىما الحب  شكاذ ؛ فالمرقش األكبر أحب ابنة عمو أسماء ، بعد أف عاشا في حي كاحد كىيما صى

في قمبييما كالغصف الرطيب ، فتعانقت ركحاىما ، كاالنفصاـ في ىذه الحالة كانفصاـ الركح عف 
الجسد ، كلـ يأبو المتيـ لمعكاقب التي تنتظره ؛ فاألىرىؽي يعشش في النفكس الميتىمىكٍّعىة ، كالنُّحكؿي يذيب 

 . المحـ كينخر العظـ بعد انتظاره لمكاعيدى يستحيؿ تحقيقييا أحياننا 

                                                           

   .95 / 5 ،  األعالم ، الزركمي (1)

  .136 / 6 ،  األغانياألصفياني ، (2)
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      لقد ماطىؿى كالدي أسماءى في زكاجيا مف المرقش األكبر حتى يعرؼ بالشدة كالبأس كيزكر الممكؾ ، 
بىرى السنيفى في سبيؿ الكصكؿ  فأخذ المرقش يمدح كيزكر ؛ نزكالن عند رغبة أبييا بعد أف قطع الفيافي كعى

ًعؽى بنبأ كفاتيا ، . إلى ىؤالء الممكؾ ، كبىعد انقطاع طكيؿ بينيما  كما لبث أٍف عاد إلى كالدىا حتى صي
خكتيا ، كىك  النبأ الذم تبخرت عنده آمالو ، إال أف ىذا النبأ لـ يدـ طكيبلن بعد أف انكشؼ ًسرُّ أبييا كا 

فالتقط أنفاسو مستعيدان بذلؾ قيكاهي البدنيةى كالعقمية ، باحثنا عنيا في كؿ مكاف، ( 1)زكاجيا مف شخص ثرم
كيبدك أفَّي أسماءى استجابت ليذا الزكاج جسمان ال عاطفةن ؛ إرضاءن ألبييا ،  

ري بيف يدم حبيبتو     (2): كتمكف في النياية مف الكصكؿ إلييا ، كقاؿ آخر قصيدة لو كىك ييٍحتىضى

(  الوافر)                                                                                 

 ُهُجــــــوُد  وَأْصـَحـاِبـي               َفَأرََّقِني  ُسَمْيَمى ِمنْ  َخَيالٌ  َلْيالً           َسـَرى

 َبِعْيــــــــــدُ  وُهمُ  َأْهـَمـَلـا               وَأْرُقبُ   حـــــــــالٍ  ُكـلَّ  َأْمـِري ُأِدْيرُ           َفِبتُّس 

َوُقْوُد  اأَلْرَطى ِبِذي َللا                ُيَشبُّس  ِلَنارٍ  َطْرِفي سَما َقـدْ  َأنْ           َعَمى

           

ىك ربيعة بف سفياف بف سعد بف مالؾ بف ضبيعة ، كالمرقش األكبر عـ األصغر ، كاألصغر     (3)  ( م570 –= ... هـ .  ق 50نحو ... )الُمَرقِّرش األصغر وفاطمة -  انًيا
عـ طرفة بف العبد ، كىكيًصؼى بأنو أٍشعىري المرقشيًف كأطكلييما عيمران ، كقد عىًشؽى فاطمة بنة المنذر التي 

كانت تعيش في قصر محصَّيف مخدكمةن مف جارية تيدعىى ىند بنة العجبلف ، تقيـ عبلقة مع رجؿ 
 كالمرقش كاف ًمٍف أٍجمىؿ الناس كجيان، كأٍحسىًنيـ ًشعران ؛ فىقىًبمىٍت بو كبات عندىا، كانكشؼ ًسرُّ ،كسيـ

ٍتيا  أمًرىما عند مىكالتيا ؛ ألنيا كانت تجمس في نشاز ًمفى القصر ، كترل كيؿَّي مىٍف يدخؿ إليو ، فاستىدعى

                                                           

 . 87-86،ص فمسفة الحب عند العرب؛عبد المطيؼ شرارة، 60،صالعرب عند الم الي الحبخميؼ،  يكسؼ:ينظر (1)

  .51 ، ص ديوان المرقشينالمرقشاف ،  (2)

  .16 / 3 ،  األعالمالزركمي ، (3)
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قَّيؽى ليا ذلؾ  قىدَّيمىٍت لىيا تفصيبلن عف ذلؾ ، فىيىمَّيٍت فاطمةي بيذا الرجؿ ، كرىًغبىٍت في عبلقة معو ، كتىحى كى
بكساطة جاريتيا ابنة العجبلف، كمضت العبلقة بينيما تسير عمى ما ييراـ ديكفى تىدخُّؿ خارجي مف 

ديكفى اسًتياءو ًمنيا ؛ألنيا قبمت ذلؾ بمحض إرادتيا   .  الجارية كى

ده  بأال كتىعاىىدا ، كبيرة بدرجة لو كشبيو ، جناب بف عىٍمرك ىك حميـ صاحبه  لممرقش كاف       يىٍكتيـى أىحى
رً  عف ًسٌران  يىرى  ، اآلخى رىسو  مضركبنا ، ككاف القصر الجارية ًعٍمـ ديٍكفى  ، فاطمةى  مع ًبًسرٍّهً  المرقشي  فىجى  ، ًبحى
ؿى المرقش مف خبلليا ، بيد أنو سرعاف ما ابنة إال بالدخكؿ ًلشىٍخصو  ييٍسمىحي  كال  اٍنكىشىؼى  العجبلف  ، فدخى
فَّيي كىعادى  ، أىٍمريهي  نىٍيف ًبخي      (1 ) .حي

النتيجة فييا جاءت . ال شؾ أف ىذه القصة الغرامية تتسـ بالغرابة إذا ما قكرنت بقصص مف جنسيا 
معاقبة لو لتجاكزه ابنة العجبلف ، ثـ تتمادل في ذلؾ بتجاكزه لنفسو بعد أف سمح لصاحبو بالمبيت عند 

 .محبكبتو فاطمة

؛ ألنيا منطقية كمتكقعة ؛ لكفَّي ىناؾ فرقان شاسعان بيف نيايتي       عاقب المرقش ذاتو بيذه النتيجة
بَّيرى عف ذلؾ بمحاكلتو قطع إبيامو  ـى نىدىمان شىديدان ؛ حيث عى  . قصتىي المرقشيف ، كنىًد

 (2) ( م 574= ...هـ .  ق 50 –... )عبد ا بن العجالن وهند - ال ًا

      ىك عبد ا بف العجبلف بف عبد األحب بف عامر بف كعب ، كأحد الشعراء المتيميف في العصر 
الجاىمي ، ييٍنسىبي ًإلى نىٍيد ، أبكه كاف سيدان في قكمو بسبب ثرائو الفاحش ، كعبد ا كاف كحيد كالديو ، 

.  فىتاهى عمى أقرانو ، كنشأت عبلقة حميمة بينو كبيف ىند آلت بعد ذلؾ إلى الزكاج 

يَّيؽى كالديهي  ـٍ ، فىضى        كثبت بعد سنيف سبع أفَّي ىندى كانت عاقران ، كالعربي ينظركف إلى مف يىٍخميفييي
ػػػػػػوي عميػػػػػػػًو ، كأىجبػػػػػػركه عمى طبلقػػػػيا كأىعمامي
ـي لػػػػيا كزنػػػػػان ، كازدادى عشػػػػػػػقنا لػػػيا ، كأنشػػػػػػد ( 3)  مع أنو كاف ييقي

                                                           

   .146 - 145 / 6   ، األغانياألصفياني ،:  ينظر (1)

 .  27 / 2   ،مصارع العشاق ، ابف السراج؛  103 / 4   ،األعالمالزركمي ،  ((2

 .  238 / 22 ،  س.م ، األصفياني : ينظر (3)
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 (1): يقكؿ 

(   الطويل )                                                                                       ِتلا َأْدَنى ِمنْ  َوَأْصَبْحتَ             َمْحَرما ِمْنكَ  َأْصَبَحتْ  ِهْنًدا ِإنَّ         َأوَ    َحَما ُحُموَّ

 َوَأْســـــُلما َقـْوســـًا ِبالَكفَّْينِ  ُيَقمِّربُ              ِسالِحهِ  َجْفنُ  َكالَمْقُمْورِ            َفَأْصَبْحتَ 

سامة الخطأ كفداحتو ؛ فراحت عكاطفو تنزؼ      أىفاؽ عبد ا بعد طبلقيا مف كابكسو ، كشعر بىجى
لىعيوي بيا كأصبح جرحو غائران ، فأخذ يركض كراء –كرأس النبع - حسرة ، كتيبىٍقًبؽي   شكقان ، ثـ ازدادى كى

 ُمْدَنفُ  الدَّارُ  ِبلا َشطَّتْ  ُمذْ   َفَقْمِبي             َنَأتْ  َفِ نْ  َسالِميْ  ِهـْنـًدا َأْبِمغا    َأو                                                                                            ( الطويل )                                     (2): سراب بعدما شعر بالظمأ قائبلن 

فُ  الدِّريـــــــــــــارِ  َأْهـلِ  فـي ِبَأْنَعمَ               ساَعةٍ  َمْوِقفِ  َبـْعـدَ  ِهْنًدا َأرَ  َوَلمْ               أىمَّيا ىند فمضت مقيكرة بائسة إلى أبييا ، فاحتضنيا أبكىا كمسح دمعيا ، ككقؼ إلى جانبيا   ُتَطوِّر
سأزكجًؾ ممف ىك أفضؿ مف ابف العجبلف ، لـ تمًض : ييكاسييا ، كما رفع مف معنكياتيا عندما قاؿ ليا

سىبو كنسب كماؿ مف بني نيمىير يفكؽي ابفى العجبلف ،  أياـ عمى عكدتيا ألبييا حتى خطبيا رجؿ ذك حى
فكاف ىذا الزكاج كفكىة بركاف في طريؽ ابف العجبلف، ككادت تنقطع بو شىٍعرىةي ميعاكيةى ؛ ًلما ىناؾ مف 
نزاعات كصراعات بيف نيد كنمير ، كبو اقترب الفصؿ األخير مف ىذه القصة ، كظؿ عبد ا سقيمان 

 . ميشىرَّيدان بعدى رحيؿ ىند إلى قبيمة أخرل 

     تجددت الصراعات بيف القبيمتيف ، فاستكلت قبيمة نيد عمى أمبلؾ بني نمير ، كأحرزت بيذا 
 انتصاران ، كتييأت لو فرصة انتقاء مف يريد ًمفى الفتيات التي كانت تيٍعرىضي عميو ، كلـ يقبؿ كاحدة

                                                  (3). منيف ؛ ألفَّي عشؽ ىند ما زاؿ يستحكذ عمى قمبو ، كيصيبو بالجنكف 

                                                           

 .  716 / 2 ،  والشعراء الشعر ، قتيبة ابف( (1

  .64 ، ص مجانين العشق العربي أحمد سكيمـ ، (2)

  . 239 / 22 ،  األغاني ، األصفياني : ينظر (3)
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 (مجزوء الكامل  )                                                                 

 فـِرَاِقـَلـا  ِعـْنـدَ  َفـَنـِدْمـتُ              َطـاِئـًعـا ِهـْنـًدا                      َفـاَرْقـتُ 

لىيان ؛ فيييات ىييات المقاءي ، كأخذت بنك نمير  بىمىغى ىذا األمري ىند  آَمـاِقــَلـا ِمـنْ     َكــالــدُّسرِّر           َدْمـَعـةً  تُـْذِري                      َفالـَعـْيـنُ  كى  ، فاتَّيقىدى قمبييا كاشتعؿ حنينان كى
ٌدان عمى الكقعة السابقة ، فعممت ىند بذلؾ مف زكجيا ، فمـ يىريٍؽ ليا ىذا  تيًعدُّ العيدَّيةى لمياجمة بني نيدو رى

خكتىيا كأقًرباءىىا كعبدى ا  ؛ ألفَّي في نىٍيدو أىباىا كا  ٍف كانت تنتمي إلى قبيمة زكجيا فاستىٍدعىٍت ! األمري كا 
ٍمسى عىٍشرىةى ناقىةن كي يىٍنقيؿى ىذا الخبر إلى بني نيد ، كاستىعىدَّيت بنك نيد لذلؾ ، كتىنىبَّييىٍت  ٍدٍتوي ًبخى غيبلمان كىكىعى

( 1): عميو ، كتمقت بنك نمير ىزيمة ساحقة ؛ فأنشد عمى أثرىا ابفي العجبلف 

 (الطويل  )                                                                                   

 َنِذيُرهـا  َيْسَعى جاءَ  ِإذْ  عاِمرٍ  َبِني         َقْوُملا َصَنعَ  َكـْيـَفما ِهْنًدا تَْأتِ            أََلمْ 

نَّا             ِلـقـاَءُكمْ  ُنـِحـبُّس  ِإنَّا َلـنا           َفقاُلوا  َوَنـُزْوُرهـــــــــا َأْرَ ـــــُكـمْ  ُنَحيِّريْ   َواِ 

      كيشتد سقـ عبد ا ، كتتقد نار العشؽ كالفراؽ مف النكل ، كاليجراف ، كالحنيف ، كالكقائع بيف 
 .القبيمتيف ، جعمت المقاء مستحيبلن 

دىًت األبكابي في كجيو، فمـ يجد مفران ًمف المخاطرة كميحاكلة المقاء بيا ، ألنو لـ يىرى في قكمو       أيصٍّ
إال السقـ كالذكباف كالمكت ، فآثىرى مكت العشؽ عمى مكت السرير ، كخرج قاصدان ًخباءى ىند ، فإذا ىي 

يىٍنًشجاًف حتى ىاما  ذا يىٍشيىقاًف كى يا يسقي ًإًبمىوي ، فتىبادىال النظرات كتىعانىقا ، كأىخى عمى حكض ماءو كزكجي
يا ، كزكجي دٍّؽي  ال عمى كجيىيًيما دكفى ًحراؾو يناهي  رىأىتٍ  ما ييصى دىىيما ، نىٍحكىىيما كأىٍسرىعى  ، عى يٍّتىٍيفً  فىكىجى  كفي . مى

 عمى كيًتبى  ، العربي العشؽ قصص أركع مف كاحدة سىطَّيرا أفٍ  بعد كاحدو  قبرو  في العاشقاف ييٍدفىفي  النياية
ٍرقىةن  كىًحٍرمانان  ًعٍشقان  المىٍكتي  بىطىمىٍييا نينان  كىحي  . كىحى

 

                                                           

  .68 ص ، العربي العشق مجانين ، سكيمـ أحمد (1)
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  (1) قيس بن الُحداِديَّة وُنْعم- رابًعا

داديَّية الخيزاعي ، شاعر جاىمي مف الصعاليؾ ،       ىك قيس بف منقذ بف عمرك المعركؼ بابف الحي
داد مف كنانة ، كاف شيجاعان فاتكان ، كثير الغارات ، تبرأت  دادية ، كىي مف بني حي ًو الحي ييٍنسىبي إلى أيمٍّ

زاعية ، كلو فييا ًشعره بديعه ، ((  نيٍعـ ))منو خيزاعة في سكؽ عكاظ ، كاف ييكل أيَّـي مالؾ بنة ذيؤىيب الخي
ينةى في غارة ليـ ، كىك القائؿ   (   الطويل )(                                     2): قىتىمىوي بنك ميزى

  راِجـــــــــعُ  َأْنتَ  َمَتى ِليْ  َبـيِّرـنْ       ِبَأْهِميَ     َعـْبـرةً  َتِفي انِ   َفقاَلـْت َوَعْيناها           

 صاِنـعُ  اُ  ما اأَلْرُض  َأْ َمَرْتهُ        ِإذا   ُمســاِفـرٌ  َيْدِري تَاِ  َللا            َفـقُـْمـتُ 

     قاؿ ىذه األبيات حيف خرجت بطكف مف خزاعةى ألنيـ أجدبكا، فكاف يسأؿ عف كقت الرجكع ، فيك 
، كأخذ يتذكر أـ ... ال يٍأمىفي الدىر، كالدَّيىري ًسفره يحكم في طياتو عديد األخبار كالمصائر كالمصائب 

ؿَّي مكانيا بعد رحيميا ، في إشارة منو إلى األحزاف كالمكعة  مالؾ ، كالحي الذم سكنتو ، كما الذم حى
قيوي ؛ ًإٍذ يقكؿ                                                                                           ( الطويل )                                 ( 3): كالتحسر الذم ييؤىرٍّ

  ِوســـــــاِديا َيحَتِ ْرنَ  َهـمٍّم  َطـواِرقَ           مـــــاِلكٍ  ُأمَّ  يا َجـْدواكِ  ِمنْ  َوُبـدِّرْلـتُ          

  الَعواِليـــا الدَّارِِعـْيـنَ  الُكماةَ  ُأساِقي         ُجبَّةٍ  وِبـَس  اأُلْنسِ  َبْعدَ           َوَأْصَبْحـتُ 

وِهيا  اأَلواِنسِ  الِبْيضِ  َمـعَ     َوَيـْومٌ        ُمَسـْرَبـالً  الَحِدْيدِ  في َيْومٌ           َفَيْوَمايَ 

  

                                                           

 ،   معجم الشعراء ؛ كامؿ سمماف الجبكرم، 209 / 5،  األعالم ؛ الزركمي، 142 / 14 ،األغاني  ، األصفياني (1)
4/208 . 

   .155  /14 ، س . م  ، األصفياني(2) 

  .156 / 14 ، س . م  ، األصفياني(3) 
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( 1): أصبح تائينا بيف محاكلتو الكصكؿ إلى نيٍعـ كبيف قىدىًرًه بالمكت ، ثـ قاؿ 

  (الطويل)                                                                                                                    

                                                                                 َفقاِ يا الَحياةِ  في ُمْسَتِرْيًحا            َوو  ماِلكٍ  ُأمِّر  َلـَدى َحـظًّا ُمـْدِرًكا َفال               

           

عمرو بن كعب وابنة عمه ُعَقيَمة  - خامًسا
 

      تندرج ىذه القصة ضمف سمسمة قصص المتيميف في العصر الجاىمي، كما رأيتو في ىذه القصة 
أف الميًحبَّييًف عاشا مىعنا في بيت كاحد قبؿ أٍف يعرفا اسـ الحب ، كأخذ الحب ينمك كيترعرع فييما ، 

كعندما كىًبرا أدركا ماًىيَّيةى الحب  كما معناه ؟ كما أسقامو ؟  

 

ا كانت مأساة عمرك بف كعب بف النعماف الممؾ كابنة عمو عقيمة)) نشأ معيا .  كعمى ىذه الصكرة أيضن
ـى إلى أبييا  في بيت أبييا بعد كفاة أبيو ، كربط الحب بيف القمبيف الصغيريف ، حتى إذا ما كىًبرا تىقىدَّي

كَّيج عقيمة ألحد بني فىزارةى ، كتككف  يطمب عكنو ؛ ًلما كاف بيف أسرتىيًيما ًمف ًصمىةو ، ثـ يبمغو أف عمو زى
ـى  صدمة لو ال تقكل عمى احتماليا أعصابو فتنيار ، كينطمؽ إلى الصحراء ذاىبلن عف كؿ شيءو ًليىيي
ريهي إلى السماء، حتى تدركو منيتو في ًتٍيوو لـ يعرؼ مكانو فيو  . عمى كجيو في إقميـ اليمامة كقىٍد شيدَّي بىصى

 عذراءى ، كتنيار أعصاب زكجيا فيخرج ىك أيضا – كما يذكر الركاة –كفي بيت الفزارم تعيش عقيمة 
إلى الصحراء ىائمان عمى كجيو، فبل ييدرىل أيف مذىبو ؟ كتعكد عقيمة إلى بيت أبييا تندب حظيا، 
كتبكي مأساتىيا ، كتىًدبُّ األدكاء كاألسقاـ في جسدىا حتى تيٍذكيىو كتيٍضنيىو ، ثـ يضميا المكت إليو 

مٍّؽى بحبيبيا في العالـ اآلخر   (2).((ًلتيحى

                                                           

  . 156 / 14 ، األغاني  ، األصفياني (1)

 . 62 ، ص الحب الم الي عند العربيكسؼ خميؼ ، (2) 
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ـى ىذا الداءي       كاتقدت جمرات ىذا الحب بسبب الجفاء كالنكل ، كأيصيبىٍت عقيمةي بداء النسياف ، كتيٍرًج
  َوالَكراَمةْ  الُمُرْوَءةِ  َأْهلُ  ِبـلـا             َأْهِمـــــــــيْ  َخـْيـرُ  ِبالًدا     ُتَذكِّرـُرِنـي                                                                                  ( الوافر )                                    (1): إلى ًشعرو قيؿ عمى لسانيا 

ُّـس               َصْوًبا َأَجشَّ  اإِللهُ  َفَسـَقـى            َأو   الَيمـــاَمـةْ  َبَمدَ  ِبـَدرِّر ِ  َيـــُسـ

 َوالـسَّـالَمــــةْ  ِلمتَّحــِيَّةِ   َفَأْهـلٌ              ُنـَجــــــــــــْيـدٍ  َأبا ِبالسَّـالمِ             َوَحـيَّا

نَّيٍت إلييا ؛ ًلما يتمتع بو        تىذىكَّيرىٍت عقيمةي اليمامةى التي كانت تقطف بيا مع ابف عميا عمرك ، كحى
  (2): أىمييا مف شيامة كنخكة ، ثـ قالت 

بـاحِ  ِإَلـى الُلُمومُ  ُتَؤرِّرُقهُ               َعــــــْمـرًا َفِ نَّ  النِّرَيـامُ  َرَقدَ  ِإذا                                                                                                                                          ( الوافر )                                                                     الصَّ

  ِبَصـــاحِ  َوو ِبالَخِميِّر  ُهـوَ  َفال              َوَقْمِبـي الذِّرْكَرى َقْمَبهُ             تُـَقـطِّرعُ 

واحِ  ِإَلى َيِحنُّس  َعْمٌرو ِبلا             َقْومٍ  دارَ  الَيماَمةَ  المَّـهُ            َسَقـى  الرَّ

ًر  ك الحزينةى كالكئيبة ؛ ًلًقمَّية الكصاؿ ؛ فىكيمَّيما ابتعد أحد الحبيبيف عف اآلخى يَّيمىٍت حاؿ عمرو      تىخى
يَّيؿي أىفَّي حبيبيا ماًثؿه عندىا، ال يغيب عف ناظرييا،  ذىٍت تىٍحميـي كتىتىخى انصيرت كىًبداىما كتمزؽ قمباىما ، كأخى
مىٍت أٍرضى اليمامة ًمٍف جديد، عممت أنو تكفي منذ زمف قريب ليذه الزيارة ، فياجت عكاطفييا  كعندما دىخى

              (3): كأحاسيسييا 

                                                                                       ( الوافر )                                                                      

  َسِرْيرِ  َعَمى ُحـِمـْمـتَ  َقدْ  َكَأنَّكَ               َكْعبٍ  ْبنَ  َعـْمـُرو َهَيا ِلي               ُيَخيَّلُ 

                                                           

  . 50 / 8 ،  األغاني ، األصفياني(1) 

 .المكان نفسه ( 2)

 .المكان نفسه  (3)
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 الَعِسيرِ  بالـَعـمـقِ  الُحبُّس          َرماكَ      َلمَّا الَقـْومُ  الُلَوْيَنى ِبكَ           َيـِسْيـرُ 

الـقُـبـوِر  ِإَلـى َعَمْيــــكَ  ُمَبكِّرَرةٌ                ِإنِّريْ  َعْمُرو يا هـَكـذا تَـكُ           َفِ نْ 

 

 . لـ تستسمـ لمفراؽ ؛ ًمٍف ميٍنطىمىؽ إيمانيا بالعالـ اآلخر ، فراحت تشيؽ حتى ماتت 

 

 (1) ( م600نحو = ... هـ .  ق 22نحو ...)عنترُة وَعبَمُة - سادًسا

 

     ييعىدُّ عنترةي مف ألمع فرساف العرب في الجاىمية ، كمف أكثر العرب كىرىمان ، كعزة نفس ، كيًصؼى 
بىشية ، تيٍدعىى زبيبةى ، كتفاقمت  بالًحمـ عمى شدة بطشو ، كما امتاز ًشعره بالعذكبة كالرقة ، أيمُّوي أىمىةه حى

 تقضي بإقصاء أكالد اإلماء عف ))األمكر بينو كبيف كالده؛ ألف عادات العرب في المجتمع الجاىمي
سمسمة النَّيسىب الذىبية التي كاف العرب يحرصكف عمى أٍف يظؿَّي ليا نقاؤيىا كعمى أف يىككف جميع أفرادىا 

ـٍ تيعىدَّي اعترافان ًمف كالده بو(2(( )اآلباء كاألميات: ممف يجمعكف الشرؼ ًمٍف ًكبل طرفيو  .  ، كىذه الكممات لى

 شارؾ في ))     ككاف عنترة فارس سيؼ كفارس لساف ، كأمضى كقتنا طكيبلن في الفركسية ؛ حيث
ؿَّي بني عبس محؿ السيادة في القبائؿ ؛ فيابيا  حرب داحس كالغبراء، كأبمى فييا ببلءن حسننا ، كأحى

 (3).((األعداء كتىقىرَّيبى إلييا األصدقاء ، كاحتمى بيا الضعفاء 

 

                                                           

. 1/250 ، الشعر والشعراءابف قتيبة ، ؛  91 / 5 ،  األعالم ، الزركمي ((1

  .66 – 65، ص  العرب  عند الم الي الحبخميؼ ،  يكسؼ( (2

 . 10 ، ص عنترة وعبمةأنطكاف القكاؿ ،  ((3
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      كمف المكاقؼ التي تجمت فييا شجاعة عنترة ما كاف منو عندما أغار قيس بف زىير عمى عبس 
، فبمغى (1)كا لـ يحـً الناسى إال ابف السكداء: قبيمة عنترة؛ حيث أىقىرَّي ًبشجاعة عنترة، ككاف ذلؾ في قكلو

                                    ( 2): األمري عنترةى ؛ فقاؿ 

                                                                                          (الكامل  )                                                                            

 ِبالُمْنُصلِ  ساِئِريْ  َوَأْحِميْ  َشْطِريْ            َمْنِصًبا َعْبسٍ  َخْيرِ  ِمنْ  اْمُرؤٌ               ِإنِّري

 َفْيـَصــــــــــلِ  ِبَطْعَنةِ  َجْمَعُلمْ   َفـرَّْقـتُ           َأنَِّنـــــيْ  َوالَفــواِرُس  َتْعَممُ               َوالَخـــــــْيـلُ 

   إف ىذه اإلنجازات كالمكاقؼ التي حققيا عنترة جعمت دمو عربيان خالصان نقيان، يجرم في عركقو،   الَمــــــْنِزلِ  ِبَ ْنكِ  َنَزُلْوا ِإذا      ِمـ ْـِميْ       ُم ِّرَمـــتْ  تُـَمـــــــــــ َـّلُ  َلـوْ  المـــــــَِنيَّةَ               ِإنَّ 
أما فيما . كأجبىرىٍت أىباهي عمى سماعو كاحترامو ، كنزعت منو اعترافان بأنو ابف عربي أصيؿ في القبيمة 

يتعمؽ بالشعر فقاؿ في كثير مف أغراضو ، كالنسيب ، كالكصؼ ، كالفخر ، كالمدح ، إلى جانب باعو 
 . الطكيمة في الغزؿ 

سىكادى ))       ؿه ًمٍف عبس ، فىذىكىرى سكادىهي كى  ككاف ال يقكؿ مف الشعر إال البيتيف كالثبلثة حتى سابَّيوي رىجي
يَّيرىهي بذلؾ ، كبأنو ال يقكؿ الشعر ؛ فقاؿ لو عنترة  خكًتًو ، كىعى كاً إف الناس لىيترافدكف بالطعمة ، : أيمًٍّو كا 

فَّي الناس لىييٍدعىٍكفى في الغارات ، فىييٍعرىفكف  دُّؾى قىطُّ ، كا  ٍرتى مرفد الناس أنتى كال أبكؾ كال جى فما حىضى
فَّي المبس لىيككفي بيننا ، فما حىضىرتى أنتى  بتسكيًميـ ، فما رأيناؾ في خيؿ ميًغيرة في أكائؿ الناس قىطُّ ، كاً 

نما أنتى فىٍقعه نىبىتى ًبقىرقىر دُّؾى خطة فيصؿ، كا  : كأما الشٍّعر فستعمـ فكاف أكؿ قصيدة ... (3)كال أبكؾى كال جى

                                                           

  .248 / 5 ، األغاني األصفياني ، (1)

 .89 – 88 ، ص  الديوانعنترة بف شداد ، (2)

حجارة ، إبراىيـ  كال فيو شجر ال الذم األممسي  :كالقيعاف  األكدية كمف المينة ، المنخفضةي  :األراضي  مف ( القىرقىري ) (3)
" . قىٍرقىر "  ، مادة المعجم الوسيطمصطفى كآخركف ، 
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 (1).((ىؿ غادر الشعراء مف متردـ " 

       كانت ىذه الحادثة أحد األسباب التي دفعتو إلى قكؿ الشعر، حيث فىتَّيقىٍت قريحتىوي ، كأىٍفمىتىٍت لسانىو 
ًمٍف ًعقاًلًو ، كتنكُّعي األغراض في شعره عائد إلى قساكة الحياة التي كاف يعيشيا ، كألكاًف اليمكـ التي 

فىداءي العصبية القبمية !! أىلىمَّيٍت بو كال سيما قضية االعتراؼ بو التي شابيت قضيةى لىٍـّ الشَّيمؿ في أيامنا 
 .جرل في شراييف الجاىمييف ، كانتقمت العدكل بالتدريج لؤلجياؿ القادمة 

قىةو  رىهي في قصةو ميشىكٍّ ديرى        سىبىحى عنترةي في فضاء الحيبٍّ كبىٍحًرًه ؛ حيث شاىىدى آلًلئى ىذا الحيبٍّ  كى
ٍت فييا نىٍفسا العاًشقىٍيًف ؛  ٍمكى النَّيٍفًس ، رقيؽى القمب ، قكمَّي العاطفة ، جاءىهي ذلؾ ًمٍف أنو عىزَّي ))تىمازىجى  كاف حي

رى بعدى ًرؽٍّ  رَّي بىٍعدى ًذلَّية ، كتىحى
)).(2 ) 

ليديىما ، كسىكىفى في  ييحاًفظاًف عميًو ككىأىنَّيوي كى بٍّياًف ىذا الحيبَّي كى ذا ييرى بَّييا  منذ الصغر، فأخى        كقد أىحى
 .الدـ كالعركؽ كالقمب كالجكانح ، كالعبلقة عكسية بيف سكاد بشرتو كبياض قمبو كنقائو 

حى ذلؾى في قكلو  مَّيحى عنترةي بتيرسو ًمف الصبر عمى الميًممَّيات التي أىحاطىٍت بو ، كاتَّيضى  (3):    تىسى

(  الطويل )                                                                                     

دِّر  ِمـنَ  ِسلامٌ  َقْمِبيْ  َرَشَقتْ            ِإذا  ِبالُبـــــْعدِ  الـدَّْهـرِ  حـــــــــاِدثُ  ُقْرِبيْ  َوَبـدَّلَ          الصَّ

ْبرِ  ِمنَ  ِدْرًعا َللا           َلِبْستُ   َوْحــِديْ  ُمْنَفِرًدا الشَّْوقِ  َجْيـــَش       َووَقْيتُ     ماِنًعا الصَّ

 َخدِّريْ  َعَمى الظَّالمِ  في َيْسِري باتَ     َوَلوْ       قاِنــــــعاً  َعْبلَ  يا ِمـْنـكِ  ِبَطْيفٍ            َوِبتُّس 

رى في قكؿ الشعر ؛ ألف الحيبَّي كحيركقىو حقؿه  تٍّـي عمٌي أىٍف أعيدَّيىا سببان آخى تيحى      تستىًعري ناري ىذا الحيبٍّ كى
رىٍحبه لذلؾ ؛ كالميًحبُّ ييٍؤًثري الشعر عمى النثر ؛ لكي ييعىبٍّرى عٌما يعتصر قمبو مف ىيياـ كلىٍكعات كًفراؽ، 

                                                           

  . 251 / 1 ،  الشعر والشعراءابف قتيبة ،  (1)

 .  150 / 1 ،  حديث األربعاءطو حسيف ،  ((2

 .221 ، ص  الديوانعنترة بف شداد ، ((3
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ؿى ًمٍف  بًٍّيـ بكساطة الشعر، كما كىصى كالغالبية العظمى مف الميًحبٍّيفى في ىذا العصر ييعىبٍّركف عف حي
ـي  ًص الميًحبٍّيفى النثرية في العصر الجاىمي قميؿه  فيما أٍعمى  .ًقصى

ٍدرانىوي   لقد كاف الشعر، )).    كالشعر ىك المترجـ لعاطفة الميًحبٍّ التي تكتسح ساحة قمبو كتىييزُّ جي
ثىبلن  ، ينشأ عفك الخاطر ، كيجرم بو العربي  عمى  سميقتو ، كيتعمؽ عميو بشكؿ طبيعي ككسيمة ...مى

طبيعية إلى التعبير عف خكاطره كأحاسيسو دكف تفكير فيو أك ًإعماؿ نىظىرو ، كما سىبىؽى ًلشاعرو قىطُّ  أىًف 
ذى مف شاعريتو مينة أك قنطرة يعبر عمييا إلى الكىٍسًب ، كالذيف كىسىبكا منيا شيئان فيما مضى إنما  اتَّيخى

 (1).(( بصكرة عفكيةو ، كىأىٍف يىنالكا مكافأة رئيسو أك كاؿو عف أىٍريىًحيَّيةو فيو – أيضان –كىسىبكه 

كليات ، فالنابغة كاف ميتىكىسٍّبان، أىمَّيا األعشى "تحكيؾ الشعر "    كىذا يتنافى مع ما ييسىمَّيى   ، مثؿ الحى
 .ٍحتىًرفنا لو فكاف ـي 

       ترمز بساطة الكممات كًرٌقتييا في شعر عنترةى إلى عفكية ىذا الرجؿ كبساطة عيشو ، كمف أمثمة 
                                                                                         ( الطويل )                                                                       (2): ذلؾ 

 الَقواِطــعِ  الرِّرقاقِ  الِبْيضِ  ِمنَ  َأَحـدُّس        الَبرَاِقــــــــعِ  ِخاللِ  ِمنْ  الَعـَذارى             ُجُفْونُ 

 الَمَداِمـــعِ  ِبَفْيضِ  َقـْرَحى َمحاِجُر ُ         َوَأْصَبَحــــــــتْ  الشُّسـجاعُ  َذلَّ  ُجرِّرَدتْ              ِإذا

 اأَلصـاِبـــعِ  َقـْطعِ  َبْعدَ  َيَدا ُ        َوشمَّتْ  ُجْرَعةً  الَمْوتِ  َيدِ  ِمنْ  َعمِّري اُ              َسَقى

 الَمطاِمــــــــــعِ  ِبَذْيلِ  آمـاِليْ  َوَعـمَّـقَ        الــــــرََّدى ِإَلـى ِبالمحالِ  ِمْ ِميْ  قادَ              َكما

رىجى إلى العراؽ في طمب النكؽ العصافيرية التي كانت مىٍيران ًلعىٍبمىةى،        قاؿ ىذه األبيات عندما خى
لىًتًو الحيصكؿى  كاًجًو ًمٍنيا ، كعند ميحاكى ؿى عدديىا إلى ألؼ ناقة كاف كالديىا طمبيا ًمف عنترةى ًلقاءى زى ككصى

قىعى في األىٍسًر   .عمييا كى

                                                           

 .134 ، ص فمسفة الحب عند العربعبد المطيؼ شرارة ، ((1

 .201 ، ص الديوانعنترة بف شداد ،  (2)
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ؿى إلى  ذا كقفت عند قىبكؿ عنترةى ليذا المىٍير الثقيؿ الذم يىٍقصـ الظير  ييممح أفَّي ىذا الرجيؿ كىصى      كاً 
ـي  ة قىٍبؿى األخيرة في الحيبٍّ كىي اليييا ـى مركاف أىبك صبلح الحيبَّي إلى مىراًتبى (1).الدَّيرىجى قىسَّي  كى

 كىذه المراتب ))
يييا إلى فئتيف  يىميرُّ األغمب مف الناس : نيكىجٍّ األكلى سطحية في ظاىرىا محككمة باإلرادة كالعقؿ ، كى

ُـّ أربع مراتبى ىي  بابة ، كالًكداد ، كالشَّيغىؼ : فييا ، كتىضي كالفئة الثانية عميقة الغىكر ال . العبلقة ، كالصَّي
سيٍمطىةى ميحكمة لمعقؿ فييا عمى القمب ، كيراىا الكثيركف شىٌران ال يتمنكنو ؛ فبل يىميرُّ فييا إال القميؿ النادر 

ُـّ أربعى مراتبى ىي  الغراـ ، كالعشؽ ، كالييياـ، كالتَّيتىيُّـ، كعممية التنقؿ بيف ىذه المراتب : ًمفى الناس، كتىضي
 (2).((ممكنة 

ـي ، كىأىٍصبىحى تاًئيان في الصحراء يحتاج إلى        عمى الرغـ مف صبلبة عنترةى كًشدَّيًتًو سىيطىرى عميًو اليييا
ـى محبكبتو  مَّيوي يىًجدي نىسائ ـى عى بىكصمة ؛ حيث نرل أىفَّي قمبو تىمىرَّيدى كىرىفىضى البقاء داًخؿى القفص الصدرم ، فيا

بيبات الرمؿ ميعىمقنا                                                                                   ( الوافر )                               (3): ممزكجة مع حي

 الِجمـــالِ  َأْخـفـافِ  ِإ ْـرَ  ُيَقبِّرلُ              َأْرضٍ  ُكـلِّر  ِفـي هـاِئـــــــمٌ                َفَقْمِبيْ 

 الَخيالِ  َطـْيـفَ  َيْرَتِجيْ  َخيالٌ             ُمْمًقى الرَّْملِ  ِجبال فـي              َوِجْسِميْ 

 ِبالنِّربـالِ  َقْمِبي َشكَّ  َقـدْ  َفـَكـــمْ              َرعـــــــــا ُ  ووَ  الِفـراقَ  اُ                َلـَحـى

 ِقتــــــالِ  ِبـال الـِفـراقُ  َوَيْقُتُمِني             َعـِنْيـــــــــــــــــدٍ  َجــــبَّـارٍ  ُكـلَّ               ُأقـاِتـلُ 

عىؿى عنترةي الًفراؽى مرضان فىتٌاكان ييصيب الميًحبٍّيًف ، تنتقؿ العدكل عبر اليكاء ، كجعؿ المىٍصؿى       جى
الناجع لو المقاءى المتمثؿى بالزكاج ، كاٍختيًمؼى في نياية ىذه القصة ؛ فمف الركايات حكؿ ذلؾ ما ساقىوي 

ٌب المثالي عند العرب " يكسؼ خميؼ في كتابو  ، كىي ركاية األصمعي ، التي ترل بأفَّي عنترةى " الحي

                                                           

ـي (1)  . إنَّييا ال تركل بسبب ذلؾ : اإًلبؿى شبيوه بالحيمَّيى ، كقيؿ  يصيب داء اليييا

ـى "  ، مادة المسانابف منظكر ، -  " . ىىيى

 . 62 ، ص مراتب الُحب عند العرب وأشلر ُمِحِبيِلمْ مركاف أبك صبلح ، (2)  

 .253 ، ص الديوان عنترة بف شداد ، (3)
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كاجي بينيما ًإٍذ  ًع الزَّي كعبمةى لـ يىٍجمى
يا فارسه عربيه )) ٍت ، كأفَّي زكجى كَّيجى رٍّحي في بعض شعره بأنيا تزى  ييصى

ضخـه أبيضي المكف
 (2): ، كاعتىمىدى في ذلؾ عمى بعض أبياتو (1(( )

(  الكامل )                                                                                    

 َيْنحـــــَلِ  اأَلِسنَّةِ  أَلْطرافِ       َغـَرً ا        َيُكنْ  َوَمنْ  َنَحْمتُ  َقـدْ  َتَرْيِنيْ               ِإمَّا

 ُمَليَّلِ  الَجوادِ  َظْلرِ  َعَمى َ ْخمٍ               بـــــــاِدنٍ  َبـْعـِمـكِ  ِمْ لِ  َأْبَم َ               َفَمُربَّ 

 َوُمَجدَّلٍ   ُمـــــــَجرَّحٍ  َبْينَ           َوالَقـْومُ      َأْوصـــــــــــــــــاُلهُ  ُمتَـَعـفِّرـراً               َغـاَدْرُتهُ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .67، ص العرب  عند الم الي الحبخميؼ ،  يكسؼ (1)

  .208 ، ص الديوانعنترة بف شداد ،  (2)
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 الغزل العفيف في صدر اإلسالم : المبحث ال اني 
 

مَّيةو جديدة بعد اإلسبلـ ، ككاف في العصر الجاىمي  قسميف  ا كعفيفنا ، كلـ :      ظير الغزؿ ًبحي صريحن
يكف ىناؾ ضكابطي صارمةه لمكاجية الغزؿ الصريح ًسكىل العادات كالتقاليد التي كاف يتمتع بيا المجتمع 

.  العربي البدكم ، ًإالَّي أىفَّي ىذه العاداًت لـ تىٍخؿي مف خركج عمييا

دٍّ بعيدو ، كلـ يتعارىٍض مىعى الحياة العاطفية لئلنساف ؛ لًكنَّيوي       كقاـ اإلسبلـ بترميـ ىذه العادات إلى حى
عىيا في ًسياًقيا الصحيح قىمىيا كىكىضى . صى

ريًح ؛ ًلما لىوي ًمٍف آثارو سيئةو عمى النَّيٍفًس  ًؿ الصَّي      أىدَّيل اإلسبلـي السَّيٍمحي دىكرنا رئيسنا في انًحساًر الغىزى
بالميقاًبًؿ اتَّيسىعىٍت رقعةي الغزؿ العفيؼ  قَّيؽى ذلؾ مىعى – كال ًسيَّيما –كأىىكاًئيا ، كى تىحى  في العصر األمكم ، كى

نيًؼ  . كيجكدو لبعًض الشُّذكًذ عمى الرَّيغـً ًمفى اإًلطاًر العاٍـّ لمدٍّيًف الحى

ميرى في عصًر صدًر اإلسبلـ كذلؾ ؛ ألف أصحابى ))  كانت الدراساتي قد أشارت إلى أف الغزؿى قد ضى
قىؼى ًضدَّي ىذا النَّيمىًط ًمفى التعبير الشعرم ؛ ألنو  ـٍ أىفَّي اإلسبلـى كى ًرًى كُّ ىذه الدراسات كانكا كاىميف في تىصى

ثٍّؿي خركجان عمى ًنظاـ الدٍّيًف األخبلقي  ييمى
)).(1)  

 امتدادان لطائفًة الميتىيَّيًمٍيفى في العصًر –  في عصًر صدًر اإلسبلـ –     كانت طائفة الميتىيَّيًمٍيفى 
مالؾ بف الصمصامة كصاحبتو جنكب ، كعبد ا بف عمقمة كحبيشة، : الجاىمي، كمف أبرًز ىؤالء 

. كعركة بف حزاـ كابنة عٌمو عفراء 

 

 مالك بن الصَّمصامة وَجنوب - أووً 

ككاف       شاعر بدكم مقؿ ، فارس شجاع ، جميؿ الكجو ، كاف ييكل جنكب بنة محصف الجعدية ، 
 بف محصف مف فرساف العرب كشجعانيـ ، فأقسـ يميننا بأف يأسره كال يطمؽ سراحو إال أخكىا اإلصبع

                                                           

 .28 ، ص الغزل في عصر صدر اإلسالمحسف الشمسي ، (1) 
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كذات يـك أقبمت عمى مجمس فيو . بعد أف يجز ناصيتو إذا تعرض لجنكب في ًشٍعرو أك عىرَّيضى بيا 
مالؾ كأخكىا ، فمما رآىا عرفيا ، كلـ يقدر عمى الكبلـ بسبب أخييا فأغمي عميو ، كفطف أخكىا لما بو 

   (1): فتغافؿ عنو ، كعندما أفاؽ مف غيبكبتو قاؿ 
                                                                                   (الطويل  )                                                                        

 َوالنَّـــــــْحِر  الَمخاِرمِ  َبْينَ  ُجْرَعةٍ  ِإَلى             َفَأْسَرَعتْ  َوعاَجتْ  َحيَّتْ  َفما         أَلمَّتْ 

   َوالـُبـْتــــــــــرِ  الَمـــخاِفرِ  َبْينَ               ِبراِبَيــــــةٍ  َفاْحـِفرا َوفاِتــــيَ  حاَنتْ  َقـدْ  َخِمْيَميَّ         
َقْبِر  ِمنْ  َقْبرُ  يا ُسقِّرْيتَ  َجــَدِ ي               رََأتْ  ُكـمَّـمـــــــــــــا الَعْبدِليَّةُ  تَـقُـْولَ  ِلَكْيما        
 

بىٍت ، كعند الرحيؿ تىعىرَّيضى       كانتجع أىؿ بيت جنكب ناحية ًحٍسي كالًحمىى، كأصابيما الغيث فأٍخصى
                                                                      (الطويل)                               (2): قائبلن ليا ماًلؾه كأخذ بخطاـ بعيرىا 

َوَمراِبُعْه   الِحَمى ُمْصطافُ             َوغاَلكِ  ِنـيَّــــــــــــــــــةً  الَيْومَ  َأْزَمْعـُتمُ  ِإنْ          َأَرْيـتُـكِ 
 َوَداِئـُعـهْ  َعَمْيهِ  هـــاَنتْ  َنَأى ما َكالذي           ِإذا َأْنتِ  َأمْ  اْسُتوِدْعتِ  ما         َأَتْرَعْينَ 

بؿ أرعى كا ما استكدعت ، كال أككف كىمىٍف ىانت عميو كدائعو ، فىأىٍرسىؿى بعيرىا :  فىبىكىٍت كقالت ))
  ( 3). ((كبكى حتى سقط مغشيان عميو 

      مف خبلؿ ىذا المكقؼ نرل مدل تمسكو كتشبثو بيا ؛ ألنو متعمؽ بيا مع أف جنكب نراىا فاترة 
( 4): كانصرؼ مالؾ قائبلن .العاطفة ، نارىا رماد، إذا ما قكرنٍت قصتييا بقصة عبد ا بف العجبلف كىند

                                                                 
                                                                                   (الطويل)                                                                             

  َشراِئُعهْ  ُتنالُ  كاَنتْ  َلوْ  النَّْفسِ                   ُمَنى الِحـــَمى ُقمَّةُ  ُدْوَنهُ  ِحـْسـياً  إنَّ        َأو

  وماِنُعــــــــهْ  ُأِحـبُّس  ما حامي                  وَأصببُ  َعوائقٌ  الُوُرودِ  ُدْونِ  َوِمنْ        َوَكْيفَ 

                                                           

 .81 / 22 ،  األغانياألصفياني ،  (1)

   .المكان نفسه (2)

 . المكان نفسه (3)

  . 104 / 4 ،  األعالم ؛ الزركمي ، المكان نفسه ((4
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قاِطُعْه  ُهوَ  الذي َوْصلَ  َأْرَتِجيْ                     وو طاِمـعٌ  َعْنهُ  َصدَّني فيما أنا       َفال
 

  (م706 - 000- هـ 87-000)عبد ا بن عمقمة وُحَبيَشة -  انًيا
 

     ترعرعت العاطفة بيف ىذيف العشيقيف مذ أف كانا ًصٍبيىةن عندما رافؽ عبدي ا أيمَّيوي في زيارة لبيت 
جارتيا ، فتبادال النظرات كاالبتسامات ، كتعمؽ كؿ منيما بأحباؿ ىكل اآلخر، كاليكل ىك الشرارة التي 

 ، أٌما عبلمة الحب األكلى عند (1) (( كأكؿ مراتب الحب اليكل ثـ العبلقة ))تشعؿ فتيؿ ىذا الحب ، 
 إدماف النظر، كالعيف باب النفس ، كىي المنقبة عف سرائرىا ، كالمعبرة لضمائرىا  ))ابف حـز فيي 

كازداد كليان بيا عندما ازدانىٍت في إحدل المناسبات في حيٍّيا، كصاحب  . (2)  ((المعربة عف بكاطنيا
أمو في زيارات كثيرة لمحي، كلحسف حظو لـ تبرح أمو المكاف ًإالَّي بعد ساعات طكيمة ، كانصرؼ أخيران 

   (  3): مع أمو تحت كابؿ مف المطر ، كفي ذلؾ يقكؿ 
                                                                                                     (الطويل)                                                                      

  ُحَبْيُش  َأمْ  َأْحـســـَـنُ  الَقْطرِ  َأَصـْوبُ                أَلْدِري ِإنِّرـي َبـــــَمـى أدري          وما

 َعـْيـُش  ِلمصَّبِّر  ُبْعِدهــــــا َعــنْ                 ومـا الَلَدايا َخـَمـقَ  والذي ُحَبْيَشةُ          
فكرىت أمو قكلو ىذا كتغافمت عنو، كاستمرا في سيرىما عمى الرغـ مف قرب المسافة ، فإذا بظبي  

                                         (4): عمى ربكة مف األرض ، فأنشد 
                                                                           

                                                                                          (البسيط)                                                                        
  ِبالَكــــــِذبِ  الـَحـقِّر  َمُسولُ  ُيريد وما                  كاِذَبةٍ  َغـْيـرَ  َأْخِبريني ُأمَّتا          يا

 َأَربي وفي َعيِني في ُحَبْيشةُ  َبلْ                 و  ِبراِبَيـــةٍ  َظْبيٌ  َأمْ  َأْحـَسـنُ           َأِتْمكَ 
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ٍتوي ، كنصحتو بابنة عمو؛ لكنو لـ يأخذ بنصيحتيا رى  . فىزىجى
       كاستمرت العبلقة مع حبيشة كازدادت متانةن بعد المراسبلت التي دارىٍت بينيما، فتعمؽ بيا تعمقان 

    (1): شديدان ، كأصبح يتمنى الزكاج منيا ، ككثر قكلو لمشعر فييا 

                                                                                                       (الطويل  )                                                                                             
 أهمي  وأْهـِمُكـمُ  َشـْممي بَشْمِمُكمُ                  جاِمعٌ  َوَجدُّسكِ  َجـدِّري َهلْ  ُحَبيشةُ           

بىيشىةي ًمٍف أىميا عمى لقاء عبد ا لكي تقكؿ لو  فكا ما عمى األرض أبغض ًإلىيَّي :      أيٍجًبرىٍت حي
منؾ، كىـ كامنكف بالقرب مف المكاف ، كما كاف منيا ًإالَّي أىٍف تىًصؿى إلى المكاف، ثـ أىٍجيىشىٍت ًبالبيكاء ، 

  
                                                                                                                                                                                                                                        (الطويل)                                                         ( 2) :فعاد عبدي ا ، كقاؿ 

َصْبُر   َوو ِسْترٌ  َيـْبـقَ  َلمْ  َأنَّهُ            َعَمى ِبُكــــــمْ  َجـًوى َلِزْدتُ  قاُلوا ما ُقْمتِ            َلوْ 
  َوالَلـــْجرُ  الَتَجلُّسمُ  َعـْنـهُ  َفُيْسِمَيِني            َبَذْلِتـــــــــهِ  َنـــــوالٍ  َعنْ  ُحـبِّرـي َيـكُ            َوَلمْ 
ـى            َوَنـــــْظَرَتلا َدْمَعلا َأْنَس  و األشياءِ  مِ  َأْنَس            َوما الـَقـْبــُر  ُيَغيِّرَبِني َحتَـّ

 

بعث خالد بف الكليد عمى رأس سرية إلى بني عامر  (  )     المس العاشقاف اإلسبلـ ، كالرسكؿ 
ا في الغيمىيصاء، كسمعكا بو  ال قاتميـ، فأغار عمييـ صباحن قبيمة عبد ا ، يدعكىـ إلى اإلسبلـ، كا 

 .كخافكه ؛ ألنيـ قتمكا أخاه الفاكو بف الكليد كعمَّيو الفاكو بف المغيرة في الجاىمية 
     أدرؾ المسممكف الظاعنيف ، فإذا فييـ رجؿ شاحب الكجو كالمنيكؾ ، فربطكه كأرادكا قتمو ، فقاؿ 

تدرككف بي الظعف أسفؿ الكادم ثـ تقتمكنني، كعندما : كما ىك؟ قاؿ : ىؿ لكـ فيَّي خير؟ قالكا: ليـ 
بىيش عند نفاد العيش ، كىي قالت لو : كصمكا إلى الرَّيكب ، نادل كقاؿ  كأنت فاسمـ عمى : اسممي حي

                                  (3) :، فقاؿ كثرة األعداء كشدة الببلء 
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                                                                                                          (الطويل  )                                                                           
ْدرِ  ُغـمَّـةِ  ِســـَوى َيَدْع            هو العـــــمُم ِمنِّريْ  َفـَمــــــمْ  ُحَبْيُش  يا َيْقُتُمْوِنيْ             ِإنْ   الصَّ

 َنْحِري َعَمى الدُّسُمْوعَ  َوَأْسَبْمتِ             َوَعْظِميْ  َدِميْ  ِمنْ  َلْحِميْ  َأْخَمْيتِ  التي            َوَأْنتِ 
                                                                                            (الطويل)                                                               (1): فقالت لو 

  َوالُيْسرِ  الُعْسرِ  في َوآَسْيناكَ               وُأْخَرى  َمــــــــــرَّةً  ِفراِقـكَ  ِمنْ  َبَكْينا            َوَنْحنُ 

 َوالسِّرـْتـرِ  الَمـَودَّةِ  في الَعفافِ              َجمــيلُ   الَلَوى َفَتى َفِنْعمَ  َتْبَعدْ  َفال            َوَأْنتَ 
                                                                                                                   (الطويل)                                      ( 2): كعندما شىعىرى ًبدينيكٍّ أجمو أنشأ يقكؿ 

   الَبواِئقِ  ِإْحـــَدى َقْبلَ  ِبُودٍّم               َأِ يِبيْ   ِجْيَرةٌ  َنْحنُ  ِإذْ  ُقْمتُ  ِإذا ِليْ  َذْنبَ             َفال
  الُمفاِرقِ  ِبالَحبيبِ  َأِمْيرٌ  َوَيْنَأى                النَّــــــَوى َتْشـَحـطَ  َأنْ  َقْبلَ  ِبُودٍّم            َأِ يِبيْ 

ًربىٍت عينيقيوي ، كراحت تضرب نٍفسىيا كتمًطـ حتى ماتت مكانيا  . فىضي

فأنكر عمى خالد ما فعؿ ، كأرسؿ عميًّا إلى القكـ بإبؿ (  )      كصؿ الخبر إلى رسكؿ ا 

مىفٍ   (  )ا  رسكؿ ليا غضب نياية مأساكية العاًشقىٍيفً  حياة تنتيي كبيذا ، رضكا حتى كرجاؿ  كى
 .فييا خاًلدان  كعاتىبى  ، المسمميف ًمفى  حكلو

 
 (3) ( م 650نحو = ...  هـ 30نحو  ... )ُعروة بن حزام وَعفراء -  ال ًا

 

دي  ميياًصر، بف ًحزاـ بف  ىك عيركة))            عذرة ،  بف كبير بف عبد بف ضبة بف حزاـ بني أىحى
شاعر إسبلمي، أحدي المتيميفى الذيف قىتىمىييـي اليىكىل ، ال ييٍعرىؼي لو ًشٍعره إالَّي في عىفراءى بنًت عىمًٍّو عقاؿ بف 

 ( 4).((مياجر كتىشىبًُّبًو ًبيا 
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      تيًرؾى عركةي صغيران في حجر عمٍّو بعد كفاة كالده ، كأخذ يرعاه، ككانت عفراءي ىي األخرل صغيرةن، 
: فىنىشىآ مىعنا ، كراح الحبُّ ينمك كيكبر في قمبييما عمى نارو ىادئة ؛ األمري الذم دفع بعقاؿ ليقكؿ ًلعيركةى 

. أبشٍر ؛ فإف عفراءى امرأتيؾى إٍف شاء ا 
قىفىٍت أيمُّيا سٌدان منيعان في طريقيا؛ ألنيا تريد البنتيا رجبلن ذا ماؿ األمر الذم أحدث إرباكان -        كى

عند عركة ؛ فاحتج لعمو ، فأجابو بأنو فقير كحاليـ ، كىذا تىكافيؽه في الحالىيًف ، أٍم أىٍعرىبى عىٍف ًرضاهي ، 
إاٌل أفَّي أيمَّييا اشترطت عميو مىٍيران ثقيبلن عصٌيان عمى التحقيؽ ، فرحؿ آمبلن أف يعكد بيذا المىير، كفي ىذه 

تىَّـي ذلؾى  يٍّ ًلًخطبىًتيا، فىرىفىضى أبكىا في حيفى كافىقىٍت أيمُّيا ، كى ـى أىؿى الحى ؿه ثىًرمٌّ بعدى أٍف أٍكرى ـى رىجي الفترة تىقىدَّي
كؿى كال قكةى ليا ؛ حيث قالت   (1): كيرىان ، كىعىفراءي ال حى

 ( الكامل)                                                                                   

 الَغْدرَا  َوحاَوُلوا اإِللهِ  َعْلدَ                     َنَقُ وا َقدْ  الحيَّ  إنَّ  ُعْروَ              يا

  (2): كاختمفت ركاية البيت في الديكاف ؛ حيث جاءت عمى لساف عركة 
  (الكامل)                                                                                   

 الَغْدرَا  َوحاَوُلوا اإِللهِ  َعْلدَ                      َنَقُ وا َقدْ  الحيَّ  إنَّ  َعْفرُ              يا

، كأىفَّي شيئان لـ يكٍف ، في حيف يتمسؾ        رى شعر عركة بأف العيد الذم قطعو عىمُّوي عمى نفسو تىبىخَّي
 .عركة بابنة عمو ؛ إخبلصان ككفاءن ليا

 يضرب بو المثؿ في إخبلصو لبنت عمو عفراءى بنًت مالؾ العذريًة ، كقرف اسمو منذئذو إلى اسـ ))     
ابف عجبلف النيدم ، كقد ارتفع عركة في نظر المؤرخيف العراقييف إلى مرتبةو مثاليةو حتى أىٍشبىوى البىطىؿى 

رىعىوي اليىكىل  سيبلدكفى  ـى الذم صى العاشؽى المتي
)).(3) 

        كتسرب خبر زكاج عفراء مف ىذا الرجؿ إلى أىؿ الحي الذم ارتحؿ بيا ، كبعد عكدة عركة 
نعاىا أبكىا إليو، كذىب إلى قبرىا، كأمضى كقتان كىك يتردد عمى ىذا القبر، كىك ميٍضنىن ىالؾه ، حتى 

مرت بو جارية ، كأخبرتو بأنيا لـ تمت ، فصحا مف غيبكبتو ، كلحؽ بالرجؿ ، ككصؿ إلى مكاف 
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إقامتو ، فمقي احترامان منو لـ يكف يتكقعو ، حتى شعركا بأنسو معو ، كعمـ زكج عفراء بقصة حبيما ،   
يا أخي ، اتًؽ ا في نفسؾ ، ثـ مضى ىائمنا عمى كجيو  ، كحاكؿ عرَّياؼه باليمامة أف : كقاؿ لو 
                                                                                                 (الطويل) (                                                                                               1  ):يداكيىو 

 َلـطبيـــــــــــُب  َأْبرَْأَتنــــي ِإنْ  َفِ نَّـكَ  داِوِنـــــــي               الَيماَمـــةِ  ِلَعرِّرافِ              َوُقْمتُ 

َكـــــذوُب  الِحْمَيريِّر  َعمِّري               ولكنَّ  ِجنَّةٍ  َطْيفِ  وو ُسْقمٍ  من ِبيَ              فما
َقريـــُب  ِمْنكَ  َعفراءُ  َوو َفُتْرَجى ِ راُرهــــــا                دانٍ  َعفراءُ  و             َعِشيَّةَ 
با َهبَّتِ  ما َأنساكِ  و             َفَواِ  ياحِ  في َعّقَبْتلا َوما                الصَّ  َجنوبُ  الرِّر

     يتحدل عركة ىذا العراؼ كلف يعترؼ بو إال إذا برئ مف سقمو ؛ ألنو يعرؼ أيف دكاؤه ؛ فيك 
كانت : كيقاؿ إفَّي عفراءى لىمَّيا بىمىغىيا نىبىأي مكًتًو ماتت ؛ حزنان عميو بعد أياـو ثبلثةو ، كقيؿ  )) .مكمـك القمب 

حكالي ستمائة كخمسيف  - - كفاتو سنة ثبلثيف مف اليجرة ، في خبلفة عثماف بف عفاف 
ميبلدية ، كىي سطكر تحمؿ إلينا بعضان مف الجك المأساكم الذم ظمؿ قصة عركة كعفراء،كالذم ينطؽ 

 (2). ((بسمات ذلؾ الحب العذرم

عف النعماف بف بشير أنو كاف في " ذيؿ األمالي كالنكادر ألبي عمي القالي"       كيركل في كتاب 
ؿو ميستمؽو كًبًجكاًرًه امرأةه  ( 3):  يىتىغىنَّيى بأبياتو ًمفى الشٍّعرً –مياه عذرة بجكار بيتو ، فإذا ًبرىجي

 ( الطويل)                                                                                  

 َشَفيــاِني  ُهما إنْ  َحْجرٍ                َوَعرَّافِ  ُحْكَمـــــــهُ  الَيماَمةِ  ِلـَعـرَّافِ            َجَعْمتُ 

  َيْبَتِدرانِ  الُعــــــــــــوَّادِ  َمـعَ                َوقامـــــا ُكمِّرهِ  الـدَّاءِ  ِمنَ  َنْشِفيْ  َنَعمْ :          َفقاو 
  َسَقيانــــــي َوَقـدْ  َشـــــــْرَبٍة إوَّ               َوو  َيعَمماِنلـــــــــــا ُرْقَيةٍ  ِمنْ  تَـَركـا َفما          
ُموعُ  ِمنكَ  ُ مِّرَنتْ  ِبما               َلَنا ما والمَّهِ  !المَُّه  َشفاكَ  : َفقاو           َيداِن  ال ُّس
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فىتى ، فىماتى ، فقمتي ليا... ىك مريض ال يتكمـ: ما قصتيوي ؟ فقالت :       فقمتي ليا  مىٍف ىذا ؟ : ثيَّـي خى
 (1 ).ىذا قىتيؿي الحيبٍّ عيركةي بفي ًحزاـو : فىقالىٍت 

ٌبان في الشيادة ، أك  ٍف يىمكتي حي ـى ؛ فىًمفى الناًس مى ًس        ىناؾ أناس مستعدكف لممكت في سبيؿ ىدؼو ري
ـٍ ، ال يتنازلكف  بٍّيـ ؛ فيك إرثييي ًدفاعان عف كطنو ، أك ثأران لقريب لو، كنىرىل أيناسان يمكتكف دفاعان عف حي

. عنو كال ييساًكمكفى عميو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .157 ، ص ذيل األمالي والنوادرالقالي ، : ينظر  (1)



29 

 

الغزل العذري في العصر األموي :  المبحث ال الث 
 

األمكم كاف امتدادان لمحب العفيؼ في العصر الجاىمي  العصر       يبدك أف الغزؿ العذرم في

مع أنو عرؼ في قبائؿ - كعصر صدر اإلسبلـ ، كاكتسب ىذه التسمية ؛ النتشاره في بني عذرة 

عركة بف حزاـ كعفراء، كفي العصر األمكم جميؿ - في صدر اإلسبلـ -  كمثؿ بني عذرة –غيرىا 

 كعمى ىذا فإف الشعراء الذيف عرفكا بيذا الضرب مف الحب كثرتيـ مف قبائؿ )). ابف معمر كبثينة

متعددة كليس فييـ مف بني عذرة الذم عَّـي ىذا الٌمقب جميع الشعراء ، إاٌل عركة بف حزاـ في صدر 

 ( 1).((اإلسبلـ، كجميؿ بثينة في العصر األمكم 

       اختمفت آراء النقاد في طبيعة ىذا الٌمكف مف الغزؿ كنشأتو ، فمنيـ مف رأل فيو نشأة أمكية ال 

ارتباط ليا بالماضي ؛ بؿ بالسياسة كاألحكاؿ االجتماعية ، كعزا طو حسيف ىذه النشأة إلى الفقر 

 ككاف أىؿ البادية الحجازية يائسيف ، كلكنيـ كانكا فقراء فمـ ييتح ليـ الميك ، كقد حيؿ بينيـ  ))كاليأس 

كبيف حياتيـ الجاىمية ، كقد تأثركا باإلسبلـ كبالقرآف خاصة ، فنشأ في نفكسيـ شيء مف التقكل ليس 

بالحضرم الخالص ، كليس بالبدكم الخالص ، كلكف فيو سذاجة بدكية ، كفيو رقة إسبلمية ، كانصرؼ 

ىؤالء الناس عف حركبيـ كأسباب ليكىـ الجاىمية ، كما انصرفكا عف الحياة العممية في اإلسبلـ إلى 

 (2).((أنفسيـ ؛ فانكٌبكا عمييا كاستخمصكا منيا نغمة ال تخمك مف حزف ، كلكٌنيا نغمة زىدو كتصٌكؼ 

     كمف الذيف اقتربكا كثيران مف رأم طو حسيف شكرم فيصؿ الذم رأل العصر األمكم بيئةن تىمىخَّيضى 

 إف نشأة ىذا الغزؿ العذرم كنمٌكه كجدت في مثؿ ظركفيا كأجكائيا )).فييا ىذا  المَّيٍكفي مف الشعر

فمـ يكف مف الممكف أف يظير ىذا الغزؿ بقدسيتو كطيارتو قبؿ ...كبيئاتيا التي كاف يجب أف تكجد فييا
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ىذا .فيذا الغزؿ العذرم يجب أف يككف أثران لتربية جيؿو جديدو تربيةن صادقةن صارمة... عصر بني أمية

مف نحك، كيجب أف يككف أثران لنكع مف الحياة االجتماعية تعرؼ االستقرار كتساعد عميو مف نحكو 

، ككبل ىذيف األمريف لـ يتكفرا معان إاٌل في عصر بني أيمية  رى آخى
)).(1 ) 

      كلـ ييغًفٍؿ شكرم فيصؿ دكر العاطفة الدينية المترٌسخة عند الغزليف في تصدييا لمغريزة الجنسية 

كلجميا، كيرل في ىذيف األمريف عامميف ميكىٌكنىيًف لمحٌب العذرم 
 إف الحب العذرم إنما نشأ عف التقاء ))

أكليما العاطفة الدينية كالثاني الميكؿ الجنسية في نفس المؤمف الذم حسف إيمانو : عنصريف اثنيف 

 (2).((أٌما الغزؿ العذرم فيك التعبير الفٌني الشعرم عف ىذا الحٌب . كقكم يقينو 

 إلى ساًبقىٍيًو مع شيءو مف اإلضافة ، حيث يرل أٌف – في رأيو –        كينضـ عبد الٌستار الجكارم 

 .بذكر ىذا الحب جاىميَّيةه ، كنبتت عندما تييأت ليا الظركؼ
 إننا لك نظرنا في األدب الجاىمي لكجدنا في بعض ثناياه بذكران لعاطفة الحب كصكرة بسيطة مف         ))

 ( 3).((صكره ، فييا سذاجة كليس فييا السعة التي نشيدىا في الحب العذرم 

       في ىذه اإلشارة نراه في انحراؼ قميؿ عٌما ذىب إليو ساًبقاه، كبعد معرفتو بمكانة المرأة في  

 الحب العذرم ظاىرة )): اإلسبلـ كالدكر الذم تؤديو في بناء المجتمع يبرز رأيو مف جديد إذ يقكؿ

إسبلمية لـ تىعًرٍؼ ليا أصبلن في العصر الجاىمي، كىي ظاىرة إسبلمية كاف لمٌديف الجديد كالنظاـ 

 (4). ((االجتماعي الذم جاء بو األثر األكؿ في خمقيا كفي إخراجيا عمى ىذه الصكرة

                                                           

 . 284 ، ص تطور الغزل بين الجاهمة واإلسالمشكرم فيصؿ ،  (1)

 . 286 ، ص ن. م  شكرم فيصؿ ، (2)

  .36 ، ص الحب العذري نشأته وتطور عبد الستار الجكارم ،  ((3

 . 51، ص ن .  م  عبد الستار الجكارم ،(4)
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     في ىذيف القكليف تناقض كاضح، فمف جية يرل أٌف الحٌب العذرم في العصر األمكم لو أصكؿ 

. جاىمية ، كمف أخرل ينفي كجكد ىذه األصكؿ، كنحف نميؿ إلى أٌف الحٌب كاًمفه في ًجًبمَّيًة اإلنساف 

ينمك كيكبر مع الكقت، كيأخذ اتجاىاتو مختمفة، تخضع لطبيعة الفرد كلمظركؼ المحيطة بو مف تعاليـ 

 .دينية كعادات كتقاليد كقكانيف 

ري أىفَّي الغزؿى العذرمَّي لو امتداداته في العصر الجاىمي كال يمكف لو أف يحافظ عمى  يىرىل فريؽه آخى       كى

ييٍصًبحى ظاىرةن ديكنىيا ، مف ىؤالء نجيب محمد البيبيتي " - تاريخ الشعر العربي " في كتابو - كجكده كى

الذم خالؼ طو حسيف كشكرم فيصؿ فيما ذىبا إليو كيرل أٌف الغزؿ اإلسبلمي أخذ عف الغزؿ 

الجاىمي اتجاىاتو الظاىرية كجرل في محاربو ، كىذا المذىب يشتؽ أصكلو مف مقدمات كقعت في 

 كقصتو نممح فييا البذرة ( ))1 ).كأستاذ الجميع في ىذا عمى ما نعرؼ ىك عنترة العبسي .الشعر الجاىمي

األكلى لمغزؿ العذرم الذم نشأ بعد ذلؾ في اإلسبلـ كترعرع في كادم القرل في بيئة بىٍيفى بيفى ، ال ىي 

مف الحضر بمعنى الكممة كال ىي مف البادية بمعنى الكممة، حيث تضطرب الحياة بيف الجفكة كالمٌيف ، 

مَّيب   ( 2).((كالشقكة المميمة كاألمؿ الخي

     كمف الباحثيف الذيف ساركا عمى ىذا المذىب ، أحمد الحكفي الذم جاء رأيو جمينا بعد مناقشتو 

 كرأيي أف الغزؿ العذرم لـ ينشأ في العصر اإلسبلمي ، كلـ يصر فنًّا ))آلراء بعض المستشرقيف كرىدٍّىا 

نما نشأ ككاف فننا مستقبلن في العصر الجاىمي    ( 3).(( مستقبلن في العصر اإلسبلمي ، كا 

                                                           

  . 26 – 25 ، ص الغزل العذرييحيى الجبكرم ، :  ينظر (1)

 .160، ص تاريخ الشعر العربي نجيب البيبيتي ،  (2)

 .159 ، الغزل في العصر الجاهميأحمد الحكفي ، (3)  
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كلكفَّي ىذا ال يمنعني )) :      ثـ ييبىيٍّفي دىكرى اإلسبلـ في المحافظة عمى طييًر ىذا الحيبٍّ كىًعفَّيًتًو ًبقىكًلًو 

عىةن عمى ًعفَّية الحيبٍّ كىعيذريًة الغىزىًؿ؛ألفَّي اإلسبلـى نىظَّيـى عبلقة  مف اإلقرار بأفَّي الحياةى اإلسبلمية كانت ميشىجٍّ

ـى الًبغاءى  رَّي ظىرى االستجابةى لمغريزة الجنسيًة ، إالَّي ًمٍف طريؽ الزكاج ، كىحى ًتًو –الرجاؿ بالنساًء ، كىحى  عمى نيدرى

ًؿ ، ال مينًشئنا لىييما –في الجاىمية  ينا لمحيبٍّ العيذرمٍّ كالغىزى سىما بالعقيدة كاألخبلؽ ، فكافى مينىمٍّ  كى
 )).(1 ) 

:         كخبلصة القكؿ ًإنَّيني أىجد نفسي أماـ ثبلثة آراء 

       األكؿ ما ذىب إليو طو حسيف كشكرم فيصؿ ، مف أٌف الغزؿ العذرم نشأة أيمكية محضة ال 

أٌف جذكر ىذا الغزؿ امتدت : كالثاني ما تكصؿ إليو البيبيتي كالحكفي ، كىك. جذكر ليا في الماضي 

أٌما األخير فكاف . إلى العصر الجاىمي، ككاف العصر األمكم كالظركؼ السياسية بيئةن خصبةن لنمكه 

 الذم انحازى إلى الكسطية كأنكر صمة الغزؿ العذرم بالعصر الجاىمي مع عبد الٌستار الجكارمرأم 

ذا خضع ىذا الرأم لمعقؿ كالمنطؽ كجدت رابطان بيف  اعترافو بكجكد ىذا الحب في العصر الجاىمي ، كا 

العصريف في الحٌب ، فأم تطكر في المفيكـ أك اختراع في ىذه األياـ يبنى عمى ماضو كال يبدأ مف 

كيمكف تناكؿ صفات . الصفر، كال ننسى أٌف الحٌب متعمؽ بالكجداف اإلنساني في كؿ زماف كمكاف

 :الحب العذرم كطكابعو كأبرز شعرائو عمى النحك اآلتي 

صفات الحّب العذري  - أووً 
 

فى عاطفة الحٌب في ىذه العٌفة، :        زاكج اإلسبلـ بيف مفيكميف مفيكـ الحٌب كمفيكـ الًعفَّية، فحصَّي

مؤقتة ال : ثـ إف عاطفة الحٌب نكعاف . كبيذا تككف العفة أكؿ صفات الحٌب العذرم كأبرز عبلماتو

تمبث أف تخمد كتبرد، كخالدة ال يناؿ منيا إعراض، أك ممؿ، أك قسكة ؛ بؿ تبقى متعدٌدة ، ليا في نفس 

                                                           

.160 ، الغزل في العصر الجاهميأحمد الحكفي ، 1))
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كما يتصؼ الحٌب . المحٌب جرس ال ينقطع كحنيف ال ييدأ ، كىذه الحاؿ جعمتو يتصؼ بالديمكمة 

كمف الصفات التي يمكف  .(1)العذرم بالحرارة الممتيبة، ألنو ال يتخذ مظيران كاحدان عند المحبيف جميعان 

شيحُّ المٍّقاًء ، ككثرة الصدكد : إضافتيا لما سبؽ  . الًحرمافي ، كى
 

الطوابع العامة لمغزل العذري  -  انًيا
 

كىي تمثؿ خصائص " تطكر الغزؿ بيف الجاىمية كاإلسبلـ "      لقد حددىا شكرم فيصؿ في كتابو 

 .ىذا الغزؿ 

، كيقصد بيا االقتصار عمى محبكبة كاحدة كىي .       شكَّيمىٍت كحدة الغرض كاالتجاه الطابىعى األبرزى

 .العبلمة الفارقة التي كقؼ عندىا الٌنقاد كالباحثكف في تصنيفيـ لممحٌب العذرم كتمييزه مف غيره 

      كيمييا األسمكب المباشر في الحيبٍّ ، بمعنى أف يتجو الشاعر إلى الحب مباشرة دكف تعرجات في 

 .تعبيره 

        ثـ الصدؽ كاألمانة في كؿ ما ينقمو، كىعفَّية األسمكب كطير القكؿ ، عمى عكس ما كاف في 

 .الغزؿ المكشكؼ عند الجاىمييف 

      كما امتاز الغزؿ العذرم بالٌصفاء كاإلشراؽ في األسمكب ؛ فكؿ لفظة تجرم لمستقر ليا في 

البيت الشعرم ، كالبساطة في المعاني ؛ إٍذ تنبع مف عاطفة ممتيبة عارمة تجيش في صدر الشاعر؛ 

فبل ييمو أف يككف المعنى طريفان أـ مطركقان ، كما ييمو أف يعبر عف الشبلؿ النفسي الذم مؤل 

أفَّي "  العصر األمكم –تاريخ األدب العربي " كيرل قصي الحسيف في كتابو . أحاسيسو كمشاعره 

                                                           

 . 287 ، ص تطور الغزل بين الجاهمية واإلسالمشكرم فيصؿ ، : ينظر  (1)
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 غزؿ عفيؼ طاىر ، طغت عميو – أكالن  )):الغزؿ الذم نما بشركط الحياة البدكية كأنتج نمكذجيف اثنيف 

  (1). ((طغت عميو نزعة الحٌب الكصفي.  غزؿ نىقيٍّ باىر–ثانيان . نزعة الحٌب الكجداني

 مستحكذنا عمى  قمكبيـ –كمبعثو حياة الصدكد كالبعد التي كاف يعيشيا الشاعر العذرم - كيبقى اليأس 

ا لحياتيـ في أكثر األحاييف   ( 2).كمنغصن

 

؛ ألنو ارتسـ عمى كجكه شعراء ىذا المكف مف الغزؿ  رى        كليس غريبنا أف ييجعؿ الحزف طابىعان آخى

 .طكاؿ حياتيـ 

مظاىر السمكؾ :        كتكسع ىذا الحب حتى عرؼ مظاىر حضارية في شعره، مف أىميا

االجتماعي التي تمثمت بعبلقة الرجؿ بالمرأة ، كعبلقتيما بالمجتمع ، إضافة إلى مظاىر المباس ،  

ري بشكؿو جمي في العمارة مف خبلؿ كصؼ الخياـ . كالطيب، كالزينة، كالخضاب  كيبرز مظيره آخى

( 3). كاليكادج كالقصكر

 

 

 

 

 
 

                                                           

 . 184 ، ص تاريخ األدب العربيقصي الحسيف ،  (1)

  . 333 – 326 ، ص  تطور الغزل بين الجاهمية واإلسالمشكرم فيصؿ ، : ينظر  (2)

. ، ص ىػ المظاهر الح ارية في شعر الغزل في العصر األمويانشراح مشافؽ الفقراء ، : ينظر  (3)
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أبرز شعراء الغزل العذري في العصر األموي   -  ال ًا
  
  ( م 688/ ...- ه68...-)قيس لبنى - 1
 

باب الكمبية   بحكـ (1)     ىك قيس بف ذريح ، شاعر مف العشاؽ المتيميف ، اشتير بحب لبنى بنة الحي

فنا   (2).الجيرة كمنزؿ قكمو في ظاىر المدينة في مكاف ييٍدعىى سىرى

 (البسيط  )                                                                                   

 َسَرِف  َعَمى َوَأْمَسْينا الَعقيق َأْهلَ              ُمـَجـــاِورةً  َأْمَستْ  َقدْ  ِ            الَحْمدُ 

ُمْؤَتِمِف  َغْيـــرُ  َشـــــْملٌ  َلَعْمُركَ  َمْنِزُلنـا             هـذا َوالَبْطَحاءُ  َيَماُنْونَ  َحيٌّي           

     كقؼ قيس عمى خيمة منيا كالقكـ غياب ذات يكـ ، فاستىسقىى ماءن ، فىسىقىٍتوي ، كىي امرأةه مديدةي 

ا لو  رى ؛ إكرامن نىحى نىزىؿى عند أبييا ، كى مكةي المنظًر كالكبلـً ، كى رٌّ ال . القامًة شىيبلءي ، حي كانصرؼ كفي قمبو حى

بُّييما، كطمب مف أبيو أف يزكجو إياىا ،  قىًكمى حي ينطفئ ، كقاؿ فييا شعران كثيران ، انتشر بيف الناس ، كى

كنصحو بإحدل بنات عمو ، ككاف ذريح ميٍكًسران كثيرى الماؿ ، فاستاء ًمٍف رىدٍّ أبيو ، كلجأ إلى أمو إلقناع 

ى  ، كعرض أمره عمى الحسيف بف عمي بف أبي طالب ، كقاؿ لو أنا  أبيو ، فمـ يجد عندىا ما يرضى

ما جاء بؾ ؟  : أكفيؾ ، ثـ مضى معو إلى أبي لبنى ، كعندما أبصره كثب عميو كقاؿ لو

جئتيؾى خاًطبان ابنىتىؾى ليبنىى ًلقىٍيسو ، فكافؽ شريطةى أف يحضر أبكهي ذريح ؛ : أىال بعثت ًإلىيَّي فأتيتؾ ؟ قاؿ 

ا ، كىعىرىضى األمر عميو ، فقاؿ لو  يحن سىيفي ذيرى  (3).سىٍمعان كطاعةن : كي ال يككف عاران عميو ، فأتى الحى

                                                           

 .12 / 9 ، األغاني ؛ األصفياني، 205 / 4 ، معجم الشعراء ؛ كامؿ الجبكرم، 205/ 5 ، األعالمالزركمي ، (1) 

 . 98، ص الديوان  قيس لبنى ،  ((2

 . 213  /  9 ، س. م  األصفياني ، (3)
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    كعاشا فترة مف الزمف بعد زكاجيما ، كلـ تنجب لو كلدا ، كاعتبرت فتنة بيف قيس ككالديو ، فأثار 

سىعىكا إلى طبلقيا ، فقالت لو  يا قيس، ال تيًطٍع أىباؾى ؛ فتيمؾ : األمراف السابقاف حفيظة أىمو ، كى

كتيمكني ، لكنو أيٍجًبرى عمى طبلقيا ، كندـ بعد ذلؾ ندمان شديدان ،
بَّيرى عف ذلؾى ًبًشٍعًرًه قائبلن 1   (2): كىعى

 (الطويل  )                                                                                       

َوَطـمِّرــــِق   َعَميـلا تَـْنـَدمْ  َفـال          ِبَخيرٍ  َقْبَملا ُكْنتَ  ُلْبَنى َفَقدْ  اْسُل َعنْ :           َوقاُلْوا 

             الُمَتَخمِّرقِ  الشَّـاِمتِ  َعـْيـنَ           َوَأْقَرْرتُ  ناِصـــِحيْ  َوعاَصْيتُ  َأْعداِئيْ             َفطاَوْعتُ 

              (3): كعندما غابت عف ناظريو عند الرحيؿ رجع يقبؿ أثر خفاؼ بعيرىا 

                                                                                     (الوافر  )                                                                                    

ـَ  َمـنْ  ِإ ْـرَ  ُأَقـبِّرـلُ                   َولـِكـــــــــنْ  َأْرَ ـُكـمُ  َأْحَبْبتُ              َوما   التُّسرابــا َوِطـ

  الشَّرابا ِبـهِ  ُأِسـْيـبُ  مـا َبـالءً  ِبُمْبَنــــى                   َكـَمـِفـيْ  ِمـنْ  وَقْيتُ              َلَقدْ 

  َجـوابــا َلهُ  ُأِطْيقُ  َفما                 َعـِيـْيـتُ  لُـْبـَنـى ِباْسمِ  الُمناِديْ  ناَدى             ِإذا

 

لىمَّيا ماتىٍت اشتىدَّي بيكاؤيه عمييا                                                                                                                                                                                    (المنسرح  )           (                                           4): كى

 الَفْوِت  َعَمى َحـْسـَرةٌ  َتْنَفَعنْ    َهـلْ  َمـوِتـْي                 َفـَمـوتُـلا ُلَبيَنى              ماَتتْ 

َمـْيــــِت  َعَمى َوْجـداً  َحياةً  َقَ ى                   ُمْكَتِئبٍ  ُبـــــكـاءَ  َسـَأْبـِكـيْ               إنِّرـيْ 

                                                           

  .214 / 9 ، األغانياألصفياني ، :  ينظر (1)

 . 100 ، ص الديوان قيس لبنى ، (2)

  .55 ، ص ن. م  قيس لبنى ،  (3)

 . 62، ص ن . م  قيس لبنى ، (4)
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ـٍ ييًجٍب ساًئبلن ثبلثةى  لى ذىهي أىىميوي إلى منزلو كىك ال يعقؿ ، كى     أىكىبَّي عمى القبر يبكي حتى فىقىدى كىعيىوي ، كىأىخى

