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جربذة النديةذة ىف يف أتصيل منهج عرىب ىف دراسة الشعر وتذوقه أتتى هذذ  ال  إسهاًما   
وهذذذذى صذذذذي ة  ،تفعيذذذذل وامذذذذيي مذذذذل الةذذذذيو ال  عيعيذذذذة االرومذذذذة ىف ععذذذذ  ال   ذذذذة العربيذذذذة

  هذذذ ،626)ت ةعدذذ ي ة سذذ  بذذل أيب بكذذر ليذذي بذذل ععذذ  السذذكا،  أيبالسذذكا،ى، 
الىت أاثر طرمها النظرى منذ قذيممها صذام ها ىف الربذأل ا و  ىف ، ابه " مف اح العع م"، 

ًًذا، وددذًيا، ام ذيت اذا م هلذاجرى مر،ة ععييذة واسذعة مل الدرن السابأل اهل ًً، ورض ؛ ق ذ 
 ةزةي ععى س عة قرون مل اترةخ عع  ال   ة العربية والندي ا دىب العرىب.

سذذذ ق تد ةذذذر هذذذذ  اليراسذذذة ىف تفعيعهذذذا هذذذذ  الةذذذي ة ال  عيعيذذذة ععذذذى ا ادذذذ  
دذي، م يذذث  الن يذة مذذ   هذذا الك ذاي وهذذ  اادذ الثالذ  مذل ا ادذ  هذذذ  اار،ذة الععي

ىف  "مف ذاح الععذ م"العييدة الذىت قذيمها الذي،  ر سذعي مةذع ح لك ذاي ىف الدراءي الكعية 
دراسذذذذ ه ااهيذذذذة " مشذذذذكل الع قذذذذة بذذذذس ال   ذذذذة العربيذذذذة وا سذذذذع بيات العسذذذذادية " الذذذذىت 
اذذذاءت اس ً ًصذذذا لذذذذ " منظ مذذذة لعيعيذذذة " تشذذذكل عناصذذذرها أقسذذذام الك ذذذاي ا يسذذذة، 

وهذذ   ،الدذذراءي ا زةيذذة لعك ذذاي الذذىت اد زعذذث الدسذذ  الثالذذ  مذذل الك ذذايم جذذاواًا بذذذل  
مذذل سذذيان اانظ مذذة ال  عيعيذذة، وقيم ذذه ععذذى أدذذه اهذذي السذذكا،ى  ،قسذذ  ااعذذال وال يذذان

ا ادذذ  الثذذال مذذل اار،ذذة الععييذذة  –اترخييًذذا –ث هذذذ الدذذراءي ا زةيذذة . وقذذي مثعذذال   ذذى
 هذي السذكا،ى، من دذيي إن  ددذيا  –هذاىف معظي –وهذى مر،ذة راضًذة  ،م   الك اي

،يذا   –أما ا اد  ا و  مل هذذ  اار،ذة الععييذة وهذ  اادذ  الد ذ   ضدذي ام ذي  .سع يا
 اا ةزةي ععى س عة قرون، شرًما وتعًيًةا ولشية ععى هذا الك اي. –ه  معروق 

 -س ق تش يل هذ  اليراسة ععى العناصر ال الية: دذ  راةيذة أيب صذًر اهلذذي
مع ذذذ   -  صذذات هذذذ  ال جربذذة النديةذذة -تفعيذذل اانظ مذذة ال  عيعيذذذة -ل دظذذر مذذي 

   .بروانت الدةييي يف عيد مل ااةادر ا دبية
 النص: -1

بينهذذذذذذا ، وردت راةيذذذذذذة أىب صذذذذذذًر اهلذذذذذذذ  بعذذذذذذيي روانت ىف عذذذذذذيد مذذذذذذل ااةذذذذذذادر
.هذذ  اوىف بعض ألفاظه ،وىف أشلار ا بيات ،وىف ترتي ها ،ا   ضات ىف عيد ا بيات
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 :هى ااةادر
 . 1) زادة ا دي لع  يادى  -1
 . 2)ا ما   ىب ععى الدا  -2
 . 3)شرح أشعار اهلذليس  ىب سعيي السكرى  -3
 . 5)ولعيراوقى 4)شرح دة ان ااياسة لع ربةزى  -4
 . 7)  6)عي ن ا   ار و الشعر والشعراء ًبل ق ي ة  -5
 . 8)ل اي اآلداي  سامة بل مندذ   -6
 . 9)ح ًبل برى ال ن يه واإلةًا   -7
 . 10)شرح ش اهي اا ىن لعسي طى  -8

وقي ااءت الراةية اتمة ىف أربعة مةادر مذل هذذ  ااةذادر الثياديذة، هذى:  زادذة 
ا دي لع  ذذذيادى، وا مذذذا  لعدذذذا ، وشذذذرح أشذذذعار اهلذذذذليس لعسذذذكرى، ول ذذذاي اآلداي 

ردي مذل هذذ   سامة بل مندذذ، واذاءت ىف ال اقيذات مدل عذات منهذا. أمذا ا بيذات اافذ
الراةية ضدي ااءت ش اهي ععى بعض ااساةل الن  ةذة ،يذا سي ًذ  ىف تفعيذل اانظ مذة 

 ال  عيعية .
وقذذذي ا  ذذذارت اليراسذذذة رواةذذذة ال  ذذذيادى ىف  زادذذذة ا دي،   ذذذا أ،ثذذذر الذذذروانت 
مناس ة ل ناء ااعال بعًها ععذى بعذض،  ذا ةذرا  صذ ة الاتيذ  الذذى ىف هذذ  الرواةذة 

الذذروانت، ،يذذا سي ًذذ  مذذس تفعيذذل اانظ مذذة ال  عيعيذذة. أمذذا الذذروانت  عذذل  اهذذا مذذل
  آب ذذذر اليراسذذذة إلاًمذذذا لعفاةذذذيي الثيذذذال الذذذىت وردت ىف ااةذذذادر ااذذذذ، ري ضسذذذ ق ت ع ذذذ

 ةد   أب  صًر اهلذ :
ِ آثذذذذذذار ها َسلنذذذذذذذر   لعيعى بذاِت ا يِش داٌر عرض  ها -1   11)وأ رى بذاِت الَ سن

  12)وَقين َمرم لعيارةنل مل عهيان عةر   ذ  ةذذذ ذذ يذذذذذذذذّراذآلِن لذهذذيذذا م،أد  -2
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ا  م وقفث  بَربذنَعينها ضعى -3   13)دمع ها َسَرٌي ََهنر   ضدعث  وعيين ا اُب 
ًِ ُّ َن، هل لك ن أً أة -4  

 ا،ل أازاع اِاَيى بَعيان   ربن  بس ها الر،   اا

 لن ََتن ى ضيا َشَعَر السمفنر  به بعض  مَ  ليً ، وإنن َةك لن َ ةننا ذاَك ضدال : طَ  -5

 ر   ا مرأماَت وأميا والذ  أم أما والذ  أبكى وأضنَ َ  والذ    -6

ر هالد -7   14)ب ااًت   رى اليهِر ما طعأل الفجر   ي ،نث  آتيها وىف النفس َهجن

ًّ أن أراها ض جاءيً  -8 ، ً ع رنٌق لَ  ضيا ه  إ رضأُب نث    15)َيّ  ًو د كن
ا -9   16)ل  م شارُبا ا ير    ،يا قي تذ ننسِّ  وأدسى الذى ،نث  ضيه هجرَت 

ر   ًو ِضَعأٍل إً ويف به  ِملن َشَذًى أه ي وما تر،ثن ي -10   17)عظيها َ،سن

س ي  ال مَش أنن أرى        -11 ِ منها مل ةذ َفّزِعنه يا دَذفنر   وقي َترَ، نين أمن   18)َقرةننسن

ر   إذا ظعيث ة ًما وإن ،ان ي ِملن بعض إدكار ظعيها ومينعين -12  ع ذن

   اهلجر  منها ما ععى هجرها صرب   قي ععيث  لئنلن بيا خماضة  أين -13
َرَضثن   ً أدر  وأين -14   19)اهلجر   ععى هجرها ما ة ع َ لم يب إذا النفس َأشن

 يرٌو وليس هلا عيروهلا ، نيٌة ع أىب الدع   إً م مها عامرةةً  -15
ر   وةن ث  يف تَذننَيى إذا ما اس  ها  تكاد ةي -16 ًن   20)أطراضها ال رن  ا  
  21)،يا ادن َفَض العنةف نر  بعمعه  الَدلنر   لذ،راك ضاَيٌ  ل عروينوإل  -17
  22)ععى َرَمٍ  ىف ال  ر ليس لنا َوضذنر   ع عيمَة أدنا لنذمينث  مل ميب -18
ر   ً ةعرب   الف عن   َم نَاه اة ٍ ععى د -19 ًن   23)ومل دودنا ا عياء  والعُّجج  ا  
  24)وةذ  نرِن  مل خنشى منيي ه ال  ر   َه َم النفس ىف  ا رق ة  ندًض -20
  25)ضعيا اددًى ما بيننا سكل اليهر   وبينها اليهر بيين  عج ث  لسع -21
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  26)س ة ع ه اهلجر  وادت ععى ما لي اايى ضيا م  ليعى قي بع ث يب -22
  27)ون سع ي ا نم م عيان ااشر   َاَ ًى ،ل ليعة ون م ها ادين -23
ر   عيس َعِشيمات  اِاَيى بَروااألٍ ض -24 ًن   28)لنا أبًيا ما أبرم السمَع   النم
  29)وارت  مىت قيل ليس له صرب هجرت   مىت قيل ً ةعرق اهل ى -25
 ارة   مٍ   اَمَر الدعَ  أو س ر  ت  به  ةاي الذَصَيقنِث، أان الةم ُّ اا -26
  30)ون م ذا ا م ات  ما ضي  الدرب   م ذا ا مياء ما د مِث ميةً  ضيا -27

 مدخل نظرى: -2
ت كذذذ ن هذذذذ  "اانظ مذذذة ال  عيعيذذذة " ىف ، ذذذاي مف ذذذاح الععذذذ م مذذذل ث ثذذذة عناصذذذر  -2-1

تذذ ي  ،ذذل ععذذ  مذذل  عذذ م الذذي، مذذأل ةعذذة مذذل العااعذذاين–الن ذذ   –: الةذذرق   رةيسذذية هذذ
تسذ ده مديمذة صذذ تية   هذذ  الععذ م، ضاًشذ دان وععذذ  الع ذة م ييذان لععذ  الةذذرق الذذ

 ه  شع ة مذل ععذ  ااعذاين  ت ناو  ااروق مل مي  الن ع وااًرج. مث عع  ال يان الذ
ا )ال شذ يه وااذا عناصذر لكل ابع  ار ااةي ه  وق عه يف جما  ععذ  اليًلذة، وإن ،ذان ل ،

خيذذ   اةذذاة  الاا،يذذ  ضيهذذا. مث ععذذ  ال ذذيةأل، وقذذي ذةذذل بذذه   والكناةذذة   مظهذذر  ذذ  
مذذل  الكذذ م عذذل ععذذ  ااعذذال وال يذذان ابع  ذذار أن ااد ًذذا مذذل ال ذذيةأل لذذه تععذذ  بععذذ  ااعذذاين

ً ة نذذاقض مذذأل ا و . مث  اهذذة ملابدذذة مد ًذذى ااذذا ، وإن ،ذذان لذذه واذذه آ ذذر لسذذيين
ذذذا. مث خيذذذ   بععذذذ  الشذذذعر )ععيذذذ م يذذذان لععذذذ  ااعذذذاين ععيذذذا ااذذذي واًسذذذ يً  وَهذذذا ًً   أة

 . 31)وال يان ععيهيا  ااعاين  العروض والد اىف  ابع  ار ت ق  ععي
أمذذا ت ظيذذ  هذذذ  اانظ مذذة ال  عيعيذذة ىف دروو ا دي ضيكذذ ن مذذل  ذذ   اعذذل 

اعرضذة هذ  العع م ةيعا أداي ل  عيل ل ة الن  وبناةه وص ر  ودًًته الفنية مل     ا
ال  عيل آت ذ بعًذها بذ عض أو ع قذة بعًذها بذ عض  الععيية ُبا، بشرط أن ة ً  يف

هنذا . ضال  عيذل اار،ذ  مذل ميذ  أدواتذه ومسذ  نته   رمسه السكا،  ععى ال ة ر الذ
أدوات   وعع مذذه، هذذ  االعذذ ي ليراسذذة ا دي ابع  ذذار  هذذ  دفسذذه ظذذاهري مر، ذذة تد ًذذ

 لعيعية مر، ة.
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"  " منظ مذة"، ضالسذكا،  ةععذل سذعي مةذع ح ،ذ ن صذي ة السذكا، وهلذا مذا -2-2
مل ةهذذذذيق إ  إةذذذذراد مدذذذذاة  الةذذذذرق والن ذذذذ  مث ااعذذذذال وال يذذذذان وواذذذذ   ال  سذذذذس، مث 
اًسذذذ يً  والشذذذعر اذذذا هذذذى ضيذذذه، بذذذل عا هذذذا ةيعذذذا ب صذذذفها بنيذذذة منهجيذذذة م ياسذذذكة 

ط عدذذذيها، وبذذذذل  تةذذذع  ىف مذذذا  اد ظامهذذذا اذذذا ً تةذذذع  لذذذه ىف مذذذا  تفرقهذذذا وادفذذذرا
تس  يل ااك انت إ  عناصر ىف منظ مة منهجية تشكل م ًذاضري م مذ  ععذ  ةسذييه 

 . 32)اإلمام صرامة "عع  ا دي"
وةفسذذذذذر منهجي هذذذذذا بك  ذذذذذا " ت ذذذذذ ا  عناصذذذذذرها ااك دذذذذذة هلذذذذذا ىف ع قذذذذذة منهجيذذذذذة 
 م ييذذة، ً ةذذ   الذذيرو الةذذ ي  لنذذ ع ا دي إً ب ًذذاضرها واا ياعهذذا، ً ععذذى سذذ يل

 . 33)ال جاوا واً  يار بل ععى س يل الاابط وال  ابأل اا يى "
وت جعى صفة "ال ياس  " ىف هذ  اانظ مة ال  عيعيذة الذىت قذيمها السذكا،ى،  -2-3

ط دذذذا لدذذذذراءي سذذذعي مةذذذذع ح، ىف الع قذذذذة بذذذس العناصذذذذر ااك دذذذذة هلذذذذ  اانظ مذذذذة أ  بذذذذس 
ؤدةهذذا هذذذ  العناصذذر أو ااسذذ  نت مسذذ  نَتا ال  عيعيذذة، مذذل اهذذة، وىف ال ظذذاة  الذذىت ت

ىف العناصذذذذذر ااك دذذذذذة أو  -النظذذذذذرى  -مذذذذذل اهذذذذذة أ ذذذذذرى. مذذذذذل صذذذذذ ر هذذذذذذا ال ياسذذذذذ  
ااس  نت الذى قيمه سعي مةع ح ع قة اًسذ يً ، وهذ  مذل م ييذات ععذ  ااعذال 
وضيه مراعاي االابدة، بعع  ال يان . ةد   مةع ح: " دظ  اليليل وه  ما ةدأل لذث ععذ  

، لس ضيه ااااذة إ  معرضذة أصذل وامذي ىف ا قذل مذل أصذ   ال يذان ،ال شذ يه أو ااعال
اًسذذذذ عاري أو الكناةذذذذة، إذ إ ذذذذا ةيعذذذذا ي يذذذذأل مذذذذأل دظذذذذ  الذذذذيليل ىف أ ذذذذا صذذذذيا ة بلرةدذذذذة 
خمة صة لعي امذات وااعادذيات بذس أازاةهذا، أى إث ذات صذفة لشذىء أو دفسذى صذفة 

 .)*  34)عل شىء"
ًًذذا ع قذذة ععذذ  الشذذعر ) ععيذذى العذذروض والدذذ اىف  ومذذل صذذ ر هذذذا ال ياسذذ  أ ة

بععذذذ  ااعذذذال، وذلذذذ   ن ععذذذ  ااعذذذال ة   ذذذأل  ذذذ ا  ترا،يذذذ  الكذذذ م الذذذىت ُبذذذا ةلذذذاب  
الذىت ة   ذأل  ذ ا  ترا،ي ذذه  -مذأل دذ ع اانثذذ ر –مد ًذى ااذا ، والشذعر دذ ع مذذل الكذ م 

عذامل ا دي وت جذيد ُبذا  وبياده ليس ًرج منها ضن ن ااعال وال يان الىت تثرى ُبذا صذناعة
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ق ادينذذه، ومذذل مث ،ذذان هذذذا هذذ  واذذه الع قذذة بينهيذذا. وقذذي ذ،ذذر السذذكا،ى أن ذ،ذذر  مذذا 
ة عع  ابلنظ ، أى ععذ  الشذعر، ،ذان منذه " ت  يًذا ل كييذل ععذ  ا دي، وهذ  إت ذاع ععذ  

، وذلذذ  بيراسذذة ع قذذة العذذروض والداضيذذة ابلا،يذذ  الن ذذ ى  35)اانثذذ ر ععذذَ  اانظذذ م " 
عذذذىن الن ذذذ ى، أى ععذذذ  ااعذذذال، وابليًلذذذة الفنيذذذة ىف صذذذ ر ال يذذذان . وسذذذ ق ة ًذذذ   وابا

و،ذذذذل  ال ظذذذاة  الذذذىت تؤدةهذذذا هذذذذ  ، ،ثذذذا مذذذل ددذذذاط اًل دذذذاء بذذذس هذذذذ  ااسذذذ  نت 
 . العناصر ىف أثناء تفعيل اانظ مة

أمذذا مسذذ  نت ال  عيذذل وعناصذذر  الذذىت ةذذ   تفعيذذل اانظ مذذة ضيهذذا ضذذييكل إ ااهذذا 
 ى:ضييا ةع
 مستوى األجزاء: –أواًل 

ولذه أربعذة ا ادذ : صذ ت ومعذىن وبنيذة ووظيفذة . ةشذيل الةذ ت:  احلرر:: -أ
ال كذذذذذذرار . وةشذذذذذذيل ااعذذذذذذىن: ااعذذذذذذىن  –الةذذذذذذفات النايذذذذذذة عذذذذذذل ط يعذذذذذذة ااذذذذذذزج 

ااعذىن ااذااى . وتشذيل ال نيذة  -ااعىن ااشذري ىف ااعذىن ا صذعى  –ا صعى
وة مذذأ أن هذذذ  العناصذذر لثذذل  مذذذق مذذرق مذذل بنيذذة ااذذرق ذى ااعذذىن.

اذزًءا مذل ث ثيذة الفةذامة ىف العفذذأ اافذرد الذ اردي ىف مديمذة ععذ  ال   ذذة ىف  
، ذذذذ  الععذذذذ  ااسذذذذ دري بعذذذذي السذذذذكا،ى . أمذذذذا ال ظيفذذذذة ضهذذذذى ااعذذذذىن الن ذذذذ ى 

 لع رق.
ة ع قذذذة اشذذذ دان ، و دًلذذذ –ولذذذه ااد ذذذان: بنيذذذة )صذذذرضية  اللفرررمل ادفرررر : -ب

 ةة .جماا  –معجيية أصعية )
 جمااةة . –وهلا ااد ان: بنية تر،ي ة، ودًلة )مديدية  اجلملة: -ج
 مستوى البناء: -اثنيا

 ع قات ا يل ىف الن . –وةشيل: ع قة ا يع س  البناء اللفظى:-أ
 وةشيل: أقسام الن  اليًلية وبناء بعًها ععى بعض. البناء الدالىل:-ب

 النظرى إ  ث ث مساةل:ويير اإلشاري ىف   ام هذا ااي ل  -2-4
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أن مسة "الا،ي " الىت س دث اإلشذاري إليهذا ت جعذى ىف تعذيد مسذ  نت  األوىل:
ىف -وتًذذذاضرها، لكنهذذذا  –ل عذذذيد مسذذذ  نت العناصذذذر ااك دذذذة لععيذذذل ا دىب –ال  عيذذذل 

ً ل ذذي إ  مسذذذ  ى الا،يذذ  النةذذى أو ال نذذذاء  -مذذيود الةذذي ة الذذىت قذذذيمها السذذكا،ى
ار د. سذذذعي مةذذذع ح إ  ادف ذذذاح الذذذيرو العسذذذال ااعاصذذذر ععذذذى هذذذذا النةذذذى . وقذذذي أشذذذ

 –. وسذذذ ق لذذذاو  هذذذذ  اليراسذذذة  36)ا ضذذذ  ااي ذذذي إ  مذذذا وراء ا يعذذذة إ   ذذذ  الذذذن 
اًدف ذذاح ععذذى هذذذا ا ضذذ  النةذذى مذذل  ذذ   اًم ذذياد اباسذذ  نت ال  عيعيذذة  –بذذيورها

 الن .الىت قيمها السكا،ى مل مس  ى ا يعة إ  مس  ى بناء 
أن اانظ مذذذذة ال  عيعيذذذذة الذذذذىت قذذذذيمها السذذذذكا،ى ىف مف ذذذذاح الععذذذذ م لذذذذث  الثانيررررة:

مةلع  "عع  ا دي" قذي واذيت ىف عةذر  وام ذيت بعذي  بةذيو خم عفذة بذس اإلةذا  
وال فةيل وبس ال ةرة  ُبا واًدل ن منهذا دون تةذرة . مذل هذذ  الةذيو ععذى سذ يل 

 : ااثا 
 –  ذهذذ637 -ذ هذذ558ياء الذذيةل ابذذل ا ثذذا )الةذذي ة الذذىت قذذيمها تفةذذي ً ضذذ -أ

ىف ، ابذذذذذه "ااثذذذذذل السذذذذذاةر ىف أدي الكاتذذذذذ   –وقذذذذذي ،ذذذذذان معاصذذذذذرًا لعسذذذذذكا،  
والشاعر". وإن ،ان ابل ا ثا قي اس ًيم هلا مةلع  "ععذ  ال يذان" ً "ععذ  
ا دي" ،يذذذا عنذذذي السذذذكا، . وتشذذذ يل هذذذذ  الةذذذي ة ععذذذى عناصذذذر اانظ مذذذة 

سذذكا،ى وااد ععيهذذا تفاصذذيل ،ثذذاي . وميكذذل اس ةذذفاء ال  عيعيذذة الذذىت ذ،رهذذا ال
هذذذا الك ذذاي ابع  ذذار  منظ مذذة لعيعيذذة تدذذارن كنظ مذذة السذذكا،ى ال  عيعيذذة الذذىت 

 ااءت أ،ثر إ ااًا مل صي ة ابل ا ثا.
مذذذذا ددعذذذذه ال  ذذذذيادى ىف  زادذذذذة ا دي عذذذذل شذذذذارح بيةعيذذذذة العييذذذذان ًبذذذذل اذذذذابر  -ب

  مذل ق لذه: ذهذ779ة س  بل مالذ  )تا ديلسى، وه  رضيده أب  اعفر بل 
،  37)" ععذذذ م ا دي سذذذ ة: الع ذذذة والةذذذرق والن ذذذ ، وااعذذذال وال يذذذان وال ذذذيةأل"

 وهى صي ة جميعة.
هذذ  ىف ماشذي ه ععذى شذذرح ا ذاربردى ععذى شذذاضية 819مذا ذ،ذر  ابذل ةاعذذة)ت  -ج 
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ابل اااا  ىف ععيى ال ةرة  وا ط أن " عع م ا دي عع م حياا ُبذا عذل 
ل ىف ،ذذ م العذذري لفظًذذا أو ، ابذذة . وهذذى ععذذى مذذا صذذرم ا بذذه اثنذذا عشذذر، ا عذذ