كا أىنَّيييما ماتا ًبسىبىًب الًفراًؽ،  كاًة ذىكىري ؿُّ الرُّ ديًففى ًبًجكاًرىا ، كىاختيًمؼى في ًنيايىًتًيما ، فىجي أياـو حتى ماتى كى

كىل عىكسى ذلؾ  كىل أنو ماتى قبمىيا ؛ فىماتىٍت أىسىفنا عميو ، كثاًلثه رى منيـ مىٍف رى  (1).كى

 

  ( م688 –/...  هـ 68...-)قيس ليمى - 2
 

       ىك قيس بف الممكَّيح بف مزاحـ بف عدس بف ربيعة بف جعدة بف كعب بف ربيعة بف عامر بف 

لـ يكف مجنكنان ، كلكف كانت بو    : كقد سئؿ األصمعي عنو ، فأجاب ( 2).كليقٍّبى بالمجنكف. صعصعة 

يًرٌم ، كنقؿ عف الرياشي أنو سمع األصمعي يقكؿ (3)" ليكثة "  يَّيةى النُّمى  رجبلف ما عرفا )):  كميكثة أبي حى

نما كضعيما الركاة : في الدنيا قط ، ًإالَّي باالسـ   كليمى (4).((مجنكف بف عامر ، كابف القرية ، كا 

صاحبتو ىي ابنة سعد بف ميدم بف ربيعة بف الحريش بف ربيعة بف عامر بف صعصعة ، كتكنى بأـ 

                                                                                        (الطويل)                        (5 ): كمف األدلة الشعرية عمى ىذه األلقاب: مالؾ 

 َوُعـــُروُق  َأْعـُظمٌ  ِإوَّ  َيْبقَ  َفـَمـمْ             َوُمْلَجِتيْ  ِجْسِمْي َوَعْقميْ  ُحبُّسلا         َبـَرى

 َو ـيـقُ  القُـيودِ  في عـانٍ  هاِئمًا            َكَأنِّريَ  الُحبِّر  ِمنَ  َمجنوناً  ِصْرتُ          َوَقـدْ 

                                                           

 . 252 / 9 ، األغانياألصفياني ، :   ينظر (1)

 . 265 ، ص المؤتمف والمختمف ؛ اآلمدم ، 209 / 4 ، معجم الشعراء كامؿ الجبكرم ، (2)

".  لىكىثى "  ، مادة  المسان اليحيمؽ كاالسترخاء كالضعؼ ، ابف منظكر ،(3)

 .4 / 2 ، س. م  األصفياني ، (4)

 . 200 ، ص الديوانمجنكف ليمى ،   ((5
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  (الطويل)                             (1): أىمَّيا لىقىبي أيٍـّ ماًلؾو فىذيًكرى في أىٍكثىرى ًمٍف مىكًضعو 

 َوكـاَدْت ِبـالُد اِ يا ُأمَّ مـالـٍِك              ِبما َرُحَبْت ِمـْنُكـْم َعَميَّ َت يُق                  

ًجبىٍت  ًر ، كعندما كىًبرا حي ـى ، كتعمؽ كؿ كاحد منيما باآلخى    بدأ الحب بينيما كىما صبياف يرعياف الغىنى

نوي ؛ فازدادى تىعىمُّقان بيا                                                                                         (الطويل)                                                (2 ):عى

 َحـــْجُم  َ ْدِيلا ِمنْ  ِلَ ْترابِ  َيْبدُ                 َوَلمْ  َصغيـــــــَرةٌ  ِغـرٌّي  وْهـيَ  َلْيمى          َتَعمَّْقتُ 

 َتْكَبِر الَبْلمُ  ولم َنْكَبرْ  لم الَيْومِ  َأنَّنا               ِإلى َلْيتَ  يا الَبْلمَ  َنْرَعى          َصغيَرْينِ 

مَّيتاًف       كمف أسباب العشؽ بينيما أنو أقبؿ ذات يكـ عمى جمع مف النساء كىك عمى ناقة  كعميو حي

ماًلًو ككىماًلًو ، كتبادلف الحديث معو ، ككانت ليمى مف بينيف، فبادلٍتوي ىذا  مىًؿ الممكؾ ، كأيٍعًجٍبفى ًبجى ًمٍف حي

                                                                                 (الوافر)                                                    ( 3): الحيبَّي بقكليا 

  َمِكيــنُ  صـاِحِبــهِ  ِعـْنـدَ                  َوُكـلٌّي  ُبغ اً  لمناس ُمـْظـِلـرٌ               ِكـاَلَنا

 َدِفينُ  َهـوىً   َـمَّ  الَقمَبينِ  وفي                 ِبما َأَرْدنا الُعيونُ              تُـَبـمِّرـُغـــــــَنـا 

      تطكر األمر بينيما حتى كصؿ إلى تجييز مير ليا بخمسيف ناقة، لكف كرد بف العقيمي نافسو 

في ذلؾ، كقدـ عشرا مف النكؽ مع راعييا، كخيرىا أىميا بيف االثنيف في العمف بعدما أجبركىا في السر 

 . عمى الزكاج مف ابف العقيمي

َّـي بو، كميًنع مف         تبدأ مأساة المجنكف كما مف خيار أمامو ًإالَّي  قكؿ الشعر؛ كي يخفؼ مما أىلى

كما أىدر السمطاف دمو، فكانت الٌصحارل كاألكدية متنفسنا  . رؤيتيا كلقاًئيا، كىدد مف زكجيا كأبييا

                                                           

 . 198 ، ص الديوان مجنكف ليمى ، (1)

 . 218، ص ن . م  مجنكف ليمى ،  ((2

 .15 / 2 ، األغانياألصفياني ،  ((3
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لو؛ ألنو يتذكر أيامو معيا، كيناجي محبكبتو ليتردد صدل صكتيا،كيرل صكرتيا في طيكر تمؾ 

                                                                                               (الطويل)                                                                               (1).األكدية

َحى           َهُتوفُ  َتَرنََّمتْ  َلمَّا والشَّوقُ  الَلَوى  دعاني             َطُروُب  الُغصونِ  َبْينَ  ال ُّس

وُمـــــِجْيــــــُب  ُمـســــــــْـِعـدٌ  ِلــــُكـلٍّم  ِلَصوِتلـــــا            َفـــــُكـلٌّي  ِإْذ َأَصْخنَ  ُوْرقاً             ُتجاِوبُ 

حبيُب ؟  َجـفـــــــــــــــاكَ  َأمْ  إِلـفـــــــاً  َأفاَرْقتَ  باِكيًا ؟          َلكَ  ما اأَليكِ  َحمامَ   :           َفُقْمَت 

      يبدك أف الجماؿ لـ يكف مقياسنا بيف المحبيف في بعض األحياف، فمنيـ مف يعتمد عمى الجماؿ 

ا في الحب جراء مكقؼ أك كممة أك حتى نظرة،  في الدرجة األكلى، كىناؾ محبكف كقعكا عىرىضن

ًر؛ لكنو يدافع  كيتعرض المجنكف مف الكاشيف إلى انتقادات شديدة في محبكبتو ليمى لصفات فييا كالًقصى

                                                                                 (الطويل)                                           (2 ):عف ىذا الحب كيمكت مف أجمو 

 وطولُــــلا  ليَمى ِذراعًا َعْرُض  َقصيرٌة          َفَميتَ  ليَمى الواُشونَ  ِليَ              َيـقُـولُ 

نَّ   ُعيوُنـــــلا ُشْللٌ  الطَّْير ِكـرَامُ  ُشـــــــــــْلـَمـًة           َفُقْمتُ  َلـَعـْمـُركَ  ِبَعيَنيلا             َواِ 

 َوُسوُللا َنفسي ُكلُّس  َبلْ  َكِبِديْ  َأنَّـــــلـا           ُمَنى َفـْوهاُء َو َبأَس              وَجاِحَظةٌ 

 (3):  في قكلو – كىما مف عبلمات الحب العذرم –كتبرز العفة كالكجدانية عند المجنكف 

 (الوافر  )                                                                              

 ِسـواها  َنْعِرفْ  َوَلـمْ  َوَعْيَنْيلا            ِمْنلا الِجْيدَ  َعـَرْفـتُ  َنَظَرتْ                ِإذا

 َمْن َرمــــاهـا َكفَّيْ  اُ             َأَشـلَّ  َفُقْمــــــــــــــنا ُنَفزِّرَعـلـا َأنْ                َكـرِْهـنـا

                                                           

 . 99 ، ص الديوانمجنكف ليمى ،   ((1

  .248، ص ن . م مجنكف ليمى ، (2)

 .المكان نفسه ((3
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يمانو بو  عمى الرغـ مف قكة الحب بينيما يؤمف بقدره كأنيا لـ تكف مف نصيبو؛ لكنو قرف ىذا الحب كا 

                                                                                                                                                                                                                                  (الطويل  )                                                                 ( 1). بعدـ النسياف

 السَّواِريا  احَتَ ْنتُ  َحتَّى َتوَبةٌ  ِغنًى             َوو َوو افِتقارٌ  َليَمى ُيْنِسِنيْ           َوَلمْ 

ِليـــــا  َعرَّْ َنــلا  ُـمَّ  َلـيـَمى َجـْمـــــــَعدًا             ِلُتشــــِْبهَ  َكبداءَ  َصبَّْغنَ  ِنْسَوةٌ           َوو

ٍيتنا ، فحممو أىمو كغسمكه ككفنكه ، كيركل أنو لـ يبؽ فتاةه         كيًجدى المجنكفي في كادو كثيًر الًحجارًة مى

يٍّ يبككنو أىشىدَّي البيكاء ، ككاف مماتو حادثنا  في الحي ًإالَّي خرجت صارخة عميو تندبو ، كاجتمعى ًفٍتيافي الحى

دىا بأبييا أف يقدـ العزاء لذكيو ، مىبلن ، حى  ما عممنا أف األمر يبمغ كؿ ىذا ، كلكني  كنت )):  كقاؿ(2)جى

ٍت عف يدم ، كلك   رىجى كَّيٍجتييا كخى اٍمرىأن عربيان أخاؼ مف العار كقيٍبًح األحدكثة ما يخافو مثمي؛ فىزى

فما : قاؿ. عممتي  أىفَّي أىٍمرىهي يىٍجًرٍم عمى ىذا ما أىٍخرىٍجتييا عف يده ، كال احتممتي ما كاف عميَّي في ذلؾ 

ًئيى يىٍكـه كافى أكثرى باكيةن كباكيان عمى ميت ًمٍف يىكًمًئذو  ري
)). (3) 

رىل ، كلك كاف يدرم مكانةى ىذا الرجًؿ الستىجابى ًلطىمىًبًو  . ييٍظًيري أىبكىا نىدىمىوي كىأىسىفىوي ًلما جى

 

  ( م 701 –= ...  هـ 82 –... )جميل ب ينة - 3
 

ا ًمنطيقنا، ( 4)      جميؿ بف عبد ا بف معمر، شاعر متيـ، عاش في العصر األمكم ، كاف فصيحن

كالطير كالنقاء مف سمات شعراء البكادم ، كقمما يكجػػػػػػػد  . صادؽ الٌصبابة ، عفيفان متنزىان عف الرذائؿ 
                                                           

  .252، ص  الديوان  مجنكف ليمى ، ((1

   . 427 ، ص الجامع في تاريخ األدب العربي ؛ حنا الفاخكرم ، 82 / 2 ، األغانياألصفياني ، : ينظر  (2)

 . 82 / 2 ، س. م  األصفياني ، (3)

 .1/430،معجم الشعراء ؛ كامؿ الجبكرم، 96/ 8 ،س.  م األصفياني ،: ؛ ينظر138 / 2 ، األعالم  الزركمي ، (4)
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 ( 1).شاعره لـ ينطبع شعره بمثؿ ىذه السمات 

مىرَّيٍت عمى ًفصاؿ  دى ًإًبمىوي كاديان ييسىمَّيى البغيض ، كى       كأكؿ اتصاؿ بيف جميؿ كبثينة كافى عندما أىٍكرى

ٍتييفَّي ، فىسىبَّييا ، كىرىدَّيٍت عميو ، فىمىميحى إليو ًسبابييا  ٍكؾو ، فىأىٍفزىعى ميؿو بيري ًلجى
  (3):  ؛ فىأىٍنشىدى عمى ًإثًرىا (2)

 (الطويل  )                                                                                       

لُ    ِسَبابُ  ُبَ ْيَن ، يا َبِغْيضٍ  ِبَواِدي                 َبيـــــــَننا الـَمـَودَّةَ  قادَ  ما            َوَأوَّ

  َجـــــــوابُ  ُبَ ْيَن ، يا َكـــــالمٍ  ِلُكلِّر                   ِبِمْ ِمهِ  َفجاَءتْ  َقْووً  َللا            َوُقْمنا

     ال غىٍركى أفَّي طبيعةى ىذا الحيبٍّ مبنية عمى الًيجراف كالبيعد كالًفراؽ ، كبيذه العبلمات ينمك كيكبر في 

  (4): كلـ يىٍخؿي ًشعريهي مف إشارات في العتاب بسبب اليجراف . قمب الشاعر

      (الكامل  )                                                                                          

ذا                 َيِصْمَنِنيْ  ُ مَّ  َهــوايَ  َعْنكِ           ِلُيِزْلنَ    ِبـزاِئــــــلِ  َهـوايَ  َفمــا َهـِوْيــــــتُ  َواِ 

   َحباِئــــــِمـيْ  َوَأْخَطَأْتكِ  الَحُجونِ  َيــْومَ                  ِحباُلُكمْ  ُبَ ْيَن ، يا ُفؤاِديْ          صاَدتْ 

  َجَلْدَن،َعواِذِليْ  َوَقدْ  ِفْيِك، َوَعَصْيتُ                  َفَلَجْرِتنـــِيْ  َعواِذوً  ِفـيَّ           َوَأَطــْعتِ 

يٍّ ، كال ييمقي ليف باالن ؛         ييبىيٍّفي ًلبيثينىةى ما يتعرض إليو مف مضايقات كضغكطات ًمٍف ًنساًء الحى

ألنو مينتىـو لمحبكبة كاحدة قاـ في ًمحراًبيا ؛ لذا أٍكثىرى ًمٍف ًعتاًبًو لىيا ؛ ًلًعمَّيًة ًىجراًنيا ًإيَّياهي 
 ككاف األىؿي ))

                                                           

 . 183 ، ص العصر األموي– تاريخ األدب العربي   قصي الحسيف ، (1)

 . 103 / 8 ، األغانياألصفياني ، :   ينظر (2)

 .24 ، ص الديوان  جميؿ بثينة ، (3)

 . 108 – 107، ص ن . م  جميؿ بثينة ،  (4)
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كالناصحكف المشفقكف يمكمكنو في ىذا الحب الذم أىكقىعىوي في الميالؾ ، فيردُّ عمييـ بأىفَّي ىذا قىدىريهي 

نىصيبيوي ، كأىفَّي حيبَّي بيثىينىةى كيًتبى عميو كىك راضو ًبما قىدَّيرى اي عميو  كى
)).(1) 

                                                                                        (الطويل  )                                                            (2): كظير ذلؾ في قكلو 

 َردِّر ؟ ِمنْ  اُ  َقَ ى ِفيما َوَهلْ  َتَرى             َعَميَّ ، ما اُ  َقَ ى ِفيلا: َلُه          َفُقْمتُ 

  (3): كيبدك أنو غير متزحزح عف دربو ، كمشتاؽ ألية نىسمىةو ًمٍف طرفيا 

 (الطويل  )                                                                                         

نِّري ـِ  ِإَلـى َلُمشتاقٌ        َواِ   َجنَِّة الُخْمِد  ِإَلـى ِإدِرْيٌس  اْشتاقَ  َجْيِبلـا                   َكما ِرْيـ

ُرْشـِدْي  َمالَمِتِه ، في ِإَلْيِه ، َقـراَبـــــٍة                   َحِبْيبٌ  ُذو َأخٌ  فـِيلـا وَمِنيْ        َلَقدْ 

 ُتْبِدْي ؟ َوَقـدْ  ُتِعْيدُ  َقـدْ  ِفيلا هاِئٌم                    ِبَبْ َنَة ، َأْنتَ  َمَتى َحتَّى َأِفْق ،:    َوقاَل 

      لـ ييٍصًغ جميؿه إلى الكاشيف الذيف أثاركا حكلو مكجة مف الشككؾ كاألقاكيؿ التي لـ تزدهي ًإالَّي   

                                                                                                                                                                                        (الطويل)                                                                  ( 4): تعمقان بيا 

 َتماِدَيا  ِإوَّ  الواِشينَ  َكْ َرةُ                     َوو َصـَبـاَبةً  ِإوَّ  اْلواُشونَ  زَاَدِنـي         َووَ 

ـٍ  يينًشدىىي مَّيًتًو ؛ كىٍي يأتيى قكـي بيثينةى كى ميوي أىٍكصىى صاًحبان لو ًبميٍبًس حي   (5): كعندما دىنا أىجى

 (الكامل  )                                                                                  

 َقُفوِل  َغيرِ  َ َواءَ  ِبِمْصرَ  َوَ َوى ِبَجِميِل                    َكـَنـى َوما النَِّعيُّس         َصَدعَ 

                                                           

  .123 ، ص الغزل العذري يحيى الجبكرم ، (1)

  .43 ، ص الديوانجميؿ بثينة ،  (2)

 .المكان نفسه   (3)

  .140 ، ص ن. م جميؿ بثينة ،  (4)

 . 119 ، ص ن. م جميؿ بثينة ، (5) 
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َوَنِخْيِل  َمزَاِرعٍ  َبْينَ      َنـْشـَوانَ  الُقَرى               َواِدي ِفيْ  الذَّيلَ  َأُجرُّس           َوَلَقدْ 

ٌبان      مٍّفان كراءىهي حي ماميوي ميخى ميؿه نىٍفسىوي بىٍعدى شيعكره بدنك أجمو ، كبيذا رحؿ شاعر الحب العذرم كاً  يىٍنعىى جى

فيفان طاًىران ، عىبَّي ًمٍف مىعيًنًو الميًحٌبكف ، كما تىرىؾى شعران أفادى ًمٍنوي الدارسكف ، كحيبُّ جميؿو لـ يعرؼ  عى

     .النضكب كلٍف يىعًرفىو ؛ لتدفقو مف نبع صاؼو عذب كغزير ال ينقطع 

عىمىوي ابفي سىبلَّيـو في الطبقة السادسة مف فحكؿ شعراء          لجميؿ منزلة رفيعة بيف نظرائو ؛ ًإٍذ جى

-  كعمى أصحاب النسيب جميعنا– ككاف لكيثىيٍّرو في التشبيب نصيب كافر، كجميؿ مقدـ عميو ))اإلسبلـ 

 ككاف بعض المشيكريف  )) أما عباس محمكد العقاد فىيىعيدُّ جميبلن أشعر شعراء عصره(1).((في النسيب

إنو أىٍشعىري أىًؿ اإلسبلـ كالجاىمية : بعمـ الشعر في زمنو يفضمكنو عمى الشعراء ، كيقكلكف 
)).(2 )

 

  (م723=...-ه105...-)ُكَ يِّرُر َعزََّة - 4

                                                       

زاًعٌي ، أبك صخر شاعر ميتىٌيـه مشيكره مف أىؿ :      كيثىيٍّري بفي عبد الرحمف بًف األسكد بًف عامرو الخي
كما جاء في األغاني ؛ ( 3)المدينة ، كمف فحكؿ شعراء اإلسبلـ ، كجعمو ابف سبلـ في الطبقة األكلى

حي أنو كىرىدى (4). كلكفَّي ما ىك مكجكد في طبقاًت ابًف سىبلَّيـو ميناؼو لذلؾ ؛ ًإٍذ عيدَّي في الطبقة الثانية  كىأيرىجٍّ

طىأن عف أبي فرج ؛ ًلقىٍكًؿ ابًف سىبلَّيـو   ككيثىيٍّري بفي عبًد الرحمًف الخزاعي ، كىك ابف أبي جمعة ، )): خى

                                                           

  .545 / 2 ، طبقات فحول الشعراء ابف سبلـ الجمحي ، (1)

 .52 ، ص َغَزِليَّات الشعراء العرب سمماف آؿ طعمة ، (2)

 ؛ كامؿ الجبكرم ،             7 – 6 / 9 ، األغانياألصفياني ، :  ؛ ينظر 219 / 5 ، األعالم الزركمي ،  ((3
  .224 / 4 ، معجم الشعراء

  .1008 / 2، س . م ابف سبلـ الجمحي ،   (4)
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ٍف قىدَّيٍمنا عميو  يتضح مف قكؿ كيثىيٍّرو أىفَّي (1) .((ككنيتو أبك صخر، كىك عند أىؿ الحجاز أىٍشعىري ًمٍف كيؿٍّ مى

نيـ )): ىيناؾى شيعىراءى قيدٍّميكا عميو عندى ابًف سىبلَّيـو ، كيقكؿي أيضان   ككافى كيثىيٍّره شاعرى أىؿ الحجاز، كا 

ظُّوي في الًعراؽ  ؛ كلكنو منقكصه حى  كىذا القكؿ (2).((ليقدمكنو عمى بعض ما قدمنا عميو كىك شاعره فحؿه

ـى عميو بعضى الشعراء ، كلـ يجعٍموي في الطبقة األكلى  ـي األكؿى ، كيؤكٍّدي أىفَّي ابفى سىبلَّيـو قىدَّي  .ييدىعٍّ

 عمى نسكة مف بني ضمرة فسأليف عف ))      بدأت العبلقة بينو كبيف عزة عندما كقؼ مع غنمو 

،  ... الماء، فقمف لعزة  ـى أرشديو إلى الماء فأرشدتو كأعجبتو، فبينما ىك يسقي غنمو ًإٍذ جاءتو عزة  ًبدىراًى

: يقمف لؾ النسكة بعنا بيذه الدراىـ كبشان مف ضأنؾ ، فىأىمىرى الغيبلـى فىدىفىعى إلييا كبشان ، كقاؿ : فقالت 

ىذا حقؾ فخذه، : إذا ريٍحتي ًبكيفَّي اقتضيت حقي، فمما راح مىرَّي بيف ؛ فقمف لو: ريدٍّم الدراىـ كقكلي لىييفَّي 

 (3).((عزة غريمي ، كلستي أقتضي حقي ًإالَّي منيا : فقاؿ 

؛  بَّييا، كأشار إلى ذلؾ في حديثو مع النسكة؛ كي ييٍشًعرىىيفَّي ًبيذا الحيبٍّ       أيٍعًجبى كثير بيذه الفتاة فأىحى

 (الطويل  )                                                                     (4): ليككف ميًحبًّا لىيا 

 َنـَظـــــــْرُت إَليلا َنظَرًة ما َيســـــــــــُرُّسني              ِبلا ُحمُر أنعاِم الِبــــــالِد َوُســــوُدهـا           

ُتِعْيُدهـا  َلـوْ  ُأْحُدْوَ ةٌ  اْنَقَ تْ  ما َجِمْيُسلا              ِإذا َودَّ  الِبْيضِ  (5)الَخِفرَاتِ  ِمنَ           

                                                           

  .534 / 2، طبقات فحول الشعراء  ابف سبلـ الجمحي ،  ((1

  .540 / 2 ، ن. م  ابف سبلـ الجمحي ،  (2)

 . 34 / 9 ، األغانياألصفياني ،   ((3

 . 126 ، ص  الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّري  ((4

ًفرات  5)) ًفرىة :  الخى معي خى ياء ، ابف منظكر ، : جى فىرى "  ، مادة المسانالمرأة الشديدة الحى " . خى
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ـٍ تىٍجًر الرياح بما تشتيي السفف؛ حيث تزكجت عزة مف رجؿ آخر فازداد اشتياقو ليا كلديارىا .      لى

                                                                                        (الطويل  )                                                     ( 1): ككصفيا عند الرحيؿ بقكلو 

 َحـمَّـِت  َحْيثُ  ابِكَيا  ُـمَّ                     َقُمْوَصْيُكَما َفاْعـِقـالَ  َعزَّةَ  َرْبـــــــعُ  هـذا          َخِميَميَّ 

َوَظـمَّـِت  باَتتْ  َحْيثُ  َوَظـالَّ  ِجْمَدها                    َوِبيتا َمسَّ  َقـدْ  َكـانَ  ُتراباً           َوُمسَّا

كلـ .     يرجك كثير مف صاحبيو أف يقفا في ديار عزة كيشاطراه البكاء ؛ ألنو لـ يعرفوي ًإالَّي بعد رحيميا 

 ( 2): يزده ىذا الجفاء كالنكل ًإالَّي تمسكان بيا ، كأقسـ أال ينساىا ما داـ حيان 

 (الطويل  )                                                                                        

نْ                َلْيَمةً  ِعـْشـتُ  مـا َأْنَساكِ  وَ            فأْقَسْمتُ  َمزَاُرها   َوَشطَّ  دارٌ  َشـَحـَطتْ  َوا 

 كبقي كثير يتمنى لقاء عزة كيحف ))     كظؿ كثير يقاسي ىمكمو ، كيضمد جراحو بالتمني كالرجاء 

إلييا؛ كلكنو ال يناؿ إال الحرماف، فيك يتحدث عف حالو كيمثؿ حرمانو كيأسو مف كصؿ عزة بيذه 

 (3). (( الصكرة المنتزعة مما حكلو مف بيئة كطبيعة

                                                                                          (الطويل  )                                           (4): كاتضح ذلؾ في قكلو 

 َأَظمَِّت  َقــدْ  ُشـرَّعاً  الَمنايـــــــا رََأْيـتُــــــــــــــــلـا           رََأْيـتُ  مـا ِإذا َحـتَـّى           َتَمنَّْيـتُـــــــلا

ُجنَِّت  َعّزةُ  :ُقْمَن  المَّــــواِتـيْ           َوُجـنَّ  الرََّدى َلكِ  َيْلَوى كانَ  َمنْ  الرََّدى          َأصابَ 

                                                           

 .75 ، ص  الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّري  ((1

 . 165 ، ص ن.  م عىزَّيةى ،  كيثىيٍّري  (2)

  .136، ص الغزل العذري  يحيى الجبكرم ،  (3)

 . 82، ص س .  م عىزَّيةى ،  كيثىيٍّري  (4)
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      يعكد الشاعر كيتمنى السقـ كالنحكؿ ؛ كي تشفؽ عميو عزة كتقترب منو ، كيندب حظو فيما    

َّـي بو                                                                                          (الطويل  )                                                                             (1): أىلى

 َأَظمَّتِ  َقــدْ  ُشـرَّعاً  الَمنايـــــــا                    رََأْيـتُ  َلـَعـمَّـلا َسِقْيماً  ُيْمِسيْ  ِبَأنْ            َيَودُّس 

   (2):   ىجرية، كاستمر في بكائيا حتى يئس ، كأنشد أبياتنا مؤثرة منيا80     تكفيت عزة سنة 

                                                                                                                                                                                 (الطويل  )                                                                                         

ـُ  َوالَعْينُ  اِ  َسـالمُ  َرْمِسلا                   َعَمْيكِ  ِعْندَ  واِقفٌ  َوِنْ ِويْ           أُقْولُ   َتْسـَف

َصــْيَدُح  الذِّررَاَعْينِ  َفْتالءُ  ُتِزْيَرِنْي                    ِباَلَدكِ  َأنْ  و الَحــــقِّر  ِفراقُ            َفلذا

           

 ىجرية ، كىذا التاريخ يستكقفني كيجعمني نىتساءىؿ عف طكؿ الفترة 105     كمات كثير بعدىا سنة 

رىت العادة أف يتأثر  التي عاشيا بعد عزة ، كىي خمس كعشركف سنة ، ىؿ نسييا تمامان أـ ماذا ؟ كجى

المحبكب بعد كفاة محبكبتو ، كيتكفى بعد فترة كجيزة حسرة عمييا ؛ فقيس بف ذريح مات أىسىفان عمى لبنى 

(  3).عندما سمع خبر كفاتيا 

 

 

 

 

                                                           

  .271 ، ص  الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّري  (1)

 . 105 ، ص ن.  م عىزَّيةى ،  كيثىيٍّري  (2)

 .47 / 9 ، األغانياألصفياني ، :  ينظر  (3)
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 دراسة مقارنة من حيث النشأة والمو وعات : المبحث الرابع 
 

النشأة  - أووً 
 

     كجد الحب منذ كجكد اإلنساف ، كنيؿ مف مكارده ، كتمتع بحنانو كاكتكل بناره ؛ فالمرأة كيؼ 

لمعاطفة كالشعكر الرقيؽ ، كالحس المرىؼ ، عمى نحك لـ نجده عند الرجؿ الذم يتفكؽ عمى المرأة 

 .بالقكؿ كالفعؿ نسبيًّا 

       يرتبط الغزؿ بنفسية اإلنساف العربي ؛ لطبيعة الحياة التي يعيشيا ، كالمرأة تشارؾ الرجؿ في 

معظـ أعمالو ، كال سيما رعي األغناـ كاالىتماـ بيا ، كتبادؿ السمع كالضيافات ؛ األمري الذم جعؿ 

 . التعارؼ مكجكدنا 

     لـ يتضح الغزؿ في النثر كما اتضح في الشعر؛ ألف الشعر أسيؿ حفظنا مف النثر، إضافة 

 لـ يعرؼ الجاىميكف الغزؿ كىفىفٍّ ميستقؿٍّ ))لئليقاع المكسيقي العذب الذم يتبلءـ كطبيعة المكضكع 

ا المدح ، فغالبنا ما يستيؿ الشاعر  مطمكب لذاتو ، بؿ اتخذكا منو كسيمة لؤلغراض األخرل كخصكصن

 ( 1). ((بأبيات يذكر فييا الحبيبة ، الحقيقية أك المتخيمة

     

ا بالكصؼ كالمدح كالفخر ا مستقبلن قائمنا ...      كاف الغزؿ في العصر الجاىمي ممزكجن كلـ يكف غرضن

بذاتو ، مع أف بعض الباحثيف جعمو فننا مستقبلن في القصيدة الجاىمية ، كالحكفي ، كاستدؿ بقصيدة 

                                                           

 .55 ، ص قيس بن ذريـ شاعر الِعفة أحمد بسج ،  (1)
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ًلسَّيكَّياًر بًف  داًديَّية ، مككنة مف أربعة كأربعيف بيتان كميا في الغزؿ ، كمقطكعة لممرقش، كى ًلقىيس بًف الحي

ًليَّيةه طكيمةه  رَّيب غىزى الميضى
 .(1 ) 

رَّيب ، كالمرقش األكبر ، كجدت       كبعد تتبع بعًض ما جاء بو الحكفي كال سيما سىكَّيار بف الميضى

 (2): ًلسىكَّيارو قصيدةن مرصكفةن بالغزؿ مككنة مف أربعة كأربعيف بيتنا ، كمنيا 

 ( الوافر)                                                                                        

نْ  تَـَرِنـيْ            أَلـمْ  ـَ  َطَوْيتُ                 َأنِّرــــــــيْ  َأْنـَبـْأتُ  َواِ   الَغواِنْي  َطـَمـبِ  َعنْ  الَكْش

 ُعَمــــــانِ  قُـَرى ِبـُحــــــــبِّر  ِطبِّريْ                 َوَمـا ُسَمْيَمى ُحبِّريْ  ِمـنْ  ُعـَمـانَ           ُأِحـبُّس 

  (3): كليا تكممة حتى البيت األخير ، كلممرقش األكبر مقطكعة مف ثمانية أبيات منيا 

 (الخفيف  )                                                                                 

ِديْ  َأنْ  َواْنُظِري الِميعاَدا                     َأْنِجِزي أَلْسـمـاءَ           قُـلْ   زَاَدا  ِمْنكِ  ُتَزوِّر

 الِبالَدا ِتـْمـكَ  َأْحَيْيتِ  ِبالدٍ             َأوْ           ِبَأْرضٍ  َحـَمـْمـتِ  َأوْ  ُكْنتِ           َأيَنما

     ال ريب أف كجكدى قصائدى مستقمةو في الغزؿ دليؿ قكم عمى نشأة جاىمية ليذا الفف ، ككاضح أنو 

 .نما كتكسع فيما بعدي كأصبح فىنًّا مستقبلًّ بذاتو ؛ حيث ازداد عددي القصائد كعدد الشعراء 

       ساعد انتشار اإلسبلـ عمى تيذيب ىذا الحب كجعمو صافينا عذبان ينبع مف جراح غائرة في 

. القمكب ، كتتأصؿ جذكره عند طائفة مف المحبيف الذيف ارتبطكا بمحبكباتيـ ، كما سمؼ 

 

                                                           

 .  189 ، ص الغزل في العصر الجاهميأحمد الحكفي ، :  ينظر  (1)

 . 238 ، ص الديوان األصمعي ،  (2)

بٌٍّي ،  (3) ؿ الضَّي ِميَّات الميفىضَّي   .457 / 2 ، الُمَف َّ
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 فيك مف أقدـ ))      يعد الغزؿ مف أقدـ فنكف الشعر شيكعنا ؛ التصالو بكؿ جميؿ في ىذا الككف ، 

 ككمما تقدمت عجمة الزماف باإلنساف، (1).((فنكف الشعر كأكثرىا شيكعنا؛ التصالو بالطبيعة كاإلنساف 

فقدت الطبيعة مف جماليا ؛ فالمشاريع العمرانية كالصناعية تككف عمى حساب الطبيعة ، كالعصر 

 .الجاىمي ذك طبيعة ساحرة ؛ األمري الذم يقكم الكشائج بيف الطبيعة كاإلنساف 

      دعـ اإلسبلـ جذكر الحب العفيؼ عندما دعا إلى الطير كالعفة كالسمك في التعبير عنو كعف 

معانيو، كتجارب شعرائو ، كالشعر كالحب مظيراف حضارياف كتعبيراف جمياف عف مستكل السمك 

كاالرتقاء الذم كصمت إليو الحضارة ، كىما مترابطاف بشكؿ كثيؽ ، كدليؿ عمى الحياة العقمية 

 ( 2).كالعاطفية كالمستكل الخمقي في المجتمع 

عبد ا بف عمقمة ، كعركة بف :           برز في صدر اإلسبلـ طائفة مف المحبيف العفيفيف منيـ

حزاـ ؛ ألنيـ عرفكا ىذا الحب قبؿ مجيء اإلسبلـ الذم عززه في نفكسيـ ، كقد يفسر ظيكره في ىذه 

كبالتالي انحسرت رقعة الصريح إلى  . الفترة خكفنا مف القيكد كالعقكبات التي فرضيا اإلسبلـ 

حد ما ، كلـ يختمؼ العفيؼ كثيرنا في نشأتو ىذا العصر عف العصر الجاىمي ؛ لقرب الفترة الزمنية 

 .كالبيئة الكاحدة ، مع اختبلؼ ممحكظ في المكضكعات كالقيـ الفنية 

 

 مو وعات الغزل العذري بين الجاهمية واإلسالم -  انًيا
 

     طرؽ الشعراء العذريكف بيف الجاىمية كاإلسبلـ كالمرقش األكبر ، كعركة بف حزاـ ، كجميؿ بثينة 

الكثير مف المكضكعات ، كخففكا مف خبلليا الكثير عف أنفاسيـ المكبكتة ، كعكاطفيـ المقمكعة ، 
                                                           

 . 10 ، ص َغَزلّيات الشعراء العرب سمماف آؿ طعمة ،  (1)

 .29 ، ص الغزل في عصر صدر اإلسالمحسف محمد ، :  ينظر  (2)
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كتكاد تككف قصصيـ ؛ سكاء أكانت في العصر الجاىمي أك صدر اإلسبلـ أك األمكم كاحدة ، كمعظـ 

 . المكضكعات جاءت متشابية مع تفاكت في بعضيا 

 التغني بالصفات الحسية والمعنوية  – 1
 

  (1): برزت ىذه الظاىرة بشكؿ جمي عند معظـ شعراء الجاىمية العفيفيف ، كيقكؿ المرقش األكبر

 ( الوافر)                                                                                       

 َوِجـْيـُد  َفْرعٌ  َلـَلـا ُمـَنـعَّـَمـةٍ  ِبـْكـٍر                        الَخـدَّْيـنِ  َأِسـْيـَمةِ             َوُربَّ 

                                                                                                 (الطويل)                                                                            (2): كيقكؿ 

 الَمزَاِلِف  ُحمَّى َيْحُ ْرنَ  ولم ِلَشْجوٍ                 قُـُرْوُنلا ُتَعفَّرْ  َلـمْ  اْلُخُصْورِ           ِدقاقُ 

 السَّــوالـِفِ  َليِّرَناتُ  الُوُجــــو ِ                 ِحـســـــانُ  ُبــــــــــــدَّنٌ  َســــــــراِئـرُ  َأْبكارٌ           َنـَواِعـمُ 

   ( 3):  كمف الصكر البيانية المتميزة في شعره 

 ( السريع)                                                                                     

 َعـَنـْم  الَبـنـانِ  َوَأْطـرَافُ           م           ِنـْيـرُ  َدَنـا َوالـُوُجـو ُ  ِمـْسـكٌ              النَّشرُ 

                                                                                    (الطويل)                                                           ( 4): أما عنترة فيقكؿ 

 المَّــــــــــــــْحـِد  ِمـــنَ  َيـقُـْومُ  َمْيتاً  َكمََّمتْ                ِإذا َلَحظاِتلــــــا ِفـيْ  َوالسِّرـْحـرُ         ُمَلْفَلَفةٌ 

َبْعِدْي  َفاْطُمِعيْ  الدُّسَجى اْسَودَّ  ِإذا:              َتُقْوُل  ُغُرْوِبلا ِعْندَ  الشَّْمُس  ِإَلْيلا       َأشاَرتْ 

                                                           

قٍّشاف ،  (1)   .52 ، ص الديوان الميرى

قٍّشاف ، (2)   .59، ص ن .  م  الميرى

قٍّشاف ،  (3)  . 68، ص ن . م  الميرى

 . 215 ، ص الديوان عنترة بف شداد ،  (4)
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                                                                    (1): كمف قكلو 

                                                                                        (الطويل)                                                                                         

 الَقواِطـِع  الرِّرقاقِ  الِبْيضِ  ِمنَ  َأَحـدُّس  الَبرَاِقِع                    ِخاللِ  ِمنْ  الَعَذاَرى        ُجُفْونُ 

     لقد ىمدت نار ىذه الظاىرة في صدر اإلسبلـ، كيمكف رؤية ذلؾ مف خبلؿ شعر عركة بف حزاـ ، 

كمالؾ بف الصمصامة المذيف ييعىدَّياف أبرزى شعراء الغزؿ العذرم في ىذا العصر، كلـ تبرز ىذه الظاىرة 

. في شعرىـ في حيف برزت عندىما مكضكعات أخرل ، كالحديث عف الكشاة كاليأس كالعتاب كالميكر

 (الطويل  )                                      (2):        كمف ذلؾ قكؿي قيس لبنى 

الِعْقــــــِد  ِ َقلَ  جاراِتلا إلى ِلِميِنلا                        َوَتشُكو الَحريرِ  ُلبُس           ُيَ قِّرُملا

 (الطويل  )         (3): كقكؿ كثير عزةى 

َيُصوُرها  الِعقاصِ  ُمسَترخي                    َغداِئرُ  َتِزْيُنهُ  َحالٍ  الرِّرْئمِ  َكِجيدِ            ِبِجيدٍ 

ميؿه  كىصىؼى  المعنكم الجانب   كفي  ياءىىا جى                                                                                     (     الطويل)                            ( 4) : حى

  ُتْنَزحُ  اأَلْرضِ  ِمنَ  ِشْبراً  َمَشتْ  ما ِإذا                َكأنَّـلـا َخـْودٌ  الِبْيضِ  الَخِفراتِ          ِمنَ 

 (الطويل  )                            (5):      كما كىصىؼى كيثىيٍّره بشاشة محبكبتو كىجمالىيا 

ـُ  الَعْينِ  في َوْهيَ  إوّ  النَّاسِ  ِمنَ                َبشاَشةٍ  ِذيْ  إلى َعيِنيْ  َنَظَرتْ          وما َأْمَمــ

ـُ        ِلَمــــــــــنْ  ِمْمـــــــحاً  َوو ِلَشـــــْيءٍ                َلـــــــــذَّةً  النَّْ رِ  ابَنةِ  َبْعدَ  َأَرى و         َأو  َيَتَممَّ

                                                           

 . 201 ، ص الديوان عنترة بف شداد ،  (1)

.73،صالديوانقيسلبنى،(2)

.158،صالديوانكثيرعزة،(3)

.33،صالديوانجميلبثينة،((4

.106،صس . م كثيرعزة،((5
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الطيف والخيال - 2
 

     مف المكضكعات التي برزت عند الشعراء الجاىمييف كال سيما المرقشيف كعنترة ، يقكؿ المرقش 

                                                                                           (الوافر)                                                                        (1): األكبر

 ُهـُجـوُد  وَأْصَحابـي َفـَأرََّقـِنـيْ                    ُسَمْيَمى ِمـنْ  َخَيالٌ  َلـْيـالً           َسـَرى

َبـِعـْيـُد  َوُهـــــــمُ  َأْهـَمـَلـا َوَأْرُقبُ                   حـالٍ  ُكــلَّ  َأْمــــــــــــِري ُأِدْيـرُ           َفِبتُّس 

                                                                             (الطويل)              (2): كيقكؿ المرقش األصغر يسترجع لحظات كداعو لممحبكبة 

 ُمَتَزْحَزُح  َساِقـطٌ  َوَرْحـــــــِمـيْ  أََلـمَّ                 الُمَطرَّحُ  الَخيالُ  َعْجاَلنَ  ِبْنتِ          َأِمنْ 

ـُ  والِباَلدُ  َرْحـِمـيْ  ُهـوَ  ِإَذا                َورَاَعـِنـيْ  ِبالَخيـــــــالِ  اْنَتَبْلتُ           َفَممَّا َتَو َّ

  (3 ):أىٌما عنترة فيستعيف كثيرا بالخياؿ ليحمؽ في فضاء محبكبتو كيخفؼ مف معاناتو 

  (الكامل)                                                                                    

الـُعـَرى   َمْحمولِ  َنْشوانَ  الَكَرى                  ِلُمَتيَّمٍ  ِفيْ  َعْبَمةَ  َخيالُ  الَخيالُ         زارَ 

  (الطويل)                                                                                    

َلَكفاِنْي   َمرَّةً  َشْلرٍ  ُكـلِّر                    َعـَمـى َيُزْوُرِنيْ  الَخيـالَ  َأنَّ  َلوْ  َعـْبـلَ         َأيا

  (الكامل)                                                                                    

نْ  الَحِبْيبُ         َيـْدُنـو ِباأَلْحـــالِم   زارَ  ِبَطْيفٍ  َعـنِّرـيْ  داُرُ                     َتنـــاَءتْ  َواِ 

                                                           

قٍّشاف ،  (1)   .51 ، ص الديوان الميرى

قٍّشاف ،  (2)  . 88 ، ص ن. م  الميرى

. 235 ، 232 ، 228 ، ص  الديوان عنترة بف شداد ،  (3)
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       يبدك أف الشعراء المسمميف ابتعدكا عف الخياؿ كاستعاضكا عنو بالكاقع ؛ كلـ يتبمكر الخياؿ في 

ف أشاركا إليو ببعض اإلشارات ، يقكؿ جميؿ بثينة   ( 1): شعرىـ  بشكؿ جيد كا 

  (الطويل)                                                                                          

َبــا َطـْيـفٌ  َبـ ْـنُ  يا َســــــــَرى         أِمْنكِ   َوَأْنَصَبا  َشـْوقاً  الَقْمبَ  َفلاجَ                ُهُدوَّاً  تََأوَّ

 َأْعَجَبا كانَ  ُمْسَتْيِقظاً  زاَرِنيْ  َوَلوْ                َمْ َجِعيْ  النَّْومِ  ِفي زارَ  َأنْ  َلهُ         َعِجْبتُ 

 

الوشاة  - 3
 

شاة بشكؿ طفيؼ في صدر اإلسبلـ ، كلـ نره عند عنترة كالمرقشيف السيما في باب        برز دكر الكي

                                                                                       (الطويل)                                                 (2): الغزليات، يقكؿ عركة بف حزاـ 

 َتراِنْي ؟  أََلْستَ  واشٍ  ِمنْ  ِعْنَدنا                       َعِدْمُتكَ  ِبَعْفراءَ  الواِشيْ  َأيُّسلا         َأو

 َأتَاِنيْ  َحْ َرُموت ِبَأْعَمى ِبالَيماَمِة داُرُ                         َوداِريْ  واشٍ  كانَ           َوَلوْ 

      شغمت الكشاية مساحة ال بأس بيا مف شعر عذريي العصر األمكم ، كبرزت عند جميؿ ، كيميو 

 .كثير ، ثـ القيساف ، كالكشاية مف العراقيؿ التي تحكؿ دكف كصكؿ المحب إلى مبتغاه 

                                                                               (الطويل)                                 (3): يتمنى جميؿ أف يصاب الكاشكف في ألسنتيـ 

                                                                           ُسْوُد  َطماِطمُ  ُسّماً  َلُلمْ  َوَبْيَنلا                       َيُدْوفُ  َبْيِنيْ  النَّاسِ  ُوشاةَ          َفَمْيتَ 

                                                                            ِعْنِديْ  َمَودَّتُـلا زاَلتْ  َوما َعَميَّ                       َكراَمةً  ِإوَّ  الواُشْونَ  زاَدهــــــــا         َوما
                                                           

  .23 ، ص  الديوان جميؿ بثينة ، (1)

 . 43 ، ص  الديوان عيركة بف حزاـ ، (2)

 .47 ، 43 ، 39 ، ص س.  م  جميؿ بثينة ، (3)
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    ُشلَّدا  َحْوِليَ  الواِشْينَ  ِمنَ  ُعُيْوناً                    َوأتَِّقيْ  الكاِشِحْينَ  َأخافُ            َفقاَلتْ 

 كرصد لجميؿ أكثر مف سبعة عشر مكطننا تحدث فييا عف الكاشيف ، كيبدك أف كيثيرنا سار عمى خطى  

. جميؿ 

                                                                                         (الطويل  )(                                                                                              1):  كمف أقكالو 

نَّ               الَعصــا َلكَ  ِمْنلا الواُشونَ  َقـَرعَ          َوَقـدْ                                                                                          ُتْقَرُع  الِحْممِ  ِلِذي كاَنتْ  الَعصا َوا 

ُمشــــــَنَِّع   َمقــــالٍ  ِمـنْ  ِبَنثٍّم  ِشـعـاراً  َجَعْمتَــــــــــلْم                َلـمَّـا الواُشْونَ           َوَغـيَّـركَ 

َســــْلـال   َوو َقِرْيباً  و َتَزْحَزحْ  َلُقْمنا                ِعْنَدنـــا ِبُودِّركِ  َواشٍ  َوَشى َلـوْ           َكـَمـا

                                                                                   (الطويل) (                                                      2): كمف أشعار قيس لبنى في الكاشيف 

ِبُظُلوِر   َمْقُموَبةً  الـَلـَوى ُبُطونُ                    َلَنا َبَدتْ  َحتى الَواُشونَ  َبِرحَ            َفَما

لـ يأبىٍو مجنكف ليمى لكبلـ الكاشيف في ليمى ، مع أنو مؤلـ، كيرل أٍف ال بأس في ىذه األكصاؼ ؛      

                                                                                        (الطويل) (                                                       3): فيي محبكبتو ، كلف يحيد عنيا 

 َوُطوُللا  َلْيَمى ِذراعًا َعـْرُض  َقِصْيَرٌة                 َفَمْيتَ  َلْيَمى :الواُشْوَن  ِليَ         َيُقْولُ 

نَّ   ُعُيوُنلا ُشْللٌ  الطَّْيرِ  ِكـرَامُ  :ُشـــــــْلـَمـًة                 َفُقْمُت  َلَعْمــــــــــُركَ  ِبَعْيَنْيلا        َواِ 

َوُسوُللا  َنْفِسيْ  ُكـلُّس  َبلْ  َكِبِديْ  إنَّلا                 ُمَنى َفـْوهاُء َو َبــــــأَس          وَجاِحَظةٌ 

 

 

                                                           

 . 215 ، 182 ، 178 ، ص  الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّري  (1)

 . 79 ، ص  الديوان قيس ليبنىى ، (2)

 .248 ، ص  الديوان مجنكف ليمى ، (3)
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الشوق والحنين - 4
 

فرضت طبيعة الغزؿ العذرم كجكد الشكؽ كالحنيف كاليياـ ؛ بسبب التمنع كالفراؽ كالنكل ، كينـ       

ىذا عف صدؽ حب العذرييف كأصالتو ، كعيٍمًؽ مىداهي ، كيصؼ المرقش األكبر شدة شكقو ألسماءى 

 (                                                                                    الطويل) (                                                                                          1): ككلكعو بيا 

  غاِلُبْه ؟ َأْنتَ  َأمْ  َأْسماءَ  ِإَلى   َوَشْوقاً               َصباَبــــــــةً  المَّـُجـْوجُ  الَقْمبُ          أغاِلُبكَ 

 َوَعَواِقُبــــــــــــــْه  ِإْمـراُر ُ  الَلَوى َكذاكَ                  َقـْمـُبـــــــــــهُ  ِبَأْسماءَ  َيْعيا َوو َيِلْيمُ          

(  2): كمع قيرًب المقاء يزداد الشكؽ كيشتعؿ في قمبو ، كيصؼ عنترةي ذلؾ بقكلو 

 (الكامل  )                                                                                        

َغـِد   ِإَلى الُمْسَتلامِ  َشْوقِ                  وا ُطْولَ  المِّرـــــــَوى ِبُمْنَعَرجِ  َغـداً  المِّرقاءُ  :    قالُــــوا 
 (الطويل  )                                                                                                     

ـُ     ِإذا ْي باَبةِ  َحرَّ  َبْرُدها َطفا السَّْعِدْي                 الَعَممِ  ُرَبى ِمنْ هبَّْت  الرِّر َوالَوْجـــِد    الصَّ

 .       لـ نجد فرقنا في الشكؽ كالحنيف في العصكر الثبلثة ؛ فكؿ محب يحف كيشتاؽ لمحبكبتو 

حا في العصر األمكم ، كيقكؿ جميؿه معبرنا عف شكقو  كانكمش الشكؽ العمني في صدر اإلسبلـ ، كىصى

(  3): لبثينة 

 

                                                           

قٍّشاف ،  (1)  . 43 ، ص الديوان الميرى

 . 214 ، 212 ، ص الديوان عنترة بف شداد ،  (2)

حي أف يككف البيتي منسكبان 43 ، ص الديوان جميؿ بثينة ،  (3) دى البيت بالركايًة نفًسيا في ديكاف قيس لبنى ، كنيرىجٍّ  ، كىرى
قٍّقكهي  ميحى قىعى ًبًو جامعك الشٍّعًر كى طىأ كى كـً السَّيبًؽ ، أك خى . لىوي ًبحي
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 ( الطويل)                                                                                       

نِّري ـِ  ِإَلـى َلُمشتاقٌ      َواِ   َجنَِّة الُخْمِد  ِإَلـى ِإدِرْيٌس  اْشتاقُ  َجْيِبلـا                   َكما ِرْيـ

رى  ( 1): إف المحبيف يركف في الشكؽ دكاءن لقمكبيـ المعتصرة أىلىمان : كيقكؿ في مكقؼو آخى

 ( البسيط)                                                                                       

َبةً  َلْيــــَستْ  َوالُمَنى َلْيَتنا    يا  َرَقُدْوا  َقدْ  َلِقْيناِك َواأَلْحــــراُس  أنَّا                         ُمَقرِّر

الَكِمُد  َقْمُبهُ  َوَيْشَفى ِإَلْيكِ  َشْوقٌ                           ِبـــــهِ  َأَ رَّ  َقدْ  ُمِحبٌّي     َفَيْسَتِفْيقَ 

 ( 2): كيصؼ كيثىيٍّره شىكقىوي ًلعىزَّيةى كيعاتبيا في البخؿ 

 ( الطويل)                                                                                      

ـُ  فالّدمعُ  الشًّوقَ  هاجَ    لعزَّةَ  ـُ  َتَقاَدمَ  َقدْ  َوَرْســـــمٌ  َمغانٍ                        ساف                                                                                      ماِصـ

ُموَلُع   بالشَّْوقِ  الَدارِ  َغِريبِ  وُكلُّس                        ِبادِّركاِرُكمْ  ُموَلعٌ  َمــــــسوقٌ    َغِريبٌ 

الِفراُق والنوى - 5
 

كمعظـ قصص العذرييف تحدثت عف .        يبقى فتيؿ الحب مشتعبلن بالرحيؿ كالبعد كيذبؿ بالمقاء 

                                                                                           (الكامل)                                                                (3): ذلؾ، يقكؿ عنترة 

   ِزماِمـْي  َطـْوعُ  َوالـدَّْهـرُ  َوَجـْوُرُ                   َفَأَطْعُتهْ  الـِفـراقُ  ِإوّ  راَعـِنـيْ              ما

                                                           

 . 54 ، ص الديوان جميؿ بثينة ،  (1)

 . 177 ، 95 ، ص  الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّري  (2)

  .235 ، ص الديوان عنترة بف شداد ،  (3)



57 

 

     ىناؾ كثيره مف المكضكعات التي لـ تىرى النكرى في صدر اإلسبلـ ، كبقيت ىامدة إلى أٍف أىطىؿَّي 

فَّيرى ليا بيئةن لمنُّميكٍّ ، مثؿ  كى الفراؽ كالبيف، كالمكـ، كالشكؽ كاليأس، : العصري األمكم برأسو كأيقىظىيا كى

(  1): كالتمنُّع كالمقاء، كتحدث قيس بف ذريح عف ذلؾ في أشعاره 

                                                                                      (الطويل)                                                                                   

                                                                                   َهَوْيـتُ   ُـمَّ  الَعيُّســـــوق ِإلى                      ُقِرْنتُ  َفـَكـَأنَِّني َ ــــمَّـةً  ُلْبَنى      َوفاَرْقتُ 

 َلْيُت  الَقِ يَّةِ  َفْوتَ  ُتْرِجَعنْ             َوَهلْ            ِفراِقلا َقـْبـلَ  ُمتُّس  أنِّري َلْيتَ      فيا 

                                                                                      (البسيط)                                         (2): كيتحدث جميؿه عف النكل كالبيف قائبلن 

 ِقَطُع  َأْيِدْيِلمُ  ِفيْ  َوْهوَ  الَلَوى ،                    َحْبلَ  َواقَتَسُمْوا الَحيِّر  َبْينَ  الَبينُ  َدَنا     لّما

أَدُع  َوما َأْبِكيْ  َفما الِفرَاِق ،                   َوْشــــــكُ   َوَأْعَجَمِنـــــيْ  َلْيَمى ، ِبَأْدُمِعلا     جاَدتْ 

فرازاتيما  البيكاءي كالعكيؿ ؛ لعمو ييٍطًفئي لىظىى الًفراؽ، يقكؿ المرقش :   كمف نتائج الفراؽ كالبيف كا 

                                                                              (البسيط مجزوء)                                                               ( 3): األصغر 

 الَلِزْيـــــْم  َكالشَّنِّر  َفالـدَّْمـعُ                     َأْبَكــــــــاكَ   الَِّذيْ  الدَّْهِر َوالدَّْهرُ  َعَمى َتْبِكي       

                                                                                             (الطويل  )(                                                                             4): كيقكؿ عنترة في البكاء 

نَّنْي                       َصُبورٌ  الُمِشتِّر  الَبْينِ  ِمنَ        َبَكْيتُ  َعِمْمُتُم   َلوْ  الَقنا َطْعنِ  َعَمى َواِ 
 

                                                           

 . 61 ، ص  الديوان قيس ليبنىى ، (1)

 . 77 ، ص الديوان جميؿ بثينة ،  (2)

قٍّشاف ،  (3) مىؽ الصغيرة ، ابف منظكر ، :  ؛ الشَّيٌف 95 ، ص الديوان الميرى " . شىنىفى "  ، مادة المسانالًقٍربىة الخى

 . 238 ، ص الديوان عنترة بف شداد ،  (4)
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ا عنترة يرل كال رىجن  ( 1): الرجاؿي  ًنساءىىا  تبكيى  أفٍ  حى

  (الكامل)                                                                                   

 َكـراهـــــا  َجـفـاكَ  َأمْ  ِبَعْيِنكَ  الُبكـا                 َرَمـدٌ  ِمنَ  َتَملُّس  و َعـْيـِنـكَ  بالُ         ما

ِنـسـاهـا  الرِّرجالُ  َبـَكـتِ  ِبـُحـْرَقـٍة                  َفَمطاَلما َعـَميَّ  َتْبِكي ِإنْ  َعْبلَ         يا

 (2): كمف أشعار جميؿ في البكاء 

  (الطويل)                                                                                       

 َأِســْيـر  الَو اقِ  فـي َحزينٍ   ُبكاءَ                َغِزْيَرةٍ  ِبَعْينٍ  َنْفِسيْ  َعَمى            َسـَأْبـِكـيْ 

 (الرجز )                                                                                        

ُتَفاِرِقـيـنـــــــــي    ًأنْ  ِحـَذارًا                 َأْبـِكـيْ  ُيـْبـِكيِني ما ُيْدِريـــــــكِ  وما             َأْبـِكـي

 

ُغراُب البين - 6
  

ًربىةو، يقكؿ عنترة  ذى العرب الغيراب رمزان لمشؤـ؛ اعتقادان منيـ أنو يىٍنعىبي في أماكفى خى  (3):    اتَّيخى

  (الكامل)                                                                                           

 الِغْربانُ  َعـَرصاِتـكِ  فـي َأواِنسًا                   َوالَيْومَ  الظِّرباءُ  ِبـكِ  كـانَ            ِباأَلْمـسِ 

  (الطويل)                                                                                          

ِبالـدََّوران  اِ  ِبـاَلدَ                     َقـَطعـنـــا صاِحِبيْ  ُكْنتَ  َلوْ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا          أو

                                                           

 . 248 ، ص الديوان عنترة بف شداد ،  (1)

  . 132 ، 66 ، ص  الديوان جميؿ بثينة ،  (2)

  .264 ، 231 ، 204  ، ص س.  م عنترة بف شداد ،  (3)
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  (الوافر)                                                                                          

 َبـْيـِن   ِغـْربانُ  َحـْوَلـهُ  الَمنايـــــا                    َوَتْحُجلُ  ِعـقبــــــــــــــانُ  َعَمْيهِ            َيـُحـْومُ 

 ( 1): كمف الشعراء الذيف ذكركا الغراب في أشعارىـ قيس لبنى 

  (الطويل)                                                                                          

ِشماِليا  َعنْ  ِليْ  ِطـْرتَ  ُلَبْيَنى                    َذَكْرتُ   ُكمَّما ما لـَكَ  الَبْينِ  ُغـرابَ  يا         أوَ 

  (الوافر)                                                                                           

 الُغراِب   َحـَذرِ  ِمنْ  الَقْمبُ  َفـطــــــــــار                      ُلْبَنى ِبَبْينِ  الـُغرابُ  ناَدى           لـََقـدْ 

       يتشاءـ قيس مف الجية التي طار إلييا الغراب ، كىي الييسرل ، كلك طار ًجية اليميف لىكافى 

.                                                          خيرنا لو 

  (2):   أما قيس ليمى فيتشاءـ مف لكف الغراب كيرل فيو الجدارة كالكفاءة ألف يككف رمزنا لمشؤـ 

  (الطويل)                                                                                            

 َجـــــــدْيـُر  الِفرَاقِ  ِبَمْوعــــــــــــــــــاتِ  شاِحٌب                  َوَأْنـتَ  َلْوُنكَ  الَبْينِ  ُغـرَابَ  يا         َأو

رى                                                                                      (الطويل)                                                    (3): كنراه يستأنس بو في مكقعو آخى

 تَـَكـمََّمــــــــا  َأنْ  َفاْلَتِمــــــــْس  ِلَمْيَمى هاِبطًا                  ِبـاَلداً  ُكْنتَ  ِإنْ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا        أو

َأْعَجما  النَّاسِ  ساِئرِ  َعنْ  َبْعَدها َوَصْبـــــــــــــــَوِتي                 َوُكنْ  إَلْيَلا َتِحيَّاِتي        َوَبـمِّرـبْ 

 الح  وزيارة بيت ا الحرام - 7

 كانت مكةي مف األىماًكًف التي يتمنى فييا الشاعر العذرم لقاء محبكبتو ؛ ًلطيٍير المىكاف، كالحج         

                                                           

  . 58، 122 ، ص  الديوان قيس ليبنىى ، (1)

 . 153 ، ص  الديوان مجنكف ليمى ، (2)

 .229 ، ص ن.  م  مجنكف ليمى ، (3)
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 فريضة كمكسـ يمتقي فيو الحاجكف إلييا ، كما كاف ممتقى لمتجارة لعرض سمعيـ عمى الحجيج، فمـ         

                   (                                                                                                                        1): يغب ذكر ىذا المكاف الطاىر عف أشعارىـ، كال سيما عند شعراء العصر األمكم يقكؿ قيس ليمى

   (الوافر)                                                                   

اُج َلْم َيِقُفوا بـَِمـْيــــمـَى                        ِلُم تَـمـامـا        ِإذا الُحجَّ   َفمـَســـْـُت َأَرى ِلَحجِّر
 

    َعـَمـى َلْيَمى َوُتْقِرَيلا السَّـالمـا          َتماُم الـَحـ ِّر َأْن َتِقَف الَمطايـا

                                                                                      (الطويل  )                                                                      (2):  كمف أقكالو 

 َحماُملـا  اْسَتَجاَرتْ  َحْيثُ  ِبَأْبواِبهِ                   رََأْيـتَــــــــــــــلـا  َـمَّ  الّمهِ  َبْيتَ  ُزْرتَ        َفَموْ 

َحـراُملـا  َمسِّرِلنَّ  َعنْ  َينَلني َوَلمْ                    ياَبلا – َقِدْرتُ  ِإنْ  –  يابي       َلَمسَّتْ 

                                                                                         (الطويل)                         (3):       كمف أشعار قيس لبنى في محبكبتو كقت الحج 

   ِبحاَجِة َنـْفـٍس ِعْنَد ُلْبَنى َمقاُللا      ويوم منًى َأْعَرِ ِت َعنِّرْي  َفـَمـْم َأُقْل 

                                                                                          (الوافر  )                                                            (4): كتقر عينو بقربيا منو 

نِّرـْي              أَلْخَشـى َأْن َتُكْوَن ُتِرْيُد َفْجِعْي           تَـَقـرُّس ِبُقْرِبلـا َعيِنــْي َواِ 

  َوَأْيِدْي السَّاِبحاِت َغـداَة َجْمِع           َحَمْفُت ِبَربِّر َمـكَّـَة َوالُمَصمَّى 

        أَلنِت عمى ال َّنائي َفاعَمميِه                         َأَحبُّس ِإَليَّ ِمْن َبَصِري َوَسْمعي

  

                                                           

  .229 ، 228 ، ص   الديوان مجنكف ليمى ، (1)

  .223 ، ص ن.  م  مجنكف ليمى ، (2)

 . 108 ، ص  الديوان قيس ليبنىى ، (3)

 .85، ص ن .  ،م  قيس ليبنىى (4)
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مًُّع الحجيج ، يقكؿ كثير عزة    (1): كاألمؿ يراكد الشاعر في لقاء محبكبتو في مكةى مكاًف تىجى

 (الوافر  )                                                                                         

 َنِعيـــــُ   ِبهِ  َوَنْحنُ  َزَمنٍ  َشـْأٌن                          َعـَمـى الَمْكـتُـومِ  ِلُحبِّركِ           َلكانَ 

الَحِجْيُ   َيْجَتِمعُ  عمرٍو                            ِبَمكَّـَة َحْيثُ  أمَّ  تُـالِقـيَ  َأنْ          ُتؤمِّرلُ 

 

 الشباب والمشيب  - 8
  

      تناكلو الشعراء الجاىميكف كاألمكيكف ، حيث يستذكر الشاعر شبابو كقت مشيبو ، فيتحسر عمى 

كيتمنى أف يعكد ، يقكؿ المرقش األكبر في . تمؾ األياـ ، كيتألـ لما أصابو مف مشيب كصمع ظاىريف 

                                                                                        (الطويل)                                                                             (2): ذلؾ 

 ِخَ اُبَلا  الَمِشيبِ  َقبلَ  َعْلِدها                      ِإلى َخَ ْبُتَلا ِإنْ  ِلمَِّتيْ  ِلي َيْرِجَعنْ  َفَللْ 

 َصواُبَلـــــــــــــا َيـْسـَتِكنَّ  َلمْ  ُمِطَرتْ  َخِطيـــَطٍة                      ِإَذا َفْوقَ  الشَّْيبِ  ُأْقُحَوانَ  رََأتْ 

 ُغرَاُبَلــــــــــا َعنلا ُيـْرمَ  َلـمْ  ِلمَِّتيْ  ُتَرى                     بــــهِ  َفَقدْ  الشَّبابَ  الشَّْيبُ  ُيْظِعنِ  َفِ ن

     

      كمف األبيات التي تحدث فييا كيثىيٍّره عف الشباب كالمشيب كيرل بثينة تمقي حبؿ فتنتيا الصطياده 

( 3): في الكقت الذم ذىب شبابو ككصؿ شبابييا ًذركة االكتماؿ 

 
                                                           

 . 94 ، ص الديوان كيثىيٍّر عىزَّية ،  ((1

قٍّشاف ،  (2)  . 44 ، ص الديوان الميرى

  .59 ، ص س. م  كيثىيٍّر عىزَّية ،  (3)
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 ( الطويل)                                                                                         

 َشباُبلا  َواْرَجَحنَّ  َشبابي َتَولَّى َبْعَدما                         ُبَ يَنةُ  َعْمدٍ  َعَمى         َرَمْتني

َسحاُبلـا  وْسَتَللَّ  ال ُّسَريَّا                         ِلَنْوءِ  َرْقَرَقْتُلما َلو َنْجالَوْينِ           ِبَعيَنينِ 

 .ق 105حيث تكفي كثير سنة .ق 82 ق كجميؿ سنة 80ككاف ذلؾ بعد كفاة عزة سنة 

الموم والعتاب   - 9 
 

كٍّحي عف نفكسيـ ، كتخفؼ مف آالميا ، كلىذَّيةن         يرل الشعراء المحبكف في المكـ كالعتاب تسميةن تيرى

                                                                                        (الكامل)                                  (1): يستطيب فييا مذاقيـ ، يقكؿ المرقش األكبر

َما صاِحَبيَّ               َيا  تَــــــــــْعـُذَو  وَ  َأنْ  َرِهينُ  الرَِّحيــــلَ  ِإنَّ                  َتْعَجالَ  وَ  َتَموَّ

 ُيــــــــــــْقَتالَ  حـتَـّى الُغَفِميُّس  َأْفمــــَتَ                  ِإنْ  َأِبيــــــــــــُكما وَدرُّس  َدرُّسُكـــَمـا             ِلمهِ 

 ُمْ ِقالً  َعَب اً  اأَلْصَحابِ  عمى ُمَرقِّرشًا                  َأْمَسى َأنَّ  اأَلْقَوامِ  ُمْبِمبُ              َمنْ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

قٍّشاف ،  (1)   .64 ، 63، ص  الديوان  الميرى
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الَفصُل ال اني  

 

 

  دراَســــة في المفلومين–ُأســـــموبا التَّمنِّري والرَّجاء 

  

ـــــــــظري  - أووً  النَــّ

البـَـــالغي -  انًيا
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 المفلوم النظري - أوًو 
 

التمني في المغة  : المبحث األول 
 

نىفاًذ الفىضاًء  )):     مىنىى   الميـ كالنكف كالحرؼ المعتؿ أصؿ كاحد صحيح ، يدؿ عمى تقدير شيءو كى

نىى لىوى الماني ، أىٍم قىدَّيرى الميقىدٍّري : ًمنوي قكليييـ . بو مى
)).(1 )

 
نَّيٍيتي غيرم تىٍمًنيىةن :  كاأليمنيَّية كاًحدةي األىمانيٍّ ، تىقكؿي )) مى نَّيٍيتي الشيءى كى تىمى

 )).(2 )

 

يرادىهي ))كىي  قيقىةى لىوي كىاً  كُّرى ما ال حى لىمَّيا كافى الكىًذبي تىصى  الصكرةي الحاصمةي في النفًس ًمٍف تمني الشيًء ، كى

ًكمى عف  حَّي أىٍف ييعىبَّيرى عف الكىًذًب بالتمني ، كىعمى ذلؾ ما ري ٍبدىًأ ًلمكىًذًب ؛ فىصى بالمَّيفًظ صارى التَّيمني كىالمى

فَّيافى  ٍنذي أىٍسمىٍمتي  -  : - عيثمافى بًف عى نَّيٍيتي مي   (3).(( ما تىغىنَّيٍيتي ، كىال تىمى

 

تىصكيريهي فييا )):  كالتمني  يىككفي عف .  تىقديري شيءو في النفًس كى ظىفٍّ ، كى كذلؾ قد يىككفي عف تىخميفو كى

ًبناءن عمى أىٍصؿو  ػػػػػكُّري  . لًكٍف لىمَّيا كػػافى أىكثىريهي عف تىخميفو صػػػػػارى الكىًذبي لىوى أىٍممىؾى .رؤيةو كى كىأىٍكػػػػثىري التمػػػػػني تىصى

 

                                                           

 " .مىنىيى "  ، مادة معجم مقاييس المغةابف فارس ،  (1)

 " .مىنىيى " ، مادة الصحاح تاج المغة وصحاح العربية الجكىرم ،  (2)

 " .مىنىيى "   ، مادة مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفياني ،  (3)
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قيقىةى لىوي   ﴿: ، قاؿ تعالى ( 1(( )ما ال حى       ﴾( 2)﴿ ،         ﴾ (3)       ،

﴿         ﴾ . (4)  

 ًإفَّي التبلكةى ًببل مىعًرفىًة المعنى تىجرم عند صاحًبيا مىجرل أيمنيةو ))     كيأتي التمني بمعنى التبلكة 
نَّيٍيتىيا عمى التَّيخميًف  تىمى

﴿: ، كقكليوي (5(( )                          

        ﴾.(6 ) 

ما ال يىكيكفي )) كالتمني  ديثي النَّيفًس ًبما يىكيٍكفي كى   (7).(( تىشىيٍّي حيصكًؿ األىٍمًر المىرغكًب فيًو ، كىحى

زاًئنىوي كاًسعىةه )): كالمعنى  فىٍضمىوي فىٍمييٍكًثٍر ؛ فىًإفَّي فىٍضمىوي كىثيره ، كىخى وي كى كاًئجى  ًإذا سىأىؿى اى حى
)).(8) 

نَّيى ًإذا قىرىأى :  القراءة كالتبلكة ؛ ييقاؿ  ))كقيؿ ًمفى التمني تىمى
)).(9  )

 -  :(10                                                                )-  كمنو مرثية عثماف 

                                                           

 " .مىنىيى "   ، مادة مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفياني ،  ((1

  .24 / 53 ، سورة النجم  (2)

 . 6 / 62 ، سورة الجمعة  (3)

  .7 / 62 ،  سورة الجمعة  (4)

 " .منا "  ، مادة  النلاية في غريب الحديث واأل رابف األثير ، ((5

  .52 / 22 ، سورة الح  (6)

  .367 / 4، س . م ابف األثير ،  (7)

  .المكان نفســـــه (8)

  .المكان نفســـــه (9)

 .المكان نفــسه  (10)
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 (الطويل  )                                                                                                                

َل ليَمٍة                      َوآِخَرها وَقى ِحماَم الَمقاِدرِ               َتَمنَّى ِكتاَب اِ َأوَّ
نٍّيو  )) نَّياهي اي ييمى مى تىبىرىهي :  كى قىدىري ا : كالمىنىى . قىدَّيرىهي أىًك ابتىبلهي كاخى ًنيَّية ، كى المكت ، كالمى

)).(1) 

كى 
نيان – بالضـ – مينيتي بو )) ًنيَّيةي (2((.)بيميتي بو ، كماناهي جازاهي أىٍك أىٍلزىمىوي :  مى   كىالمى

 كىي المكتي ، ))
كجمعيا المنايا ؛ ألنيا ميقىدَّيرىةه بكقتو مخصكص 

)).(3 ) 

                                                                                        (البسيط  )                                  ( 4): كيقكؿ سكيدي بفي عامر الميصطىًمقٌي 

 إنساِن  ُكلَّ  ُتوافي الَمنايا ِإنَّ                َحَرمٍ  وفي ِحلٍّم  في الَمْوتَ  تَْأَمنِ             و

مىنكان ... اختىمىقتيوي : كامتىنىيتي الشيءى  نيان كى بٍّيا مى يىمنكهي أم ابتبلهي ًبحي بٍّيا يىمنيًو كى ناهي اي ًبحي مى ييقاؿي . كى ميًنيى : كى

قيدٍّرى لىيا  ًببىًميَّيةو أم ابتيًميى بيا كىأىنَّيما قيدٍّرىٍت لىوي كى
تىمتىني ىذا القكؿ )) (5).(( الكىًذبي ، : أم تختىًمقيوي، كالتمني :  كى

ٍلتيوي ، كالميماناةي  مانىٍيتيوي انتىظرتيوي كطاكى ديثى اٍختىرىعىوي ، كى تىمىنَّيى الحى : (6)، كفيبلف يتمنى األحاديث يفتىًعمييا ، كى

ـً ، كتأتي بمعنى الميداراًة  رى مىى الحي ًقمَّيةي الغىٍيرىًة عى
ييقاؿي ( 7).(( أىتىى ًمنى ، كىاأليٍمنيَّيةي البيغيىةي، :  أىمنىى الحاجُّ )):كى

معييا أىماًنٌي  البيغيىةي، كىجى
)).(8) 

                                                           

 " .مىنىيى "  ، مادة القاموس المحيطالفيركز أبادم ،  (1)

 " .مىنىيى "  ، مادة ن. م الفيركز أبادم ،  ((2

". مىنىيى "  ، مادة  المسانابف منظكر ، (3)

  .المكان نفسه(4)

  .المكان نفسه(5) 

  .المكان نفسه (6)

  . المكان نفسه(7)

 " .مىنىيى "  ، مادة المعجم الوسيطإبراىيـ مصطفى كآخركف ،  (8)
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" ًإفَّي "  كىي مف الحركؼ ، كًعمَّيتييا في عىمىميا ))األداةى الكحيدة كاألصمية لمتمني " لىٍيتى "      كتيعىدُّ 

  ( 1). ((ليتى زيدنا قائـه، كليتى أىخاؾى عندنا: ، كمعناىا التمني ، تقكؿ حيف ذلؾ"أىفَّي "   كى 

      تدؿُّ ىذًه التعريفاتي المتشابيةي كالمختمفةي عمى عيمًؽ جذًر ىذًه الكممًة كتشعُّبًو، حيث قدَّيمىٍت معانيى 
، : " مختمفةن كىي ، كالتبلكةي، كالشَّييكةي، كالقراءةي، كاالبتبلءي،كالمكتي ، كالتَّيصكُّري ، كالتمنٍّي، كالكذبي التقديري

. "  كاالختبلؽي، كالمداراةي 

   كثمَّيةى ارتباطه كثيؽه بيفى ىذًه المىعاني المغكيًة مجتمعةن، كبيفى المعاني االصطبلحيًة، حيثي أسيمٍت في 
أمَّيا إذا أيخذًت المعاني منفردةن؛ إليجاًد العبلقًة بينىيا كبيفى نظيًرىا في . بناًء المعنى االصطبلحيٍّ  لمتمني

كجميعي المعاني االصطبلحيةي تبنى عمى المىعانػػػػػػػػي . االصطبلح، فمفى الصعكبًة رؤيًة مثؿ ىذًه العبلقًة 
.  المُّغكيًة؛ ألفَّي المىعاجـى أساسه متيفه في الدٍّراساًت المختمفًة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 157 ، ص معاني الحروف الرماني ، (1)
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التمني في اوصطالح : المبحث ال اني 

 

دكًث أمرو ما ؛ ألفَّي إرادىةى شيءو غيري ميستىمًزـو إلمكاًنو  ))التمني             ىك إنشاء إرادًة حي
))،(1    )

قَّيعي حيصكليوي  ))  ى كىال ييتىكى  (2) .((كىك طمبي الشيًء المحبكًب الذم ال ييرجى

قُّعي أىمرو مىحبكبو في المستقبًؿ ، كالكممةي ))بأنو " الطٍّراز "             كىعىرَّيفىوي يحيى العىمىًكمُّ في كتابو   تىكى
كىٍحدىىا " ليتى " المكضكعةي لو حقيقةن ىي 

، كال ييشتىرىطي ًإمكافي " ليتى "  كالمفظي المكضكعي لو )) (3) .((
الميتىمىنَّيى 

(   5).(( ليتى الشَّيبابى يىعكدي )):، كىأىٍف تىقكؿى (4) ((

 كىك طىمىبي حيصكًؿ شيءو عمى سبيؿ  ))           كاألساسي في التمني ىك المحبةي كما رآه التفتازاني 

بَّيًة  نَّيى ًبأىدىكاتو أيخرل كىقكلو تىعالى ( .6(( )المحى ييتىمى ﴿  :كى                    ﴾،(7) ىىٍؿ " فىػػ "

﴿ :في قكلو تعالى " لك " ككذلؾ . أىفادًت التمني            ﴾(8)  .نَّيى بًػ قىٍد ييتىمى كى
"  لىعىؿَّي "

                                                           

  .96 ، ص اإلشارات والتنبيلات في عمم البالغة الجرجاني ، (1)

  .129 ، ص اإلي احالقىزكيني ،  (2)

  .534 ، ص الطرازالعمكم ،  (3)

  .420 ، ص عروس األفراح الٌسبكٌي ، ((4

  .المكان نفسه (5)

لالتَّيفتازاني ،  (6)   .407 ، ص الُمَطوَّ

  .53 / 7 ، سورة األعراف (7)

  .80 / 11 ، سورة هود (8)
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كـى  فىتيعطى حي
جُّ فىأىزكرىؾى : "  ، نىحك " ليتى " كٍّ عىف الحيصكًؿ " ... لىعمٍّي أىحي ًلبيٍعًد المىٍرجي

، كقكلو (1 ).((

﴿ :تعالى          ﴾.(2 )

فيوي الميداني بأنو ييعىرٍّ           كى
ى حيصكليوي في اعًتقاًد  ))  طىمىبي أٍمرو محبكبو أك مرغكبو فيو، كلكٍف ال ييرجى

كًُّرًه ، أك ىيكى ال يىٍطمىعي في الحصكؿ عميو؛ ًإٍذ يىراهي بالنسبة إليو ميتىعىذٍّران بىعيدى  الميتىمىنٍّي؛ السًتحالىًتًو في تىصى
ناًؿ  المى

)).(3 )  

 كىك طىمىبي أىمرو تيًحبُّوي النفسي كتميؿي إليو كترغب فيو ، كلكنو ال ييرجىى حصكلو ؛ ًإمَّيا ًلكىٍكًنًو      ))
ميستحيبلن ، أك ًلكىكًنًو بىعيدان ال ييطمىعي في نىيًمًو 

 ﴿ : كىقىكلو تعالى (4) ،((             

                   ﴾.(5)  

يىًب  قىكًؿ ماًلًؾ بًف الرٍّ                                                                                                                                                                                      (الطويل  )                                                     (6): كى

  النَّواِجيا الِقالَص  ُأْزِجي الَغَ ى          ِبَجْنبِ  ليـــــــــمةً  أبيَتنَّ  َهـلْ  ِشـــــــْعـري ليتَ  أو            

 َلياِليــــا الـرِّركـــــابَ  ماَشى الَغَ ى عْرَ ُه         وَلْيتَ  الرَّْكبُ  َيْقَطعِ  َلم الَغَ ى             َفَمْيتَ 

                                                                                    (الطويل  )                                             (7 ):        كيقكؿ قيس ليمى في التمني 

        َتْكَبـــِر الَبْلمُ  ولم َنْكَبـــــرْ  لم الَيْومِ  َأنَّنا          ِإلى َلْيتَ  يا الَبـــــــْلمَ  َنْرَعى َصغيَرْينِ              

                                                           

  .129 ، ص اإلي احالقزكيني ،  ((1

  .36 / 7 ، سورة غافر (2)

  .250 / 1 ، البالغة العربيةعبد الرحمف الميداني ،  (3)

  .122 / 2 ، عمم المعانيبسيكني عبد الفتاح ،  (4)

  .27 / 25 ، سورة الفرقان (5)

  .354 / 1 ،  الشعر والشعراءابف قتيبة ،  (6)

  .218 ، ص الديوانمجنكف ليمى ، ( (7
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 (الطويل  )                                      ( 1):        كأما جميؿ بثينة فيقكؿ 

 َيُعْوُد  ُبَ ْينَ  يا تَـَولَّـى َوَدْهــــراً                     َجديدُ  الشَّبابِ  َرْيعانَ  َليتَ            َأو

فيوي فضؿ حسف عباس   كىك طمب حصكؿ الشيء المحبكب دكف أف يككف لؾ طىمىعه أك )):      كييعىرٍّ
تىرىقُّبه في حصكلو 

 طمب الشيء المحبكب ، كقد يككف مستحيبلن ؛ فالنفس كثيرنا ما تطمب )) أك (2) ، ((
 (3). (( المستحيؿ

                                                                              (الكامل)                                    (4): كتمنَّيى جريره أف يىشترمى الشباب بالماؿ 

ُيْرَجُع  َأوْ  ُيْشـتَـَرى ذِلكَ  َأنَّ                   َلوْ  َأيَّاُمهُ  َحـِمـيـَدةً  الـشَّـبابُ              بانَ 

 ثمةى تقاربه في ىذًه التعريفاًت، كالعنصري األساسي في كؿٍّ ًمنيا ىكى المىحبَّيةي، كًمٍف ًخبلليا ييمًكف     
رؤيةي ىذا العنصًر الذم يىربطي بىينىيا كبيفى المىعنى المغكمٍّ لمتَّيمنٍّي، كييٍمًكفي التأصيؿي في اعتماًد المعنى 

 . االصطبلحيٍّ عمى المعنى المغكمٍّ 

     

 

 

 

 

 

                                                           

.38،ص الديوان جميلبثينة،((1

  .160 / 1 ، البالغة فنونلا وأفنانلافضؿ حسف عباس ،  (2)

 .المكان نفسه (3) 

 .243 ، ص الديوانجرير ،  (4)
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الرجاء في المغة  : المبحث ال الث 

 

يان ))      تىرىجَّيى يىتىرىجَّيى تىرىجٍّ ى يىرتىجي ، كى ي كاٍرتىجى  (1).(( الرجاء ممدكد نقيض اليأس ، كىرىجَّيى ييرىجٍّ

كاًف ، كالجميع : كالرَّيجا مقصكر  ما : الميباالة ، ييقاؿ : كالرَّيجك. أرجاءه : ناحيةي كيؿٍّ شيءو ، كاالثناف رىجى
 (2).((أرجك أم ما أيبالي 

ري عمى )): رىجى  ديىيما عمى األصؿ ، كاآلخى  الراء كالجيـ كالحرؼ المعتؿ أصبلف ميتىباًيناف ، يىديؿُّ أىحى
 (3).((ناحية الشيء 

كاًف ))كيأتي الرجا مقصكرنا   الناحية مف البئر ، ككيؿُّ ناحية رىجان ، كالتثنية الرَّيجى
)).(4 ) 

ييقاؿي :  ًمفى األىمىؿ ، ييقاؿي )): كالرَّيجاء ممدكد  كتي فبلنان رىٍجكان كىرىجاءن كىرىجاكىةن ، كى ما أىتىيتيؾى ًإالَّي رىجاكىةى : رىجى
ٍيًر   (5).((الخى

 ﴿:قاؿ تعالى( 6)،(( ظىفٌّ يىقتضي حيصكؿى ما فيًو مىسىرَّيةه )):كالرَّيجاءي               ﴾.(7) 

 

                                                           

كى "  ، مادة العينالخميؿ بف أحمد ،  (1) " . رىجى

  .المكان نفسه (2)

كى "  ، مادة معجم مقاييس المغةابف فارس ،  (3)  " .رىجى

 .المكان نفسه  (4)

كى "  ، مادة الصِّرحاحالجكىرم ،  (5)  " .رىجى

 " .رىجا "  ، مادة معجم مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفياني ،  (6)

  .13 / 71، سورة نوح  (7)
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كؼى ميتبلزماًف ؛ يىرىل الراغب األىصفيانيُّ أىفَّي الرَّيجاءى كالخى كى
 ﴿ :استنادنا إلى قكلو تعالى ( 1)    

       ﴾.(2 ) قًُّؽ -  عندى الرَّيجاًء –كمعنى ذلؾ أىفَّي اإلنساف يككف خائفنا مف عدـ تىحى

 .رىجاًئًو 

                                                                                          (الطويل)                                                     (3): يىقكؿي كيثىيٍّري عىزَّيةى 

ـُ  َوْهـوَ  َيْأِتيُكمُ  َلـوْ  ِبـِغـْبـَطـٍة             َتَودِّرْينَ  َتَرْيهِ  َأنْ  َيـْوًما               َلَعمَّكِ   صـاِفـ

                                                                                         (الطويل)                                                    (4)  :ليبنى قيس كقكؿ

              ِبـَبـعـِض الِبالِد ِإْن ما ُحمَّ واِقُع               َلـَعـلَّ ُلَبيَنى الـَيـوَم ُحمَّ ِلقاُؤها

ي كاالرًتجاء كالتَّيرجية ))       كالرجاء  : كالرَّيجا .  ضد اليأس ، كالرَّيجك كالرجاء كالمىرجاة كالرَّيجاكىة كالترىجٍّ
ى البئرى . الناحية ، أك ناحية البئر  عىؿى ليا رىجان : كىأىٍرجى جى

)).(5) 

ٍحًد ، تقكؿ )) كتيؾى أٍم ما ًخفتيؾى ، كال تىقكؿ :  كالرَّيجاءي في معنى الخكؼ ال يىككفي ًإالَّي مىعى الجى ما رىجى
كتيؾى بمعنى ًخفتيؾى  رىجى

)).(6    )

َّـي بًو اإلنسافي ككًنًو ميٍمًكنان، كًمٍف مىعاني        اليقؿُّ ىذا المصطمحي أىميةن عٍف سابًقو التَّيمنٍّي، كيمكف أٍف ييت
، كالخكؼي المرتبطي بالجحدً : الرَّيجاًء المغكيةً  كمعظميا يىدؿُّ عمى .نقيضي اليأًس، كالناحيةي، كالمباالةي، كاألمؿي

     . السَّيٍعي كالعىمًؿ عمى عىكًس التمني الذم يككفي مع الكىسًؿ 

                                                           

  .215 ، ص القرآن ألفاظ مفردات معجمالراغب األصفياني ، : ييٍنظىر  (1)

  .104 / 4 ، سورة النساء (2)

  .97 ، ص الديوانكيثىيٍّر عىزَّية ،  (3)

  .87 ، ص الديوانقيس ليبنى ،  (4)

كى "  ، مادة القاموس المحيطالفيركز أبادم ،  (5) " . رىجى

كى "  ، مادة المسانابف منظكر ،  (6) " .رىجى
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الرَّجاُء في اوصطالح  : المبحث الرابع 

فيوي ريكف الديف محمد بف عمي الجرجاني      ييعىرٍّ
ًلكىٍكًف اإلمكاًف داًخبلن )) دكًث أىٍمرو ما ، كى  إنشاءي إمكاًف حي

ي ديكفى التمني  في مفيكـ التَّيرىجٍّ
)).(1) 

ي        أىٌما التىرىجٍّ
 فيك طىمىبي أىمرو محبكبو أك مرغكبو فيو ، مما يرل طاًلبيوي أنو مطمكعه فيو ، كىك ))

قُّعى أىٍمرو مىحذكرو منو ،  ًد التَّيكقًُّع ، كلك كافى تىكى رَّي يىتىرىقَّيبي الظَّيفىرى بو، أك الحيصكؿى عميو ، كقد تىًردي صيغتيوي ًلميجى
ييسىمَّيى حينىًئذو ًإشفاقنا  كى

)).(2) 

كًُّر ))كىك  قكًع في تىصى دكًث أىٍمرو ما ، كال يىككفي ًإالَّي في األىٍمًر الميمًكف أىم القىريًب الكي  إنشاءي إمكاًف حي

الميتىكىمٍّـً 
ي ( 3).(( كالتَّيرىجٍّ

 تىرىقُّبي حيصكًؿ الشيًء ))
﴿ : كمنو قكلو تعالى (4)،((                

       ﴾،(5) كقكلو : ﴿                         ﴾(.6) 

قىكؿ الشاًعًر                                                                                          (الطويل)                                                       (7 ):كى

 َأِطـْيـرُ  َهـِوْيـتُ  َقـدْ  َمنْ  ِإَلى َلَعمِّريْ            َجناَحـهُ  ُيِعْيرُ  َمنْ  َهـلْ  الَقطا            َأِسْربَ 

مى الترتيًب المحبةي  ، كيرادفييا في المىعنى الُّمغىكمٍّ عى    مفى المعاني االٍصطبلحيًة لمرَّيجاًء، األمؿي كالترقبي
، كىذا التشابيوي في المعاني يقطعي بكجكًد عىبلقةو كثيقةو بيفى المىعنييًف المُّغىكمٍّ كاالٍصطبلًحيٍّ  . كالخكؼي

                                                           

  .96 ، ص اإلشارات والتنبيلات في عمم البالغةالجيرجاني ،  (1)

  .251 / 1 ، البالغة العربيةالميداني ،  (2)

  .131 ، ص دروس في البالغة العربيةاألزىر الزناد ،  (3)

  .160 / 1 ، البالغة فنونلا وأفنانلافضؿ عباس ،  (4)

  .52 / 5 ، سورة المائدة (5)

  .21 / 12 ، سورة يوسف (6)

  .150 ، ص  الديوانمجنكف ليمى ، (7)
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الفرق بين التمني والرَّجاء  : المبحث الخامس 

 

ره ))      رى كاًلًو ضى  أىفَّي التمني معنىن في النفس يىقىعي عندى فىكًت ًفٍعؿو كافى ًلمميتىمني في كقكعو نىٍفعه أىٍك في زى

ميستىٍقبىبلن كافى ذلؾى الفعؿي أىٍك ماضيان 
ي انتظاري الخير صاحبو ، كال يىكيكفي ًإالَّي مىعى الشؾ ())1).((  كالتَّيرىجٍّ

)).(2) 

ًمفى الفركؽ بيف التمني كالترجي      كى
 أنو يدخؿ في المستحيبلت ، كالترجي ال يىكيكفي ًإالَّي في ))

الميمًكنات
)).(3) 

ييفىرٍّؽي عمماءي الببلغة بيف نكعيف مف التمني األكؿ ى ))        كى قُّع األمًر المىحبكًب الذم ال ييرجى  تىكى

﴿ :، منو قكليو تعالى (4(( )حصكليوي ككنو مستحيبلن               ﴾ (5) .

(5) .
                     (الوافر)                                               (6):  كقكؿي أبي العتاىية 

 الَمِشْيُب  فـَعـلَ  ِبما َفُأْخـِبـَر ُ                    َيْوماً  َيُعْودُ  الـشَّـبابَ  َلـْيـتَ             َأو

قُّع األمًر المىحبكًب الذم ال ييرجىى حصكليوي ًلكىكًنًو ميمًكنان غيرى مىطمكعو في نىٍيًمًو ))     كالثاني  تىكى
 ))،( 7)  

                                                           

  .140 ، ص الفروق المغويةالعسكرم ،  (1)

  .89 ، ص ن. م  العسكرم ، (2)

  .428 ، ص المعجم المفصل في عموم البالغة إنعاـ عكاكم ، (3)

 .المكان نفسه  (4)

 . 73 / 4 ، سورة النساء (5)

  .38 ، ص  الديوانأبك العتاىية ، (6)

  .428 ، ص س. م العسكرم ،  (7)
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﴿ :كمنو قكليوي تعالى              ﴾.(1) 

بىيَّيفى  ـي         كى كًزيَّية قىيٍّـ ابفي  اإلما الفرؽ بيف " مىدارج السالكيف "  في كتابو  –تعالى اي  رىًحمىوي  – الجى

ًؿ ، كىال يىسميؾي ًبصاحبو طريؽى الًجدٍّ كاالجتياد ، كالثاني  التمني كالرجاء ، كيرل أفَّي األكؿى يىكيكفي مىعى الكىسى

يىحصدى زرعىيا ، كفي  ٍف يتمنى أرضان ًليىبذرىىا كى يىرىل في األكؿ كىمى كًُّؿ ، كى سًف التَّيكى يًد كىحي يىكيكفي مىعى بىذًؿ الجي

يىرجك طيمكعى الزرًع ؛ كليذا أىٍجمىعى العارفكف عمى أىٌف الرجاءى ال يىكيكفي ًإالَّي  يىبذريىا كى وي كى ٍف يىشيؽُّ أىرضى الثاني كىمى

(  2).مىعى العىمىًؿ 

ألحمد مطمكب    " معجـ المصطمحات الببلغية "       كمف الفركؽ بيف التمني كالرجاء ما جاء في 
 كالترجي مف أساليب اإلنشاء ، كقد فرقكا بينو كبيف التمني بأنو في الممكف ، كالتمني فيو كفي ))

قَّيًع ، كالتمني في  يى في الميتىكى المستحيؿ ، كبأفَّي الترجي في القريب ، كالتمني في البعيد ، كبأفَّي الترجٍّ

غيره ، كبأفَّي التمنيى في المعشكؽ لمنفس ، كالترجي لغيره 
)).(3) 

 

 

 

                                                           

  . 79 / 28  سورة القصص (1)

كًزيَّية ،  قىيٍّـ ابف: ييٍنظىر  (2)   .37 / 2 ، َمدارج السالكينالجى

  .300 ، ص معجم المصطمحات البالغية وتطورهاأحمد مطمكب ،  (3)
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المفهوم البالغي - ثانًيا 
 

أسموُب التمني المباَشر  : المبحث األول 

 

:  استعان الشعراُء العذريون في استخدام ىذا األسموب بطريقتين 

 

   "ليَت " أداة التمني : األولى 

 الَمنَفُذ التعبيري األصيل لمكشف َعمَّا َيموُر في النفس من آماٍل بعيدٍة َوَرغاِئَب ظامئٍة ال ))          وىي
ُتْرَوى ، وىي الوسيمة التي تنقل الشاعر أو األديب إلى عاَلٍم خياليٍّ ُيعاِنُق فيو ما ال سبيَل إليو في واقعو 

 (1).((المحروم 

في معنى التمني فإنَّيا ال تُفاِرُقُو إلى غيِرِه " ليَت "  َوأَلصاَلِة ))األداَة الوحيدَة ِلَمعنى التمني "  ليَت "    وُتَعدُّ 
 (3). (("ليَت "  واأَلصُل فيو أْن َيكوَن ِبَمْفِظ  )):  ويقول عبد السالم ىارون في التمني وأداتو (2)".ِمَن الَمعاني 

 (             4): ووردت بيذا المعنى في قول قيس لبنى 
                                                                                (الطويل)                                                                                                        

           َفيا َلْيَت َأنِّْي ُمتُّ َقْبَل ِفراِقها                     َوَهْل ُتْرِجَعْن َفْوَت الَقِضيَِّة َلْيُت  

                                                           

  .82 ، ص تأصيل وتقييم: عمم المعاني حسن طبل،  (1)

 . المكان نفسه (2)

 . 17، ص األساليب اإلنشائية في النحو العربيعبد السالم ىارون ،  (3)

  .61 ، ص الديوانقيس ُلبنى ،  (4)
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جاَء َتَمنِّْيِو َصريحًا ِباأَلداِة ، وَتَمنَّى الَموَت ؛ أَلنَّ َمذاَق الِفراِق َأْنَكى ِمْن َمذاِق الَموِت ، َوَنَفُسُو في          
ظاّنًا َأنَّ التمني َسَيْمَسُح آالَمُو َوَيْضِمُد ِجراَحُو ،  " َليَت " ىذا البيِت قصيٌر ؛ ِإْذ َجَعَل فيِو ُأمنيَتيِن بِـ 

                                                                                    (الطويل)                                                               (1 ):وقولو 

             َأال َلْيَت ُلْبَنى َلْم َتُكْن ِلَي ُخمًَّة               َوَلْم َتَرني ُلبَنى َوَلْم َأْدِر ما ِهيا 

       َيمَجُأ الشاعُر إلى التمني ُكمَّما اْصَطَدَم بالحقيقة َوَعَجَز عن التعاطي َمَعيا، َوَنراُه صاِدًقا في َتَمنِّْيِو ؛ 
َتيِن ُمَتتاِبَعَتْيِن ؛ تعبيرًا عن الضائقة النفسية التي يعيشيا   .حيُث اْسَتْخَدَم أسموَب الَجزِم َمرَّ

                                                                                  (              الطويل)                            (2 ):ويبدأ قيس ُلبنى بتجزئة أمنيتو ويرَضى بالقميل 

             َأال َلْيَت ُلْبَنى في َخالٍء َتزوُرني             َفَأْشُكْو ِإَليها َلْوَعتي ُثمَّ َتْرِجُع 

    يبحث قيٌس عن ُمَسكٍِّن آلالِمِو ؛ ألنَُّو َلْم َيْقَو عمى َتَحمُِّميا ، َفَمْم َيِجْد ِإالَّ َحْبَل التََّمنِّي ِلَيْنَتِشَمُو ِمْن ُحفرِة 
 .اآلىاِت واألوجاِع 

     َجَعَل قيُس َليَمى التمني َضْرعًا َيرَتِشُف منُو ُكمَّما َشَعَر ِبَأْزَمٍة ، والتمني َبَرَز عندُه أكَثرَ  ِمْن قيس ُلبنى ، 
َوَوَصَل استخداُم اأَلداة األصمية إلى ما ال َيِقلُّ عن خمس وعشرين َمرًَّة ، وأنا لست ِبَصَدِد دراسة إحصائية ، 

 (3):َبْل َيشي ىذا الَكمُّ ِبَضعِف الشاعر ِحياَل ما ُيواِجُو ِمْن َمتاِعَب َوُصدوٍد 

  (الوافر)                                                                                    

 المُّـلـوُد  َجَنائَزَنا َ مَّتْ  َلـْلـِدي                    إَذا كـان لْلَد ِ  َلْيتَ                أالَ 

 

                                                           

 . 122 ، ص الديوانقيس ُلبنى ،  (1)

 . 86 ، ص ن. م قيس ُلبنى ،  (2)

  .130، ص الديوان مجنون ليمى ،  (3)
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ـه بيفى  تىكراري " ليتى "        ييرىل تىناغي ميشتىقَّياًت المىكًت ؛ فالشاعر يتمنى ما بعدى المكًت أٍف يىتىجاكىرا ، كى كى
ـى الميفرىدى في الشطر األكؿ دليبلن " لىٍحد " كممة  ثبلث مراتو ينُـّ عف تىمىٍجميًج الشاعر كاضطرابو ، كاستخدى

ٍمًع في  ليحكد " عمى الكحدة كاالغتراب ، كًصيىغى الجى ناًئز كى . دليبلن عمى الكثرة كالفىزىًع " جى

ًمفى األساليب البلفتة في تكظيؼ  ًؿ فقط ، بىؿ استيٍخًدمىٍت " ليتى "     كى ـٍ في الشَّيطًر األكَّي ـٍ تيٍستىٍخدى أىنَّييا لى
                                                                                (الطويل) (                                                       1 ):في الشطر الثاني بشكؿو الفتو 

 َيِقيُن  الَمَنامِ  أْحاَلمَ  َلْيتَ  أرَاُكُم                   َفَيا َأنَّي اأَلْحاَلمُ             ُتّخبِّرُرِني

مىداهي ، كقيدرة  أضغاثي أحبلـو يستعيفي بيا الشاعر ليقمب الحمـ حقيقة ؛ لكفَّي األمرى مىنكطه بنكعية الحمـً كى
. الكاقع عمى االسًتجابة 

       تىفًرضي طبيعةي الحاؿ التي يعيشييا الشاعري كيفيةى استخداـ التمني ، كاألحكاؿ الحالكة تحبس 
 (2): أنفاسو ؛ األمري الذم جعؿ األداة تتكرر عنده أىٍكثىرى ًمٍف مىرَّيةو في الشطر الكاًحد 

  (الطويل)                                                                                 

            َويا َلْيَتنا َنحيا َجميعًا َوَلْيَتنا                َنصيُر ِإذا ِمْتنا َ جيَعْيِن في َقْبِر 

ـى ما يىٍعًصؼي بو ، كالتىفىتى إلى الطٍّباًؽ في ىذا البيت كي  عؼى الشاعًر أما تىيًف ضى ييبىيٍّفي ظييكري األىداًة مىرَّي
ري  ييكىرٍّ مىدىل حاجتو إلييا ، كى قٍّيَّيًة أمانيًو ، كى رى " ليتى " ييقًنعى المستمعيفى ًبأىحى  (3): في بيتو آخى

 

  (الطويل)                                                                                

            َفيا َلْيَت َليَمى َبْعُ ُلنَّ َوَلْيَتني               َأطيُر َوَدهري ِعنَدُهنَّ َمكيُن 

                                                           

  .134، ص الديوان  مجنكف ليمى ، (1)

 . 169، ص ن . م مجنكف ليمى ،  (2)

 . 233 ، ص ن. م مجنكف ليمى ،  (3)
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     كىذا التَّيكراري في الشطر الكاحد ييظًيري عىٍجزى الشاعر عف تحقيؽ ما يصبك إليو ، كالتمني المباشىر 
بَّيما يىككفي التمني  يًر الميباشىر ، كىري . أىٍضعىؼي ًمفى التمني باألداًة " بالًفعًؿ " أىٍضعىؼي ًمٍف غى

 

مَّيوي يىًجدي ميبتىغاهي  ياتىوي ؛ عى يٍّقىةن ، كيصير يتمنى البىٍحرى كىحى ًلسىعىًة مىداًرًؾ التمني يىراىا الشاعر ضى  (1).كى

  (الطويل)                                                                                          

اْلَبحـــــِْر  ِفي ُنَمجِّر ُ  أْمَسْيَنا َنْحنُ  ِإذا               َنرَتِمي الَبْحرِ  في ُحوتَانِ  َليَتنا          َأو
 

ـى مجنكف ليمى                                                                                       (الطويل)                               (2): مرة في كيؿٍّ شطرو " ليت " كاستخدى

 َلياِليا  الرِّركابَ  ماَشى الَغَ ى الَغَ ى              َوَليتَ  َتقَطعِ  َلمْ  الَقومِ  ِركابَ           َفَميتَ 

ى ))التمني ، بؿ اتَّيكىأى في ىذا البيت عمى التَّيكرار في كممتي  ًمفى  يىرتىكً  لىـٍ  أنَّيوي  يبدك  (( ًركاب ، كالغىضى
. كيقضـ ًمٍف ىينا كىىيناؾى 

ًمٌيان عند جميؿ بثينة " لىٍيتى " كىما يىٍظيىري التمني بًػ                                                                                      (الطويل) (                                    3): جى

 َيُعْوُد  ُبَ ْينَ  يا تَـَولَّـى َوَدْهـراً                          َجديدُ  الشَّبابِ  َرْيعانَ  َليتَ           َأو

يتحسر الشاعر عمى شبابو كيتمنى عكدة الدىر ؛ كي ييعيد أياـ ًصباهي ، كالميًحبُّ ال يستطيعي أٍف يىحيا 
قَّيؽى الميًحبُّ ما يىصبك إليو ؛ كلكٍف ىييات عكدة الدَّيىر بعد أىٍف  دكفى تىمىفٍّ ، كالحيبُّ يخمك مف التمني إذا حى

لَّيى  تىًجدي الحاؿى نىٍفسىيا في قكلو . تىكى                                                                                        (الطويل)                                         (4): كى

ُشـْكـِرْي   ما ذِلكَ  ِعْندَ  َربِّريْ  َمرًَّة                      َفَيْعَممَ  ذاكَ  َقَ ى َقدْ  َربِّريْ  َليتَ           َفيا
                                                           

 . 169 ، ص الديوانمجنكف ليمى ،  (1)

  .المكان نفسه  (2)

 . 38 ، ص الديوانجميؿ بثينة ،  (3)

    .59، ص  ن .  م جميؿ بثينة ، (4)
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بمىًغ  لـ ييفًصح الشاعر عف رٍٍّح بو مى . شيٍكًرًه  كقرنو بتحقيؽ أمنيتو ، كلـ ييصى

 

سىًدًه يتمنى المكت فجأةن ؛ كي ال يذكؽ سىكىراًتًو      عندما تيطًبؽي األحكاؿي عمى الميًحبٍّ كتنيشي ًمٍف جى
تىوي  مىرارى                                                                                    (الكامل)                                                                       (1): كى

 ُيْقَدِر  َلــمْ  ِلقاِئُكمْ  َيـــــْومُ  كــــــانَ   إنْ              َبْغتَـــــــةً  الَمِنيَّةَ  أَْلَقى َلْيَتِني            يا

مٍّمان عمى المكت بكؿ جرأة كيصرؼ النظر عف الطريقة                                                                                       (الطويل) (        2): كنراهي ميصى

 َلُقْوِنْي  ُبَ ْيَن ، يا ِبَقْتِمْي ، َوَهمُّسوا              َدِميْ  َنَذُروا َقدْ  ِفْيكِ  ِرجاوً            َفَمْيتَ 

رارىًة الًفراًؽ                                                                                       (الكامل )                 (3).كيستعيفي الشاعري ًبدىمًعًو المينيىًمر ؛ ًلييبىرٍّدى ًمٍف حى

 الُمَتلمِّرِل  َدْمِعكَ  َبواِدرُ  َوَجــــــــــــَرتْ                َيْعَجلِ  َلمْ  وَلْيَتهُ  الِفراقُ              َعِجل

نَّيحى بيفى حبمىي التمني كالرجاء ، كاعتىمىدى ًبشكؿو رئيسو عمى التمني الذم  تىرى       لىًحؽى كيثىيٍّري عىزَّيةى ًبساًبًقيًو كى
                                                                                 (  الطويل)                                         (4): طىغىى عمى بقية األساليب اإلنشائية 

            َأو َليَتنا يا َعزُّس ُكّنا ِلِذي ِغنًى                 َبعيَرْيِن َنْرَعى في الَخالِء َوَنعُزُب 

مًؿ العكاطؼ كالمىشاعر       يمزج الشاعر بيف التمني كالنداء ؛ ألنو يىرىل في النداء قيدرةن عمى حى
يًف شىريطةى أىٍف يىتىجاكىرا، كتىنازىؿى عف إنسانيتو كرىًضيى  مىحبكبىتىوي بىعيرى يرى في أىٍف يىرىل نىٍفسىوي كى الجياشة، كال ضى

                                   (5): ًبسىفاًسًؼ األيمكًر ، كقكلو 

                                                           

 . 60 ، ص الديوان جميؿ بثينة ، (1)

 .124 ، ص ن.  م جميؿ بثينة ، (2)

 . 114 ، ص ن. م جميؿ بثينة ،  (3)

 . 58 ص ،  الديوانعىزَّيةى ، كيثىيٍّر (4)

. دكيبة صغيرة  تفرز سمكمان خفيفة  : الذرارحخمطات ،  : جدحات، 107 ص ، ن.  م عىزَّيةى ، كيثىيٍّر (5)
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                                                                              (الطويل)                                                                              

 الذَّرَاِرِح  ِبماءِ  َجْدحاتٌ  السُّسمِّر  ِمنَ                ِليْ  ِشْيبَ  ُقْمتُ  الذي َقبلَ  َليَتني            َأو

ـٍ يىٍدًر أىنَّييا عىزَّيةي ، " أىال : "      أرادى أىٍف يينىبٍّوى الساًمعى عندما قاؿ ـٍ ييماًزٍح ىذه المىرأىةى ؛ ألىنَّيوي لى كتىمىنَّيى لك أىنَّيوي لى
رىًج  قىعى في الحى  . فكى

حى ذلؾ  ـى مىدىل تىمىسًُّؾ عىزَّيةى ًبالعىيًد ، كاتَّيضى ـي الغىيًب ، كييريدي أىٍف يىٍعمى يىتىطىمَّيعي كيثىيٍّره إلى ما بعدى التمني كىك ًعم
                                                                                             (الطويل) (                                                                                                   1): في قكلو 

 ُعُلوُدها  َكَعْلِديْ  َأْمَستْ  َأمْ  الَعْلدِ            َعنِ  َتَغيََّرتْ  َهلْ  َبعَدنا ِشعِريْ  َليتَ              َأو

 

ِفعُل التَّمنِّري  : ال انية 

نَّيكا باألىداًة األصميًة       ، كىاألىدىكاًت الفرعيًة " ليتى "  نىكَّيعى الشعراءي العيذريكفى في أساليب التمني ؛ فىتىمى
 ، كى  " لىكٍ ": مثؿ

ًمفى أىٍمًثمىًة اسًتخداـً "لىعىؿَّي " ، كى "  ىىٍؿ "  ، كىالًفعًؿ ، قاًصًدٍيفى ًبذلؾى التنكيع في تعابيرىـ ، كى
( 2): ًفٍعًؿ التمني قكؿي قيًس ليبنىى 

                                                                                                                                                                                    (الطويل)                                                                                                                

 ُتطاوُِع  َوِحْيناً  َأحياناً  ُتعاِصْيكَ                 َوالُمَنى ُلَبيناكَ  َتْمَقى َأنْ             َتَمنَّْيتَ 

      ييشيري ميباشىرىةن إلى التمني باستخدامو لمفعؿ 
نَّيٍيتى "     – بأزماًنًو الثبلثة –كيىديؿُّ ًفعؿي التمني " .  تىمى

ـى لو عند العذرييفى " الماضي، كالحاضر ، كالمستقبىؿ "  . عمى أىفَّي التمنيى ال مىكًس

ًرٍيفى ، يقكؿي قيسي ليمىى  ـي فعًؿ التمني عند اآلخى ري استخدا (              3):      يتكرَّي

                                                           

  .128 ص ، الديوان عىزَّيةى ، كيثىيٍّر (1)

 . 87، ص الديوان قيس لبنى ،  (2)

 . 217، ص الديوان مجنكف ليمى ،  (3)
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                                                                   (الطويل)                                                                                                                

 صاِئُم  الماءِ  باِردَ  َيَتَمنَّى َكما                 خاِلياً  ِإيَّاكِ  النَّْفَس  ُأَمنِّري             َأَظلُّس 

ًة الصاًئـً لمماًء البارًد ؛ حيثي شىبَّيوى نىٍفسىوي ًبصاًئـو ، كاألماني بالماًء البارًد   ةي الشاعر لمتمني كىحاجى كحاجى

عىؿى عبلقةى الميًحبٍّ بالتمني كىعىبلقىًة الصاًئـً بالماًء   (1): فىأىٍحكىجي شيءو إلى الصاًئـً ىك الماءي البارد ، كىجى

 ( الطويل)                                                                                    

 خاِلَيا  َلْيلَ  َيا أَلقاكِ  َأنْ  َوراَحًة             َتَمنَّْيتُ  َرْوحاً  النَّاُس  َتَمنَّى ما             ِإذا

رى ًفعؿى التمني ؛ ًلييؤىكٍّدى إغراقىوي في التمني ، ثيَّـي  كىرَّي ًريفى ، كى ٍف تىمىنٍّي اآلخى نٍّيًو عى      اٍبتىعىدى الشاعري في تىمى
كتىوي كىأىنَّيوي غىريؽه يحتاجي إلى مينًقذو  فىعى صى ـى النداءى كىرى . استىٍخدى

تيناًكريهي ، كيىٍظيىري ذلؾ في قىكًؿ  ييدًرؾي بعضي الميًحبٍّيفى ، في بعض المىكاًقًؼ ، أىفَّي األمانيَّي تىكًذبي عميًو كى
                                                                   (الطويل)                                                           (2 ):كيثىيًٍّر عىزَّيةى 

نَّ   الَكواِذُب  النُّسفوُس  ُتَمنِّريِني ِوْلَدٍة                َلِممَّا ُأمَّ  عاِنساً  ِطالبي              َواِ 

ساعىدىهي في ذلؾى اسًتخداميوي ًلًفعًؿ التمني  . كتىخدىعيوي األماني إذا طىمىبىيا ؛ ألنَّيوي باًئسه يائسه ، كى

فَّيى فىزىعان مف ىكؿ  يَّيًة المعنى الذم يىتىخى يىٍجعىميوي بىكَّيابىةى البيًت ؛ ألىىىمٍّ ـي ًفٍعؿى التمني كى رى ييقىدٍّ نىراهي في مىكقؼو آخى كى
مىيًو  يَّيمىٍت عى نايا ًبالًمرصاًد كىخى        (3): المكقؼ ؛ فىكيمَّيما اقتىرىبى ًمٍف ىىدىًفًو كانىٍت لىوي المى

                                                                            (الطويل)                                                                                   

َأَظمَِّت   َقدْ  ُشرَّعاً  الَمنايا رََأْيتُ                    رََأيُتلا ما ِإذا َحتَّى             َتَمنَّْيُتلا

 

                                                           

 . 262، ص الديوان مجنكف ليمى ،  (1)

 . 44 ص ،  الديوانعىزَّيةى ، كيثىيٍّر (2)

 .82 ص ، ن.  م عىزَّيةى ، كيثىيٍّر (3)
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أسموب التمني غيُر الُمباَشر  : المبحث ال اني  
 

  التعبير باألسموب اإلنشائيِّر  –أوًو 

 اوستفلام - 1

 

 كالمجكء إلى األدكات الفرعية لمتمني يككفي إلبراز (1)،" ىؿ "     أبرزي أدكاتو التي تىخريجي لمتمني 
                                                                                 (المنسرح)                (2 ):المستحيؿ في صكرة الممكف ، كمف ذلؾ قكؿ قيس ليبنىى 

 الَفْوِت ؟  َعَمى َحْسَرةٌ  َتْنَفَعنْ  َمْوِتي                َهلْ  َفَمْوُتلا ُلَبْيَنى              ماَتتْ 

سرة ؛ فالشاعر يتمنى لك تنفع الحسرة مىعى إدبار الزمف ، كىذا مستحيؿ ؛ ألىفَّي الزمف ال  تىمىفٍّ ممزكجه بالحى
                                                                                     (الخفيف) (                        3): كيقكؿ . يتكقؼ ، كعقارب الساعة تزحؼ إلى األماـ 

 ُرُجوِع ؟  ِمنْ  َلنا َمَ ى ِلَدْهرٍ  وَأْهِمي               َهلْ  َنْفِسي َفَدْتكِ  ُلَبْيَنى             يا

؛ ألىنَّيوي  ره عند العذرييف ، كال يستطيع أٍف ييكاجو الدىرى     يتمنى الشاعر رجكع الدىر ، كىذا المعنى ميكىرَّي
مىٍت  ده أقكامان كىأيممان خى . حاصى

يىٍظيىري ذًلؾى ًبقىكًلًو  ( 4):       كيتمنى لك يىعكدي نىكىل ليبنىى ًبشيءو يىسيرُّ خاًطرىهي ، كى

 

                                                           

نَّيفىيا الببلغيكف ًمفى األدىكات الفرعية 113 ، ص جواهر البالغةأحمد الياشمي ،  (1)  . ، صى

 . 62، ص الديوان قيس لبنى ،  (2)

 .86، ص ن . م قيس لبنى ،  (3)

 . 106 ، ص ن.  م قيس لبنى ، (4)
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  (البسيط)                                                                                       

 َمْقُبوُل ؟  الِعشقِ  َلَيالي َعِلْدتَ               َكما ِبَعاِقَبةٍ  ُلْبَنى َنَوى َتْرِجَعنَّ              َهلْ 

 (1):     كقيس لبنى صاحب صكرة شعرية ميتحركة صادقة معبرة عف الميؿ الشديد ًلًمقاء محبكبتو 

  (الوافر)                                                                                       

 تَـــــــــَداِن ؟  ِمنْ  ِبذِلكَ  َيْكـــــــــــِفي َوَلْيَمى               أوَ  َيْجَمُعِني المَّْيلُ               أَلْيَس 

ـٍ كما ىك        بقيت آماؿ المحبيف كأمانييـ ميعىمَّيقىةن بيف التمني كالرجاء ، ككانا مقدمة ًلما يىدكري في فىمىًكًي
ميوي عمى قطًع عبلقتًو بيا ، كلـ تقتصٍر أمانييـ  أبعىدي مف ذلؾى ؛ ًإٍذ نىرىل قيسى ليمىى يتمنى المكتى كييفىضٍّ

                                                                                    (الطويل)                     (2): عمى تحقيؽ مآرًبًيـ كال سيما الزكاج ، بؿ الفىناء كالمكت 

 ُيْشَرُب ؟  َلْيَس  ِمْنُكمُ  َكْأساً  اْشَربُ  َأمَ               ُدْوَنهُ  َفالَمْوتُ  اْلَوْصل َحْبلَ             أََأْقَطعُ 

نٍّيان  ٍدت عندىـ تىمى ـي الغىًزلكف العذريكف ًبفىرط اعتمادىـ عمى التمني غير المباشىر ؛ حيث كىجى      يىتَّيًس
 (3):باالستفياـ ، كاألمر ، كالنداء ، كأدكات أخرل ؛ ما يىديؿُّ عمى قكة العبلقة بيف الشاعر كتمنيو 

  (الطويل)                                                                                         

 ُغُروُبــــلا ؟  َأوْ  َمرَّةً  َليَمى آلِ  َتِحيًَّة                ِإَلى ُيْلِديْ  الشَّْمسِ  َهْل ُطُموعُ            َأو

محبكبتىوي تىًحيَّيةن ، كلـ يقؼ األمر عند ميخاطىبة المحبكبة أك  الشمسي  تييدمى  أىفٍ  كاحدة لمرة كلك      يتىمىنَّيى
كًدىا؛ ًإٍذ  أبييا أك أًخبلَّيئو؛ بؿ امتىدَّي إلى الككاكب السيارة ؛ ظىٌنان منو أنَّييا قادرةه عمى كشًؼ مىكاًف كجي

عىمىيا أىقماران صناعية في ىذه األياـ  .  جى

 

                                                           

  .116، ص الديوان قيس لبنى ،  (1)

  .91، ص الديوان مجنكف ليمى ،  (2)

 .107، ص ن . م مجنكف ليمى ،  (3)
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نٍّيًو باالستفياـ  ًمٍف تىمى                                                                                  (الطويل)                                                               (1): كى

اجَ   َقْمِبْي ؟   ُخُدوِرُكمُ  ِمنْ  ِخْدرٍ  َأيِّر  َهْوَدٍج                  َوفي َأيِّر  في اِ  َبْيتِ             َأُحجَّ

، كيىجكبي الشاعر األرض طيكالن كعرضان في سبيؿ الكصكؿ إلى " قمبي " كىنَّيى عف محبكبتو بكممة 
رأةن كتضحيةن  ًف الدٍّياًر ، كىذا الحيب يتطمب جي . محبكبتو حتى في أىٍحصى

نٍّيًيـ عكدةى األياـ                                                                                   (الطويل)                    (2): كعمى سينَّية السابقيف دىرىجى البلحقكفى في تىمى

ـُ ؟  َأيَّاُمُلنَّ  َأوْ   َلياِلْيهِ   ِبَنعماَن راِجٌع                     َقْيظٌ  َهلْ             َخِميَميَّ  واِل  الصَّ

                                                                   (الطويل)                        (3): كيشكك أٍمرىهي إلى ًسرًب القىطا 

 َجِدْيُر  ِبالُبـــــكاءِ  ِبْي                َفُقْمُت َوِمْ ِمـيْ  َمَرْرنَ  ِإذْ  الَقطا ِسْربِ  ِإَلى          َشَكْوتُ 

 َأِطْيُر ؟ َهِوْيتُ  َقدْ  َمنْ  ِإَلى َجـناَحـــــــُه                َلَعمِّريْ  ُمِعيرٍ  ِمنْ  َهـلْ  الَقطا          َأِسْربَ 

       التمني عنده ممزكج ببكاء كحسرة كاستفياـ كنداء ، كيريد أف يتشبث بأم شيء ؛ كي يظؿ 
فٍّؼى ًمفى التمىكُّع الميسىيًطر عميو  َّـي نبتة . حاًئمنا في أجكاء التمني ؛ ًلييخى مىعى اقتراب األجؿ يتمنى أف يىشي كى

ييمًقيى نظرةن إلى  زامىى كى ًد األمكنة التي تىًعزُّ عميو –" قىرقىرىل " الخي  كىذا دليؿ عمى حرمانو مف أبسط – أىحى
                                                                         (4): األمكر 

  (  الطويل)                                                                                      

          َأو َهْل ِإَلى َشمِّر الُخزاَمى َوَنْظَرٍة                ِإَلى َقرَقَرى َقْبَل الَمماِت َسبيُل ؟  

                                                           

 . 111، ص الديوان  مجنكف ليمى ، (1)

 . 122، ص ن . م مجنكف ليمى ،  (2)

  .150، ص ن . م  ليمى ،  مجنكف(3)

 .207، ص ن . م مجنكف ليمى ،  (4)
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                                                                                 (الطويل) (                         1): كيتكرر االستفياـ عند بقية العذرييف ، يقكؿ جميؿ بثينة 

 َأُبوُحــــــلا ؟  َلوْ  َبْوَحةٌ  َتنَفَعنِّريْ  َوَهلْ                  راَحــةٌ  ُحبِّريَ  ِكْتمانِ  في ِليَ            َفَللْ 

نَّيحي بيف االحًتفاًظ بالسٍّرٍّ كالبىكًح بو ،  يتمنى لك يجدي راحة في كتـ األسرار أك منفعة في نىشًرىا ، كنىراهي يىتىرى
مَّيوي يىًصؿي إلى ما يصبك إليو ، كييتابع                                                                                                    (الطويل) (             2): كيستخدميا كرقة ضغط ؛ عى

 ؟  َوِئيـدُ  الـقـاويـــــــــاتِ  ِبال َّنايــــا                َلـلـا ِرياُحلـــــا َتَظلُّس  َأْر اً  َأْهِبَطنْ           َوَهلْ 

فاءِ  َحـبـلِ  ِمنْ  َرثَّ  َمرًَّة                َوما الدَّْهرِ  ِمنَ  ُسْعَدى أَْلَقَينْ           َوَهلْ  َجِديُد ؟  الصَّ

ٍقًفرىةو ، تبقى فييا الرياح بيف أنيف كعكيؿ  كما يتمنى أف يمقىى . يتمنى لك ينزؿ بأرض منعطفات مي
ٍفكي العبلقة بينيما  تىتىكىىَّيجي – كما نرل –كالتمني . محبكبتو بعدما تىعىكَّيرى صى تىتَّيًقدي ناريهي كى  منكطه بالحيب ، كى

 (3): كيمَّيما ازدادىٍت أيمنياتي الميًحبٍّ ، كتخميدي إذا تحقَّيقىٍت ، كيظير ذلؾ في قكلو 

  (الطويل)                                                                                           

 َسبيُل ؟  الَحياةِ  في ، َيْوماً  ُبَ ْينةُ                       أُِلمَّلا َأنْ  ِإلماَمةٍ  ِإَلى َهلْ            َأوَ 

كالتمني أسمكبه ال يستغني . يكتفي بيكـ كاحد ييمضيو في ًلقاًئيا ، كيبحث عف طريؽو تيكًصميوي إلى ذلؾ 
. عنو الميًحبُّكفى 

رىجى عنده ألغراضو أخرل منيا التمني، .      كال يختمؼ االستفياـ عند كثيٍّر عف سابقيو ؛ حيث خى

                                                                             (الطويل)                                                            (4):      كمٍف ذلؾ قكلو 

َفُتناِ ُب ؟   قـاِدمٍ  َفِصــــْرَما َأراكٌ  َبْعَدنا                     َتَغيَّرَ  َهلْ  ِشْعِري َلْيتَ            َأوَ 
                                                           

 . 29، ص الديوان جميؿ بثينة ، ( (1

 . 39، ص ن . م جميؿ بثينة ،  (2)

 . 104، ص ن . م جميؿ بثينة ،  (3)

 . 45 ص ،  الديوانعىزَّيةى ، كيثىيٍّر (4)
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يتساءؿي الشاعر عف ًسرٍّ األلفة بينيما ، كيتمنى أف تبقى عمى حاليا ، كاختار ىذا األسمكب كي يرل 
 (1): أىمَّيا في قكلو . فييا صكرة محبكبتو كيستشعرى أحاسيسيا ، كلك تغيرت األمكنة لىتىغىيَّيرى ًكجدانيوي 

  (الطويل)                                                                                            

 الَعْقال ؟  ِليَ  الُمِممُّس  الشَّْيبُ  ُيْحِدثَ  َوَأنْ             الَجْلالَ  أْتُركَ  َأنْ  َقْمبُ  يا ِليْ  َيْأنِ            أَلمْ 

نٍّينا أىٍف يىتىجاكىبى مىعىوي ، كال ًسيَّيما  فىييخاًطبي الشاعر قمبىوي كيطمب منو أف يتخمَّيى عف الطيش كالخفة ، ميتىمى
 (2): بعدما غىزا الشيب رأسو ، كأف يستبدؿ العقؿ بالجيؿ ،  كالشيب عبلمة الرزانة ، كفي قكلو 

  (الطويل)                                                                                           

 َللا ؟  َهوىً  و َنْفُســهُ  ِخْمواً  الــَلمِّر  ِمنَ             َقَتمِتــــــهِ  َقدْ  َمنْ  َعزُّس  يا ُيْصِبَحنْ            َفَللْ 

ا بالنداء ؛ داللةن عمى رغبتو الجامحة في تحقيؽ ذلؾ  . كجاء تمنيًو ممزكجن

النداء - 2

      النداءي مف األغراًض التي يخرجي إلييا األمري كالسؤاؿي كالنيي ، كىك مف األساليًب اإلنشائيًة التي 
.     خرجٍت مىعانييا إلى التمني 

                                        (3): كيقكؿ قيسي ليمىى في النداء 

                                                                                        (الطويل)                                                                                                

 َأِطْيُر ؟  َهِوْيتُ  َقدْ  َمنْ  ِإَلى َجناَحُه                  َلَعمِّريْ  ُمِعيرٍ  ِمنْ  َهلْ  الَقطا              َأِسْربَ 

ًدىا؛ ًليىحيطَّي رىحالىوي في ًدياًر ليمى  ناحى أىحى نٍّيان جى .     ينادم الشاعر ًسربى القىطا ميتىمى

                                                           

  .215 ص ،  الديوانعىزَّيةى ، كيثىيٍّر (1)

 .222 ص ، ن.  م عىزَّيةى ، كيثىيٍّر (2)

  .150، ص الديوان مجنكف ليمى ،  (3)
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يننا تىدمىعي  عىؿى ضميرىهي عى                                                                                 (الطويل)                                            (1): كما جى

 َوَأعَمُم  َتْعَمِمْينَ  ِممَّا الَوْجدِ        ِمنَ           َرْحَمةً  ِبَعْيِنكِ  ِليْ  َأْبَكى َلْيلَ             َأيا

ميرُ  َليَمى يا ِليَ             َبَكى نَّهُ  ال َّ َوَيعَمُم  الفؤادُ  َيمَقى ِبما َلَيبِكيْ                 َواِ 

يبدك أىفَّي عينو تعبت ًمٍف كثرة البيكاًء ، فىنابى الضميري عنيا ؛ ما ييٍشًعري ًبحالةو ًمفى اعًتصاًر األلىـً الممزكج 
سرة ، كتىمىنَّيى أىٍف يىأتىًمرى ضميريهي ًبما ييمميًو عميو الفؤادي  . بالحى

 (2):كنيذىكٍّري ًبأىفَّي ًنداءى الخميمىيًف في الدكاكيًف األربعًة غالبان ما خبل مف األداة ، يقكؿ جميؿ بثينة 

  (  الطويل)                                                                                    

 النَّْشِر  َطيِّرَبةِ  اأَلنيابِ  َعْذبةِ               َعَمى ُتَسمِّرما َحتَّى الَيومَ  ُعْوَجا            َخِمْيَميَّ 

طىمىبيوي مستحيؿه ؛ ًلكىٍكًف صاًحبىٍيًو غيرى كاًقًعيَّيٍيًف ، كيقكؿي   (3):ال ييمًكفي لييما أىٍف يىًصبل إلى محبكبتو ، كى

  (الطويل)                                                                                     

 َيُعـــــــْوُد  ُبَ ْينُ  يا َتَولَّــــى َوَدْهراً                 َجِدْيدُ  الشَّـــــــبابِ  َرْيعانَ  َلْيتَ             َأو

ـي تىدكري كىطكاحيًف اليكاًء ، كتىذىىبي             يينىبٍّوي بثينة عمى أمنيتو كىي ًمٍف أصعب األماني ، كاأليا
 .ببل عىكدةو 

ًمف النداء عند كيثىيٍّرو                                                                                        (  الطويل)                                               (4): كى

َبيَننا                  َوَبيَنِك باَع الُودَّ ِلْي ِمْنِك تاِجُر   ِإْذ حالَ  النَّْأيَ  َليتَ  َعـزَّ           َفيا

                                                           

 . 219، ص الديوان مجنكف ليمى ،  (1)

  .57، ص الديوان جميؿ بثينة ،  (2)

 . 38 ، ص ن. م جميؿ بثينة ،  (3)

 . 149 ص ، الديوانعىزَّيةى ، كيثىيٍّر (4)
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ـى النداءى ؛ كىٍي يىٍقريبى ًمٍف مىساًمًع عىزَّيةى   دَّي عىزَّيةى ييباعي لىكافى الميشتىرمى ، كاستىخدى كَّيري الشاعري لىٍك أىفَّي كي  يىتىصى

ًتيا ، كالتمني كالنداءي يىنيمَّياًف عف القمًؽ كاالضطراًب ًبداًخًمًو ، كيقكؿي  مىكاًف إقامى     (1): كى

                                                                                                              (الطويل)                                                                                       

 ِليا  َلَبــــــَكى َقْبــــــــرِ ِ  فـي َمـيِّرـتٍ  َأصاَبِنْي              ِإَلـى َقدْ  الذي َأشُكوْ  َلوْ  َعزَّ          َويا

 ِليا ونَحَنى الذُّسرى َصْعبِ  َجَبلٍ  أَصاَبني              ِإَلى َقدْ  الذي َأْشُكو َلوْ  َعزَّ          َوَيا

 ِليا وْنَبَرى ُجـــــحرِ ِ  في َ عَمبٍ  َأَصاَبني              ِإَلـى َقدْ  الذي أْشُكو َلوْ  َعزَّ          َوَيا

     كىذا التَّيكراري في النداء ييبىيٍّفي انًفعاؿى الشاعًر كرىغبتىوي في التككيًد ، كأسمكبي الشرًط غيًر الجاًزـً 
، كالتشخيصي في كممة  ـى قيدرًة الشاعًر عمى إيصاًؿ رسالًتًو ًلكيؿٍّ ىؤالًء ، كيىتىمىنَّيى أىٍف تىًصؿى " ييٍظًيري عىدى

ماًؿ االستعارًة ، كفي البيًت األخيًر ييحاكؿي أىٍف ييبىيٍّفى ىىكؿى ما تىعىرَّيضى لىوي ًمٍف ًخبلًؿ زرًع " جبؿ  ًسرُّ جى
فاًء في الثعمًب، كاستبداًليا بالمىكًر  . ًصفىًة الكى

أىمَّيا .      ًإفَّي عبلقىةى التمني ببقيَّيًة األساليب اإلنشائيًة األخرل عبلقةه عيضكيةه تيدؼ إلى إبراز المعنى 
ٍف  جاءى إلبراًز المستحيًؿ في صكرًة " فىقىٍد " لىٍك " ، كى " ىىٍؿ : " إلى األدكات الفرعيًة " لىيتى " العيدكؿي عى

     (  2)".الميمًكًف 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 383 ص ،  الديوانعىزَّيةى ، كيثىيٍّر (1)

 .114 ، ص جواهر البالغةأحمد الياشمي ،  (2)
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التعبير باألسموِب الَخَبِريِّر   -  انًيا
 

ـي ألغراضو كثيرةو ًمنيا  عًؼ ، كالنُّصحي كاإلرشادي ، :       ييستىخدى سًُّر كالضَّي ظياري التَّيحى ـي ، كا  االسترحا
بىًرمُّ ... كالتَّيكبيخي ، كالفىخري ، كالمىديحي  يىٍخريجي األسمكبي الخى مَّيفى مىعنى -  أحيانان –كى " إلى اإلنشاًئيٍّ إذا تىضى

ًمفى األًدلَّيًة عمى ذلؾى " . األىمر ، أك االستفياـ ، أك الدُّعاء ، أك النَّييي ، أك التمني   (1): كى

  (الطويل)                                                                                         

 الَبْدِر  َشَبهُ  َللا َعْيبٍ  ِمنْ  طـالـِــــــــــعـًا            َوَحْسُبكَ  الـَبْدرَ  َشبَّْلُتلا ِعْبُتلا          ِإذا

َمتْ           َلـَقـدْ  َمتْ  َشْلرٍ  أَلفِ  ِم َمما            َعَمى النَّاسِ  َعَمى ُلْبَنى ُف ِّر الَقْدِر  َليَمةِ  ُف ِّر

نىًة ، كىأىرادى ًمٍف خبلًؿ ذلؾى أىٍف ييقًنعى السَّياًمًعيفى       ييٍظًيري الشاعري مكانة محبكبتو ًمٍف ًخبلًؿ التشبيًو كالميقارى
بىًرمَّي تىزىحزىحى ًمٍف مىكاًنًو  ًبيذا نيبلًحظي أىفَّي األسمكبى الخى ةن لىوي ، كى كجى يتمنى أىٍف تىكيٍكفى زى ًبأىسباًب تىعىمًُّقًو بيا ، كى

ًمنوي قكليوي                                                                                    (الطويل)                        (2 ):إلى اإلنشاًئيٍّ بىٍعدىما احتكل مىعنىى التمني ، كى

يْ   َجاِمـــــُع  ِبالمَّيِل َوالـــَلمّ               َوَيْجَمُعِنيْ  َوِبالُمَنى ِبالَحـــــــــِدْيثِ  َنلاِريْ           ُأَق ِّر

يىنًفري ًمفى المَّييًؿ ؛ ألىنَّيوي يىسيكؽي  مٍّيىوي باألماني كالحديث عنيا ، كى      يىتىمىنَّيى الشاعري أىٍف يىطيكؿى النَّيياري ؛ ًلييسى

ًمفى األساليًب الخبرية التي تىخريجي إلى اإلنشاًء قىكؿي قيًس ليمىى . مىعىوي الييمكـى          (3): كى

                                                                                      (الطويل)                                                                                       

 َيِعْيُبلا  ِعنِدي كانَ  َمنْ  َعَجباً  َوَيزيُدِنــــــــــــي               ِبلا ُقرُبـــــلا ِبَعيِنيْ          َيَقــــرُّس 

                                                           

  .79، ص الديوان قيس لبنى ،  (1)

 . 90، ص ن . م قيس لبنى ،  (2)

  .105، ص الديوان مجنكف ليمى ،  (3)
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فاًء نىٍفسو  أنينىةو كاستقرارو كىصى ـى العيذريكفى ًمٍف .     يىتىمىنَّيى الشاعري قيربىيا ؛ ًلما فيًو ًمٍف طىمى مىيما استىخدى كى

ميعييا تىصيبُّ في بكتقًة التمني كالرَّيجاًء ؛ ألىفَّي كيبلًّ ًمنييـ يىسعى إلى تحقيًؽ أيمنيًتًو،  نىكَّيعكا، فىجى أىساليبى كى

يىديكري  . كالتمني كالرَّيجاءي ىيما الفىمىؾي الذم يىٍسبىحي فيًو العيذًرمُّ كى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

أسموب الرجاء المباشر  : المبحث ال الث 
 

لىوي الشعراءي بطريقتيف  :       تناكى
 

  "َلَعلَّ " أداة الرجاء : األولى 

ًمٍف أىمثمة ذلؾ                                                                                            (الطويل)                                                      (1):       كى

 واِقُع  ُحـمَّ  ما ِإنْ  الـِبـالدِ  ِبَبْعضِ              ِلقاُؤهـــــــــــا ُحـمَّ  الَيْومَ  ُلَبْيَنى             َلـَعـلَّ 

ييٍشًعري أىفَّي قمبىوي ليسى ًمٍمؾى يديًو ؛ بىٍؿ  اهي أٍف يىككفى صابران ًلقيٍرًب المٍّقاًء بينيما، كى ييخاطب الشاعر قمبو كيترجَّي
ًمٍف ذلؾ أيضان                                                                                           (الطويل)                                 (2): ًمٍمؾه ًلؤلىىكاًء كاألشكاؽ ، كى

نِّري  َيُكـــْوُن  الَمَنامِ  ِفيْ  ِلـَقـاءً  ِحْيِنِه              َلـَعـلَّ  َغْيرِ  ِفيْ  النَّْومَ  أَلْهَوى            َواِ 

نٍّيان بالنَّيظىر إلى كىٍكًنًو ًلقاءن غيرى حقيقيٍّ ، : يىحًمؿي ىذا البيتي معنييف تىمى ميـً ًلقاءه، كى رىجاءن ًإذا ما كافى في الحي
ناـً  ؿي النكـى في كقت النيار كالصحكةى كقتى المناـً ؛ ليتىسىنَّيى لو التدبيري كمحاكلةي . بىٍؿ في المى كىك ييفىضٍّ

 .تحقيؽ ما يصبك إلي مف رجاء بعيدنا عف أعييًف الناس 

مىٍف جاءى بىعدىهي  ـي األداة عند قيس ليبنى ؛ بؿ امتىدَّي إلى قيس ليمى كى ـٍ يىًقؼ استخدا  (3): لى

  (الطويل)                                                                                      

 َتْنُظُر  ِحْينَ  َطْرَفلا َطْرِفي ُيواِفـقُ                َلَعمَّهُ  السَّماءِ  ِفيْ  َطْرِفيْ              ُأَقـمِّرـبُ 

                                                           

  .87، ص الديوان قيس لبنى ،  (1)

: كرد ىذا البيت عند جميؿ بصيغة أخرل ىي  . 115، ص ن . م قيس لبنى ،  (2)

نِّري   .128، ص  َيُكْونُ  الَمَنامِ  ِفيْ  ِلـَقـاءً  َلـَعـلَّ  َنْعَسٌة         ِبيَ  وما أَلْسَتْغِشي وا 

  .147، ص الديوان مجنكف ليمى ،  (3)
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ًبيذا  يىرجك ًمٍنوي أىٍف يىبحىثى عف طىٍرًفيا كيمتىًقيى بيا ، كى       يىجعىؿي الشاعري طىٍرفىوي ميتىقىمٍّبان في الفىضاًء ، كى
يىنكبي طىرفييما 
كاستخدـى أداة الرَّيجاء ؛ . عنو في المٍّقاًء مىعى تبديؿ مىكاف المٍّقاء ًمفى األرًض إلى األجكاًء (1)

عًؿ المستحيًؿ أىٍقرىبى إلى الميمًكًف  . ًلجى

ًمٍف أىقكاًؿ قيًس ليمىى                                                                                                                                               (الطويل)                                                (  2):  كى

 تـَمـــــــاِدَيا  إوَّ  تَـْزَدادُ  َمـا َلَعمَّكَ  َأِسْيُرنا ؟            َأْينَ :الُحبِّر  ُمناِدي            َوناَدى

بٍّيا ًلمىحبكبىًتًو  . شىبَّيوى نىٍفسىوي باألسير ، كيرجك منيا أىٍف تىتىمادىل في حي

ًمٍف مىكاًضًع                                                                                        (الطويل)                                        (3): عند كيثىيٍّرو " لىعىؿَّي " كى

ـُ  َوْهوَ  َيْأِتْيُكمُ  َلـوْ             َتَودِّرْينَ  ِبِغْبَطـــــةٍ  َتَرْيــــــهِ  َأنْ  َيـْومــــــاً             َلَعمَّكِ   صاِف

ى عنو كىما رىًضيى عنيا ؛ كىٍي يىسيرَّي كيؿٌّ منيما  ييعاًدؿي الشاعري بيف المكًقفىيًف ؛ ًإٍذ يىرجك منيا أىٍف تىرضى
فىيًف ًمٍف ًخبلًؿ التَّيغىمغيًؿ إلى مىٍخًزًف المىشاعر  ى ًمفى الطَّيرى يىٍرغىبي أىٍف يأتيى الرٍّضى رى ، كى . اآلخى

ـي األداة عند كيثىيٍّرو في قكلو  ظي استخدا                                                                                         (الطويل) (                              4): كما يبلحى

ـُ  َوالُودُّس  َأْسماءُ  ُتفاِرُقنا             َلَعمَّـــــــلا ِمْنلا الَبْذلِ  ِبَغْيرِ            َوَأْرَ ى  صــــاِل

رىجى أىٍف يىراىا بخيمة ، كيسعى لمييادىنىتىيا ـي الحيبَّي بينيما كال يتعارض معو ، فبل حى . إذا كاف البخؿ ييدي

                                                  (5): كفي قكلو 

 
                                                           

 " .طىرىؼى " ، مادة  المسان ابف منظكر ، : مصدر ال ييثىنَّيى كال ييجمع : الطَّيٍرؼ  (1)

  .262، ص  الديوانمجنكف ليمى ،  (2)

  .97 ، ص الديوان كيثىيٍّري عىزَّيةى ، (3)

  .102 ، ص ن. م  كيثىيٍّري عىزَّيةى ، (4)

 .223 ، ص ن. م  كيثىيٍّري عىزَّيةى ، (5)
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                                                                                     (  الطويل)                                                                                      

َتناَلـــــلا   َأنْ  َفاْنَتِظرْ  َيْومــاً  َلَعمَّكَ                  َسِحْيَقةً  َمرَّتْ  الطَّْيرُ  ما ِإذا         َأُقْولُ 

مَّيوي يىٍظفىري بيا ساعة عمى الرَّيغـ مف  يُّث ؛ ألىنَّيوي يىٍرقيبي ميركرى طير التفاؤًؿ ؛ عى كييبلحظ امتزاجي الرَّيجاء بالتَّيرى
. بيعًد ىذا الطير 

  (الطويل)                                                (1): كمف غرائب الرجاء عند كيثىيٍّرو 

 ًتراِسُمْه  ِبَشْكَوى َعْنهُ  َسِمَعتْ                   ِإذا َلَعمَّــلا َســــِقْيماً  ُيْمِسيْ  ِبَأنْ  َيَودُّس           

ؿي الشاعري أىٍف تطيحى بو  مَّييا تبعث برسكؿ يسألو عف حاًلًو ، كييفىضٍّ ًإٍذ ييًحبُّ أىٍف ييمسيى مريضان ؛ عى
تيوي  بَّيما تىميفي إذا تىدىٍىكىرىٍت ًصحَّي تىٍظيىري عىزَّيةي في ىذا البيت قاسيةن ، كىري . األمراض ؛ كىٍي يىناؿى شىفىقىتىيا ، كى

                                                                                        (الطويل)                                                          (2): كمف أقكاؿ قيس ليمى 

 خاِليا  النَّْفَس يا َلْيلَ  َعْنكِ  ُأَحدِّرثُ                 َلَعــــــــــــمَِّنيْ  الُبُيوتِ  َبْينِ  ِمنْ          َوَأْخُرجُ 

في  بىؿٍ  ، كاحدو  أسمكب عمى ييرىكٍّزي  فبل ، أخبارىىا ًليىبيثَّي  البيكت بيف يتنقؿ ؛ ما يىديؿُّ عمى قيدرة  ذلؾ في ييمىكٍّ
. عظيمة كسيرعة فائقةو في نقؿ الخبر 

                                                                                       (الطويل)                           (3)" : لىعىؿَّي " مىكافى " عىسىى " كىناؾ استخداـه ًلػ 

 اأَلْجــُر  َلَنا َيُكْونَ  َأنْ  َلْيَمى َواْعَتَمْرنا َوُحرِّرَمْت               ِزياَرةُ  َحَجْجنا ِإنْ          َعَسى

قكًع " عسى "  ييفىسَّيري بأىفَّي الرجاءى بػ – ىنا –" لىعىؿَّي " بػ " عسى " كاستبداؿ  " لًكفَّي الرَّيجاءى بػ . قريبي الكي
، ك " عسى " أىفَّي " لعؿَّي " ك " عسى " كمف الفركؽ بيف . ليس كذلؾ " لىعىؿَّي   .حرؼ  "لعؿ " فعؿه

 . كما يجمع بينيما أىفَّي ًكمىيًيما ييفيدي معنى الرَّيجاًء 

                                                           

  .271 ، ص الديوان كيثىيٍّري عىزَّيةى ، (1)

  .253، ص  الديوان مجنكف ليمى ، (2)

  .147، ص  ن. م مجنكف ليمى ،  (3)
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  الرجاء فعل : ال انية

استمرَّيٍت حياة العذرييف تتأرجح بيف التمني كالرجاء ، كقميؿ منيـ مف قمب ىذا التأرجح إلى كاقع ،      
. كاستخدـ فعؿ الرجاء كما فعؿ التمني 

                                                                                               (الطويل)                                                                         (1 ): كمف ذلؾ 

 جاِنِب  ُكلِّر  ِمنْ  النَّاسِ  ُعُيْونُ  َرَمْتِنيْ              ُدُنوَّ ُ  َأْرُجوْ  ُكْنتُ              َوَخْيُر َزمـــــــــانٍ 

بَّيما يىككفي ىذا السَّيببى في رىجاء الشاعر  سىدى أحيانان يبعث عمى الشيرة ، كىري ؿه عنده ؛ ألىفَّي الحى .  زىمىفه ميفىضَّي

                                                                                           (الطويل) (                                                                        2): كمف ذلؾ قكؿ جميؿ بثينة 

    َرجاُؤها  َجداكِ  ِمنْ  َنْفِســــيْ  َفَأْخَمفَ              ِبناِئلٍ  َتُجْوِديْ  َأنْ  َأْرُجوْ  ُكْنتُ              َلَقدْ 

ـى لىوي عىًطيَّيةن  ك استخدـى .  ليبعث األمؿ في نفسو – كىي قادرة عمى ذلؾ –  يترجَّيى مف محبكبتو أىٍف تيقىدٍّ
ـى رىجاءىهي  ـي . فعؿ الرجاء في الشطر األكؿ ، كىأىٍتبىعىوي المىٍصدىرى في الشطر الثاني ًلييدىعٍّ بافى استخدا كى

                                                                                      (الطويل) (                                                             3): المصدًر عند قيس ليبنىى 

 اأَل ـــــــاِلُع  َبْيَنُلنَّ  َحَمَمْتـــــــــهُ  َلمــا           النََّوى ُتْسِعفَ  َأنْ  الَقْمبِ  َرجاءُ             َوَلْوو

قيًطعى حبؿي الًكصاًؿ  يىتىساءىؿي جميؿ بثينة عف مدل حاجتو لمرجاء بىٍعدىما ابتىعىدىٍت عنو محبكبتو ، كى       كى
ظىيىرى ذلؾ في قكلو  يرافى ؛ ًلصعكبة التعمؽ باألمؿ ، كى  (4): بينيما ، فىأىٍصبىحى حى

  (الطويل)                                                                                         

يْ             َوَكْيفَ   ُتَؤمِّرُل  ِممَّنْ  الَوْصلِ  َحْبلُ  ُجذَّ  َوَقدْ                ُبْعِدها َبْعدَ  َوْصَملا ُتَرجِّر

                                                           

 .109، ص الديوان مجنكف ليمى ،  (1)

  .13، ص  الديوانجميؿ بثينة ،  (2)

  .90، ص  الديوانقيس لبنى ،  (3)

  .103، ص  ن . م جميؿ بثينة ،  (4)
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 (1): كيتكرر استخداـ فعؿ الرجاء عند كيثىيًٍّر عىزَّيةى في أكثىرى مف مكضع 

  (الطويل)                                                                                        

         َنَظـــــْرُت َوَأعـــــــــــالُم الـَشــــــِريَّـِة َبْيَننا           َفَلْ ُب الَمروراة الدَّواِنْي َوُسْوُدها  

ـْي َلْو َقــــِدْرُت َأُعوُدهـــا :          َفَأْصَبْحُت في حاَلْيِن   َنْفٍس َمُشوَقٍة          َوَنْفٍس تُـَرجِّر

شيعكري شكؽ كحنيف ، كشعكري أمؿو كرجاءو : بعدى نظرتو الممتدة إلى األعبلـ كالفىمىكات انتابو شيعكراف 
دى محبكبتىوي    (الطويل)                           (2): كمف أمثمة ذلؾ عند كيثىيٍّرو . ًبًمقاًئيا ، كقىصى

   ِلْيُن  ِلمَعواِذلِ  ِعْنِديْ  َلْيَس  ِبَأنْ                  َنَجْلُتلا َلياِنيْ  َتْرُجوْ               َوعاِذَلةٍ 

بًؿ  ـى العىكاًذًؿ ، كلـ يىقبىؿي ًلقاءىىيفَّي ، ألىنَّيوي يىعرؼ مدل الضرر الذم ييمًحٍقنىوي ًبحى ـٍ يىستىًكٍف أىما لى ـٍ يىًمٍف كى   لى
 ، ٍـّ في الدَّيسىـً ؛ ليذا اختارى عىصان غميظة ًلييطيحى ًبًيفَّي دىسٍّ السُّ الًكصاًؿ ، كاالزدراء ، كقمب الحقائؽ ، كى

رى  سامة األفعاؿ المىشينة التي ييماًرٍسنىيا ، كال يىعًرٍففى دىربان آخى .      كىذا االختياري يىنُـّ عمى جى

       كيبلحظ أف استخداـ فعؿ الرجاء في دكاكيف الدراسة كاف قميبلن ؛ ما يىديؿُّ عمى ارتباط الشاعر 
بالضعؼ ، كمتى خبل البيت مف الفعؿ كاألداة كافى أىٍصمىدى في أسمكبو إذا أىفادى معنى التمني كالرجاء ، 

                                                                                                               (الطويل)                            (3): كمف األدلة عمى إتياف الرجاء بمعنى الخكؼ 

  َأَتَوقَّــعُ  َوالِذي َوَأْرُجو َأخافُ                 َوالِذي َوالشَّرُّس  اْلَخيرُ                ُيَذكِّرُرِنْيكِ 

 

 

 
                                                           

  .125 ، ص الديوانكيثىيٍّري عىزَّيةى ،  (1)

  .362 ، ص ن. م   كيثىيٍّري عىزَّيةى ، (2)

  .188، ص  الديوانمجنكف ليمى ،  (3)
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أسموب الرجاء غير المباشر : المبحث الرابع 
 

 التعبير باألسموب اإلنشائي  –أوًو 

 

اوستفلام  - 1
 

فؽى ما يىقتضيو السياؽ  كمف أمثمة . مف األساليب التي تىخريجي عف معناىا الحقيقي إلى مىعافو أيخرل كى
                                                                                     (الطويل)                                                                        (1): ذلؾ 

 َليَمى َأْو ُدُنوُّس ُغُرْوِبلا  آلِ           َأو َهْل ُطُمْوُع الشَّْمِس ُيْلِدْي َتِحيًَّة           ِإَلى

سَّيؿي الشاعري إلى الشمس ، كيىرجك منيا أف تيدم تحية إلى محبكبتو ، كلك لمرة كاحدة ،      يىتىكى
ـي  رىجاءن عندما يشعر أفَّي طمكع الشمس يستجيبي لو بعد ميخاطىبىًتًو ، :  يحمؿ معنييف – ىنا –كاالستفيا

قَّيؽي ىذا الطَّيمىبي  نٍّينا عندما ال يىتىحى تىمى " . ليت " كبمعنى " لعؿ " بمعنى " ىؿ " كجاءٍت . كى

ا قكليوي                                                                                   (الطويل)         (2 ): كمف ذلؾ أيضن

 َهْل ُتراها ُمِجْيَرِتْي             َفِ نِّرْي َلــــلا ِفْيما َلَديَّ ُمِجــــْيُر :          َأو ُقْل ِلَمْيَمى 

   دىعـى الشاعري استفيامىوي ًبحىرؼ االستفتاح 
 ؛ ًليىٍمًفتى انتباه السامًع ، ثيَّـي أىٍتبىعىوي األىٍمرى كىٍي يىشيدَّيهي ؛ (( أىال ))

كلىوي  ًتًو لىيا ، ثيَّـي يىرفيضي طىمىبى مىٍف حى ؤيةى ميجيرى ـي ميتىعىمٍّقان بالرَّيجاًء ، حيثي طىمىبى ري كبيذا بىًقيى االستفيا
ـٍ ًبقىكًلًو                                                                                (الطويل)               (                                                                3): كىرىجاءىىي

 َلَصُبْوُر  ِإذاً  ِإنِّريْ  َلْيَمةٍ  ِسَوى                    َوَبْينَلا َبْيِنيْ  َلْيَس  َلْيَمى أََأْتُركُ          

                                                           

  .107، ص  الديوانمجنكف ليمى ،  (1)

 . 151، ص  ن. م مجنكف ليمى ،  (2)

  .152، ص  ن. م  مجنكف ليمى ، (3)
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رى      ـى عمى أىمٍّ أيسمكبو آخى ـى االستفيا  كاٍستىيىؿَّي – كىذا قميؿه في الدراسة –استفياـه يفيد النفي، حيث قىدَّي
يىنأىل بو عف المعاني السقيمة مف خبلؿ  دٍٍّيًو ، كى البيتى بو ؛ ًليىبحىثى السامعي ميباشىرىةن عف المعنى الذم سىييؤى

قيقان " أىٍتريؾ " تىكارم ىمزة االستفياـ خمؼى ىمزة الًفعًؿ  ـى رى عىؿى االستفيا تىجاكيري اليمزتيف صكرة . ؛ ما جى كى
                                                                                    (الطويل)                                                                              (1): كيقكؿ جميؿ بثينة . قميمة 

ـُ   ِبهِ  ما َتْرِوي الُمْزنِ  ِمنَ                  ِبُشْرَبةٍ  ُمْسًقى الَعْطشانُ  الحاِئمُ           َهلِ  َفُتِرْي

يحاكؿ الشاعر أف يحصؿ عمى شربة ماء صاؼو مف خبلؿ ىذا االستفياـ ، ككنى عف شربة ًمفى       
ًمٍف . كالرَّيجاءي ىك النَّيفىسي الذم يحيا بو الشاعر ، ال يتحرؾ دكنو كال ييناًكر . الميٍزًف ًبًمقاًئًو بالمحبكبة  كى

                                                                                        (الطويل)                                                                                                                                                   (2): أقكالو 

فاءِ  َحـبـلِ  ِمنْ  َرثَّ  َمرًَّة                  َوما الدَّْهرِ  ِمنَ  ُسْعَدى أَْلَقَينْ  َوَهلْ               َجِديُد ؟  الصَّ

ى بالقميؿ ؛ ًإٍذ يىطميبي ًلقاءن كاحدان ًمٍف محبكبًتًو ؛ كىٍي  بًٍّو عف الطمع ، كيىرضى     يبتعد الشاعر في حي
ؿي ًمفى التصريح الميباشىر ًبًمقاءو  جى رَّي شىكًقًو ، كبيذا يىكيٍكفي طىمىبيوي غيرى ميباشىرو ؛ ألىسبابو منيا الخى ييٍطًفئى حى

                                                                                (الوافر)                                           (3): كاًحدو ال االرتباط الدائـ بىعدى عيمًؽ ىذا الحيبٍّ ، كقكلو 

ـَ  َأيا              النُّســــــــــُحوِل ؟   باِدي َوأنَِّنيْ  َأِهْيــــــمُ                  َتَرْيِنيْ  َأما الشَّـــــــمالِ  ِرْيــــــــــ

!                          هبي لي نسمًة من ريـ ب ـــــــــــٍن                 ومني باللبوب عمى جميــــــــــــل 

عىؿى النداءى ميتىقىدٍّمان عمى االستفياـ  في أكثرى مف مكضع ؛ ًلمىٍفًت االنتباه لما ىك آتو - كما مرَّي - جى
ناءو في  دي إفرازات الرَّيجاء كالتمني ؛ ًلما لىييما ًمٍف ميكابىدىةو كىعى قىرىفى الرَّيجاءى بالنُّحكًؿ ؛ ألىنَّيوي أىحى كمقصكده ، كى

مجاًتيا ـي عندى كيثىيٍّرو فىأىمثمتيوي كاضحةه ، كمف ذلؾ . سىراديًب النَّيفًس كىخى        (4): أىمَّيا االستفيا

                                                           

  .32، ص  الديوانجميؿ بثينة ،  (1)

  .39، ص  ن. م جميؿ بثينة ،  (2)

  .113، ص  ن. م جميؿ بثينة ،  (3)

  .209 ، ص الديوانكيثىيٍّري عىزَّيةى ،  (4)
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  (الطويل)                                                                                                                                                                 

 َزواِحُك ؟  َوُهنَّ  َأْن اءً  ُأْبنَ  الُبَرى                        َوَقدْ  ُتْنَزعَ  َأنْ  َبْعدَ  َتَرَينِّريْ      َوَهلْ 

لىٍت ًبٍنيىتييا ًمفى األحماًؿ       يرجك منيا أىٍف تىنظيرى إلى حاًلًو التي ساءٍت ؛ تىعاطيفان مىعى اإًلًبًؿ التي ىىزى
كالعبلقة بيف العربي كناقًتًو عبلقةه عيضكيةه ؛ فىبل يىينىأي في عيًشًو ًإذا سىًقمىٍت . الثقيمة كالمسافات المينًيكىةً 
.  أىباًعريهي ؛ فىحاليييما كاحدةه 

                                                                                   (البسيط)                                                                                                         (1): كيقكؿ كيثىيٍّري عىزَّيةى 

 ُحُمْوو ؟  َيْوماً  ِبالَمْحوِ       ِلَعزَّةَ      َأَرى                َقـدْ  َكـمـا َأَرَيـنَّ  َمَتى               

رىكىةي الًجماًؿ كىي عائدةه ، كالغيباري . يىٍطميبي ًمٍف عىزَّيةى أىٍف تىعكدى بأحماًؿ ًجماًليا إلى مىكاًف نيزكًلًو  كىحى
ميـه بالنسبة إليو طالىما رىجاهي  دٍّياًف إلى انسياًح مىشاعرًه فىرىحان ، كىذا حي .  المينبىًعثي ًمٍف بيًف قكاًئًميا ييؤى

رٍٍّح بذلؾ  ـٍ ييصى ًجبلن مف ذلؾ ؛ ًإٍذ لى نىراهي خى لىمىوي فييا ، كى ةن ييٍصًمحي زى كما يىرجك مف محبكبتًو أىٍف تيتيحى لو فيرصى
                                                                                   (الطويل)                                           (2): ميباشىرىةن ، بىٍؿ تىظىمَّيؿى باالستفياـ ، ككاف ذلؾ في قكلو 

!  َفُمِنْيُملا ؟ َعاِئدٌ  ِمْنلا َمرًَّة                      ِبَأْحَسنَ  الَقْولَ  راَجْعُتكَ  ِإنْ  َأْنتَ        َفَللْ 

 

 النِّرداء -2

أي الشعراء العذريكف إلى النداء عندما يشعركف بالكىحدة كالبيعد كالًحرماف ، كنادىكا كثيران في      يمجى
. أشعارىـ ، كالميُـّ ىك ًنداءي الرَّيجاًء 

(                                                            3):  كتىتىبَّيٍعت ىذه األبيات 
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                                                                                      (الوافر)                                                                                                                 

ُترَاَبا   َأْمَسْس  َلمْ  َأْنتِ    َوَلْووَ                           َنىُلَبي يا َأْرِ كِ  ُترابَ  َأَمسُّس                  

فَّيٍت ،  ديمكعو جى مىٍت ، كى ؿي الشاعري تيراب أرًض ليبنىى عمى سائر األقاليـ ؛ ألىنَّيوي مىجبكؿه بأياـو خى      ييفىضٍّ
كبيذا استجابى ًلنىٍفًسًو التي طىمىبىٍت منو أىٍف ييقىبٍّؿى الترابى مف تحت أقداميا ؛ ًليىٍخريجى بيذا ًمٍف تىًبعاًت 

. كالنداءي يىحمؿي في طىٌياتًو رىجاءن ًمٍف نىٍفًسًو كحسرةن عمى الماضي . اإلعصار الميحيطة بو 

نادىل قىيسي ليمىى في ًشعًرًه أيضان ًبقىكًلًو                                                                           (الطويل)                                                           (1):  كى

 ُمناِديا  َتَذْرِنيْ  و َسالِميْ  َتَحمَّلْ                    غاِدياً  الُمَحمِّرقُ  الطَّْيرُ  َأو َأيُّسلا              

ييصغي إليو “ أىال   “ استىيىؿَّي بيتىوي ًبحىرؼ االستفتاح مًٍّؽ كى فٍّؼى مف سرعة ىذا الطير الميحى .  ثيَّـي النٍّداء؛ ًلييخى
. كما طىمىبى أىٍف يىحًمؿى سىبلمان ًلمىيمىى كىأىالَّي يىتريكىوي بيكقان عمى الدَّيكاـً ، فالرَّيجاءي تىمىطَّيى بيفى النداء كاألمر

ـى أربعةى أساليبى في ىذا البيت  ـٍ نىًجٍد تفسيران لذلؾ . االستفتاح ، كالنداء ، كاألمر ، كالنيي : كاستٍخدى لى كى
ًة مىعى الطائر بسبب سرعتو  ٍقًت الميكالىمى ًر كى    .ًسكىل ًقصى

ًمٍف ًنداًئًو                                                                                   (الطويل)                                                                                                                               (2): كى

با َطِرْيقَ                    َخمِّريــــا ِباِ  َنْعمانَ  َجَبَميْ  َأيا                َنِسْيُملا   ِإَليَّ  َيْخُمْص  الصَّ

يح التي تىحًمؿي في ذىرَّياًتيا ًعطرى مىحبكبتو  بىمىيًف كيطميبي منيما أىٍف ييطًمقا سىراحى ىذه الرٍّ كاألمري . ييناجي الجى
بىبلن  يًيما ، كلك كافى جى بىمىيًف ؛ ألىنَّيييما ييٍطًبقاًف عمى ىذه الريح بيفى سىفحى الذم دىفىعىوي ًليذا النداًء عىظىمىةي الجى

ًتًو  . كاحدان ألىٍفمىتىٍت ًمٍف قىٍبضى

                                                                                                 (الطويل)                                                        (3): كمف أقكاؿ جميؿ بثينةى في النداء 

؟                     َفَصْوُتكَ  ِفْيمَ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا َأو ـُ ـُ  ِإَليَّ  َمْشِنيٌّي  َتِصْي  َقِبْي
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كًتًو ، كال يىًحؽُّ لو أىٍف يىتىباىى بو  اهي ًبأىالَّي يىنعىؽى ؛ ًلقيٍبًح صى كبىطَّيفى النداءى بأداتىي االستفتاح .  يىتىرىجَّي
ا بأنَّيوي رمزه لمشٍُّؤـً  . كاالستفياـ ؛ ًليىتىمىكَّيفى مف إيصاؿ رسالتو إلى ىذا الطائر الذم عيًرؼى قىديمن

ري النداءي عند كيثىيًٍّر عىزَّيةى ًبقكًلًو                                                                                      (الطويل)                                                                       (1): كيتىكىرَّي

 فاِدُح  َعزَّةَ  ُحبِّر  ِمنْ  باِطنٌ  ِبهِ                      ُلباَنةٍ  ذا َواْنُظرا ُرْوحا َخِمْيَميَّ                

    يرجك مف خميميو أٍف يىنظيرا في أمًر عاشؽو يىستٍبًطفي حيبَّي عىزَّيةى ، فىيىطميبي منيما الكقكؼى ًبجانًبًو 
. كميسانىدىتىوي ًليىتىجاكىزى ًمحنىتىوي 

سرًة كالنَّيدىـً عمى ًفراًقًو ليبنىى ،  ـى الحى      في حيف نىرىل مىكًقفان ميماًثبلن عندى قيًس لبنى ؛ حيثي يىشكك أىلى
وي  حى ذلؾ عندما طىمىبى ًمفى الظَّيبيًة الشبييًة ًبمحبكبًتًو أىالَّي تىقًصدى أىعاًليى الًجباًؿ ؛ ًلكىٍي ال تىفتىحى جيركحى كاتَّيضى

ـٍ تىندىًمٍؿ بىٍعدي                                                                                    (الوافر)                                                    (2 ):ككافى ذلؾ في قكلو . التي لى

 الِقالِع  ُقَملَ  َتَتَيمَِّميْ  َوو                         ُترَاِعيْ  و ُلْبَنى ِشْبهَ  يا َأو             

 

األمر  - 3

.       يىًردي األمري بصيغ مختمفةو ، كىًفعًؿ األمًر ، كالمضارع المقترًف ًببلـً األمًر ، كاسـً ًفعًؿ األمرً 
ظي استخداميوي في دىكاكيًف الدٍّراسىة  ٍلت صيغةن كاحدةن ىي ًفعؿي األمًر ، كىك ما ييبلحى  (3): كتىناكى

  (الطويل)                                                                               

واِقُع   َأْنتَ  ِبالِذيْ  َقعْ  ُحبَّلا َويا           َتَرى ِلما َواْعِتراًفا َصْبرًا َقْمبُ           َفيا
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قىعى “ كييرل في ىذا البيًت تىكراره لمنداًء ، كاشتقاؽه السـ الفاعؿ مف الفعؿ       الذم جاءى بصيغة “  كى
بٍّيا ؛ ًليىقتىًربى ًمٍف تىحقيًؽ ذلؾ  ًمٍف قىكًلًو . األمًر ، كىأىرادى بيذا أىٍف ييقىكٍّمى رىجاءىهي ًمٍف حي  (1): كى

  (الطويل)                                                                                    

                                                                                            َرِفْيُق ؟  الرِّرفاقِ  ِفي َرْحِميْ  َملَّ  َصِحْبُتُه         َوَهلْ  َعِشْيرٍ  ِمنْ  َقاَلِنيْ  َهلْ           َسِميْ 

سَّيؿي إلييا ًبأىٍف تىٍسأىؿى  ذًؼ ىمزة األمر : يىتىكى ًبحى حبىتىوي أىٍك مىؿَّي رفيؽ سىفىًره ؟ كى ده صي ًمٍي “ىىٍؿ كىًرهى أىحى زى “ سى  بىرى
يٍّ ليبنىى في قكًلًو . الرَّيجاءي                                                                                    (الطويل)                              (2) :كىما يىطميبي ًمٍف حى

 َتالِقيــا  و َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِبلا غــاِديا          َوأَْلِممْ  ُكْنتَ  ِإنْ  الَيْومَ  ُلْبَنى َحيِّر           َأو

ـٍ “كىًخفَّيةي ًفعًؿ األمًر . أف يزكرىا زيارة قصيرة  .  ألبىسىتوي ثىكبى الرجاء “ أىٍلًم

                                                                                      (الطويل)                                           (3): كمف اقتراف النداء باألمر 

تَـَكـمََّمـا   َأنْ  َفاْلَتِمْس  ِلَمْيَمى هاِبًطا           ِباَلًدا ُكْنتَ  ِإنْ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا           أو

يختمؼ معنى األمر حسب المكقؼ؛ كأرجح أىفَّي غالبيةى أفعاًؿ األمًر في شعًر الغزًؿ تخرجي إلى الرجاًء 
. كالتمني كالبكاًء كالحنيًف 

                                                                                       (البسيط)                                    ( 4): كمف الرجاء عند قيس ليمى 

َنَزعا   َقدْ  الَمْوتَ  ِإنَّ  التَِّحيَّةُ  َللا            ِمنِّري َوَحقَّ  َلْيَمى َعَمى السَّالمَ          اْقرَ 