 . ىف ا صذذ   38منهذذا أصذذ   وهذذ  العيذذيي ىف ذلذذ  اًمذذااا، ومنهذذا ضذذروع")
ذ،ذذذر الععذذذ م الذذذىت ت  ذذذ  ىف: اافذذذردات )ععذذذ  الع ذذذة وال ةذذذرة  واًشذذذ دان ، 

ا اودذذذة ) واار، ذذذات ععذذذى اإلطذذذ ن )ععذذذ  الن ذذذ  وااعذذذال وال يذذذان ، واار، ذذذات ا
ععذذ  العذذروض والداضيذذة . وىف الفذذروع ذ،ذذر ععذذ  ا ذذط وقذذرض الشذذعر واإلدشذذاء 

 . 39)واحملاضرات، ليًدا وظيفة ،ل عع  مل هذ  العع م وما ة    ضيه 
مذذذا ذ،ذذذر  ابذذذل  عذذذيون ىف مديم ذذذه لذذذث عنذذذ ان " ععذذذ  ا دي"، الذذذذى ةًذذذ ،  –د

ى أسذذذذذالي  العذذذذذري ل  ديذذذذذ  ورتذذذذذه وهذذذذذى اإلاذذذذذادي ىف ضذذذذذىن اانظذذذذذ م واانثذذذذذ ر ععذذذذذ
أنم العذذذذري  –مسذذذذاةل مذذذذل الع ذذذذة والن ذذذذ   –ومنذذذذاميه : الشذذذذعَر العذذذذاَ  الل دذذذذة 

ا  ذذذ مذذل ،ذذل ععذذ  بلذذرق )مثذذل ععذذ م العسذذان  –ا   ذذار العامذذة  –وأدسذذاُبا 
 –وم  ن العع  الشرعية وهى الدرآن وااية  ابع  ار مي عها ىف ،ذ م العذري  

 . 40)ضل ال ناء
نظ مذذذذذات لعيعيذذذذذة م عذذذذذيدي وردت ىف تراثنذذذذذا ال   ذذذذذى وميكذذذذذل بعذذذذذي  ت  ذذذذذأل صذذذذذيو م

والنديى العرىب، ل ك ةل صذ ري واضذ ة وواعذيي  لذ ات لذث ععذى طرةذ  أتسذيس ععذ  
 لألدي العرىب.
ت، ةراذذى أن مي ذذي  األخرر: : ةلذذرح تفعيذذل هذذذ  اانظ مذذة ال  عيعيذذة عذذيي تسذذاًت

ت اإلاابة عنها،  منها: الندي ا دىب العرىب إ  آضان ايةيي ك اًو
هل تةع  هذ  اانظ مذة ال  عيعيذة ليراسذة عيذل أدىب مفذرد ضدذط أم هذى صذااة  -

ليراسذذة جميذذ ع شذذعرى أو ضذذاي امنيذذة مذذل اإلبذذياع الشذذعرى أو طاةفذذة مذذل الشذذعراء 
 ذوى ااذه  اا داري إبياعيا... إخل؟

وقذي أشذار السذكا،ى  –هل تةع  هذذ  اانظ مذة ليراسذة أدذ اع ا دي ا  ذرى  -
،  ذذا ةد ةذذى إد ذذا  بعذذض ال عذذية ت ععيهذذا )مثذذل إل ذذاء ت ظيذذ  – ر إ  اانثذذ
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م ييذذذة  –ععذذذ  الشذذذعر بفرعيذذذه العذذذروض والدذذذ اىف مذذذث ، وإضذذذاضة ععذذذ م مسذذذاعيي 
 ايةيي ةلرمها السد  ااعرىف ااعاصر؟ –ب ع ا السكا،ى

،يذذ  ةذ َعذذيُّ الذذيارو اايذذارو هلذذذ  اانظ مذذة ال  عيعيذذة مذذل  ذذ    لذذط وبذذرامج  -
 اليراسات الععيا ؟ليدي ىف 

 تفعيل ادنظومة التحليلية: -3
ميكذذذذل تدسذذذذي  راةيذذذذة أىب  " مف ذذذذاح الععذذذذ م" ل يذذذذان ضاععيذذذذة اانظ مذذذذة ال  عيعيذذذذة ىف 

 صًر اهلذ ، برواةة ال  يادى ىف " زادة ا دي"، إ  س ة أقسام دًلية، هى:
 ال ق ق ععى الينر وال كاء والسؤا . -1-5
 خماوق اهلجر. -6-14

 ال صل والذ،رى. -15-17
 أمنية اًدفراد. -18-20
 الش ن وا  ى أبيا. -21-24
 بع غ ال اةة يف ،ل ما . -25-27

 الوقو: على الداير والبكاء والسؤال: -3-1
 ذذذذذذلنذذذذذذذر  وأ ذذذذذرى بذذذذذذاِت الذذ َذذيذذذنِل آثذذذذذذار ها َسذذذ  ذذ  ذذذذذذهالذذذعذذذيعى بذذذذاِت الذذذذجذيِش داٌر عذذذذذذرضذذ -1

 َمذذذرم لذذعذذذيارةذذذذنل مذذذل ،أدذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهذذذذذذذذذذذذيذذا مذذذذذذذذذذذذذآلِن لذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ةذذذ ذذذذذذذذ يذذذذذذذذّرا           وقَذذذذذين  -2
 عذذذذهيدذذذذذا عذذةر  

ا -3  ٌي ََهنر  دعث  وعيىن دمع ها َسرَ ض  وقفث  بَربذنَعينها ضعىم ا اُب 

ًِ ُّ َن، هل لك ن أً أةها الر -4  
 ا،ل أازاع اِاَيى بَعيان   ربن  بس  ،   اا

 لن ََتن ى ضيا َشَعَر السمفنر  به بعض  مَ   َ ةننا ذاَك ليً ، وإنن َةك لن ضدال : طَ  -5

ااءت تسيية الدس  ا و  مل ا قسام اليًلية الس ة: ال ق ق ععى "الينر" وليس 
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 "  ده ليس وة شىء درو أو وهل أو اا ، ،ل شىء ما اا  ىف مي ة ه "ا ط 
وق ته وععى ص رته ،أن مل مير ععيه الزمل، ضيارها الىت بذات ا يش "عرض ها" وا  رى 

عيا ه  تدعيي " ضيه عيو  " وهذا اًب ياء  ،الك ابة.الىت بذات ال س آاثرها واض ة  
ععى دنر احمل  ابت، الذى ةك ن وق ضا ععى ىف اب ياءات الدةاةي ال اقفة  شعر 

أط  ،  هي الشاعر ىف ت يُّنها، ضذ "ضألًن عرضث  اليار بعي ت ه " ،يا قا  اها بل 
أيب سعيى، و"أم هل عرضث اليار بعي ت ه  " ،يا قا  عناي، و"عفث الينر" 

ي مر لعيارةل مل وامن ث آاثرها ،يا قا  ل يي. والياران " ،أ يا م اآلن مل ة  اا، وق
عيان عةر " . وهلذا أةًا ما ،ادث رواةة " ربعيها " ىف ال يث الثال ، الىت ااءت 
ىف "ا زادة " أرا  مل "رمسيها" الىت ااءت ىف رواةة "ا ما  " ؛ ضالربأل ضيه ااياي 
وا مياء، وضيه احمل  بة الىت سأ  عنها الر،  ااً س ااسرعس، ا ق الرس  الذى 

 ص ري الذمهاي وبدان ااياي.ضيه 
" لعيعذى "  –أو اا عع  اب رب اادذير تععذ  ا ربةذة –ىف ال يث ا و  قيم ا رب  -1

؛  ن "ليعذذى" هذذى  41)ععذذى اا  ذذيأ " دار" وععذذى َععَذذ  ااكذذان "ذات ا ذذيش " 
مرتكذذذذز اليًلذذذذة ىف الذذذذن  ،عذذذذه، وىف ضعكهذذذذا تذذذذيور معذذذذال الدةذذذذييي  قسذذذذامها 

وصذذذذعها و ذذذذ ق هجرهذذذذا هذذذذ  اذذذذذر ااعذذذذىن الذذذذذى ت فذذذذرع منذذذذه اليًليذذذذة ةيًعذذذذا و 
 ضروعها اليًلية.

وشذذذذ ه ال ذذذذ ااى ىف تر،يذذذذ  ا يع ذذذذس ىف شذذذذلرى ال يذذذذث ا و  أمذذذذيث م سذذذذيدى 
 فية انية عل هذا ال دسي  ؛ ضاا  يأ "دار" تعع  ا ار واارور "بذات ا ذيش " بنع ذه 

يم ععيذذذه، ووصذذذ  بنعذذذث ةعذذذة " ، وقذذذي تدذذذ 42)اادذذذير " ،اةنذذذة"، واهذذذة ال ععذذذ  الظرضيذذذة
ا ار وااذرور "  -أو بنع ه اادير-عرض ها ". وااعل ق ععى اا  يأ " وأ رى" تعع  به 

بذذذذذات ال ذذذذس " ووصذذذذ  بنعذذذذث ةعذذذذة " آاثرهذذذذا سذذذذلر". مذذذذأل م مظذذذذة هذذذذذا اًم فذذذذاء 
ب  يةذذي أمذذا،ل الذذيور وأوصذذاضها   ذذا م ععدذذات ةيًعذذا بذذذ "ليعذذى" . وقذذي ميدتذذه  دذذه " 

ت اٍا" ىف الا،ي   ن اا  ذيأ "دار" أت ذر عذل  ذرب  وم ععدذه، ىف مذس اذاء ام ذياد  ش ه
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ااعلذذذذ ق "أ ذذذذرى" ىف ترتي ذذذذه ا صذذذذعى، ا ذذذذار وااذذذذرور مث ةعذذذذة النعذذذذث وأةًذذذذا ام ذذذذياد 
ًًذذا  ن ةعذذة  ااعلذذ ق "أ ذذرى" ىف ترتي ذذه ا صذذعى، ا ذذار وااذذرور مث ةعذذة النعذذث، وأة

 ععية ولعيعل ق ةعة امسية.النعث ااءت لعي  يأ ةعة ض
 وَقين َمرم لعيارةنل مل عهيان عةر   ،أدذهذذيذذا ِم اآلِن لذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ةذذذ ذذ يذذذذذذذذّرا   -2

ةد  :،أ يذذا  ذذ درا تذذً ا ولذذيس مذذل امذذان بعيذذي، ضهيذذا مل ة  ذذاا ر ذذ  مذذرور امذذان 
 ط ةل ععى عهيى وليعى به .

،  44)  43)ل " داٌر، وأ ذذرى" ىف لذذل رضذذأل وةعذذة "،أ يذذا م اآلن " دعذذث لعذذيارة
وةعذة " مل ة  ذاا" بعذيها ت ،يذي اعذىن ا يعذة ق عهذا، أو بذي  منهذا أو علذ  بيذان ععيهذا 

،  ن "م اآلن" ت ذذؤوم  بذذذذ " مذذذية  عهذذذي اذذذ ء " أو " ذذذ درا تذذذً ا"، وهلذذذذا مذذذا ضةذذذل  45)
يا العاةذي ععذى بس ا يع س. وةعة" وقي مر لعيارةل مل عهذيان عةذر" مذا  مذل الًذ

الذيارةل، وال يذث إةذا  ل صذ  الذيارةل مًعذا بعذي تفةذيل أوصذاضهيا ىف ال يذث السذاب ، 
الفةذل بذس ةعذة "   –امسيهيا ووصذفيهيا. وهذذ  صذ ري مذل صذ ر ع قذة ال نذاء الن ذ ى

ابل ذيةأل ااعنذ ى،  -وه  ابي مل أب اي ععذ  ااعذال ، وا يعة ق عها . ،أ يا م اآلن" 
بعي ال فةيل، الذى ه  ع قة دًليذة بناةيذة، لذه واذه  ذ ى هذ  ةعذة دعذث إذ اإلةا  

اثن أتتذذذى بعذذذي " عرض هذذذا " و" آنَتذذذا سذذذلر"، وتؤ،ذذذي مذذذل انميذذذة أ ذذذرى تؤ،ذذذي مًذذذي ن 
 ال ص  ىف ،ل منهيا.