                                                           

 .121 ، ص الديوان  قيس لبنى ، (1)
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ما أف      يرجك مف قمبو أف يطرح السبلـ عمى ليمى ، فالرجاء ًإمَّيا أف يككف مباشرة بالفعؿ أك األداة ، كا 
رى كيختفي في ثكبو ، كاألمر كاالستفياـ كالنداء كغير ذلؾ  كأمنية العذرم كاحدة ال . يتقمص أسمكبان آخى

. تتغير كال تتبدؿ، كىي الزكاج مف محبكبتو، كلـ نر أنو ترجى أك تمنى أف يككف غنيان أك صاحب جاه 

                                                                                   (الوافر  )                                    (1): كمف أمثمة األمر عند جميؿ بثينة 

ـِ  ِمنْ  َنْسمةً  ِليْ                َهِبيْ  َجِميِل   َعَمى ِبالُلُبوبِ  َوُمنِّري                َبْ نٍ  ِرْي

؛ ما يجعؿ اإليقاع سمسان ؛ فرجاؤه جاء " ىىبي ، ىيبكب "     نرل في ىذا البيت تكراران لمحركؼ في 
. متكاضعان ًبطىمىًبًو نىسمةن كاحدةن 

    في كثير مف المكاضع يأتي تكرار الحركؼ مف باب الضعؼ كالرجاء في طمب الشيء ؛ حيث 
ى بأقؿَّي مف القميؿ،                                                                        (الوافر  )( 2):ككاف ذلؾ في قكلونرل بساطةى جميؿو في طمبو؛ ًإٍذ يرضى

الَقِمْيِل  ِمنَ  َأَقلُّس  َأوْ  َقِمْيُمكِ                  َنْفِسيْ  َحْسبُ  ُبَ ْيَنةُ  يا :                َوَقْوِلْي 

نما لتقكية الرجاء كتأكيده " قكلي ، قميمؾ ، أقؿ ، القميؿ " نبلحظ التكرار  ـٍ يأًت عفكى الخاطر ، كا  . لى

 

النلي  - 4

بَّيما يرجع ذلؾ ًلًرقَّيًة مكضكع الغزؿ ،        مف األساليب اإلنشائية األقؿ حضكرنا في مادة الدٍّراسة ، كري
، كمف  بالجزالة كالرصانة، كالنيي الذم يفيد معنى الرجاء كاف قميبلن – في العادة –بينما يتسـ النيي 

                                                                     (الوافر  )                                              (3) :ذلؾ قكؿ قيس لبنى 

الــِقــالِع   قُـَمـلَ  َتَتَيمَِّميْ  َوو                 ُترَاِعيْ  و لُـْبـَنـى ِشْبهَ  يا                َأو
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 التنبيوي كالنداءي ؛ ليمتفت – ىينا –       جاء ىذا البيت مكرران ، في النداء كالنيي ، كسبؽ النييى 
يحائيا . السامع إلى أىمية النيي  ال تراعي، ال " كقكتيوي كضعفيوي يرتىًبطاًف أحيانان برشاقة األفعاؿ كا 

. ؛ ما يساعد عمى بركز الرجاء " تتيممي 

                                                                         (البسيط  )                                                               (1) :كمف النيي عنده  

ْيتَ  ما  المُّسباَنةَ  َفاْعَتِرِف              َواْقضِ  ُلْبناكَ  و ِلمَقْمبِ  ُقْمتُ           َقدْ  َواْنَصِرِف  َق َّ

ُمْكَتِنـِف  ِغـــــــشِّر  ِمنْ  َأَبــــداً  تأَمـَنـنْ  فاْفُتِمَتْت               و الَواُشـونَ  َتَكنََّفِني          َحتَّى

   يرجك الشاعر مف قمبو أف يحترس ممف حكلو عمى الدكاـ دكف انقطاع ؛ ألنو أخذ يعي أف البمكات ال 
ار األخبار بإدخاليـ الشكائب في الرسائؿ ،   (2) :كيقكؿ قيس ليمى تأتي إال مف تيجَّي

 (الطويل  )                                                                           

          َفال َتْعِذُلْوِنْي َتْكِسُبْوَن َخِطْيَئِتْي              َفحــــاَلُة ِمْ ِمْي ِلمَمَمـــاِت َمصـــــــــِْيُرها              

خطيئة ، حالة ، "      يظير الشاعر ضعفو مف خبلؿ رجائو ، كمف خبلؿ الكممات التي يرددىا 
ًتًو " ممات ، مصير  ـي فييا اإلنسافي آلًخرى . ، كىي تدؿ عمى الرُّعب النتياء فترة العمؿ التي ييقىدٍّ

                                                                           (البسيط  )                                              (3): ككذلؾ عند جميؿ جاء النيي قميبلن 

َواْقَتِصُدوا  المَّْوِم ، هذا َبْعَض  ُتْكِ ُروا ، و:            َلُلمْ  ُقْمتُ  ِفْيكِ  ِعتاِبيْ  َأطاُلْوا          َلمَّا

ـٍ أف يخففكا مف حدة  اىي     يخبر الشاعر محبكبتو عف الجدؿ الذم دارى بينو كبيفى العاًذًليفى ، ثيَّـي تىرىجَّي
" . اقتصدكا " كأنيى البيت بمسحة جمالية مف خبلؿ الصكرة في كممة . ىذا المـك 
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                                                                                                                                                  (الطويل  )         (1 ):كيتابع 

َوُصُعوُدها  َوْعُ لا َحْزِني                َكذِلكَ  َ مَّةً  ُفؤاَدكَ  َتْقَطعْ  َفال           ِبَنْفِسيْ 

جزء منيا مفخـ ؛ ليتناسب مع القكة ؛ ما " تقطع "       جاء النيي ميدىعَّيمان بالقىسىـً ، كحركؼ الفعؿ 
ؿى الرجاًء عبر النيي ؛ ليخفؼ مف حدة ىذا المكقؼ  .     يعبر عف عظمة المكقؼ ؛ ًلذا تىطىمَّيبى تىدىخُّ

ًمفٍ   (الطويل  )                              (2) : عىزَّيةى  كيثىيٍّرً  عند النيي مىكاًضعً        كى

 َبْمَقعِ  ِبَبْيَداءَ  ِليْ  وَحـتْ  ِلَعزَّةَ                    ِبدْمَنةٍ  أُِلـمَّ  َأنْ  ُتْعِجاَلِنيْ             َوو

كىذا أقؿ ما . ينيى الشاعر خميميو كيرجك منيما أال  يستعجبل في المسير إال بعد القياـ بزيارة ليا 
                                                                (الطويل  )                         (3) :، كمف المكاقؼ المشابية لذلؾ يجب فعمو 

ـٍ  أنْ  َلْيلَ  َيا َتْعِجمي           َفالَ  ِبُحُبوِل  أمْ  الَواُشون أتى َتَتَفلَِّمي              ِبُنْص

 يطيع – ىنا –      يرجك الشاعر مف ليمى أال تتسرع في إطبلؽ حكميا عمى مف أتاىا ؛ فالنيي
. الرجاء ، كيحؿ مكانو في المعنى 

دىرى عنو ، كالضعؼ  ميمىٍيًو كيرجك منيما أىالَّي ييٍثًقبل عميو في المكـ عمى ما صى      كما يخاطب كيثىيٍّره خى
فىراًتًو  ٍتـً الحيبٍّ كىزى زىًع ؛ فميس في الميًحبٍٍّيفى مىٍف ىك قادره عمى كى . كالجى

كىذا ما .  ما يككف في مكاقؼ الضعؼ كاليىكاف – غالبان –     كىذا ييقىكٍّم ما ذكرتو ًمٍف أىفَّي الرجاءى 
                                                                                   (الطويل  )                                                             (   4) :كاف في قكلو 

َجْمِد  َأَحدٍ  ِمنْ  الُحبِّر  َزَفرَاتِ  َأَرى            َعَمى َفما َجزِْعتُ  إنْ  َتْمَحَياِني            َفال

                                                           

 . 51 ، ص الديوانجميؿ بثينة ،  ((1

 .179 ، ص الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّر(2) 

 . 278 ، ص ن. م عىزَّيةى ،   كيثىيٍّر(3)

 . 130 ، ص ن. م عىزَّيةى ،  كيثىيٍّر(4)  
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التمني  - 5

       يخرج التمني إلى الرجاء أحياننا عندما يككف المعنى قريبنا مف الكاقع كالتحقيؽ ، كال سيما عندما 
                       (1) :، كمف ذلؾ معنى الرجاء ال التمني " لك ، كلىٍيتى " تفيد 

                                                                           (الطويل  )                                                                                    

َتْرجُع  ُ مَّ  لوعِتي إليلا َتُزوُرني            فأشُكو َخالءٍ  في ُلْبَنى َلْيتَ                أوَ 

رىجى التمني إلى الرجاء ؛        عمى الرَّيغـ مف كجكد أداة التمني لـ يكًف المقاءي مستحيبلن ؛ كبيذا خى
بًٍّيما اقتىرىبى المقاءي ًمفى االستحالة ؛ فىرىًغبى أىٍف ييعىبٍّرى عنو بأداًة  ًلكيجكًد الكثيًر ًمفى الًعًصيٍّ في ديكالًب حي كى

. تىمىفٍّ ، ال أداًة رىجاءو 

                                                                          (الطويل  )                                             ( 2): كمف أقكاؿ قيس لبنى 

َيِقيُن  الـَمـنـــامِ  َأْحـالمَ  َلْيتَ  َفيا               َأراُكــمُ  َأنِّرـيْ  اأَلْحـالمُ                ُتَحدِّر ُِني

؛ ألىفَّي ىيناؾى أحبلمان كثيرةن تتحقؽ كتصبح كاقعان، فالتمني أفاد "لىعىؿَّي " بمعنى " لىٍيتى "         جاءت 
ـى ىذه األداةى ؛ ًلبيعًد الرجاء  . الرَّيجاءى ، كاستىٍخدى

          تىشابىوى الشعراءي العذريكف في أسمكبيـ ، كيدؿ عمى ذلؾ ما كجدى مف أمثمة كثيرة في ىذه 
                                                                         (البسيط)                                     ( 3) :كمف ذلؾ قكؿ قيس ليمى . الدراسة 

  َتَبعا ِليْ  صارَ  َعْنلا الَقْمبُ  َصحا َوَلوْ                َأْتَبُعهُ  ِصْرتُ  َقدْ  َلَلا َدِنيٍّم  ِمنْ           َكمْ 

    صحكة القمب ممكنة ؛ كبيذا يككف االنتقاؿ مف المستحيؿ إلى الممكف بعدما أفادت أداةي التمني 
  .معنى الرجاء " لك " الفرعيةي 

                                                           

  .86، ص الديوان قيس لبنى ، (1)  

  .115، ص ن . م قيس لبنى ،  (2)

   .195، ص الديوان مجنكف ليمى ، (3) 
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                                                                           (الكامل  )(                                              1) :كمف أمثمة االنتقاؿ مف التمني إلى الرجاء 

باَبةَ  َجِللَ  َمنْ  ُعشَّاَقـلـا                  يا َلْيتَ  َقتََّمتْ  الَغواِنيَ              ِإنَّ  ذاَقـلـا  الصَّ

ـٍ يىٍسًبٍؽ لىوي أىٍف مىرَّي في مياديًف العشؽ ييٍمًكفي لىوي أىٍف يىتىعىرَّيؼى عمى الًعشًؽ كىعىذاباًتًو ؛ فاإلنسافي  ٍف لى     مى
أداةى " ليت " ييٍمًكفي أىٍف يىميرَّي في مرحمة البلعشؽ إلى العشؽ ، ثـ البلعشؽ كالتعقؿ ؛ كليذا السبب تككفي 

 (2) : كمف األمثمة عند جميؿ بثينة .رجاءو مىعى أنيا األداةي األصمية الكحيدةي لمتمني 

 (الكامل  )                                                                                   

َلُقْوِنْي  ُبَ ْينَ  يا ِبَقْتــــــــِميْ  َوَهمُّسوا               َدِميْ  َنَذُروا َقدْ  ِفْيكِ  ِرجاوً             َفَمْيتَ 

ذا نيًظرى إلييا ًمٍف حيثي إمكانيةي الحصكؿ تحكلت أمنيتو      أمنيتو في ىذا القكؿ بعيدة االنقضاء ؛ كا 
. كيبدك أنو سئـ مف كثرة الكعكد ، كأصبح يرل في المكت دكاءن ًلسىقىًمًو . إلى رجاء 

 

 التعبير باألسموب الخبري -  انًيا
 

     كظؼ الشعراء العذريكف األساليب اإلنشائية بشكؿ جيد لخدمة الرجاء كالتمني ؛ حيث طغت ىذه 
كمف ذلؾ قكؿ . األساليب عمى الكثير مف قصائدىـ ، في حيف جاء الرجاء باألسمكب الخبرم قميبلن 

 (الطويل  )                                                              ( 3) :قيس لبنى  

واِجُع  ِإَلْيكِ  َيْوماً  ِلُتْرِجَعِنيْ                          َوراِئُكمْ  التي ِمنْ  ِلَ ْرضِ           َوَأْعِمدُ  الرَّ

     يقترب الشاعر مف أرض محبكبتو ؛ لعؿ أسباب ىذا الجفاء تعيده إلى سابؽ عيده ؛ ففي ىذه 

                                                           

 . 202، ص الديوان مجنكف ليمى ، (1) 

 .124 ، ص الديوانجميؿ بثينة ، (2) 

 . 66، ص الديوان قيس لبنى ،   (3)
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، ال بالفعؿ كال باألداة  . األبيات لـ ييرى رجاءه مباشره

                                                                                                                                                                                                               (   الوافر)                                        ( 1) :كمف أمثمة الرجاء عند قيس ليمى 

 ُيــــــراحُ  أو العاِمِريَّةِ  ِبَمْيَمى                        ُيْغَدى ِقيلَ  َلْيَمةَ  الَقْمبَ           َكأنَّ 

الَجناُح  َعِمقَ  وَقدْ  ُتجاِذُبهُ                          فـــــــباَتتْ  َشَركٌ  َعزَّها          َقطاةٌ 

يَّياًد ، كفي ًمٍثًؿ ىذا المىكًقًؼ الذم ال ييحسىدي عميو      شىبَّيوى قمبىوي ىذه الميمةى ًبقىطاةو أىٍمسىؾى بيا شىرىؾي الصَّي
وي ًمٍف ًمحنىًتًو  مٍّصي  . قىٍمبي الشاعًر ، ال بيدَّي ًمفى الرجاء الذم قد ييخى

ا                                                                            (الطويل  )(                                                                                       2) :كيقكؿ أيضن

التََّجنُّسِب  َقْبلَ  الُحبُّس  كانَ  الَلَوى               َوَهْيلاَت ؛ ِبيَ  َيِم َّ  َأنْ  َلْيَمى        َتَجنَّْبتُ 

لًتًو حيبَّي ليمى، ككاف ىذا في بداية مشكاره،  وه أليناسو ميعاًدٍيفى لو ، ساًخًرٍيفى ًمٍف ميحاكى    كالكبلـ ميكىجَّي
نًُّبًو ًإيَّياىا  قىعى الحيبُّ قىبؿى كىبلـً ىؤالًء الساًخًرٍيفى ، كقبؿى تىجى . كيرجك لك كافى كى

                                                                     (الطويل  )                             (3): كيتكرر ىذا األسمكب عند جميؿ بثينة 

قٍ  َبْعدَ  اأَلْشتاتُ  َتْمتقي         َوَقدْ  َبِعْيُد  َوْهيَ  الحــــاجاتُ  ُتْدَركُ  َوَقدْ                  َتَفرُّس

نىكل ، كيرجك ذلؾ؛ ألنو منيـ  كفي . ال يستبعد الشاعر لقاء المشتتيف مف ميحبيفى كأعزاءى بعد فراؽو كى
في كيقكؿ . الشطر الثاني ال يستبعد أىٍف يىًصؿى بعضي الناًس إلى أىدافيـ عف بيعدو ، كىذا ما يرجكه 

رى                                                                           (الطويل  )                                                     (4) :مكضعو آخى

َفَيـُعـــــــــوُد  فاَرْقتُـــلا ِإذا َلقيُتلا                َوَيْحـَيـا ما إذا ِمنِّريْ  الَلَوى         َيُمْوتُ 
                                                           

  .121، ص الديوان مجنكف ليمى ، (1)

 . 112، ص ن . م مجنكف ليمى ،  ((2

  .39 ، ص الديوان جميؿ بثينة ، (3)

 .40 ، ص ن. م  جميؿ بثينة ، (4)
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قَّيؽى الشاعري ًبرىجاًئًو ىىدىفىٍيًف  ففي المقاء مع المحبكبة مكته لميكل ، كىذا ما يرجكه ، كالثاني :      حى
. عندما يرجك الثبات ال الفراؽ ، كىك بقاءي اليىكىل ميتان كالمحافظة عمى ىذه الحاؿ 

ًر ،  يثي احتىمىؿى كيؿُّ شىطرو رجاءن مستقبلًّ عف الشطر اآلخى نيبلًحظي في البيتيف السابقيف ثيناًئيَّيةى الرَّيجاًء ؛ حى
                                                                      (الطويل  )                                                 (1 ):كيتكرر ذلؾ في قكلو 

ال َّْغِر  من بالرُّسَ ابِ  َعَمْينا                َتُجودُ  َوتَاَرةً  بالَحِديثِ  َعَمْيَنا            َتُجودُ 

كىذاف األمراف ييعىدَّياًف كىرىمان كبيران ؛ حيث .     تارة يرجك الحديث معيا ، كأخرل يرجك ريضاب ثغرىا 
بَّيرى عنو بكممة  رىىا لمتأكيد " تجكد " عى . ، ثيَّـي كىرَّي

ـٍ أىمُّ     إف استخداـ الشعراء العذرييفى لمرجاء ساعىدىىيـ عمى العيش في جك قريب مف الكاقع ، كلـ يىثًنًي
                                                                        (الكامل  )                                 (2) :كمف ذلؾ أيضان  .عاًئؽو عف استخدامو 

َكَأْشُلـِر  َعـَمـيَّ  ِفيِه ، َنْمَتِقي ُمْرِساًل              َأوْ  َلكِ  َأَرى وَ  َيْومٌ             َوَيُكونُ 

ـي ساعاتو ًمفى السعادة التي يىٍنشيديىا ، كيصيبو الضجر  ًلقاءىهي ؛ كي تىكيكفى األيا     يىرجك رؤيةى الميرًسًؿ كى
ًتيا   .كاالكتئاب إذا لـ يمتؽ بو ؛ خكفان مف األياـ التي ستصبح أىشييرنا ؛ ًمٍف قىسكى

    لـ ييشىكًٍّؿ الرَّيجاءي غيري المباشىًر ظاىرةن تستحؽ الدراسةى كالتمحيصى ، بؿ أسمكبان كقفت عند بعض 
. مىكاًطًنًو  

                                                                      (الطويل  )                                        ( 3): كمف الرجاء عند كيثىيًٍّر عىزَّيةى 

َشناِئُك  َوَخْمِفيْ  َيْوماً   َاِفلٍ  ِإَلى                َنَظْرُتلا ِإنْ  َنْظَرةٌ  ِشفاِئيْ              َفِ نَّ 

                                                           

 . 59 ، ص الديوانجميؿ بثينة ، (1) 

 . 60 ، ص ن. م  جميؿ بثينة ، (2)

 . 211 ، ص الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّر(3) 
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يىٍشتىُـّ رائحةى     يؤكد الشاعر أف نظرتو إلى جبؿ ثافؿ أك سمسمة جباؿ شنائؾ فييا صكرة محبكبتو ، كى
 (1): كمف قكلو . أرًضيا ؛ لذا يرجك تحقيؽ ىذه النظرة ؛ ًلما لىيا مف أثر إيجابي في حياتو

 (الطويل   )                                                                    

َسبيِل  بكلِّر  َلْيَمى لي َتَم َّلُ                     فكأنَّما ِذْكَرها ألْنَسى              ُأِريدُ 

إذ يرجك نسيانيا ؛ ألنيا تتمثؿ لو في كؿ طريؽ كزاكية كىًركاؽ ؛ األمري الذم يشكؿ كابكسان ييطارده زماننا 
. كمكاننا 
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عالقة التمني والرجاء بحياة الشعراء  : المبحث الخامس 

  

      برزت األساليب اإلنشائية بشكؿ كبير في ىذه الدكاكيف  كال سيما االستفياـ ، كالنداء ، كاألمر ، 
كلـ يقؼ األمر . كتعمؽ الشعراء العذريكف بالتمني كالرجاء تعمؽ المحبكب بمحبكبتو . كالتمني كالرجاء 

 . عند ذلؾ، بؿ كانت األساليب اإلنشائية األخرل خادمة لمتمني كالرجاء بخركجيا عف معانييا الحقيقية

     ال يجد الشاعر العذرم ضالتو إال في التمني كالرجاء حيث يسعفانو في معظـ مكاقفو، كالمقاء، 
 .كينكباف عف المحبكبة أثناء غيابيا . كالرحيؿ ، كالتيديد ، كالحنيف 

       لقد أصبح التمني كالرجاء عنصريًف حيكييًف في حياة العذرييفى ، يتناسباف مع الشجف كالحسرة ؛ 
 .ألف شعر العذرييف مطبكعه ًبطابىعو حزيفو باؾو 

    إف لمتمني كالرجاء أىمية كبيرة في حياة العذرييف ؛ ففي حاؿ مكت المحبكبة يبقى عند العذرم أمؿ 
كبير في عكدة محبكبتو ، كظير كثير مف األبيات التي تضمنت معنى التمني كالرجاء ، سكاء أكاف 

. مباشرنا أـ غير مباشر ؛ ما يدؿ عمى مركنة ىذيف األسمكبيف 

ف كاف التمني طمبينا كالرجاء غير طمبي ؛ إذ تحقؽ        أما عبلقة التمني بالرجاء فيي كطيدة ، كا 
. الكثير مف الرجاء البعيد كاألمنيات التي حمـ بيا المحبكف؛ العتقاد منيـ باستحالة تحقيؽ ىذه األمنية 
.     كالتمني كالرجاء رحيؽ ىذا الحب، كما يشكبلف القطب المكجب كالسالب لتحريؾ ىذا الحب كانطبلقو 

                                                                                  (الطويل)                               (1) :         كيتمنى قيس لبنى المكتى في قكلو 

 َلْيُت  الَقِ يَّةِ  َفْوتَ  ُتْرِجَعنْ       َوَهلْ             ِفراِقلا َقـْبـلَ  ُمتُّس  أنِّري َلْيتَ            فيا

    (2): كما يتمنى كيرجك في حديثو عف المقاء 

        

                                                           

 . 61، ص الديوان  قيس لبنى ، (1)

  .115، ص ن . م قيس لبنى ، (2)  



112 

 

                                                                                                                                                                                                (الوافر)                                                                                   

ّني  َيُكوُن  الَمَنامِ  في ِلَقاءً  ِحيِنِه            َلـَعـلَّ  َغْيرِ  في النَّْومَ  ألهوى              وا 

                                                                                         (الوافر)                                         (1) :كيتمنى عندما يتحدث عف العيش 

 رَاِع  للْنَسانِ  الدَّْهـرَ  انَّ  حينًا             َلوَ  الَعيــــــــــَش  َنَمذُّس  ِعـْشـنا              َوَقـدْ 

كـ المستحيؿ أٍف يتحدث العذرم       إفَّي التمني كالرجاء ىما الرسالة بينو كبيف ما يريد ، كبات في حي
ًد األسمكبىيًف   .عمَّيا يصبك إليًو ًمٍف أمافو كتىطىمُّعاتو ديكفى المُّجكًء إلى أىحى

                                                                                      (الطويل)                      ( 2): كفي حديث قيس ليمى عف طكؿ التنائي يقكؿ 

َبْعِدي  َتَغيََّرتَا َهلْ  المَّيالي ِلُطولِ              َقنىً  ُعَواِرَ َتيْ  عن ِشْعري لْيتَ         َأو

  

                                                                               (الطويل)                   (3): ككذلؾ عند جميؿ بثينة كىك يتحدث عف الشباب 

 َيُعْوُد  ُبَ ْينَ  يا َتَولَّى َوَدْهراً                   َجديدُ  الشَّبابِ  َرْيعانَ  َليتَ             َأو

كلككنو       كلـ يكتؼ العذريكف بالبشر مرساالن ؛ بؿ استعانكا بالطير لسرعتو في إيصاؿ الرسالة ، 
                                                                                          (الطويل)                                                       (4) :رمزان لمبشارة 

 َتَناَللا  أنْ  فانَتِظرْ  يوماً  َلَعّمكَ                  َسِحيقةً  مرتْ  الطَّيرُ  ما إذا         َأُقولُ 

                                                           

 . 93، ص الديوان قيس لبنى ، (1)  

 .90، ص ن . م  قيس لبنى ، (2)

  .38 ، ص الديوانجميؿ بثينة ،  (3)

 . 223 ، ص الديوانعىزَّيةى ،   كيثىيٍّر(4)
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نًُّع األىؿ ،  ذبو ًلعىكاًئؽى كثيرةو ، كىتىمى    عمى الرغـ مف مركر العبلقة بيف العذرييف كمحبكباتيـ في شىدٍّ كىجى
شاة تبقى قكيةن مرنةن ال تقبؿ االنقطاع  دىٍكًر الكي حى  ذلؾ مف خبلؿ المعاني . كالتيديد ، كالرحيؿ ، كى كاتَّيضى

مَّينىٍتيا الكثير مف األبيات ،    (1) : كمف ذلؾ المترامية األطراؼ التي تىضى

                                                                                                                                          (     الوافر)                                                                        

ُترَاَبا   َأْمســَْس  لم َأْنتِ  ُلَبْيَنى                 َوَلْووَ  يا أرِ كِ  ترابَ               أمسُّس 

 التُّسرَاَبا                                   َوِطىءَ  َمنْ  إْ رَ  َولِكْن                 أَقبِّرلُ  َأْرَ ــــــُكمُ  َأْحَبْبتُ               َوَما

ذًُّر العبلقة                                                                                             (الطويل)                                 (2):      كمف األمثمة الناطقة بتىجى

 األصابُع  الراحتينِ  في َ َبَتتْ  كما              َمَودَّةٌ  منُكمْ  القمب في َ َبَتتْ           َلَقد

                                                                                           (الطويل)                                                   (3): كيقكؿ قيس ليمى 

     َتُذوُب  عَمْيكِ  كاَدتْ  َقدْ  الَوْجدِ  ِمنَ               فِ نَّلا َشَعاعاً  َنْفِسي َتْتُرِكي          َفالَ 

تانىةي العبلقة كقكةي الحيبٍّ       يظير اقتراب نفسو مف الذكباف ًلًشدَّيًة الكىٍجًد ، كلـ يكف ىذا األمري لكال مى
ٍف سىفىكىٍت دىمىوي  ككيؿُّ ىذا ينبع مف تميز ىذه العبلقة كعدـ تأثرىا . بينيما ، كما نراهي يعفك عف ليمى كاً 

                                                                                   (الطويل)                                                           (4): ًبأىمٍّ عاًرضو عمييا 

ن ليمى عن ا           عفا ن دمي         ف ني سفكت وا   عائب  غير تجزني لم وا 

 ِبتاِئبِ  َلْيَمى ُحبِّر  َعنْ  َخـْمِدي وُحبِّرلا         وما َليــــْمى ِذْكرِ  عن ُتبْ            يقولون

                                                           

  .55، ص الديوان  قيس لبنى ، (1)

  .90، ص ن . م قيس لبنى ، (2) 

 .98، ص الديوان مجنكف ليمى ، (3) 

 . 109، ص ن . م  مجنكف ليمى ، (4)
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لـ يكف جذر العبلقة سطحيان في ميب الريح ، بؿ انغرس في أحشاء العذرم كتمكفى ؛ ًلذا يىطكؿ عمر 
ـى النبضي في عركقيـ                                                                               (الطويل)                 ( 1): العبلقة ، كلف يتكقؼ ما دا

          َفُحبِّرْي َللا ُحبٌّي َتَمكََّن في الَحشا           َفما ِإْن َأَرى ُحّبًا َيُكْوُن َلُه ِمْ ُل  

ـي ؛ ألىنَّييـ أىدَّيٍكا دكران  ـٍ تىكيٍف عمى ما ييرا لى شاًة كالرُّقىباء ، كى مٍّؿى الشعراءي العذريكف ؛ ًلسيكًء عبلقىًتًيـ بالكي    ضي
                                 (البسيط   )      (2): سيئان ، كاتَّيبىعكا سياساتو ًعدَّيةن في سبيؿ الكصكؿ إلى أىدافيـ 

 َمْن َأْنَت يا َرُجُل ؟:          واَخْجَمِتْي ِمْن ُوُقوفي َوْســَط داِرُكُم           َوَقْوِل واِشْيُكْم 

 َحْيراُن َقْد َ لَّ الطَّريُق ِبِه           َفَأْرِشُدْوِنْي ؛ َفِمْي في َحيِّرًكْم ُشُغُل :          َفُقْمُت 

    كيبلحظ خكؼ الشعراء العذرييف مف الكاشيف أثناء تحركاتيـ كتنقبلتيـ ؛ األمري الذم يجعؿ الكيٍرهى 
فىٍيًف                                                                                     (الوافر  )                                            ( 3): قاًئمان بىيفى الطَّيرى

 القموبِ  عنِ  العيــونُ  تكمَّمتِ              عيـــــناً  الرُّسقباءِ  من ِخفنا              إذا

ـِ  غمزِ               وفي     الحبيبِ  إلى الُمحبِّر              ِلحاجاتِ  ُمستراحٌ  الَجواِن

فه كبعيده عف سياـ الكاشيف ؛ كذلؾ بفضؿ العبلقة القكية التي تربط العذرمَّي   كما بداخؿ الجكانح ميحىصَّي
 .بمحبكبتو 

نىكَّيعى الكاشكف في أساليبيـ ، كمف ذلؾ التقاط الصفات السمبية في المحبكبة كالزيادة فييا ؛ كي يىشمىئزَّي 
ةن ًلمنَّيٍقًد  يىكيٍكفى عيٍرضى ًؿ ، كى جى                                                                                        (الطويل)                       (4): الميًحبَّي كيىشعيرى بالخى

 وطوُللا  ليَمى ِذراعًا َعْرُض  َقصيرٌة             َفَميتَ  ليَمى الواُشونَ  ِليَ            َيُقولُ 

                                                           

 . 205، ص الديوان مجنكف ليمى ، (1)  

  . 207 ، 206، ص  ن . م مجنكف ليمى ، (2)  

  .114، ص ن . م مجنكف ليمى ، (3)  

  .248، ص ن . م  مجنكف ليمى ، (4)
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يىريدُّ عمييـ ًبقىكًلًو                                                                              (الطويل  )       (1): كى

نَّ   ُعيوُنـــــلا ُشْللٌ  الطَّْير ِكـرَامُ  ُشـــــــــْلـَمـًة             َفُقْمتُ  َلَعْمــُركَ  ِبَعيَنيلا          َواِ 

 َوُسوُللا َنفسي ُكلُّس  َبلْ  َكِبِديْ  إنَّلا             ُمَنى َو َبأَس  َفـْوهاُء           وَجاِحَظةٌ 

ـٍ تىكيٍف  ـٍ ؛ ألىفَّي العبلقةى آنىذاؾى لى ـٍ ًمفى الكاشيف ، بؿ طاؿى الخكؼي محبكباًتًي ًؼ العذريكف كىحدىىي ـٍ يىخى       لى
كهي في محاكالتو  ـٍ كىعىكَّيري بَّييي ديكا حي سىكَّي ؿى الكاشكف في شؤكف الميًحبٍٍّيفى ، كى تيٍبنىى عمى أساس الًحياًد ، بىٍؿ تىدىخَّي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (الطويل) (                                                                                           2): ًعدَّيةو 

 ُشلَّدا  حوليَ  الواشينَ  منَ               عيوناً  وأتَّقي الكاشحينَ  أخافُ  فقالتْ           

ـٍ  ـٍ ًبمحبكباًتًي                                                                                     (الطويل) (                  3 ):تصدل ىؤالء الشعراء لمكاشيف ًبًشدَّيًة تىعىمًُّقًي

        َوما زاَدها الواُشْوَن ِإوَّ َكرَاَمــًة                َعَميَّ َوما زاَلْت َمَودَُّتلا ِعْنِدْي  

(  الطويل)  (4): كجعؿ جميؿه أىمىوي ًفداءن لمحبكبتو بحراستيـ إياىا مف عيكف الكاشيفى 

وأحَذُر   الكاِشحين ، عيونَ  أّتقي                عميك فداؤك ، أهمي         ولكّنني ،

ـٍ ؛ ألىفعاًلًيـ المىشينىًة                                                                                            (الطويل)                  ( 5): كالكاشكفى أيناسه غيري ميرىحَّيبو ًبًي

 َســـــــــْلال  وو قريباً  و َتَزْحَزحْ  ِعْندنا               َلُقمنا بَوّدكِ  َواشٍ  َوَشى َلوْ          َكَما

 حبال ِبلا اْصِرمْ  بالَقاِئلِ  مْرحباً  وْصمنا               وو َشدَّ  بالذي َوَسْلالً          َفَأْهالً 

                                                           

 .248، صالديوان مجنكف ليمى ، (1)  

 .47 ، ص الديوانجميؿ بثينة ، (2) 

 .55، ص ن . م  جميؿ بثينة ، (3)

  .62 ، ص ن. م  جميؿ بثينة ، (4)

  .215 ، ص الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّر(5) 
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مَّيمىيا الميغًرضكفى ما حممكا عميو،  رىؼى عف حيبٍّ عىزَّيةى ، كىحى     كنقؿ الكاشكف المفسدكف عف كيثىيٍّرو أىنَّيوي انصى
                                                                                    (الطويل)                                               (1): كاتضح ذلؾ في قكلو 

 الُمحمِّرُل  عميَّ  غيظاً  َصَرْمُتلا                وحمَّملا َأّني الَواُشونَ              َوَخّبَرها

ًإفَّي العبلقة بيف الشعراء العذرييفى كالكاًشيفى كانٍت ميٍستىًعرىةن ؛ ًلًشدَّيًة التَّيباعيًد كىالتنَّينافيًر :    كخبلصة القكؿ 
سىًد كىالغىٍيرىًة ، كىـ ال ينعمكف ًإالَّي  بمثؿ ىذه البيئة ، كالعبلقة بيف  كثرة كىذا ناجـه عىفٍ . فييا  الحى

. محبكباتيـ كالكاشيف كانت كذلؾ 

تىشاكيرو في المىكاًقًؼ الحاًلكىًة ، يقكؿي  فو ، كى تىعاكي دٍّ ، كى ميمىٍيًو عبلقةي كي         كعبلقة الشاعر العذرم ًبخى
                                                                              (الطويل)                                                       (  2): قيسي ليمىى 

احِتياُللا   َلْيَمى َتْكِمْيمَ  َلنا َتْعَمَماِنَلـــا            ُيَدنِّريْ  ِحيَمةٍ  ِمنْ  َهلْ               َخِميَميَّ 

                                                                                    (الطويل)           (3): يتماثؿ لمشفاء  حتى معو يبقى بجريح طبيب عبلقة ككانت

 َرِمْيُمـلا  ِإوَّ  َيْبقَ  َلمْ  َكِبدٍ  فاْعِصَبا            َعَمى ِباْلِعصاَبةِ  ُقوَما              َخميَميَّ 

ميمىيَّي  ) كعبلقة قيس بخميميًو قكيةه مف خبلؿ التكرار الكثير لكممة  ، في حيف نرل مكقفان ميغاًيران في  (خى
كلـ ييرى فيما ديًرس ًسكىل مىرَّيةو كاحدةو . عبلقة قيس ليبنىى بخميميو ؛ فيي ضعيفةه فاترةه ، ككأىنَّيوي ال يىًثؽي ًبًيما 

ميمىيَّي " لكممة                                                                             (الطويل) (                            4): ، كييؤىكٍّدي ىىشاشىةى ىذه العبلقة قىكليوي "خى

َوَذرَاني   فاْمِ َيا ِبِسرِّري ُمَكمِّرٌم                  ُلَبْيَنى أو َميِّرتٌ  إني              خميَميَّ 

 

                                                           

  .247 ، ص الديوانعىزَّيةى ،   كيثىيٍّر(1)

 . 211، ص  الديوان مجنكف ليمى ،(2) 

 .225، ص ن . م  مجنكف ليمى ، (3) 

  .117، ص الديوان قيس لبنى ، (4) 
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                                                                                    (الطويل)                                           (1): كييرىل في قكؿ جميؿ بثينةى 

 ؟  َقْبمي َقاِتِمهِ  ُحب ِمنْ  َبَكى          َقتيالً  رأيُتما َهلْ  ِعْشُتما فيما            َخِميميَّ 

. استفتاءه لخميميًو ؛ ما يىديؿُّ عمى التنسيؽ المستمرٍّ بيفى الطرفيف 

                                                                                       (الطويل)                      (2):      كمف المكاقؼ المشابية عند كثير عزة 

 وُنَودِّرِع  حاجةً  َنْق ي الرَّْبع        عمى معي ساعةً  ُعوَجا ِمْنُكما            َخِميميَّ 

  َبْمَقــــــعِ  ِبَبْيَداءَ  لـي وَحــتْ  لــَِعّزةَ          ِبدْمَنــــــــــــةٍ  أُِلمَّ  أنْ  تُـْعـِجـاَلني            وو

ـٍ ييًرٍدفى لو التكفيؽ في حياتو  (    3):    أىمَّيا عبلقتيوي بالنساء مف حكًلًو فعبلقةي شىماتةو ، فىمى

                                                                                    (الطويل)                                                                                                               

َســــــَيْفَرُح   ِإوَّ  ِمْنُلنَّ  َوما            َشــــــــِمـْتـنَ  ِبِرْيَبةٍ  ُذِكْرتُ  ِإنْ  ِنساءٌ             َوَحْوِليْ 

                                                                                      (الطويل)                                                                  (4): كيقكؿ 

     أكدُح  كنتُ  مرجعٍ  في وو صــديقي          رأى بما وسيءَ  أعدائي            فأشمتِّر 

كيصؿ إلى عبلقتيـ بأىؿ الحي كالناس مف حكليـ ، التي اتسمت بالحسد ، كالغيبة ، كالنميمة، 
                                                                                          (الطويل)                                                          ( 5): كالطعكف 

 َجاِنِب  ُكلِّر  ِمنْ  النَّاسِ  ُعُيونُ  ُدُنوَُّ           َرَمْتِني َأْرُجــــــــــــو ُكْنتُ  َزمانٍ            َوَخْيرُ 

                                                           

  .99، ص الديوان جميؿ بثينة ، (1) 

  .179 ، ص الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّر(2)

  .99، ص س . م جميؿ بثينة ، (3) 

  .36، ص س . م  جميؿ بثينة ، (4)

  .109، ص الديوان  مجنكف ليمى ، (5) 
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ـٍ يىشعَّي اإليمافي في قمكبيـ  كىفىرىةه لى  (1): كيصفيـ قيسه بأنيـ بعيدكف عف التقكل كالبر، كى

 ( الطويل)                                                                                  

 ِبـــرِّر  َوو اإلله َتْقَوى مــا َغـْيـرِ  بنا             عمى َوَشوا الَِّذينَ  القومُ  أيُّسلا         أو

الُكْفر ؟  َعَمى ُجبمُتم قد ُأناٌس  اْنُتمْ  َفَتْنَتُلوا              ّأمَ  ُتقاُكـمْ  عنَّا يْنــَلُكمْ          أو

يًٍّو غالبان ما كانت عدائيةن غير صافية ؛ ألسباب كثيرة منيا  الحسد، كالغىيرة، :      العبلقة ًبأىٍىًؿ حى
. كالنسب 

كصعكبة تحقيؽ اليدؼ ، كالعادات كالتقاليد التي تقؼ سدًّا :          لمتمني كالرجاء أسباب كثيرة 

قناعيا  منيعنا في كجو المحبيف ، كعدـ المقاء بالمحبكبة كبعدىا عف محبكبيا كصعكبة الكصكؿ إلييا كا 

أضؼ إلى ذلؾ الميكر الغالية كتمنع األىؿ كجماؿ المحبكبة الذم يؤدم الدكر الرئيس في . بالمقاء 

حسـ المكضكع ، ككذلؾ الفكارؽ االجتماعية كالنسب كسىعىة التخيؿ عند الشاعر ؛ فكمما اتسع خيالو زاد 

كالمتمني يىعيدُّ التمني كالرجاء رأسى ماًلًو ، كمف . تمنيو كرجاؤه ، ثـ افتقار المتمني لميمة كحبو لمكسؿ

التعب كاليأس كالسؤاؿ ، كحديث النفس بما يككف كما ال يككف ، كالبمكل ، كاختبلؽ : آثار التمني 

األقاكيؿ، إضافة إلى اليىكىس كاألرىًؽ كالكذب عمى النفس ، كالشعكر بالقرب مف المحبكبة، كالحديث عف 

. األمؿ كالمكت 

صبلح النفس ، كاإليماف بالنصيب، كالنظر إلى الكاقع :   كلمتخفيؼ مف آثاره . التحمي بالصبر كا 

 

 

                                                           

 .164، ص الديوان  مجنكف ليمى ، (1)
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الفصُل ال الُث 

 

 

  أســـــموبيَّة دراَســــــة والرَّجاء التَّمنِّري ُأْســـموبا
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 األسموبية  –المبحث األول 
 

المفلوم قديًما   - أوًو 

 

مىبى " اختمفًت التعريفاتي لؤلسمكًب عندى القدماًء؛ فالمصطمحي مشتؽه مف الجذًر المغكمٍّ        ، كالسطري "سى
. الطريؽي، كالكجوي، كالمذىبي : كاألسمكبي . ، ككيؿُّ طريؽو ممتدٍّ فيك أسمكبه "أسمكب: "ًمف النخيؿ يهقاؿ لو 
، يقاؿ فَّي أٍنفىوي لىفي أسمكب إذا كافى : كاألسمكبي الفىفُّ ذى فيبلفه في أىساليبى ًمفى القكؿ، أٍم أفانيفى منو، كاً  أىخى

 (1 ).متكبرنا ، كييٍجمىعي عمى أساليبى 

نَّيما يىعًرؼي فىٍضؿى القرآًف مىٍف كىثيرى نىظىريهي ، كاتَّيسىعى )):      كتىطىرَّيؽى ابفي قيتىيبىةى إلى ًذكر األسمكب ًبقىٍكًلًو   كىا 
ـى مىذاىبى العرًب كافًتنانىيا في األساليب ، كما خىصَّي اي بو ليغىتىيا ديٍكفى جميع المغات  فىًي ًعٍمميوي ، كى

)).(2) 

       في حيًف يتحدثي ابفى ًجنٍٍّي عف بعض الخصائص األسمكبية ، كالحذؼ كالزيادة، كالتقديـ 
 (3).كالتأخير، كالعيدكؿ 

دي )): قكؿى الجاحًظ " العيٍمدة "       كينقؿي ابفي رشيؽو في كتابًو  ـى  رىأىٍيتىوي  ما الشٍّعرً   أىٍجكى  األجزاًء، ميتىبلًح
ـي  المىخاًرًج ، سىٍيؿى  ا أيٍفًرغى  أىنَّيوي  ًبذلؾى  فىتىعمى سيًبؾى  كاًحدنا ، ًإفراغن مىى يىٍجًرم فىييكى  كاحدنا ؛ سىٍبكنا كى  كىما المٍّسافً  عى
ذا.الدٍّىافي  يىٍجًرم  (4). (( ...سىماعيوي  لىذَّي  الجاًحظي  ذىكىرىهي  الذم األيسمكبً  ىذا عمى الكىبلـي  كافى   كىاً 

     

                                                           

مىبى " مادة المسان ، ابف منظكر ، :  ينظر (1) " . سى

 . 12 ، ص تأويل مشكل القرآنابف قتيبة ،  ((2

 . 360 / 2 ، الخصائصابف جني ، :  ينظر (3)
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ثىؿ السَّيائر "       كما أشار ابفي األثير في كتابو  التقديـ : إلى بعض الظكاىر األسمكبية منيا" المى
 أسمكبو  إلى أيسمكبو  ًمفٍ  الكبلـً  في االنتقاؿى   ألىفَّي )): كالتأخير، كااللتفات ، كاألسمكب ، كذىكىرىهي في قكلو 

ـٍ يىكيفٍ  ًإذا يقاظنا السَّياًمعً  ًلنىشاطً  تىٍطًريىةن  ًإالَّي  لى مىى دىليؿه  ذلؾى  فىًإفَّي  إليوً  ًلئًلصغاءً  كىاً   ًمفٍ  يىمىؿُّ  السَّياًمعى  أىفَّي  عى
يًرهً  ًإلىى فىيىٍنتىًقؿي  كاًحدو  أيسمكبو  ٍصؼه  ال الكىبلـً  في قىٍدحه  كىىذا ًلبلسًتماًع ، نىشاطنا ًليىًجدى  غى  كافى  لىكٍ  ألىنَّيوي  لىوي ؛ كى
سىننا ميؿَّي  لىما حى

)).(1) 

ًمفى األدلة عمى أىٍصًؿ األسمكبية في التراث األدبي كالمُّغىًكمٍّ حديثي الخطيًب القزكينيٍّ عف تنكير       كى
 (2).المسند ، كالتقديـ كالتأخير، كااللتفات ، كأسمكب الحكيـ 

:         كيىذكر ابفي خمدكف في مقدمتو مدلكؿى لفظًة األسمكًب عندى أىًؿ ًصناعًة الشعًر كما يىقًصدكفى ًبيا 
 إلى يىٍرًجعي  كىال فيوً  ييفرىغي  الذم القالىبي  أىك التَّيراكيبي  فيوً  تيٍنسىجي  الذم الًمٍنكاؿً  عىف ًعٍندىىيـٍ  ًعبارىةه  أىنَّييا  فىاٍعمىـٍ ))

ظيفةي  ىك الذم المىعنى كىماؿى  ًإفادىًتوً  ًباعًتبارً  الكىبلـ  ًمفٍ  المىعنى أىٍصؿى  ًإفادىًتوً  ًباعتبارً  كىال اإًلعراًب ، كى
كاصٍّ  ظيفةي  ىيكى  الذم التَّيراكيبً  خى مىوي  كىما الكىٍزفً  ًباعًتبارً  ، كىال كىالبىيافً  البىبلغةً  كى  ىيكى  الذم فيو العىرىبي  استىٍعمى
ظيفةي   (3).((... العىركًض  كى

 

المفلوم حدي ًا  -  انًيا
 

ًبيٍّ كىال ًسيَّيما األيسمكًبيَّية ، حيثي تىعىرَّيفيكا  ناًىًج الميختًمفىًة في العالىـً العىرى زىٍت مجمكعةه ًمفى النُّقَّياًد ًلممى       بىرى
ـٍ يىٍكًؼ ًلسىبًر أىغكارً  كافٍّيا ، مىعى أىفَّي ىذا لى مىى الخطكط العريضة ليا ، كىأىٍمسىكيكا ًبحى النُّصكًص األدبيًة  عى

عي  إلى ذىكًؽ النَّياًقًد كمىدىل امًتبلًكًو ًلتقًنياًت التَّيحميًؿ كالفىٍيـً كىالرَّيبًط، - في كثيرو ًمفى األىحياًف - التي تىخضى

                                                           

 . 3 / 2 ، الم ل السائر ابف األثير، (1)
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ـٍ يىتىعىرَّيٍض  ٍيًرىا، كىالنَّيصُّ يىبقىى ًبٍكرنا ما لى كىال يىستطيعي النَّيصُّ اإًلنجابى ًإالَّي ًإذا تىبلقىحى مىعى األيسمكبيًة أىك غى
ماًلياًتًو  كىٍشًؼ جى ًؽ كى . ًلمتَّيحميًؿ كىالتَّيذىكُّ

ٌياد كممةى  يىًصؼي شيكرم عى :  ًبقىٍكًلًو " أيسمكب "        كى

عيؼه ، أيسمكبه رىصيفه أك )) ٍزؿه أك ضى ًتيفه أىٍك رىكيؾه ، غىريبه أك مىألكؼه ، جى  أيسمكبه سىٍيؿه أىٍك ميعىقَّيده ، مى
ؽ ، أك ًجدٍّمٌّ أك ىىٍزًليٌّ   ( 1).((سىًمسه ، أك ميٍمًتعه أك ميشىكٍّ

ييبلًحظي عمى كممًة  يىبتىًعدي عىف العيٍمًؽ ، ثيَّـي يىعيكدي كى ـي ًبالكضكًح، كى ٍصؼه بىسيطه ال غيمكضى فيو ، يىتَّيًس "      كى
ٍف ًعبارىةو قىصيرىةو ، أك ًقٍطعىةو كاًممىةو،أك )) أىنَّييا "أسمكب  دَّيثي عى  كممةه مىطَّياطىةه ييٍمًكنينا أىٍف نىٍستىٍعًممىيا ًعٍندىما نىتىحى

ا ًمفى الدَّياللًة عمى الًقيمًة األىدىًبيَّيةً ...عىٍف مىجمكًع ًشعرو أك نىٍثرو ًلمكاًتبً  مىى ... أىنَّييا تىٍحًمؿي نىٍكعن أىنَّييا تىديؿُّ عى
ٍيًرًه ًمفى  يٍّزنا عٍف غى ٍف أيسمكبو ما فىبل بيدَّي أىٍف يىكيكفى ىذا األيسمكبي ميتىمى يًُّز أىٍم أىنَّينا ًحٍيفى نىتىكىمَّيـي عى نىٍكعو ًمفى التَّيمى

فيبلفه ًعٍندىهي أيسمكبه  فىنىٍحفي ال نىٍقًصدي فىقىط ًإلىى اسًتٍحساًف طىريقىًتًو في الًكتابىًة ، : األىساليًب ، كىًعٍندىما نىقيكؿي 
في ىذا المىعنىى تىتىرىدَّيدي - قىٍبؿى ذًلؾى - بىٍؿ نىٍقًصدي  ٍيًرىا ًمفى الطُّريًؽ ، كى يٍّزىةه عىٍف غى ًإلىى أىفَّي ىًذًه الطَّيريقىةى ميتىمى

ؿي " ًعبارىةي  ٍينا الدٍّقَّيةى " األيسمكبي ىيكى الرَّيجي   (2).(("األيسمكبي ىيكى اإلنسافي نىٍفسيوي : " أك ًإذا تىكىخَّي

     كصاحب العبارة ىك المفكر الفرنسي بكفكف، حيث انتشرت أكساط الكتَّياب كصارت تعني أفَّي 
ٍف فىٍيـً ابًف قيتىػيبػةى  (3).األسمكب مرآة الشخصية طَّياًبيٍّ ًلؤلسمكًب عى ـى الخى بد الميطَّيًمب فىٍي مَّيد عى مايىزى ميحى   كى

ٍيثي كافى ًلكيؿٍّ ًمٍنييما مىساريهي الًفكًرمُّ في تىقديًر اإًلعجاًز القيرآًنيٍّ ؛)) تىعىدًُّد   حى بىطى بىٍيفى األيسمكًب كى فىابفي قيتىيبىةى رى
بًط بىٍيفى األيسمكًب كالغىرىًض أك أىٍنكاًعًو ًبتىعىدُّدً  طَّياًبيُّ ًإلىى الرَّي وى الخى  طيريًؽ أىداًء المىعنىى ، في حيفى اتَّيجى

تىشىكَّيمىٍت ًبطىبيعىًة ىذا  المىكضكًع ؛ فىكيمَّيما تىعىدَّيدىت المىكضكعاتي التي يىٍطريقييا األىديبي تىعىدَّيدىت األىساليبي كى
المىكضكًع 

)).(4)  
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بىطى ابفي قيتىيبىةى تىعىدُّدى األىساليًب ًبتىعىدًُّد طيريًؽ ًإيصاًؿ المىعنىى  بىطىيا ًبتىعىدًُّد المىكضكعاًت ، .      رى طَّياًبيُّ رى كىالخى
كٌّ ًمٍف عىدىـً  ساًسيًتًو، في حيًف يىسيكدي جى ًؿ تىكيكفي مىمشكقةن كىأىدىؽَّي ؛ الرًتباًطيا ًبالمىعنىى كىحى كاألساليبي عندى األىكَّي

. التَّينظيـً في العىبلقاًت بىٍيفى األىساليًب ًعندى الثَّياني 

قكًؼ ًعندىىا  ؛ ًليىتىمىكَّيفى الدَّيارسي ًمف السيطرًة عمييا كالكي .   كىىناؾى مىكضكعاته تىحتاجي إلى أىكثىرى ًمٍف أيسمكبو

ييعىدُّ ًكتابي  ـى " األسمكب "      كى قىدَّي ًز الميحاكىالًت في ًدراسىًة األيسمكًب كىالبىحًث ، كى ألحمد الشايب ًمٍف أىٍبرى
يا ييكسيؼ أبك العيدكس في ًكتاًبًو  " . األسمكبية " فيو تىعريفاتو ميختمفةن لؤلسمكًب ، كاستخمىصى

ا ، أك ًحكارنا ، أك تىشبيينا ، أك مىجازنا ، أك كتابىةن ، أك تىقريرنا ، ))  :األسمكب  فىفٌّ مف الكبلـ يىكيكفي قىصىصن
أك ًحكىمنا ، أك أىمثاالن 

)).(1 ) 

ا ًبأىنَّيوي        كىعىرَّيفىوي أىيضن
 طىريقةي الًكتابىًة ، أىك طىريقةي اإًلنشاًء ، أك طريقةي اخًتياًر األلفاًظ كتىأليفو ًلمتَّيعبيًر ))

ًف المىعاني قىٍصدى اإًليضاًح كىالتَّيأثيًر  ًبيا عى
)).(2) 

      كىىيكى 
تىأليفيوي ألىداًء األفكاًر كىعىٍرًض ))  الصكرةي المفظيَّيةي التي ييعىبَّيري ًبيا عف المىعاني ، أك نىٍظـي الكىبلـً كى

ياًؿ ، أك الًعباراتي المَّيفظيَّيةي المينىسَّيقىةي ألىداًء المىعاني   ( 3).((الخى

سىبى تىعريًؼ ريفاتير يختمؼي بعضى الشيًء عىمَّيا سىبىؽى ، كىىك        بىٍيدى أىفَّي مفيكـى األسمكًبيًة حى
ـه ييعنىى ))  ًعٍم

ًبدراسًة اآلثاًر األدبيًة دراسةن مكضكعيةن ، كىي تىنطًمؽي ًمف اعتباًر األثًر األدبيٍّ بنيةن أىٍلسيًنيَّيةن تىتىحاكىري مىعى 
ا ًبمىعنىى أىنَّييا تىقيكـي عمى دراسًة النَّيصٍّ في ذاًتًو  السٍّياًؽ المىضمكًنيٍّ تىحاكيرنا خاصًّ

)).(4) 

ثًٍّؿ في قكًلًو   ًإفَّي كممةى )):       التىفىتى بعضي الدارًسيفى العىرىب إلى مفيكـً جكف مدلتكف ًلؤلسمكًب الميتىمى
ةن؛ألىٍف  األسمكب تىعًني أىشياءى كثيرةن ، كلًكٍف كيمَّيما كانىٍت ىذه األشياءي أكثرى تىحديدنا، أىٍم كيمَّيما كانىٍت صاًلحى

                                                           

 . 26 ، ص الرؤية والتطبيق: األسموبية  يكسؼ أبك العدكس ، (1)

 . المكان نفسه (2)

 . المكان نفسه( (3

 . 15 ، ص األسموبية في النقد العربي الحديث فرحاف الحربي ، (4)



124 

 

ييشارى إلييا باإًلٍصبىًع كانىٍت أىٍبعىدى عف المىعنىى المىٍركىًزمٍّ الكاًمًف في الكممًة ، كىك التَّيعبيري البلَّيًزـي كالعيٍضًكمُّ 
 (1).((عف حالىةو فرديًة التَّيجًربىًة 

 

ثٍّمييا، ٍف ييمى يىٍكًشؼي عبدي السَّيبلـً المسًدمُّ عف بىعًض المىظاىًر في تىحديًد المفيكـً ديٍكفى اإلشارًة إلى مى        كى
ـي ))فىيىًصفيوي     (2).(( الكىٍشًؼ ًلنىمىًط التَّيفكيًر ًعٍندى صاًحًبًو  ًبأىنَّيوي ًقكا

قاًئعى )):  كمف التعريفات الشييرة لؤلسمكب ما قىدَّيمىوي الككنت بكفكف حيثي قاؿى   ًإفَّي المىعاًرؼى كالكى
ـٍ أىٍعمىى مىيارىةن ؛ فىيًذًه  يىٍكتىًسبييا مىٍف ىي رى ، كى كاالكتشافاًت تىتىبلشىى ًبسييكلىةو ، كقٍد تىٍنتىًقؿي ًمٍف شىٍخصو آلخى

ٍكؿى كىال . األىشياءي تىقيٍكـي خاًرجى اإًلنساًف  أىمَّيا األيسمكبي فىييكى اإًلنسافي نىٍفسيوي ، فىاأليسمكبي ًإذىٍف ال ييٍمًكفي أىٍف يىزي
ـي النصكص األدبية يأتي ًمٍف ًخبلًؿ اإلمكانات المُّغىكيًة التي    (3).((يىٍنتىًقؿ كال يىتىغىيَّير   تشكؿ ظىكاًىرىا األسمكبية بىٍعدى  كفىٍي

 (4).تىشىبًُّث األىنساًؽ المُّغىًكيَّيًة ًبالمىعنىى 

ـٍ نىرى مفيكمنا جاًمعنا أىٍطبىؽى عميو  مىى الرَّيٍغـً ًمٍف كىثرة المفاىيـ كالتعريفات لؤلسمكب كاألسمكبية لى        كىعى
 ، ، كالًخبلؼي في تفسير النصكًص كافى سىبىبنا في تىعىدًُّد ىًذًه المىفاىيـً ـٍ ؤاىي ـٍ كري عىٍت ألىٍمًزجًتًي النُّقَّيادي ؛ بىٍؿ خىضى

: كالنَّيٍظرىةي العامَّيةي ًلؤلسمكبيًة إلى النَّيصٍّ تىتىمىخَّيصي فيما يأتي 

ًتيا -  أىكَّيالن )) ٍضًع شيفرى ا قامىت المُّغىةي ًبكى ري المُّغىًكمُّ الذم ييعاًلجي نيصكصن . العينصي

لًٍّؼ كالقاًرًئ، - ثانينا يًر المُّغىًكيَّيًة في التَّيحميًؿ، كىالميؤى يىتىمىخَّيضي عنو ًإدخاؿي المىقيكالًت غى ري النَّيفًعيُّ ، كى العينصي

ٍكًقًؼ التَّياريًخيٍّ كىىىدىًؼ الرٍّسالىًة  . كىالمى
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 . 51 ، ص المصطمـ النقدي في الدراسات العربية المعاصرةخميؿ عكدة ، : ينظر  (4)
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ٍف تىأثيًر النَّيصٍّ عمى القاًرًئ ، كىعىف التَّيفسيًر كىالتَّيقكيـً - ثالثنا يىٍكًشؼي عى ماًليُّ األىدىًبيُّ ، كى ري الجى العينصي
 (1).((األىدىًبيَّيٍيًف لىوي 

فىٍرًدمٍّ قيًصدى ًبًو أىٍف )):       كىعىمىدى ريفاتيري إلى تىعريًؼ األسمكًب األدبيٍّ ًبقىٍكًلًو   ًبأىنَّيوي كيؿُّ شىٍكؿو مىكتكبو كى
  (2).((يىكيٍكفى أىدىبنا 

ًميٍّ كال ًسيَّيما  ديدةو إلى أىٍف عيرٍّفىت األسمكبيةي ًبشىٍكؿو جى يٍّقنا ككافدنا عمى آداًب ثىقافاتو جى  يىبقىى ىذا التعريؼي ضى
ٍنوي  ـه يىٍدريسي المُّغىةى ًضٍمفى ًنظاـً الًخطاًب ،  ))تعريؼ منذر عياشي الذم قىشىعى الغيمكضى عى  األيسمكًبيَّيةي ًعٍم

لًكنَّييا  ا - كى ًلذا كافى مىكضكعي ىذا الًعٍمـً –أىيضن ٍبدىًأ ىيًكيَّيًة األىجناًس ؛ كى مىى مى ـه يىٍدريسي الًخطابى ميكىزَّيعنا عى  ًعٍم
ما دامىت المُّغىةي لىٍيسىٍت  ياًت ، ميٍختىًمؼى المىشاًرًب كاالىًتماماًت، ميتىنىكٍّعى األىىداًؼ كاالتٍّجاىاًت، كى ميتىعىدٍّدى الميستىكى

ٍيدافو  ا عمىى مى رى ، فىًإفَّي مىكضكعى ًعٍمـً األيسمكًبيَّيًة لىٍيسى ًحٍكرنا ىيكى أىٍيضن يدافو ًإيصاًليٍّ ديٍكفى آخى مىى مى ًحٍكرنا عى
رى  تىعًبٍيًرمٍّ ديٍكفى آخى

)).(3) 

     كبيذا يعترؼي عياشي ًبتىعىدًُّد ميستىكياًت األسمكبية ؛ األمري الذم ييعطييا القيدرىةى عمى تىحميًؿ النصكًص 
. األدبيًة كًدراسىًتيا 

 

المبادئ  -  ال ًا 
 

ـي األسمكب عمى لساف أحد النقاد الغربييف بأنو   ؛ ألفَّي ما (4) (( عمـ االنحرافات ))      لقد عيرٍّؼى ًعٍم
ييٍعرىؼي باالنزياح يغطي مساحة ال بأس بيا مف النصكص األدبية ؛  ما يدفع النقاد الميحدىثيفى العتماده 

  فكيؼ يمكف  )):مبدأن مف مبادئ األسمكبية إلى جانب االختيار ، حيث يتساءؿ شكرم عياد في قكلو 
                                                           

 . 38 ، ص الرؤية والتطبيق: األسموبية  يكسؼ أبك العدكس ، (1)

 . 16 ، ص مفاهيملا وتجمياتلا: األسموبية  ، مكسى ربابعة(2) 

 . 29 ، ص مقاوت في األسموبية منذر عياشي ،  ((3

 .37 ، ص مدخل إلى عمم األسموبشيكرم عٌياد ، (4)  
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ٍكـ تعريًفًو نىٍفًسًو خيركجه عمى القانكف ؟ األىٍكلىى ًإذىٍف أىٍف ييعىدَّي االنحراؼ  أٍف ييصاغى قانكف لبلنحراؼ كىك ًبحي
ا-في النصكص األدبية ا بو يبيح لمشاعر أك الكاتب –كمثمو االختيار في ىذه النصكص أيضن مَّيمن  مبدأن ميسى

 ( 1). ((المبدع أف يضع قانكنو الخاص الذم ال يشترط فيو ًإالَّي أىٍف يىكيٍكفى الكبلـي قادرنا عمى التكصيؿ

     كيعد االختيار مف أىـ مبادئ األسمكبية ؛ فعميو يقـك التحميؿ األسمكبي ، كقصد بو انتقاء لفظة 
مف بيف مجمكعة مف األلفاظ كفؽ معيار يرتبط بالكاتب كنفسيتو ، كقكة المفظة ككضكح معناىا 

. كسبلستيا ، كقد يككف انتقاءن عشكائينا 

 ما يتمثؿ في رصد انحراؼ الكبلـ عف نسقو ))    كالمبدأ الثاني ما يسمى العدكؿ أك االنزياح ، كىك 
  ( 2). ((المثالي المألكؼ

         (الرََّمل  )                          (3): كلتكضيح ىذيف المبدأيف نستمع إلى قكؿ مييار الديممي 

ـِ  َنِسْيمَ                  يا ـْبـ  َوالُبَرحــا الَجـــــــَوى ِهـْجـتَ  ما كاِظَمٍة          َشـــــــدَّ  ِمنْ  الـصُّس

با بــا          ِإنَّـــلا ُبــدَّ  و كـانَ  ِإنْ                  الصَّ  َأْرَوحــــــــــــا  ِلـَقـْمــــبـِيْ  كــــــــاَنـتْ  الصَّ

                                                                         (الطويل  )                                                           (4): كقكؿ امرئ القيس 

 َعلِ  ِمنْ  السَّْيلُ  َحطَّهُ  َصْخرٍ           كُجْممودِ  َمــًعـا ُمـْدبـِرٍ  ُمْقِبلٍ  ِمَفرٍّم                   ِمَكرٍّم 

ٍمًؿ األلفاظ ، في حيف يرل حنيفه يصدر      جاء المعنى في البيت األكؿ ىيكبلن ىزيبلن كأغصافو ًلحى
ٍرًسيا  . عف احتكاؾ الحركؼ كجى

                                                           

  .37 ، ص مدخل إلى عمم األسموبشيكرم عٌياد ، (1)  

 . 268 ، ص البالغة واألسموبية محمد عبد المطمب ، (2) 

 . 37 ، ص س. م شيكرم عٌياد ، (3)  

  .48 ، ص الديوانامرؤ القيس ،  (4)



127 

 

دباره، كىي سرعةه متساكيةه مع أف  قبالًو كا  فىرًٍّه ، كا       كيصؼ امرؤ القيًس حركةى جكاًده في كىرًٍّه كى
الحركتيًف متعاكستاًف ، كشبَّيو ىذه الحركةى بإسقاًط كرةو كبيرةو مف الصخًر كسط شبلؿو جارؼو تندفعي إلى 

خاص ذات حركة كلكف تثير الدىشةى كاإلعجاب   .  قمًب المسقًط مخرجةن صكرةن مف نكع و

      كلـ تتحقؽ ىذه الصكرة الجميمة كاإليحاءات مف حكليا ًإالَّي بفضؿ معجـ امرئ القيس ، حيث 
. اختار ألفاظو بعناية فائقة ، كىذا ما يسمى االختيارى 

أف الشاعر األكؿ لـ ييكفؽ في اختيار ألفاظو ، في حيف أفَّي الثاني أحسف  اختيارىا : كيمكف القكؿ 
.  كتجاكرىا 

 (1): تمثؿ في قكؿ أبي ذؤيب اليذلي " االنزياح " كساؽ شكرم عياد مثاالن  ًلمعدكؿ 

 (الكامل  )                                                                      

ـعُ  وَرْيِبلا الَمُنونِ             أِمنَ   َيْجَزعُ  َمن بُمْعِتبٍ  َلْيس والدَّْهرُ               تَـتَـَوجَّ

فىؿى االستفياـ في بداية البيت ًبمىشاعرى مختمفةو ، كإنكاره عمى نفسو التكجع مف المكت كمستكل      حى
 أىًمفى المىنكًف )): ىذا التكجع ، كتطرؽ إلى التقديـ كالتأخير في قكلو 

عىؿى ((  ، حيث أفاد القصرى ، كىجى
ـى أىشىدَّي غىرابىةن  . االستفيا

  مبدآف    أمثمة االنزياح كثيرة ؛ األمري الذم يدعـ ما ذكره شكرم عياد مف أف االختيار كاالنزياح
. رئيساف في األسمكبية 

 

ا أدبية تخمك مف االختيار كاالنزياح ، كألىمية ىذيف المبدأيف راجت      كيندر أف يجد الدارس نصكصن
. مقكالته أف األسمكب ىك االنحراؼ ، كاألسمكب ىك االختيار 

 

                                                           

 . 38 ، ص مدخل إلى عمم األسموبشيكرم عٌياد ، : ينظر  (1)
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اوتجاهات  - رابًعا 
 

      بعد مخاض عسير تمكف النقاد الغربيكف مف تحديد اتجاىات عمـ األسمكب كميادينو عمى الرغـ 

: مف تعدد مداخمو كىي 

األسمكبية التعبيرية التي تدرس عبلقة الشكؿ بالتفكير ، كىي تتناسب مع أسمكب القدماء ، كاألسمكبية 

، كتتناكؿ عبلقات التعبير بيف الفرد كالمجتمع ، ثـ األسمكبية البنيكية التي تنظر " الفردية " التككينية 

إلى األسمكب كترابط أك مجمكع كيمٍّيٍّ أك بناء متناغـ ، كيعقبيا األسمكبية الكظيفية التي تيتـ بشكؿ 

 (1).خاص بعممية اإليصاؿ

االتجاه التكليدم أكليا ، :      بينما حصر صبلح فضؿ ثبلثة اتجاىات أساسية في البحث األسمكبي 

كاالتجاه المعتمد عمى نظرية الشعرية النصية ، كاألخير تمثؿ في األسمكبية الكظيفية المرتبطة 

  ( 2).باختيارات القراءة كردكد األفعاؿ الناجمة عنيا

 

 

 

 

                                                           

 . 195 ، ص اتجاهات النقاد العربسامي عبابنة ،  (1)

  .79 ، ص مناه  النقد المعاصرصبلح فضؿ ،  (2)
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الفرق بين األسموبية والبالغة وعالقتلا بالنقد األدبي الحديث  :  المبحث ال اني 
 

        ييسمع أفَّي الببلغة أسمكبية القدماء ، فبل ضيرى أف تعد األسمكبية ببلغة المحدثيف، كثمة فركقات 
بيف األسمكبية كالببلغة استخمصيا الناقدكف الغربيكف كالشرقيكف ؛ خدمةن لمباحثيف كالدارسيف ، كيمحظ 
أف األسمكبية اىتمت بالمبدع كنفسيتو ، في حيفى أىفَّي الببلغة أغفمت ىذا الجانب ، كركزت عمى حاؿ 

. ، كما اتجيت الببلغة إلى االختصاص بنكع كاحد مف الكبلـ كىك الكبلـ األدبي"المتمقي " المخاطىًب 
 (1). أىمَّيا األسمكبية فشممت معظـ أجناس الكبلـ

    يرل بعض األسمكبييف أفَّي األسمكبية فرع مف المسانيات المعاصرة ؛ حيث استفادت ًمف الدَّياؿٍّ 
الذم عىدَّي النَّيصَّي داالًّ كىالمعنى مدلكالن ، بينما تأثرت الببلغة تأثُّرنا كبيرنا " دم سكسير " كىالمىدلكًؿ عند 

عىمىيا مزيجان مف عمـ الداللة كعمـ األسمكب  (2). بعممىي النحك كالمنطؽ ؛ ما جى

ا مستقبلًّ؛ لكف األسمكبية استخدمت  ٍعًؿ كيؿٍّ جيزءو نىصًّ      غمبى عمى الببلغًة طابىعي تفتيًت الٌنصكًص كىجى
ف كيًجدى التفتيتي –النظرةى الشمكليةى لمنص كبنية كاحدة  ٍسـً – كا   فيناؾ شراييف اتصاؿ فيما بينيا ؛ ًلرى
 (3). الصكرة التكاممية شىكبلن كمضمكننا

 عمى عكًس –     انطمقٍت نظرةي عمماًء الببلغةً إلى النصٍّ مف معاييرى كاشتراطاتو ميسىبَّيقىةو قبؿ كلكده 
 (4).األسمكبيًة التي تتعامؿي مع النَّيص بعد كلكده ، بعيدان عف تمؾ المعايير كاالشتراطات 

     

 

                                                           

   .67 – 62 ، ص  الرؤية والتطبيق: األسموبية يكسؼ أبك العدكس ، : ينظر  (1)
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كلؤلسمكبية .       كرفضت األسمكبية الفصؿ بيف الشكؿ كالمضمكف كما ىك الحاؿ عند الببلغييف 
القدرة عمى تتبع الظكاىر األسمكبية لمنص بشكؿ تعاقيًبيٍّ كمتزامفو ، أىٍم أنيا تيكاًكبي كيؿَّي تىطكرو يطرأ عمى 

كحركة األسمكبية بيف النصكص مطاطةه ؛ حيث . المغة ، في حيف يرل الببلغيكف المغة أمرنا ثابتنا 
زىٍت الببلغة  مىٍت دراساته مقارنة في اقتناص الظكاىر األسمكبية في ليغاتو متعددة ، الجانب الذم عىجى سيجٍّ

 (1).عف إيقاظو كتنشيطو 

كاًنًب          كمع الصدل الكبير الذم أحدىثىٍتوي األسمكبية في فضاء النصكص األدبية ظىمَّيٍت أسيرةن ًلجى
نقصو فييا ؛ ًإٍذ ال تتناكؿ النص مف جميع حكافو، كال تعطيو تصكران كامبلن، بؿ تعتمد عمى دراسة 

الظكاىر المغكية لتتبع خكاص المغة كدالالتيا، إضافة إلى عىٍجًز األسمكبية عف معالجة بعض الظكاىر،  
 (2).كظاىرة األبنية الببلغية ؛ العتمادىا عمى مناًىجى قاصرةو 

       كقد ىمشت األسمكبيةي الجكانبى المكممةى ًلمنَّيصٍّ ، كعبلقة النصكص الخارجية بو ؛ فيي تركز 
عمى باطف النص كتيتـ بو ، ثيَّـي ًإفَّي اعتمادى األسمكبية عمى المنيج اإلحصائي في تىتىبًُّع الظكاىر يجعىمييا 

يحاءات ليا عبلقة مباشرة بالعممية اإلحصائية كثمةى . مىٍرمنى ًلًسياـً النُّقاًد إذا ىي لـ تخرج بدالالت كا 
جكانبي نقصو أيخرىل ، كفشميا في تحديد نقطة انطبلؽ لبلنقضاض عمى النص كالغىكًص فيو ، كالتقاط 

 األمري الذم يفتح حمبة كاسعةن لممحمميف – كيتغير مكقعيا كفقان لطبيعة النص –ما بو ًمٍف ظكاًىرى 
 (3).المغكييف لدراسة النصكص كفؽ قدرتيـ عمى التعامؿ معيا كفيميا

     كأىرىل أىفَّي األسمكبية تفرض عمى الدارسيف بداية محددة تجعميـ في قالىبو ال يتمكنكف فيو مف 
 (4).الًحراؾ ، كىك المغة ؛ األمري الذم يستغرؽ كقتنا أطكؿى لمدراسة 
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ٍسبي ، بؿ لتمشيط الشكائب         منذ فجر العمكـ المختمفة كالنقد مكازو ليا ، ليس بيدؼ النقد ذاتو فىحى
العالقة في النصكص، كىا ىي الحاؿ بيف عمـ األسمكب كالنقد ، ثمة عبلقة تعاكف بينيما، كانحصر 

: كجو العبلقة في ثبلثة اتجاىات 

 يرل أفَّي األسمكبية ميغايرةه لمنقد األدبي، كلكنيا ليست كريثة لو ، كسبب ذلؾ أفَّي اىتماـ األسمكبية ))أكليا 
أىمَّيا النقدي فالمغةي ىي أحد . ينصب عمى لغة النص كال يتجاكزىا ؛ فىًكٍجيىتييا في المقاـ األكؿ ًكجيىةه ليغىكيةه 

العناصر المككنة لؤلثر األدبي ، فاألسمكبية قاصرة عف تخطي حكاجز التحميؿ إلى تقييـ األثر األدبي 
باالحتكاـ إلى التاريخ ، بينما رسالة النقد كامنة في إماطة المٍّثاـ عف رسالة األدب؛ ففي النقد بعضي ما 

   ( 1).((في األسمكبية كزيادة ، كفي األسمكبية ما في النقد ًإالَّي بعضو 

      لؤلسمكبية مساحة تيرىكٍّزي عمييا كتيتـ بيا ، كىي المغة ، كال تنظر إلى أية جكاًنبى لمنص؛ لًكفَّي 
النقد يعمؿ بنظرة شمكلية في النص كعبلئقو مع أنيما يمتقياف في محطاتو ًعدَّيًة ، كعمى الرغـ مف ىذه 

. الفجكة تبقى عبلقة التعاكف قائمة غير قابمة لبلنفصاؿ 

 ( 2).كىعىدَّي االتجاه الثاني النقد فرعنا مف األسمكبية يرفدىا بكؿ ما ىك جديد

 ينظر إلى أف العبلقة بيف األسمكب كالنقد ىي عبلقة جدلية قائمة عمى ))      أىمَّيا االتجاه األخير فىًإنَّيوي 
رى ًبًخبراتو متعددة استقاىا مف  ًر ؛ فىًكبلىيما يستطيع أٍف يمد اآلخى ما يمكف أٍف يقدمو كؿ طرؼ لآلخى

 (3).((مجاؿ دراستو 

     ليس بالضركرة أف تككف المقايضة أساسنا لمعمؿ المشترؾ بينيما فقد يخدـ النقد األسمكبية في حقؿو 
ما دكف ميقابؿو ألىكثىرى مف سبب ، كعدـ قدرة األسمكبية عمى معالجة بعض جكانب النقص في نسيجيا 

. كقياـ النقد بردـ ىذا الفراغ 

 
                                                           

 . 53 ، ص الرؤية والتطبيق: األسموبية يكسؼ أبك العدكس ، (1) 

 . المكان نفسه: ينظر (2) 

  .المكان نفسه (3)
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عالقة التمني والرجاء بالصورة الفنية : المبحث الثالث 

 

      لمصكرة عبلقات متعددة كعبلقتيا باأللفاظ كالمعاني كعبلقة كؿ نمط منيا باآلخر كتنبع أىميتيا 
 طريقة خاصة مف طرؽ التعبير أك كجو مف أكجو الداللة تنحصر أىميتيا فيما تحدثو في ))مف أنيا 

 ( 1).((معنى مف المعاني مف خصكصية كتأثير 

     كيرتبط كضكح المعنى بكضكح الصكرة كىناؾ الكثير مف المعاني تبقى مستترة خمفيا ما لـ تكف 
 .كاضحة في معالميا كتتكلد معافو جديدةه عند اكتماليا 

:      كمف أنماط الفنكف الببلغية التي قامت عمييا الصكرة الفنية 

 التشبيه - أووً 

ا ، كيكسبو تأكيدنا ، ))ومْنَوظاِئفِه   مف العرب كىذا ما أطبؽ جميع المتكمميف  يزيد المعنى كضكحن
 (2).((كالعجـ عميو ، كلـ يستغف أحد منيـ عنو 

                                                                                                                    ( الطويل )                                   ( 3): كمف أبرز التشبييات قكؿ قيس لبنى 

 ُغــــــــــروِر  َمــتَــاعُ  الدُّسْنيـــــــا ولِكنَّـــــَما       َوْصُمنا دام لو النَّْفسِ  َحْسبَ  ُكْنتِ              لَقدْ 

لكي تتقرب منو - ككؿ ما فييا فافو كالبقاء -      أراد الشاعر أف يقنع محبكبتو بزكاؿ الدنيا كلذاتيا
، " الكصؿ ، الدنيا ، متاع الغركر" كقد تناكؿ كممات تبعث عمى الرىبة كتذكر باآلخرة .كتيمىيٍّف مكاقفيا

 ﴿: كىي مقتبسة مف قكلو تعالى                     ﴾ .(4)  

                                                           

  .323 ، ص الصورة الفنيةجابر عصفكر ، (1)  

  .216، ص كتاب الصناعتين   أبك ىبلؿ العسكرم ، (2)

  .79 ، ص الديوان  قيس لبنى ، (3)

 .185 / 3 سورة آل عمران ،(4)  
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. كالصكرة في القرآف الكريـ أبعد عمقنا مف غيره 

                                                                                                                               (  الطويل )                                            ( 1):      كمنو قكؿ قيس ليمى 

 الَفـــجر  َغْفَوة ِمنْ  ُكْنتِ  َنْوَماً  ُكْنتِ  ُمْزَنٍة           َوَلـوْ  َماء ِمنْ  ُكْنتِ  َماءً  ُكْنتِ          َفموْ 

 َيْسِري الدُّسَجى َبْدرَ  ُكْنتِ  َنْجماً  ُكْنتِ  َتَواُصــــــٍل           َوَلوْ  َلْيلَ  ُكْنتِ  َلْيالً  ُكْنتِ          َوَلـوْ 

    جعؿ قيس محبكبتو ماءن ، كلك كانت كذلؾ لكانت ماء السحب الصافي النقي الذم يىٍعذب اإلنساف 
 .، حيث يمتقط لصكره رؤكس األشياء كأعالييا "غرة الفجر " بشربو كما شبييا بأفضؿ أكقات النـك 

    كشبييا ببدر الدجى الذم ال يسطع بريقو إالَّي في الميؿ الحالؾ ، كاألماني ال تركل ًإالَّي باألخيمة 
 .كالصكر ؛ ليشعر اإلنساف أنو قريب مف تحقيؽ ذلؾ 

كذاف ذا األزاىير الحمراء كالمذاؽ         يشبو قيس ليمى نفسو كمحبكبتو بغزاليف يرتعاف نبات الحى
                                                                              (                                                       الطويل )                                                           (   2).الطيب 

        َقْفِر                 َبَمدٍ  في الَحْوذانِ  َنْرَتِعي                 ِريا ًا ِمنَ  َغزَاَلْينِ  ُكنَّا َلْيَتَنا             أوَ 

مَّياءى  صكرة يقبؿ فبل ، النفس في مؤثرنا مكقعيا ليككف ؛ بعناية صكره العذرم        يختار  دكفى  صى
ا كيككف ، داللةو  كاحدة ،  بيئة في كيترعرعا يعيشا أىفٍ  كأراد ، ليا العاـ اإلطار عمى المحافظة في حريصن

دباءى  أرضو  في الخصب كما تمنى                     .جى

كتىٍيًف يىغكصاف مىعنا إلى قرار البحر ًليىٍينىأىا فيو ، ككؿ كائف يتناسب مع بيئتو      كيشبو نفسييما ًبحي
                                                                                                                                                         ( الطويل )                                      ( 3): فالغزاؿ لمبر ، كالحكت لمبحر 

 اْلَبْحِر  ِفي ُنَمجِّر ُ  أْمَسْيَنا َنْحنُ  َنرَتِمي              إذا الَبْحرِ  في ُحوتَانِ  ليتنا         َأو

                                                           

 . 164 ، ص الديوان مجنكف ليمى ، (1) 

.169 ، ص ن. م  مجنكف ليمى ، (2) 

  .المكان نفسه (3) 
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                                                                                                                                             (                                            الطويل )          (1): كمف ذلؾ قكؿ كثير عزة 

 وَنْعُزُب  الَخالء في َنْرَعى َبِعيَرْينِ                   ِغَنى لِذي ُكّنا َعزَّ  يا ليَتنا         أوَ 

ٍيًف  كيرل الشاعر ىنا أف . يرنك إلى تحقيؽ أمنيتو بأف يمتقي بيا كيحيا معيا حتى كلك أىٍصبىحا بىًعٍيرى
أمنيتو يمكف أف تتحقؽ عبر ىذه األنعاـ البريئة ، كما يعيدُّىا جزءان مف اتخاذ القرار في حياتو ؛ ألنو 

. مصدر لرزقو كبناء مستقبمو 

 

 اوستعارة -  انياً 

 

باعتبارىا نكعنا مف التعبير "      يٍفتىفُّ الشعراء في بنائيا ؛ ألف كمماتيا مادة تحكم الكثير مف الطاقات 
ا بارزنا مف مبلمح النشاط المغكم الذم يخرج المعنى  الداللي الببلغي القائـ عمى المشابية كتشكؿ مممحن
مف نطاقو المغكم الضيؽ إلى مرحمة مف التفجير كالخمؽ الفني في محاكلة لتفجير الطاقات الكامنة بيف 

 (2)".عبلقات المغة 

    

فىمىٍت أبيات التمني كالرجاء بالصكرة ، كال سيما االستعارة ؛ ألنيا تعبر عف أحاسيًس الشاعًر  كىحى
زي االستعارات                                                                          ( الطويل )                                     ( 3): كانفعاالتو ، كىأىٍبرى

 َنْكِب  َعَمى َنْكباً  َيْزَدْدنَ  ُسْفَنهُ  ِإذا           اْرَتَشْفَنهُ  َيسَتِطعنَ  َلوْ                َتَشمَّْمَنهُ 

يىتىتىبَّيٍعفى أىثىرى القمب كخيطاهي مف خبلؿ األفؽ ، ككأنيف أداة لمتنقيب ، كالقمب الذم قاده اليكل كأصبح 
 .أسيرنا يحاكلف ارتشافو ؛ ًلمىذَّيًتًو كأنَّيوي كيكبي زنجبيؿ 

                                                           

  .58 ، ص  الديوانكثير عزة ،(1) 

 .66 ، ص ظواهر أسموبية في سيفيات المتنبيفاطمة النصيرات ، (2) 

  .59 ، ص الديوانقيس لبنى ، (3) 
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؛ ألىفَّي االرًتشاؼى أىشىدُّ ًمفى االمًتصاًص ، كعنده يشعر اإلنساف بأقصى درجات " امتصصنو : " كلـ يقؿ 
 (1): المَّيذَّيًة ، كبيذا أراد أىٍف ييعىبٍّرى عف مدل تعمؽ المحبكبات ًبعيشَّياًقًيفَّي ، كيقكؿ 

 (                                                           الطويل )                                                                                      

 َوَقَ ْيُت  ُحبِّرــــــــلا ِمنْ  ُتِطيُعني           َلَفاَرْقتُــــــــَلا َنْفسي َأنَّ  َلوْ  التي             َدَعْوتُ 

      

       صراع داخمي في نفسو التي تيٍمًسؾي ًبًزماـً األمكر كبالقرارات الصعبة، كيتمنى لك تسمعو كتطيع، 
كمثؿ ىذا الجك يككف مشحكننا باآلالـ كاآلىات كالطاعة ىنا لمنفس ، ىي اآلمر كالناىي كال تسمح 

 .لشريؾ ليا بالقرار 

                                                                                                            ( الوافر )                                                (2): ثـ يتحدث عف عذاب اليكل 

  وْســـــــــَترَاَحا ذِلكَ  َســــــّقا ُ  الَمَناَيــــــــــا                 َوَلوْ  ُجَرعَ  ُيِذيُقهُ                َفَكَاد

ًرٍيفى ، كأخذ يتمنى لك أسقاه عذابي        كاليكل ال يعرؼ ًإالَّي السَّياًديَّيةى ، فبل يتمذذ ًإالَّي ًبعىذابات اآلخى
اليىكىل شرابى المنية ؛ ليقضي كيستريح بذلؾ ، حيث شبو المنية بالدكاء كغالبنا ما تككف كممة الذكؽ  

في األحكاؿ الصعبة كالمرة ، كالمكت ، كالعذاب ، كالجكع ، كالحسرة ، كالخزم ، كاستندت في ذلؾ إلى 
. المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ 

 ﴿ :            كمف ذلؾ قكلو تعالى                       ﴾(3)  كقكلو ،

﴿            ﴾.(4) أما في الرحػػػػػػمة كالمغػػػػػػفرة فكانت قميػػػػػػمة، بؿ 

                                                           

 . 61 ، ص ، الديوانقيس لبنى (1) 

 .65ص  . ن. م قيس لبنى ، (2) 

  .57 / 29 ، سورة العنكبوت (3)

  .35 / 8 ، سورة األنفال (4)
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 ﴿ :قميمة جدان، قاؿ تعالى                                        

                                ﴾.(1) 

 (2):     كاف العذريكف إذا قطعكا عمى أنفسيـ كعدان أكفكا بو ، كنبلحظ ذلؾ في كتـ األسرار 

(                                                                           الطويل )                                                                                      

 ميُر   ِبَذاكَ  َيـعـَمـمْ  َوَلـمْ  َلُمتُّس              َ ِمير ِ  ِمنْ  اللوى أخَفى اْمرأً  انَّ             َلوَ 

 

     كالضمير أكؿ مف يعمـ بالسر ، كىك مكاف حفظو ، كمع ذلؾ كجد في نفسو القدرة عمى كتمو ؛ إذ 

جعؿ الضمير إنسانان يعمـ ، كأخفى عنو السر؛ ليدؿ عمى شدة كفائو بالعيد ، كاستعار العمـ لمضمير 

. ليكمؿ الصكرة التي ارتآىا 

 

     كينتقؿ قيس لبنى مف استعارة إلى أخرل ، ككأفَّي شبح محبكبتو يطارده ، كيترجى مف قمبو أىٍف 

                                                                                         (الطويل)                                                     (   3): يتحمى بالصبر 

   اأَل ـــــــــــاِلُع  َبْيَنــــــُلنَّ  َحَبــــَسْتهُ  َلما        النََّوى ُتْسِعفَ  َأنْ  الَقْمبِ  َرجاءُ             َوَلْوو

     كالقمب مضطر لمصبر؛ ألنو حبيسي األضالًع التي جعميا قفصان ال مجاؿ ًلٍمًحراًؾ داًخمىوي ، بؿ 
 . لمنبض 

                                                           

  .46 / 30،  سورة الروم (1)

 . 82 ، ص الديوانقيس لبنى ، (2) 

 .90 ، ص ن. م قيس لبنى ، (3) 
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                                                                                                                                    (الوافر)                                      ( 1): ثـ يعكد إلى الديار كاألىؿ 

ْبعُ  َجواِبيَ  َصّبًا               َلَردَّ  ُتِجيبُ  الدِّرَيارَ  َأنَّ                 َفَموْ   الُمِحيُل  الرَّ

   حرؾ الشاعر الجماد كجعمو يجيب ، كيبدك الشاعر نادمان عمى طبلقيا مف خبلؿ محاكرتو الديارى 

ٍبعى ، ؛ ليخفؼ مف آثار الصدمة التي يعيشيا   . كالرَّي

                                                                                                                                      (الطويل)                (  2):      كنراه يعيش في أضغاث أحبلـ عندما يقكؿ 

 َيِقيُن  الَمنامِ  َأْحالمَ  َلْيتَ  فيا              َأراُكمُ  َأنِّري اأَلْحالمُ                ُتَحدِّر ُِني

ا عف محبكبتو كلقائيا بيا ، كىك متأكد      يتعارؾ مع األحبلـ ، كيتكىـ أنيا تحدثو كتسرد لو قصصن

، كتمثمت لو بىشىران ، كالتككيد مع الصكرة يقشعاف الضبابية "أىفَّي " مف ذلؾ ؛ إذ استعاف بحرؼ التككيد 

 .عف المعنى المغمكر

ذى يركز عمى األحبلـ كاألساطير كاألخيمة   (3): كيعيش الشاعر في غيبكبة بعدما أىخى

  (                                                             الطويل)                                                                                  

نِّري  َخياِليا  َيْمَقى ِمْنكِ  َخياوً  َلَعلَّ               َنْعَسةٌ  ِبيَ  َوما أَلْسَتْغِشي             َواِ 

      كاألخيمة تىنيٍكبي عنيما بالمقاء كتميد لو ؛ ما يىديؿُّ عمى بيٍعدو سىحيؽو بينيما كىعىكاًئؽى كثيرةو تعترض 

ةى الرحمة عمى حبيا بقراره المتسرع الذم تمثؿ في طبلقيا  .   طريقيما بىٍعدى أىٍف أىٍطمىؽى رىصاصى

                                                           

  .106 ، ص الديوان قيس لبنى ، (1)

  .115 ، ص ن. ، م قيس لبنى (2) 

 .123، ص ن .  م قيس لبنى ،(3) 
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      ركزت االستعارة في حقمي التمني كالرجاء عند قيس لبنى عمى المعنكيات، كالطاعة، كالمكت، 
 .كجميعيا متعمقة باإلنساف كحياتو . كاألسرار، كاألحبلـ، كالخياؿ، كالصبر

      سيطرت االستعارة عمى غالبية الصكر عند قيس ليمى، حيث اعتمد في تمنيو كترجيو اعتمادان 

 (1):مباشران عمييا، كجاء طرديًّا التناسبي فييا؛ فكمما زادت أمنياتو زادت استعارتو، كيتصدرىا

                                                                      (الطويل)                                                                                    

 ُيَعذَُّب  َهــــواكِ  في قمبــاً  َوَأْفَرْدتُ             ِبواِحدٍ  ِعْشتُ  َقْمبانِ  ِليْ  كانَ               َفَموْ 

     تمنى لك أف لو قمبنا إضافيًّا ليكاجوى الصعكباًت النفسيةى التي أمطرٍت عميو العذاباًت، كجعؿى القمبى 
ا لميركًب  كائننا يعذب، كنستشؼ مف كبلًمو أف حياتىو معطمةه؛ النشغاًليا باليكل، كجعؿى أمنيتىو مخرجن

 .مف تمؾى الصعكباًت التي تكاجييو لىيؿى نىيار

                                                                                                                                                                       (الطويل)                                                 ( 2): كفي حديًثو عف العيف 

              َوَلْو َأنَّ َعْينًا طاَوَعْتِنْي َلــــْم َتَزْل            َتَرْقَرُق َدْمعًا َأْو َدمًا ِحْيَن َتْسُكُب 

    ثمة خبلؼ بينيما ، كعينو ال تطيعو فيما يأمرىا ، كعيف اإلنساف عضك حساس ال يتحمؿ 
                                                                                                                                                    (الطويل)                         ( 3): المماحكة كالضغكط عميو كيعبر عما بداخمو بقكلو 

يـــــ الحَصى فَمقَ  بالحَصى ِبي ما أنَّ           فمو  هبوُب  للنَّ  ُيسـمع لم            وبالرِّر

     يشير إلى إعصار مف األلـ كالتمكع كقكة تأثيرىما في النفس ، ثـ يشيد بصبلبة قمبو في مكاجية 

ذلؾ اإلعصار كبالرغـ مف صبلدة الصخر الذم ال يكسره إال الحديد فقمبو أقكل كأشد ، كما أف الريح 

                                                           

  .91 ، ص الديوان مجنكف ليمى ، (1) 

 . المكان نفسه(2) 

 .97 ، ص ن. م مجنكف ليمى ، (3) 
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ال ييٍسًكنييا إالَّي المىطىري ، كىك عامؿ فاعؿ في الطبيعة، حيث جعؿ ما بو ذا قدرة عمى إسكات -  غالبنا –

.  صفير الريح ، ككمما اشتد الكجع بداخمو تجمت الصكرة كتعمؽ المعنى 

                                                                                                                                                                (الطويل)                (1): ثـ ينتقؿ إلى طمكع الشمس 

             َأو َهْل ُطُموُع الشَّْمِس ُيْلِدْي َتِحيًَّة       ِإَلى آِل َلْيَمى َمـــــرًَّة َأْو ُغُروُبـــــــــلا

    جعؿ طمكع الشمس إنساننا يقدـ اليدايا ألحبائو كالسبب في ذلؾ قدرة الشمس عمى االتصاؿ  

   (2): باآلخريف مف خبلؿ الخيكط الذىبية التي تعـ أرجاء األرض ، كمف جميؿ استعاراتو 

 (الطويل  )                                                                                       

 َمْنِكُب  األرضِ  من َرْمسينا ُدونِ             وِمن مْوِتنا بعدَ  أرواحنا تمتِقي             فمو

     يقبؿ الشاعر بأم نكع مف المقاء معيا ، كلك تدخمت المعنكيات في ذلؾ ، كأركاحيما ينكباف عنيما 

 .بالمقاء ، كما يميزه أنو في السماء 

                                                                                                                                                              (الطويل)                           (3):      كيعكد إلى نسيـ الريح كينصبو قاًضينا 

ـِ ُحْكُمَك جاِئٌر             َعَميَّ ِإذا َأْرَ ْيَتِنْي َوَرِ ْيـــــــــُت  ْي              َأو يا َنِسْيَم الرِّر

ـى ؛ لكي يىخريجى راضينا مف محنتو  ٍك فٍّؼى عنو الحي  .يرجك منو أىٍف ييخى

      (4): كيجرم قيس مقارنة بيف البدر ككجييا مف خبلؿ ىذه االستعارة 

                                                           

  .107 ، ص الديوان  مجنكف ليمى ،  (1)

 . 91 ، ص ن. م  مجنكف ليمى ، (2)

  .116، ص ن .  م مجنكف ليمى ،(3)

 .162، ص ن .  م  مجنكف ليمى ،(4) 
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                                                                          (الطويل)                                                                                       

            ُمَنعََّمٌة َلْو قاَبَل الَبْدُر َوْجَللا                َلكاَن َلُه َفْ ٌل ُمِبْيٌن َعَمى الَبْدِر 

.       حيث تفكؽ كجو المحبكبة في إشراقو كاستدارتو عمى البدر الحقيقي 

     كمف خبلًؿ مجمكعًة الصكًر السابقًة يبلاحظي أفَّي التمنيى كالرجاءى ليما عبلقاته كاسعةه كمتشعبةه 
كعبلقًتيما بالنسيـً كالريًح كالشمًس كالبدًر كاليمكـً كاألحبلـً ، كال يستغنياًف عف مثًؿ ىذه العبلقًة كمف 

                                                                                                                                   (الطويل)                      (1): دكنيا تتبلشى الصكرةي كتضمحؿُّ ، ثـ يصؼي ريقيا 

 ِريَقَلا                 ُيداَوى ِبِه الَمْوَتى َلقاُمْوا ِمَن الَقْبِر  أنَّ  َلوْ            ُمَفمََّجِة األْنياب

َّـي يتحدثي إلى  عمى إيقاًظ المكتى ؛ لعذكبًة ريقيا كحبلكًتو ، ث     ًإٍذ شبو ريقىيا بمصؿو فعَّياؿو لو القدرة ي
يىٍيًدؿي مىعىوي  ماـً كى                                                                                               (الطويل)                                                   (2): الحى

 َأِطـْيـُر  َهـِوْيـتُ  َقـدْ  َمنْ  ِإَلى َلَعمِّريْ              َجناَحهُ  ُمِعْيرٍ  ِمنْ  َهلْ  الَقطا           أِسْربَ 

     يشبو الشاعر السرب بإنساف يعير أشياء، كالتمني متعمؽ بكؿ شيء، سىكاءه أىكافى متحركان أـ ثابتان، 
كأسمكب التمني كالرجاء لو شبكة عبلقات كاسعة ، كبدكنيا يفرغ ىذا . صغيرنا أـ كبيرنا ، كائننا أـ جمادنا 

 .األسمكب مف مضمكنو كيصبح فراغنا ال ركح فيو

ـى رمزه لمسبلـ  ـى محرؾه لمشاعًره في طيراًنو كفي سككًنو ، ككما ىك معمكـه أف الحما .     كيبدك أفَّي الحما
   (3).كاعتبرى النكائحى منيا مييجةن ألحاسيًسو كعامؿى منافسةو مع الراحميف 

                                                                         (الطويل)                                                                                   

   ُوُقوعُ  الدِّريارِ  في ُوْرقٌ  َحماِئمُ             َللاَجِنيْ  الظَّاِعنونَ  َيِلْجني لمْ            َفمو

                                                           

  . 166ص . الديوان  مجنكف ليمى ،(1) 

  .150ص  . ن.  م  مجنكف ليمى ،(2) 

 . 189 ، ص ن. م مجنكف ليمى ، (3) 
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                                                                                                                                         (البسيط)                                                              (1): كفي مخاطبتو لمقمب 

َتَبعـــا   ِليْ  كانَ  َعْنلا الَقْمبُ  َصحا َأْتَبُعُه                َوَلوْ  ُكنتُ  َقدْ  َلَلا َدِنيٍّم  ِمنْ            َكمْ 

  (الطويل)                                                                                           

  َتعِقلُ  ُكْنتَ  الِبْيِض ِإنْ  ِطالبِ  َعنْ  الُمـــَعذَُّل                َأِفقْ  المَُّجْوجُ  الَقْمبُ  أيُّسلا           َأو

     جعؿ القمب في االستعارة األكلى في غيبكبة ، كلـ يىٍصحي ، كفي الثانية يرجك مف القمب أف يفيؽ 
.       كعبلقة التمني كالرجاء باألعضاء األخرل عبلقة عضكية ال يمكف الفصؿ بينيما . كينيض 

 الحيبُّ  لىفىقىدى  كلكاله ، العاشقيف حياة في مكاف ًمفٍ  أكثرى  في حضكر لو كالرجاء التمني      كأسمكب
تىوي   . كمذاقو طيبلكى

 (2): كيبقى مراقبنا ألم شيء يتحرؾ في السماء - كما يقكلكف -      المحب يتعمؽ بقشة 

 (الطويل  )                                                                        

           َأو َأيُّسلا الطَّْيُر الُمَحمِّرُق غاِديا                  َتَحمَّْل َسالِمْي و َتَذْرِنْي ُمناِديا 

 .    يرجك مف الطير أف يحمؿ سبلمو ، كيرقؽ الحديث معو ؛ ليقبؿ بذلؾ ، كال يتركو ينادم كحده 

    إف أسمكب التمني كالرجاء ال يمكف لو أف يتحرؾ دكف صكرة فنية تطير بو إلى حيث يريد ، كىي 
صكرة متنقمة خفيفة الظؿ ال تثبت في مكاف كاحد ، ككمما دغدغٍت مىشاعرى المحب طمب صكرة تمـ 

 .مشاعره 

                                                                                                                       (        الطويل)                                                       ( 3):    كفي قكلو 

           َبراِنَي َشْوٌق َلْو ِبَرْ َوى َلَلدَُّ                   َوَلْو ِبَ ِبْيٍر صاَر َرْمسًا َوشاِفيا 
                                                           

  .206 ، 195، ص  الديوان  مجنكف ليمى ، (1)

  .262 ، ص ن.  م  مجنكف ليمى ،(2) 

 .260 ، ص ن.  م  مجنكف ليمى ،(3) 
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ؿى الشَّيكؽى ًمبراةن لؤلجساـ ، كاالستعارة جاءت في كممة  كَّي ؛ ًإٍذ يىٍجعىؿي ًمفى المعنكيات " شكؽ "        حى
كىناؾ كثيره مف االستعارات في أبيات ابف الممكح   . مادياتو ؛ ليكضحى لمقارئ المعنى كيؤكٍّدىهي في ذىًنو

.       لـ يسمح المقاـ بالكقكؼ عندىا 

   (1):  جاءت االستعارة في أبيات جميؿ أقؿ كثافة مف سابقو قيس ليمى ، كمف استعاراتو 

                                                                                                                                                                        (الطويل)                                                                          

  الُحبُّس ؟ الرَُّجلَ  َيْقُتلُ  َهلْ  :         ُأساِئُمُكْم  ُهبُّســــــوا َوْيَحــــــــــُكمُ  النُّسوَّامُ  أيُّسلا               أو

    يرجك مف النكاـ أىٍف يستيقظكا ، حيث شبو الحب بقاتؿ كالرجؿ بالضحية ، كيخرج الرجاء بكممات 
 .؛ كليعيدكا حساباتيـ " كيحكـ ، ىبكا ، أسائمكـ " غميظة ترفع مف المعنكيات 

                                                                                                                  (الطويل)                                         ( 2): كيتحدث عف طيؼ بثينة بقكلو 

َأْعجَبا   كانَ  ُمْسَتْيِقظاً  زاَرِنيْ  َوَلوْ          َمْ َجِعي النَّومِ  في زارَ  َأنْ  َلهُ              َعِجْبتُ 

     جعؿ الطيؼ زائرنا لمضجعو كيفضؿ الزيارة كىك مستيقظه بعيدنا عف النكـ كككابيسو التي تخمط 
 .األكراؽ كتقمب الحقائؽ ، كما ًإٍف يصحك مف نكمو حتى يبديكى غىضبافى أىًسفنا 

                                                                  (الطويل)      (3):       كمف االستعارات التي يبالغ فييا كيصؿ إلى حد الجنكف 

ـُ  ُبَ ْيَنةَ  ِمنْ  َيْومٍ                  َلَتْكِمْيمُ    َواِحٍد                 أَلذُّس ِمَن الدُّسنيا َلَديَّ َوَأْمَم

 يكمنا كاحدنا كىٍجبىةن أىلىذَّي ًمفى الدنيا كشيكاتيا ، كما ييمُّوي ىك محبكبتيوي ، كيرل كيؿَّي يرل في تكميميا      
شنا ، ال يطيب لو الطعاـ كالحياة ، كال يستنشؽ اليكاء إال  شيءو عمقىمنا ، كالحب يجعؿ المحب ميشىكَّي

 .عبرىا، كيريد الخمكة ؛ ليعالج قمبو المشبو برجؿ طمكح ال يتكقؼ حتى يصؿ إلى مطمحو 

                                                           

  .16 ، ص الديوان جميؿ بثينة ، (1)

  .23 ، ص ن. م جميؿ بثينة ، (2) 

  .27 ، ص ن. م جميؿ بثينة ، (3) 
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                                                           (الطويل)                                                                ( 1): كبرز ذلؾ في قكلو 

نَّما َأْخُموْ  الدَّْهِر َلوْ              ِمنَ  ـُ  َحْيثُ  َطاِمحاً  َقْمباً  ُأَعاِل ُ                    ِبُكنَّ َواِ    َيطَم

  (الطويل) (2): كينتقؿ ليصؼ بعض مبلمحيا الجسدية باستعارة رقيقة 

 َبْيَنــــلا                    َوَبْيَن َحواِشْي َ ْوِبلا َظلَّ َيْجَرُح  الذَّرُّس  َيْدُرجُ  َلوْ               ُمَنعََّمةٌ 

رى لىما تىغىيَّيرى عميو  ًرقَّيًتًو ، كلك دىرىجى الذَّيرُّ عمى ًجٍسـو آخى حيث شىبَّيوى الذَّيرَّي المَّييٍّفى ًبًمٍشرىطو ؛ ًلًشدَّيًة نيعكمًة ًجمًدىا كى
 .شيءه 

                                                                                                                                              (الطويل)                                                              (3): كفي قكلو 

لَّ  ياحَ  َيْمَعنَّ              َتَرى الزُّس ـُ  َللا َهبَّتْ  ِإنْ  َوَبْ َنةُ              َجَرتْ  ِإذا الرِّر ْي   َتْفــــَرحُ  الرِّر

لُّس              ِإذا يــــــاحَ  حاَذْرنَ  الزُّس  َتْمَرحُ  اِ  َخْشَيةُ  َلْوو الُعْجبِ  ِمنَ              رََأْيَتلا الرِّر

ًز ، كيجعميف في مىيىبٍّ الرٍّيح ؛ ما يجعؿ المعناًت تطارد ىذه       ًإفَّي عىٍدكى الرياح يزعج خفيفات العىجي
زانىًة ًجٍسًميا ، كتحذر ىذه النساء مف اليبكب السريع  الرياح ، في حيفى أىفَّي بثينةى تىٍفرىحي ًلييبكًبيا ؛ ًلرى

 . كالمستمر 

                                            (الطويل)                         ( 4): كيقعد جميؿ بثينة يستحضر شبابو مف جديد 

 َيُعْوُد  ُبَ ْينَ  يا َتَولَّى َوَدْهرًا                   َجديدُ  الشَّبابِ  َرْيعانَ  َليتَ               َأو

                                                           

 .27 ، ص الديوانجميؿ بثينة ، (1) 

  .33 ، ص ن. م جميؿ بثينة ، (2) 

 . 34، ص ن .  م  جميؿ بثينة ،(3)

 .38 ، ص ن. م  جميؿ بثينة ، (4)
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        شبو الشاعر ريعاف الشباب بثكب جديد يتمناهي ، كالدىر بشيء يعكد ، حيث استعار العكدة 
مىًتًو ًإالَّي مف خبلؿ ىذه الصكرة التي  لمدىر ، كىذا ما لـ يحدث ، كلـ يستطع الحديث عف الدىر كىعىجى

. تزىؽ جزءنا كبيرنا مف معنكيات اإلنساف ؛ فمكال التمني كالرجاءي لىما تىمىكَّيفى ًمٍف إحضاًرىا 

  (الطويل)                                     ( 1): يتسع أفؽ جميؿ كيفكر فيما بعد المكت 

 َقْبِرْي  جاَوَرتْ  ِإذا َمْوِتيِ  َحبَّذا َفيا              َوَبيَنلا َبيِنيْ  ِمتُّس  ما ِإذا            َوجَاِورْ 

ٍيًف في القبكر ، كيحبذ مكتو إذا ما جاكر قبرىا ، كيذمو إذا أيٍبًعدى قبريهي       يرجك مف ا أف يجعميما جارى
 .عف قبرىا 

     كلـ أىرى اختبلفان كبيرنا في استعارات جميؿ عف سابقيو ؛ فعمكـ حديثيـ عف األحبلـ ، كاليكل ، 
                                                                        (   الطويل )                                           (2): كالقمب ، كالمُّقيا ، كالضمير

  ميِرْي  ِبَذاكَ  َيْعَممْ  َوَلمْ  َلُمتُّس             َ ِميرِ ِ  َعنْ  الَلَوى َأْخَفى اْمرَأً  َانَّ            َلوَ 

     لـ يتمكف مف جعؿ ضميره عاقبلن في ىذه االستعارة إال بالتمني الذم ال يىًضفُّ بأية عبلقة مع 
 .الصكرة 

ٍبعى بيثىينةى                                                                        (الطويل)                                     (3):      كيناشدي جميؿه رى

ْن كاَنْت َعَمْيـــــــَك َكِرْيَمــــــــــــًة             َلَعمََّك ِمْن ِرقٍّم ِلَبْ َنَة َتْعِتـــــُق               َتَعزَّ َواِ 

      في ىذه االستعارة صير حب بثينة إلى ًرؽٍّ يطالب ربعيا بأف يعتقكه ، كيبدك أنو غير قادر عمى 
طبلؽ عنانيا ، كمف يممؾ مفتاح الحرية ىـ ربعيا بزكاجو منيا   . إعتاؽ نفسو كا 

                                                           

  .58 ، ص الديوانجميؿ بثينة ، (1) 

  .66 ، ص ن. م  جميؿ بثينة ، (2)

  .91  ، ص ن.  م  جميؿ بثينة ،(3)
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      ال يخطك العذرم خطكة دكف تقدـ الصكرة خطكة مماثمة ؛ ألنيا كعاء أحاسيسو كمشاعره كالناطؽ 
                                                                          (الطويل)                                          ( 1): كفي استعارة أخرل . باسمو 

           َوَلْو َتَرَكْت َعْقِمْي َمِعْي ما َطَمْبُتلا             َولِكْن ِطالِبْيلا ِلما فاَت ِمْن َعْقِمْي 

  (2):كيصكره في قكلو. تسمب عقمو كتتركو تائينا يسير عمى غير ىدل، كما يقمؽ العذرم ىك الفراؽ

                                                                                 (الكامل)                                                                                       

 الُمَتلمِّرلِ  َدْمــــــِعكَ  َبــــواِدرُ  َوَجــــَرتْ              َيْعَجــلِ  َلمْ  َوَلْيَتهُ  الِفـــــراقُ              َعِجــــلَ 

تيطًفئى  شبو الفراؽ بإنساف عجؿ متسرع ال يمتفت يىميننا كال يىسارنا ، كلـ يجد سكل الدمكع ؛ ًلتيبىرٍّدى كىًبدىهي كى
 . فىتيمىيا 

                                                         (الطويل)                      ( 3): رقة اإلحساس عنده تنـ عف كمف االستعارات التي 

          َوما ِزْلُت ِبْي يا ُبَ ْيَن َحتَّى َلَو انَِّنْي             ِمَن الَوْجِد َأْسَتْبِكي الَحماَم َبَكى ِليا 

. يصكر الحماـ رجبلن باكينا متضامننا معو مف شدة كجده ببثينة 

 في أنؾ تثبت معنى ال يعرفو السامع مف المفظ ، كلكف يعرفو ًمٍف  ))        كيتحدد مكضػكع االستعارة
 (4).((معناه 

      كيصعب عمى المغة العادية أف تجارم االستعارة ؛ فيي مف أنماط الصكرة ، كىي ليست مجرد 
زينة أك زخرؼ ، كلغتيا قادرة أف تعبر عف انفعاالت الشاعر كأحاسيسو ، كحذؼ أحد طرفييا ال يعني 

 . إىمالو ، بؿ يخمؽ جيدنا إضافيًّا لمبحث عنو ؛ فبغيره ال يكتمؿ المعنى 

                                                           

 .98، ص الديوان  جميؿ بثينة ، (1)

  .114 ، ص ن.  م  جميؿ بثينة ،(2)

  .139 ، ص ن. م جميؿ بثينة ، (3) 

 . 224 ،  ص الصورة الفنية جابر عصفكر ، (4)
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ا        كتميزت االستعارة عند كثير عزة مف غيره بتناكلو االستعارة التمثيمية ؛ حيث يظير فييا شيخن
ا كمف ذلؾ                                                                                                                                                                                       (الوافر)                                          (1): جميبلن ناًصحن

       النَّفادِ  إلى َتِصيرُ  َبِقيتْ  َوَلوْ                     َيْوماً  ُبدَّ  و َذِخيــــــــَرةٍ               وُكلُّس 

حساسو . كذخيرتو العمر الذم أكشؾ عمى النفاد ، كىذه الصكرة تنـ عف دنك األجؿ كاتسامو بالكقار كا 
ممزكج بالشيخكخة ؛ ما جعمو يركز عمى ىذا النكع مف االستعارات ؛ ليعبر عف خبلصة تجاربو في 

 .الحياة 

   (                                                                     الوافر)     (2):       كفي القصيدة نفسيا يقدـ نصيحة لمف ينادم أمكاتنا بقكلو 

ُتناِدْي   ِلَمنْ  َحياةَ  و َولِكنْ                     َحّياً  ناَدْيتَ  َلوْ  َأْسَمْعتَ              َلَقدْ 

       كىذا البيت أصبح مثبلن يضرب عمى المجاز كاالستعارة التمثيمية ، كمف الطبيعي أف يقدـ 
 .مجمكعة مف النصائح نابعةن ًمٍف مىشاًعرى مضطربةو ًلضيًؽ الكقًت بعدى أف تقدمت بو السف 

       كمف المكاضع التي يعترؼ فييا كثير عزة بجميؿ غيره صكرة يبيف فييا الفضؿ  أكالن ، ثـ 
لمممدكح عبد العزيز بف ليمى ، كحس الشاعر ديني يبتعد فيو عف الدنيا كممذاتيا ، كأصبح يتكمـ في 

                                 (الوافر)                  ( 3): األمكر األخركية كالدنيكية التي ستنجيو مف السؤاؿ 

 ارِتغاِب   ُذوْ  َنواِلكَ  في َلْيَمى                   َوَأنِّري اْبنِ  َنَدى ُ مَّ  اُ              َفَمْوو

  (الطويل)     (4):       ثـ يىٍرًسـي صكرة يعترؼ فييا بخطكرة االقتراب مف محبكبتو 

  َأَظمَّتِ  َقدْ  ُشـرَّعاً  الَمنايا رََأْيُتلا                  رََأْيتُ  ما ِإذا َحتَّى             َتَمنَّْيـُتلا

                                                           

 .139 ، ص الديوان كثير عزة ، (1)

   .المكان نفسه (2)

 . 70 ، ص ن. م  كثير عزة ، (3)

 .82، ص ن . م كثير عزة ، (4) 
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       يقدر خطكرة اقترابو منيا ؛ إذ تحيط بو المنايا كتظممو ، كيبدك أنو غير جاىز لمقياـ بمثؿ ىذه 
 .المغامرة بعدما غزا الشيب رأسو ، كحساباتو حسابات إنساف كبير بعيد عف الطيش كالتيكر

الكد :      كفي صكرة أخرل يؤثر بقاء الكد كعدـ فساده مع بخؿ عزة ، كاالستعارة تجمع بيف نقيضيف 
     (1): كالبخؿ ؛ ألف البخؿ يجمب كرىنا ، كما يجمب الحب ىك العطاء 

                                                          (الطويل)                                                                       

ـُ  َوالُودُّس  َأْسَماءُ  َلَعمَّلا                 ُتَفاِرُقنا فيلا الَبْذلِ  ِبَغْيرِ             َوَأْرَ ى  َصاِل

رى يىٍكميفي في ديمكمة ىذا الحب كتطكيره  .      كعمى الرغـ مف ىذا التناقض إال أف لمصكرة بيٍعدنا آخى
                                                                 (الكامل)                                                          (2): كفي قكلو 

وا َسِمْعُت َكاَلَمَلا  َكَما َيْسَمُعونَ            َلوْ  َوُســــُجوَدا   ُركَّــعاً  ِلَعزَّةَ                 َخرُّس

مالييا      يبيف صكرة الرىباف كىـ ساجدكف ليا إذا ما سمعكا حديثيا ؛ لما فيو مف طيبة كلذة ، كىجى
ًشرىًعيا   . يحررىـ مف طقكس الكنيسة كى

ال تبتعد عف " الذخيرة، النفاد، حياة ، حٌبان، ا، ندل، المنايا، شرعان، الرككع، السجكد "     ككمماتو 
 .نطاؽ الديف، ككميا جاءت في قضايا دنيكية كأخركية، كما تدؿ عمى حصر تفكيره بما ينفع اإلنساف

  (الطويل)                     ( 3):      كيصؼ كداعىو ليا في اليكـ المعركؼ بيكـ الشبا 

َيْشلُد   الَوْجدِ  َغاِئبِ  ِمنْ  ُيَرى و َلَعــــــمَُّه             ِبما َأْمِعْن ؛ الَعْينِ  ِلَماءِ           َأُقولُ 

 

                                                           

  .102 ، ص الديوان كثير عزة ، (1)

  .113، ص ن . م كثير عزة ، (2) 

 . 116، ص ن . م كثير عزة ، (3) 
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        يخاطب دمع عينو كيطمب منو أف ينيمر؛ ليبقى شاىدنا عمى عمؽ حبيما كصبلبتو، حيث 
  (1): ركبت الصكرة مف استعارتيف ؛ لتسند الكاحدة منيما األخرل ، كمف الصكر المماثمة 

                                                     (الطويل )                                                                           

َتَناَللا   َأنْ  ـ َفاْنَتِظرْ  ـ َيْومـــاً  َســــــــِحيَقًة             َلَعمَّكَ  َمرَّتْ  الطَّْيرُ  ما ِإذا           أىقيكؿي 

 .      يرقب طير البشارة متفائبلن إذا مىرَّي بعيدنا ، كيطمب منو التكقؼ ؛ لعمو يظفر بيا 

      (2):       كمف االستعارات المتشابية بيف قيس ليمى ككثير عزة قكؿ األخير 

  (الكامل)                                                                                          

َحى َشْمَس  َخاَصَمتْ  َعزَّةَ  َأنَّ            َلوْ   َللا  َلَقَ ى ُمَوفَّقٍ  ِعْندَ  الُحْسنِ  في           ال ُّس

 (الطويل  )            ( 3): كيقكؿ األكؿ 

           ُمَنعََّمٌة َلْو قاَبــــــَل الَبْدُر َوْجَللــــــــــــا           َلكــاَن َلُه َفْ ــــــٌل ُمِبْيٌن َعَمى الَبـْدِر  

        استخدـ العذريكف ما يسمى التشبيو المقمكب ، ال سيما في الجماؿ ، كلـ يسمحكا لمطبيعة مف 
األكؿ مجاممة المحبكبة، : كىذا الحكـ يحمؿ أكثر مف احتماؿ. شمكس كأقمار بالتفكؽ عمى محبكباتيـ

كما أشير إليو تأثره عمى . كالثالث منافسة كيثىيٍّرو في حبيا . كالثاني عدـ دراية القاضي بأسرار الجماؿ 
 ( 4): مستكل المعنى بينيما ، كىناؾ تأثر عمى مستكل المفظ عند جميؿ 

 (الطويل  )                                                                                      

َبْيَنــــــــــلا             َوَبْيَن َحواِشـــْي َ ْوِبلا َظلَّ َيـــْجَرُح   الذَّرُّس  َيـــــــْدُرجُ  َلوْ              ُمَنعََّمةٌ 

                                                           

 .223 ، ص الديوانكثير عزة ، (1) 

  .235 ، ص ن. م كثير عزة ، (2) 

 . 162ص  , الديوان,  مجنكف ليمى (3) 

  .33ص  , الديوان,  جميؿ بثينة (4)
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  (1): كمف االستعارات التي تتصؼ بالطابىًع الديني " . منعمة "     حيث جاء في كممة 

                                                                                                                                (الوافر)                                                                                      

ـــــــالِد   ِبالطَّــــــِرْيفِ  الَمنايا            َوَقْيتُــــــكَ  َحَدثِ  ِمنْ  ُفْوِدْيتَ                َفَموْ  َوِبالتِّـر

برازه "  التبلد –الطريؼ "      كيككف غرض الشاعر عندما يأتي بالتضاد   . تككيد المعنى كا 

                                                                                                                                                         (الطويل  )                            (2): كىناؾ استعارات تتصؿ بقضايا اجتماعية 

َشْمال ؟  ِبلا َيْوماً  األيَّامُ  َتْجَمعُ  َجمٌَّة          َمَتى والَحَواِدثُ  ِشْعري َلْيتَ                َفَيا

يختار كينتقي ما يحمك لو .      ًإفَّي فىضاءى الشاعر العذرم يعج بالصكر كاألخيمة ؛ لكثرة أمانيو 
مرتبط بزمف ما " متى " كيطيب ، كعندما يشعر بالضيؽ يمجأ إلى االستعارة ؛ لتخفؼ عنو ، كالسؤاؿ بػ 

 .يجعؿ اإلنساف قمقنا 

     كبعد التأني في النظر إلى عبلقة التمني كالرجاء باالستعارة، تعد ىذه العبلقة رافدأن  لمصكرة 
 .الشعرية ، كقمما نجد صكرة عند العذرييف تخمك ًمٍف تىمىفٍّ أك رجاء 

ٌدان عمييا  مىوي رى مى مىوي بىدىالن ًمٍنوي ، ككانت في خصاـ معو ، فىخاطىبى جى مى يَّيٍت جى مىرَّيٍت عىزَّيةي بو ، فىحى     كى
ا مشتركنا                                                                         (البسيط  )                  (3): باستعارات متتابعة ؛ ليبمكرى مكقفنا كاضحن

  والَعَملُ  اإِلْدَوجُ  َمسَّكَ  وما            ِعْنِدي ِمَقةٍ  َذا ِزْلتَ  ما َحيَّْيَتلا ُكْنتَ           َلوْ 

اإِلِبــــــُل  َتْنِطقُ  َلوْ  َتكميَمـلـا              َورامَ  أعرُفلا ُكْنتُ  ما َجَزعٍ  ِمنْ           َوَودَّ 

َرُجــــــُل  يا ُحيِّريتَ  َجـَمـلُ  يا لي فأشكَرها              َمكانَ  كاَنتْ  التَّحيَّةَ           َلْيتَ 

                                                           

  . 139ص  , الديوان,  كثير عزة (1)

   .214، ص ن . م كثير عزة ، (2) 

  .252 – 251، ص  ن . م كثير عزة ، (3) 
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لىكىفاهي مىشاؽَّي السَّيفىًر  بَّيوي كى مىوي تىكىمَّيـى كىعىرىؼى كاًجبىوي ًبرىدٍّ التحيًة عمى عىزَّيةى لىناؿى حي مى       تمنى كيثىيٍّره لىٍك أىفَّي جى
بًٍّيما ؛ ًلما رآهي ًمٍف تىشىكُّؽو ؛ ًليىًرؽَّي قىٍمبييا عميو  ميوي في حي مى سَّيطى جى  .كالعمؿ ، كىرىًغبى أىٍف يىتىكى

ييبىسٍّطي األمر بكضع كممة  ًمًو ، كتمنى أف تككف لو ، كى مى    كيشعر كيثىيٍّره بالحرج بعدما ذىىىبىت التحيةي ًلجى
مىؿي : " مكاف أخرل  ؿي " تستبدؿ بػ " يا جى  " .يا رىجي

     كبالصكرة ينقؿ العذرم إلى عالـ مبلمس لمكاقع يمارس فيو حياتو بعيدنا عف المعكقات كالعقبات 
 .إلى أف يصطدـ بالكاقع نفسو ؛ فيرل حينئذ ما الفرؽ بينيما 

        كالصكرة تيغىيٍّبي العيذرمَّي كقتنا طكيبلن ، كتجعمو يعيش بعيدان عف طمكحاتو كتطمعاتو دكف أف 
 .يشعر بذلؾ 

 

 الكناية -  ال اً 

كيعرفيا . عمى تجسيـً المعاني كجعًميا قادرة عمى النبض كالحياة - كما لبلستعارة -      لمكنايًة قدرةه 
رَّيحى )): أبك ىبلؿ العسكرم  ييعىرَّيضى ًبًو كال ييصى  أف ييكىنَّيى عف الشيء كى

)). (1) 

 لفظ أيًرٍيدى ًبًو الًزـي معناه ، مع جكاز إرادة معناه حينئذ ))     كالكناية 
)) . (2) 

 تفخيـ المعنى في نفس المتمقي ، كأبرز ميزة ليا عمى غيرىا مف ))     كمف أىـ خصائص الكناية 
الصكر الببلغية أنيا الكسيمة الكحيدة التي تييىسٍّري ًلٍممىٍرًء أف يقكؿ كؿ شيء ، كأف يعبر بالرمز كاإليحاء 

ا أك ممكمنا  عف كؿ ما يجكؿ في خاطره دكف أف يككف محرجن
)).(3)     

                                                           

  .334 ، ص كتاب الصناعتين أبك ىبلؿ العسكرم ، (1)

  .273 ، ص اإلي احالخطيب القزكيني ، (2) 

 . 82 ، ص ظواهر أسموبية في سيفيات المتنبيفاطمة النصيرات ، (3) 
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( 1):  كصكر الشعراء العذريكف الكثير مف أحاسيسيـ كأحبلميـ كمتاعبيـ عبر الكناية، كمف ذلؾ 

  (الطويل)                                                                                        

الَوْرِد   َوَرقُ  ِجْمَدها ِمْنلا خاِلًصا               َلَخدََّش  الَوْردِ  ِمنَ  َ ْوباً  َلِبَستْ           َوَلوْ 

كناية عف النعكمة المفرطة كالرقة المتناىية ، كيحاكؿ أف يثبت ذلؾ مف خبلؿ ىذه الصكرة التي تمنى 
 .لك حدثت ، كقصده مف الكناية ىك المبالغة 

     كترتبط القيمة الجمالية لمصكرة بمدل التأثير الذم تحدثو في النفس ، كمدل تجاكبيا معو ، كمثؿ 
.  ىذه الصكرة تبعث عمى السعادة كالترؼ 

                                                           (الطويل) (                                                                                         2): أىمَّيا في قكلو 

 َفَمْو كاَن واٍش ِبالَيماَمـــــــــــِة داُرُ              َوداِرْي ِبَأْعَمى َحْ َرَمْوَت اْهَتَدى ِليا           

     فكىنَّيى فيو عف اىتماـ الكشاة بفساد حبو كتخريبو ، كىي صكرة تبعث عمى القمؽ كالخكؼ ، كنرل 
لى ما ىك أبمغ   . الشاعر يبتعد في تعبيره إلى ما كراء الحقيقة كا 

ذا التقى التمني مع الصكرة كانت أعمؽ في المعنى كأكضح في الداللة كاألبعاد ، مع أف كؿ       كا 

.  صكرة تخضع لمذكؽ الشخصي 

                                                                     (3): كقكلو 

                                     (الطويل  )                                                                                      

           ُمَنعََّمٌة َلْو قاَبَل الَبْدُر َوْجَلـــــــــلا                َلكاَن َلُه َفْ ٌل ُمِبْيٌن َعَمى الَبــْدِر 

                                                           

 .72 ، ص الديوانقيس لبنى ، (1) 

 . 124 ،  ص ن.م قيس لبنى ، (2) 

 .162 ، ص الديوان مجنكف ليمى ، (3) 
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     كناية عف استدارة الكجو كخمكص بياضو ، كالشاعر ؛ لشدة إعجابو بيا لـ يقؼ عند الحقيقة ، بؿ 

ًرٍيفى ، كتؤثر فييـ ، كىك يتمنى أىٍف تككف كما أرادىا ، كلكف الصكرة  استعاف بالصكرة ؛ لتذىؿ اآلخى

الحسية تختمؼ عف المعنكية ، كال ننكر أنيا لكحة جميمة تحمؿ في جنباتيا منافىسىةن ألىٍجمىًؿ أىضكاًء 

 . السماًء لىٍيبلن 

                        (الطويل  )                                                 (  1): كفي قكلو 
 َيَماِنَيا َيُكونَ  َأنْ  ِإوَّ  الَبْرقَ  ُمَصعِّردًا                    َووَ  ِإوَّ  السَّيرَ  ُأِحبُّس  و َأو

؛ لظيكر نجـ سييؿ فييا الذم ييرىل بريقيوي مف " يمانيا " كناية عف شدة تعمقو بيا ، كربط البرؽ بكممة 

 .مسافة بعيدة 

  ( 2):       كيتمنى الشاعر في كؿ صكرة يرسميا أف تصبح كاقعنا مممكسنا ، كفي قكلو 

                                                                                    (الطويل)                                                                              

نْ  باَبةِ  داءِ  ِمنْ  ِمتُّس            َواِ  َأْبِمغا               َشِبْيَلَة َ ْوِء الشَّْمِس ِمنِّرْي َسالِميا   الصَّ

 . يكني عف الطمة البيية ًلمىٍيمىى ؛ حيث شبييا بضكء الشمس كقت إشراقو 

                                                                                       (الطويل  )     (3): كالكنايات عند جميؿ قريبة في ألفاظيا كمعانييا مف كنايات السابقيف 

غارُ  النَّْملُ  َدَرجَ            َفَموْ  النَّْمـــِل   َمْدَرجُ  ِجْمِدها َأْعَمى أَلْنَدبَ  ِبِجْمِدها                الصِّر

كناية عف النعكمة ، كىك يتمنى أف يككفى قريبان منيا ؛ ألنو أحؽُّ الناًس بيا ، كربما يحتاجي ىذا النمطي 
. مف الصكرة إلى جيدو عقمي أكثر مما تحتاجو األنماطي األخرل 

                                                           

  .261 ، ص الديوان مجنكف ليمى ، (1) 

  .المكان نفسه(2) 

  .109 ، ص  الديوانجميؿ بثينة ،(3) 
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                                                                            ( 1):   أىمَّيا في قكلو 

                                                               (الطويل)                                                                                         

لَّ           َتَرى ياحَ  َيْمَعنَّ  الزُّس ـُ  َللا َهبَّتْ  ِإنْ  َوَبْ َنةُ                   َجَرتْ  ِإذا الرِّر ْي   َتْفَرحُ  الرِّر

فكناية عف النحافة الشديدة لدل مجمكعة النساء تمؾ التي تككف في ميب الريح ، ككناية أخرل عف 

السمنة الرشيقة التي تتمتع بيا بثينة ، كبيا تككف قادرة عمى الصمكد أماـ الريح ، كتمنى ليا أف تبقى 

. عمى ىذه الحاؿ 

                                                                                                                             (  الطويل)                                   (2):      ككنى جميؿ عف الشكؽ بقكلو 

نِّري  َيُكْوُن  الَمَنامِ  ِفيْ  ِلـَقـاءً  َلـَعـلَّ  َنْعَسٌة                   ِبيَ  وما أَلْسَتْغِشي           وا 

      كالصكرة يدعميا التمني كالرجاء ؛ لكي تبقى ساطعة ال ضبابية فييا ، كما نراه ينتقي كمماتو 
 ".أستغشي ، نعسة ، المناـ : " متجانسةن ًلرىٍصًؼ الصكرة 

                                                  (الكامل  )                        (3):       ككنى جميؿ عف الكصاؿ كالمحبة بقكلو 

َرَساِئِمي   َأَتْتكِ  َأوْ  َوَصْمُتكِ  َفْ الً                  ُقالَمةٍ  َكَقْدرِ  َقْمبي في َكانَ             َلوْ 

لك أف حبيا كصؿ أىٍدنىى الدرجات ، :        ال يستجيب جميؿ لنساء الحي كيخاطب بثينة كيقكؿ 
بَّيًتٍي  مىحى دٍٍّم كى مىٍت عمى كي ـى المقمكـً مف طرؼ الظٍُّفًر ، لىحىصى ٍج  .قاصدان بذلؾ حى

                                                       (4):  كمف الكنايات عند كيثىيٍّرو 

                                                           

 .34، ص الديوان  جميؿ بثينة ، (1)

  .128، ص ن .  م جميؿ بثينة ،(2) 

  .107،  ص ن . م  جميؿ بثينة ،  (3)

  .58 ، ص  الديوان,كثير عزة (4) 
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                                                                                                                          (الطويل  )                                                                                    

   َتَتَقرَّبُ  َأْصبَحتْ  ِبَرْ َوى ِلُعْصمٍ                 َحِدي َــــــــــــــلا الَوِلْيدِ  ُأمُّس  َبَذَلتْ          َوَلوْ 

يىفتحي كيثىيٍّره قناةى اتصاؿو بيف عىزَّيةى كىكيعيكًؿ الكحًش التي تعيش بجبؿ      كىي كناية عف مكصكؼ ، كى
 .رىٍضكىل ؛ لييثًبتى أىفَّي كبلـ عىزَّيةى مؤنس ليا ، كجاءت ىذه القناة بجامع الجماؿ بينيا 

 (الطويل  )                                                     (1 ):كيكني في قكلو 

  الَمَساِرحُ  َتَسْعهُ  َماٌل َلمْ  ُكمَُّه               أَلْهِمكِ  الَوْدعِ  ِذي ُأمَّ  ُحبِّري            َوَلْو َأنَّ 

ؿى إلى أمبلؾ  كَّي .  عف شدة حبو لمحبكبتو ؛ فىبل تتسع لو المىساًرحي ًإذا ىك تىحى

                                                  (الوافر  )                                              (2): ككنى عف أفكاره بقكلو 

َصَوادي   بلا َبِمْمنَ  َلوْ  َنْفسي                   إَلْيَلا َوَبَناتُ  َظِعيَنٍة ،             َأَحبُّس 

. كبنات النفس ىي األفكار 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .99، ص  الديوان ,كثير عزة (1) 

.جمع صادية كىي العطشى :  ، صكادم 137 ، ص ن. م , كثير عزة (2) 
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 ظواهر أسموبية: المبحث الرابع 
 

ظواهر تركيبية  - أووً 
 

التَّيكراري ككثافةي األفعاؿ ، ككثافةي : مجمكعةه مف الظكاىر ، منيا -  في ىذه الدراسة –     لىفىتى النَّيظىرى 
. الميضاؼ كالميضاؼ إليًو ، كالتقديـً كالتأخيًر كالطباؽ 

التَّكرار  - 1

( 1).كعىدَّيىا أبك ىبلؿو العسكرمُّ نىمىطان مف أنماط اإلطناب، القيدىماءي  مف الظكاىر التي تطرؽ ليا      

عىؿى التكرارى قسميف   يأتي في  )) المفيد مف التكرار كىعىدَّي تىكرارى المَّيفًظ ، كتىكرارى المعنى ،: أىٌما ابفي األثيًر فجى
نَّيما يفعىؿي ذلؾى ؛ لمداللة عمى العناية بالشيء الذم كررتى فيو  الكبلـ ؛ تأكيدان لو ، كتشييدان ًمٍف أٍمًرًه ، كا 

ًو  كبلمؾ ، ًإٌما ميبالىغىةن في مىدًحًو أك في ذىمٍّ
)). (2) 

. كالتكراري جاء في الجممة كالكممة كالحرؼ ، كتركت األخير لمدراسة الصكتية 

                                                                        (الطويل  )                       ( 3): كمف أمثمة ذلؾ قكؿي قيًس ليمىى : َتكراُر الُجممة - أ

ـِ  َنِسْيمَ  يا              َأو ْي  َوَرِ ـْيــــــــتُ  َأْرَ ْيـتَـنـي ِإذا جــاِئٌر            َعَمــيَّ  ُحْكُمكَ  الرِّر

ـِ  َنِسْيمَ  يا              أوَ  ْي  َلَبِمْيتُ  الـَلـَوى ُيْبِمْيهِ  الـنَّـاسِ  واِحدًا             ِمنَ  َأنَّ  َلوْ  الرِّر

 (الطويل  )                                                               (4): كقكليوي 

ـُ  َحـْمـِقـكَ  أْوداجِ  ِمنْ  و ِصْحَت َبْعَدُ            َوَأْمَكنَ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا              أو َذابـ
                                                           

   .173  – 172 ، ص  كتاب الصناعتينأبك ىبلؿو العسكرمُّ ، : ينظر ((1

  .147 / 2 ، الم ل السائر ابف األثير ، ((2

  .116 ، ص الديوان مجنكف ليمىى ، ((3

  .229 ، 125 ، 122 ص  ن ،. م  مجنكف ليمىى ، ((4
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َتْصُرُخ  أْنـتَ  َخبِّرْرِني ِبَما َلْوَعِتْي            َفَوْيـَحـكَ  الَبْيِن َهيَّْجتَ  ُغـرابَ  يا             َأو

    تَـَكـمََّمـا َأنْ  َفاْلَتِمــْس  ِلَمْيَمى هاِبطًا            ِباَلًدا ُكْنتَ  ِإنْ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا             أو

ـى النداءى مىعى التكرار ؛ ًليىجعىؿى البعيدى في منزلة القريب ، كما جاءى التَّيكراري ًمٍف باًب اإلفياـً   استىخدى
 معنىى التَّينبيًو ، كتىعمك فييا نىبرةي – في ىًذًه األبياًت –كتكضيًح األفكاًر كىالمعاني ، كيتضمفي التَّيكراري 
ًمٍف مىكاًضًع التَّيكراًر قىٍكليوي                                                                                                                                              (الطويل)                             (1): التحدم كالرَّيفًض ، كى

َقــْفـِر   َبَمدٍ  في الَحْوذانِ  َنْرتَـــــــــــــِعي             ِريـاً ا ِمنَ  َغـزَاَلْينِ  ُكنَّا َلـْيـتَـَنـا             َأو

 َوْكــــرِ  ِإَلى ِبالـَعـِشـيِّر  وَنأِوي َمـــــــــــــــَفاَزٍة              َنِطْيـرُ  َحَماَميْ  ُكنَّا             َأو َلـْيـتَـَنـا

اْلَبْحِر   ِفـي ُنَمجِّر ُ  أْمَسْيَنا َنـْحـنُ  َنْرَتِمْي             إذا الَبْحرِ  ِفيْ  ُحـوتـَانِ              َأو َلْيَتَنا

ؿى إلييا مف  يٍّري الشاعري نٍفسىوي بيف مجمكعةو مف األمنيات التي كىصى      في ىذه المقطكعة الشٍّعًريَّيًة ييخى
ةو ؛ فىعندىما تمنى أف يككنا غزاليف كاف مف باب العيش الكاحد  ممىةو ًبنىتيجى بىطى كيؿَّي جي خبلًؿ التَّيكراًر ؛ حيثي رى

كالمسكف الكاحد ، كعندما تمنى أف يككنا حمامتيف قصد بذلؾ األسرة الكاحدة المشتركة في إحضار 
                                                                         (الطويل  )                                 (2 ):كمف تكرار الجمؿ عند جميؿ بثينة . الرزؽ 

 َلسـَِعْيُد     ِإذنْ  ِإنِّرــي الـقُـَرى                   بــواِدي َلْيَمةً  َأِبْيَتنَّ  َهلْ  ِشـْعــِريْ  َلْيتَ            َأو

الَفْجِر ؟  َســاِطـعَ  َنـَرى َحتَّى َكَمْيَمِتنا                   َلْيَمةً  َأِبْيَتنَّ  ِشــْعـِري َهلْ  َلْيتَ            َفيا

 تَـــــالِق ؟ َبـْيـِنـلـا ِمنْ  َبْعدَ  َلنــــا ُبَ ْيَنُة بــــــــاَنْت                   َهلْ  ِشـــْعـِرْي ِإذا           َلْيتَ 

ِبَجِمْيِل  سـاَعـَدتْ  َقدْ  النََّوى َوَلْيتَ                    َرواِجـــــــــعٌ  َمَ ْينَ  َأيَّاماً  َلْيتَ            َأو

 

                                                           

  .169 ، ص الديوانمجنكف ليمى ، ((1

 .111 ، 97 ، 59 ، 39 ، ص  الديوانجميؿ بثينة ، (2)
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يكرر جميؿ بثينة بأغمى ما يممؾ كىك شعره الذم ينطؽ باسمو ، كلكاله لما ارتفعت مكانتو بيف        
مىكىةى الشعر ، كأراد أف يظير ضعفو كسكء  المحبيف ، كىناؾ كثيره مف المحبيف المغمكريف ؛ لفقدانيـ مى

. حالو مف خبلؿ ىذا التكرار 

يَّيزى بيا كيثىيٍّري عىزَّيةى ًمٍف غيره قكليوي المكركري                                                                             (الطويل  )     (1): كمف المكاقؼ الصعبة التي تىمى

 ِليـــــــا َلَبـَكى َقـْبـــرِ ِ  ِفيْ  َمـيِّرـــــــتٍ  َأصاَبِنْي              ِإَلى َقدْ  الِذيْ  َأْشُكـوْ  َلوْ  َعزَّ            َأيا

ِليـــــا  َلَر َـى َدْيــــرِ ِ  ِفـيْ  راِهــــــــبٍ  َأَصاَبِنْي              ِإَلى َقدْ  الِذيْ  َأْشُكوْ  َلوْ  َعزَّ            َويا

 ِليـا وْنَحَنى الـذُّسَرى َصْعبِ  َجَبلٍ  َأَصاَبِنْي              ِإَلى َقدْ  الِذيْ  َأْشُكوْ  َلوْ  َعزَّ            َوَيا

 ِليـــا وْنَبَرى ُجــــــْحـرِ ِ  ِفيْ  َ ْعَمبٍ  َأَصاَبِنْي              ِإَلى َقدْ  الِذيْ  َأْشُكوْ  َلوْ  َعزَّ            َوَيا

 ِليـــــــــا   َلَعدا َقـْيــــــِد ِ  ِفيْ  ُمـْو َـقٍ  َأَصاَبِنْي              ِإَلى َقدْ  الِذيْ  َأْشُكوْ  َلوْ  َعزَّ            َوَيا

      لجأ إلى التكرار ًلييبىيٍّفى العزيمةى التي كاف يتمتعي بيا كالصبرى الذم تحمى بو، كالتباىيى بقكًة إقناًعًو ، 
. كما أراد أٍف ييبىيٍّفى ىىٍكؿى المىصاًئًب التي كاف يرزح تحت كطأًتيا 

لـ يكتًؼ العذريكف بتكرار الجممة ، بؿ ظير في شعرىـ تكرار الكممة التي يككف  : َتكراُر الكممة- ب
كالتكرار في الشعر يكتسب . الشاعر معنيًّا بيا كيحكـ حكليا ؛ ًلما ليا مف داللة كتأثير في النفس 

                                                                                                                                                                          (الوافر  )         (2): دالالتو إيحائيةن قد تفكؽ دالالت المغة الشعرية نفسيا ، كمف ذلؾ 

تُــــــــــــــرَاَبا  َأْمـَسْس  َلـمْ  َأْنـتِ  ُلَبْيَنى                  َوَلـْووَ  يـا َأْرِ ــــــكِ  تُـرابَ           َأَمسُّس 

  (الطويل)                                                                           

ْمَنهُ  َنـْكـِب   َعَمى َنْكباً  َيْزَدْدنَ  ُسْفَنهُ  ِإذا                  اْرَتَشْفَنهُ  َيـسـَتِطعنَ  َلوْ           َتَشمَّ

 
                                                           

 . 383 ، ص الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّري   (1)

  .59 ، 55 ، ص  الديوانقيس ليبنى ،  (2)
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                                                                          (الطويل  )                                                                (1): كقكليوي 

لِ                َفاْعَمِميْ  َواِ  َلْستِ  َصْبرًا َنْفُس           َفيا  َحِبْيُبلا َعـْنـلـا غابَ  َنْفسٍ  ِبَأوَّ

َلْيُت ؟  الَقِ يَّةِ  َفْوتَ  ُتْرِجَعنْ                َوَهـلْ  ِفراِقـــــــــــلـا َقـْبــــلَ  ُمتُّس  َأنِّري َلْيتَ           َفيا

 (الخفيف  )                                                                          

 َيـُعـــــــــْودُ  ِفْيَمــــنْ  تَـُعـْودُ  و َأْقِ ــــــــْي               َأنَّلـا ُ مَّ  تَـُعـْوُدِنـيْ  ُلْبَنى           َلـــــْيتَ 

، كالثاني " أىمىسُّ ، تيراب "       تناكلت تىكرار الكممة أفقينا فقط ، كفي البيت األكؿ جاء في الكممتيف 
" . تعكد " ، كفي األخير جاء التكرار في كممة " نكبنا " في كممة 

      كفي الشعر يتسمح التكرار ًبطاقاتو غنية ؛ ألنو في قالىبو ًشعرمٍّ محصكر، ال يخسر مف قيمتو، 
تىفريًعًو  مَّيـً المكسيقيٍّ كى ـي تىجانيسي حركؼ الكممات في بناء السُّ . كما ييٍسًي

ري قيسي ليبنىى  الكممة في مسعنى منو إلبراز المعنىى الذم - في طائفة أيخرىل مف األبيات -       كييكىرٍّ
                                                                                  (الطويل  )                                                          2)): يريد تأكيده 

َلَســــــــِعـْيـُد  ِإنَِّنيْ  َيـْوًمـا ُعـْدنَ  َفِ نْ                تَـُعــــــْودُ  َمـَ يـْــــــــــنَ  َأّيـــــاًما َلْيتَ          َأو

 الـَوْردِ  َوَرقُ  ِجْمَدها ِمـْنـلـا خاِلصــًا               َلَخدََّش  الَوْردِ  ِمنَ   َـْوًبا َلِبَستْ          َوَلـوْ 

  ِمْيــــــــــرُ  ِبَذاكَ  َيـْعـَمـمْ  َوَلـمْ               َلـُمـتُّس  َ ِمْيرِ ِ  ِمنْ  الَلَوى َأْخَفى اْمرأً  انَّ          َلوَ 

 (البسيط  )                                                                             

 َصَبرا َمنْ  َأْجـرُ  ِفْيلا َلكَ  َفما َفاْصِبرْ               ُتطاِوُعِنيْ  َلـوْ  َعْنلا َأْنلاكَ  ُكْنتُ           َقـدْ 

ا "  الكممات – في ىذه األبيات –      كرر  / الكرد ، ضمير / عيٍدفى ، الكرد / يكمنا ، تعكد / أيامن
بىرا / ضمير ، اٍصًبٍر  . كجاء ذلؾ مف باب التأكيد عمى الشيء كاإلعجاب بو " . صى

                                                           

   .70 ، 61 ، 60 ، ص  الديوانقيس ليبنى ،  (1)

 .  75 ، 82 ، 72 ، 71، ص  ن . م قيس لبنى ،  (2)
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َّـي ، كأحياننا " كمف تكرار الكممات  عنده                                                                                     (الطويل  )              (1): في قىكًلًو " حي

            َلـَعـلَّ ُلَبْيَنى الـَيـوَم ُحمَّ ِلقاُؤهـــــا             ِبـَبـْعـِض الِبالِد ِإْن ما ُحمَّ واِقـعُ 

ُتطاوُِع  َوِحْيناً  َأحياناً  تُـعـاِصـْيـكَ  َوالُمـَنـى             ُلَبْيناكَ  َتْمَقى َأنْ             َتَمنَّْيتَ 

رى كممة  َّـي "    كىرَّي رى كممة " حي ؛ " أحياننا " ؛ ألنيا تدؿ عمى الشكؽ الذم يرقص في صدره ، بينما كىرَّي
. ًلييبىيٍّفى تىذىٍبذيبى محبكبتو في مكاقفيا 

رى في مىكاًضعى أيخرىل كممات                                                                                          (الطويل)   (2) " :النـك ، األحبلـ ، جزع ، الخياؿ " كىما كىرَّي

نِّرـي َيكــــــــــْوُن  الَمَنامِ  ِفـيْ  ِلـَقـاءً  ِحْيِنــِه              َلـَعـلَّ  َغْيرِ  ِفيْ  النَّْومَ  أَلْهَوى           َواِ 

َيـِقـْيـــــــُن  الَمَنامِ  أْحــاَلمَ  َلْيتَ  أرَاُكــــــــــــــــــُم               َفَيــا َأنَّـي اأَلْحــاَلمُ            ُتَحدِّر ُني

َفاِنيا  َكـانَ  َلوْ  الَعْينِ  َدْمـعَ  َمْجَزعـــــًا               َوَأْفَنْيتُ  ِليَ  َأَرى َلوْ  َعَمْيلا          َجزِْعتُ 

نِّرـي  َخياِليــــا َيْمَقى ِمـْنـكِ  َخـيـاًو  َلـــَعلَّ                 َنْعَســــــــةٌ  ِبـيَ  َوما أَلْسَتْغِشي          َواِ 

رى لىيا-  أحياننا –        كيىكيكفي التَّيكراري  ًمٍف ميٍشتىؽٍّ آخى ،     " النـك ، كالمناـ "  ، كما في ًمفى الكممة كى
ا " ك مىٍجزىعن ًزعتي ، كى كالكممات التي تكررت تبعث عمى القمؽ ، كىي متصمة بالجانب المعنكم غير ". جى

المحسكس ، كجاء بالتكرار ؛ ًلييٍشًعرى السامع بكجكدىا كيتأكد مف أنيا متعاركة ، كنذكر أفَّي ما كرد ًمفى 
 .  التَّيكراًر ىك ما جاء في أبيات التمني كالرجاء 

ًمٍف مىكاًقًع        كبصرؼ النظر عف نكع التكرار فيك خادـ لممعنى ، ككاشؼ عف أسمكب الشاعر ، كى
                                                                                       (الطويل)        (                                                          3): التكرار عند قيًس ليمى قكليوي 

ْيتَ :           َيُقوُلوَن  ُقُموُب ؟  ِلمعاِشِقْينَ  وَهلْ : وْرَعَوى            فـقُـْمـُت  َقْمَبكَ  َلْو َعزَّ
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ـِ ُحْكُمَك جـاِئـٌر             َعـمـَيَّ ِإذا َأْرَ ْيَتِنْي َوَرِ ـْيـــتُ  ْي            َأو يا َنِسْيَم الرِّر

ـِ  َنِسْيمَ  يا           أوَ  ْي  َلَبِمْيتُ  الـَلـَوى ُيْبِمْيهِ  النَّاسِ  واِحـدًا            ِمـنَ  َأنَّ  َلـوْ  الرِّر

رى الشاعر كممة  ، فأثبىتى كجكدىهي في األكؿ ، كنفاهي في التكرار ، كفي البيتيف األخيريف " قمب "    كىرَّي
. اقتىرىفى التَّيكراري بالشرط ؛ ًلييقًنعى الطرؼ الثاني بما يريد فعمو ، كىناؾ مف يتمذذ في التكرار 

ًمفى التَّيكرارات المتشابية كممة                                                                                                                                                                                                          (الطويل  )                   (1): كما يتعمؽ بيا " المياه " كى

 َتِطْيــــبُ  الِمَيا ِ  واِدي َعـنْ  النَّْفَس  َوو             ُيـِ ـْيـبُ  الِمَيــــــــــا ِ  َواِدي َأَرى و           َأو

الَفجر  َغْفَوة ِمنْ  ُكْنتِ  َنْوًما ُكْنتِ  ُمْزَنـٍة             َوَلو َماءِ  ِمنْ  ُكْنتِ  َماءً  ُكْنتِ  َفَموْ           

 اْلَبحـــــــْرِ  ِفي ُنَمجِّر ُ  َأْمَسْيَنا َنـْحـنُ  ِإذا              َنرَتمـِي الَبــْحرِ  ِفـيْ  ُحْوتانِ  َليَتنا  َأو

رىت الكممات  ، كالكقكؼ عندىا يدؿ عمى أىمية المياه كًغناىا " كادم، المياه، ماء، البحر "         تىكىرَّي
بالثركات، كالكادم لو خصكصية في ميمتىقىى العيشاؽ كما يحكيو ًمٍف أىماًكفى جميمةو؛ فالكادم ماءه ، كالبحر 

ميتىجاًنسنا  ى " كىناؾ تىكراره في كممة . كذلؾ ؛ ًلذا جاءى التَّيكراري منسجمنا كى  (2)" : الحىصى

 (الطويل  )                                                                         

ـِ  َفَمقَ  ِبالَحَصا ِبيْ  ما َأنَّ            َفَموْ  ْيـ ُهُبْوُب  َلُلنَّ  ُيْسَمعْ  َلـمْ  الَحَصا             َوِبالـرِّر

ري كممة  يبلتو ، كييكىرٍّ مًُّؿ قىٍيًس ليمىى كما نىزىؿى بو ًمٍف كى  (3): في قكلو " لحد " بىيَّيفى التَّيكراري ًشدَّيةى تىحى

 (الوافر  )                                                                         

المُّسُحْوُد  َجـَناِئـَزَنا َ ـــــــــمَّـتْ  َلــــــْحـِدْي             ِإَذا كــــــــانَ  َلـْحـــــــــــَدكِ  َلْيتَ            َأو
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دَّيدى التَّيكراري أىمية المصير كنياية المطاؼ ، كمثؿ ىذه الكممة تثير الفزع ، كتذكر بالمكت كعالمو      حى

                                                                                    (الطويل)           (1 ):المجيكؿ ، كمف المحطات التي جاء فييا التكرار عند قيس ليمى 

ِبَعاِئـِد  َلْيــــــَس  الدَّْهـرَ  ِبَرْجـــــــَعٍة             َوَهْيَلاَت ؛ ِإنَّ  َجادَ  الدَّْهـرَ  َأنَّ  َلـْيـتَ            َفيا

           ُمَنعََّمٌة َلـْو قاَبَل الَبْدُر َوْجـَلــــــــلـــا             َلكــــاَن َلُه َفْ ٌل ُمِبْيٌن َعـَمـى الَبـــــْدرِ 

َوْكِر  َعَمى ُعَقابٍ  ِمنْ  الَغَواِدي َ ــــــــِريٍَّة            َسَقْيتِ  َوْكـرِ  الَوْكـرِ  ُعَقابَ  يا           َأو

َلياِليـــا  الرِّركابَ  ماَشى الَغَ ى الَغَ ى            َوَليتَ  َتقَطعِ  َلمْ  الَقومِ  ِركابَ  َفَميتَ           

                                                                                      (الطويل)                                   (2): كمف أمثمة تكرار الكممة عند جميؿ بثينة 

ْرمِ  ِليْ  كانَ           َفَموْ  ْرمِ  َعنِ  َولِكنِّري َصَرْمتُ              طاَقةٌ  صاحِ  يا ِبالصَّ  َأْ ُعفُ  الصَّ

، "صاح " ، كىي دالة عمى البأس كالشدة ، كما تمازجت معيا كممة " الصـر "        تكررت كممة 

فكمتاىما تحتكم عمى أحرؼ مفخمة تفخيمنا كمينا ينسجـ مع كممة         " طاقة ، كأضعيؼي " أما كممتا 

؛ حيث أضفى ىذا التكرار عمى البيت نكعنا مف كضكح المعنى كقكتو ، ككاف ذلؾ الرتباطو " الصـر " 

                                                                               (الرَّجز  )(                                             3): كمف التكرار عند جميؿ بثينة . بالنداء 

َفتْ                 الـَكـفَّـا َوَمـدَّ  المَّهَ  َدعا                 وَلـوْ   َرْجـَفـا الـِجـبـالُ  ِمْنهُ  َلَرجَّ

بىطىوي بالبلـ فىٍت "   جعؿ الرجؼ لمجباؿ مف خبلؿ التكرار المتجسد في المفعكؿ المطمؽ ، كىرى ؛ ًممَّيا " لىرىجَّي

مىؽى اىتزازان في البيت يجعؿ القارئ في تشكؽ لممتابعة ، كيككف ذلؾ مف باب التيكيؿ ال أكثر . خى
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                                                                                   (الطويل)       (1): يستخدـ الشاعر التكرار ؛ ليكشؼ عما يدكر في خمده ، كما في قكلو 

 آِلفُ  ِلْمَبْينِ  َحنَّ  ما الَلَوى َوَلْوو                   الَلَوى وْنَقَطعَ  الذِّرْكرُ  َلْوو          َلَعْمُركَ 

ي          وكيف تؤمِّرُل  ممن الوصلِ  حبلُ  ُجذَّ  وقد                    ُبْعِدها بعد وصَملا ُتَرجِّر

                                                                                    (الطويل) (                                                      2): كمف كثافة التكرار عند جميؿ بثينة قكلو 

غارُ  النَّْملُ  َدَرجَ           َفَموْ       النَّْملِ  َمْدَرجُ  ِجْمِدها َأْعَمى ِبِجْمِدها                     أَلْنَدبَ  الصِّر

     عمى الرغـ مف ليكنة النمؿ الصغير كنعكمتو ، إال أف الشاعر يظيره خشننا يترؾ خدكشنا في جمد 
. محبكبتو ، كأكسىبى التكراري ًجمدىىا نعكمةن ال مثيؿى ليا ، كما أكَّيدى ذلؾ مف خبللو 

     كمف أمثمة التكرار الخارجي الذم يتشابو بو شاعراف قىكؿي كيثىيٍّرو الذم تىشابىوى فيو مىعى قىكًؿ جميؿو 
                                                                              (الطويل)                                                                  (3): السابؽ 

 َبـْيـَنـلـا                   َوَبْيَن َحواِشْي ُبـْرِدها كـاَد َيْجَرحُ  الذَّرُّس  َيـْدُرجُ  َلـوْ             ُمَنعََّمةٌ 

، كفي البيت " يىٍجرىح / الذَّيٌر ، أندىبى / النمؿ الصغير " ، كآخر في المعنى " دىرىجى "     تىكرار في المفظ 
،كيتمنى لك يدرجي النمؿي في ىذا المكاًف؛ كي يثبتى تفكَّيؽى جمًدىا في "بينيا كبيف " نفسو تكرار في كممتي 

. النعكمًة عمى الذَّيرٍّ المَّييًف 

                                                                                     (الوافر)               (4): عىزَّيةى  كمف أمثمة التكرار عند كيثىيٍّرً 

 ُتناِديْ  ِلـَمـنْ  َحـيـاةَ  و َولـِكـنْ                   َحّياً  ناَدْيتَ  َلوْ                َلـَقـْد َأْسـَمـْعـتَ 
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ٍف تينادم / ناديت حيًّا "    التكرار جاء في الكممات  ، كقد أٍشبىوى ىذا التكراري يكـى البعًث عندما " حياة ًلمى
يينادىل عمييـ  . يىٍنًسؿي الناسي ًمفى األجداث كى

رى في قىٍكًلًو  كىرَّي                                                                                   (الطويل  )                                                       ( 1):  كى

 َفاعُل ؟ الُقْربِ  في ا ماذا النَّفس ُقرُبـــــــــلا           إلى ُصـبَّ  ولو أدري ما         ووا

رى كممة  ، كفي تىكراًرًه حىثٌّ عمى القيرًب ًمفى ا، كيتمثؿ بالعبادات "القرب " ككممة " ا "      كىرَّي
بَّيًو  فٍ ))... كالطاعات، كيبدك ميتىأىثٍّرنا بالحديًث القيدًسيٍّ عٍف تقرًُّب العىبًد مٍف رى  ًإلىٍيوً  تىقىرَّيٍبتي  بًشٍبرو  ًإلىيَّي  تىقىرَّيبى  كا 

ا، فٍ  ًذرىاعن ا ًإلىيَّي  تىقىرَّيبى  كىاً  ا، تىقىرَّيٍبتي ًإلٍيوً  ًذرىاعن فٍ  بىاعن لىةن  أىتىٍيتيوي  يمىٍشي أىتىاًني كىاً  ىىٍركى
)).(2 )                                      

( 3)" : خميؿ ، قاؿ "      كمف األمثمة التي تجسد تىكرارى الكممة قكؿ كيثىيٍّرو في كممتي 

                                                                                       (الطويل  )                                                                           

 َخـمــــــــيـلِ  َأَ نُّس  َلْيَمى َنـَعـمْ : َسأَْلَتلا             َفُقْمُت  َلوْ  :ِلْي  قالَ  َخميلٍ  ِمنْ          َوَكـمْ 

 

ك افة األفعال  - 2

        شكمت ظاىرة في أبيات التمني كالرجاء، كالمسح ليذه الظاىرة كاف أفقينا، ككؿ بيت عمى ًحدىةو ، 
كلـ أتناكؿ األبيات التي قمت فييا األفعاؿ عف أربعة ، ككاف ذلؾ عمى حساب األسماء كالحركؼ ، 

                                                                                       (الخفيف  )                                              (4 ):كمف األدلة عمى ذلؾ 

 َيـُعـْودُ  ِفْيَمنْ  تَـُعـْودُ  و َأْقِ ْي                  َأنَّلـا ُ مَّ  تَـُعـْوُدِنـيْ  ُلْبَنى              َلْيتَ 
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      تضمف البيتي أربعةى أفعاؿو ؛ ليظيرى تجدد فكر الشاعر كنشاطو الزائد ، كتزيد ىذه الكثافة مف 
                                    (1): قرب تحقيؽ الشاعر ألمنيتو ، كمف ذلؾ 

                                                                                        (الطويل  )                                                                          

    ُتطاوِعُ  َوِحـْيـًنا َأحياًنا ُتعاِصْيكَ                َوالُمَنى ُلَبيناكَ  َتْمَقـى َأنْ               َتَمنَّْيتَ 

  كقع في كؿ شطر فعبلف ؛ فحدث تكازف في الشطريف ، األمري الذم خمؽ جكًّا مف اليدكء يتناغـ مع 

                                                                        (الطويل  )                                        (2 ):أمنيتو كييٍشًعريهي ًبقيرًب تحقيقيا ، كيقكؿ 

َفاِنيا  َكـانَ  َلوْ  الَعْينِ  َدْمـعَ  َمْجَزعًا             َوَأْفَنْيتُ  ِليَ  َأَرى َلوْ  َعَمْيلا              َجزِْعتُ 

أٌما قيس ليمى فجاءت كثافة األفعاؿ عنده مشابية .      كيشابو ىذا البيت سابقو في تكزيع األفعاؿ 

                                                                                       (الطويل  )                         (3): لقيس لبنى مف حيث غزارتييا ، كمف أمثمة ذلؾ 

ْيتَ :              َيُقوُلوَن    ُقُموُب  ِلمعاِشِقْينَ  وَهلْ : وْرَعَوى             فـقُـْمـُت  َقْمَبكَ  َلْو َعزَّ

  كالبلفتي في األمر أفَّي ىناؾ الكثيرى مف األبيات التي تحكم أكثر مف ظاىرة في البيت الكاحد ، كىذا 

رى عمى تىكرار الكممة ، كمف أمثمة كثافة األفعاؿ كتكرارىا  البيت جاء مثاالن عمى كثافة األفعاؿ كمثاالن آخى

                                                                                         (الوافر)                                                      (4): في البيت الكاحد 

َتعــــــــــوُد  احتَرَقتْ  ُكمَّمــــا َتفاَنْت                  َولِكنْ  احَتَرَقتْ  ِإذا كاَنتْ                َفَمو

                                                           

 . 87 ، ص الديوانقيس لبنى ،  (1)

 . 123 ، ص ن.  م  قيس لبنى ،(2)

 .99، ص  الديوان  مجنكف ليمى ،(3)

 . 130، ص ن .  م مجنكف ليمى ، (4)
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     أربعة أفعاؿ مرتبطة بالزمف الماضي ، كدالة عمى الفناء ، كآخر مرتبط بالمضارع ، كداؿ عمى 

 التجديد كالحياة ، كما ارتبط بالشرط ؛ األمر الذم جعؿ األفعاؿ سمسة ثقيمة أشبيىٍت السمسمة الحديدية، 
                                                          (1): كقكلو 

                                                                                    (الطويل)                                                                              

السََّقما  َيعِرفُ  و عادَ  عاَدْتهُ  ِبَلْجرِها                  َوَلوْ  َأْسَقَمْتهُ  َمريً ا             َتعودُ 

دىٍتوي ، كعادى ، كيىعًرؼ : "      اشتمؿ البيت عمى خمسة أفعاؿ  ٍتوي ، كعاكى ككميا مرتبطة " تعكد ، كأسقمى
بالمرض كما ينتج عنو مف أسقاـ كزيارات ، كما ارتبط ىذا التكثيؼ بالرَّيجاء ؛ حيث كجد الشاعر طريقنا 

                                                                      (الكامل  )                    (3): كفي قكلو .  ًليىٍبرىأى ًمٍف سىقىًمًو ، كىك زيارتييا لىو (2)كاحدنا

َلئيـــــُم  َحِييتُ  َما ِقاَلِتكَ  في َما                َيُذقْ  لمْ  ماِئكَ  َمْنعَ  أْمِمكُ  ُكْنتُ              لوْ 

محاربتو لمئيـ ، كال سيما إذا امتمؾ مفاتيح التحكـ كالسيطرة بمنابع - مف خبلؿ التكرار -      يؤكد 
ًمٍف مىكاًضًع كثافة األفعاؿ عند جميؿ بثينة . المياه                                                                                       (الطويل)                           (4): كى

لَّ             َتَرى ياحَ  َيْمَعنَّ  الزُّس ـُ  َللا َهبَّتْ  ِإنْ  َوَبْ َنةُ                  َجَرتْ  ِإذا الرِّر ْي  َتْفَرحُ  الرِّر

َّـي ًفعمىٍيًف ؛ فىحافىظى البيتي عمى اتزانو ، كالمعنة جاءت مف النساء الخفيفات الكزف عند  كيؿُّ شىٍطرو ضى
ياًف الريح ، كالفرحة تأتي مف بثينة عند اليبكب ، كمف ذلؾ  رى                                                                                      (الطويل  )            (5): جى

ُجـــــــــــُدوُد  َفَدْتك فاعِذْرني لُزْرُتكَ                   َتَرى التي العيونُ  لوو قوَلَلا           وو

                                                           

 . 229، ص  الديوان مجنكف ليمى ، (1)

نَّيثي ، ابف منظكر ، : طريؽ  ((2 تيؤى  " .طىرىؽى "  ، مادة المسانتيذىكَّيري كى

 . 222، ص س .  م مجنكف ليمى ، ((3

 . 34 ، ص  الديوانبثينة ، جميؿ (4)

 . 38 ، ص ن.  م بثينة ، جميؿ ((5
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ككذلؾ . جاء الشطر الثاني مرصكفنا باألفعاؿ في محاكلة منو إلقناعيا بأف اليكل يغار منو كيمكت 
                                                                                      (الطويل  )                                                                     (1): قكلو 

َقْبِرْي  جاَوَرتْ  ِإذا َمْوِتيِ  َحبَّذا َفيا                   َوَبيَنلا َبيِنيْ  ِمتُّس  ما ِإذا           َوجَاِورْ 

؛ ما يخمؽ رنيننا ممتدًّا مف بداية البيت إلى نيايتو ، " جاًكٍر ، جاكىرىٍت "    كىناؾ تىجانيس في األفعاؿ 
ا بالكممات . كبينيما حشكه مف األفعاؿ بَّيذا، جاكىرىٍت " كيصبح إطار الصكرة كاضحن ". جاًكٍر، ًمتُّ ، حى

                                                                                   (الكامل  )             ( 2): كمف أبيات جميؿ التي حممت اسمنا كاحدنا 

َتْعِذِري  َلمْ  ِإنْ  َلَظَمْمتِ                  َلَعَذْرِت َأوْ  الَلَوى ِمنَ  ُأِجنُّس  ِبما َتْعَمِمْينَ             َلوْ 

ـى البيتي باألفعاؿ  ، كلـ يبؽى إال فسحاته " تعمميف ، كأجف ، كعذرًت ، كظممًت ، كتىعًذرم "     ازدىحى
ًب ، كتقديـ الذرائع  خى ضيقة لؤلسماء كالحركؼ ؛ ما يدؿ عمى الحركة كاالنتقاؿ كعدـ اليدكء كالصَّي

. كالبراىيف ، عمى عكس الجممة االسمية التي تتصؼ بالثبات 

                                                                                   (الطويل  )                                     (3 ):كمف أقكالو المتطابقة في األفعاؿ 

 لعمَّلا فقمتُ  الواِشـــــــــي              وغـيَّـرها تبدَّلـــــــــتْ  جـمـيـلُ  يا            وقالوا َنـراهـا