 دعث  وعيىن دمع ها َسَرٌي ََهنر  ض  وقفث  بَربذنَعينها ضعىم ا ابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ها -3
ًِ ُّ َن، هل لك  -4  

 ا،ل أازاع اِاَيى بَعيان   ربن  بس  أً أةها الر،   اا
 لن ََتن ى ضيا َشَعَر السمفنر  به بعض  مَ   ضدال : َطَ ةننا ذاَك ليً ، وإنن َةك لن  -5

هذا ااعىن ا زةى مل الدس  اليً  ا و ، وه  ال قذ ق ععذى الذينر وال كذاء  -
يعذذذة ضيذذذه  ذذذ ًن ابلنعذذذث الثذذذال "وقفذذذث بربعيهذذذا" بعذذذي عنذذذيها وسذذذؤاهلا، ل ذذذي ا 

 رنبِذأل أى الذذى 
النعث ا و  "،أ يا مآلن". و "ربعا الذيارةل " أى مكا يذا اا

ومذذذل مث ،ادذذذث رواةذذذة "بربعيهذذذا" أراذذذ    –أصذذذابه الربيذذذأل أو االذذذر ضهذذذ  خمةذذذ  
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 ان.وه  اس يرار  ذر ااعىن وه  ااياي وال داء والعير  –،يا س دث اإلشاري 
وىف ت ايذذذه  ذذذ ى آ ذذذر  يعذذذة "وقفذذذث..." تكذذذ ن ام ذذذياًدا دًليًذذذا ابًسذذذ ئناق، 
اسذذ ئناق ااذذية  عذذل ليعذذى، والًذذيا ىف " ربعيهذذا" ةعذذ د ععذذى ليعذذى ىف ال يذذث ا و ، 
ضابط ا يعة لفظيا اب يعة ا و ، وةربلها ُبا دًليا ابسذ ئناق ااذية  عذل " ربعيهذا 

 اس يري اا يضدة." مأل دًلة ا ة  وااياي ا
" ضعذىم ا اُبذا": مذذق ةعذة ق عهذا، إذ أصذل الا،يذ : وقفذث ضسذأل ها ضعذذى  -

ا اُبذذا، وهذذ  هنذذا مذذذق لذ ذذاا، الذذذى هذذ  مدةذذي أصذذيل مذذل مداصذذي ال يذذان العذذرىب، 
معذىن  –مذل ميذ  هذ  تدعيذي شذعرى  –واعىن آ ر ه  أن ال قذ ق ابلربذأل ،أدذه أ شذري 

معذىن لفذأ آ ذر، لكثذري جميئذه ىف سذيان ال ع ذا عذل هذذا السؤا  . وهذا اإلشراي لعفذأ 
ااعىن، وه  ىف ااروق ،ذل ، مسة مل مسات ثراء العفأ دًليذا وطرةذ  مذل طرقذه، وىف 
هذذذذا ااذذذذق دًلذذذة أ ذذذرى إذ هذذذ  ع ذذذ ر ععذذذى السذذذؤا  إ  " عذذذّى ا اُبذذذا"  دذذذه م ضذذذأل 

  ال يث ا امس.ا سى واازن، الذى ه  م هيِّئ لعيعىن اافع  اب سى واازن ىف
محعهذذا إسذذناد العذذّى إ  ا ذذ اي ً إ  الذذينر،  –ااذذزن وا سذذى  –ودفذذس هذذذ  اليًلذذة 

ععذذى سذذ يل ااذذاا ىف اإلسذذناد، و،أدذذه ضذذ ائ بعجزهذذا عذذل ا ذذ اي ععذذى  ذذا اا  قذذأل مذذل 
دنر مربعذذة ميذذة ة  قذذأل منهذذا ا ذذ اي وال فاعذذل، ومذذل مث ،ادذذث ردي الفعذذل ىف ايذذاهس: 

 دمعهذذا سذذري َهذذر" ؛ ت ايذذه السذذؤا  عذذل أهذذل الذذينر، بعذذي عذذّى اذذ اي "ضدعذذث:وعيىن
الينر، إ  الر،  ااساضرةل ااارةل ُبا، وىف دفس ال قث، وبيًلة الفاء العاق ة وبيًلذة 
ةعة ااا  " وعيىن دمعها سذري َهذر" . وجمذىء الةذف س ااشذ ه س: "َسذَرٌي َهنذر" مًعذا 

تيًن كعناَها ااعجيى ععى السرعة )سذري  وال ذزاري تيًن ععى الث  ت واليوام، ،يا 
)َهر ، إذ السَري اًدسكاي والسي ن، واهلير الة ، ضا و  تة  السرعة والثاديذة 

 تة  اهليئة وهى اليضدة بعي اليضدة.
"أً" الىت لع ن يه أشربث معىن اًس علاق اا عه  لسذؤا  الر،ذ  ااسذرعس.  -

مذذذرق ال ن يذذذه تدذذذيجمل ا ذذذار وااذذذرور ا ذذذرب "لكذذذ " وا ذذذار  وةدذذذ ى دًلذذذة اًسذذذ علاق ىف
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" ،  )* وااذذرور اا ععذذ  ابا  ذذيأ ااذذؤ ر "بسذذا،ل أاذذزاع اايذذى"  ععذذى اا  ذذيأ ااذذؤ ر "  ذذربن
وااديم اا عع  ابا  يأ ااؤ ر " بسا،ل أازاع اايى" ه  وص  لعيعذى، ومذل مث ة سذ  

ار عرض هذذذذذا"،   ذذذذذا لذذذذذل ال شذذذذذ ن وععذذذذذة مذذذذذأل تدذذذذذيجمل ليعذذذذذى ىف أو  الذذذذذن  " لعيعذذذذذى .. د
 اًس علاق ومدةي اً  ةا .

ذذذربن " هذذذل لكذذذ  ععذذذ  بسذذذا،ل أاذذذزاع اايذذذى، وا  يذذذار ا ذذذار  - و"هذذذل لكذذذ  .. م 
وااذذذذذذذرور" لكذذذذذذذ  " دون الظذذذذذذذرق " عنذذذذذذذي،  " ل ذذذذذذذؤد  معذذذذذذذىن قرةذذذذذذذ  مذذذذذذذل ااعكيذذذذذذذذة أو 

 اً  ةا ، وه  دراة مل الدري أشي مل الظرق. 
 ، أو بعي اضااقنا ورميعها إ  أازاع اايى .بعيان: بعي اا ياعنا -
ال يذذث ا ذذامس  يذذأل ااسذذرات ىف دًلذذة اللذذى "ط ةنذذا" ودًلذذة العيذذل اا سذذدة  -

مأل اللى، وعيم الشع ر أو  فعة الر، ، ليس ضدط  فع ه  عيا ة سذأل ن عنذه بذل عيذا 
ععذ . ،ذأن به مل ش ن،  ن الشع ر كا به ه  د ع مل العع  الذى ً ةك ن إً لذذى ت

 ااعىن: ً ةشعر بسا،ل أازاع اايى مس اارور به إً مل له تعع  به.
 خماو: اهلجر:  -3-2
 أماَت وأميا والذ  أمر   ا مر  أما والذ  أبكى وأضنَ َ  والذ    -6
ر هالد -7  ااًت   رى اليهِر ما طعأل الفجر  ب   ي ،نث  آتيها وىف النفس َهجن
ًّ أن أرا -8 ، ً  ها ض جاءيً ضيا ه  إ رضأُب نث    ع رنٌق َلَيّ  ًو د كن
ا -9 ى ل  م شارُبا ا ير    وأدسى الذى ،نث  ضيه هجرَت   ،يا قي تذ ننسِّ

ا تر،ذذذذثن   ِمذذذذلن َشذذذذَذًى أه ذذذذيى ومذذذذ -10
 به

ر     ًو ِضَعأٍل إً وىف عظيها َ،سن

س ي  ال مَش أنن أرى       وقي َترَ، نين -11 ِ منها    أمن  مل ةذ َفّزِعنه يا دَذفنر  َقرةننسن
ر  إذا ظعيث ة ًما وإن ،ان    ومينعىن ِملن بعض إدكار ظعيها -12   ع ذن
  اهلجر  منها ما ععى هجرها صرب     خماضة  أل قي ععيث  لئنلن بيا -13
َرَضثن وأ -14  ععى هجرها ما ة ع َ لم ىب اهلجر    ل ً أدرى إذا النفس َأشن
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  ابًم شذذذاد اذذذا سيدسذذذ  ععيذذذه بث ثذذذة أسذذذالي  تذذذؤدى هذذذذا بذذذيأ هذذذذا الدسذذذ  الذذذيً  -
،  46)اًم شاد واًم فذا  اباعذىن . هذذ  ا سذالي  هذى "أمذا" الذىت ل سذ ف اح وال ن يذه 

اسذذ ف اح هذذذا ااعذذىن ا يةذذي احمل فذذل بذذه، وال ن يذذه ععذذى مذذا سذذي رد  بعذذي هذذذا ااذذرق، مث 
ةيًعذذذا ت ،يذذذي مًذذذي ن ا يعذذذة وهذذذ  الدسذذذ  مث اًق  ذذذاو الدذذذرآل، و،عهذذذا أسذذذالي  تذذذؤدى 

 اادس  ععيه ولدده.
 الع رنق العع  اب مر والنكر ضي . -
ق له " أمر  ا مر" إةا  اا ضةعه ىف "أبكى وأض   وأمات وأميذا" ضذا مر   -

،عذذه بيذذي . وهذذ  ام جذذاج ععذذى اإلة ذذا  ىف تةذذ ةر أثذذر رتة هذذا ععيذذه  ن شذذيي تععدذذه ُبذذا 
إلضذذذ اك واإلماتذذة واإلميذذاء، ً ميعذذذة لذذه ضيذذه ًو ا  يذذذار. مث أمذذر مذذل ا، ،اإلبكذذاء وا

مح  جخ  حخ  مخ  جس  چ : هذذذذذا اًق  ذذذذاو مذذذذل آنت سذذذذ ري الذذذذنج  وهذذذذ  ق لذذذذه

مأل ال دابذل ابل ًذاد بذس أضذ    ، 44 –43)النج :  چحس  خس  مس  حص  مص   
ةهيذذئ بذذه م عديذذه لد ذذ   ال دابذذل بذذس عزمذذه الةذذارم ععذذى : وبذذس وأمذذات وأميذذا ، وأبكذذى 

رهذذا مث دسذذياده الكامذذل مذذس رتة هذذا، لذذيس لعزمذذه ضدذذط بذذل لسذذ   هذذذا العذذزم. و ذذا هج
ةذذيع  هذذذذا اًم جذذذاج أةًذذذا الدسذذذ  ااسذذذ  ن بذذذذ "أََمذذذا" الذذذىت لع ن يذذذه ععذذذى صذذذين اادسذذذ  
ععيذذه، و،أدذذه ل  عذذي  ةن ذذه وةدسذذ  ُبذذذا الدسذذ  ااسذذ ييي صذذيا  ه، ومذذل مث ق تذذه ومجي ذذه، 

 مل الدرآن الكرجمل.
اادسذذ  ععيذذه، وهذذ  عزمذذه اااضذذى ععذذى هجرهذذا، بث ثذذة عناصذذر  إطنذذاي ةعذذة  -

،عها تعذىن أبيةذة هذذا اهلجذر، وهذى: الناةذ  عذل اافعذ   االعذ  " ب ذااتً"، وشذ ة ا يعذة 
"  رى اليهر" والظرق ااًاق إ  ا يعة " ما طعأل الفجر"، مث ةعذة اًسذ ثناء الذىت 

عى اهلجر إ  دديًذها، هذذ  ااذيي ً تؤدى معىن قةر ميي ل   هذ  العزمية الةارمة ع
ت جاوا اظة وق ع عينه ععيها وهى ميي دظري وامذيي، ة  ذ   العذزم اااضذى بعذيها إ  

ذث ا  ذذ ب  ذة وااذذاي  –َُبنذث ،امذل  ترتفذأل عنذه ضيذه مالذة اإلدراك دفسذها، بعذذه  –وال هن
 أن ةعرق أو ةنكر ما ،ان عااًما ععيه.