اللواتُف  الحمامُ  فأبكاني طربتُ               وربَّما مّني الـشَّـوقُ  وهـاجَ             طربتُ 

، استخدـ الشاعر أسمكب الحكار الخارجي " طربت / فقمتي ، طربت / قالكا " التطابؽ جاء في األفعاؿ 
ًة اإلقناع  جَّي . في البيت األكؿ كالداخمي في البيت الثاني ؛ ًبحي

كيثىيٍّري عىزَّيةى كىثَّيؼى مف األفعاؿ في بعض المكاطف    (4 ):كى

                                                           

 .58، ص  الديوان بثينة ، جميؿ (1)

  .60 ، ص ن.  م بثينة ، جميؿ (2)

   .88 ، 137 ، ص  ن.  م بثينة ، جميؿ (3)

  .142 ص ، الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّر ((4
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                                                                                    (الطويل  )                                                                      

أنكرا  قبيصةَ  قبمي ُسمَتلا ولو               َوَنـــــــِكْرُتَلا ُسْمَتني َقدْ  التي  َأَبْيتُ        

ٍت عميو محبكبتيوي بأف ينكر نسبو إلى عدنافى ، كلك عرض ذلؾ عمى جدىـ قبيصة     رىفىضى ما عىرىضى
ا ال مساكمة فيو ،  . لىرىفىضى ذلؾ  كارتبط ىذا الرفض بمجمكعة مف األفعاؿ التي جعمت مكقفو كاضحن

ًر كمؤيدنا لعممية الرفض تمؾ ، كمف ذلؾ       ( 1): ككؿ فعؿ جاء مساندنا لآلخى

                                                                                      (الطويل)                                                                       

ُتراِسُمْه  ِبَشْكَوى َعْنهُ  َسِمَعتْ                ِإذا َلـــــــــَعـمَّـلـا َسِقْيماً  ُيْمِسيْ  ِبَأنْ          َيَودُّس 

ا لىييمٍّشى ، كىك مصر عمى ذلؾ في        يرغب في السقـ كالمرض ؛ كي يسأؿ عنو ، كلك بقي صحيحن
. ، كيفضؿ المرض مع السؤاؿ عمى التيميش كالصحة" يكد ، يمسي ، سمعت ، تراسمو : " قكلو 

ا                                                                                    (الطويل  )  ( 2):  كمف األمثمة أيضن

َوَنْمتقي  َنِعيُش  َلوْ  َقَنْوَنا                بَبْطنِ  ُحْفَرةٌ  َأَجّنْتكَ  َقدْ  َأنْ  عمى            َحَمْفتُ 

 (  3)" : أقكؿ ، كمىرَّيٍت ، كانتظر ، كتناليا " كيكرر في بيت كاحد أفعاالن مختمفة 

 (الطويل  )                                                                       

َتناَللا  َأنْ  َفاْنَتِظرْ  َيْوًما َلَعمَّكَ                 َسِحْيَقةً  َمرَّتْ  الطَّْيرُ  ما ِإذا           َأُقْولُ 

مضارعنا كماضينا ، أمرنا كمضارعنا منصكبنا ، كىك ينكع في الصيغ ؛ :      ككاف الفعؿ عمى الترتيب 
.  كي يستمر التجدد كالعطاء ، كيرسخ الفكرة في ذىف السامع 

 
                                                           

  .271 ص ، الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّر ((1

  .205 ص ،ن . م عىزَّيةى ،  كيثىيٍّر (2)

 .223 ص ،ن . م عىزَّيةى ،  كيثىيٍّر (3)
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                                                              (الطويل  )(                                                       1): كمف انزياح األفعاؿ إلى شطر كاحد 

ْرمِ  دوَنلا               َمعَ  حالَ  ولو أنسى و         فُأقسمُ  الُمَتَنازُح  الّسْبسبِ  َعْرُض  الصَّ

 

ك افة الم اف والم اف إليه  - 3

كالمعنى لـ يتبمكر بالمضاؼ كىحدىه؛ . كانت مف أبرز الظكاىر األسمكبية التركيبية كأكسعيا انتشارنا     
كيمجأ الشاعر إلى ىذا األسمكب . ًإٍذ ال بيدَّي ًلمميضاؼ مف مضاؼو إليو يرتبط بو ، كىما تركيب كاحد 

براز قكة العبلقة بينيما ، كاإلعجاب ، كالتيكيؿ ، كغير ذلؾ : ألغراض كثيرة منيا  تأكيد المعنى ، كا 
. الضمير كاالسـ الظاىر : كجاء المضاؼ إليو في نمطيف . مف المعاني 

    (الطويل  )(           2):        كيمكف التمثيؿ بثبلثة أبيات لكؿ شاعر عمى كؿ نمط 

نَّني                ِبَنْفِسيَ  الَحَياة ُروحي إلى               ُتِعيدُ  أَلُجْوُد  َلْو َعاَيْنَتني وا 

 (3): ، كقكلو " نفسي " ، ككذلؾ األمر مع كممة " الياء " أضاؼ الركح إلى الضمير

 (الطويل  )                                                                        

ناِفــــــــُع ؟   َبْيِنكِ  َوْشكِ  ِمنْ  َجـَزعٌ             َوَهلْ  واِقـــعُ  ُهوَ  ِلما َأْبِكيْ  ِإنَّما َأو             

ا " الكاؼ " مضافة إلى الضمير " بيف " جاءت كممة   (الطويل  ) (4): ، كمف ذلؾ أيضن

 َفَمْو كاَن واٍش ِبالَيماَمِة داُرُ             َوداِرْي ِبَأْعَمى َحْ َرَمْوَت اْهَتَدى ِليا             

                                                           

 . 96 ص ، الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّر((1

 .71، ص  الديوان قيس لبنى ،((2

  .91، ص ن .  م قيس لبنى ،(3)

 .124، ص ن .  م قيس لبنى ،(4)
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لمياء مرة ، كلمياء مرة أخرل ، كىذا الترابط يدؿ عمى عمؽ العبلقة كمتانتيا : مرتيف " الدار " أضاؼى 
     (1): كمف أمثمة إضافة االسـ الظاىر . بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو 

                                                                                     (الوافر  )                                                                         

وْسـتَـرَاَحـــــــا  ذِلـكَ  َســـــــــقَّـا ُ  َوَلـوْ              الَمَناَيـــــــــا ُجـــَرعَ  ُيـِذيـقُـــــهُ               َفـَكـَاد

                                                                                      (الطويل  )                                                                         

              َلـَعـلَّ ُلَبيَنى الـَيـوَم ُحــــــمَّ ِلقاُؤهـــــا              ِبـَبـعـِض الِبالِد ِإْن ما ُحمَّ واِقـعُ             

نِّري َيُكْوُن  الَمَنـــــامِ  ِفيْ  ِلـَقــــــاءً  ِحْيِنِه             َلـَعـلَّ  َغْيرِ  ِفيْ  النَّْومَ  أَلْهَوى             َواِ 

ككذلؾ األمر عند قيس ليمى برزت ىذه الظاىرة بشكؿ جمي في معظـ أبياتو ، ككاف مكلعنا   
كننكه إلى أف أبيات التمني كالرجاء كصمت عنده إلى مئة بيت كنيؼ ، ككقعت الظاىرة . باستخداميا 

                                                                                     (الطويل  )                                                 (2): في تسعيف بيتنا كنيؼو 

ْيتَ :              َيُقوُلوَن  ُقُموُب ؟  ِلمعاِشِقْينَ  وَهلْ : وْرَعَوى           فـقُـْمـُت  َقْمَبكَ  َلْو َعزَّ

، كفي تقديرم أف اإلضافة إلى الضمير أبمىغي مف اإلضافة " الكاؼ " إلى " قمب "     أضيفت كممة 
. إلى االسـ الظاىر ؛ كذلؾ إليجاز العبارة 

ا                                                                                       (الطويل  )                                                               (3): كمف ذلؾ أيضن

َنْلَمًة َوَرِويُت  ِمْنهُ  ِبِريِقلا                 َتَمصَّصتُ  الزُّسعافُ  السُّسمُّس  ُخِمطَ   َفَموْ             

                                                                                  (الوافر  )   (                                                                                4): كقكلو في المحكد 

المُّســــــــحوُد  َجَنائَزَنا َ مَّتْ  َلْحــــــــــــِدي                  إَذا كان لْحَدكِ  َلْيتَ              أوَ 

                                                           

. 115 ، 87 ، 65، ص   الديوان  قيس لبنى ، ((1

 . 99، ص الديوان  مجنكف ليمى ،  (2)

 . 116، ص ن . م  مجنكف ليمى ،  ((3

 .130، ص ن . م  مجنكف ليمى ،  (4)
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                                                                                                                                                                        (الطويل  )                                             (1): كمف أمثمة االسـ الظاىر 

الـَفـْجـِر  ُغـــــرَّةَ  أرى َحتَّى ُأناجيـــُكمُ                 ليمةً  أبيَتنَّ  َهلْ  ِشْعـري ليتَ            أو

عىمىوي إنساننا بعدى أٍف أسنىدى الغيرَّيةى إليو ، ككذلؾ   ( 2): في ىذه اإلضافة شىخَّيصى الفجرى كجى

 (الطويل  )                                                                          

 الَفجر َغْفَوة ِمنْ  ُكْنتِ  َنْوًما ُكْنتِ  ُمْزَنٍة           َوَلو َماء ِمنْ  ُكْنتِ  َماءً  ُكْنتِ            َفموْ 

                                                                                      (الطويل  )                                                                 (3): كقكلو 

َيْسِري  الدُّسَجى َبْدرَ  ُكْنتِ  َنْجًما ُكْنتِ  َتَواُصٍل             َوَلوْ  َلْيلَ  ُكْنتِ  َلْيالً  ُكْنتِ            َوَلوْ 

 (الطويل  )           (4): أما عند جميؿ بثينة فجاءت في أغمب أبياتو ، كمف ذلؾ قكلو 

َوَعزاُؤها                                                                                      َصْبُرها َعْنُكمْ  طالَ  َلَقدْ                   ُتِطْيُعِني ُبَ ْينُ  يا َنْفِسيْ  َأنَّ  َفَموْ          

ظَّيؼى العطؼ بيف إضافتيف ؛ لتككيد الخبر الذم أراد أف يثبتو ، كيقكؿ   ( 5): كى

 (الطويل  )                                                                           

أعجَبا  كان ُمْسَتْيِقظاً  زارني َمْ َجِعي              ولو النوم في زارَ  أنْ  له َعِجْبتُ        

      (6): كما يقكؿ 

                                                           

 . 161، ص الديوان مجنكف ليمى ،  ((1

  .164، ص ن . م مجنكف ليمى ،  ((2

 . المكان نفسه(3) 

 . 13 ، ص  الديوانبثينة ،  جميؿ(4)

 . 23 ، ص ن.  م بثينة ، جميؿ ((5

 . 60 ، ص ن.  م بثينة ، جميؿ ((6
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                                                                                                                                                                                (الطويل  )                                                                       

وَتَفكُّسري  صبابتي بعُض  فُيِفيقَ                  ذكركم عن َتَجمُّسداً  أستِطيعُ             أو

                                                                                      (الطويل  )                                    (1): كمف إضافة االسـ الظاىر عنده 

الذَّرَاِرِح  ِسمامُ  القا ي الُمذِعفِ  من         لي ِشيبَ  قمتُ  الذي قبلَ  َليتني          أو

                                                                                     (الكامل  )                                                             (2): كقكلو 

 الُمَتلمِّرلِ  َدْمِعكَ  َبواِدرُ  َوَجَرتْ                  َيْعَجلِ  َلمْ  وَلْيَتهُ  الِفراقُ               عِجل

(  3):   كينادم عمى المضاؼ ليجعؿ المنادل بمنزلة القريب ، كينبو السامع عمى قكلو 

                                                               (الطويل  )                                                                                                              

ـُ ؟                 َفَصْوُتكَ  ِفْيمَ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا    َأو         ـُ  ِإَليَّ  َمْشِنيٌّي  َتِصْي  َقِبْي

حى مف خبلؿ اإلضافة طبيعة الغراب الذم يخاطبو ، كلـ ييًرٍد لو أف يبقى نكرة مبيمنا  .  كىضَّي

                                                                                     (الطويل  )                    (4): كلـ يختمؼ األمر عند كيثىيًٍّر عىزَّيةى ، كمف أمثمة ذلؾ 

ُقصوُرها  َوْحٌش  ُحْمَوانَ  ِمنْ  شاَقني         َمَناِزلُ  بالَحْوفِ  ألممتُ  لو          فأصبحتُ 

 (الطويل  )                                                              (5): كقكلو 

نِّري  َبالِبُمهْ  َلَقرَّتْ  الواِشي اْبَصَر ُ  َلوَ               بالذي َنواِلكِ  ِمن أَلْرَ ى             وا 
                                                           

 . 30، ص  الديوان بثينة ، جميؿ ((1

 . 114 ، ص ن. م بثينة ،  جميؿ (2)

 . 31 ، ص ن.  م بثينة ،  جميؿ(3)

 . 160 ، ص الديوانعىزَّيةى ،   كيثىيٍّر(4)

 .270 ، ص ن. م عىزَّيةى ،   كيثىيٍّر ((5
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                                                                                   (الطويل)                                                           (1): كقكلو 

َساَلِسُمْه  لي َرْحَمةً  أَلنَّتْ  بموعتي            إليه وُبحتُ  َكبلٍ  في ُكْنتُ         فموْ     

       ( 2): كتشيع إضافة االسـ عند كيثىيٍّرو ، كمف ذلؾ 

                                                                       (الوافر  )                                                                        

َصَوادي  بــلا َبِمْمنَ  َلوْ  َنْفسي                 إَلْيــَلا َوَبَناتُ  َظِعيَنٍة ،             َأَحبُّس 

 (الوافر  )                                                          (3): كقكلو 

النَّفاِد  إلى تصــــــيرُ  بقيتْ  يْومــــــــــــًا                  ولو ُبدَّ  و َذِخيَرةٍ              َوُكلُّس 

                                                                                       (الطويل  )                                                              (4): كقكلو 

عجيُب  عجبتَ  إنْ  منلا                   وذلكَ  جنوبُ  العشاءِ  بعدَ  طرقتْ           أو

 

 التقديم والتأخير - 4
 

ُـّ  الفكائد كثيري  بابه  ىك)) أك الفمسفة المغكية، بؿ  لـ يكف التقديـ كالتأخير مف باب الصدفة      جى
  تزاؿي  كال . لطيفةو  ًإلى بؾى  كييفضي بديعةو  عف لؾ يفتىرُّ  يزاؿي  ال . الغاية بعيدي  التصرُّؼ كاسعي  المحاسف

                                                           

  .271، ص الديوان عىزَّيةى ،  كيثىيٍّر  (1)

 . 137 ، ص ن. م عىزَّيةى ،  كيثىيٍّر ((2

 . 139 ، ص ن. م عىزَّيةى ،   كيثىيٍّر(3)

  .47 ، ص ن. م عىزَّيةى ،  كيثىيٍّر ((4
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 فيو قيدَّيـ أف عندؾ كلىطيؼى  راقؾ أفٍ  سببى  فتجدي  تنظري  ثـ مكقعيو لديؾ كيىٍمطيؼ مسمىعيو يركقيؾ ًشعرنا ترل
ؿى  شيءه  كٍّ  (1).(( مكاف إلى مكافو  عف المفظي  كىحي

ًلكيؿٍّ تقديـو أك تأخيرو        كمكضكع التقديـ كالتأخير مف أنماط االنزياح الذم اصطيًمحى عميو حديثنا ، كى
    ( 2): كمف أشكاؿ ىذه الظاىرة عند العذرييف قكؿ قيس لبنى . ًعمَّيةه نىٍحكيَّيةه ، أك ليغىكية ، أك ًداللية 

 (الطويل  )                                                                            

نَّني                  ِبَنْفِسيَ  الَحَياةَ  ُروحي إلى                ُتِعيدُ  ألُجــــــوُد  َعاَيْنَتني لو وا 

ـى فييا الجارَّي كالمجركرى  التي مف دكنيا ال كجكد لحياة " الركح " ؛ ًإٍذ ييرىكٍّزي عمى كممة " الحياة "  عمى قىدَّي
                                                                   (الطويل)                                                             (3): اإلنساف ، كمف ذلؾ 

الَوْرِد  َوَرقُ  ِجْمَدها ِمْنلا خاِلصًا               َلَخدََّش  الَوْردِ  ِمنَ  َ ْوباً  َلِبَستْ               َوَلوْ 

ًنعى منيا  سَّيطى الجارُّ كالمجركري النعتى كالمنعكتى ؛ ليظير أىمية المادة التي صي      في صدر البيت تىكى
رى الفاعؿي كابتىعىدى عف ًفعًمًو ؛  ًزًه تىأىخَّي الثكب، كىي الكرد كىٍحدىهي دكف اشتراؾ مادة أخرل في نسجو، كفي عىجي

ـي كالتأخيري في القصًر فيككفي التركيزي عمى المتأخًر؛ .ألىفَّي الميرادى التركيزي عميو ىك المفعكؿ بو أما التقدي
.    إنَّيما يأكؿي الذئبي مفى الغنـً القاصية، كما جاءى راكبان إاٌل أحمدي : كأف تقكؿ

ًمف االنزياحات عند قيس لبنى تأخيري اسـً  بىًرىا عميو " ليس " العاممًة عىمىؿى " ما "    كى  ( 4): بتقديـً خى

 (الطويل  )                                                                        

نِّري َخيـــاِليا  َيْمَقى ِمْنكِ  َخيـــــاوً  َلَعلَّ                 َنْعَسةٌ  ِبيَ  َوما أَلْسَتْغِشي            َواِ 

                                                           

 .118 ، ص دوئل اإلعجاز عبد القاىر الجرجاني ، (1)

 . 71 ، ص الديوانلبنى ،   قيس(2)

 . 72ص ن ، . م لبنى ،  قيس (3)

 . 123ص ن ، . م لبنى ،   قيس(4)
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ًمف االعتراض قكؿ قيس لبنى    (1): كى

                                                                               (الطويل  )                                                                            

           َفَمْو كاَن واٍش ِبالَيماَمـــــــِة داُرُ               َوداِرْي ِبَأْعَمى َحْ َرَمْوَت اْهَتَدى ِليا 

 

بىرى عمى المبتدأ في قكلو  ـى الخى                                                                                                                                                                                                      (الطويل  )(       2): ككذلؾ األمر عند قيس ليمى ؛ حيث قىدَّي

ْيتَ :           َيُقوُلوَن  ُقُموُب ؟  ِلمعاِشـــــــِقْينَ  وَهلْ : وْرَعَوى             فـقُـْمـُت  َقْمَبكَ  َلْو َعزَّ

                         ( 3): كفي قكلو . ًلًعمَّيةو نىٍحًكيَّيةو ىي تىنكيري المبتدًأ 

 (الطويل  )                                                                           

    َتْكَبِر الَبْلمُ  ولم َنْكَبرْ  لم الَيْومِ  َأنَّنا              ِإلى َلْيتَ  يا الَبْلمَ  َنْرَعى           َصغيَرْينِ 

با؛ ًلذا قىدَّيمىيا كىرىكَّيزى عمييا كءى عمى الحاؿ بتقديًميا عمى صاحًبيا؛ فيك مييتىٌـّ بمرحمة الصٍّ مَّيطى الضَّي . سى

ًمٍف لىطائًؼ التقديـً قكؿي قيس ليمى                                                                                     (الطويل  ) (                                                       4): كى

 صــاِئمُ  المـــــــاءِ  بــاِردَ  َيَتَمنَّى َكمــا               خـــــــاِلًيا ِإيَّاكِ  النَّْفـــَس  ُأَمنِّري           َأَظلُّس 

ًبًدًه بيذا الماًء  ـي إليو ، كأمنيةي الصائـً تبريدي كى ـى المفعكؿى بو ؛ ألىميًة ما يىحتاجي الصائ .      حيثي قىدَّي

زي في ديكاًنًو ًبشكؿو عاٍـّ، ال  بَّيما تبري ـٍ ييشىكٍٍّؿ ظاىرةن ، كىري ـي كالتأخيري عند جميؿ بثينة فىمى         أىمَّيا التقدي
.   في أبيات التمني كالرجاء 

                                                           

 .124ص  الديوان ، لبنى ، قيس ((1

 . 99 ، ص الديوانليمى ،  مجنكف ((2

 . 218 ، ص ن. م ليمى ،  مجنكف (3)

  .217 ، ص ن. م ليمى ،  مجنكف (4)
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( 1):       ًمف االعتراض عنده

                                                                                                                          (                                                                       الطويل)                                                                                    

آِلُف  ِلْمَبْينِ  َحنَّ  ما الَلَوى َوَلْوو          الَلَوى وْنَقَطعَ  الذِّرْكرُ  َلْوو              َلَعْمُركَ 

ؿى بيفى الفعؿ كالفاعؿ بكممة  بىطى الحنيفى كالشكؽى ًبالًفراًؽ كالغيربًة " ًلمبىٍيًف " فىصى .     ؛ حيث رى

مَّيٍت ظاىرةي التقديـً كالتَّيأخيًر عندىهي في مىكاًطفى ًمنيا  تىجى ، كى  (2): سارى كيثىيٍّره عمى سينَّيًة السابًقيفى

                                                                               (الطويل  )                                                                                    

ْرمِ  دوَنلا       َمعَ  حالَ  ولو أنسى و فُأقسمُ                         الُمَتَناِزحُ  الّسْبَسبِ  َعْرُض  الصَّ

ًداللىةو ، كنيصكصى الدراسًة  يَّيةو كى كيؿُّ تقديـو أك تأخيرو ال بيدَّي لىوي مف أىىىمٍّ ؿى بيفى الفعؿ كالفاعؿ ، كى ًإٍذ فىصى
( 3): كفي قكًلًو . ًشعًريَّيةه تىٍجعىؿي الضركرىةى المكسيقية حاًضرىةن بيفى أسباًب التقديـً كالتَّيأخيرً 

                                                                                                 (الطويل  )                                                                                 

    الَمَساِرحُ  َتَسْعهُ  َماٌل َلمْ  ُكمَُّه              أَلْهِمكِ  الَوْدعِ  ِذي ُأمَّ  ُحبِّري َوَلْو َأنَّ             

ؿى ًبًنداءو بىٍيفى الميؤىكَّيًد كىالميؤىكًٍّد  بٍّي "       فىصى ؿى بيفى اسـً " كيمَّيوي ... حي بىًرىا ًبعبارًة   " أىفَّي " ، كىما فىصى "كىخى

ٍدعً  ًذم أيَّـي  ـى النٍّداءى ؛ لمتَّينبيًو عمى أىىمية ما يىفتىًرضي " . مىاؿه  كيمَّيوي ألىٍىًمؾً  الكى ًؿ . كاستىخدى كُّ يىرغىبي في تىحى كى
يٍّزنا ،  بًٍّو لىيا ؛ ألىفَّي الماؿى يىشغىؿي حى ـى حي ٍج ًع ؛ بىٍؿ أىرادى أىٍف ييبىيٍّفى حى بًٍّو ًلعىزَّيةى إلى ماؿو ؛ ال ًمٍف باًب الطَّيمى حي

ييرىل ًبالعىٍيًف  . كى

  (4):        كفي قكلو 

                                                           

 . 88 ، ص الديوانجميؿ بثينة  ،  ((1

  .96 ، ص الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّر ((2

 . 99، ص ن . م عىزَّيةى ،  كيثىيٍّر ((3

 . 128، ص ن . م عىزَّيةى ،  كيثىيٍّر (4)
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                                                                                      (الطويل  )                                                                           

نْ  ِبالِجبالِ  ِبيْ  ما كانَ              َفَموْ  ُهدوُدها  َشِديداً  الدُّسنيا ِفي كانَ  َلَلدَّها               َواِ 

بىرى  ـى خى ًز البيًت –" كافى "    قىدَّي ممىةو، كأرادى – في عىجي بىًرىا ًبًشبًو جي بىيفى خى ؿى بىينىيا كى  عمى اسًميا ، كىما فىصى
ـى السببى عمى النتيجة ـى الشدَّيةى عمى الييدكًد؛ألىفَّي اليىدَّي كىالدَّيؾَّي ناًتجاف عف الشدَّيًة كالبىأًس؛ فىقىدَّي . أىٍف ييقىدٍّ

رى الفاًعؿى في قىكًلًو                                                                         (الوافر  )                                         (1): كىأىخَّي

َتَعاِد  في التََّدلُّسلُ  ِبكَ  ُودًّا                     َفَم َّ  َأْقَبْمتَ  َلوْ  َوَعَدْتكَ                 َفَقدْ 

بىًر ، كالمىكصكؼ عمى الصفة ، كلًكٍف  ـي عمى الخى تبةي المبتدأ الذم يتقدَّي تبةى الفاعؿ بعد الفعؿ كما ىي ري كري
تبةي  . ألىسبابو كثيرةو تيغىيَّيري الرُّ

الطِّرباق  - 5

يقاعنا ، كفي التعبير  سٍّنات البديعية التي ال يستغني عنيا الشاعر في تجميؿ كبلمو لىفظنا كا      ًمفى الميحى
عىمتىيما )): كالطٍّباؽي في المغة لو مىعافو كثيرةه ، يقكلكف . عف حالو كظركفو   طابقتي بيف الشيئيف ، إذا جى

ٍقتىييما  ذكو كاحدو كىأىلزى عى الفىرىسي ًرجمىوي في مىكًضًع يىًدًه : كالميطابقة . عمى حى   (2 ) ،((أىٍف يىضى

 ﴿ :  كىكىرىدى في قىكًلًو تىعالى                              

     ﴾.(3) 

يفسٍّر أبك ىبلؿو العسكىًرمُّ معنى الميطابىقىًة ، كىك          كى
ًضدًٍّه )) معي بيفى الشَّييء كى  الجى

)). (4 )

 
                                                           

 .137 ، ص الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّر (1)

" . طىبىؽى "  ، مادة المسانابف منظكر ،  ((2

 . 3 / 67 ، سورة الُممك( (3

  .276 ، ص كتاب الصناعتينأبك ىبلؿ العسكرم ،  (4)
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ًمٍف أىماًكًف الطباًؽ  قكؿي قيًس ليبنى                                                                           (الطويل  )                                  (1):     كى

  ُتطاوِعُ  َوِحْيناً  َأحياناً  ُتعاِصْيكَ                   َوالُمَنى ُلَبيناكَ  َتْمَقى َأنْ             َتَمنَّْيتَ 

، حيثي أرادى أىٍف ييبىيٍّفى الحالةى الميتىقىمٍّبىةى عندى محبكبًتًو "  تيطاًكعي –تيعاصيؾى "      جاء الطباؽي في كممتي 
.   في عىدىـً االستقرار كالثبات في مىكًقًفيا 

ًمٍف ذلؾى                                                                                                                                                                                                       (الخفيف)                                                        (2):   كى

 َيـُعـْودُ  ِفْيَمنْ  تَـُعـْودُ  و َأْقِ ْي                  َأنَّـــــلـا ُ مَّ  تَـُعـْوُدِنـيْ  ُلْبَنى              َلْيتَ 

نىٍييو "  ال تعكد –تىعكد " الطباؽ في كممتىي  نًفيٍّ ، أىٍك أىٍمرو كى مى يىكيكفي بىٍيفى ميثبىتو كى ٍمبو ، كى . ، كىك ًطباؽي سى
نَّياهي الشاعري كىك زيارةي ليبنىى لو  ييبىيٍّفي الطباؽي اسًتحالىةى ما يىتىمى .  كى

                                                                    (الطويل  )                                                        (3): كقاؿ قيس ليمى 

 َليَمى َمرًَّة َأْو ُغُرْوِبلا آلِ            َأو َهْل ُطُمْوُع الشَّْمِس ُيْلِدْي َتِحيًَّة                 ِإَلى

     

كنىتىوي ؛ ًإٍذ ال ييفىرٍّؽي بيفى طمكًع الشمًس أك دينيكٍّ غيركًبيا "  غركب –طمكع "  استىعافى بالطٍّباؽ  ؛ لييظًيرى ميري
ٍمًؿ تىًحيَّيًتًو ًلمىحبكبىًتًو  كيظير الطباؽ في األساليب . كىىدىفيوي الكحيدي ىك كيصكؿي رسالًتًو إلييا. في حى

  (                                                                                                      4): األخرل مثؿ أسمكب المدح، كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر قكؿ قيس ليمى 
                                                                            (الطويل  )                                                                                                                                    

الَقْبُر  َ مَّكِ  ِإنْ  اأَلْمواتُ  َحبَّذا ِفْيِلُم             َويا ُدْمتِ  ما اأَلْحياءُ  َحبَّذا               َفيا
                                                           

 .87 ، ص الديوانقيس لبنى ،  (1)

 . 70 ، ص ن. م قيس لبنى ،   (2)

 . 107 ، ص الديوانمجنكف ليمى ،  (3)

 . 147 ، ص ن. م مجنكف ليمى ،  (4)
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ٍيتىةن  ـٍ مى يَّيةن أى بَّيبىةه لىدىٍيًو،سىكاءه أىكانىٍت حى .       ييثًبتي بيذا الطباؽ أىنَّييا ميحى

(                                                                               1): كيىظيىري الطباؽي في قكلو 

                                                                                 (الطويل  )                                                                                                                

َوْكـِر  ِإَلـى ِبالـَعـِشـيِّر  وَنأِوي َمـَفاَزٍة            َنِطْيرُ  َحَماَميْ  ُكـنَّـا                 َأو َلـْيـتَـَنـا

قىعى الطباؽي في كممتىي  ؛ داللة عمى صعكبة العيش المتمثؿ في الذىاب "  نىأكم –نىطير "       كى
. كاإلياب لمتنقيب عف الرزؽ المجبكؿ بالتعب كالكىدٍّ كعىدىـً االستقرار 

                                                     (2):  كما ييماًثؿي ىذا القكؿ 

                                                                           (الطويل  )                                                                                    

                َويا َلْيَتنا َنحيا َجِمْيعًا َوَلْيَتنا              َنِصْيُر ِإذا ِمْتنا َ ِجْيَعْيِن في َقْبرِ 

تَّيى كلىٍك في قىبرو " نىحيا ، ًمتنا "      يىكرىهي االفتراؽى ًمٍف ًخبلًؿ طباًقًو  ٍمعى مىعى مىحبكبىًتًو حى ؿي الجى ، كييفىضٍّ
بىطى مىًصٍيرىهي ًبمىًصيًرىا   .        كاًحدو ؛ فالحيبُّ حمقةه راًبطةه بىينىييما في الدُّنيا كاآلًخرىًة ؛ ًإٍذ رى

                                                                          (الطويل  )                                                              (3): كمف الطباؽ عنده 

ـٍ  ِمنْ  ِنساءٌ  َأْعَوَلْت            َعَمْيكَ  َشِلدناكَ  َلو َلْيَمى َقْبرَ             َأَيا َعَجْم  َوِمنْ  َفِصْي

ثَّيؿى الطباؽي في  ـٍ –فىصيح "       تىمى يىٍظيىري ًمٍف ًخبلًلًو اخًتبلطي األجناًس كاألىقكاـ التي ستتأثَّيري "  عىجى ، كى
. ًبرىحيًميا لك كافى 

يَّيةى الميتىقىمٍّبىةى التي ما انفىكَّيٍت تيعاني القيركحى الدَّياًخًميَّيةى ًبسىبىًب عيقدىًة الًكصاؿً  حٍّ                                                                                    ( 4):      كما ييبىيٍّفي الحالة الصٍّ

                                                           

  .169 ، ص الديوانمجنكف ليمى ،  (1)

 . المكان نفسه (2)

 . 227 ، ص م ، نمجنكف ليمى ،  ((3

 . 261 ، ص ن. م مجنكف ليمى ،  (4)
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 (الطويل  )                                                                         

ـَ  ُكْنتُ  َلوْ             َخِمْيَميَّ  ِحْي ِبيا  َكِفْعِمُكما َأْفَعلْ  َلمْ  َوُكْنُتما                َسِقْيَمْينِ  الصَّ

 

ًة شاًتًو ًبًشٍبًو لىيمىى                                                                    (الطويل  )                                      (1):   كىأىنشىدى في ميقايىضى

َوتَاِلِدي  ماِلْي َطِرْيفي ِمنْ  أَلْعَطْيتُ  َأَبْوا             َوَلو َلْيَمى ِشْبهَ  ِبَشاِتي             َشَرْيتُ 

ًف الظَّيبيىًة مىيما كىمَّيؼى الثَّيمىفى ًإذا "  تالدم –طريفي "         في ىذا الطباؽ  َّـي ًلدىفًع ثىمى أبدىل استعدادىهي التَّيا
ةى الرَّيجيبلًف المَّيذاًف صاداىا  . ما رىفىضى الميقايىضى

ٍعًميا ـى في إغناء األلحاف المكسيقية كجى     تضمنت أبيات جميؿ بثينة بعض مكاطف الطباؽ الذم أٍسيى

                                                                                                                                                                    (الطويل  )                                                       (2): صكرنا متقابمة منيا 

ذا َنَأتْ  ِإنْ  َ ناِئيْ  َفلذا               َ ناُؤها ؟  ِشْعِريْ  َلْيتَ  َعَمْينا َدَنْت                 َفَكْيفَ  َواِ 

، كما يبيف الحالة "  دىنىٍت –نىأىٍت "       ظير مكقؼ الشاعر ثابتنا غير متزحزح  مف خبلؿ الطباؽ 
                                                                                  (الخفيف  )                   ( 3): كمف الطباؽ الذم يشابو ما سمؼ . المتبدلة عند بثينة 

َتالِق ؟  َبـْيـِنـلـا ِمنْ  َبْعدَ  َلنا ُبَ ْيَنُة باَنْت                  َهلْ  ِشـــْعـِرْي ِإذا                 َلْيتَ 

     

طباؽ مكاف العركض كالضرب ؛ ما أضفى عمى المكسيقا نغمنا عذبنا بعد إقفاؿ "  تىبلؽ –بانىٍت  " 

شباع الضرب بالكسر " بانىٍت " العركض بالسككف  . كا 

                                                           

 . 134 ، ص الديوانمجنكف ليمى ،  ((1

 . 15 ، ص الديوانجميؿ بثينة ،  ((2

 .97 ، ص ن. م جميؿ بثينة ،  (3)



180 

 

                                                                                 (الطويل  )                                                          (1):        كيقكؿ 

ماّ  َنلارًا إمَّا                لحاولُتلا ِرْجمْي  قطعوا ليٍل ولو ُسَرى ُمجاهرًا                  وا 

كما يبرىف .      كيدؿ ىذا الطباؽ عمى تعاقب الميؿ كالنيار الذم يدؿ عمى الحيكية كاألمؿ المتجدد 

. أف الظبلـ يعقبو نكر ميما طاؿ 

            (الرََّجز  )                         (2 ):  كمف الطباؽ الذم تأثر بالتناص الديني 

لَتَواكُموِني  وَوْترًا َشْفًعا                        َلُقوِني لو البيتِ  وربِّر                كالَّ 

كىرىبٍّ " قكتو كجاىزيتو لمقاء أعدائو داعمنا ذلؾ ًبقىسىـو غميظ "  كترنا –شفعنا "   يظير في الطباؽ      

كيظير اإليقاع . ، كما يظير عمؽ اإليماف الذم يتحمى بو ، كيثير الفزع بيف الحاضريف " البيت 

. المكسيقي كىك في طريقو إلى إيقاع حزيفو باؾو 

                                                                (الطويل  )(                                             3): كيشيع الطباؽ عند كيثىيًٍّر عىزَّيةى ، كمف ذلؾ 

نَّ  الَكواِذُب  النُّسفوُس  ُتَمنِّريني ِوْلَدٍة                    َلِممَّا ُأمَّ  عانساً  طالبي            وا 

كنراه . ؛ ليثبت أف األماني ستخدعو إذا طمب إحداىما "  أـ كلدة –عانسنا "      استعاف بالطباؽ 

. يبحث عف االستقرار بزكاجو مف محبكبتو 

 

                                                           

 . 109، ص الديوان جميؿ بثينة ،  ((1

 . 132 ، ص ن. م جميؿ بثينة ،  ((2

  .44 ، ص الديوانعىزَّية ،  كيثىيٍّر ((3
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 (1):        كيمجأ كيثىيٍّري عىزَّيةى إلى الطباؽ ؛ ليبيٍّفى عشؽ الكائف الحيٍّ لمحرية ، كرفضو العبكدية كالظمـ 

 (الطويل  )                                                                         

َفَ مَِّت  ِمْنلا ُغرَّ  َ ِعيفٍ  بـَحـْبـلٍ                قُـيِّرـَدتْ  َعزَّةَ  ِعـْنـدَ  َقُموِصي    فَمْيتَ 

 

مَّيٍت –قييٍّدىٍت " كاف الطباؽ بيف        زى بو أمنيتو "  فىضى ا . حيث عىزَّي   (2): كمف الطباؽ عنده أيضن

 (الطويل  )                                                                   

ُتِعْيُدهـا  َلـوْ  ُأْحُدْوَ ةٌ  اْنَقَ تْ  ما َجِمْيُسـلا             ِإذا َودَّ  الَخِفرَاِت الِبْيضِ            ِمنَ 

ًتًو  طيبلكى دُّ السامعي إعادةى كىبلًميا ؛ ًلمىذَّيًتًو كى فىيا بأنيا خجكلةه طيبةي الحديث ، يىكى .       كىصى

ٍت " كبالطباؽ  بًٍّو ًلتىكرار كىبلًميا كتأكيد ذلؾ "  تيعيد –انقىضى بَّيرى عف حي . عى

                                                                                                                                                                        (الطويل  )                                               (3):        كطابىؽى في قكلو 

ُأريـــــُدها  َلوْ  َمْقَنعٌ  فيلا َمشــــــاِربُ              َفَأعافُـلا َغيرِها ِمنْ  لي عُذبُ            وي

. ؛ ليبيٍّفى مدل كفائو بالعيد المقطكع بينيما "  أريدىا –أعافيا "  بيف كممتىي 

ٍت طباقنا قكلو  كى رىٍت مىجرىل الًحكمًة كىحى                                                                                                                                                                                                   (الوافر  )(          4):         كمف أبياتو التي جى

 النَّفادِ  إلى َتِصيــــــرُ  َبِقَيتْ  َوَلوْ                 َيْومــــــــــــاً  ُبدَّ  و َذِخيـــــــــــَرةٍ             وُكلُّس 

                                                           

 . 77، ص الديوان عىزَّية ،  كيثىيٍّر ((1

 . 126 ، ص ن. م عىزَّية ،  كيثىيٍّر ((2

 .127، ص ن . م عىزَّية ،  كيثىيٍّر ((3

 . 139، ص ن . م عىزَّية ،  كيثىيٍّر ((4
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دى بذلؾ "  تىصير –بىًقيىٍت "  كطباقو     لىٍت إلى حاؿ أيخرل ، كقىصى كَّي أٍم إذا حافىظىٍت عمى حاليا ، أك تىحى
                                                                    (الطويل  ) ( 1): كىذا دليؿ عمى أفَّي ًلكيؿٍّ بدايةو نيايةن ، كيقكؿ . العيميرى اآلًخذى بالنُّقصاًف 

  َوَيْمَنعُ  ُيْعِطـي لونينِ  ذو َسِجيًة               َفَمْيَتكِ  ِمْنكِ  الُبْخلُ  َفَكانَ              َبِخْمتِ 

. أنو يحث عمى الكسطية ، كيىنبيذي األمكرى الخسيسة "  يمنع –يعطي "   يظير مف طباقو 

 

                                                                   (الوافر  )                                         (2 ): كييطابؽ بيف طريؼ كتالد 

ــــالدِ  ِبالطَِّرْيـــــفِ  الَمنايا                َوَقْيــــــــُتكَ  َحَدثِ  ِمنْ  ُفْوِدْيتَ               َفَموْ                                                            َوِبالتِّـر

 (الكامل  )                                                                        

وِتالدي  طاِرفي ِمنْ  بالُمْصَطَفى                َلَفَدْيُتهُ  ِفْدَيـــــهً  َيْقَبلُ  كــانَ               َلوْ 

   سىبىؽى أىٍف شىرىٍحت بيتنا مماثبلن عند جميؿ بثينة ، كبيذا يبلحظ أف العذرييف تمكنكا مف الجمع بيف 
ـٍ  بًٍّي .  المتقاببلات بصكرة جمية لمتعبير عف رؤاىـ  تجاه حي

 

 َظواِهر صوتية  – انًيا 
 

َّـي،  مَّيٍت بعضي الظكاىر الصكتية التي تتجاكز اإليقاع التقميدمَّي العا      ميكازاةن مىعى الظَّيكاًىًر التركيبيًة تىجى
يىحسيفي أىٍف نيبىيٍّفى ذلؾى ًمٍف ًخبلًؿ . ككاف ذلؾ في أبيات متناثرة ال مقطكعاتو  : كى

الموسيقا الدَّاخميَّة    - 1

دًر  ًز عمى الصَّي كًت ، كىرىدٍّ العىجي تىكراًر الصَّي ثَّيمىٍت في التصريع ، كى تىمى .      كى
                                                           

 . 175، ص الديوان عىزَّية ،  كيثىيٍّر (1)

.140 ، 139، ص  ن . م عىزَّية ،  كيثىيٍّر ((2
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التَّصريع  - أ

ما كانىٍت عىركضي البيًت فيو تاًبعىةن )) كىك .     ًمفى المَّيًبناًت التي أىسيىمىٍت في تىشكيؿ إيقاع ىذه األبيات 
رًبًو  تىًزيدي ًبًزيادىًتًو : ًلضى فىيىجرم مىٍجرىل   كىأىمَّيا التَّيصريعي )): كىعىرَّيفىوي ابفي سناف ًبقىكًلوً  ،(1(()تىنقيصي ًبنىٍقًصًو ، كى

ًؿ ًمفى البيًت، كالقافية في آًخًر النٍّصًؼ الثاني  القافية،كليسى الفرؽي بينىييما ًإالَّي أىنَّيوي في آًخًر النٍّصًؼ األىكَّي
بَّيما  ًؿ القصيدًة، كىري مىوي الميتىقىدٍّمكفى كىالميحدىثكفى في أىكَّي نَّيما شيبٍّوى مىعى القافيًة ًبًمصراعىي الباًب، كاستىعمى منوي، كىاً 

ًمفى التَّيصريًع عند قيس لبنى (   2 ).(( استىعممكهي في أثناًئيا                                                                                         (الطويل  )    ( 3 ):كى

َلـَسـِعـْيـُد  ِإنَِّنيْ  َيْوًما ُعْدنَ  َفِ نْ                   تَـُعـْودُ  َمـَ ـْينَ  َأّياًما َلْيتَ             َأو

مىٍت كافى فييا ىاًنئنا كفي - بيذا التصريًع -      لىفىتى الشاعري  انتباهى القيرَّياًء لمحديًث عف أيَّياـو جميمةو خى
دَّيثى مباشرةن عف محبكبتو باستخدامو أسمكبى المتكمـ في قكلو  تىرىؼو ، بعدى أىٍف تىحى  ( 4): دىعىةو كى

  (الطويل  )                                                                        

تَـُعوُد  َرَمٍق والَعاِئَداتُ  ُحَشاَشٍة                   عمى بقايا َنْفسي ِمنْ           أَعاِل ُ 

َوتَــــُعوُد  َتْنَجمي َزَفرَاتٌ  تجمُّسًدا                   َوِبي دعانـــــي َمنْ  ِبُمْبنى          ُأجيبُ 

نَّني                   ِبَنْفِسيَ  الَحَياةَ  ُروحــــــــي إلى          ُتِعيدُ  ألُجوُد  َعاَيْنَتني لو وا 

ًمفى التصريًع عندىهي   (الطويل  )                                                 (5): كى

                                                                         ناِفُع ؟  َبْيِنكِ  َوْشكِ  ِمنْ  َجَزعٌ                  َوَهلْ  واِقــــــــــــــعُ  ُهوَ  ِلما َأْبِكيْ  ِإنَّما          َأو

                                                           

 . 149 ، ص العمدةابف رشيؽ ،  ((1

 .180 ، ص ِسرُّس الَفصاحةابف سناف الخفاًجٌي ،  ((2

 . 71، ص  الديوان قيس لبنى ، ((3

  . 71 ، 70، ص  ن . م قيس لبنى ،  ((4

 . 91، ص ن . م قيس لبنى ،  ((5
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 ؛ ًممَّيا شىكَّيؿى دىفقةن مكسيقيةن " كاًقعي " ؛ فىتىجاكىرى كاك الضمير مىعى كاًك " ىك "     دىعـ تىصريعىوي بالضمير 
بىطى بيفى ًمصراعىي البيًت  نيفو رى مًقيٌّ يستغرؽ كقتنا حتى "  ناًفع –كاًقع " قصيرةن مىيَّيدىٍت ًلرى ، كالعيفي صكته حى

نينيوي  ييٍسمىعى رى رَّيعى قيسي ليمى في قكًلًو . يىٍخريجى كى                                                                                                                                                 (الطويل  )(                                   1): كىصى

َتِطْيُب  الِمَيا ِ  واِدي َعـنْ  النَّْفَس  َوو                ُيـِ ـْيـبُ  الِمَيا ِ  َواِدي َأَرى و          َأو

ـٍ ييًرد التصريع لىقاؿى  :               افتىتىحى قصيدىتىوي بيذا التصريع، كيبدك أنو كاف ميتىعىمٍّدنا في ذلؾ، كلك لى
؛ فالمعنى كاحد ، كالتفعيمةي كذلؾ ؛ لكنَّيو أرادى أىٍف ييٍظًيرى بىراعتىوي في مىطمىًع " ييثيبي " بىدىؿى " يىعكد " 

يىنيىؿ منو ما شاء كمتى شاء  ًتًو، كى ديدو في ذاًكرى ـو ليغىًكمٍّ جى ًدٍيدو أىنَّيوي يىحتىًفظي ًبميعجى ييثًبت ًمٍف جى . القصيدة ، كى
رًؼ الباء  دىل المكسيقيٍّ ؛ ًلكىٍكًنًو انًفجاًريًّا مىجيكرنا " ييثيب ، تىًطيبي " ككافى ًلحى  .  أىثىره في الصَّي

رى كفي بيتو تىبلهي  رَّيعى في بيتو آخى  (الطويل  )                                       (2): كىما صى

َعْلِد  ِمنْ  ذاكَ  َحبََّذا ِبَمْيَمى           َوَعْلِدي الَفْردِ  اأَلْبَمــــــــقِ  َعَمى ِبيْ  ُمـرَّا َخِمْيَميَّ           

َوْجِد  َعَمى َوْجداً  َمْسراكَ  زاَدِنيْ  َنْجِد           َفَقدْ  ِمنْ  ِهْجتَ  َمَتى َنْجدٍ  َصَبا يا           َأو

دَّيثى الشاعري في ىذا المطمع عف فمسفة البيعًد كالقيرًب ، كأىرادى أىٍف يينىبٍّوى عمى ذلؾ ًمٍف ًخبلًؿ        تىحى
ًكمٍّ التَّيصريًع ، كىك الدَّياؿي الذم يىحًمؿي ًسماتو كثيرةن منيا  االنفجاري : التَّيصريًع الميتىتاًبًع كالميتىطاًبًؽ في رى

يًر ؛ لًكنَّيوي  يىشتىًرؾي الدَّياؿي مىعى الباًء في االنًفجاًر كالجى يري ، ًإضافىةن إلى أىنَّيوي أسنانيٌّ ًلثىًكمٌّ ، كى الشديدي ، كالجى
شىدٍّ  تًُّر كى عىؿى التصريعى قىريبنا ًمفى التَّيكى ـٍ تيطبٍؽ فيو الشَّيفىتاًف ؛ األمري الذم جى أىقىؿُّ ًحدَّيةن في األيكلىى ؛ ًإٍذ لى
ًكيَّيةو في خمؽ نىفًسيَّية ىاًدئىة  ـى اإًلشباعي المىكسكري في انًزالًؽ التَّيصريًع ًبييٍسرو كىرى األىعصاًب، كىما أىٍسيى

ًمفى التَّيصريًع بالدَّياًؿ . ميتىماًسكىة ا –كى                                                                                  (    الطويل) (3):  ما جاءى عمى ًلساًف جميًؿ بيثىينىةى – أيضن

َيُعــــــــْوُد  ُبَ ْينَ  يا تَـَولَّــــــى َوَدْهـرًا                 َجديدُ  الشَّبابِ  َرْيعانَ  َليتَ                 َأو
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، فآثىرى أىٍف يىستىًيمَّييا بالتصريًع ؛ ألىمية ىذه " يمكتي اليكل مني "       جاء التَّيصريعي في مىطمع قصيدة 
ٍثقىبلًف بأغبلًؿ التمني مف جية كالتصريع مف . القصيدة التي يتحسر فييا عمى شبابو  كًمصراعا البيت مي

سرة التي تمؤل قمب الشاعر كتيقىيٍّدي أنفاسىوي  ـي مىعى الحى ، تىتىكاءى فو . جية أخرل ، كالمكسيقا فيو ذاتي شىجى
بَّيرى عنيا بتصريًعًو اليادئ الميتَّيًكًئ عمى  في الًمصراع األكؿ، " لىٍيتى " كأمنيتو بعيدة المناؿ؛ حيث عى

. كعمى النداء في الًمصراًع الثاني 

رٍّعي جميؿي بثينة في قصيدة  ييصى                                                                            (الطويل  )                   (1): ًبقىكًلًو " غيراب البىٍيًف " كى

ـُ ؟                    َفَصْوُتكَ  ِفْيمَ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا            َأو ـُ  ِإَليَّ  َمْشِنيٌّي  َتِصْي  َقِبْي

      يىًشي التصريعي في ىذا البيت بالكآبًة التي يعيشيا الشاعر ؛ ًإٍذ ييكاًجوي ضيغكطاتو ًمٍف مىحبكبًتًو ، 
زنا ذلؾى بالتصريًع المىسبكًؽ ًبياءو مىدَّيت  مَّيؿي ؛ فىنادىل الغيرابى ميعىزٍّ كأيخرىل ًمٍف غيراًب البىٍيًف ، كىك لـ يىعيٍد يىتىحى
تىمىدَّيدىٍت عميو ديكفى اىًتزازاتو  قىٍت ًبًو كى تَّيى أيٍقًفؿى ًبالحاًء الميشبىعىًة التي التىحى عىمىٍتوي ًرٍخكنا حى ٍبؿى المكسيًقيَّي ، كىجى الحى

كته مىيمكسه كاحتكاكيٌّ ؛ األىمري الذم ساعىدىهي عمى ذلؾى  .   أك اضطراباتو ؛ فىييكى صى

ـٍ يىتىرىدَّيد التصريعي  لى قىعى فيما يىٍقريبي ًمٍف أربعيفى مىطمىعنا في قصائًد ًديكاًنًو ، كى       كالتَّيصريعي عندى جميؿو كى
ـٍ يىكيٍف ميتىكىمٍّفنا في ذلؾى ؛ بىؿ ارتىبىطى كيؿُّ تىصريعو ًبقىًضيَّيةو أىرادى أىٍف يينىبٍّوى  لى في القصيدة الكاحدة ًإالَّي نادرنا ، كى

مىييا   . عى

ًمٍف مىكاًطًف التَّيصريًع عندى كيثىيًٍّر عىزَّيةى                                                                                     (الطويل  )                          (2):        كى

نْ  ِبالِجبالِ  ِبيْ  ما كانَ  َفَموْ           ُهدوُدها  َشِديداً  الدُّسنيا ِفي كانَ  َلَلدَّها               َواِ  قىعى التصريعي في أثناء القصيدة ؛ ًليىٍمًفتى انتباهى السامًع ًلمحاًؿ السيئًة التي يىحياىا ًمٍف      كى
مَّيمىٍتيا  قىعىٍت عمى الجباؿ لىما تىحى تىشىظٍّياتو نىفًسيَّيةو لىٍك كى ـى مىعى  . مينىغٍّصاتو كى ـى الدَّياؿى االنفجاًرمَّي ؛ ًليىٍنسىًج كاستٍخدى
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كًح في  ثٍّمىًة ًبالًعٍبًء الغىراًميٍّ ، ثيَّـي أىٍطمىؽى نىفىسنا ممتدَّيان في نيايتي الشطريف يبعىثي عمى دىبٍّ الرُّ  مىأساًتًو الميتىمى
ًمٍف ذلؾى                                                                                   (الطويل  )(                                       1): المىشاعًر كاألحاسيًس ًعندى السامعيفى ، كى

الَحماِئَل ، عاتُقْه  الَقْينُ  َأْطَولَ  ساِقِه             َوَلوْ  َكْعبِ  َعنْ  السَّيفِ  َنْصلَ           َوَيْرَفعُ  كًت القاًؼ المىكسكًر ، في ًحيفى   ًؿ ًبصى دىرى في الًمصراًع األكَّي  شىكَّيؿى التَّيصريعي نىغىمنا مكسيًقيًّا عىذبنا انحى
مىؽى تىضاريسى مكسيًقيَّيةن تىتىناسىبي مىعى . شىكَّيؿى القاؼي المىضمكـي نىغىمنا صاًعدنا  كىذا االختبلؼي كالتَّيباييفي خى

ييشىكٍّؿي التَّيصريعي . نىفسية الشاعًر  كىًتًو –كى رى ًكيًٍّو كىحى رًؼ رى رًؼ النَّيظىًر عف حى مينىشٍّطاتو – ًبصى  مينىبٍّياتو كى
.  ًلمنَّيصٍّ الشٍّعًرمٍّ تىجعىؿي القاًرئى يىًقظنا صاًحينا 

 

تكرار الصوت  - ب
 

        قد تعجزي التػػجربةي الشػػعريةه عف إيصػػاًؿ بعًض األغػػػراًض في حيف يتمػكفي التكراري كاإللحػػاحي فيو 
كلككف الدراسة معتمدة . مف تحقيقيا ، كتكرار الصكت يككف باشتراؾ الكممات في صكت كاحد أك أكثر 

كمف أمثمة . عمى أبيات منتقاة ، كًلغياب االرتباط القكم بيف األبيات عمػػػكًديًّا جاء رصػػػػد الحػػػػركؼ أفقيًّا
                                                                            (الطويل  )                                                                         (2): ذلؾ 

ْمَنهُ   َنْكبِ  َعَمى َنْكباً  َيْزَدْدنَ  ُسْفَنهُ  ِإذا              اْرَتَشْفَنهُ  َيسَتِطعنَ  َلوْ              َتَشمَّ

      يمكف مبلحظة تكرار صكتىي الشيف كالسيف بشكؿ متبادؿ، ككبلىما مف الحركؼ الميمكسة التي 
فيرية، أما الشيف فيك الحرؼ الكحيد الذم يتصؼ بالتفشي . تزحؼ مع اإليقاع كالسيف مف الحركؼ الصَّي

ككقعيا خفيؼ عمى . كاالنتشار ، لذا فالحرفاف يعكساف الحالة اليادئة البعيدة عف الصخب كاإلزعاج
. كيسيـ ىذا في انسياب المكسيقا الداخمية كسبلستيا . السمع، فبل صعكد كال تعرجات 
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                                                                   (الطويل  )     (1):       كيكرر قيس لبنى صكت النكف في قكلو 

   ُوُقوعُ  الدِّريارِ  في ُوْرقٌ  َحماِئمُ            َللاَجِنيْ  الظَّاِعنونَ  َيِلْجني لمْ             َفمو

ُتطاوُِع  َوِحْيًنا َأحياًنا ُتعاِصْيكَ            َوالُمَنــــــــــى ُلَبيناكَ  َتْمَقى َأنْ             َتَمنَّْيتَ 

 – أىٍف – تمنيت – كيرؽه – لياجني – الظاعنكف –ييجني "     حؿ صكت النكف في عشر كممات 
رى ، ميدىعَّيمىةن بغنةو "  حيننا – أحياننا – المنى–لبيناؾ  عىؿى الغنة تقفز مف مكاف إلى آخى ؛ األمر الذم جى

يكبو أنفيَّيةو ، كتكرار النكف يقدـ بيعدنا دالليًّا يختمط بمعنى القمؽ  نَّيةه ميغىمَّيفىةه ًبجي أخرل ىي الميـ ، كالغينَّية رى
. كاالضطراب 

                                                                                                                                                                              (الطويل  )                                 (2):       ككذلؾ األمر عند قيس ليمى في قكلو 

ْخَرةِ          الَحَصا   َفَمقَ  ِبالَحَصا ِبيْ  ما َأنَّ              َفَموْ  مَّاءِ  َوِبالصَّ ْخرُ  وْنَصَدعَ  الصَّ     الصَّ

 –الحىصا "     تكرر صكت الصاد كىك أشد صفيرنا مف الزام كالسيف ، كظير صفيره في الكممات 
كعبر الصاد عف مبالغة الشاعر كاستكباره؛ ".  الصخرة – النصدع – الصماء – الصخرة –الحىصا 

بركتىوي كسمطتو، كالبيعد عف النككص  –الصخرة " كالكممات . ألنو مف حركؼ االستعبلء، كبو يبيف جى
كجمع صكت الصاد بيف . دلت عمى الشدة كالصبلبة كقكة الشكيمة "  الصخر – انصدع –الصماء 

                                                                                             (الطويل  )            (         3): في حيفى دىؿَّي قكؿ جميؿ بثينة . الصفيًر كاالستعبلًء كاإلطباؽ 

ْرمِ  ِليْ  كانَ             َفَموْ  ْرمِ  َعنِ  َولِكنِّري َصَرْمتُ              طاَقةٌ  صاحِ  يا ِبالصَّ َأْ ُعُف  الصَّ

 .كيدؿ الياء عمى الخفاء ، مع أنو لـ يكف كذلؾ في ىذا القكؿ". أضعيؼ " عمى االمتداد لكجكد الضاد 
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. كىذه الحركؼ جاءت في بىكتىقةو كاحدة تدؿ عمى تعكر مزاج الشاعر كعدـ صفاء حالتو كاستقرارىا 
                                                                        (الطويل  )                                                (1): كنرل عند كيثىيٍّرو في قكلو 

َعُذْوِل  ُكلَّ  َأْغَتشُّس  اْمَرًءا ، َلْيَتِنْي ،               َوُكْنتُ  النََّداَمَة ، َوَأْسَرْرتُ  :           َفُقْمُت 

 – كنتي – ليتني – الندامة – أسررتي –قمتي "     ببلغةى تىكراًر التاًء عندما يسردىا بشكؿ متتابع 
فيضو ؛ ًلكىكف التاء مف األصكات الميمكسة االنفجارية كمف حركؼ " أغتىشُّ  بإحداثيا رنيننا ذا ًحسٍّ خى

شباعيا باأللحاف كالرنيف . االستفاؿ  .  كاجتماع ىذه المبلمح أسيـ في إغناء المكسيقا الداخمية كا 

رد العُجز عمى الصدر  - ج

ـى بابي ردٍّ أعجاًز الكبلـً عمى ما تىقىدمىيا إلى ثبلثًة أقساـو   فىًمٍف ىذا الباًب ":             في الشعر، قيًس
                                                                        (الطويل  ): ما يكافؽي آخري كممةو فيًو آخرى كممةو في نصًفًو األكًؿ، مثؿي قكًؿ الشاعر

َتَمقَّى ِإذا ما اأْلَْمُر كاَن َعَرْمَرَما           في َجْيــِش رَْأٍي و ُيَفلُّس َعَرْمــــَرُم             

                                                                        (الطويل  ):   كمنو ما يكافؽي آخري كممةو منو أكؿى كممةو في ًنٍصًفًو األىكًؿ، مثؿي قكًلًو 

َسريٌع إلى اْبِن الَعمِّر َيْشِتُم ِعْرَ ُه         َوَلْيَس إلى داِعي النَّدى ِبَسريِع            

                                                                        (الوافر  ):              يقكؿي الشاعري . كمنو ما يكافؽي آخري كممةو فيو بعضى ما فيو 

  (2)"  َعــميــــــــُد َبني ُســـــــَمْيٍم َأْقَصـَدْتـــُه         ِســـلاُم الَمــــْوِت َوْهَي َلُه ِســـلامُ            

طيبي القىزكيني أٍف يككفى أحديىما في آخًر البيًت كاآلخري في صدًر المصراًع األكًؿ أك "بػ:    كعرَّيفىوي الخى
( 3)". حٍشًكه أك آخًره أك صدًر الثاني 
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أف يجعؿ أحد المفظيف المكرريف أك المتجانسيف أك الممحقيف بيما في أكؿ الفقرة " كييعىرَّيؼي في النثر

 ﴿ : كقكلو تعالى (1 )،"كاآلخر في آخرىا                       ، ﴾(2) 

التباعيد أىٍم في أكؿ الصدر :  كأثناء الدراسة ريًصدىٍت خمسةي أنماط لرد األعجاز عمى الصدكر ، كىي 
كآًخًر العىجيز، كالتجاكير، كيككف في نياية الصدر كبداية العجيز، كالنمط الثالث ىك النيايات أىٍم نياية 
الصدر كنياية العىجيز ، كنمط البدايات أم في بداية الصدر كبداية العىجيز ، كاألخير جاء في حشك 

يبدك فيو استحالةي تحقيؽ " التباعيد " الكبلـ ، كارتبطت ىذه األنماط بأماني الشعراء ؛ ففي النمط األكؿ 
إمكانيةي تحقيؽ ذلؾ في بعض المكاقؼ ، كال سيما " التجاكير " األمنية ، في حيف ييرل في النمط الثاني 

.  كتأتي األمثمةي مرتبة كفقنا لترتيب األنماط . التمني الذم يخرج لمرجاء 

                                                                                                                              (الطويل  )                                                              (3): كمف ذلؾ 

َلْيــــــــــــُت  الَقِ يَّةِ  َفْوتَ  ُتْرِجَعنْ     َوَهلْ           ِفراِقــــــــــلا َقـْبـلَ  ُمتُّس  أنِّري َلْيتَ              فيا

                                                                        (الطويل  )                                                       (4): كيقكؿ قيس ليمى 

التََّجنُّسِب  َقْبلَ  الُحبُّس  كانَ  الَلــــــــَوى             َوَهْيلاَت ؛ ِبيَ  َيِم َّ  َأنْ  َلْيَمى            َتَجنَّْبتُ 

                                                                      (الطويل  )                                        (5):      كيرل ذلؾ عند جميؿ بثينة 

َأْعَجَبـــــا  كانَ  ُمْسَتْيِقًظا زاَرِنيْ  َوَلوْ             َمْ َجِعيْ  النَّْومِ  ِفي زارَ  َأنْ  َلهُ            َعِجْبتُ 
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                                                                                                                                        (الكامل  )                                                                ( 1): كيقكؿ كيثىيٍّري عىزَّيةى 

ِبالُعــــــــــــــوَّاِد  كـــــــــــانَ  التََّشـــــــكِّريَ              َلْيتَ  َغْيـــــــــــِرنا َوَسيَّدَ  َسيِّرَدنا            َوَنُعْودُ 

      يبيف ىذا التباعد في رىدٍّ األعجاز طكؿ الحبؿ المكسيقي الذم كمما طاؿ جاءت النغمة أرؽ 
كمصطحبة رنيننا عذبنا صافينا ، كيبيف ىذا الطكؿ الظركؼ اليادئة التي تتسـ بالرخاء ، حيث يعيش 

. فييا الشاعر بعيدنا عف الشد كالتكتر 

                                                                                                                     (الطويل  )      (2):      كمف أمثمة التجاكر 

              َفَمْو كاَن واٍش ِبالَيماَمِة داُرُ               َوداِرْي ِبَأْعَمى َحْ َرَمْوَت اْهَتَدى ِليـــا

                                                                            (الطويل  )         (3 ):كقكؿ قيس ليمى 

الـدَّْهــــــــــــــــــِر  خـاِلـًدا َأَبـدَ  َحياِتيْ  َبْيَنُه             َوَبْينَ  ُأَخيَّرُ  َلوْ  َزمانٌ  ِليْ              َمَ ى

ُعْمِرْي  اْقَطُعوا ُ مَّ  الواِشْينَ  َغْفَمةِ              َعَمى َوَكالَمــــلا ساَعةً  َذُرْوِنيْ              َلُقْمتُ 

 (الطويل  )                                                        (4 ):كقاؿ جميؿ بثينة 

آِلــــــــُف                                                          ِلْمَبْينِ  َحنَّ  ما الَلـــــَوى َوَلْوو           الَلَوى وْنَقَطعَ  الذِّرْكرُ  َلْوو             َلَعْمُركَ 

                            (5 ) :     كعند كيثىيًٍّر عىزَّيةى في قكلو

                                                           

 . 140 ، ص  الديوانعىزَّيةى ، كيثىيٍّري  (1)

  .124 ، ص الديوانقيس لبنى ،  (2)

  .165 ، ص الديوانمجنكف ليمى ،  (3)

  .88، ص الديوان جميؿ بثينة ،  (4)

 .82، ص  م ، س عىزَّيةى ، كيثىيٍّري  (5)
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 (الطويل  )                                                                       

َأَظمَِّت  َقــدْ  ُشـرًَّعا الَمنايا رََأْيـتُـلـا                  رََأْيـتُ  مـا ِإذا َحـتَـّى َتَمنَّْيـُتلا           

       كىذا التجاكير يجعؿ المقطع الصكتيَّي قصيرنا ناجمنا عف نىفىسو قصيرو ، كفضؿ الشعراء التكرار

كىذا التشابو بينيـ يدؿ عمى تمازج في األنفس ، كمثؿ . كالداللة في ىذه األبيات عمى طكؿ اإليقاع 

ىذا النمط مف رد األعجاز عمى الصدكر فيو تكرار سريع لئليقاع ًلقيرًب المسافة ، كلكي يبقى ذىفي 

                                                                                                                                   (الطويل  )              (1): كمف أمثمة النمط الثالث . السامع مسمطنا عمى التكرار 

  ـِمـْيـرُ  بَذاكَ  َيـعـَمـمْ  َوَلـمْ  َلـُمـتُّس            َ ِميرِ ِ  َعنْ  الَلَوى َأْخَفى اْمرَأً  انَّ            َلوَ 

                                                                         (الوافر  )        (2): كقكؿ قيس ليمى 

  المُّســــــحـودُ  َجـَنـائـَزَنا َ ـمَّـتْ  َلـْحــــــــــــــــــــــِدي           إَذا كـان لـْحـَدكِ  َلْيتَ             أوَ 

                                                                        (الطويل  )                     (3):  كمف أبيات جميؿ بثينة التي تحسب عمى ىذا النمط 

َحياِتيا  ِمنْ  ، ُعْمرِها في َللا ، ُيزادُ  الَحياِة ، َلَو انَّلا        ُحبِّر  َعَمى ،            َوِدْدتُ 

                                                                          (الطويل  )                                     (4):       كمف الشكاىد عند كيثىيًٍّر عىزَّيةى 

زاِجُرْ  ؟   َأْنتَ  َهلْ - ِلمنَّْلِديِّر  َزَجــــــْرُتُه         ِبَنْفِسيَ  َأشـــــــاءُ  َأنِّريْ  َوَلوْ -             َفُقْمتُ 

                                                           

  .82 ، ص الديوانقيس لبنى ،  (1)

  .130 ، ص الديوانمجنكف ليمى ،  (2)

  .139 ، ص الديوانجميؿ بثينة ،  ((3

 .156 ، ص  الديوانعىزَّيةى ، كيثىيٍّري  (4)
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     ييقفىؿي مصراعا البيت في ىذه الطائفة مف األبيات بالكممة نفسيا ؛ ما يظير إلحاح الشعراء عمى 

ىذه المساحة كالضغط عمييا لتكلد مف العدـ إيقاعنا غنينا بالدفقات المكسيقية المتتابعة ، كنرل ىذا 

.  المحسف البديعي في البيت األخير يجر إيقاعنا مضطربنا غير مستقر في جيبو مكسيقي ظاىر 

                                                                    (الطويل  )                               (1 ):     أما نمط البدايات فتمثؿ فيما يأتي 

لِ           َفاْعَمِميْ  َواِ  َلْستِ  َصْبرًا َنْفُس              َفيا َحِبْيُبلا  َعـْنـلـا غابَ  َنْفسٍ  ِبَأوَّ

                                                                       (الطويل  )                                                  (2): كيقكؿ قيس ليمى 

الَقْبُر  َ مَّكِ  ِإنْ  اأَلْمواتُ  َحبَّذا ِفْيِلُم             َويا ُدْمتِ  ما اأَلْحياءُ  َحبَّذا             َفيا

                                                                      (الطويل  )                                              (3) : ككذلؾ عند جميؿ بثينة

الَلواِتُف       الَحمــــامُ  َفَأْبكاِني َطِرْبتُ             َوُربَّما ِمنِّري الشَّوقُ  َوهاجَ              َطِرْبتُ 

في ىذه األبيات نرل الشعراء يقدمكف الكممة التي تكررت ، كجعمكىا في بداية كؿ شطر ؛ لما       
" يا نفسي صبرنا " كقكؿ قيس لبنى . ليا مف أىمية كداللة ، كىذا يعطي دفقة مكسيقية مفعمة باألمؿ 

مبنا ، مثؿ . يعطي نفسو راحة باستخدامو النداء  : " كيعزز ذلؾ بكممات تقكم مف عزيمتو ، كتجعموي صي
ذلؾ )) كيقصد بو . تسيـ في دحرجة إيقاع داخمي متناسؽ "  كطريؽ –يا حبذا " كالكممات " . صبرنا 

التناسؽ المكسيقي المتمثؿ بتكافؽ أصكات المفظة كبانسجاـ األلفاظ في سياؽ الكبلـ البميغ ، سكاء أكاف 

شعرنا أـ نثرنا، كيشترؾ في إطبلؽ ذلؾ اإليقاع الداخمي كؿ عناصر النص البميغ ، بدءنا مف النقطة ، 
                                                           

  .60 ، ص الديوانقيس لبنى ،  (1)

  .147 ، ص الديوانمجنكف ليمى ،  ((2

 . 88 ، ص الديوانجميؿ بثينة ،  ((3
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  (1).(( كالفاصمة، كعبلمة التعجب، كاالستفياـ ، كالتقرير، كغيرىا، تعطي رناتو متناسقة مع المعنى 

ضفاءي بعًض األلحاًف الجديدًة        كمف كظائًؼ المكسيقا الداخميًة األخرل إثراءي المكسيقا الخارجيًة كا 
.    غير التقميدية المتمثمة في البحر كالقافية ، كما تكشؼ عف الحالًة النفسيًة التي يعيشييا الشاعري 

 

الموسيقا الخارجية  - 2
 

ارتكازنا عمى العممية اإلحصائية المتعمقة بالبحكر، كاف البحر الطكيؿ األكثر استخدامنا عند الشعراء  البحر  - أ
ًميًّا عندىـ في المرتبة الرابعة. األربعة، ثـ تبله الكافر ، فالكامؿ .  كبدا االختبلؼ جى

.         كفيما يأتي جداكؿي تظير تكزيع البحكر عند كؿ شاعر ، كتكزيعنا نياًئيًّا يضميـ جميعنا 

قيس لبنى  - 

النسبة المئوية عدد األبيات البحر الرقم 

 82 ، 857 29الطكيؿ  1

 2 ، 857 1البسيط  2

 11 ، 428 4الكافر  3

 2 ، 857 1الخفيؼ  4

- - الكامؿ  5

- - الرجز  6

 % 100 35المجموع  

                                                           

 .103 ، ص مقدمة لدراسة عمم الدولةطالب محمد إسماعيؿ ،  ((1
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قيس ليمى  - 

النسبة المئوية عدد األبيات البحر الرقم 

 90 ، 217 83الطكيؿ  1

 2 ، 172 2البسيط  2

 4 ، 344 4الكافر  3

- - الخفيؼ  4

 3 ، 258 3الكامؿ  5

- - الرجز  6

 % 100 92المجموع  

 

جميل ب ينة  - 

النسبة المئوية عدد األبيات البحر الرقم 

 74 ، 664 56الطكيؿ  1

 3 ، 9999 3البسيط  2

 2 ، 6666 2الكافر  3

 5 ، 3332 4الخفيؼ  4

 10 ، 6664 8الكامؿ  5

 2 ، 6666 2الرجز  6

 % 100 75المجموع  
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ُك َيِّرر َعـــزَّة  - 

النسبة المئوية عدد األبيات البحر الرقم 

 74 ، 2857 52الطكيؿ  1

 4 ، 28571 3البسيط  2

 18 ، 57141 13الكافر  3

- - الخفيؼ  4

 2 ، 85714 2الكامؿ  5

- - الرجز  6

 % 100 70المجموع  

 

الجدول النلائي  - 

النسبة المئوية عدد األبيات البحر الرقم 

 80 ، 8823 220الطكيؿ  1

 8 ، 4558 23الكافر  2

 4 ، 7794 13الكامؿ  3

 3 ، 3088 9البسيط  4

 1 ، 8382 5الخفيؼ  5

 0 ، 7352 2الرجز  6

 % 100 272المجموع  
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شىكَّيؿى البحر الطكيؿ شاطئنا ممتىدًّا غاصى فيو معظـ الشعراء ؛ حيث احتؿَّي الطكيؿ المرتبة األكلى        

ا تىرًفدي الشاطئى باأللحاف كالنغمات  كاحتؿَّي الكافر . عند الشعراء األربعة ، كشىكَّيمىٍت بقية البحكر أمكاجن

كيثىيًٍّر عىزَّيةى   .كاحتىمَّييا الكامؿي عند جميؿ بثينة . المرتبة الثانية عند القىٍيسىٍيًف كى

، كيدؿ ذلؾ عمى  ( %70)       كىناؾ فارؽ كبير بيف المرتبة األكلى كالثانية في االستخداـ تىجاكىزى 

ٌب كاالنفعاالت كتىيىيُّج العكاطؼ ، كاختبلفيـ في : اشتراؾ الشعراء العذرييف بالمكضكع الرئيس  الحي

كانب  . بعض الجى

     كيمكف القكؿ ًإفَّي البحر الطكيؿ طغى عمى غالبية أبيات الدراسة ، كشىكَّيؿى ظاىرة صكتية بىيَّينىت 

لٍّدي تىصاريعنا . الحاالت االنفعالية كالعاطفية عند الشعراء  كذلؾ ناًجـه عف الحرماف كالصدكد ؛ ًممَّيا ييكى

يىبقىى الطكيؿي ميتىنىفَّيسنا  ًكمٍّ ميٍمتىدٍّ ييفىرٍّغي شحنةى ىذا التَّيصاريًع ، كى رًؼ رى ـى ًبحى نفًسيًّا ما انفىؾَّي ماًثبلن حتَّيى يىٍصطىًد

.   لمتعبير عف اآلالـ كاليمـك 

  

ِويِّر   - ب َحرُف الرَّ

 

َّـي حىرؼو ًمٍف أىٍحريًؼ القاًفيىًة ، كلو إيقاعه مكسيقيٌّ خاصٌّ ييٍختىـي البيتي بو  يىٍت .      ييعىدُّ أىىى كألىميتو سيمٍّ

ًسيًنيَّيًة البيحتيًرمٍّ  يدكف ، كى ًكمٍّ ميكىزَّيعنا كاآلتي . بىعضي القىصاًئًد ًباٍسًمًو ، كىنيكًنيَّيًة ابًف زى :   كىجاءى حىرؼي الرَّي
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 قيس لبنى  -

النسبة المئوية التَّكرار حرف الروّي الرقم 

- - ء  1

 8 ، 571 3ب  2

 5 ، 714 2ت  3

- - ج  4

 2 ، 857 1ح  5

- - خ  6

 14 ، 285 5د  7

 8 ، 571 3ر  8

 22 ، 857 8ع  9

- - ؼ  10

 8 ، 571 3ؽ  11

- - ؾ  12

 5 ، 714 2ؿ  13

- - ـ  14

 11 ، 428 4ف  15

- - ىػ  16

 11 ، 428 4م  17

 % 100 35المجموع  
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قيس ليمى  - 

النسبة المئوية التَّكرار حرف الروّي الرقم 

- - ء  1

 9 ، 782 9ب  2

 3 ، 260 3ت  3

- - ج  4

 2 ، 173 2ح  5

 1 ، 086 1خ  6

 10 ، 869 10د  7

 26 ، 0869 24ر  8

 3 ، 260 3ع  9

- - ؼ  10

 2 ، 173 2ؽ  11

- - ؾ  12

 6 ، 521 6ؿ  13

 10 ، 869 10ـ  14

 4 ، 347 4ف  15

- - ىػ  16

 19 ، 565 18م  17

 % 100 92المجموع  
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جميل ب ينة  - 

النسبة المئوية التَّكرار حرف الروّي الرقم 

 5 ، 33 4ء  1

 5 ، 33 4ب  2

 1 ، 33 1ت  3

- - ج  4

  14 ، 66 11ح  5

-  - خ  6

 10 ، 66 8د  7

  14 ، 66 11ر  8

 2 ، 66 2ع  9

 6 ، 66 5ؼ  10

 9 ، 33 7ؽ  11

- - ؾ  12

 17 ، 33 13ؿ  13

- - ـ  14

 8 6ف  15

 1 ، 33 1ىػ  16

 2 ، 66 2م  17

 % 100 75المجموع  
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ُك َيِّرر َعــزَّة  - 

النسبة المئوية التَّكرار حرف الروّي الرقم 

- - ء  1

 12 ، 857 9ب  2

 4 ، 285 3ت  3

 1 ، 428 1ج  4

 8 ، 571 6ح  5

- - خ  6

 25 ، 714 18د  7

 8 ، 571 6ر  8

 2 ، 857 2ع  9

- - ؼ  10

 7 ، 142 5ؽ  11

 1 ، 428 1ؾ  12

 27 ، 142 19ؿ  13

- - ـ  14

- - ف  15

- - ىػ  16

- - م  17

 % 100 70المجموع  
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الجدول النلائي  - 

النسبة المئوية التَّكرار حرف الروّي الرقم 

  16 ، 17647 44ر  1

 15 ، 07352 41د  2

 14 ، 70588 40ؿ  3

 9 ، 191176 25ب  4

 8 ، 82352 24م  5

 7 ، 35294 20ح  6

 6 ، 25705 17ؽ  7

 5 ، 514 15ع  8

 5 ، 147058 14ف  9

 3 ، 67647 10ـ  10

 3 ، 30882 9ت  11

 1 ، 83823 5ؼ  12

 1 ، 47058 4ء  13

 0 ، 36764 1ج  14

 0 ، 36764 1خ  15

 0 ، 36764 1ؾ  16

 0 ، 36764 1ىػ  17

 % 100 272المجموع  
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فاء  ا جديدة لمتعبير عف ذات الشاعر،إضافة إلى صى مىؽى ىذا التنكع في حركؼ الركم فرصن     كخى
فَّيرىٍت حركؼ الركم الميشبعة مساحة لمتمكع كالتأكًُّه كالتشكي  . اإليقاع المكسيقي كعذكبتو، كما كى

 

 ظواهر دولية  – ال ًا 
 

ـٍ ، كالدليؿ : دىؿَّي عميَّي قكمي : مف المعاني المغكية لمداللة       رَّيأىىي كاالسـ . الداؿُّ عمى الطريؽ : أىٍم جى
عىٍمتىوي ًلمدَّيليًؿ أك الدَّيالَّيؿ: الدَّياللة، كالدٍّاللة  يدو . ما جى  (1). الدَّياللةي بالفىتًح ًحرفىةي الدَّيالَّيؿ: كقاؿ ابفي ديرى

 ما يتكصؿ بو إلى معرفة الشيء ، كداللة األلفاظ عمى المعنى الذم ))   كالداللة في االصطبلح تعني 
ا ا بنفسو أك عرضن تكحي بو الكممة المعينة أك تحممو،أك تدؿ عميو ، سكاءه أكافى المعنى عيننا قائمن

)).(2) 

ًر كالآللًئ المختبئًة تحت          كنبيت األسمكبيةي العامميف في حقكًؿ األدًب كالببلغًة عمى الدُّرى
، كفي دراسة الظكاىر الداللية كانت الكممات المفاتيح الفتة (3 )أعطافيا  كتحتاج إلى قاطؼو ماىرو
.   أما الترادؼ فكانكا مقميف فيو . لؤلنظار 

 

الكممات المفاتيـ  - 1

 

      تيعىدُّ الكممات المفاتيح مف الطرؽ كالكسائؿ التي يعبر الشاعر مف خبلليا عف أحاسيسو كمشاعره 
:  كانفعاالتو ، ككاف منيا 

 

                                                           

" . دىلىؿى " مادة لسان العرب ، ابف منظكر ، :  ينظر (1)

 . 26 ، ص عمم الدولة التطبيقيىادم نير ،  ((2

 . 76 ، ص نظرية التمقي واألسموبيةمحمد رضا مبارؾ ، : ينظر  ((3
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قىعىٍت في تسعة كخمسيف مكضعنا:لو - أ  .  كى

                                                            (الطويل  )                                                     (1) :      كمف أمثمة ذلؾ 

ِحــــْقَدا  ُمْ ِمرٍ  َما َغْيرَ  ُلْبَنى َتَناَسْيتُ              َوَسْمَوةً  َصـْبـرًا َأْســــــــِطْيعُ  َأنَِّنيْ            َوَلوْ 

 الـــــــــــَوْردِ  َوَرقُ  ِجـْمـَدهـا ِمْنلا خاِلًصا             َلَخدََّش  الَوْردِ  ِمنَ   َـْوباً  َلِبَستْ            َوَلـوْ 

َصـديــــــــــــُق  الُمْشــَعراتِ  َوالَلدايا َأنَِّنْي             َلـُكـمْ  أْيَقْنتِ  الـَغـْيــــــبَ  َتْعَمِمينَ  َولـَوْ           

 َفـَمـْو كـاَن واٍش ِبالَيماَمـــــــــــــِة داُرُ              َوداِرْي ِبَأْعَمى َحْ َرَمْوَت اْهَتَدى ِليــــا          

داللة عمى أف كؿ ما يريد الكبلـ بو لـ يتحقؽ بعدي ؛ فيك يتمنى أف " لك " افتتح ىذه األبيات بكممة     
يتكمـ كما يعترؼ بعدـ قدرتو عمى الصبر كالسمكاف ؛ إذ يبرر ما يقـك بو مف عدـ نسياف لبنى كمدل 

" ليت " تزيد المتمنٍّي بعدان عمى عكس" لك" كمعمكـ أفَّي التمني بػ" لك " تعمقو بيا بافتتاحو األبيات بكممة  

في البيت الثاني جعؿ محبكبتو أكثر نعكمة مف ثكب الكرد ، حيث لفت انتباه " لك " كبتقديمو كممة 
 ( 2): كيقكؿ قيس ليمى . ككذلؾ األمر في بقية األبيات . السامع إلى ذلؾ بيذا األسمكب 

 (الطويل  )                                                                             

ُذنـــــــــــــــوُب  عميّ  ُتكَتبْ  َلـمْ            ذَكـرتُــــــــــكِ  ُكّمَمـــــــــــــــــا اَ  أسـتَـغـِفـرُ  أّنني           َوَلـوْ 

َوَرِويـُت  َنـْلـَمـــــــــــــــــةً  ِمْنهُ  ِبِريِقــــــــــــلا          َتَمصَّصــــــتُ  الزُّسعـافُ  السُّسمُّس  ُخـِمـطَ            َفَموْ 

ْخَرةِ         الَحَصـا   َفَمقَ  ِبالَحَصا ِبيْ  ما َأنَّ            َفَموْ  مَّاءِ  َوِبالصَّ ــــــــْخرُ  وْنَصَدعَ  الصَّ                            الصَّ

   ُوُقوعُ  الدِّريــــــــــــــــــــــارِ  فـي ُوْرقٌ  َحـماِئـمُ           َللاَجِنـــــيْ  الظَّاِعنونَ  َيِلْجني َلـمْ            َفمو

                                                           

  .124 ، 101 ، 72 ، 69 ، ص  الديوانقيس لبنى ،  (1)

  . 189 ، 147 ، 116 ، 97 ، ص  الديوانمجنكف ليمى ،  (2)
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. اعترؼ في البيت األكؿ بأنو ما زاؿ مثقبلن بالذنكب ؛ ألنو لـ يستغفر ربو " لك "      بتقديمو كممة 
كفي الثاني جعؿ األكلكية ألمنيتو في الكبلـ ، كىي خمط السـ بريؽ محبكبتو ؛ ليبرىف حبلكة ىذا الريؽ 

بطاؿ مفعكليا  كيشير في البيت الثالث إلى اليمـك الثقيمة التي . كقدرتو عمى التغمب عمى مادة السـ كا 
كفي األخير يبيف ما يثيره مف الظاعنيف ، . كبدا فييا قكينا كالصخر ضعيفنا أمامو . تقصـ ظيره 

. ككؿ تقديـ ليذه الكممة لو داللة أراد الشاعر أف يكضحيا كيسكؽ الحجة فييا . كالحمائـ الكيرؽ 

                                                                          (الكامل  )     (1): في افتتاحية بعض األبيات ، منيا " لك "      كاستخدـ جميؿ بثينة 

َتْعِذِري  َلمْ  ِإنْ  َلَظَمْمتِ               َلَعَذْرِت َأوْ  الَلــَوى ِمنَ  ُأِجنُّس  ِبما َتْعَمِمْينَ   َلوْ           

 (الرََّجز  )                                                                        

َفتْ  الـَكــــــــــــــفَّـا َوَمدَّ  المَّهَ  َدعــــــا            وَلـوْ   َرْجـَفـــــــــــا الِجبــــالُ  ِمْنهُ               َلَرجَّ

 (الطويل  )                                                                        

غارُ  النَّْملُ  َدَرجَ              َفَموْ   النَّْملِ  َمْدَرجُ  ِجْمِدها َأْعَمى أَلْنَدبَ  ِبِجْمِدها             الصِّر

َيِمْيِنـــــــْي  َعَميَّ  َعزَّتْ  َوَلوْ  َيِمْيِنيْ              َتْبَتِغـــــيْ  ُبَ ْيَنةُ  َيوًما َأْرَسَمتْ              َوَلوْ 

َسِمْيِنـــــــْي  الَيِمينِ  َبْعدَ  َللا َوُقْمتُ              َرُسوُللا َيْبِغيْ  جاءَ  ما             أَلْعَطْيُتلا

؛ ليبيف عظمة الحب الذم " لك "       يعتب جميؿ عمى بثينة ؛ ألنيا أخمفت مكعدىا ، فبدأ كبلمو بػ 

تيقاهي  . يكنو ليا ، كيتمنى أف تعمـ بذلؾ ، كيظير في الثاني مكانة الممدكح فيما لك دىعا اى ؛ ًلكىرىًعًو كى

سىبىؽى أىٍف فىسَّيرنا بيتنا شبيينا بالثالث  أما الرابع فيرجك لك أف بثينة أرسمٍت إليو رسالة الستىجابى ليا كرىدَّي . كى

. كلحساسية ىذه األمكر جعؿ االفتتاح بكممة تىمىفٍّ ؛ ليعبر عف الصعكبة في تحقيؽ ذلؾ . عمييا 

 

                                                           

  .  126 ، 109 ، 87 ، 60 ، ص  الديوانجميؿ بثينة ،  (1)
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                                                                       (الطويل  )                     ( 1): مفتاحان عند كيثىيًٍّر عىزَّيةى " لك "        ككردت كممة 

 الَمَساِرحُ  َتَسْعهُ  َماٌل َلمْ  ُكمَّــــُه                أَلْهِمكِ  الَوْدعِ  ِذي ُأمَّ  ُحبِّري            َوَلْو َأنَّ 

َساَلِسُمْه  ِلـيْ  َرْحَمةً  أَلنَّتْ  ِإَلْيهِ                 ِبَمْوَعِتيْ  َوُبْحتُ  َكْبلٍ  ِفيْ  ُكْنتُ      َفَموْ        

تَأُكـُمْه  ِحْينَ  َرْحَمةً  ِمْنلا َلَليَّ َ                  َبِلْيَمةٌ  َعْيِنيْ  َنْبتِ  ِمنْ  َأَكَمتْ             َوَلوْ 

 (الوافر  )                                                                           

 َوِبالـتِّـرالدِ  ِبالطَِّرْيـــــفِ  الَمنايــــــا                  َوَقـْيـــتُـكَ  َحـَدثِ  ِمنْ  ُفْوِدْيتَ              َفَموْ 

فيك متعطش ليذه األماني؛ ألف . عمى أكائؿ األبيات كيتمنى فييا منذ البداية        يركز كيثىيًٍّر عىزَّيةى 
دُّري . الكبلـ فييا يخفؼ مف حرقة كبده كيخفؼ آالمو األبيات يدؿ عمى حاجة الشاعر " لك " كتصى

إلى حشك الكبلـ ، أك إلى الضرب " لك " الماسة لمخكض في الحديث عنيا ؛ إذ لـ ييًطٍؽ ترحيؿ 
في الصدارة تجعؿ " لك " متكىما أف . كالعركض ؛ ألف في ذلؾ خكفا مف عدـ تحقيؽ ىذه األماني

. األمؿ قائمنا 

كتأتي إلثارة انتباه المخاطب لما .  مف أحرؼ التنبيو كاالستفتاح التي ترد في بداية الكبلـ :أو - ب
                                                                       (الطويل  )(                   2): عند قيس لبنى قكلو " أال " كمف استخداـ . بعدىا مف كبلـ

َلَســـــــــِعـْيُد  ِإنَِّنيْ  َيـْوًما ُعْدنَ  َفِ نْ                 تَـــــــُعـْودُ  َمَ ــــْينَ  َأّيــاًمـا َلْيتَ            َأو

َأو َلْيَت ُلْبَنى في َخالٍء َتزوُرني                 َفَأْشُكْو ِإَليلا َلْوَعتي ُ مَّ َتْرِجـــــُع           

          َأو َلْيَت ُلْبَنى َلْم َتُكْن ِلَي ُخمَّـــــًة                 َوَلْم َتَرني ُلبَنـى َوَلْم َأْدِر ما ِهيا 

بأداة " أىال "        ينبو قيس لبنى السامعيف في بداية الحديث عمى أىمية الكبلـ البلحؽ ، كأسند 
يىشي بالفراؽ كالمكعة كالتحسر عمى ما فات كعمى ما لـ " . ليتى " التمني  كىذا التجاكير يعطيو قكةن كى

.  يستطع تحقيقو 
                                                           

. 139 ، 271 ، 99 ، ص  الديوانعىزَّيةى ،  كيثىيٍّر (1)

  . 123 ، 86 ، 71 ، ص  الديوانقيس لبنى ،  ((2
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                                                  (الطويل  )                                          (1): كعند قيس ليمى في قكلو 

ـِ ُحْكُمَك جـاِئـٌر             َعَميَّ ِإذا َأْرَ ـْيـتَـِنـْي َوَرِ ْيـــــــــــــُت  ْيـ            َأو يا َنِسْيَم الرِّر

الَعْلِد  َعَمى َنْجدٌ  كانَ  ِإنْ  َوَأْرَواِحـهِ               تُـرَاِبـــــــــــهِ  َوطْيبُ  َنـْجـدٌ  َحـبَّـَذا            َأو

الفــــــــْجِر  ُغرَّةَ  أرى َحتَّى ُأناجـيـُكـمُ                ليمةً  أبيَتنَّ  َهلْ  ِشـْعــري ليتَ  أو           

ك أيٍتًبعىٍت في البيت األكؿ باستفياـ ؛ ليزيد ". أال "      في ىذه األبيات ييرل تنكيعه في الكممات بعد 
ا بفعؿ  التنبيو كأيتبعٍت في الثاني بنداء كي يفرىغ ما بو مف آالـ كتأكىات في حيف كاف الثالث متبكعن

كىذا التنكيع يعطي أنماطنا مف التنبيو كاإليقاظ  تجعؿ . أما األخير فأتبع بأداة تمفٍّ " حبذا " المدح 
. المستمع متأىبنا كمستعدًّا لما يمقى عمى مسامعو 

                                                                            (الطويل  )                 (2 ):في مكاطف منيا " أال " كاستخدـ جميؿ بثينة الحرؼ 

 الُحبُّس ؟ الرَُّجلَ  َيْقُتلُ  َهلْ  :               ُأساِئُمُكْم  ُهـبُّســــــــوا َوْيـَحـُكـمُ  النُّسوَّامُ  أيُّسلا         أو

ـُ ؟               َفَصــــــــْوُتكَ  ِفـْيـمَ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا َأو         ـُ  ِإَلـيَّ  َمْشِنيٌّي  َتِصْي  َقـِبـْيـــــــــ

َيــُعـــــــــــــــــْوُد  ُبَ ْينَ  يا تَـَولَّـى َوَدْهـراً                  َجـديـدُ  الشَّبابِ  َرْيعانَ  َلـْيـتَ          َأو

َلَســـــــــــــِعْيُد   ِإذاً  ِإنِّري الـقُـَرى                ِبواِدي َلْيَمةً  َأِبْيَتنَّ  َهلْ  ِشـْعــِريْ  َلْيتَ          َأو

.      يخاطب في ىذه األبيات مف يعقؿ كمف ال يعقؿ كما يخاطب المعنكيات بالتشخيص كالتجسيد
.  الذم أتى داللة عمى أىمية القكؿ الذم تبعو " أال " فيذه أمكر تستحؽ التنبيو عمييا عبر الحرؼ 

                                                                           (الطويل  )                              (3 ):في قكلو " أال "  إلى الحرؼ عىزَّيةى  كيثىيٍّركلجأ 

َفُتناِ ــــــــــــــُب ؟  قــــــــاِدمٍ  َفـُصــــــْرَمـا َأراكٌ  َبْعَدنـــــا            َتَغيَّرَ  َهـلْ  ِشْعِري َلْيتَ          َأوَ 
                                                           

  . 161 ، 135 ،  116 ، ص   الديوانمجنكف ليمى ، (1)

  . 39 ، 38 ، 31 ، 16 ، ص  الديوانجميؿ بثينة ،  (2)
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        َأو َليَتنا يا َعـزُّس ُكّنا ِلِذي ِغـًنـــــــى            َبعيَرْيِن َنـْرَعـى في الَخالِء َوَنـــــــــــــعُزُب 

ُعُلوُدها ؟  َكَعْلِديْ  َأْمَستْ  َأمْ  الَعْلدِ            َعنِ  َتَغيَّـــــَرتْ  َهلْ  َبعَدنا ِشعِريْ  َليتَ          َأو

الــــذَّرَاِرِح    ِبماءِ  َجـْدحــــــــــــاتٌ  السُّسمِّر  ِمنَ            ِليْ  ِشْيبَ  ُقْمتُ  الذي َقبلَ  َليَتني         َأو

، كال سيما في " أال " أراد كثير عزة أف ينبو عمى أمكر ميمة ؛ لذا قدـ حرؼ التنبيو كاالستفتاح        
كفي الرابع تمنى لك مات بالسـ . البيت الثالث عندما أراد أف يتحقؽ مف مدل التزاـ محبكبتو بالعيد 

.  قبؿ أف يتفكه ببعض الكممات التي دلت عمى انحرافو عف خط الكفاء الذم يربطو بمحبكبتو 

 

الترادف  - 2

ذا تتابع شيء خمؼ شيء فيك الترادؼ . ما تبع الشيء، ككؿ شيء تبع شيئنا فيك ردفو)):لغًة   (1).((كا 

 ىك األلفاظ المفردة كالمختمفة الدالة عمى معنى يندرج تحت حقيقة كاحدة ، كالخمر ، )): واصطالًحا 
  (2(( .)كالٌراح ، كالعقر 

                                                                     (الوافر  )                                             (3):      يقكؿ قيس لبنى 

وْسَترَاَحا  ذِلكَ  َسّقا ُ  َوَلوْ                       الَمَناَيا ُجَرعَ  ُيِذيُقهُ                َفَكَاد

حيث استخدمو الشاعر ؛ ليؤكد المعنى كيظير ىكؿ المكقؼ المتمثؿ " سقى - يذيؽ " الترادؼ    
سبؽ أف تـ اإلشارة إلييا في مكقؼ سابؽ كاتضح أنيا تأتي غالبان في " يذيؽ " بمرارتو ؛ فكممة 

نىٍت بيا كممتا رىع" الظركؼ الصعبة؛ لذا اقتىرى ف دلَّيٍت " سقاه " ، فيما اقترنت كممة "المنايا –جي بالراحة، كا 
.        ىنا عمى عكس ذلؾ

                                                           

ًدؼى " مادة المسان ، ابف منظكر ،  ((1 " . رى

 . 89 ، ص تفسير الكشاف لمزمخشريدلدار أميف ،  ((2

  .65 ص الديوان ،قيس لبنى ،  (3)
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  .األعقد ثـ المعقدة البيئة ىنا أظير فالترادؼ ؛ بالراحة يشعر كيشرب الماء يىًردي  عندما    كاإلنساف

   (1 ):كييرل التراًدؼي عند قيس ليمى في قكلو 

                                                                      (الطويل  )                                                                      

ِبَعاِئِد  َلْيَس  الدَّْهـرَ  ِبَرْجَعٍة           َوَهْيَلاَت ؛ ِإنَّ  َجادَ  الدَّْهـرَ  َأنَّ  َلـْيـتَ              َفيا

؛ ليعبىر عف آية الكجد التي تحكـ في أحشائو، كيقشع الضباب "  عائد –رىجعة " دعـ تمنيو بالترادؼ   
. عف مكقفو الصريح المتمثؿ في تحسره عمى أيامو كشبابو

                                                                     (الطويل  )       (2): كفي قكلو 

            َلَعمَِّك َأن َترِ ْي ِلَعْبٍد ُمَتيٍَّم                      َفِمْ ُمِك يا َلْيَمى َيِرقُّس َوَيْرَحُم                   

أف يجسد صفة الرحمة عندىا كأنيا بعيدة كؿ البعد عف "  يرحـ –يرؽ "  أراد مف خبلؿ الترادؼ      
                                                                                (الطويل  )            (3): ككظؼ جميؿ بثينة الترادؼ في قكلو . القسكة كالجبركت 

 َلَعمَّلا َفُقْمتُ  الواِشيْ                   َوَغيََّرها َتَبدََّلتْ  َجِمْيلُ  يا َنراها :           َوقاُلوا 

أف محبكبتو تحكلت كأصبح الكاشي ىدل ليا عمى الرغـ مف " غيىر - تبدؿ"       أكد جميؿ في ترادفو 
إذف جاء الترادؼ . قكة العبلقة بينيما، ككأفى التبديؿ يككف مف الداخؿ كالتغيير يحصؿ بتأثير خارجي

ظيار حالة الضعؼ التي رافقتيا في حياتيا  . لتككيد المعنى كا 

                                                                                                                          (الطويل  )                              (4): أما الترادؼ عند كثيىر عزة فكاف في قكلو 

ـُ  َماَنهُ  َوِمْسًكا            َعِبيرًا دُ  عاِرٌض  َأوْ  ِمْحَجرٌ  رَاِدًعا                ِبهِ  الرَّْش  َيَتَفصَّ
                                                           

 . 133 ، ص  الديوانمجنكف ليمى ، (1)

  .219 ، ص  الديوانمجنكف ليمى ، (2)

  .137 ص ، الديوان ، بثينة جميؿ ((3

  .118 ص ، الديوان ، كثير عزة (4)
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عمى رائحة النساء الطيبة المكاتي لك رشحف كاف رشحيفى " مسكنا - عبيرنا"     يركز مف خبلؿ الترادؼ 
ري . عبيرنا كمسكنا دي –الرَّيشح " كثمة ترادؼه آخى ؛ جاءى تككيدنا لقػػكة ىذا الطيب كمػػػدل بقػػػػػػائو عمى "  يىتىفىصَّي

. الجسـ 

      كاف الترادؼ ضحبلن عند جميع الشعراء؛ ألنيـ بحاجة إلى النظير في حبٍّيـ؛ ليقدمكا الحجة 
. كالبرىاف لمدفاع عف قضيتيـ األكلى، كىي حبيـ العذرم

( 1):           كىناؾ بعض الرشفات األسمكبيىة التي جاءت عفك الخاطر كقكؿ كثيىر عزة 

 (الوافر  )                                                                            

 ارِتغــــــاِب   ُذوْ  َنواِلكَ  في َلْيَمـــــى                 َوَأنِّري اْبنِ  َنـَدى  ُـمَّ  اُ               َفَمْوو

ُغراِب  ِإَلى ِمْصرَ  َبْينَ  َقُمْوِصْي                 َملاِمهَ  َقَطَعتْ  َما الُودِّر               َوَباِقي

     لقد خبل البيتي مف األفعاؿ، كيبيىف ىذا األمري قدرةى الشاعًر كبراعتىو في نظـً أبياتو تخمك مف 
. كمف الندرةً أٍف يرل الدارسي أبياتنا مماثمةن لو. األفعاؿ

                                                                        (الكامل  )                                                             (2): كفي قكلو 

وا َكاَلَمَلا َسِمْعُت  َكَما َيْسَمُعونَ              َلوْ   َوُســــــُجوَدا ُركَّــــعاً  ِلــــَعزَّةَ              َخــــــرُّس

إذ يمكف أف نجعميا " كبلميا "       يحتكم ىذا البيت عمى ما يسمى التنازع في العمؿ في كممة 
كشابيت ىذه القضية القضية . أك لمفعؿ سمعت بحكـ الجكار. مفعكالن بو لمفعؿ يسمعكف بحكـ السَّيٍبؽ 

 ﴿ :نفسيا في قكلو تعالى                                   ﴾.( 3 )

 

                                                           

  . 71 ، 70 ص  ،الديوان  ، كثير عزة ((1

 . 113 ، ص ن. م كثير عزة ،  (2)

 .96 / 18 ، سورة الكلف (3)
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 الخاتمــة

           

  :ًمنيا النتائجً  ًمفى  مجمكعةو  إلى الدراسةي  ىذه أىٍفضىتٍ        

ذكرً  األيمىًكمٍّ  العصرً  في العيٍذًرمٍّ  الغىزىؿً  ارتباطي   كيًجدى تىشابيوه  ًلذا ؛ الجاًىًميٍّ  العىصرً  في العىفيؼً  الغىزىؿً  ًبجي
ٍدرً  الجاًىًميٍّ  العىصرً  في الميًحبٍّيفى  ًقصىصً  بىٍيفى  ًقصىصً  اإًلسبلـً ًمٍف ًجيىةو ، كىصى  العىصرً  في العيذًريٍّيفى  كى

يرىةً  الضَّيعؼً  حاالتً  في – غالبنا – كالرَّيجاء التَّيمىنٍّي ، كانًحساري  األيمىًكمٍّ   التَّيمىنٍّي أيسمكبا شىكَّيؿى  كىما ، كالحى
دكدنا كالرَّيجاءً  رَّيؾي  التي ًلمًمساحة حي  الغىزىؿً  مىكضكعاتً  اشتراؾً  إلى إضافةن  ، العيذرمُّ  الشاًعري  فييا يىتىحى
دٍّ  إلى األربعةً  الدكاكيفً  في العيذرمٍّ  ياؿ ، كىالطَّييؼً  بىعيدو ، حى نيًف ، كالشَّيكؽً  كىالمىشيًب ، كىالشَّيبابً  كالخى  كالحى
  .شاًعرو في بعض األحياف ًمفٍ  أكثىرى  إلى الشٍّعريةً  األبياتً  بىعضً  ًنسبةي  ككذلؾى  ، كالبىيفً  كالًفراؽً 

 

دىت      ، كالدٍّاللية كالصكتيةي، كمنيا الظَّيكاًىري التركيبيَّيةي، الظَّيكاًىًر األيسمكبيًة، ًمفى  مجمكعةن  الدراسةي   كىرىصى
ٍقؿو  إلى كأىشارىتٍ  ، ميٍستىًقؿٍّ  فىٍصؿو  في فىجاءىتٍ  الظَّيكاًىري الببلغيَّيةي  أما ـي  ًدراًسيٍّ  حى  ىيكى  كالعيٍمؽً  ًبالرَّيحابىةً  يىتَّيًس

ؿى  ىذهً  في اإًلنشائيةي  األىساليبي  سىجَّي  %( 80.8)ًبًنسبىةً  الدٍّراسةً  في األيكلى المىرتىبىةى  الطَّيكيؿي  البىحري  الدَّيكاكيًف،كى
زً  بىحري  احتىؿَّي  ًحيفى  في  % ( . 0.73 )  ًبًنسبىةً  األىخيرىةى  المىرتىبىةى  الرَّيجى

دىبٍّ  القىديـً  التيراثً  في األيسمكًبيَّيةً  الظَّيكاًىرً  ًبتىتىبُّعً  كتيكًصي الدراسة       رىكىةً  كى مَّيةو  تىٍخريجى  كىيٍ  ؛ فييا الحى  ًبحي
ديدىةو، ًمثاؿي  جى ، مثؿ  األيمىًكمٍّ  العىصرً  في العنذرمٍّ  الغىزىؿً  دىكاكيفً  في اإًلنشاًئيَّيةً  األىساليبً  ًدراسىةي  : ذلؾ كى

بًر في الفترة ذاًتيا.كاألىمرً  كالنٍّداءً  االسًتفياـً   . كدراسةي القيـً اإلنسانيًة العميا مثؿي الكفاًء كالشجاعًة كالصَّي
ًر في أجكاًؼ النصكصً  "كىالفىنٍّيَّيةً  المىكضكًعيَّيةً  " التقميديَّيةً  الدٍّراساتً  كىما تيكصي ًبتىطكيرً  دخاؿً  بالتبحُّ  كا 

ديثىةً  األيسمكًبيَّيةً  ًتٍقًنيَّياتً   ًمفٍ  فيوً  ما كتسعى إلى التقاط النَّيصٍّ  أجزاءً  ميعظىـً  إلى تىًصؿي  ألىنَّييا؛  إلييا الحى
، تَّيعي  أىنَّييا كىما ظىكاًىرى تىٍجًزـي  ، األىدىًبيَّيةً  النيصكصً  مىعى  ًلمتَّيعاطي عاًليىةو  ًبميركنىةو  تىتىمى  تيضيؼي  ًبأىنَّييا الدٍّراسىةي  ىذهً  كى
ديثةن  أىدىكاتو  ًمًو ، في الباًحثي  ًبيا يىستىعيفي  حى رأىًة في تىحميؿً  عىمى  كالشَّيخًصيَّياًت ، كاإًليجاًز، النُّصكصً  كىالجي

   .الدٍّراسىًة الميختىًمفىًة  ميستىكياتً  بىٍيفى  كالفىصؿً 
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 والمراجع المصادر قائمة

الكريم   القـــرآن-

 

 

 

المصــــادر - أووً 

 

  .1972 /1340 دار المعارؼ، : القاىرة ،2، ط الوسيط المعجم كآخركف، مصطفى  إبراىيـ-1

 اليكارم، الديف صبلح تحقيؽ ،والمختمف المؤتمف ،(370/987 ت )بشر بف الحسف  اآلمدم،-2
  .1429/2008 ، العصرية المكتبة: ، بيركت1ط

تحقيؽ محمد الم ل السائر في أدب الكاتب والشاعر،،(637/1258ت)ابف األثير، ضياء الديف - 3
. 1420/1999المكتبة العصرية ،: محيي الديف عبد الحميد،بيركت

 طاىر أحمد تحقيؽ ،واأل ر الحديث غريب في النلاية ،(606/1210ت )الديف مجد األثير، ابف- 4
  . 4ج ، العربية الكتب إحياء دار: القاىرة ، الطناجي محمد كمحمكد الزاكم

( : 356/967ت )الفرج أبك ، األصفياني-5

. ت.د ، العممية الكتب دار : بيركت[ كمصححة منقحة] 2ط ، مينَّيا عمي تحقيؽ ، األغاني-      

. ت.د كالنشر، لمطباعة دار الفكر :بيركت[ كمصححة منقحة] 2ط جابر، سمير ، شرحاألغاني      -

 طريفي، محمكد محمد ، تحقيؽاألصمعيات ديوان، (216/831ت )سعيد أبك الممؾ عبد األصمعي،-6
 .  1423/2002 ، صادر دار: بيركت ،1ط

،تحقيؽ أيمف البحيرم،  العشاق أشواق بتفصيل األسواق تزيين،(1008/1599ت) األنطاكي، داكد -7
 . 1422/2002العربي، البياف دار العممية، الكتب دار: القاىرة بيركت،
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الجكيدم،  دركيش ،تحقيؽالديوان،( 545/  ؽ ىػ 80ت نحك  )حجر، بف القيس،حندج  امرؤ-8

 . 1429/2008 ،1ط العصرية، المكتبة : بيركت

مؤسسة التاريخ :ط،بيركت. دصحيـــــ البخــــــاري،، (256/870ت ) البخارم، محمد بف إسماعيؿ -9
 . 9ت، ج.العربي، دار إحياء التراث العربي، د

 العـــــرب، لســــان لبــــــاب ولــــب األدب خـــزانــــــــة ،( 1093/1682 ت )القادر عبد البغدادم،- 10

.   1418/1998، العممية الكتب دار: ،بيركت1ط ،[طريفي نبيؿ محمد فيارسو كضع]

 ،1ط ىنداكم، الحميد عبد تحقيؽ ،المطــــــــــــول ،(792/1306ت )مسعكد الديف سعد التفتازاني،-11
.  1422/2001 ، العممية الكتب دار: بيركت

 نسيب، أمميف ،تحقيؽ وســر العربية المغة فقه ،( 1038 / 429ت  )منصكر،  الثعالبي، أبك-12
.  ت.د الجيؿ ، دار: بيركت

دار : بيركت ،1ط ،2002سنة حتى الجاهمي العصر من الشعراء معجــمسمماف،  ،كامؿ الجبكرم-13
  .2002 /1424 ، العممية الكتب

 ،البالغـــــــــــــة عمم في والتنبيلات اإلشارات، (729/1329ت)محمد  الديف  الجرجاني، ركف-14

 . 1423/2002 ، العممية الكتب دار : بيركت ،1ط ، الديف شمس إبراىيـ تعميؽ 

                              محمد ،تحقيؽ المعاني عمم في اإلعجاز دوئل ،( 1078 / 471 ت )القاىر عبد الجرجاني،-15
 . ت.د ، اإليماف مكتبة : القاىرة مينا، رضكاف

دار  : بيركت ،2ط طمَّياس، حمدك شرح ، الديــوان ،( 114/733ت )عطية بف حمزة أبك جرير،-16
 .   1426/2005 ، المعرفة

.  ت.د صادر، دار : بيركت ، الديــــوان،(82/701ت)معمر بف جميؿ-17

 ،العربية وصحاح المغة تاج الصحاح،( 400/1010ت )حماد بف إسماعيؿ ، الجكىرم-18

       .1990 /6،1409ج  لممبلييف، العمـ دار : بيركت ،4ط عطار، الغفكر عبد أحمد تحقيؽ     

،  ابف-19  إبراىيـ محمد ، تحقيؽواألوف األلفة في الحمامة طوق ،( 456/1064ت )محمد أبك حـز
.  ت.د ، سينا ابف مكتبة: القاىرة ، سميـ
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 المخػػػػػػػػػػزكمي، ميػػػػػػػدم تحقيػػػػػػػؽ ، العيــــــــــــــــــن،(175/792ت )الفراىيدم أحمد بف الخميؿ-20

          .1986 /1406 ، 6ج اليبلؿ، كمكتبة دار ، الكساـ دار: بيركت ،2ط السامرائي، إبراىيـ     

: ،بيركت2ط المصطاكم، الرحمف عبد كتقديـ اعتناء ، الديــوان ،( 68/668ت )قيس ، ذريح ابف-21
 . 1425/2004 المعرفة، دار

 ، تحقيؽمعــــــجم مفردات ألفــــاظ القــــرآن،(503/1110ت)الراغب األصفياني،الحسيف بف محمد-22
 .1418/1997 ، العممية الكتب دار : ،بيركت1ط ، الديف شمس إبراىيـ

، شرح كضبط عفيؼ العمدة في نقد الشعر وتمحيصه، (463/1071ت) ابف رشيؽ القيركاني -23
.    1424/2003دار صادر، : ،بيركت1حاطكـ، ط

 ، سميـ بف عرفاف ، تحقيؽالحـــــــروف معانـــــــــــــــــي، (384/994ت )عمي الحسف أبك الرماني،- 24

 .  1430/2009 ، العصرية المكتبة: بيركت      

 لممبلييف،  دار العمـ:بيركت ،13، طاألعـــــــــــــــــالم، (1396/1976ت)الديف ،خير الزركمي-25
1407/ 1988.  

        ،المفتاح تمخيص شرح في األفراح عروس، (773/1372ت)الديف  بياء السبكي، الشيخ-26
 . 1423/2003 ، العربية المكتبة : بيركت ، 1ط ، الينداكم الحميد عبد تحقيؽ

 دار صػػػػػػادر،: بيركت ،2ط ،العشـــــــاق مصـــــــــارع ،(500/1106ت)محمد أبك السرَّياج، ابف-27

   2007/1428. 

 : بيركت ، العـــمــــــــــــوم مفتـــــــاح ،(622/1206ت)بكر أبي بف يكسؼ يعقكب أبك السكاكي،-28

 . ت.د . العممية الكتب دار     

 : جدة محمد شاكر، محمكد شرح ،الشعراء فحول طبقات ،(846 /231ت )الجمحي سبلـ  ابف-29
  .ت.د ، المدني دار

 ، 1الشكابكة،ط غطاشة داكد اعتناء ،الفصاحة ســــــــــــــر ،(466/1074ت)الخفاجي سناف ابف-  30

  . 1427/2006 الفكر، دار :       عٌماف
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 ، طريفي نبيؿ محمد تحقيؽ ، المف ميــــــــــات ،( 178/794ت )محمد بف المفضؿ الضبي،- 31

 . 1424/2003 ، صادر دار : بيركت ،1ط      

 الجيؿ،  دار:بيركت ،1ط مايك، قدرم شرح ،الديوان ،(105/723ت )كثير الرحمف، عبد-32

     1416/ 1995.  

 الجيؿ، دار: بيركت ،1القكاؿ، ط محسف أنطكاف ، تحقيؽالديوان،(30/650ت )حزاـ بف عركة-33
1416/ 1995.  

 ،1ط ، ىاركف  السبلـ عبد كتدقيؽ ضبط ،الطـــــــــراز ،(705/1306ت )بف حمزة يحيى ، العمكم-34
 . 1415/1995 ، العممية الكتب دار : بيركت

دار الجيػػػػػػػػؿ، : بيركت عيد، يكسؼ شرح ،الديوان ،(600/ ؽ ىػ22ت  ) شداد بف عنترة- 35
1422/2001. 

 ىاركف، عبد السبلـ ، تحقيؽالمغة مقاييس معجم ،(395/1005ت)الحسيف أبك أحمد فارس، ابف-36
 . 5 ج ، الجيؿ دار: بيركت

 يكسؼ كتكثيؽ ضبط ،المحيط القاموس ،(817/1363ت )محمد الديف مجد الفيركز أبادم،-37
 . 1415/1995 ، الفكر دار : بيركت البقاعي، محمد الشيخ

 الجيؿ دار: ،بيركت 2، طوالنوادر األمالي ذيل كتاب ،( 356/967ت )أبكعمي القالي-38

  .1987 /1407 ، الجديدة اآلفاؽ كدار

 ،3ط شاكر، محمكد أحمد تحقيؽ ، الشعر والشعراء ،(276/889ت)مسمـ بف محمد ابف قتيبة،-39
  .2001 /1421 ، الحديث دار: القاىرة

 عبد تحقيؽ ،البالغة عموم في اإلي اح،( 739/1339ت)الرحمف عبد بف محمد القزكيني،-40
 . 1424/2003 ، كالتكزيع لمنشر المختار مؤسسة : القاىرة ، 2ط ، ىنداكم الحميد

         محمد تحقيؽ ،الســــالكين مــدارج ،(751/1349ت)بكر أبي بف محمد الجكزية، قيـ  ابف-41
  .1997 /1417 ،2ج ، العربي الكتاب دار: بيركت ،4ط ، با المعتصـ
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 المصطاكم، الرحمف ،اعتناء كتقديـ عبدالديوان،(68/668ت )الممكح قيس بف ليمى،  مجنكف-42
 . 1428/2007 المعرفة، دار: ،بيركت3ط

             ، تػػحػػقيػػػػػػػػػػػػػػؽالديوان،(570/ىػ.ؽ50ت:األصغر – 550/  ؽ ىػ75 ت:األكبر)المرقشاف-43
 .1418/1998 صادر، دار : بيركت ،1ط صادر، كاريف

، شرح أغناطيكس  كرانشقك فيسكي، كتاب البديــــــــــــــــــــــع، (296/909ت) ابف المعتز،عبد ا -44
 .1399/1979مكتبة المثنى، : ، بغداد2ط

 دار صادر،: بيركت ، 3ط ،العــــرب لســـــــان، (711/1311ت )مكـر بف محمد منظكر، ابف- 45
1424/2004. 

: ،بيركت2الطكيؿ، ط عمي يكسؼ ، تحقيؽالفلرســـــــــــت،(380/990ت)محمد الفرج أبك  النديـ،-46
  .2002 /1422 ، العممية الكتب دار

 ، والبديع والبيان المعاني في جواهر البالغة،(1281/1943ت)إبراىيـ  الياشمي،أحمد بف-47
  .2004 /1425 ، المعارؼ مؤسسة : بيركت ،2ط ، التكنجي محمد تحقيؽ

( : 400/1010ت ) ا عبد بف الحسف ، العسكرم ىبلؿ أبك- 48

         الكتب دار : بيركت ، 1ط ، السكد عيكف باسؿ محمد  ،تعميؽ المغوية الفروق -                  أ 
. 1421/2000 ، العممية

 إبراىيـ، الفضؿ أبي كمحمد البجاكم محمد عمي تحقيؽ ، الصناعتين كتاب -            ب 
  .1427/2006، العصرية المكتبة : بيركت ،صيدا،1ط

 

   المراجـــــــــــــــــع-  انًيا

 

 العممية، المعرفة كنكز دار: ،عٌماف1، طالدولة عمم لدراسة مقدمة محمد، طالب إسماعيؿ،-1
1432/2011 . 

  .1999 /1419الجديدة، اآلفاؽ دار: ، بيركت1ط ،العرب الشعراء غزليات سمماف، طعمة، آؿ-2
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 . 1427/2007 ، دجمة دار : بغداد ، ،عماف1،ط لمزمخشري الكشاف تفسير دلدار، أميف،-3

  .1995 /1415 ، العممية الكتب دار: ، بيركت1ط ،العفة شاعر ذريـ بن قيس ، بسج، أحمد-4

 دار المعاصر، الفكر دار: دمشؽ الكيبلني، بيركت، إبراىيـ ترجمة ،العربي األدب تاريخ ببلشير،-5
  .1998 /1418 الفكر،

  .1386/1950 المصرية، الكتب دار : القاىرة ،العربي الشعر تاريخ نجيب، البيبيتي،-6

  .2005 /1426البشير، دار: ،عمَّياف1ط ،العذري الغزل يحيى، الجبكرم،-7

 . ت.د الكتاب، دار المثنى، دار: بغداد، القاىرة ،وتطور  نشأته العذري الحب الستار، الجكارم،عبد-8

 مجد المؤسسة الجامعية: بيركت ،الحديث العربي النقد في األسموبية بدرم، فرحاف الحربي،-9
 . 1424/2003 ،1ط ، كالتكزيع كالنشر لمدراسات

 اليبلؿ، دار كمكتبة: ،بيركت1، طاألموي العصر- العربي األدب تاريخ، قصي الحسيف،-10

      1418/1998 . 

دار نيضة مصر لمطبع كالنشر، : ، القاىرة 3ط  ،الجاهمي العصر في الغزل أحمد، الحكفي،-11
1392 / 1973 .  

 . ت.د كالتكزيع، كالنشر لمطباعة قباء دار: القاىرة ،العرب عند الم الي الحبيكسؼ، خميؼ،-12

لمنشر كالتكزيع،   الكندم دار: إربد ،1، طوتجمياتلا مفاهيملا األسموبية مكسى، ،ربابعة-13

1423 / 2003.  

 . 1424/2004 الدينية، الثقافة مكتبة : القاىرة ،1ط ،العرب عند الغــزل حساف، رحاب، أبك-14

.       1412/1992: ،بيركت البيضاء الدار ،1ط ،العربية البالغة في دروس األزىر، الزناد،-15

  .2006 /1426 كالنشر، لمطباعة مصر نيضة:،القاىرة1،طالعربي العشق مجانينأحمد، سكيمـ،-16

. ت.د ، الحياة مكتبة دار: بيركت ، العرب عند الحب فمسفة المطيؼ، عبد ، شرارة-17

  .1982 /1402 ،1ط ، ـ.، د األسموب عمم إلى مدخل عياد، شكرم،-18
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 لمنشر الكراؽ مؤسسة: عمَّياف ،1ط ،اإلسالم صدر عصر في الغزل جبار، حسف الشمسي،-19
  .2007 /1427 ، كالتكزيع

 المناىؿ، دار: بيركت ،1،طوالدينية الفكرية ومقوماته العذري الحب مصطفى، كامؿ الشيبي،-20
1418/ 1997. 

 المكتبة الكطنية،      :، عمَّيافوأشلر محبيلم عند العرب الحب مراتب أبكصبلح،مركاف، -21
1425/ 2005.  

            .1999 /1420، اإليماف مكتبة : القاىرة ،1ط ،وتقييم تأصيل المعاني عمم حسف، طبؿ،-22

.   1ج ،1345/1927 المعارؼ، دار : القاىرة ،12ط ، األربعاء حديث حسيف، طو-23

 الكتب عالـ: إربد ،الحديث الشعري النص قراءة في العرب النقاد اتجاهات سامي، عبابنة،-24
 .  1425/2004 ،1ط ، الحديث

لمنشر   الفرقاف دار: عماف ،11ط ،عمم المعاني وأفنانلا فنونلا البالغة حسف، فضؿ عباس،-25
  .2007 /1428 ، كالتكزيع

  .1414/1994، 1ط ناشركف، لبناف مكتبة: بيركت ،واألسموبية البالغة محمد، المطمب، عبد-26

.           1407/1987العربية، النيضة دار: بيركت ،والقافية العروض عمم-أ: العزيز عتيؽ،عبد-27

 . ت.د ، العربية النيضة دار : بيركت ،المعاني عمم- ب                        

 كالطباعة، كالتكزيع لمنشر المسيرة دار: عماف ،والتطبيق الرؤية: األسموبية يكسؼ، العدكس، أبك-28
 . 1427/2007 ،1ط

 العممية، الكتب دار: بيركت ،2ط ،البالغة عموم في المفصل المعجم إنعاـ، عكاكم،-29
1417/1996. 

 .      1409/1990، العرب الكتاب اتحاد منشكرات ـ،.د ،األسموبية في مقاوت عياشي، منذر،-30

 الجيؿ، دار:، بيركت[كمنقحة جديدة ]، طالعربي األدب تاريخ في الجامعالفاخكرم، حنَّيا، -31

     1426/ 2006 .

 



218 

 

  : صبلح ، فضؿ-32

جراءاته مبادئه األسموب عمم-          أ   .1419/1998 ،1ط : القاىرة ،وا 

 .                                   1425/2005 ،4اإلعبلمي، ط كاإلنتاج لمنشر أطمس: بيركت ،المعاصر النقد مناه -         ب 

 لمنشر المناىج دار :  ، عماف1ط ، القيس امرئ عند الغزل شعر ، إسماعيؿ فيتكر، عمراف-33
 .1425/2005 ، كالتكزيع

    لممبلييف، العمـ  دار:بيركت ،7ط ،واإلسالم الجاهمية بين الغزل تطور شكرم،  فيصؿ،-34
1406  /1986  . 

 ،2المعالـ،ج المختار، دار مؤسسة: القاىرة ،1ط ،المعـــــاني عمم الفتاح، عبد بسيكني فيكد،-35
1419/1998 . 

.  ت.د برس، جركس منشكرات ،وعبـــــــــــمة عنتــــــــرة أنطكاف، القكَّياؿ،-36

 . ت.د. 3ط لمكتاب، العربية الدار ـ،.د ،واألسموب األسموبية السبلـ، عبد المسدم،-37

  .2007 /1428 لبناف،  مكتبة:بيركت ،وتطورها البالغية المصطمحات معجم أحمد، مطمكب،-38

                  ، ، دمشؽ1، طوفنونلا أسسلا وعموملا العربية البالغة الميداني، عبد الرحمف حسف،-39
   .1417/1996 ،1الدار الشامية، ج القمـ، دار : بيركت

 األمؿ  دار:إربد ،1ط الحمد، عمي تقديـ ،العربي التراث في التطبيقي الدولة عمم ىادم،  نير،-40
 . 1427/2007 ، كالتكزيع لمنشر

 ، الخانجي مكتبة : ، القاىرة3ط ،العربي النحو في اإلنشائية األساليبالسبلـ،  عبد ىاركف،-41
1404/1985.  
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الدَّوريات -  ال ًا
 

كالثبلثكف، نكفمبر            الرابعة السنة ،396العدد العربي، ،حزام بن عروة لمشاعر" عفراء"-1
 . ( 179-178 )ص  ،1991 / 1411

 األسموبية والتجديد، األصالة بين المعاصرة العربية الدراسات في النقدي المصطمـ خميؿ، عكدة،-2
 (.54-51)، ص1423/2003 ،2 عدد ،1 لمبحكث، مجمد الخميؿ جامعة مجمة ،نموذجاً 

 مجمد الفكر، عالـ مجمة ،والصوتي الدولي التقابل منلاج واألسموبية التمقي نظرية محمد، مبارؾ،-3
 . 76، ص  1424/2004 ، 33

 

  الرســـائل – رابًعا
 

 ، األموي العصر في شعر الغزل في الح ارية المظاهر الفقراء، مشافؽ انشراح-1

.  1425/2005 ، مؤتة جامعة : مؤتة( ماجستير رسالة    )

 ، البصرة جامعة: ، البصرة(ماجستير رسالة )صدر اإلسالم عصر في الغزل محمد، جبار حسف-2
1408/ 1988.  

 : إربد( دكتكراة أطركحة )،المتنبي سيفيات في أسموبية ظواهر النصيرات، فاطمة-3

  .1424/2004اليرمكؾ، جامعة 
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فلرس اآليات - أووً 

 الصفحة رقملا السورة رقملا اآلية

﴿         ﴾ 185 132 3 آؿ عمراف 

﴿      ﴾ 73 74 4 النساء 

﴿     ﴾ 104 72 4 النساء 

﴿         

﴾ 

 73 5 المائدة 52

﴿     ﴾  53 68 7 األعراؼ 

﴿     ﴾ 35 135 8 األنفاؿ 

﴿ ﴾ 80 68 11 ىكد 

﴿     

﴾ 

 73 12 يكسؼ 21

﴿       

     ﴾

 

 209 18 الكيؼ 96
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﴿        

       ﴾ 

 65 22 الحج 52

﴿             

   ﴾ 

 69 25 الفرقاف 27

﴿     ﴾ 79 75 28 القصص 

 ﴿              

   ﴾

 135 29 العنكبكت 57

﴿       

          

     ﴾ 

 136 30 الركـ 46

﴿   ﴾ 36 69 40 غافر 

﴿     ﴾ 6 65 62 الجمعة 

﴿   ﴾ 7 65 62 الجمعة 

﴿        

     ﴾ 

 176 67 الممؾ 3
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﴿    ﴾ 10 189 71 نكح 

﴿    ﴾ 13 71 71 نكح 

 

 

 

 

 فلرس األحاديث-  انياً 

 

 الصفحة الحديث
ا ًإلىٍيوً  تىقىرَّيٍبتي  ًشٍبرنا ًإلىيَّي  اٍلعىٍبدي  تىقىرَّيبى  ًإذىا))  ذىا ًذرىاعن ا ًمنٍّي تىقىرَّيبى  كىاً  ا ًمٍنوي  تىقىرَّيٍبتي  ًذرىاعن ذىا بىاعن  كىاً 

لىةن  أىتىٍيتيوي  مىٍشينا أىتىاًني ىىٍركى
)) 

163 
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فلرس األعالم -  ال اً 

 حرف اللمزة

 الصفحة التكرار العمم

  . 127 ، 126 2امرؤ القيس  

  31 1أحمد الحكفي 

. 163 ،147 ، 93 ،55 ،48 ،8 ، 8 ، 7،7، 7 ،7 ،6 ، 2 13أسماء 

 88 1أحمد مطمكب 

 . 121،155 2ابف األثير 

  123 1أحمد الشايب 

 حرف الباء

 ، 53 ، 52 ، 51 ،51 ، 50 ، 50 ، 34 ، 33 ، 2 ، 1ج،  21بثينة 
53 ، 53 ، 53 ، 164 ، 164 ، 106 ، 165 ، 165 ،16 ،

174 ، 174   

 

حرف الجيم 

  120 ، 120 2الجاحظ 

  70 1جرير 

، 1،29،40،49،53،70،79،86،88،95،95،98ج، 43 (جميؿ بف معمر  )جميؿ بثينة 

100،103،107،108،112،117،143،156،157 ،

161،161،162،165،170،174،179،182،184 ،

185،187،189،190،191،192،194،196،199 ،

204،206،208. 

 29 ، 2 2 (جميؿ بثينة  )جميؿ بف معمر 
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  120 1ابف جني 

  21 1جنكب بنة محصف 

 

 123 1جكف مدلتكف 

 حرف الحاء

.  24 ، 24 ، 23 ، 23 ، 23 ، 21 ، 2 7حبيشة 

دادية   . 48، 12 ، 12 ، 6 4الحي

 25 1بنك حزاـ 

 23 1ابف حـز 

 35 1الحسيف بف عمي 

 43 1أبك حية النميرم 

 حرف الخاء

  24 1خالد بف الكليد   

 12 1خيزاعة 

 188، 121 1الخطيب القزكيني 

مدكف     121 1ابف خى

 حرف الدال

 202 1ابف دريد 

 129 1دم سكسير 
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 حرف الذال

 127 1أبك ذؤيب اليذلي 

 7 1ذك الرُّمَّية 

 حرف الراء

 37 1ربيعة بف الحريش 

 37، 37 2ربيعة بف عامر 

 120 1ابف رشيؽ 

 73 1ركف الديف محمد بف عمي الجرجاني 

 37 1الرياشي 

 125 ، 123 2ريفاتير 

 حرف الزاي

 15 1زبيبة 

 حرف السين

 37 1سعد بف ميدم 

 .  44، 44 ، 43 ، 43، 43 5 ابف سىبلَّيـ

فاًجيٍّ   182 1ابف سناف الخى

رَّيب   . 48 ، 48 2سىكَّيار بف الميضى

يد بف عامر المصطمقي   66 1سيكى
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 حرف الشين

ٌياد  . 122 ، 3ج ،  3شيكرم عى

  . 3ج ،  2شيكرم فيصؿ 

 حرف الصاد

. 128 ، 3 2صبلح فضؿ 

 حرف الطاء

 8 1طرفة بف العبد 

 32 ، 31 ، 29 ، 29 4طو حسيف 

 حرف العين

  11،24 2بنك عامر  

 37 ، 37 2عامر بف صعصعة 

 43 1عباس محمكد العقاد 

 32 ، 30 2عبد الستار الجكارم 

 124 1عبد السبلـ المسدم   

 76 1عبد السبلـ ىاركف 

 146 1عبد العزيز بف ليمى 

 .  22 ، 9 ، 9 ، 6 ، 2 5عبد ا بف العجبلف 

 . 49 ، 23 ، 21 ، 2 4عبد ا بف عمقمة 

  . 16 ، 16 ، 15 3بنك عبس 

 74 1أبك العتاىية 
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 . 64 ، 27 2عثماف بف عفاف 

 . 29 ، 29 ، 29 ، 27 ، 25 5بنك عذرة 

، 51 ، 49 ، 49 ، 49 ، 29 ، 29، 28 ، 25 ، 25، 21 ، 2 12عركة بف حزاـ 
53  . 

، 27 ، 27 ، 26 ، 26 ، 26، 26 ، 26 ، 25، 25 ، 21 ، 2 16عفراء 
27 ، 27 ، 27 ،29 ، 53 . 

  25 1عقاؿ بف مياجر 

 27 1أبك عمي القالي 

  13،18 2عمرك بف كعب   

 16،16 ،16، 16 ، 16 ، 16، 15 ، 15 ، 6،15، 5 ،2 30عنترة 
17،17،18 ، 18 ، 19 ،19 ، 19 ، 19 ، 31 ، 50، 52 ، 
52 ، 53، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 58 .
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 حرف الفاء

 8 1فاطمة بنة المنذر 

 24 1الفاكو بف المغيرة 

 24 1الفاكو بف الكليد 

  3،72ج ،  2أبك فرج األصفياني 

 13 1بنك فىزارة 

 70 1فضؿ حسف عباس 

 حرف القاف

 123 ، 122 ، 122 ، 120 4ابف قتيبة 

 33 1قصي الحسيف 

داًديَّية   . 48 ، 12، 6 3قيس بف الحي

 . 57، 46 ، 35 ، 2 4 (قيس لبنى  )قيس بف ذريح 

 16 1قيس بف زىير 

 ، 77 ، 77، 76  ، 72 ، 60 ، 59 ، 54 ، 51 ، 35 ، 1ج، 39 (قيس بف ذريح  )قيس لبنى 
81 ، 83 ، 84 ، 92 ، 95 ، 101 ، 103 ، 106 ، 107 ، 

111 ، 116 ، 132 ، 136 ، 138 ، 158،164 ، 173 ،
173 ،174 ، 176 ، 183 ، 187 ، 192 ، 193 ، 197 ، 
205 ، 205 ،207  .

، 1،59،60،69،77،81،84،87،90،92،93،94،100ج،  47 (قيس بف الممكح  )قيس ليمى 

102،104،106،108،112،113،116،133،133،138 ،

142،148،155،159،160،161،164،169،174،174 ،

177،177،183،187،189،190،191،192،194،198 ،

203،205،207 .
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 2،37 2 (قيس ليمى  )قيس بف الممكح 

 75 1ابف قيـ الجكزية 

  الكافحرف

 43،43 2 (كيثىيٍّر عىزَّية  )كيثىيٍّر بف عبد الرحمف 

، 43،72،80،82،96،99،101،105،109،157،162،166 25 (كيثىيٍّر بف عبد الرحمف  )كيثىيٍّر عىزَّية 

171،180،180،185،189،190،191،195،196،200 ،

204،205،206  .

 124 1الككنت بكفكف 

  الالمحرف

باب   35 1ليبنى بنة الحي

 108 1ليمى العامرية 

 حرف الميم 

 69 1مالؾ بف الريب 

مصامة   21 ، 2 2مالؾ بف الصَّي

  79، 54 ، 37 3مجنكف ليمى 

 122 ، 3ج ،  3محمد عبد المطمب 

. 57 ، 52 ، 8 ، 6 ، 2 5المرقش األصغر 

 62 ،61 ، 55 ، 52 ، 50 ، 49، 48 ، 8 ،8، 7 ،7 ،6 ، 2 13المرقش األكبر 

   12 1 بنك مزينة

 10 1 ميعاكية

  125 1منذر عياشي 
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 37 1 ميدم بف ربيعة

 126 1ًمييار الديممي 

 69 1الميداني 

 حرف النون

  31 1نجيب محمد البيبيتي 

  . 13 ، 12 ، 12 ، 6 4نيٍعـ 

 27 1النُّعماف بف بشير 

 11 ، 11 2بنك نمير 

 11 1  بنك نيد 

 حرف اللاء

. 176، 155 ، 150 ، 3 4أبك ىبلؿ العسكرم 

 . 11 ، 10 ، 10 ، 10، 6 ، 5 6ًىند 

 حرف الواو

 38 1كرد بف العقيمي 

 

 حرف الياء

 36 1يحيى الجبكرم 

 68 1يحيى العمكم 

 123 1يكسؼ أبك العدكس 

 19 ، 6 ، 3ج ،  4يكسؼ خميؼ 
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فلرس األشعار - رابعاً 

 
الصفحة التكرار البحر البيت 

   قافية اللمزة

 95 1الطويل  َرجاُؤها   َجداكِ  ِمنْ  َنْفِسيْ  َفَأْخَمفَ          ِبناِئلٍ  َتُجْوِديْ  َأنْ  َأْرُجوْ  ُكْنتُ  َلَقدْ 

 170 1 الطويلَوَعزاُؤها                                                                                                                                                        َصْبُرها َعْنُكمْ  طالَ  َلَقدْ             ُتِطْيُعِني ُب َْينُ  يا َنْفِسيْ  َأنَّ  َفَموْ 

ذا َنَأتْ  ِإنْ   َناِئيْ  َفلذا  179 1 الطويل    َناُؤها ؟ ِشْعِريْ  َلْيتَ  َعَمْينا َدَنْت            َفَكْيفَ  َواِ 

قافية الباء 

ـَ  َمـنْ  ِإ ْـرَ                     ُأَقـبِّرـلُ  َولـِكـنْ  َأْرَ ـُكـمُ  َأْحَبْبتُ  َوما  36،113 2الوافر   التُّسرابا َوِطـ

 36 1الوافر   الشَّرابا ِبـهِ  ُأِسـْيـبُ  مـا َبـالءً  ِبُمْبَنى                   َكـَمـِفـيْ  ِمـنْ  وَقْيتُ  َلَقدْ 

 36 1الوافر     َجـوابا َلهُ  ُأِطْيقُ  َفما                َعـِيـْيـتُ  لُـْبـَنـى ِباْسمِ  الُمناِديْ  ناَدى ِإذا

َبا َطـْيـفٌ  َبـ ْـنُ  يا َسَرى أِمْنكِ   53 1  الطويل َوَأْنَصَبا  َشْوقاً  الَقْمبَ  َفلاجَ           ُهُدوءاً  تََأوَّ

 53،142 4الطويل  َأْعَجَبا كانَ  ُمْسَتْيِقظاً  زاَرِنيْ       َوَلوْ  َمْ َجِعيْ  النَّْومِ  ِفي زارَ  َأنْ  َلهُ  َعِجْبتُ 

170،189 

 100،113 3الوافر    ُترَاَبا  َأْمَسْس  َلمْ  َأْنتِ   َوَلْووَ                         َنىُلَبي يا َأْرِ كِ  ُترابَ  َأَمسُّس 

157 

 27 1الطويل  َلـطبيـُب  َأْبرَْأَتني ِإنْ  داِوِنـي                     َفِ نَّـكَ  الَيماَمـةِ  ِلَعرِّرافِ  َوُقْمتُ 

 27 1الطويل َكـذوُب  الِحْمَيريِّر  َعمِّري               ولكنَّ  ِجنَّةٍ  َطْيفِ  وو ُسْقمٍ  من ِبيَ  فما

 27 1الطويل َقريُب  ِمْنكَ  َعفراءُ  َوو ِ راُرها                 َفُتْرَجى دانٍ  َعفراءُ  و َعِشيَّةَ 

با َهبَّتِ  ما َأنساكِ  و َفَواِ  ياحِ  في َعّقَبْتلا              َوما الصَّ  27 1الطويل َجنوُب  الرِّر
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َحى  َهُتوفُ  َتَرنََّمتْ  َلمَّا والشَّوقُ  الَلَوى دعاني  39 1الطويل    َطُروُب  الُغصونِ  َبْينَ  ال ُّس

 39 1الطويل وُمِجْيُب  ُمـْسـِعـدٌ  ِلـُكـلٍّم  ِلَصوِتلـا               َفُكلٌّي  ِإْذ َأَصْخنَ  ُوْرقاً  ُتجاِوبُ 

 39 1الطويل حبيُب   َجـفـاكَ  َأمْ  إِلـفـاً  َأفاَرْقتَ  باِكيًا ؟          َلكَ  ما اأَليكِ  َحمامَ  :َفُقْمَت 

لُ   41 1الطويل     ِسَبابُ  ُب َْيَن ، يا َبِغْيضٍ  ِبَواِدي                َبيَننا الـَمـَودَّةَ  قادَ  ما َوَأوَّ

 41 1الطويل َجـواُب   ُب َْيَن ، يا َكـالمٍ                  ِلُكلِّر  ِبِمْ ِمهِ  َفجاَءتْ  َقْووً  َللا َوُقْمنا

 55 1الطويل  غاِلُبْه  َأْنتَ  َأمْ  َأْسماءَ  ِإَلى          َوَشْوقاً  َصباَبةً  المَّـُجـْوجُ  الَقْمبُ  َأغاِلُبكَ 

 55 1الطويل    َوَعَواِقُبْه  ِإْمـراُر ُ  الَلَوى َكذاكَ                  َقـْمـُبـهُ  ِبَأْسماءَ  َيْعيا َوو َيِلْيمُ 

 61 1الطويل  ِخَ اُبَلا  الَمِشيبِ  َقبلَ  َعْلِدها    ِإلى َخَ ْبُتَلا ِإنْ  ِلمَِّتيْ  ِلي َيْرِجَعنْ  َفَللْ 

 61 1الطويل َصواُبَلا  َيـْسـَتِكنَّ  َلمْ  ُمِطَرتْ  َخِطيَطٍة        ِإَذا َفْوقَ  الشَّْيبِ  ُأْقُحَوانَ  رََأتْ 

 61 1الطويل    ُغرَاُبَلا       َعنلا ُيـْرمَ  َلـمْ  ِلمَِّتيْ  ُتَرى       بهِ  َفَقدْ  الشَّبابَ  الشَّْيبُ  ُيْظِعنِ  َفِ ن

 62 1الطويل  َشباُبلا  َواْرَجَحنَّ  َشبابي َبْعَدما             َتَولَّى ُب َيَنةُ  َعْمدٍ  َعَمى َرَمْتني

 62 1الطويل َسحاُبلـا  وْسَتَللَّ  ال ُّسَريَّا              ِلَنْوءِ  َرْقَرَقْتُلما َلو َنْجالَوْينِ  ِبَعيَنينِ 

لِ   َفاْعَمِميْ  َواِ  َلْستِ  َصْبرًا َنْفُس  َفيا   158،192 2الطويل  َحِبْيُبلا َعـْنـلـا غابَ  َنْفسٍ  ِبَأوَّ

 74 1الوافر     الَمِشْيبُ  فـَعـلَ  ِبما َفُأْخـِبـَر ُ                َيْوماً  َيُعْودُ  الـشَّـبابَ  َلـْيـتَ  َأو

 80،134،207 3الطويل  َأو َليَتنا يا َعزُّس ُكّنا ِلِذي ِغنًى          َبعيَرْيِن َنْرَعى في الَخالِء َوَنعُزبُ 

نَّ    82،180 2الطويل  الَكواِذُب  النُّسفوُس  ُتَمنِّريِني ِوْلَدٍة               َلِممَّا ُأمَّ  عاِنساً  ِطالبي َواِ 

 84 1الطويل  ُيْشَرُب  َلْيَس  ِمْنُكمُ  َكْأساً  اْشَربُ  َأمَ       ُدْوَنهُ  َفالَمْوتُ  اْلَوْصل َحْبلَ  أََأْقَطعُ 

، 84،97 4الطويل    ُغُروُبلا َأوْ  َمرَّةً  َليَمى آلِ  َتِحيًَّة         ِإَلى ُيْلِديْ  الشَّْمسِ  َهْل ُطُموعُ  َأو

139 ،177 

 86،206 2الطويل  َفتُناِ ُب                                                                                   قاِدمٍ  َفِصْرَما َأراكٌ  َبْعَدنا              َتَغيَّرَ  َهلْ  ِشْعِري َلْيتَ  َأوَ 

 90 1الطويل    َيِعْيُبلا  ِعنِدي كانَ  َمنْ  َعَجباً             ِبلا َوَيزيُدِنيْ  ُقرُبلا ِبَعيِنيْ  َيَقرُّس 
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 138 1الطويل ُيَعذَُّب   َهواكِ  في قمباً  َوَأْفَرْدتُ              ِبواِحدٍ  ِعْشتُ  َقْمبانِ  ِليْ  كانَ  َفَموْ 

 138 1الطويل    َوَلْو َأنَّ َعْينًا طاَوَعْتِنْي َلْم َتَزْل           َتَرْقَرُق َدْمعًا َأْو َدمًا ِحْيَن َتْسُكبُ 

يـ       الحَصى فَمقَ  بالحَصى ِبي ما أنَّ  فمو  138،160 2الطويل    هبوبُ  للنَّ  ُيسمع لم وبالرِّر

 142 1الطويل    الُحبُّس   الرَُّجلَ  َيْقُتلُ  َهلْ  :             ُأساِئُمُكْم  ُهبُّسوا َوْيَحُكمُ  النُّسوَّامُ  أيُّسلا أو

 139،206 2الطويل  َمْنِكبُ  األرضِ  من َرْمسينا ُدونِ        وِمن مْوِتنا بعدَ  أرواحنا تمتِقي فمو

 113 1الطويل                                                                                َتُذوُب      عَمْيكِ  كاَدتْ  َقدْ  الَوْجدِ            ِمنَ  فِ نَّلا َشَعاعاً  َنْفِسي َتْتُرِكي َفالَ 

 154 1الطويل                                                            ُب                                   َتَتَقرَّ  َأْصبَحتْ  ِبَرْ َوى      ِلُعْصمٍ           َحِديَ لا الَوِلْيدِ  ُأمُّس  َبَذَلتْ  َوَلوْ 

ْيتَ : َيُقوُلوَن   159،164 4الطويل  ُقُموبُ  ِلمعاِشِقْينَ  وَهلْ : وْرَعَوى          فُقْمُت  َقْمَبكَ  َلْو َعزَّ

169،174 

 160،184 2الطويل َتِطْيُب  الِمَيا ِ  واِدي َعنْ  النَّْفَس            َوو ُيِ ْيبُ  الِمَيا ِ  َواِدي َأَرى و َأو

لِ          َفاْعَمِميْ  َواِ  َلْستِ  َصْبرًا َنْفُس  َفيا  158،192 2الطويل  َحِبْيُبلا َعْنلا غابَ  َنْفسٍ  ِبَأوَّ

 172 1الطويل عجيُب  عجبتَ  إنْ  منلا وذلكَ               جنوبُ  العشاءِ  بعدَ  طرقتْ  أو

 203 1الطويل ُذنوُب  عميّ  ُتكَتبْ  َلمْ                 ذَكـرتُـكِ  ُكّمَما اَ  أسـتَـغـِفـرُ  أّنني َوَلوْ 

 23 1البسيط   ِبالَكِذبِ  الـَحـقِّر  َمُسولُ  ُيريد وما              كاِذَبةٍ  َغـْيـرَ  َأْخِبريني ُأمَّتا يا

 23 1البسيط َأَربي  وفي َعيِني في ُحَبْيشةُ  َبلْ            و  ِبراِبَيةٍ  َظْبيٌ  َأمْ  َأْحـَسـنُ  َأِتْمكَ 

 59 1الوافر  الُغراِب   َحـَذرِ  ِمنْ  الَقْمبُ  َفـطـار               ُلْبَنى ِبَبْينِ  الـُغرابُ  ناَدى لـََقـدْ 

اجَ   85 1الطويل  َقْمِبْي  ُخُدوِرُكمُ  ِمنْ  ِخْدرٍ  َأيِّر  َهْوَدٍج           َوفي َأيِّر  في اِ  َبْيتِ  َأُحجَّ

 95،117 2الطويل  جاِنِب  ُكلِّر  ِمنْ  النَّاسِ  ُعُيْونُ            َرَمْتِنيْ  ُدُنوَّ ُ  َأْرُجوْ  ُكْنتُ  َوَخْيُر َزمانٍ 

 108،189 2الطويل التََّجنُّسِب                       َقْبلَ  الُحبُّس  كانَ  الَلَوى        َوَهْيلاَت ؛ ِبيَ  َيِم َّ  َأنْ  َلْيَمى َتَجنَّْبتُ 

ن ليمى عن ا عفا ن دمي       ف ني سفكت وا   113 1الطويل  عائب غير تجزني لم وا 
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 113 1الطويل  ِبتاِئبِ  َلْيَمى ُحبِّر  َعنْ  َخْمِدي وُحبِّرلا        وما َلْيمى ِذْكرِ  عن ُتبْ  يقولون

 114 1الوافر القموِب  عنِ  العيونُ  تكمَّمتِ                     عيناً  الرُّسقباءِ  من ِخفنا إذا

ـِ  غمزِ  وفي  114 1الوافر     الحبيِب  إلى الُمحبِّر                ِلحاجاتِ  ُمستراحٌ  الَجواِن

ْمَنهُ   134،157 3الطويل َنْكِب   َعَمى َنْكباً  َيْزَدْدنَ  ُسْفَنهُ  ِإذا            اْرَتَشْفَنهُ  َيسَتِطعنَ  َلوْ  َتَشمَّ

186 

 146،209 2الوافر    ارِتغاِب   ُذوْ  َنواِلكَ  في َلْيَمى                    َوَأنِّري اْبنِ  َنَدى  ُمَّ  اُ  َفَمْوو

 209 1الوافر ُغراِب  ِإَلى ِمْصرَ  َبْينَ  َقُمْوِصْي               َملاِمهَ  َقَطَعتْ  َما الُودِّر  َوَباِقي

 قافية التاء

 57،76،111 5الطويل  َلْيُت  الَقِ يَّةِ  َفْوتَ  ُتْرِجَعنْ               َوَهلْ  ِفراِقلا َقـْبـلَ  ُمتُّس  أنِّري َلْيتَ  فيا

158،189 

 57 1الطويل                                                                                    َهَوْيـتُ   ُـمَّ  الَعيُّســـــوق ِإلى         ُقِرْنتُ  َفـَكـَأنَِّني َ ــــمَّـةً  ُلْبَنى َوفاَرْقتُ 

 135 1الطويل َوَقَ ْيُت   ُحبِّرلا ِمنْ  ُتِطيُعني            َلَفاَرْقُتَلا َنْفسي َأنَّ  َلوْ  التي َدَعْوتُ 

ـِ ُحْكُمَك جاِئٌر               َعَميَّ ِإذا َأْرَ ْيَتِنْي َوَرِ ْيُت                                                                        ْي  139،155 4الطويل َأو يا َنِسْيَم الرِّر

160،206 

ـِ  َنِسْيمَ  يا أوَ  ْي  155،160 2الطويل َلَبِمْيُت  الَلَوى ُيْبِمْيهِ  النَّاسِ  واِحدًا            ِمنَ  َأنَّ  َلوْ  الرِّر

 169،203 2الطويل    َنْلَمًة َوَرِويتُ  ِمْنهُ  ِبِريِقلا              َتَمصَّصتُ  الزُّسعافُ  السُّسمُّس  ُخِمطَ  َفَموْ 

 36،83 2المنسرح  الَفْوِت  َعَمى َحـْسـَرةٌ  َتْنَفَعنْ  َمـوِتـْي               َهـلْ  َفـَمـوتُـلا ُلَبيَنى ماَتتْ 

 36 1المنسرح َمـْيـِت  َعَمى َوْجـداً  َحياةً                  َقَ ى ُمْكَتِئبٍ  ُبـكـاءَ  َسـَأْبـِكـيْ  ِإنِّرـيْ 

 45 1الطويل  َحـّمتِ  َحْيثُ  ابِكَيا  ُمَّ          َقُمْوَصْيُكَما َفاْعـِقـالَ  َعزَّةَ  َرْبـعُ  هذا َخِميَميَّ 

 45 1الطويل َوَظـمَّـِت  باَتتْ  َحْيثُ  َوَظـالَّ  ِجْمَدها         َوِبيتا َمسَّ  َقـدْ  َكـانَ  ُتراباً  َوُمسَّا

، 45،46،82 5الطويل  َأَظمَِّت  َقـدْ  ُشرَّعاً  الَمنايا رََأْيُتلا                رََأْيتُ  ما ِإذا َحـتَـّى َتَمنَّْيـُتلا

146،191 
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 45 1الطويل ُجنَِّت   َعّزةُ  :ُقْمَن  المَّواِتيْ     َوُجنَّ  الرََّدى َلكِ  َيْلَوى كانَ  َمنْ  الرََّدى َأصابَ 

 180 1الطويل    َفَ مَّتِ  ِمْنلا ُغرَّ  َ ِعيفٍ          بَحْبلٍ  ُقيِّرَدتْ  َعزَّةَ  ِعـْنـدَ  َقُموِصي فَمْيتَ 

 قافية الجيم

 61 1الوافر  َنِعيُ   ِبهِ  َوَنْحنُ  َزَمنٍ  َشـْأٌن                   َعـَمـى الَمْكـتُـومِ  ِلُحبِّركِ  َلكانَ 

 61 1الوافر  الَحِجْي ُ  َيْجَتِمعُ  عمرٍو                ِبَمكَّـَة َحْيثُ  أمَّ  تُـالِقـيَ  َأنْ  ُتؤمِّرلُ 

 قافية الحاء

باِح  ِإَلى الُلمومُ     ُتَؤرِّرُقهُ              َعـْمـراً  َفِ نَّ  النِّرَيـامُ  َرَقدَ  إذا  14 1الوافر الصَّ

 14 1الوافر    ِبَصاحِ  َوو ِبالَخِميِّر  ُهـوَ  َفال                   َوَقْمِبي الذِّرْكَرى َقْمَبهُ  تُـَقـطِّرعُ 

واح ِإَلى َيِحنُّس  َعْمٌرو ِبلا              َقْومٍ  دارَ  الَيماَمةَ  المَّـهُ  َسَقـى  14 1الوافر    الرَّ

ـُ  َوالَعْينُ  اِ  َسالمُ  َرْمِسلا          َعَمْيكِ  ِعْندَ  واِقفٌ  َوِنْ ِويْ  أُقْولُ   46 1الطويل  َتْسَف

 46 1الطويل َصْيَدُح  الذِّررَاَعْينِ  َفْتالءُ  ُتِزْيَرِنْي             ِباَلَدكِ  َأنْ  و الَحقِّر  ِفراقُ  َفلذا

 51 1الطويل  تُْنَزُح  اأَلْرضِ  ِمنَ  ِشْبراً  َمَشتْ  ما      ِإذا َكأنَّلا َخـْودٌ  الِبْيضِ  الَخِفراتِ  ِمنَ 

ـُ  الَعْينِ  في َوْهيَ  إوّ  النَّاسِ      ِمنَ  َبشاَشةٍ  ِذيْ  إلى َعيِنيْ  َنَظَرتْ  وما  51 1الطويل َأْمَم

ـُ       ِلَمنْ  ِمـْمـحـاً  َوو ِلَشْيءٍ              َلذَّةً  النَّْ رِ  ابَنةِ  َبْعدَ  َأَرى و َأو  51 1الطويل  َيَتَممَّ

 52 1الطويل  ُمَتَزْحَزُح  َساِقـطٌ  َوَرْحـِمـيْ             أََلمَّ  الُمَطرَّحُ  الَخيالُ  َعْجاَلنَ  ِبْنتِ  َأِمنْ 

ـُ  والِباَلدُ  َرْحـِمـيْ  ُهوَ  ِإَذا               َورَاَعـِنـيْ  ِبالَخيالِ  اْنَتَبْلتُ  َفَممَّا  52 1الطويل َتَو َّ

ـُ  فالّدمعُ  الشًّوقَ  هاجَ  لعزَّةَ  ـُ       َتَقاَدمَ  َقدْ  َوَرْسمٌ             َمغانٍ  ساف  56 1الطويل ماِصـ

ـُ  َوْهوَ  َيْأِتيُكمُ  َلوْ  ِبـِغـْبـَطـٍة                َتَودِّرْينَ  َتَرْيهِ  َأنْ  َيـْوًما َلَعمَّكِ   72،93 2الطويل صـاِف

 80،207 2الطويل  الذَّرَاِرحِ  ِبماءِ  َجْدحاتٌ  السُّسمِّر          ِمنَ  ِليْ  ِشْيبَ  ُقْمتُ  الذي َقبلَ  َليَتني َأو

ـُ  َأيَّاُمُلنَّ  َأوْ   ِبَنعماَن راِجٌع              َلياِلْيهِ  َقْيظٌ  َهلْ  َخِميَميَّ  واِل  85 1الطويل  الصَّ
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 86 1الطويل    َأُبوُحلا َلوْ  َبْوَحةٌ  َتنَفَعنِّريْ             َوَهلْ  راَحةٌ  ُحبِّريَ  ِكْتمانِ  في ِليَ  َفَللْ 

ـُ  َوالُودُّس  َأْسماءُ              ُتفاِرُقنا َلَعمَّلا ِمْنلا الَبْذلِ  ِبَغْيرِ  َوَأْرَ ى  93،147 2الطويل  صاِل

ـُ  ِبهِ  ما َتْرِوي الُمْزنِ  ِمنَ         ِبُشْرَبةٍ  ُمْسًقى الَعْطشانُ  الحاِئمُ  َهلِ   97 1الطويل    َفُتِرْي

ـُ ؟      ِفْيمَ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا َأو ـُ  ِإَليَّ  َمْشِنيٌّي   َفَصْوُتكَ           َتِصْي  100،171 4الطويل َقِبْي

185،206 

 101 1الطويل                                                                                                                                            فاِدحُ  َعزَّةَ  ُحبِّر  ِمنْ  باِطنٌ  ِبهِ                  ُلباَنةٍ  ذا َواْنُظرا ُرْوحا َخِمْيَميَّ 

 108 1الوافر ُيراُح  أو العاِمِريَّةِ  ِبَمْيــــــــَمى                     ُيْغَدى ِقيلَ  َلْيَمةَ  الَقْمبَ  َكأنَّ 

 108 1الوافر    الَجناحُ  َعِمقَ  وَقدْ                          ُتجاِذُبهُ  فباَتتْ  َشَركٌ  َعزَّها َقطاةٌ 

 117 1الطويل  َسَيْفَرحُ  ِإوَّ  ِمْنُلنَّ  َوما َشِمْتنَ                ِبِرْيَبةٍ  ُذِكْرتُ  ِإنْ  ِنساءٌ  َوَحْوِليْ 

 117 1الطويل    أكدُح      كنتُ  مرجعٍ  في وو        صديقي رأى بما وسيءَ  أعدائي فأشمتِّر 

ـِ  َنِسْيمَ  يا ـْبـ  126 1الرمل َوالُبَرحا  الَجَوى ِهـْجـتَ  ما كاِظَمٍة                َشدَّ  ِمنْ  الـصُّس

با با                   ِإنَّلا ُبــدَّ  و كـانَ  ِإنْ  الصَّ  126 1الرمل َأْرَوحــــا   ِلـَقـْمـبـِيْ  كـاَنتْ  الصَّ

 135،169 3الوافر    وْسَترَاَحــــــــــا  ذِلكَ  َسّقا ُ  الَمَناَيا                      َوَلوْ  ُجَرعَ  ُيِذيُقهُ  َفَكَاد

207 

ـُ        ُب َْيَنةَ  ِمنْ  َيْومٍ  َلَتْكِمْيمُ   142 1الطويل َواِحٍد                      أَلذُّس ِمَن الدُّسنيا َلَديَّ َوَأْمَم

نَّما َأْخُموْ  الدَّْهِر َلوْ  ِمنَ  ـُ  َحْيثُ  َطاِمحاً  َقْمباً  ُأَعاِل ُ             ِبُكنَّ َواِ   143 1الطويل  َيطَم

 143،148 2الطويل    َبْيَنلا               َوَبْيَن َحواِشْي َ ْوِبلا َظلَّ َيْجَرحُ  الذَّرُّس  َيْدُرجُ  َلوْ  ُمَنعََّمةٌ 

لَّ  ياحَ  َيْمَعنَّ  َتَرى الزُّس ـُ  َللا َهبَّتْ  ِإنْ  َوَبْ َنةُ           َجَرتْ  ِإذا الرِّر ْي  143،152 3الطويل  َتْفَرحُ  الرِّر

165 

لُّس  ِإذا ياحَ  حاَذْرنَ  الزُّس  143 1الطويل  َتْمَرحُ  اِ  َخْشَيةُ  َلْوو الُعْجبِ            ِمنَ  رََأْيَتلا الرِّر

 154،175 3الطويل      الَمَساِرحُ  َتَسْعهُ  َماٌل َلمْ  ُكمَُّه            أَلْهِمكِ  الَوْدعِ  ِذي ُأمَّ  ُحبِّري َوَلْو َأنَّ 

205 
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ـُ  َحْمِقكَ  أْوداجِ  ِمنْ  و ِصْحَت َبْعَدُ            َوَأْمَكنَ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا أو  155 1الطويل َذاب

 162 1الطويل َبـْيـَنلا               َوَبْيَن َحواِشْي ُبْرِدها كاَد َيْجَرُح   الذَّرُّس  َيـْدُرجُ  َلوْ  ُمَنعََّمةٌ 

ْرمِ  دوَنلا      َمعَ  حالَ  ولو أنسى و فُأقسمُ   168،175 2الطويل  الُمَتَنازحُ  الّسْبسبِ  َعْرُض  الصَّ

 171 1الطويل الذَّرَاِرِح  ِسمامُ  القا ي الُمذِعفِ     من لي ِشيبَ  قمتُ  الذي قبلَ  َليتني أو

قافية الخاء 

 156 1الطويل َتْصُرُخ  أْنـتَ  َخبِّرْرِني ِبَما َلْوَعِتْي    َفَوْيَحكَ  الَبْيِن َهيَّْجتَ  ُغـرابَ  يا َأو

قافية الدال 

 8،52 2الوافر ُهُجوُد   وَأْصـَحـاِبـي                 َفَأرََّقِني  ُسَمْيَمى ِمنْ  َخَيالٌ  َلْيالً   َسـَرى

 8،52 2الوافر  َبِعْيدُ  وُهمُ  َأْهـَمـَلـا                      وَأْرُقبُ   حـالٍ  ُكـلَّ  َأْمـِري ُأِدْيرُ  َفِبتُّس 

 8 1الوافر َوُقْوُد  اأَلْرَطى ِبِذي َللا                ُيَشبُّس  ِلَنارٍ  َطْرِفي سَما َقـدْ  َأنْ  َعَمى

دِّر       َوَبـدَّلَ  ِمـنَ  ِسلامٌ  َقْمِبيْ  َرَشَقتْ  ِإذا  17 1الطويل ِبالُبـــْعِد  الـدَّْهـرِ  حــاِدثُ  ُقْرِبيْ  الصَّ

ْبرِ  ِدْرًعا ِمنَ  َللا َلِبْستُ   17 1الطويل َوْحـِدْي  ُمْنَفِرًدا الشَّْوقِ  َجْيـــَش  ماِنًعا   َووَقْيتُ  الصَّ

 17 1الطويل َخدِّرْي  َعَمى الظَّالمِ  في َيْسِري باتَ  قاِنعًا     َوَلوْ  َعْبلَ  يا ِمـْنـكِ  ِبَطْيفٍ  َوِبتُّس 

 42 1الطويل َردِّر   ِمنْ  اُ  َقَ ى ِفيما َتَرى       َعَميَّ َوَهلْ  ما اُ  َقَ ى ِفيلا: َلُه  َفُقْمتُ 

نِّري ـِ  ِإَلـى َلُمشتاقٌ  َواِ   42،56 2الطويل  َجنَِّة الُخْمِد  ِإَلى ِإدِرْيٌس  اْشتاقَ  َجْيِبلـا         َكما ِرْي

 42 1الطويل َمالَمِتِه ُرْشـِدْي  ِإَلْيِه في َقـراَبٍة              َحِبْيبٌ  ُذو َأخٌ  فـِيلـا وَمِنيْ  َلَقدْ 

 42 1الطويل تُْبِدْي   َوَقدْ  ُتِعْيدُ  َقدْ  هاِئٌم         ِبَبْ َنَة ِفيلا َأْنتَ  َمَتى َحتَّى َأِفْق ،: َوقاَل 

 44 1الطويل َنـَظـْرُت إَليلا َنظَرًة ما َيُسرُّسني              ِبلا ُحمُر أنعاِم الِبالِد َوُسوُدها 

 44،181 2الطويل    ُتِعْيُدها َلوْ  ُأْحُدْوَ ةٌ  اْنَقَ تْ  ما َجِمْيُسلا        ِإذا َودَّ  الِبْيضِ  الَخِفرَاتِ  ِمنَ 

ِديْ  َأنْ  َواْنُظِري الِميعاَدا                َأْنِجِزي أَلْسـمـاءَ  قُـلْ   48 1الخفيف  زَاَدا  ِمْنكِ  ُتَزوِّر
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 48 1الخفيف  الِبالَدا ِتـْمـكَ  َأْحَيْيتِ  ِبالدٍ                 َأوْ  ِبَأْرضٍ  َحـَمـْمـتِ  َأوْ  ُكْنتِ  َأيَنما

 50 1الوافر     َوِجـْيـُد                      َفْرعٌ  َلَلا ِبـْكـٍر                      ُمـَنـعَّـَمـةٍ  الَخـدَّْيـنِ  َأِسـْيَمةِ  َوُربَّ 

 50 1الطويل المَّْحِد   ِمنَ  َيُقْومُ  َمْيتاً  َكمََّمتْ             ِإذا َلَحظاِتلا ِفـيْ  َوالسِّرـْحـرُ  ُمَلْفَلَفةٌ 

 50 1الطويل َبْعِدْي  َفاْطُمِعيْ  الدُّسَجى اْسَودَّ  ُغُرْوِبلا  َتُقْوُل ِإذا ِعْندَ  الشَّْمُس  ِإَلْيلا َأشاَرتْ 

 52 1الطويل الِعْقِد  ِ َقلَ  جاراِتلا إلى ِلِميِنلا                َوَتشُكو الَحريرِ  ُلبُس  ُيَ قِّرُملا

 53 1الطويل    ُسْوُد                                                                            َطماِطمُ  ُسّماً  َلُلمْ  َوَبْيَنلا            َيُدْوفُ  َبْيِنيْ  النَّاسِ  ُوشاةَ  َفَمْيتَ 

 53 1الطويل ِعْنِدْي                                                                             َمَودَُّتلا زاَلتْ  َوما              َعَميَّ  َكراَمةً  ِإوَّ  الواُشْونَ  زاَدها َوما

 54 1الطويل     ُشلَّدا  َحْوِليَ  الواِشْينَ  ِمنَ  ُعُيْوناً            َوأتَِّقيْ  الكاِشِحْينَ  َأخافُ  َفقاَلتْ 

 

 55 1الكامل    َغـِد  ِإَلى الُمْسَتلامِ  َشْوقِ         وا ُطْولَ  المِّرَوى ِبُمْنَعَرجِ  َغداً  المِّرقاءُ  :قالُـوا 

ـُ  ِإذا ْي باَبةِ  َحرَّ  َبْرُدها السَّْعِدْي    َطفا الَعَممِ  ُرَبى ِمنْ هبَّْت  الرِّر  55 1الطويل    َوالَوْجِد  الصَّ

َبةً  َلْيَستْ  َوالُمَنى َلْيَتنا يا  56 1البسيط َرَقُدْوا   َقدْ  َلِقْيناِك َواأَلْحراُس  أنَّا              ُمَقرِّر

 56 1البسيط    الَكِمدُ  َقْمُبهُ  َوَيْشَفى ِإَلْيكِ  َشْوقٌ                ِبهِ  َأَ رَّ  َقدْ  ُمِحبٌّي  َفَيْسَتِفْيقَ 

 89،112، 70،79 7الطويل  َيُعْودُ  ُب َْينَ  يا تَـَولَّـى               َوَدْهـراً  َجديدُ  الشَّبابِ  َرْيعانَ  َليتَ  َأو

143،184،206 

 77،160 4الوافر    المُّسـحـوُد  َجَنائَزَنا َ مَّتْ  َلـْحـِدي                  إَذا كـان لْحَدكِ  َلْيتَ    أوَ 

169،191 

 81،207 2الطويل  ُعُلوُدها  َكَعْلِديْ  َأْمَستْ  َأمْ  الَعْلدِ      َعنِ  َتَغيََّرتْ  َهلْ  َبعَدنا ِشعِريْ  َليتَ  َأو

 86 1الطويل    َوِئيـدُ  الـقـاوياتِ  ِبال َّنايا           َلـلـا ِرياُحلـا َتَظلُّس  َأْر اً  َأْهِبَطنْ  َوَهلْ 