 تفعيل منظومة السكاكي التحليلية فى "مفتاح العلوم"جتربة نقدية فى رائية أبى صخر اهلذلي       ــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

115 

دد 
الع

47 

115 

ًو دكذذذر" ا، فذذذاًء اب و  لذ ذذذاا . ،يذذذا  وقذذذي م ذذذذق الظذذذرق " لذذذيّى"  بعذذذي "
ااءت ةعة "ً عرق ليّى ًو دكذر" مفةذ لة عذل ةعذة " ضأُبذث"   ذا كنزلذة علذ  
ذذث ،يذذ  هذذ ، إة ذذاً ىف تةذذ ةر مذذا أصذذابه مذذل مذذاي مذذس وقعذذث  ال يذذان، بيذذان هذذذا ال هن
 عينذذذه ععيهذذذا.  وهذذذ  ضةذذذل لكيذذذا  اًتةذذذا  بذذذس ا يع ذذذس ،يذذذا هذذذ  طرةذذذ  ل نذذذاء الذذذن 
ازةيا. وة مذأ ىف هذذا اإلطنذاي أدذه يف واذه منذه هذ  بنذاء لعيعذال الن  ةذة، وىف واذه 
منذذه بنذذاء لعيعذذال اليًليذذة النةذذية، ةك نذذ  ىف  ذذ   دسذذيجه مسذذ  ى ال ةذذ ةر الذذيً  
مع  ًيذذذذا مذذذذأل ال اذذذذه الن ذذذذ ى الذذذذيً . ضهنذذذذا تذذذذيا ل بذذذذس م  ذذذذ  اإلطنذذذذاي والفةذذذذل 

،  مأل ال يان،  ا ميثل اذ هر اانظ مذة ال  عيعيذة وَها مل م ام  عع  ااعال –وال صل 
 لعسكا،ى، ومظهرًا مل مظاهر لاسكها.

محعذذذذث ااًالفذذذذة بذذذذس العذذذذزوم وال عذذذذيى ىف ِضععذذذذىن الةذذذذ ري ال شذذذذ يهية " وأدسذذذذى  -
الذى قي ،نث ضيه هجرَتا ،يا قي تنسذى لذ  شذارُبا ا يذر" دًلذة  فيذة مذل ال يذاه  

 –الذذذى ةشذذ ه ضعذذل ا يذذر ىف شذذارُبا وهذذ  اإلدسذذاء –مذذأل ذات احمل  بذذة مذذىت ضععهذذا ضيذذه 
 ضعل لض منه ًواقعا مل  ا  ععيه.

َ ذذذىِنَ هذذذذا الدسذذذ  الذذذيً  ابل ذذذيةأل العفظذذذى الذذذذى أضذذذفى إةداًعذذذا م سذذذيدًيا ً  -
  اذذاء لفظيًذذا ىف صذذ ري ال دسذذي : " والذذذى 6ختلئذذه ا ذن. ضال دابذذل الذذيً  ىف ال يذذث )

وأميا"، مأل تكذرار " الذذى" ثذ ث مذرات ىف ال يذث، أبكى وأض  "، " والذى أمات 
ضًذذذ ً عذذذل ا نذذذاو النذذذاق  ىف "أمذذذر  ا مذذذر" و " أدسذذذى " و "تنسذذذى"، مث هذذذذا ال ذذذ اان 
الةذذذ تى الذذذذذى أميث ذذذذه ال نيذذذة الةذذذذرضية لكعيذذذذىت " ع ذذذرق" و " دكذذذذر"، مث  ع ذذذذة ا ذذذذرو 

ر اا سذذذيدية الةذذذ تى اذذذروق اهلذذذاء والذذذراء مذذذأل ااذذذي ععذذذى الدسذذذ  ،عذذذه ؛ ،ذذذل هذذذذ  العناصذذذ
شذذكعث مًعذذذا إةداًعذذذا م سذذذيدًيا عذذذا  الذذذردس ىف هذذذذا الدسذذذ  الذذذذى ةةذذذ ر مالذذذة مذذذل أدن 

مذس رتةذة  -مث تن سذر ، شع رات العاش  اا  له مس تليش به عزي دفسه إ  مذياها 
 عل آ رها. -ل  ب ه 

 هذذذا اإلةدذذاع اا سذذيدى اا نذذا   اذذاء مةذذ  اًب ىف ةعذذة ط ةعذذة تكذذّ ن بنذذاء  ذذ نً  -
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شذذيةي اإلمكذذام ةةذذنأل هذذذا ا ذذزء مذذل الذذن . ت ذذيأ هذذذ  ا يعذذة الل ةعذذة  يعذذة الدسذذ  
"أما والذى.." اارت لذة دًليًذا  يعذة ا ابذه " لدذي ،نذث آتيهذا". مث تلذ   ةعذة ا ذ اي 
اب يعذذة ااعل ضذذة ععيهذذا "،  ضيذذا هذذ  إً أن أراهذذا .. ضأُبذذث " وبيا ذذا " ً عذذرق لذذيى 

عل ضذة ععذى " ضأُبذث" وهذذى ةعذة " وأدسذى الذذى قذي ،نذث ضيذذه ًو دكذر"، مث ا يعذة اا
هجرَتذذا" الذذىت طالذذث بذذيورها بشذذ ه ا يعذذة وةعذذة صذذعة اا صذذ   ضيهذذا " ،يذذا قذذي تنسذذى 

وهى مةير مؤو  دعث افع   ملع  لذوق تدذيةر  " دسذيااًن"، ، ل  شارُبا ا ير" 
 يه لع  ،يذي. وقذي عذي  أ : أدسى دسياان ،إدساء ا ير ل  شارُبا، وه  إطنذاي ابل شذ

الشاعر عل صي ة اافع   االع  "دسيااًن" مذل الفعذل ااًذارع الذ ام ااسذني لعيذ كع  " 
أدسى " إ  اافع   االع  "إدساًء"  مذل الفعذل اااضذ  اا عذيى ابهليذزي "أَدنسذى" الذذى 

أثذر  ااء ىف صي ة ااةير ااؤو  " مذا تنسذى " ىف ق لذه " ،يذا قذي تنسذى" ل  سذ  دًلذة
مذأل  –ومل مث ضه  مفع   به ععى ااديدة وليس ضاع ً لعفعل " أدسى"  –رتة ها ععيه 

الذذىت صذا ها ىف ع قذة تشذ يه، ،ذأن الفعذل "أدسذذى" ًلذة أثذر ا يذر ععذى عدذل شذارُبا، د
 ض يِّل معىن " ت نسيىن" الذى قي ،نث ضيه هجرَتا.

ة ذذا  الذذيً  ىف هذذذا اللذذ   ىف ةعذذة اذذ اي الدسذذ  هذذ  ا ادذذ  العفظذذى مذذل اإل
هذذذ  ا يعذذة الل ةعذذة، اإلة ذذا  ىف معذذىن ال هذذث نضذذاضة معذذىن النسذذيان ال ذذام لعزم ذذه الذذىت  
،ذذذان عزمهذذذا، مث تشذذذ يه دسذذذياده ندسذذذاء ا يذذذر شذذذارَُبا عدعَذذذه .. وهكذذذذا ةنسذذذي  ااعذذذىن 
اا فذذرع "،يذذا قذذي تنسذذى .." مذذل ااعذذىن الفرعذذى" وأدسذذى .." الذذذى هذذ  ضذذرع مذذل ااعذذىن 

 هذا الدس  اليً  . مأل م مظذة ال دابذل الكعذى ىف هذذا الدسذ  الذيً  بذس ا زةى ىف
 شيي عزمه ععى اهلجر ودسياده ذل  العزم.

  معل ضذذذة ععذذذى 10ةعذذذة " ومذذذا تر،ذذذثن   ِمذذذلن َشذذذًذا أه ذذذيى بذذذه" يف ال يذذذث ) -
ا يعذذذة الل ةعذذذة " أمذذذا والذذذذى .. لدذذذي ،نذذذث آتيهذذذا" والذذذىت طالذذذث مذذذىت ال يذذذث ال اسذذذأل " 

ى الذذذذى قذذي ،نذذذث ضيذذه هجرَتذذذا" ،يذذا سذذذ   بيادذذه، وليسذذذث معل ضذذة ععذذذى ةعذذذة " وأدسذذ
ضأُبذذث.. وأدسذذى " ق عهذذا   يذذا ىف ميذذز ةعذذة اًسذذ ثناء، أمذذا هذذذ  ا يعذذة ضهذذى وصذذ  
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 شامل االة عامة.
وقذذي طالذذث هذذذ  ا يعذذة  ذذ ًن  يع ذذس معلذذ ض س ععيهذذا َهذذا" وقذذي تذذر، ىن أ ذذ ط 

كذذذار ظعيهذذذا .. خماضذذذة " الذذذىت طالذذذث بذذذيورها اب يعذذذة الذذذ مش" و " ومينعذذذىن مذذذل بعذذذض إد
 ااعل ضة "وأل ً أدرى..".

الشذذذذا والشذذذذاي بديذذذة الدذذذ ي . وقذذذي اسذذذ عار أبذذذ  صذذذًر اعذذذىن اًسذذذ د اء ُبذذذذ   -
ال ديذذة واًع يذذاد ععيهذذا لفذذأ "اًه ذذياء"،  ن الدذذ ي ملع بذذة ليسذذث ضدذذط لعديذذام  ع ذذاء 

 ،أن بدية الد ي "الشذا" أشربث معىن العدل.ااياي بل ل ه ياء ُبا ىف دروُبا، و 
ن اًسذذذذ عاري ىف "شذذذذذا" دفسذذذذها، ميذذذذ  أراد ب ديذذذذة الدذذذذ ي العدذذذذل إوميكذذذل الدذذذذ   

بدرةنة "أه يى به"، وهذا أوض  لع يان وأدسذ  اعذىن الشذلر الثذال، إذ ةدذ  : مذا تر،ذث 
  بديذذذذة عدذذذذل أساشذذذذي بذذذذه ومذذذذا تر،ذذذذث مذذذذل ضذذذذعأل إً وبذذذذه ،سذذذذر، اامًعذذذذا بذذذذذل  بذذذذس 

 ضي    ق ته العدعية وال يدية، ضه  ىف ض   و  ر داةيس.ا
َعأل والً  ًِّ ، وا  يارالةذي ة الةذرضية   ،يا ااء ىف الدذام و احملذيط)  أل مفرد مؤد  عن وال

ا و  ل ناسذذذ  تفعيعذذذة وان الل ةذذذل الثاديذذذة أو  الشذذذلرالثال: ًو ِضذذذذ   لَذذذأٍل إً   ضعذذذ    
 . مفاععس
  الذذيً  مالذذه العذذام ومذذا تر،ذذث ضيذذه مذذل آاثر ىف ةةذذ ر الشذذاعر ىف هذذذا الدسذذ -

وىف دفسذذذه مذذذل ال ذذذاي مذذذىت مذذذل اةذذذ  ق ، وىف بيدذذذه ب هذذذاوى قذذذ ا  ، عدعذذذه بعذذذيم الرشذذذي 
الذذ مش، ومذذل عجذذز  عذذل إدكذذار بعذذض ظعيهذذا خماضذذة هجرهذذا إن  وعذذيم ام يالذذه عاق ذذة 

 اةذة  ذل . وىف هذا الدس  إة ا  ىف وص  ،ل ما  مل هذ  ا م ا ، إذ صذ رها ىف
" الذذىت لعجذذنس ىف" ومذذا تر،ذذث   مذذل شذذذا أه ذذيى بذذه" وىف "ًو  ق َتذذا ابسذذ ًيام "ِمذذلن
ضذذعأل.." إذ هذذى معل ضذذة ععذذى "شذذذا "، مث ىف تةذذ ةر هذذذ  ااذذا  النفسذذية اليقيدذذة مذذل 

مف دذذذي هذذذذا ال ذذذول  مذذذأل ل  ب ذذذه، مث اإلة ذذذا  ىف  يف مذذذس أدذذذهال ذذذاي مذذذل آتلذذذ  الذذذ مش 
 ن ،ذذل ذلذذ  ، ا إن  واسذذ ه اله عاق ذذة ذلذذ  اهلجذذر تةذذ ةر سذذل ي م هذذا وخماضذذة هجرهذذ

مينعذذذه مذذذذل "بعذذذض" إدكذذذذار ظعيهذذذا، ولذذذذيس " مذذذذل إدكذذذار بعذذذذض ظعيهذذذا" الذذذذىت تعذذذذىن أن 
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ا و  اإلدكذار مل ةدذأل أصذ   أدذه يف يف مذساإلدكار واقأل ولكل ليس ععى ،ل ظعيها، 
" وإن ،ذذان   ًو مذىت بعًذذه، مذذأل تذذ اضر عذذذر  ضيذذه إذ هذذى تظعذذ  . مث اًمذذااا ىف ق لذذه 
 عذر " وقي مذق اا عع  بذ " عذر" وتديةر :   عذر ىف هذا اإلدكار.

ةذيع  هذذا اإلة ذا  ا  يذذار الفععذس "بذيا" و "أشرضذذذث"، ا و  لع ع ذا عيذا ةدذذأل  
ا  يذذذار الفعذذذل   ذذذا أنمنهذذذا مذذذل هجذذذر. وبذذذيا أى ظهذذذر، ضهذذذ  قذذذي مذذذيث أولذذذه ضعذذذ ، 

ى الذى قي ة ع ه  ن مشذارضة الشذىء مدارب ذه "أشرضث" ىف ال ع ا عل عيم دراة ه اباي
دون ال قذذذ ع ضيذذذه أو اايذذذل والعذذذزم ععذذذى ا مذذذر دون تنفيذذذذ . ،يذذذا ةذذذيع  هذذذذا اإلة ذذذا  ىف 
تةذذ ةر هذذذ  ا مذذ ا  اا  اةنذذة اسذذ ًيامه مذذرق الشذذرط "إذا" ليًل ذذه ععذذى لدذذ  وقذذ ع 

" اليالذذة ععذذى قعذذة ال قذذ ع ًسذذ  عاد  أن ة  ذذا أنظعيهذذا،  دذذأل منهذذا هجذذر، اسذذ ًيم "إنن
منذذًز ععذذى مذذا ة ذذيو مذذل هجرهذذا منزلذذة الدعيذذل النذذادر إذ هذذ  مذذا خيشذذا ، ضكذذان ا  يذذار  

" مراعاي هلذا ااعىن.  "إنن
ااةذذذذير ااذذذذؤو  الذذذذذى اذذذذاء ىف تةذذذذ ةر  هلذذذذذ  ااذذذذا  الفرةذذذذيي مذذذذل  اتذذذذه مذذذذل  -

ق ال مشذذس ا ليفذذس وهذذذ  " أن أرى قذذرةنس منهذذذا مل ةفزعهيذذا دفذذر" معنذذذا  السذذ  ية  ذذذذ
 .)* ًم ال ععيل " ن أرى"، أو كعىن الظرضية، أى: مس أرى 

 الوصل والذكرى: -3-3
 هلا ، نيٌة عيرٌو وليس هلا عيرو  أىب الدع   إً م مها عامرةةً  -15
ر    تكاد ةيى تَذننَيى إذا ما اس  ها -16 ًن  وةن ث  ىف أطراضها ال رن  ا  
 47دن َفَض العنةف نر  بعمذذذذَعذذذذه  الذذذذذذدذذذذذَلنذذذذر  ،يا ا  ل عرول لذ،راك ضاَيٌ وإل  -17

ةس ير ىف هذا الدس  الذيً  تةذ ةر الشذاعر لذث ث مذل أدن مذاًت الذنفس و ذ اطر 
الًذذيا، هذذى: قةذذر الدعذذ  ععذذى مذذ  ليعذذى، دذذياوَتا، واد فاضذذه لذذذ،راها. اذذاء ااعذذىن 

يهذذذا مذذذل  ذذذ   اًسذذذ ثناء  ، ميذذذ  قةذذذر تععذذذ  قع ذذذه عع15ا و  مسذذذ د ً ىف ال يذذذث )
شذذ ه اافذذرغ، إذ ال دذذيةر: أىب الدعذذ  م ًذذا أو شذذع رًا إً م هذذا . وىف هذذذا ااذذذق ت سذذيأل 

، بذذل بىب ،ذذل شذذع ر أو شذذع رًا  اذذا ةشذذيعه إابء قع ذذه، ،أدذذه ً بىب ضدذذط م ًذذا  ذذا م هذذا
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سذذذ ى شذذذع ر ااذذذ ، م هذذذا هذذذى، ض ذذذذنق  اافعذذذ   بذذذه اعذذذل إابء الدعذذذ  شذذذام ً ،ذذذل 
َ ًذذها ومذذيها ،ذذل الدعذذ .  ااشذذاعر إً شذذع ر ااذذ ، وشذذام ً ،ذذل ل ذذ ي سذذ اها، لَيين

وه ، أى اانع ت "ض اي"، بذي  مذل الًذيا ىف –مث ااء دعث اانع ت احملذوق "ض اي" 
دع ذذذا م عذذذيًدا: " عامرةذذذًة"،"هلا ،نيذذذة عيذذذرو ولذذذيس هلذذذا عيذذذرو"، " تكذذذاد ةذذذيى  -"م هذذذا"

اباذذ ، نةذذراد صذذف س َهذذا مذذل صذذفات  تنذذيى إذا مذذا اسذذ ها" ليععذذل هذذذا اً  ةذذا 
ال كرجمل الىت ترش ها هلذا اً  ةا ، ا و  أ ا "عامرةذة"، ،أ ذا ُبذذا اًد سذاي ل ذىن 
عذذامر مسذذ  دة هلذذذا اً  ةذذا ، والثاديذذة أ ذذا مكرمذذة عنذذي بذذىن عذذامر الكذذرام ابلكناةذذة 

 .عنها بذ " أم عيرو" وليس هلا ولي،  ا أوا  هلا ا  ةاصاً ض ن ا  ةا 
اذذذذاء ااعنيذذذذان اآل ذذذذذران، دذذذذياوَتا واد فاضذذذذذه لذذذذذ،راها، مذذذذذرت لس  ذذذذ ًن ابلذذذذذ او  -

العاطفذذة لعيعذذذىن الثالذذ  ععذذذى الثذذال، ًرت اطهيذذذا مذذذل ميذذ  اذذذنس ااعذذىن، ،ذذذأن ااعذذذىن 
الثذذال وهذذ  دذذياوي ةذذيها الذذىت تكذذاد ت ن ذذث أطراضَذذه ورقًذذا  ًذذرًا إذا اسذذها، هذذ  ععذذة لعيعذذىن 

 ي إن  مس ذ،رها.الثال  ، وه  َعرنو  اهلز 
  د ًعا مل ال ة ةر؛ اا ضيذه مذل ال ًييذل، إذ إد ذات 16بتى ال ع  ىف ال يث ) -

، لكنذه  48)أطراق ةيةه ورقًا   ًرًا مل دياوي ةذيةها هذ  ادعذاء  ذا  كذل عدذ ً وعذادي 
 . 49)قرمبه ابس عيا  "تكاد" وهى مل أدوات ال درة  ،يا ةد   ال   ي ن

  " وإل ل عذذذرول 17د ، الةذذذ ري ال شذذذ يهية ىف ال يذذذث )مث تعلذذذ ، أو تسذذذ أ -
لذ،راك هزي ،يذا ادذ فض العةذف ر بععذه الدلذر" ععذى صذ ري ال عذ  السذابدة، ميذ  ةشذ ه 
اهلزي الىت تةذي ه مذس ةذذ،رها ابد فاضذة العةذف ر اا عذل ابالذر . هذذ  الةذ ري ييذأل إ  

سذذذابدة مذذذذل النذذذذيى، والذذذذ رن دقذذذة تةذذذذ ةر ااذذذذا  النفسذذذية مناسذذذذ َ ها اكذذذذ انت الةذذذذ ري ال
ا ًذذذذر، وهذذذذى مكذذذذ انت تذذذذرت ط ابل يئذذذذة أو السذذذذيان الذذذذذى ةكذذذذ ن ضيذذذذه العةذذذذف ر اا عذذذذل 
ابالذذر،  ذذا حيذذيث د ًعذذا مذذل ال ناسذذ  ال ةذذ ةرى ا زةذذى ىف هذذذا الدسذذ  الذذيً . والذذ م 

 .  50)الىت س دث اافع   له هى ًم ال ععيل، ضيا ةعرو  مل هزي ه  بس   ذ،ر  إنها
مذذذذأ اًل فذذذذات مذذذذل ضذذذذيا ال اةذذذذ  الذذذذذ  اذذذذاء مذذذذل أو  الدةذذذذييي مذذذذىت ة  -
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  مي  ال فث إ  ضذيا ا لذاي "لذذ،راك"، مث اسذ أد  ا لذاي بًذيا 17ال يث )
  ميذذذ  عذذذاد إ  اًل فذذذات إ  ضذذذيا ااًاطذذذ  "هجرتذذذ " 25ال اةذذذ  مذذذىت ال يذذذث )

ذ،راك"، ضعذرب مىت آ ر الدةذييي. وععذة اًل فذات ا و  مناسذ  ه اًذ رها ابلذذ،رى "لذ
عذذل هذذذا ااًذذ ر بًذذيا ااًاطذذ ، و،ذذأن ميةثذذه عنهذذا طذذ ا  ا بيذذات السذذابدة ععذذى 

ليهذذذذا إ يذذذذاي، مذذذذىت إذا ذ،رهذذذذا مًذذذذرت ض اذذذذه    ،ذذذذان اسذذذذ يعاء هلذذذذا مذذذذل17ال يذذذذث )
  مذىت آ ذر الدةذييي ضدذي اذاء بعذي ث ثذة 25ا لاي. أما اًل فات بيًءا مل ال يذث )

وهى ليعذى أو سذع ها  –عى واثل  مدّرٍِر لسع ي ا نم دياءات: دياءةل مناِاَيسن ا  لي
أن ااشذذذَر اا عذذذي  إذ ً لدذذذاء ق عذذذه. " ضكذذذأن هذذذذ  النذذذياءات اسذذذ علف ها مذذذل  ياُبذذذا  –

 ض ًرت، ضكان ا لاي بًيا ا لاي.
 أمنية االنفرا : -3-4

 ععى َرَمٍ  ىف ال  ر ليس لنا َوضذنر    لنذمينث  مل مىب ع عيمَة أدنا -18
ر    َاهععى داةٍ  ً ةعرب   الف عن   َم ن  -19 ًن  ومل دودنا ا عياء  والعُّجج  ا  
 وةذ  نرِن  مل خنشى منيي ه ال  ر    ضندًى َه َم النفس ىف  ا رق ة -20
ة كثذذذذ  ال ةذذذذ ةر ىف هذذذذذا الدسذذذذ  الذذذذيً ، بعذذذذي الةذذذذ ري ااديديذذذذة اافذذذذردي ىف ال عذذذذ   -