فاءِ  َحـبـلِ  ِمنْ  َرثَّ  َمرًَّة        َوما الدَّْهرِ  ِمنَ  ُسْعَدى أَْلَقَينْ  َوَهلْ   86،98 2الطويل  َجِديُد  الصَّ

 96 1الطويل َنَظْرُت َوَأعـالُم الَشِريَِّة َبْيَننا            َفَلْ ُب الَمروراة الدَّواِنْي َوُسْوُدها  
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ْي َلْو َقِدْرُت َأُعوُدها  96 1الطويل    َفَأْصَبْحُت في حاَلْيِن َنْفٍس َمُشوَقٍة        َوَنْفٍس ُتَرجِّر

 104 1البسيط    المَّْوِم َواْقَتِصُدوا هذا ُتْكِ ُروا َبْعَض        و َلُلمْ  ُقْمتُ  ِفْيكِ  ِعتاِبيْ  َأطاُلْوا َلمَّا

 105 1الطويل َوُصُعوُدها  َوْعُ لا َحْزِني              َكذِلكَ  َ مَّةً  ُفؤاَدكَ  َتْقَطعْ  َفال ِبَنْفِسيْ 

 105 1الطويل َجْمِد  َأَحدٍ  ِمنْ  الُحبِّر  َزَفرَاتِ  َأَرى          َعَمى َفما َجزِْعتُ  إنْ  َتْمَحَياِني َفال

قٍ  َبْعدَ  اأَلْشتاتُ  َتْمتقي َوَقدْ   108 1الطويل    َبِعْيدُ  َوْهيَ  الحاجاتُ  ُتْدَركُ  َوَقدْ             َتَفرُّس

 108 1الطويل َفَيُعوُد  فاَرْقُتلا ِإذا َلقيُتلا                َوَيْحـَيـا ما إذا ِمنِّريْ  الَلَوى َيُمْوتُ 

 112 1الطويل   َبْعِدي َتَغيََّرتَا َهلْ  المَّيالي ِلُطولِ         َقنىً  ُعَواِرَ َتيْ  عن ِشْعري لْيتَ  َأو

 115 1الطويل  ُشلَّدا حوليَ  الواشينَ  منَ           عيوناً  وأتَّقي الكاشحينَ  أخافُ  فقالتْ 

 115 1الطويل  َوما زاَدها الواُشْوَن ِإوَّ َكرَاَمًة             َعَميَّ َوما زاَلْت َمَودَُّتلا ِعْنِديْ 

 146،172 3الوافر      النَّفادِ  إلى َتِصيرُ  َبِقيتْ  َوَلوْ                         َيْوماً  ُبدَّ  و َذِخيَرةٍ  وُكلُّس 

181 

وا َكاَلَمَلا َسِمْعُت   َكَما َيْسَمُعونَ  َلوْ   147،209 2الكامل    َوُسُجوَدا  ُركَّعاً  ِلَعزَّةَ               َخرُّس

 147 1الطويل َيْشلُد   الَوْجدِ  َغاِئبِ  ِمنْ  ُيَرى و َلَعمَُّه         ِبما َأْمِعْن ؛ الَعْينِ  ِلَماءِ  َأُقولُ 

 149،182 3الوافر  َوِبالتِّرالدِ  ِبالطَِّرْيفِ  الَمنايا                    َوَقْيُتكَ  َحَدثِ  ِمنْ  ُفْوِدْيتَ  َفَموْ 

205 

 151،158 4الطويل  الَوْردِ  َوَرقُ  ِجْمَدها ِمْنلا خاِلًصا        َلَخدََّش  الَوْردِ  ِمنَ  َ ْوباً  َلِبَستْ  َوَلوْ 

173،203 

 154،172 2الوافر    َصَوادي بلا َبِمْمنَ  َلوْ  َنْفسي                   إَلْيَلا َوَبَناتُ  َظِعيَنٍة ، َأَحبُّس 

 156،206 2 الطويل َلَسِعْيُد     ِإذاً  ِإنِّري الُقَرى               ِبواِدي َلْيَمةً  َأِبْيَتنَّ  َهلْ  ِشـْعــِريْ  َلْيتَ  َأو

، 158،163 3الخفيف    َيـُعـْودُ  ِفْيَمنْ  تَـُعـْودُ  و َأْقِ ْي                  َأنَّلـا  ُمَّ  تَـُعـْوُدِنـيْ  ُلْبَنى َلْيتَ 

177 

 158،183 3الطويل َلَسِعـْيـُد  ِإنَِّنيْ  َيْوًما ُعْدنَ  َفِ نْ                   َتُعْودُ  َمـَ يـْـنَ  َأّياًما َلْيتَ  َأو

205 
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 161،208 2الطويل ِبَعاِئِد  َلْيَس  الدَّْهرَ  ِبَرْجَعٍة              َوَهْيَلاَت ِإنَّ  َجادَ  الدَّْهرَ  َأنَّ  َلْيتَ  َفيا

 164 1الوافر َتعوُد  احتَرَقتْ  ُكمَّما َتفاَنْت                 َولِكنْ  احَتَرَقتْ  ِإذا كاَنتْ    َفَمو

 165 1الطويل ُجُدوُد     َفَدْتك فاعِذْرني لُزْرُتكَ              َتَرى التي العيونُ  لوو قوَلَلا وو

نَّني              ِبَنْفِسيَ  الَحَياة ُروحي إلى ُتِعيدُ   168،173 3الطويل    أَلُجْودُ  َلْو َعاَيْنَتني وا 

183 

نْ  ِبالِجبالِ  ِبيْ  ما كانَ  َفَموْ   175،185 2الطويل ُهدوُدها    َشِديداً  الدُّسنيا ِفي كانَ  َلَلدَّها         َواِ 

 175 1الوافر    َتَعادِ  في التََّدلُّسلُ  ِبكَ  ُودًّا                      َفَم َّ  َأْقَبْمتَ  َلوْ  َوَعَدْتكَ  َفَقدْ 

 183 1الطويل َتُعوُد  َرَمٍق والَعاِئَداتُ  ُحَشاَشٍة              عمى بقايا َنْفسي ِمنْ  أَعاِل ُ 

 183 1الطويل َوَتُعوُد  َتْنَجمي َزَفرَاتٌ  تجمُّسًدا                 َوِبي دعاني َمنْ  ِبُمْبنى ُأجيبُ 

 184 1الطويل    َعْلدِ  ِمنْ  ذاكَ  َحبََّذا ِبَمْيَمى       َوَعْلِدي الَفْردِ  اأَلْبَمقِ  َعَمى ِبيْ  ُمرَّا َخِمْيَميَّ 

 184 1الطويل َوْجِد  َعَمى َوْجداً  َمْسراكَ  زاَدِنيْ  َنْجِد    َفَقدْ  ِمنْ  ِهْجتَ  َمَتى َنْجدٍ  َصَبا يا َأو

 179 1الطويل َوتَاِلِدي  ماِلْي َطِرْيفي ِمنْ  َأَبْوا      أَلْعَطْيتُ  َوَلو َلْيَمى ِشْبهَ  ِبَشاِتي َشَرْيتُ 

 45،181 2الطويل    ُتِعْيُدهـا َلوْ  ُأْحُدْوَ ةٌ  اْنَقَ تْ  ما َجِمْيُسلا       ِإذا َودَّ  الَخِفرَاِت الِبْيضِ  ِمنَ 

 181 1الطويل ُأريُدها  َلوْ  َمْقَنعٌ  فيلا َمشاِربُ              َفَأعاُفلا َغيرِها ِمنْ  لي عُذبُ ويَ 

 182 1الكامل وِتالدي  طاِرفي ِمنْ  بالُمْصَطَفى                 َلَفَدْيُتهُ  ِفْدَيهً  َيْقَبلُ  كانَ  َلوْ 

 190 1الكامل ِبالُعوَّاِد  كانَ  التََّشكِّريَ                      َلْيتَ  َغْيِرنا َوَسيَّدَ  َسيِّرَدنا َوَنُعْودُ 

 203 1الطويل    ِحْقَدا ُمْ ِمرٍ  َما َغْيرَ  ُلْبَنى َتَناَسْيتُ         َوَسْمَوةً  َصْبرًا َأْسِطْيعُ  َأنَِّنيْ  َوَلوْ 

 206 1الطويل الَعْلِد  َعَمى َنْجدٌ  كانَ  ِإنْ  َوَأْرَواِحهِ              ُترَاِبهِ  َوطْيبُ  َنْجدٌ  َحـبَّـَذا َأو

ـُ  َماَنهُ  َوِمْسًكا َعِبيرًا ُد  عاِرٌض  َأوْ  ِمْحَجرٌ  رَاِدًعا            ِبهِ  الرَّْش  208 1الطويل َيَتَفصَّ

 قافية الــرَّاء  

 11 1الطويل َنِذيُرهـا   َيْسَعى جاءَ  ِإذْ  عاِمرٍ  َبِني       َقْوُملا َصَنعَ  َكْيَفما ِهْنداً  تَْأتِ  أََلمْ 
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نَّا                 ِلقاَءُكمْ  ُنـِحـبُّس  ِإنَّا َلـنا َفقالوا  11 1الطويل َوَنُزْوُرهـا  َأْرَ ُكمْ  ُنَحيِّريْ   َواِ 

 14 1الوافر      َسِرْيرِ  َعَمى ُحِمْمتَ  َقدْ  َكَأنَّكَ                 َكْعبٍ  ْبنَ  َعْمُرو َهَيا ِلي ُيَخيَّلُ 

 15 1الوافر  الَعِسيِر   بالـَعمقِ  الُحبُّس           َرماكَ      َلمَّا الَقْومُ  الُلَوْيَنى ِبكَ  َيِسْيرُ 

 15 1الوافر  الـُقبورِ  ِإَلى َعَمْيكَ                ُمَبكِّرَرةٌ         ِإنِّريْ  َعْمُرو يا هَكذا تَـكُ 

 22 1الطويل  َوالنَّْحِر  الَمخاِرمِ  َبْينَ  ُجْرَعةٍ           ِإَلى َفَأْسَرَعتْ  َوعاَجتْ  َحيَّتْ  َفما أَلمَّتْ 

 22 1الطويل       َوالـُبـْتـرِ  الَمخاِفرِ  َبْينَ              ِبراِبَيةٍ  َفاْحـِفرا َوفاِتيَ  حاَنتْ  َخِمْيَميَّ َقـدْ 

 22 1الطويل  َقْبرِ  ِمنْ  َقْبرُ  يا ُسقِّرْيتَ  َجَدِ ي          رََأتْ  ُكـمَّـمـا الَعْبدِليَّةُ  تَـقُـْولَ  ِلَكْيما

ْدرِ  ُغـمَّـةِ  ِســـَوى َيَدْع    هوالعـــــمُم ِمنِّريْ  َفـَمــــــمْ  ُحَبْيُش  يا َيْقُتُمْوِنيْ  ِإنْ   25 1الطويل  الصَّ

 25 1الطويل َنْحِري  َعَمى الدُّسُمْوعَ  َوَأْسَبْمتِ  َدِمْي    َوَعْظِميْ  ِمنْ  َلْحِميْ  َأْخَمْيتِ  التي َوَأْنتِ 

 25 1الطويل   َوالُيْسرِ  الُعْسرِ  في َوآَسْيناكَ   وُأْخَرى      َمــــــــــرَّةً  ِفراِقـكَ  ِمنْ  َبَكْينا َوَنْحنُ 

 25 1الطويل َوالسِّرـْتـِر  الَمـَودَّةِ  في الَعفافِ   َجمــيلُ   الَلَوى َفَتى َفِنْعمَ  َتْبَعدْ  َفال َوَأْنتَ 

 24 1الطويل َصْبُر   َوو ِسْترٌ  َيـْبـقَ  َلمْ  َأنَّهُ   َعَمى ِبُكــــــمْ  َجـًوى َلِزْدتُ  قاُلوا ما ُقْمتِ  َلوْ 

 24 1الطويل   َوالَلـْجرُ  الَتَجلُّسمُ  َعـْنـهُ    َفُيْسِمَيِني َبَذْلِتـــــــــهِ  َنـــــوالٍ  َعنْ  ُحـبِّرـي َيـكُ  َوَلمْ 

ـى  َوَنـــــْظَرَتلا َدْمَعلا َأْنَس  و األشياءِ  مِ  َأْنَس  َوما  24 1الطويل الـَقـْبــُر  ُيَغيِّرَبِني َحتَـّ

 26 1الكامل  الَغْدرَا َوحاَوُلوا اإِللهِ               َعْلدَ  َنَقُ وا َقدْ  الحيَّ  إنَّ  ُعْروَ  يا

 26 1الكامل الَغْدرَا  َوحاَوُلوا اإِللهِ  َعْلدَ               َنَقُ وا َقدْ  الحيَّ  إنَّ  ُعْفروَ  يا

نْ  َلْيَمةً  ِعْشتُ  ما َأْنَساكِ  وَ  فأْقَسْمتُ   45 1الطويل     َمزَاُرها  َوَشطَّ  دارٌ  َشَحَطتْ           َوا 

 51 1الطويل َيُصوُرها  الِعقاصِ  ُمسَترخي            َغداِئرُ  َتِزْيُنهُ  َحالٍ  الرِّرْئمِ  َكِجيدِ  ِبِجيدٍ 

 52 1الكامل الـُعـَرى   َمْحمولِ  َنْشوانَ  الَكَرى           ِلُمَتيَّمٍ  ِفيْ  َعْبَمةَ  َخيالُ  الَخيالُ  زارَ 

 54 1الطويل ِبُظُلوِر   َمْقُموَبةً  الـَلـَوى           ُبُطونُ  َلَنا َبَدتْ  َحتى الَواُشونَ  َبِرحَ  َفَما

 58 1الطويل  َأِسـْيُر  الَو اقِ  فـي َحزينٍ            ُبكاءَ  َغِزْيَرةٍ  ِبَعْينٍ  َنْفِسيْ  َعَمى َسَأْبِكيْ 
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 59 1الطويل  َجدْيُر  الِفرَاقِ  ِبَمْوعاتِ  شاِحٌب             َوَأْنـتَ  َلْوُنكَ  الَبْينِ  ُغـرَابَ  يا َأو

َل ليَمٍة                    َوآِخَرها وَقى ِحماَم الَمقاِدرِ   66 1الطويل    َتَمنَّى ِكتاَب اِ َأوَّ

 73 1الطويل َأِطْيُر  َهِوْيتُ  َقدْ  َمنْ  ِإَلى َلَعمِّريْ           َجناَحهُ  ُيِعْيرُ  َمنْ  َهلْ  الَقطا َأِسْربَ 

 78،179 2الطويل  َويا َلْيَتنا َنحيا َجميعًا َوَلْيَتنا             َنصيُر ِإذا ِمْتنا َ جيَعْيِن في َقْبِر 

 79،133 4الطويل    اْلَبْحِر  ِفي ُنَمجِّر ُ  أْمَسْيَنا َنْحنُ         ِإذا َنرَتِمي الَبْحرِ  في ُحوتَانِ  َليَتنا َأو

156،160  

 80 1الكامل  ُيْقَدرِ  َلـمْ  ِلقاِئُكمْ  َيـْومُ  كانَ  إنْ                   َبْغَتةً  الَمِنيَّةَ  أَْلَقى َلْيَتِني يا

 85 1الطويل  َجِدْيُر  ِبالُبكاءِ  ِبْي        َفُقْمُت َوِمْ ِمـيْ  َمَرْرنَ  ِإذْ  الَقطا ِسْربِ  ِإَلى َشَكْوتُ 

 85،87 2الطويل    َأِطْيُر  َهِوْيتُ  َقدْ  َمنْ  ِإَلى َجناَحُه         َلَعمِّريْ  ُمِعيرٍ  ِمنْ  َهلْ  الَقطا َأِسْربَ 

 87 1الطويل النَّْشِر   َطيِّرَبةِ  اأَلنيابِ  َعْذبةِ           َعَمى ُتَسمِّرما َحتَّى الَيومَ  ُعْوَجا َخِمْيَميَّ 

 87 1الطويل َبيَننا          َوَبيَنِك باَع الُودَّ ِلْي ِمْنِك تاِجُر   ِإْذ حالَ  النَّْأيَ  َليتَ  َعـزَّ  َفيا

 90 1الطويل    الَبْدِر  َشَبهُ  َللا َعْيبٍ  ِمنْ  طالًعا          َوَحْسُبكَ  الَبْدرَ  َشبَّْلُتلا ِعْبُتلا ِإذا

َمتْ  َلَقدْ  َمتْ  َشْلرٍ  أَلفِ  ِم َمما     َعَمى النَّاسِ  َعَمى ُلْبَنى ُف ِّر  90 1الطويل الَقْدِر  َليَمةُ  ُف ِّر

 92 1الطويل    َتْنُظُر  ِحْينَ  َطْرَفلا َطْرِفي ُيواِفـقُ             َلَعمَّهُ  السَّماءِ  ِفيْ  َطْرِفيْ  ُأَقـمِّرـبُ 

 94 1الطويل  اأَلْجُر  َلَنا َيُكْونَ  َأنْ  َلْيَمى َواْعَتَمْرنا َوُحرِّرَمْت        ِزياَرةُ  َحَجْجنا ِإنْ  َعَسى

 97 1الطويل َأو ُقْل ِلَمْيَمى َهْل ُتراها ُمِجْيَرِتْي               َفِ نِّرْي َللا ِفْيما َلَديَّ ُمِجْيُر  

 97 1الطويل    َلَصُبْور    ِإذاً  ِإنِّريْ  َلْيَمةٍ  ِسَوى              َوَبْينَلا َبْيِنيْ  َلْيَس  َلْيَمى أََأْتُركُ 

 104 1الطويل  َفال َتْعِذُلْوِنْي َتْكِسُبْوَن َخِطْيَئِتْي             َفحاَلُة ِمْ ِمْي ِلمَمَماِت َمِصْيُرها              

 109 1الطويل  ال َّْغرِ  من بالرُّسَ ابِ  َعَمْينا               َتُجودُ  َوتَاَرةً  بالَحِديثِ  َعَمْيَنا َتُجودُ 

 109 1الكامل    َكَأْشُلـرِ  ِفيِه َعَميَّ  َنْمَتِقي ُمْرِساًل                َأوْ  َلكِ  َأَرى وَ  َيْومٌ  َوَيُكونُ 
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 115 1الطويل الكاِشحين وأحَذُر       عيونَ  فداؤك أّتقي                عميك ولكّنني أهمي

 118 1الطويل  ِبرِّر  َوو اإلله َتْقَوى ما َغْيرِ  بنا          عمى َوَشوا الَِّذينَ  القومُ  أيُّسلا أو

 118 1الطويل    الُكْفر   َعَمى ُجبمُتم قد أُناٌس  اْنُتمْ  َفَتْنَتُلوا          ّأمَ  ُتقاُكمْ  عنَّا يْنَلُكمْ  أو

 132 1الطويل  ُغــرورِ  َمتَاعُ  الدُّسْنيا         ولِكنََّما َوْصُمنا دام لو النَّْفسِ  َحْسبَ  ُكْنتِ  لَقدْ 

 133،170 3الطويل  الَفجر َغْفَوة ِمنْ  ُكْنتِ  َنْوَماً  ُكْنتِ  ُمْزَنٍة    َوَلوْ  َماء ِمنْ  ُكْنتِ  َماءً  ُكْنتِ  َفموْ 

170 

 133،170 2الطويل    َيْسِري الدُّسَجى َبْدرَ  ُكْنتِ  َنْجماً  ُكْنتِ  َتَواُصٍل     َوَلوْ  َلْيلَ  ُكْنتِ  َلْيالً  ُكْنتِ  َوَلوْ 

 133،156 2الطويل َقْفِر                         َبَمدٍ  في الَحْوذانِ  َنْرَتِعي               ِريا ًا ِمنَ  َغزَاَلْينِ  ُكنَّا َلْيَتَنا أوَ 

 135،158 3الطويل   ميُر   ِبَذاكَ  َيـعـَمـمْ  َوَلـمْ         َلُمتُّس  َ ِمير ِ  ِمنْ  اللوى أخَفى اْمرأً  انَّ  َلوَ 
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 140،148 4الطويل    ُمَنعََّمٌة َلْو قاَبَل الَبْدُر َوْجَللا             َلكاَن َلُه َفْ ٌل ُمِبْيٌن َعَمى الَبْدرِ 

151،161 

 140 1الطويل  ِريَقَلا           ُيداَوى ِبِه الَمْوَتى َلقاُمْوا ِمَن الَقْبرِ  أنَّ  َلوْ  ُمَفمََّجِة األْنياب

 140 1الطويل    َأِطْيرُ  َهـِوْيـتُ  َقـدْ  َمنْ  ِإَلى         َلَعمِّريْ  َجناَحهُ  ُمِعْيرٍ  ِمنْ  َهلْ  الَقطا أِسْربَ 

 144،166 2الطويل  َقْبِريْ  جاَوَرتْ  ِإذا َمْوِتيِ  َحبَّذا        َفيا َوَبيَنلا َبيِنيْ  ِمتُّس  ما ِإذا َوجَاِورْ 

 144 1الطويل   ميِريْ  ِبَذاكَ  َيْعَممْ  َوَلمْ      َلُمتُّس  َ ِميرِ ِ  َعنْ  الَلَوى َأْخَفى اْمرَأً  َانَّ  َلوَ 

 156،178 2الطويل    َوْكِر   ِإَلى ِبالَعِشيِّر  وَنأِوي َمـَفاَزٍة          َنِطْيرُ  َحَماَميْ  ُكنَّا َأو َلْيَتَنـا

 156 1الطويل الَفْجِر ؟  َساِطعَ  َنَرى َحتَّى           َكَمْيَمِتنا َلْيَمةً  َأِبْيَتنَّ  ِشْعِري َهلْ  َلْيتَ  َفيا

 158 1البسيط  َصَبرا َمنْ  َأْجـرُ  ِفْيلا َلكَ  َفما َفاْصِبرْ     ُتطاِوُعِنيْ  َلوْ  َعْنلا َأْنلاكَ  ُكْنتُ  َقدْ 

 166،204 2الكامل    َتْعِذِري َلمْ  ِإنْ  َلَظَمْمتِ           َلَعَذْرِت َأوْ  الَلَوى ِمنَ  ُأِجنُّس  ِبما َتْعَمِمْينَ  َلوْ 

 167 1الطويل أنكرا  قبيصةَ  قبمي ُسمَتلا           ولو َوَنِكْرُتَلا ُسْمَتني َقدْ  التي َأَبْيتُ 

 170،206 2الطويل          الَفْجِر     ُغرَّةَ  أرى َحتَّى أُناجيُكمُ              ليمةً  أبيَتنَّ  َهلْ  ِشْعـري ليتَ  أو
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 171 1الطويل    وَتَفكُّسري صبابتي بعُض              فُيِفيقَ  ذكركم عن َتَجمُّسداً  أستِطيعُ 

 171 1الطويل    ُقصوُرها َوْحٌش  ُحْمَوانَ  ِمنْ  شاَقني    َمَناِزلُ  بالَحْوفِ  ألممتُ  فأصبحُت لو

 177،192 2الطويل الَقْبُر   َ مَّكِ  ِإنْ  اأَلْمواتُ  َحبَّذا ِفْيِلُم       َويا ُدْمتِ  ما اأَلْحياءُ  َحبَّذا  َفيا

 190 1الطويل  الدَّْهرِ  خاِلـًدا َأَبدَ  َحياِتيْ  َبْيَنُه            َوَبْينَ  ُأَخيَّرُ  َلوْ  َزمانٌ  ِليْ  َمَ ى

 190 1الكامل    ُعْمِريْ  اْقَطُعوا  ُمَّ  الواِشْينَ  َغْفَمةِ         َعَمى َوَكالَملا ساَعةً  َذُرْوِنيْ  َلُقْمتُ 

ْخَرةِ  َفَمقَ  ِبالَحَصا ِبيْ  ما َأنَّ  َفَموْ  مَّاءِ  الَحَصا   َوِبالصَّ ْخُر    وْنَصَدعَ  الصَّ  187،203 2الطويل الصَّ

 191 1الطويل    زاِجُرْ    َأْنتَ  ِلمنَّْلِديِّر َهلْ  َزَجْرُتُه           ِبَنْفِسيَ  َأشاءُ  َأنِّريْ  َوَلوْ  َفُقْمتُ 

 79 1الطويل ُشْكِرْي   ما ذِلكَ  ِعْندَ  َربِّريْ  َمرًَّة           َفَيْعَممَ  ذاكَ  َقَ ى َقدْ  َربِّريْ  َليتَ  َفيا

 

  قافية الشين 

 23 1الطويل   ُحَبْيُش  َأمْ  َأْحَسنُ  الَقْطرِ  َأَصْوبُ                أَلْدِري ِإنِّرـي َبَمى أدري وما

بِّر  ُبْعِدها َعـنْ                وما الَلَدايا َخَمقَ  والذي ُحَبْيَشةُ   23 1الطويل َعـْيـُش                                ِلمصَّ

 قافية العين

 12 1الطويل      راجـعُ  َأْنتَ  َمَتى ِليْ  َبـيِّرـنْ    ِبَأْهِميَ          َعْبرةً  َتِفي انِ   َفقاَلْت َوَعْيناها

 12 1الطويل  صاِنعُ  اُ  ما اأَلْرُض  َأْ َمَرْتهُ       ِإذا    ُمساِفرٌ  َيْدِري تَاِ  َللا َفـُقْمتُ 

 18،52 2الطويل  الَقواِطـعِ  الرِّرقاقِ  الِبْيضِ  ِمنَ  َأَحدُّس       الَبرَاِقعِ  ِخاللِ  ِمنْ  الَعَذارى ُجُفْونُ 

 18 1الطويل    الَمَداِمعِ  ِبَفْيضِ  َقْرَحى َمحاِجُر ُ           َوَأْصَبَحتْ  الشُّسجاعُ  َذلَّ  ِإذا ُجرِّرَدتْ 

 18 1الطويل اأَلصاِبِع  َقْطعِ  َبْعدَ  َيَدا ُ  َوشمَّتْ  ُجْرَعًة      الَمْوتِ  َيدِ  ِمنْ  َعمِّري اُ  َسَقى

 18 1الطويل الَمطاِمِع  ِبَذْيلِ  آمـاِليْ  َوَعمَّقَ            الرََّدى ِإَلى ِبالمحالِ  ِمْ ِميْ  قادَ  َكما

 22 1الطويل َوَمراِبُعْه   الِحَمى ُمْصطافُ              َوغاَلكِ  ِنيَّةً  الَيْومَ  َأْزَمْعـُتمُ  ِإنْ  َأَرْيُتكِ 
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 22 1الطويل َوَداِئُعْه  َعَمْيهِ  هاَنتْ  َنَأى ما َكالذي       ِإذا َأْنتِ  َأمْ  اْسُتوِدْعتِ  ما َأَتْرَعْينَ 

 22 1الطويل   َشراِئُعهْ  تُنالُ  كاَنتْ  َلوْ  النَّْفسِ          ُمَنى الِحَمى ُقمَّةُ  ُدْوَنهُ  ِحْسياً  إنَّ  َأو

 22 1الطويل     وماِنُعـهْ  ُأِحـبُّس  ما حامي          وَأصببُ  َعوائقٌ  الُوُرودِ  ُدْونِ  َوِمنْ  َوَكْيفَ 

 23 1الطويل  قاِطُعهْ  ُهوَ  الذي َوْصلَ  َأْرَتِجيْ           وو طاِمعٌ  َعْنهُ  َصدَّني فيما أنا َفال

نَّ       الَعصا َيدَ  ِمْنلا الواُشونَ  َقَرعَ  َوَقدْ   54 1الطويل ُتْقَرُع                                                                                          الِحْممِ  ِلِذي كاَنتْ  الَعصا َوا 

 54 1الطويل ُمَشنَِّع   َمقالٍ  ِمـنْ  ِبَنثٍّم  ِشـعـاراً               َجَعْمِتِلمْ  َلمَّا الواُشْونَ  َوَغيَّركِ 

 56 1الطويل    ُموَلُع  بالشَّْوقِ  الَدارِ  َغِريبِ  وُكلُّس            ِبادِّركاِرُكمْ  ُموَلعٌ  َمُشوقٌ  َغِريبٌ 

 57 1البسيط  ِقَطُع  َأْيِدْيِلمُ  ِفيْ  الَلَوى َوْهوَ      َحْبلَ  َواقَتَسُمْوا الَحيِّر  َبْينَ  الَبينُ  َدَنا لّما

 57 1البسيط أَدُع  َوما َأْبِكيْ  َفما الِفرَاقِ        َوْشـكُ   َوَأْعَجَمِنيْ  َلْيَمى ، ِبَأْدُمِعلا جاَدتْ 

نِّرْي                  أَلْخَشـى َأْن َتُكْوَن ُتِرْيُد َفْجِعْي    60 1الوافر    َتَقرُّس ِبُقْرِبلـا َعيِنْي َواِ 

 60 1الوافر َحَمْفُت ِبَربِّر َمكََّة َوالُمَصمَّى               َوَأْيِدْي السَّاِبحاِت َغـداَة َجْمِع   

 60 1الوافر أَلنِت عمى ال َّنائي َفاعَمميِه               َأَحبُّس ِإَليَّ ِمْن َبَصِري َوَسْمعي 

 69 1الكامل    ُيْرَجعُ  َأوْ  ُيْشـتَـَرى ذِلكَ  َأنَّ                 َلوْ  َأيَّاُمهُ  َحِميَدةً  الشَّبابُ  بانَ 

 72،92 4الطويل                                              َلـَعـلَّ ُلَبيَنى الَيوَم ُحمَّ ِلقاُؤها              ِبَبعِض الِبالِد ِإْن ما ُحمَّ واِقعُ 

159،169 

، 77،106 3الطويل َأو َلْيَت ُلْبَنى في َخالٍء َتزوُرني          َفَأْشُكْو ِإَليلا َلْوَعتي  ُمَّ َتْرِجُع  

  205 

 81،159،164 5الطويل    ُتطاوِعُ  َوِحْيناً  َأحياناً  ُتعاِصْيكَ           َوالُمَنى ُلَبيناكَ  َتْمَقى َأنْ  َتَمنَّْيتَ 

176،187 

 83 1الخفيف  ُرُجوِع  ِمنْ  َلنا َمَ ى ِلَدْهرٍ  وَأْهِمي              َهلْ  َنْفِسي َفَدْتكِ  ُلَبْيَنى يا

يْ   90 1الطويل  َجاِمُع  ِبالمَّيِل َوالَلمَّ            َوَيْجَمُعِنيْ  َوِبالُمَنى ِبالَحِدْيثِ  َنلاِريْ  ُأَق ِّر

 95،187 2الطويل  اأَل اِلُع  َبْيَنُلنَّ  َحَمَمْتهُ             َلما النََّوى ُتْسِعفَ  َأنْ  الَقْمبِ  َرجاءُ  َوَلْوو
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 95 1الطويل    َأَتَوقَُّع  َوالِذي َوَأْرُجو َأخافُ                َوالِذي َوالشَّرُّس  اْلَخيرُ  ُيَذكِّرُرِنْيكِ 

 101،103 2الوافر    الِقـــــــــــــــالِع  ُقَملَ  َتَتَيمَِّميْ  َوو                      ُترَاِعيْ  و ُلْبَنى ِشْبهَ  يا َأو  

 101 1الطويل  واِقُع  َأْنتَ  ِبالِذيْ  َقعْ  ُحبَّلا َويا           َتَرى ِلما َواْعِتراًفا َصْبرًا َقْمبُ  َفيا

 102 1البسيط َنَزعا   َقدْ  الَمْوتَ  ِإنَّ  التَِّحيَّةُ  َللا         ِمنِّري َوَحقَّ  َلْيَمى َعَمى السَّالمَ   اْقرَ 

 105،117 2الطويل َبْمَقِع  ِبَبْيَداءَ  ِليْ  وَحـتْ                   ِلَعزَّةَ  ِبدْمَنةٍ  أُِلـمَّ  َأنْ  ُتْعِجاَلِنيْ  َوو

 188 1الطويل َسريٌع إلى اْبِن الَعمِّر َيْشِتُم ِعْرَ ُه   َوَلْيَس إلى داِعي النَّدى ِبَسريِع  

 106،141 2البسيط     َتَبعا ِليْ  صارَ  َعْنلا الَقْمبُ  َصحا َوَلوْ      َأْتَبُعهُ  ِصْرتُ  َقدْ  َلَلا َدِنيٍّم  ِمنْ  َكمْ 

واِجعُ  ِإَلْيكِ  َيْوماً  ِلُتْرِجَعِنيْ              َوراِئُكمْ  التي ِمنْ  ِلَ ْرضِ  َوَأْعِمدُ   107 1الطويل  الرَّ

 112 1الوافر  رَاِع  للْنَسانِ  الدَّْهرَ  انَّ  حينًا                  َلوَ  الَعيَش  َنَمذُّس  ِعْشنا  َوَقدْ 

 113 1الطويل    األصابُع  الراحتينِ  في  ََبَتتْ            كما َمَودَّةٌ  منُكمْ  القمب في  ََبَتتْ  َلَقد

ْبع        عمى معي ساعةً  ُعوَجا ِمْنُكما َخِميميَّ   117 1الطويل  وُنَودِّرعِ  حاجةً  َنْق ي الرَّ

عُ  وَرْيِبلا الَمُنونِ  أِمنَ   127 1الكامل َيْجَزُع  َمن بُمْعِتبٍ  َلْيس               والدَّْهرُ  َتَتَوجَّ

 136 1الطويل    اأَل اِلُع  َبْيَنُلنَّ  َحَبَسْتهُ  َلما         النََّوى ُتْسِعفَ  َأنْ  الَقْمبِ  َرجاءُ  َوَلْوو

 140،187 3الطويل ُوُقوُع   الدِّريارِ  في ُوْرقٌ          َحماِئمُ  َللاَجِنيْ  الظَّاِعنونَ  َيِلْجني لمْ  َفمو

203 

 168،183 2الطويل  ناِفُع  َبْيِنكِ  َوْشكِ  ِمنْ  َجـَزعٌ               َوَهلْ  واِقعُ  ُهوَ  ِلما َأْبِكيْ  ِإنَّما َأو

 181 1الطويل    َوَيْمَنُع  ُيْعِطي لونينِ  ذو َسِجيًة             َفَمْيَتكِ  ِمْنكِ  الُبْخلُ  َفَكانَ  َبِخْمتِ 

 قافية الفاء   

 10 1الطويل   ُمْدَنفُ  الدَّارُ  ِبلا َشطَّتْ  ُمذْ  َفَقْمِبي      َنَأتْ  َفِ نْ  َسالِميْ  ِهـْنـداً  َأْبِمغا َأو 

فُ  الدِّريارِ  َأْهـلِ  فـي ِبَأْنَعمَ             ساَعةٍ  َمْوِقفِ  َبـْعـدَ  ِهْنداً  َأرَ  َوَلمْ   10 1الطويل  ُتَطوِّر
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 35 1البسيط  َسَرِف  َعَمى َوَأْمَسْينا الَعقيق َأْهلَ             ُمَجاِورةً  َأْمَستْ  َقدْ  ِ  الَحْمدُ 

 35 1البسيط ُمْؤَتِمِف  َغْيرُ  َشْملٌ  َلَعْمُركَ  َمْنِزُلنا              هذا َوالَبْطَحاءُ  َيَماُنْونَ  َحيٌّي 

 50 1الطويل    الَمزَاِلِف  ُحمَّى َيْحُ ْرنَ  ولم ِلَشْجوٍ        ُقُرْوُنلا ُتَعفَّرْ  َلمْ  اْلُخُصْورِ  ِدقاقُ 

 50 1الطويل السَّواِلِف  َليِّرَناتُ  الُوُجو ِ                   ِحسانُ  ُبدَّنٌ  َسـراِئرُ  َأْبكارٌ  َنَواِعمُ 

ْيتَ  ما  المُّسباَنةَ  َفاْعَتِرِف       َواْقضِ  ُلْبناكَ  و ِلمَقْمبِ  ُقْمتُ  َقدْ   104 1البسيط    َواْنَصِرفِ  َق َّ

 104 1البسيط ُمْكَتِنِف  ِغشِّر  ِمنْ  َأَبداً  تأَمَننْ  فاْفُتِمَتْت           و الَواُشونَ  َتَكنََّفِني َحتَّى

ْرمِ  ِليْ  كانَ  َفَموْ  ْرمِ  َعنِ  َولِكنِّري    َصَرْمتُ  طاَقةٌ  صاحِ  يا ِبالصَّ  161،187 2الطويل َأْ ُعُف  الصَّ

َفتْ                    الَكفَّا َوَمدَّ  المَّهَ  َدعا وَلوْ   161،204 2الرََّجز    َرْجـَفـا الِجبالُ  ِمْنهُ  َلَرجَّ

، 162،175 3الطويل   آِلفُ  ِلْمَبْينِ  َحنَّ  ما الَلَوى َوَلْوو         الَلَوى وْنَقَطعَ  الذِّرْكرُ  َلْوو َلَعْمُركَ 
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 166،192 2الطويل اللواتُف  الحمامُ  فأبكاني طربتُ           وربَّما مّني الشَّوقُ  وهاجَ  طربتُ 

 قافية القاف

مجزوء فـِرَاِقــــــــــــــَلـا   ِعـْنـدَ  َفـَنـِدْمـتُ                        َطـاِئـــــــــــًعـا ِهـْنـًدا َفـاَرْقـتُ 
الكامل 

1 11 

مجزوء    آَمـاِقــــــــــــَلـا    ِمـنْ  َكــالــدُّسرِّر                        َدْمـــــــــــــَعـةً  تُـْذِري َفالـَعـْيـنُ 
الكامل 

1 11 

 25 1الطويل    الَبواِئقِ  ِإْحَدى َقْبلَ  ِبُودٍّم        َأِ يِبيْ   ِجْيَرةٌ  َنْحنُ  ِإذْ  ُقْمتُ  ِإذا ِليْ  َذْنبَ  َفال

 25 1الطويل   الُمفاِرقِ  ِبالَحبيبِ  َأِمْيرٌ            َوَيْنَأى النََّوى َتْشَحطَ  َأنْ  َقْبلَ  ِبُودٍّم  َأِ يِبيْ 

 36 1الطويل َوَطمِّرِق   َعَميلا َتْنَدمْ  َفال         ِبَخيرٍ  َقْبَملا ُكْنتَ  ُلْبَنى َفَقدْ  َوقاُلْوا اْسُل َعنْ 

 36 1الطويل               الُمَتَخمِّرقِ  الشَّاِمتِ  َعْينَ        َوَأْقَرْرتُ  ناِصِحيْ  َوعاَصْيتُ  َأْعداِئيْ  َفطاَوْعتُ 

 37 1الطويل  َوُعـُروقُ  َأْعـُظمٌ  ِإوَّ  َيْبقَ  َفَممْ    َوُمْلَجِتْي        ِجْسِمْي َوَعْقميْ  ُحبُّسلا َبـَرى
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 37 1الطويل    َو ـيـقُ  الُقيودِ  في عانٍ  هاِئمًا        َكَأنِّريَ  الُحبِّر  ِمنَ  َمجنوناً  ِصْرتُ  َوَقدْ 

 38 1الطويل  َوكـاَدْت ِبـالُد اِ يا ُأمَّ مـالـٍِك          ِبما َرُحَبْت ِمـْنُكـْم َعَميَّ َت يقُ 

 102 1الطويل َرِفْيُق      الرِّرفاقِ  ِفي َرْحِميْ  َملَّ  َصِحْبُتُه     َوَهلْ  َعِشْيرٍ  ِمنْ  َقاَلِنيْ  َهلْ  َسِميْ 

باَبةَ  َجِللَ  َمنْ  ُعشَّاَقــــــــــــــــــــــــــلا      يا َلْيتَ  َقتََّمتْ  الَغواِنيَ  ِإنَّ   107 1الكامل    ذاَقـلـا الصَّ

ْن كاَنْت َعَمْيَك َكِرْيَمًة                   َلَعمََّك ِمْن ِرقٍّم ِلَبْ َنَة َتْعِتُق     144 1الطويل َتَعزَّ َواِ 

 156،179 2الطويل َتالِق   َبْيِنلا ِمنْ  َبْعدَ  َلنا ُب َْيَنُة باَنْت                   َهلْ  ِشْعِرْي ِإذا َلْيتَ 

 167 1الطويل    َوَنْمتقي َنِعيُش  َلوْ  َقَنْوَنا             بَبْطنِ  ُحْفَرةٌ  َأَجّنْتكَ  َقدْ  َأنْ  عمى َحَمْفتُ 

 185 1الطويل الَحماِئَل عاتُقْه  الَقْينُ  َأْطَولَ  ساِقِه     َوَلوْ  َكْعبِ  َعنْ  السَّيفِ  َنْصلَ  َوَيْرَفعُ 

 203 1الطويل    َصديقُ  الُمْشَعراتِ          َوالَلدايا َأنَِّنْي  َلُكمْ  أْيَقْنتِ  الَغْيبَ  َتْعَمِمينَ  َولوْ  

 قافية الكاف

 99 1الطويل     َزواِحكُ  َوُهنَّ  َأْن اءً  أُْبنَ  الُبَرى            َوَقدْ  تُْنَزعَ  َأنْ  َبْعدَ  َتَرَينِّريْ   َوَهلْ 

 109 1الطويل َشناِئُك  َوَخْمِفيْ  َيْوماً   َاِفلٍ  ِإَلى               َنَظْرُتلا ِإنْ  َنْظَرةٌ  ِشفاِئيْ  َفِ نَّ 

 قافية الالم

 16 1الكامل ِبالُمْنُصِل  ساِئِريْ  َوَأْحِميْ  َشْطِريْ        َمْنِصًبا َعْبسٍ  َخْيرِ  ِمنْ  اْمُرؤٌ  ِإنِّري

 16 1الكامل َفْيـَصِل  ِبَطْعَنةِ  َجْمَعُلمْ   َفرَّْقـتُ                 َأنَِّنيْ  َوالَفواِرُس  َتْعَممُ  َوالَخْيلُ 

 16 1الكامل    الَمْنِزلِ  ِبَ ْنكِ  َنَزُلْوا ِإذا          ِمْ ِميْ           ُم ِّرَمتْ  ُتَم َّلُ  َلوْ  الَمِنيَّةَ  ِإنَّ 

 19 1الوافر الِجماِل  َأْخـفـافِ  ِإْ رَ  ُيَقبِّرلُ                       َأْرضٍ  ُكلِّر  ِفي هاِئمٌ  َفَقْمِبيْ 

 19 1الوافر    الَخيالِ  َطْيفَ  َيْرَتِجيْ  َخيالٌ               ُمْمًقى الرَّْملِ  ِجبال في َوِجْسِميْ 

 19 1الوافر ِبالنِّرباِل  َقْمِبي َشكَّ  َقـدْ  َفَكمْ                     َرعا ُ  ووَ  الِفراقَ  اُ  َلَحى

 19 1الوافر ِقتاِل  ِبال الِفراقُ  َوَيْقُتُمِني                        َعـِنْيدٍ  َجـبَّـارٍ  ُكلَّ  ُأقاِتلُ 

 20 1الكامل    َيْنَحلِ  اأَلِسنَّةِ  أَلْطرافِ        َغَرً ا      َيُكنْ  َوَمنْ  َنَحْمتُ  َقدْ  َتَرْيِنيْ  ِإمَّا
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 20 1الكامل ُمَليَِّل  الَجوادِ  َظْلرِ  َعَمى َ ْخمٍ              باِدنٍ  َبـْعِمكِ  ِمْ لِ  َأْبَم َ  َفَمُربَّ 

 20 1الكامل َوُمَجدٍَّل   ُمَجرَّحٍ  َبْينَ             َوالَقْومُ          َأْوصاُلهُ  ُمَتَعفِّرراً  َغاَدْرُتهُ 

 24 1الطويل    أهمي وأْهِمُكمُ  َشْممي بَشْمِمُكمُ             جاِمعٌ  َوَجدُّسكِ  َجدِّري َهلْ  ُحَبيشةُ 

ذا َيِصْمَنِنيْ   ُمَّ  َهوايَ  َعْنكِ  ِلُيِزْلنَ   41 1الكامل   ِبزاِئلِ  َهـوايَ  َفما َهِوْيتُ             َواِ 

 41 1الكامل    َحباِئِميْ  َوَأْخَطَأْتكِ  الَحُجونِ            َيْومَ  ُب َْيَن ِحباُلُكمْ  يا ُفؤاِديْ  صاَدتْ 

 41 1الكامل     َجَلْدَن َعواِذِليْ  ِفْيِك َوَقدْ  َوَعَصْيتُ          َفَلَجْرِتِنيْ  َعواِذوً  ِفيَّ  َوَأَطْعتِ 

 48 1الكامل  َقُفوِل  َغيرِ  َ َواءَ  ِبِمْصرَ  َوَ َوى ِبَجِميِل              َكَنى َوما النَِّعيُّس  َصَدعَ 

 43 1الكامل                     َوَنِخْيِل   َمزَاِرعٍ  َبْينَ  الُقَرى             َنْشَوانَ  َواِدي ِفيْ  الذَّيلَ  َأُجرُّس  َوَلَقدْ 

 46،95 3الطويل             ُتراِسُمهْ  ِبَشْكَوى َعْنهُ  َسِمَعتْ             ِإذا َلـَعمَّلا َسِقْيماً  ُيْمِسيْ  ِبَأنْ  َيَودُّس 
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 60 1الطويل  َوَقْد َأْعَرَ ْت َعنِّرْي  َفَمْم َأُقْل              ِبحاَجِة َنْفٍس ِعْنَد ُلْبَنى َمقاُللا 

َما صاِحَبيَّ  َيا  62 1الكامل  َتْعُذَو  وَ  َأنْ  َرِهينُ  الرَِّحيلَ  ِإنَّ                  َتْعَجالَ  وَ  َتَموَّ

 62 1الكامل    ُيْقَتاَل    حتَّى الُغَفِميُّس  َأْفَمتَ                      ِإنْ  َأِبيُكما وَدرُّس  َدرُّسُكَما ِلمهِ 

 62 1الكامل ُمْ ِقاًل  ِعْبئاً  اأَلْصَحابِ  عمى ُمَرقِّرشًا            َأْمَسى َأنَّ  اأَلْقَوامِ  ُمْبِمبُ  َمنْ 

، 80،145 3الكامل  الُمَتلمِّرِل  َدْمِعكَ  َبواِدرُ                 َوَجَرتْ  َيْعَجلِ  َلمْ  وَلْيَتهُ  الِفراقُ  َعِجل

171 

 84 1البسيط  َمْقُبوُل  الِعشقِ  َلَيالي َعِلْدتَ             َكما ِبَعاِقَبةٍ  ُلْبَنى َنَوى َتْرِجَعنَّ  َهلْ 

 85 1الطويل  َأو َهْل ِإَلى َشمِّر الُخزاَمى َوَنْظَرٍة            ِإَلى َقرَقَرى َقْبَل الَمماِت َسبيُل 

 86 1الطويل  َسبيُل  الَحياةِ  في َيْوماً  ُب َْينةُ                 أُِلمَّلا َأنْ  ِإلماَمةٍ  ِإَلى َهلْ  َأوَ 

 87 1الطويل    الَعْقال  ِليَ  الُمِممُّس  الشَّْيبُ  ُيْحِدثَ     َوَأنْ  الَجْلالَ  أْتُركَ  َأنْ  َقْمبُ  يا ِليْ  َيْأنِ  أَلمْ 

 

 94،112 4الطويل َتناَللا   َأنْ  َفاْنَتِظرْ  َيْوماً  َلَعمَّكَ              َسِحْيَقةً  َمرَّتْ  الطَّْيرُ  ما ِإذا َأُقْولُ 

148،167 
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يْ  َوَكْيفَ   95،162 2الطويل    ُتَؤمِّرلُ  ِممَّنْ  الَوْصلِ  َحْبلُ  ُجذَّ  َوَقدْ          ُبْعِدها َبْعدَ  َوْصَملا ُتَرجِّر

ـَ  أَيا   98 1الوافر  النُّسُحوِل  باِدي َوأنَِّنيْ  َأِهْيمُ                    َتَرْيِنيْ  َأما الشَّمالِ  ِرْي

 99 1البسيط ُحُمْوو   َيْوماً  ِبالَمْحوِ   َأَرى                     ِلَعزَّةَ  َقـدْ  َكما َأَرَيـنَّ  َمَتى   

 99 1الطويل    َفُمِنْيُملا  َعاِئدٌ  ِمْنلا َمرًَّة             ِبَأْحَسنَ  الَقْولَ  راَجْعُتكَ  ِإنْ  َأْنتَ   َفَللْ 

ـِ  ِمنْ  َنْسمةً  ِليْ  َهِبيْ   98،103 2الوافر َجِميِل   َعَمى ِبالُلُبوبِ  َوُمنِّري                َبْ نٍ  ِرْي

 103 1الوافر  الَقِمْيلِ  ِمنَ  َأَقلُّس  َأوْ  َقِمْيُمكِ                 َنْفِسيْ  َحْسبُ  ُب َْيَنةُ  َوَقْوِلْي يا

ـٍ  أنْ  َلْيلَ  َيا َتْعِجمي َفالَ   105 1الطويل    ِبُحُبولِ  أمْ  الَواُشون أتى َتَتَفلَِّمي             ِبُنْص

 110 1الطويل  َسبيِل   بكلِّر  َلْيَمى لي                   َتَم َّلُ  فكأنَّما ِذْكَرها ألْنَسى ُأِريدُ 

 114 1البسيط واَخْجَمِتْي ِمْن ُوُقوفي َوْسَط داِرُكُم          َوَقْوِل واِشْيُكْم َمْن َأْنَت يا َرُجُل 

 114 1البسيط    َفُقْمُت َحْيراُن َقْد َ لَّ الطَّريُق ِبِه          َفَأْرِشُدْوِنْي َفِمْي في َحيِّرًكْم ُشُغُل 

 114 1الطويل  َفُحبِّرْي َللا ُحبٌّي َتَمكََّن في الَحشا           َفما ِإْن َأَرى ُحّبًا َيُكْوُن َلُه ِمْ لُ 

 54،115 2الطويل    َسْلال  وو قريباً  و َتَزْحَزحْ  ِعْندنا            َلُقمنا بَوّدكِ  َواشٍ  َوَشى َلوْ  َكَما

 115 1الطويل حبال  ِبلا اْصِرمْ  بالَقاِئلِ  مْرحباً  وْصمنا        وو َشدَّ  بالذي َوَسْلالً  َفَأْهالً 

 116 1الطويل  الُمحمِّرُل  عميَّ  غيظاً  َصَرْمُتلا              وحمَّملا َأّني الَواُشونَ  َوَخّبَرها

 116 1الطويل    احِتياُللا  َلْيَمى َتْكِمْيمَ  َلنا َتْعَمَماِنَلا             ُيَدنِّريْ  ِحيَمةٍ  ِمنْ  َهلْ  َخِميَميَّ 

 117 1الطويل   َقْبمي َقاِتِمهِ  ُحب ِمنْ  َبَكى             َقتيالً  رأيُتما َهلْ  ِعْشُتما فيما َخِميميَّ 

 126 1الطويل َعِل  ِمنْ  السَّْيلُ  َحطَّهُ  َصْخرٍ             كُجْممودِ  َمًعا ُمْدبرٍ  ُمْقِبلٍ  ِمَفرٍّم  ِمَكرٍّم 

ْبعُ  َجواِبيَ  َصّبًا                      َلَردَّ  ُتِجيبُ  الدِّرَيارَ  َأنَّ  َفَموْ   137 1الوافر    الُمِحيُل  الرَّ

 141 1الطويل َتعِقُل   ُكْنتَ  الِبْيِض ِإنْ  ِطالبِ  َعنْ  الُمَعذَُّل       َأِفقْ  المَُّجْوجُ  الَقْمبُ  أيُّسلا َأو

 145 1الطويل  َوَلْو َتَرَكْت َعْقِمْي َمِعْي ما َطَمْبُتلا       َولِكْن ِطالِبْيلا ِلما فاَت ِمْن َعْقِميْ 

َحى َشْمَس  َخاَصَمتْ  َعزَّةَ  َأنَّ  َلوْ   148 1الكامل  َللا َلَقَ ى ُمَوفَّقٍ  ِعْندَ  الُحْسنِ  في   ال ُّس
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 149 1الطويل َشْمال   ِبلا َيْوماً  األيَّامُ  َتْجَمعُ  َجمٌَّة          َمَتى والَحَواِدثُ  ِشْعري َلْيتَ  َفَيا

 149 1البسيط والَعَمُل   اإِلْدَوجُ  َمسَّكَ  وما          ِعْنِدي ِمَقةٍ  َذا ِزْلتَ  ما َحيَّْيَتلا ُكْنتَ  َلوْ 

 149 1البسيط  اإِلِبُل    َتْنِطقُ  َلوْ  َتكميَملا           َورامَ  أعرُفلا ُكْنتُ  ما َجَزعٍ  ِمنْ  َوَودَّ 

 149 1البسيط َرُجُل  يا ُحيِّريتَ  َجـَمـلُ  يا لي فأشكَرها              َمكانَ  كاَنتْ  التَّحيَّةَ  َلْيتَ 

غارُ  النَّْملُ  َدَرجَ  َفَموْ   152،162 3الطويل                                                                                                                                       النَّْملِ  َمْدَرجُ  ِجْمِدها َأْعَمى ِبِجْمِدها         أَلْنَدبَ  الصِّر

204 

 153 1الطويل  َرَساِئِمي َأَتْتكِ  َأوْ  َوَصْمُتكِ  َفْ الً             ُقالَمةٍ  َكَقْدرِ  َقْمبي في َكانَ  َلوْ 

 156 1الطويل    ِبَجِمْيلِ  ساَعـَدتْ  َقدْ  النََّوى             َوَلْيتَ  َرواِجعٌ  َمَ ْينَ  َأيَّاماً  َلْيتَ  َأو

 163 1الطويل    َفاعُل  الُقْربِ  في ا ماذا النَّفس ُقرُبلا     إلى ُصبَّ  ولو أدري ما ووا

 63 1الطويل َخمـيِل  َأَ نُّس  َلْيَمى َسأَْلَتلا            َفُقْمُت َنَعمْ  ِلْي َلوْ  قالَ  َخميلٍ  ِمنْ  َوَكمْ 

 166،208 2الطويل لعمَّلا                                                                   فقمتُ  الواِشي                وغيَّرها تبدَّلتْ  جميلُ  يا وقالوا َنراها

 172،205 2الطويل َساَلِسُمْه   لي َرْحَمةً  أَلنَّتْ  بموعتي          إليه وُبحتُ  َكبلٍ  في ُكْنتُ  فموْ 

نِّري  171 1الطويل  َبالِبُمهْ  َلَقرَّتْ  الواِشي اْبَصَر ُ  َلوَ           بالذي َنواِلكِ  ِمن أَلْرَ ى وا 

ماّ  َنلارًا إمَّا لحاولُتلا    179 1الطويل  ِرْجميْ  قطعوا ليٍل ولو ُسَرى ُمجاهرًا           وا 

 188 1الطويل  َعُذْولِ  ُكلَّ  اْمَرًءا َأْغَتشُّس  َلْيَتِنْي              َوُكْنتُ  النََّداَمةَ  َفُقْمُت َوَأْسَرْرتُ 

 205 1الطويل    تَأُكـُمهْ  ِحْينَ  َرْحَمةً  ِمْنلا َلَليَّ َ            َبِلْيَمةٌ  َعْيِنيْ  َنْبتِ  ِمنْ  َأَكَمتْ  َوَلوْ 

 166،208 الطويل  َلَعمَّلا َفُقْمتُ  الواِشيْ               َوَغيََّرها َتَبدََّلتْ  َجِمْيلُ  يا َوقاُلوا َنراها

 55 1الطويل َسْلال  َوو َقِرْيباً  و َتَزْحَزحْ  َلُقْمنا          ِعْنَدنا ِبُودِّركِ  َواشٍ  َوَشى َلـوْ  َكَما

 

 قافية الميم

 5 1الكامل َدِمي  ِمنْ  َتْقُطرُ  الِلْندِ  وِبْيُض            ِمنِّري َنواِهـلٌ  َوالرِّرماحُ  َذَكْرُتكِ  َوَلَقدْ 

 5 1الكامل الُمَتَبسِّرم   َـْغـِركِ  َكباِرقِ  َلَمَعتْ  ألنَّلا               السُّسـيوفِ  َتْقِبيلَ  َفَوِدْدتُ 



253 

 

ِتلا َأْدَنى ِمنَ  َوَأْصَبْحتَ         َمْحَرما ِمْنكَ  َأْصَبَحتْ  ِهْنداً  ِإنَّ  َأوَ   10 1الطويل    َحَما ُحُموَّ

 10 1الطويل َوَأْسُلما  َقْوساً  ِبالَكفَّْينِ  ُيَقمِّربُ            ِسالِحهِ  َجْفنُ  َكالَمْقُمْورِ  َفَأْصَبَحتَ 

 14 1الوافر       َوالَكراَمةْ  الُمُرْوَءةِ  َأْهلُ  ِبلا                      َأْهِميْ  َخْيرُ  ِبالداً  ُتذكِّرُرني

ُّـس                  َصْوباً  َأَجشَّ  اإِللهُ  َفَسَقى َأو  14 1الوافر    اليماَمةْ  َبَمدَ  ِبَدرِّر  َيُس

 14 1الوافر َوالسَّالَمْة  ِلمتَِّحيَّةِ   َفَأْهـلٌ                          ُنَجْيدٍ  أَبا بالسَّالمِ  وَحّيا

 38 1الطويل  َحْجُم  َ ْدِيلا ِمنْ  ِلَ ْترابِ  َيْبدُ            َوَلمْ  َصغيَرةٌ  ِغرٌّي  وْهيَ  َلْيمى َتَعمَّْقتُ 

 38،69 2الطويل    َتْكَبِر الَبْلمُ  ولم َنْكَبرْ  لم الَيْومِ  َأنَّنا      ِإلى َلْيتَ  يا الَبْلمَ  َنْرَعى َصغيَرْينِ 

178 

 50 1السريع  َعَنْم  الَبنانِ  َوَأْطرَافُ            م          ِنْيرُ  َدَنا َوالُوُجو ُ  ِمْسكٌ  النَّشرُ 

نْ  الَحِبْيبُ  َيْدُنو  52 1الكامل ِباأَلْحالِم   زارَ  ِبَطْيفٍ  داُرُ                 َعـنِّرـيْ  َتناَءتْ  َواِ 

 56 1الكامل    ِزماِمْي   َطْوعُ  َوالدَّْهرُ  َوَجْوُرُ                 َفَأَطْعُتهْ  الِفراقُ  ِإوّ  راَعِنيْ  ما

مجزوء  الَلِزْيمْ  َكالشَّنِّر  َفالدَّْمعُ              َأْبَكاكَ   الَِّذيْ  الدَّْهِر َوالدَّْهرُ  َعَمى َتْبِكي
البسيط 

1 57 

نَّنْي         َصُبورٌ  الُمِشتِّر  الَبْينِ  ِمنَ  َبَكْيتُ   57 1الطويل  َعِمْمُتُم  َلوْ  الَقنا َطْعنِ  َعَمى َواِ 

 59،102 3الطويل َتَكمََّما   َأنْ  َفاْلَتِمْس  ِلَمْيَمى هاِبطًا           ِبالداً  ُكْنتَ  ِإنْ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا أو

157 

 59 1الطويل    َأْعَجما النَّاسِ  ساِئرِ  َعنْ  َبْعَدها َوَصْبَوِتي         َوُكنْ  إَلْيَلا َتِحيَّاِتي َوَبمِّربْ 

ِلُم َتمامــــا  اُج َلْم َيِقُفوا بـَِمْيمى                    َفمْسُت َأَرى ِلَحجِّر  60 1الوافر  ِإذا الُحجَّ

 60 1الوافر    َتماُم الَح ِّر َأْن َتِقَف الَمطايا                  َعَمى َلْيَمى َوُتْقِرَيلا السَّالما  

 60 1الطويل  َحماُملـا  اْسَتَجاَرتْ  َحْيثُ  ِبَأْبواِبهِ             رََأْيَتلا َ مَّ  الّمهِ  َبْيتَ  ُزْرتَ  َفَموْ 

 60 1الطويل َحراُملا  َمسِّرِلنَّ  َعنْ  َينَلني َوَلمْ             ياَبلا َقِدْرتُ  ِإنْ   يابي َلَمسَّتْ 

 81،174 2الطويل   صاِئُم  الماءِ  باِردَ  َيَتَمنَّى َكما                خاِلياً  ِإيَّاكِ  النَّْفَس  ُأَمنِّري َأَظلُّس 
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 88 1الطويل  َوَأعَمُم   َتْعَمِمْينَ  ِممَّا الَوْجدِ     ِمنَ           َرْحَمةً  ِبَعْيِنكِ  ِليْ  َأْبَكى َلْيلَ  أَيا

ميرُ  َليَمى يا ِليَ  َبَكى نَّهُ  ال َّ  88 الطويل    َوَيعَممُ  الفؤادُ  َيمَقى ِبما              َلَيبِكيْ  َواِ 

 116 1الطويل  َرِمْيُملا ِإوَّ  َيْبقَ  َلمْ  َكِبدٍ  فاْعِصَبا         َعَمى ِباْلِعصاَبةِ  ُقوَما َخميَميَّ 

با َطِرْيقَ                 َخمِّريا ِباِ  َنْعمانَ  َجَبَميْ  أَيا  100 1الطويل  َنِسْيُملا  ِإَليَّ  َيْخُمْص  الصَّ

 165 1الطويل  السََّقما َيعِرفُ  و عادَ  عاَدْتهُ  ِبَلْجرِها          َوَلوْ  َأْسَقَمْتهُ  َمريً ا َتعودُ 

 165 1الكامل َلئيُم  َحِييتُ  َما ِقاَلِتكَ  في             َما َيُذقْ  لمْ  ماِئكَ  َمْنعَ  أْمِمكُ  ُكْنتُ  لوْ 

ـٍ  ِمنْ  ِنساءٌ  َأْعَوَلْت      َعَمْيكَ  َشِلدناكَ  َلو َلْيَمى َقْبرَ  َأَيا  178 1الطويل َعَجْم  َوِمنْ  َفِصْي

 208 1الطويل  َلَعمَِّك َأن َترِ ْي ِلَعْبٍد ُمَتيٍَّم                   َفِمْ ُمِك يا َلْيَمى َيِرقُّس َوَيْرَحمُ 

 188 1الطويل  َتَمقَّى ِإذا ما اأْلَْمُر كاَن َعَرْمَرَما       في َجْيــِش رَْأٍي و ُيَفلُّس َعَرْمــــَرمُ 

 188 1الوافر    َعــميــــــــُد َبني ُســـــــَمْيٍم َأْقَصـَدْتـــُه    ِســـلاُم الَمــــْوِت َوْهَي َلُه ِســـلامُ 

 قافية النون  

 27 1الطويل  َشَفياِني  ُهما إنْ  َحْجرٍ              َوَعرَّافِ  ُحْكَمهُ  الَيماَمةِ  ِلـَعـرَّافِ  َجَعْمتُ 

 27 1الطويل   َيْبَتِدرانِ  الُعوَّادِ  َمـعَ                 َوقاما ُكمِّرهِ  الدَّاءِ  ِمنَ  َنْشِفيْ  َنَعمْ :َفقاو 

 27 1الطويل   َسَقياني َوَقـدْ  َشْرَبٍة إوَّ                   َوو  َيعَمماِنلا ُرْقَيةٍ  ِمنْ  َتَركا َفما

ُموعُ  ِمنكَ  ُ مِّرَنتْ  ِبما               َلَنا ما المَُّه والمَّهِ  َشفاكَ  َفقاو  27 1الطويل َيداِن  ال ُّس

 38 1الوافر   َمِكينُ  صـاِحِبهِ  ِعـْنـدَ                    َوُكـلٌّي  ُبغ اً  لمناس ُمـْظـِلـرٌ  ِكـاَلَنا

 38 1الوافر َدِفيُن  َهـوىً   َـمَّ  الَقمَبينِ         وفي             ِبما َأَرْدنا الُعيونُ  تُـَبمِّرُغـَنـا

نْ  َتَرِنـيْ  أََلمْ  ـَ  َطَوْيتُ                 َأنِّريْ  َأْنَبْأتُ  َواِ   48 1الوافر  الَغواِنْي  َطَمبِ  َعنْ  الَكْش

 48 1الوافر ُعَماِن  قُـَرى ِبـُحـبِّر  ِطبِّريْ               َوَما ُسَمْيَمى ُحبِّريْ  ِمـنْ  ُعَمانَ  ُأِحـبُّس 

 52 1الطويل      َلَكفاِنْي  َمرَّةً  َشْلرٍ  ُكـلِّر               َعَمى َيُزْوُرِنيْ  الَخيالَ  َأنَّ  َلوْ  َعْبلَ  أَيا
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 53 1الطويل َتراِنْي   أََلْستَ  واشٍ  ِمنْ  ِعْنَدنا             َعِدْمُتكَ  ِبَعْفراءَ  الواِشيْ  َأيُّسلا َأو

 53 1الطويل َأتَاِنْي  َحْ َرُموت ِبَأْعَمى ِبالَيماَمِة داُرُ              َوداِريْ  واشٍ  كانَ  َوَلوْ 

 58 1الرََّجز ُتَفاِرِقيني    ًأنْ  ِحَذارًا                    َأْبِكيْ  ُيـْبِكيِني ما ُيْدِريكِ  وما َأْبِكي

 58 1الكامل  الِغْرباُن  َعَرصاِتكِ  في َأواِنسًا             َوالَيْومَ  الظِّرباءُ  ِبكِ  كانَ  ِباأَلْمـسِ 

 58 1الطويل ِبالدََّوران  اِ  ِبـاَلدَ           َقـَطعـنـا صاِحِبيْ  ُكْنتَ  َلوْ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا أو

 59 1الوافر َبـْيـِن         ِغْربانُ  َحْوَلهُ  الَمنايـا                 َوَتْحُجلُ  ِعـقبـانُ  َعَمْيهِ  َيـُحـْومُ 

 66 1البسيط إنساِن     ُكلَّ  ُتوافي الَمنايا ِإنَّ             َحَرمٍ  وفي ِحلٍّم  في الَمْوتَ  تَْأَمنِ  و

 78،106 2الطويل  َيِقيُن  الَمَنامِ  أْحاَلمَ  َلْيتَ  أرَاُكُم                   َفَيا َأنَّي اأَلْحاَلمُ  ُتّخبِّرُرِني

 78 1الطويل  َفيا َلْيَت َليَمى َبْعُ ُلنَّ َوَلْيَتني              َأطيُر َوَدهري ِعنَدُهنَّ َمكيُن 

 80،107 2الطويل  ُب َْيَن َلُقْوِنيْ  ِبَقْتِمْي يا َوَهمُّسوا          َدِميْ  َنَذُروا َقدْ  ِفْيكِ  ِرجاوً  َفَمْيتَ 

 84 1الوافر  َتَداِن  ِمنْ  ِبذِلكَ  َيْكِفي َوَلْيَمى                    أوَ  َيْجَمُعِني المَّْيلُ  أَلْيَس 

نِّري  92،159 4الطويل  َيُكْوُن  الَمَنامِ  ِفيْ  ِلـَقـاءً  ِحْيِنِه            َلَعلَّ  َغْيرِ  ِفيْ  النَّْومَ  أَلْهَوى َواِ 

112،169 

 96 1الطويل ِلْيُن    ِلمَعواِذلِ  ِعْنِديْ  َلْيَس  ِبَأنْ                َنَجْلُتلا َلياِنيْ  َتْرُجوْ  َوعاِذَلةٍ 

 107،137 3الطويل َيِقيُن  الَمنامِ  َأْحالمَ  َلْيتَ  َفيا                   َأراُكمُ  َأنِّريْ  اأَلْحـالمُ  ُتَحدِّر ُِني

159 

 116 1الطويل َوَذرَاني   فاْمِ َيا ِبِسرِّري ُمَكمِّرٌم                    ُلَبْيَنى أو َميِّرتٌ  إني خميَميَّ 

نِّري  152 1الطويل َيُكْوُن   الَمَنامِ  ِفيْ  ِلـَقـاءً  َلـَعـلَّ  َنْعَسٌة               ِبيَ  وما أَلْسَتْغِشي وا 

 180 1الرََّجز لَتَواكُموِني        وَوْترًا َشْفًعا                        َلُقوِني لو البيتِ  وربِّر  كالَّ 

 204 1الطويل َيِمْيِنْي  َعَميَّ  َعزَّتْ  َوَلوْ  َيِمْيِنيْ               َتْبَتِغيْ  ُب َْيَنةُ  َيوًما َأْرَسَمتْ  َوَلوْ 

 204 1الطويل َسِمْيِنْي  الَيِمينِ  َبْعدَ  َللا َوُقْمتُ             َرُسوُللا َيْبِغيْ  جاءَ  ما أَلْعَطْيُتلا
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قافية اللاء 

 54،114 2الطويل  وطوُللا  ليَمى ِذراعًا َعْرُض  َقصيرٌة          َفَميتَ  ليَمى الواُشونَ  ِليَ  َيُقولُ 

نَّ   54،115 2الطويل ُعيوُنلا  ُشْللٌ  الطَّْير ِكـرَامُ  ُشْلَمًة                َفُقْمتُ  َلَعـْمُركَ  ِبَعيَنيلا َواِ 

 54،115 2الطويل  َوُسوُللا َنفسي ُكلُّس  َبلْ  َكِبِديْ  َأنَّلا          ُمَنى َفـْوهاُء َو َبأَس  وَجاِحَظةٌ 

 39 1الوافر  ِسواها  َنْعِرفْ  َوَلـمْ           َوَعْيَنْيلا          ِمْنلا الِجْيدَ  َعـَرْفـتُ  َنَظَرتْ  ِإذا

 39 1الوافر َمْن َرمـاهـا  َكفَّيْ  اُ                        َأَشـلَّ  َفُقْمنا ُنَفزِّرَعـلـا َأنْ  َكـرِْهـنـا

 58 1الكامل  َكراها َجفاكَ  َأمْ  ِبَعْيِنكَ  الُبكا                َرَمـدٌ  ِمنَ  َتَملُّس  و َعـْيـِنـكَ  بالُ  ما

 58 1الكامل ِنساها  الرِّرجالُ  َبَكتِ  ِبُحْرَقٍة                  َفَمطاَلما َعَميَّ  َتْبِكي ِإنْ  َعْبلَ  يا

 87 1الطويل َللا   َهوىً  و َنْفُسهُ  ِخْمواً  الَلمِّر        ِمنَ  َقَتمِتهِ  َقدْ  َمنْ  َعزُّس  يا ُيْصِبَحنْ   َفَللْ 

 قافية الياء

 12 1الطويل   ِوساِديا َيْحَتِ ْرنَ  َهمٍّم  َطواِرقَ              ماِلكٍ  ُأمَّ  يا َجْدواكِ  ِمنْ  َوُبدِّرْلتُ 

 12 1الطويل   الَعواِليا الدَّارِِعْينَ  الُكماةَ  ُأساِقي         ُجبَّةٍ  وِبَس  اأُلْنسِ  َبْعدَ  َوَأْصَبْحتُ 

 12 1الطويل وِهيا  اأَلواِنسِ  الِبْيضِ  َمعَ     َوَيْومٌ        ُمَسْرَبالً  الَحِدْيدِ  في َيْومٌ  َفَيْوَمايَ 

 13 1الطويل َفقاِ يا  الَحياةِ  في ُمْسَتِرْيحاً             َوو  ماِلكٍ  ُأمِّر  َلَدى َحّظاً  ُمْدِركاً  َفال

 40 1الطويل    السَّواِريا احَتَ ْنتُ  َحتَّى َتوَبةٌ  ِغنًى        َوو َوو افِتقارٌ  َليَمى ُيْنِسِنيْ  َوَلمْ 

 40 1الطويل ِليا  َعرَّْ َنلا  ُـمَّ  َليَمى َجـْمَعدًا              ِلُتْشِبهَ  َكيداءَ  َصبَّْغنَ  ِنْسَوةٌ  َوو

 42 1الطويل  َتماِدَيا ِإوَّ  الواِشينَ  َكْ َرةُ            َوو َصَباَبةً  ِإوَّ  اْلواُشونَ  زَاَدِني َووَ 

 59 1الطويل ِشماِليا  َعنْ  ِليْ  ِطْرتَ  ُلَبْيَنى       َذَكْرتُ   ُكمَّما ما لكَ  الَبْينِ  ُغرابَ  يا أوَ 

 69 1الطويل   النَّواِجيا الِقالَص  ُأْزِجي الَغَ ى     ِبَجْنبِ  ليمةً  أبيَتنَّ  َهلْ  ِشْعري ليتَ  أو

 69،161 2الطويل َلياِليا  الرِّركابَ  ماَشى الَغَ ى عْرَ ُه   وَلْيتَ  الرَّْكبُ  َيْقَطعِ  َلم الَغَ ى َفَمْيتَ 
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 77 1الطويل  َأو َلْيَت ُلْبَنى َلْم َتُكْن ِلَي ُخمًَّة            َوَلْم َتَرني ُلبَنى َوَلْم َأْدِر ما ِهيا 

 79،205 2الطويل  َلياِليا  الرِّركابَ  ماَشى الَغَ ى الَغَ ى    َوَليتَ  َتقَطعِ  َلمْ  الَقومِ  ِركابَ  َفَميتَ 

 93 1الطويل    تَماِدَيا  إوَّ  تَـْزَدادُ  َمـا َلَعمَّكَ  َأِسْيُرنا               الُحبِّر َأْينَ  ُمناِدي َوناَدى

 100،141 2الطويل  ُمناِديا َتَذْرِنيْ  و َسالِميْ  َتَحمَّلْ               غاِدياً  الُمَحمِّرقُ  الطَّْيرُ  َأو َأيُّسلا

 89 1الطويل  ِليا  َلَبَكى َقْبرِ ِ  فـي َميِّرتٍ  َأصاَبِنْي        ِإَلى َقدْ  الذي َأشُكوْ  َلوْ  َعزَّ   َويا

 89،157 2الطويل ِليا  ونَحَنى الذُّسرى َصْعبِ  َجَبلٍ  أَصاَبني      ِإَلى َقدْ  الذي َأْشُكو َلوْ  َعزَّ  َوَيا

 89،157 2الطويل ِليا  وْنَبَرى ُجحرِ ِ  في َ عَمبٍ  َأَصاَبني       ِإَلى َقدْ  الذي أْشُكو َلوْ  َعزَّ  َوَيا

 94 1الطويل  خاِليا  النَّْفَس يا َلْيلَ  َعْنكِ  ُأَحدِّرثُ             َلَعمَِّنيْ  الُبُيوتِ  َبْينِ  ِمنْ  َوَأْخُرجُ 

 102 1الطويل َتالِقيا   و َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِبلا غاِديا         َوأَْلِممْ  ُكْنتَ  ِإنْ  الَيْومَ  ُلْبَنى َحيِّر  َأو

نِّري  137،159 3الطويل َخياِليا   َيْمَقى ِمْنكِ  َخياوً  َلَعلَّ                َنْعَسةٌ  ِبيَ  َوما أَلْسَتْغِشي َواِ 

173 

 141 1الطويل َبراِنَي َشْوٌق َلْو ِبَرْ َوى َلَلدَُّ               َوَلْو ِب َِبْيٍر صاَر َرْمسًا َوشاِفيا                 

 145 1الطويل َوما ِزْلُت ِبْي يا ُب َْيَن َحتَّى َلَو انَِّنْي     ِمَن الَوْجِد َأْسَتْبِكي الَحماَم َبَكى ِليا              

 151،168 5الطويل  َفَمْو كاَن واٍش ِبالَيماَمِة داُرُ           َوداِرْي ِبَأْعَمى َحْ َرَمْوَت اْهَتَدى ِليا  

173،190 

203 

 152 1الطويل َيَماِنَيا   َيُكونَ  َأنْ  ِإوَّ  الَبْرقَ  ُمَصعِّردًا              َووَ  ِإوَّ  السَّيرَ  ُأِحبُّس  و َأو

نْ  باَبةِ  داءِ  ِمنْ  ِمتُّس  َواِ   152 1الطويل َأْبِمغا       َشِبْيَلَة َ ْوِء الشَّْمِس ِمنِّرْي َسالِميا  الصَّ

 157 1الطويل ِليا  َلَبَكى َقـْبـرِ ِ  ِفيْ  َميِّرتٍ  َأصاَبِنْي           ِإَلى َقدْ  الِذيْ  َأْشًكوْ  َلوْ  َعزَّ  أَيا

 157 1الطويل ِليا  َلَرَ ى َدْيرِ ِ  ِفـيْ  راِهـبٍ  َأَصاَبِنْي          ِإَلى َقدْ  الِذيْ  َأْشُكوْ  َلوْ  َعزَّ  َويا

 157 1الطويل  ِليا   َلَعدا َقـْيـِد ِ  ِفيْ  ُمْوَ قٍ  َأَصاَبِنْي         ِإَلى َقدْ  الِذيْ  َأْشُكوْ  َلوْ  َعزَّ  َوَيا

 80،162 2الطويل َلياِليا  الرِّركابَ  ماَشى الَغَ ى الَغَ ى      َوَليتَ  َتقَطعِ  َلمْ  الَقومِ  ِركابَ  َفَميتَ 
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 159،164 2الطويل َفاِنيا  َكـانَ  َلوْ  الَعْينِ  َدْمعَ  َمْجَزعًا          َوَأْفَنْيتُ  ِليَ  َأَرى َلوْ  َعَمْيلا َجزِْعتُ 

ـَ  ُكْنتُ  َلوْ  َخِمْيَميَّ  ِحْي  179 1الطويل ِبيا  َكِفْعِمُكما َأْفَعلْ  َلمْ  َوُكْنُتما              َسِقْيَمْينِ  الصَّ

 191 1الطويل  َحياِتيا ِمنْ  ُعْمرِها َللا في ُيزادُ  الَحياِة َلَو انَّلا             ُحبِّر  َعَمى َوِدْدتُ 

 82،94 2الطويل خاِلَيا                                                   َلْيلَ  َيا أَلقاكِ  َأنْ  َوراَحًة             َتَمنَّْيتُ  َرْوحاً  النَّاُس  َتَمنَّى ما ِإذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 

 

فلرس المحتويات - خامساً 

 الصفحة المكضكع

  العنكاف

 اإلجازة 

 اإلىداء 

 أ اإلقرار

 ب شكر كعرفاف

 ج الممخص

 د      (Abstract )باإلنجميزية  الممخص

 1المقدمة 

 4 شعر الغزل العذري بين الجاهمية واإلسالم: الفصل األول 

 5 الغزؿ العفيؼ في العصر الجاىمي: المبحث األكؿ 

 7المرقش األكبر كأسماء - أكالن 

 8المرقش األصغر كفاطمة - ثانيان 

 9عبد ا بف العجبلف كىند - ثالثان 

 12 قيس بف الحدادية كنعـ –رابعان 

 13 عمرك بف كعب كابنة عمو عقيمة –خامسان 

 15  عنترة كعبمة- سادسنا

 21 الغزؿ العفيؼ في صدر اإلسبلـ: المبحث الثاني 

 21مالؾ بف الصمصامة كجنكب - أكالن 



260 

 

 23عبد ا بف عمقمة كحبيشة - ثانيان 

 25عركة بف حزاـ كعفراء - ثالثان 

 29 الغزؿ العذرم في العصر األمكم: المبحث الثالث 

 32صفات الحب العذرم - أكالن 

 33الطكابع العامة لمغزؿ العذرم - ثانيان 

 35أبرز شعراء الغزؿ العذرم في العصر األمكم - ثالثنا

 35قيس لبنى - 1     

 37قيس ليمى  - 2     

 40جميؿ بثينة   - 3     

 43كثيٍّر عزة - 4     

 47 دراسة مقارنة مف حيث النشأة كالمكضكعات: المبحث الرابع 

 47النشأة - أكالن 

 49 مكضكعات الغزؿ العذرم بيف الجاىمية كاإلسبلـ –ثانيان 

 50التغني بالصفات الحسية كالمعنكية - 1     

 52الطيؼ كالخياؿ - 2     

 53الكشاة - 3     

 55الشكؽ كالحنيف - 4     

 56الفراؽ كالنكل - 5     

 58غراب البيف - 6     



261 

 

 59الحج كزيارة بيت ا الحراـ - 7     

 61الشباب كالمشيب - 8     

 62المـك كالعتاب - 9     

 63 أسموبا التمني والرجاء دراسة في المفلومين النظري والبالغي:الفصل ال اني 

 64 المفيكـ النظرم- أكالن 

 64 التمني في المغة : المبحث األكؿ 

 68 التمني في االصطبلح: المبحث الثاني 

 71 الرجاء في المغة: المبحث الثالث 

 73 الرجاء في االصطبلح: المبحث الرابع 

 74 الفرؽ بيف التمني كالرجاء: المبحث الخامس 

 76 المفيكـ الببلغي- ثانيان 

 76 أسمكب التمني المباشر: المبحث األكؿ 

 76" ليت " أداة التمني - الطريقة األكلى

 81 فعؿ التمني  –الطريقة الثانية 

 83 أسمكب التمني غير المباشر: المبحث الثاني 

 83التعبير باألسمكب اإلنشائي - أكالن 

 83االستفياـ - 1    

 87النداء - 2    

 90التعبير باألسمكب الخبرم - ثانيان 

 92 أسمكب الرجاء المباشر: المبحث الثالث 



262 

 

 92" لعؿ "  أداة الرجاء –الطريقة األكلى 

 95 فعؿ الرجاء –الطريقة الثانية 

 97 أسمكب الرجاء غير المباشر: المبحث الرابع 

 97التعبير باألسمكب اإلنشائي - أكالن 

 97االستفياـ - 1  

 99النداء -  2  

 101األمر  - 3  

 103النيي - 4  

 106التمني - 5  

 107التعبير باألسمكب الخبرم - ثانيان 

 111 عبلقة التمني كالرجاء بحياة الشعراء :المبحث الخامس

 119 أسموبا التمني والرجاء دراسة أسموبية: الفصل ال الث 

 120 األسمكبية: المبحث األكؿ 

 120 المفيكـ قديمنا- أكالن 

 121 المفيكـ حديثنا- ثانينا 

 125 المبادئ- ثالثنا 

 128 االتجاىات- رابعنا 

 129 الفرؽ بيف األسمكبية كالببلغة كعبلقتيا بالنقد الحديث: المبحث الثاني 

 132 عبلقة التمني كالرجاء بالصكرة الفنية: المبحث الثالث 



263 

 

 132 التشبيو- أكالن 

 134 االستعارة- ثانينا 

 150 الكناية- ثالثنا 

 155 ظكاىر أسمكبية: المبحث الرابع 

 155 ظكاىر تركيبية- أكالن 

 155 التكرار- 1

 155تكرار الجممة - أ

 157تكرار الكممة - ب

 163 كثافة األفعاؿ- 2

 168 كثافة المضاؼ كالمضاؼ إليو- 3

 172 التقديـ كالتأخير - 4

 176الطباؽ  - 5

 182 ظكاىر صكتية- ثانينا 

 182 المكسيقا الداخمية- 1

 183 التصريع- أ

 186 تكرار الصكت- ب

 188 رد العجز عمى الصدر- ج

 193 المكسيقا الخارجية- 2

 193 البحر- أ

 196 حرؼ الركم-ب



264 

 

 202 ظكاىر داللية- ثالثنا 

 202 الكممات المفاتيح- 1

 203لػػػػك  - أ

 205أال - ب

 207 الترادؼ- 2

 210 الخاتمة

 211 قائمة المصادر كالمراجع

 220 الفيارس الفنية

 221 فيرس اآليات- أكالن 

 223 فيرس األحاديث- ثانيان 

 224 فيرس األعبلـ- ثالثان 

 232 فيرس األشعار- رابعان 

 259 فيرس المحتكيات- خامسان 

 

 

 

 