،عيذة م ناهذا ععذى اإل ذران، ترسذ  أمنيذة ً مشذهًيا وال ش يه السابدس، إ  ص ري مديديذة  
ً ك   ب ذذه ععذذى طذذ ق ىف ال  ذذر، قعيعذذىن الذذزاد أو بذذ  ااد أو م ذذاع، ععذذى  لعشذذاعر، منعذذًز
ذذرى سذذفًنا، آمنَذذسن مذذل رق ذذة النذذاو ولذذ م العذذاذلس، ضي  ذذااثمن ا شذذ ان،  سذذل  سذذا،ل ً   

او  ال صذذذ   إليهيذذذا. هذذذذا ىف مذذذس ة  ذذذ   ال  ذذذر إ  مذذذارو لعزل هيذذذا، ة ذذذ   مذذذل حيذذذ
اإل ران ىف معذىن العزلذة ال امذة عذل النذاو، وإن ،ذان بعذو ال اةذة ىف تةذ ةر شذ فه بعيعذى، 

. وقذذذذي ام ذذذذيت هذذذذذ  ا منيذذذذة ً  51)ضذذذذإن ااعذذذذىن ً الةذذذذ ري  كذذذذل ال قذذذذ ع عدذذذذ  ً عذذذذادي
الةذذ ري إ  ث ثذذة أبيذذات ىف ةعذذة   ةذذة ط ةعذذة، طالذذث ب عذذيد  ذذرب "أنم": " ععذذى رمذذ  

ال  ذذذر"، " لذذذيس لنذذذا وضذذذر "، " ععذذذى داةذذذ ..."، وةعذذذة ااذذذا  " ومذذذل دودنذذذا ا عذذذياء ىف 
 م الذذنفس.." و " وة ذذرن .."، مث  يع ذذس معلذذ ض س ععذذى ةعذذة  ذذرب إنم: " ضندًذذى َهذذ
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 يي ه ال  ر".منمل خنشى 
 الشوق واجلوى أبدا: -3-5

 يهر  ضعيا اددًى ما بيننا سكل ال  عج ث  لسعى اليهر بيىن وبينها -21
 وادت ععى ما ليس ة ع ه اهلجر    ضيا م  ليعى قي بع ث ىب اايى -22
 ون سع ي ا نم م عيان ااشر    ون م ها ادل َاَ ًى ،ل ليعة -23
ر    عيس َعِشيمات  اِاَيى بَروااألٍ ض -24 ًن  لنا أبًيا ما أبرم السمَع   النم
ا ال ذذة واإل ذذران واإلة ذذا  ىف بيذذان أثذذر بذذىن هذذذا الدسذذ  الذذيً  ععذذى اتسذذاع اليًلذذة اب -

م هذذا ودوام ا ذذ ى وعذذيم س ذذع  ِّها وعذذيم راذذ ع ليذذا  وصذذعها. ضد لذذه " وادت ععذذى مذذا 
. و  52) ليس ة ع ه اهلجر" م ال ة إذ هذ  وصذ   اباعذىن إ  أقةذى  انتذه ومن هذى ق تذه
ةذل بذه إذا  طع ه اندي ما  ي مل مذر الشذ ن إليهذا ،ذل ليعذة إ ذران، ضذإ  أى مذيى سي

  إنهذذا ً ءدرةذذر أن إسذذ ء ا نم إن  وإدسذذا،ادذذث الذذزندي داةيذذة ؟ واإل ذذران أةًذذا ىف ت
ةكذذ ن إً ةذذ م ااشذذر، وااذذراد أدذذه لذذل حيذذيث أبذذًيأ . مث اإلة ذذا  ىف تةذذ ةر عذذيم راذذ ع 
ًًذا أ ذا لذل تعذ د أبذًيا،  ن  ليا  وصعها أبًيا بربلذه بذيوام إةذران شذجر السذع ، ضذااراد أة

 ر السع  ً ةزا  ة رن انضرًا أبًيا.شج
  ل ععيذذل مذذا اذذاء مذذل م ال ذذة وإ ذذران ىف 24وأتتذذى الفذذاء ال ععيعيذذة ىف ال يذذث ) -

ال ي ذذس السذذابدس، وهذذ  تععيذذل ابلعكذذس، إذ ،ذذان مد ًذذى عذذيم راذذ ع عشذذيات اايذذى 
أبذذًيا ادكفذذاق ا ذذ ى وسذذع  ليعذذى وتداصذذر تععدذذه ُبذذا ً العكذذس، ةرةذذي ُبذذذا اا ال ذذة ىف 

 ص   ع ة م ها ودوامه واندته أبًيا.و 
وسع ي ا نم هنا ااراد ُبا إما ما تسذ  ه ا نم مذل سذع ي ودسذيان، ععذى سذ يل  -

إضذذاضة السذذ   لعيسذذ  ، أو ااذذراد بذذه ليعذذى دفسذذها وأ ذذا هذذى سذذع ته ععذذى مذذيى ا نم، 
  22 ذس )والىت لل ةعداها أبًيأ مذىت ةذ م ااشذر. وةكذ ن ت ايذه ا لذاي ابلنذياء ىف ال ي

  إ  سذذذع ي ا نم ععذذذى ااعذذذىن ا و ، وإ  "مذذذ  ليعذذذى" ععذذذى ااعذذذىن الثذذذاين ععذذذى 23)
 . 53) س يل ال  سأل ً ال ش يه
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أمذذا ق لذذه "سذذعنى الذذيهر بيذذىن وبينهذذا" ضهذذ  مذذل ااذذاا ىف اإلسذذناد، إذ اادةذذ د  -
لكثذري سع  أهل اليهر ً اليهر، أ  ال شاي. و  ا أن ةك ن " سعى اليهر" اسذ عاري 

ااياسذة  " الع اة ، ععى سذ يل اًسذ عاري ال ةذرحيية. مث رشذ  هذذا ااذاا العدعذى كجذاا
آ ذذذذر هذذذذ  سذذذذك ن الذذذذيهر. وقذذذذي أورد ال ربةذذذذز  يف شذذذذرمه هذذذذذ  ا بيذذذذات مذذذذل دةذذذذ ان " 

ااياسذذذة تفسذذذاةل آ ذذذرةل هلذذذذا ال يذذذث، إذ ةدذذذ   "  ذذذ ا أن ةرةذذذي بسذذذعى الذذذيهر سذذذرعة 
ا وأدذذه اذذا اددًذذى ال صذذل عذذاد الذذيهر إ  مال ذذه ىف تدًذذى ا وقذذات مذذيي ال صذذا  بينهيذذ

السذذك ن والذذ طء، وهذذذا ععذذى عذذادَت  ىف اس دةذذار أنم ال صذذل واسذذ لالة أنم الفذذران.. 
وقذا  بعًذذه : ،ذذأن الذذيهر ةسذعى بيننذذا لع اةدذذه، ضعيذذا اا يعنذا ووصذذل ،ذذل منذذا إ  منذذا  

م نيذذان ععذذى أن . وال فسذذاان  54)ةذذئس الذذيهر مذذل الفسذذاد بيننذذا ضسذذكل سذذك ن اليذذأو"
معىن سعى اليهر ىف ا و  ه  سرعة اددًاء أنم ال صل وأن "اددًذى مذا بيننذا " تعذىن 

لدذذ  وصذذعهيا وهذذ  عكذذس  اهلجذذر أو الرميذذل، وأن اددًذذاء مذذا بينهيذذا ىف الثذذال معنذذا 
 هيا تفسا  كل مد   .من ا و ، و،ل
ق، أو لعلذذ    ل سذذ ئنا22الفذذاء ىف ق لذذه " ضيذذا مذذ  ليعذذى.. " ىف ال يذذث ) -

ةعذذذة الكذذذ م بعذذذيها ععذذذى ةعذذذة الكذذذ م ق عهذذذا وهذذذ  ق لذذذه " لنيذذذث مذذذل مذذذىب ععيذذذة ... 
عج ث .."، ،أدذه إةذا  أو تعيذي  بعذي هذذةل ااعنيذس، ومذل مث ميكذل اع  ذار الدسذيس 

 قسذذيا دًليذذا وامذذًيا. مث ة مذذأ ال دابذذل ىف الث ثذذة ا بيذذات بذذس سذذعى الذذيهر سالذذيًلي
  واهلجذذر. ومعذذىن ااذذ  ىف هذذذا ال يذذث أقذذري إ  ال صذذل، بذذيليل وسذذك ده، وبذذس ااذذ

ابهلجذذر ىف الشذذلر الثذذال، مث ال دابذذل أ ذذاا بذذس اندي  –ععذذى سذذ يل اا ال ذذة  –مدابع ذذه 
 ا  ى وسع ي ا نم، ععى معناها ا و  وه  ما تس  ه ا نم مل سع  ودسيان.

،يذا سذ     –تسذاع الذيً ميكل الد   إذن أن هذا الدس  الذيً  م ذىن ععذى اً
 وععى ال دابل اليً . –
 بلوغ الغاية يف كل حال: -3-6

 وارت  مىت قيل ليس له صرب  هجرت   مىت قيل ً ةعرق اهل ى -25
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 ارة   مٍ   اَمَر الدعَ  أو س ر  ت   ِث، أان الةم ُّ ااةاي الذى بهَصَيقن  -26
 ا م ات  ما ضي  الدرب   ون م ذا  ضيا م ذا ا مياء ما د مِث مية -27

هذا الدس  اليً  ا  ا مذل الدةذييي م ذىن ععذى ثذ ث  ةذاة  تع اةذة رةيسذية:  -
  . 27 ، )25ا و  دًليذذة: وهذذى ال دابذذل الذذيً  بذذس الشذذلرةل ىف ،ذذل مذذل ال ي ذذس )

 الثادية م سيدية: وهى تذ ااى ال ذىن الن  ةذة بذس الشذلر ا و  والثذال ىف ،ذل مذل ال ي ذس
السذذذابدس، ىف تًذذذذاضر واضذذذذ  بذذذس ال نذذذذاء الن ذذذذ ى والذذذيً  واا سذذذذيدى ىف هذذذذذا الدسذذذذ  

 اليً .
ةذذذذيع  هذذذذذا ال ذذذذ ااى ىف بنيذذذذة ا يعذذذذة الن  ةذذذذة بذذذذس الشذذذذلرةل ىف ال ي ذذذذس الذذذذ  تم 
الةذذ تى النذذاتج عذذل تكذذرار مذذرق بعينذذه ةةذذ و ،ذذل بيذذث بةذذ و م سذذيدى  ذذا ، مثذذل 

ىف ،ذذل شذذلر، وتكذذرار مذذرق     ثذذ ث25 م سذذث مذذرات ىف ال يذذث )تكذذرار مذذرق الذذ
مذذرات، وتكذذرار مذذرق ااذذاء ثذذ ث مذذرات  3  26الةذذاد ىف الشذذلر ا و  مذذل ال يذذث )

ىف شلر  الثال، واتةا  ذل  م سيديا ب كرار مرق اااء ىف الشلر ا و  مذل ال يذث 
   وااي  ىف شلر  الثال.27)

ثذ ث مذرات ععذى وهذ  مسة ظاهري ىف هذ  الدةييي، وهذى تكذرار مذرق وامذي 
ا قل ىف الشذلر ال امذي، ضيةذ و إةدذاع ال يذث بةذ و م سذيدى مذ  ة ،  اصذة إذا ام ذي 
إ  ال يث ال ا ، أو ،ان قرة ا مذل خمذارج مذرق م كذرر ىف شذلر قرةذ  منذه. مذل منذاذج 

مذذرات  4هذذا الةذ و اا سذيدى: ىف الشذذلر ا و  مذل ال يذث الرابذأل: تكذذرار مذرق الذ م 
ىف  -مذرات 7ال يث السادو بشلرةه مأل تكرار اهليزي ىف الشذلرةل  مرات ىف 7ااي  –

ىف ال يذذث الثالذذ   –مذذرات  4الشذذلر ا و  مذذل ال يذذث الثذذال عشذذر تكذذرار مذذرق النذذ ن 
مذرات  4مرات مأل تكذرار مذرق اهلذاء ىف الشذلر الثذال  7عشر تكرار ااي ىف الشلرةل 

 مرات. 4ىف ال يث الرابأل عشر تكرار اهليزي ىف الشلر ا و  –
  وهذذى: " هجرتذذ  25تذذرا  اليراسذذة الرواةذذة الذذ اردي ىف  ذذا ا زادذذة لع يذذث ) -

مذذذىت قعذذذِث .. وارتذذذِ  مذذذىت قعذذذِث "،   ذذذا أدسذذذ  لةذذذير ال يذذذث ال ذذذا  وهذذذ  ق لذذذه: " 
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صذذذذيقِث" . والذذذذرابط الذذذذيً  بذذذذس "قعذذذذِث" و " صذذذذيقِث" هذذذذ  تدرةذذذذر مذذذذا قالذذذذث، ،أ ذذذذا 
؟ قذاَ : صذيقثِ  . مث هنذاك ع قذة اإلةذا  ىف "صذيقِث" سألث: ما مكي  ضييذا قعذث 

   وَها ق هلا: "ًةعرق اهل ى" و"ليس له صرب".25الىت تشا إ  ااعنيس ىف ال يث )
  إة ذذذذا  ىف بيذذذذان معذذذذىن بع  ذذذذه ااذذذذيى وال اةذذذذة ىف هجذذذذر  وىف 25وىف ال يذذذذث ) -

وصعه، مس ًيما اارق اليا  ععى ال اةذة وهذ "مىت"، وهذ  دفذس النسذ  ال ةذ ةرى ً 
 ليً  ااي ي مل الدس  اليً  الساب .ا
 خالصات: -4

ةسذذ ًِع  هذذذا ال  عيذذل اانظذذ مى لراةيذذة أىب صذذًر اهلذذذ  عذذيي أدسذذان  4-1
 دًلية وتة ةرةة وم سيدية اتس  ُبا بناء هذا الن  الشعرى:

–،يذا سذ   تفةذيعه ىف ال  عيذذل   –دسذ  ال دابذل الذيً : وقذي اذذاء صذرحًيا  -أ
 ىف ا بيات:

 أمات وأميا –كى وأض   : أب6
 : شيي العزم ععى اهلجر مث دسياده لاًما.7-9

 : سعى اليهر مث سك ده.21
 : ا  ى والسعّ .23
 : هجرت  مىت قعث ً ةعرق اهل ى    وارت  مىت قعث ليس له صرب25
 :ن م ذا ا مياء ما دمِث مية   ون م ذا ا م ات ما ضي  الدرب27

 ،يا ااء ال دابل  فًيا ىف:
 : بس هلف ه ععى تعرق  ربها وعيم شع ر السفر ُبا مس مروا بيارها.4-5

: بذذذذس مذذذذا  قذذذذرةىن الذذذذ مش اآلمنذذذذس االيئنذذذذس ومالذذذذه وماهلذذذذا وقذذذذي ضزعهيذذذذا 11
 النفر.

  ه ىف بعض إدكار ظعيها وعجز  عل ذل .: بس ر  12
 دس  اًتساع اليً  ىف الة ر ااديدية: -ي
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عى طرةدة ال ة ةر الفىن ىف ص ري اإلة ذا  واإل ذران وقي ااء هذا النس   الً ا ع
، ،يذذذذا ورد ىف ال  عيذذذذل. 24، 20- 18، 17، 11، 10واا ال ذذذذة وال عذذذذ ىف ا بيذذذذات: 

، واذذذاء ااذذذاا 17، 9يف مذذذس اذذذاءت الةذذذ ر ال شذذذ يهية ىف م ضذذذعس ضدذذذط ىف ال ي ذذذس 
ًًذا ىف بي ذذس ضدذط، ااذذاا ىف اإلسذناد  ىف ال يذذث  ااكني ذذان ىف ال يذذث ، واًسذ عاراتن 3أة

 ،يا س   ىف ال  عيل.  21
وقذذذذي يعذذذذى بناةيًذذذذا ععذذذذى مسذذذذ  ى الذذذذن  ىف ث ثذذذذة  دسذذذ  الث ذذذذات اا سذذذذيدى: -ج
 مظاهر:

صذذ ة تفعيعذذة )مفذذاععس  مذذذل وان الل ةذذل ىف الذذن  يف "أعيذذيي الذذذن  "  األول:
ا ربعة، وهذى ال فعيعذة الثاديذة والرابعذة والسادسذة والثامنذة، عذرب الذن  ،عذه 

نيذذذذذا تن عذذذذذث تفعيعذذذذذة )ضعذذذذذ لل  ىف "م  ذذذذذاات الذذذذذن  " ا ربعذذذذذة، وهذذذذذى . بي
ال فعيعذذة ا و  والثالثذذة وا امسذذة والسذذابعة، بذذس الةذذ ة والدذذ ض، وهذذى 

 . )*(ظاهري بناةية ط يعية ىف وان الل ةل
اتسان هذا ال ناء العروضى النةى،  اصة ىف ال فعيعة الثادية )مفذاعيعل   الثاىن:

وهذذذذى تفعيعذذذذة الًذذذذري، مذذذذأل الةذذذذي ة الةذذذذرضية لكعيذذذذة مذذذل أعيذذذذيي الذذذذن  ، 
الداضيذذة، الذذىت اذذاءت: امسذذا مفذذردا، أو ةذذأل تكسذذا، أو صذذفة مشذذ هة، أو 
مةيرًا ث ثًيا، ةيعها م  ذرك اآل ذر ابلًذ ، وهذى مر،ذة مذرق الداضيذة، 
يف مس تن عث مر،ة اارق ا و  سا،ل ال سط مذل ،عيذة الداضيذة بذس 

 الف   والً  والكسر.
عذذذذث هذذذذذ  الع قذذذذة بذذذذس الذذذذ ان العروضذذذذى وال نيذذذذة الةذذذذرضية لكعيذذذذة الداضيذذذذة وقذذذذي ي

بشكل ،امل ىف ا بيات الىت ضيها ا  يار ىف ،عية الداضية، مثذل ،عيذة الداضيذة ىف ال يذث 
الثالذذ " ََهنذذر" إذ سذذكنث ااذذي ، ىف مذذس أن الةذذفة ااشذذ هة هذذى "َهَِذذر" ابلكسذذر، ومثذذل 

" ىف ال  ذذذذربن يذذذذث الرابذذذذأل بذذذذيًً مذذذذل "َ ذذذذرَب"، ومثذذذذل ا  يذذذذار ةذذذذأل ا  يذذذذار اًسذذذذ  اافذذذذرد "  
" ىف ال يث ا امس بيً مل "ااساضرةل" مث .   ال كسا "السفرن
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مذذذذأل الذذذذ ان العروضذذذذى ل  ذذذذر  دسذذذ  ال دذذذذيجمل ىف ا يعذذذذة الن  ةذذذذة، الذذذذذى ة  اضذذذ  الثالرررر :
  -  اصذذة –الذذذى صذذ و ال نذذاء الن ذذ ى اعظذذ  الدةذذييي . ضدذذي اذذاء ال دذذيجمل الل ةذذل، 
ععذذى اا  ذذيأ اارضذذ ع، ولعجذذار وااذذرور واافعذذ   ععذذى الفاعذذل، لي اضذذ  مذذرق الذذراء لعًذذرب 

-21-11-10-8- 6ىف معظذذ  أبيذات الدةذذييي )عذذيا ا بيذذات:  رو ااًذي م ىف الذذ
  . ،يذذذا ،ذذذان ال دذذذيجمل مر، ًذذذا ىف بعذذذض ا بيذذذات )،يذذذا ىف ا بيذذذات 22-23-24-27
وضييذذذذذا ةعذذذذذ   الذذذذذن  الشذذذذذعرى.    ذذذذذا ةؤ،ذذذذذي دسذذذذذدية ال دذذذذذيجمل ىف هذذذذذذا18، 9، 5، 4، 2

 ت ضي  لع ناء العروضى لعدةييي ة ض  هذ  ااظاهر: 

بذاِت  لعيعى -1
بذاِت  وأ رى  عرض  ها ِش دارٌ  ا يذ

 ال َذينذ
ر ها  ِن آثذذذذذذا

 َسلنذذذذذذذر  
 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 

 ر لعيارةنذ وَقين َمر  ذ ذذ يذذذذذذذذّرا ِن لذذ  ةذذ هذذيذذا مذذذذآل ،أدذ -2
ن مل 
 دان عةر   عهذ

 ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 
 ذذذري َهر عها سذ وعيىن دمذ ضدعث   ا اُبا ضعى بربعيها وقفث -3
 ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ًً5  ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

َن هل   ُّ خم ِ  ها الر،   ذ أً أةذ -4
ذذل أازاع   بسا،ذ  لك ن 

 الذ
 دان   ربن   مِحَى بعذ

 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 

وإنن  َك لي ً  َطَ ةننا ذا ضدال  -5
ض  َملن  به بعذ  َةك لن 

 ََتن ى
ر   ضيا َشذ  َعَر السمفن

 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

َك  وأضنَ ذ ذ  أبكى أما وا  -6
 ذذذذر   ا مر ذ  أمذ وأميا والذ أماتَ   والذ        
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 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ًً5  ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 

و  وىف النفذ ت  آتيها لدي ،نذ -7
ر ها   رى  ب ااتً   َهجن

 اليهذ
 ذذعأل الفجر   ذذذِر ما طذذ

 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

ذ  ض جاءًي        أراها ذذ  إًّ أن ضيا هذ -8  ضأُب 
ذذذذذذث  ً 
 ع رنقٌ 

ر َلَي ّ   ًو د كن

 ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

وأدسى  -9
 الذ

لذى قي  
 ،نذ

ا ذذث  ضيه ،يا   هجرَت 
 قي

ى ل  ذ  تذ ننسِّ
ذذ  
 صامذ

 ا ير  ُبا 

 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

 وما تذ -10
ر،ثن   

 ِملن 
 َشَذًى أهذ

ذ يى 
ر   وىف عأ ذَعأٍل إً ًو ِضذ  به  ذيها َ،سن

 ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 

 ذ ط ال مذ رَ، ننيأ ذ وقي تَذ -11
ذش أنن 

ر   ةذ َفّزِعنذ ذل منها مل رةننينذقَ   أرى        ا دَذفن  َه 

 ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 

 ومينذ -12
ذعىن ِملن 

 بعذ
ض 
 وإن ،ا اث ة ًما إذا ظ  ظعيها إدكار

ن ي 
ر    ع ذن

 ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 

    لئنلن بيا ععيث   ذة أل قي خماضذ -13
 ر  منها ما اهلجذ

ععى 
 ذرها صرب   هجذ

 ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 
 ىب اهلجر   ل َ لم رها ما ععى  و  إذا النفذذى ً  وأديذ -14
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َرَضثن  أدرى  ة ذ هجذ َأشن
 ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

ل   إً  دذأىب ال -15
 م ذ

 هلا عيرو وليس ةٌة عيروٌ  هلا ، نذ  مرةةً  ذ ها عا

 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

ةيى  تكاد -16
 تَذننَيى

ذث  ىف  وةن ذ  اس  ها إذا ما
 أطرا

رن   ضها ال 
ًنر    ا  

 ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

،يا   ك هزيٌ  لذ،را ل عرول وإل -17
 ادن ذ

َضَض 
 العنةف ن 

 له  الَدلنر   ر  بععذ

 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

ت  مل  لنذمينذ -18
 مىب

 لنا َوضذنر   ذر ليس َمٍثفى ال  ذ ععى رَ   ذَة أدنا ع عيذ

 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ًً5  ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

ومل   ك  َم نَاه بذ ر  الف لن  ةٍ  ً ةعذ ععى دا -19
 دو

اج   ء  والعُّذ دناا عيا
ًنر    ا  

 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

 َه َم النفذ ضندًى -20
و ىف 
  يذ

 وةذ  نرِ   ذر رق ة
ن  مل 
 خنشى

 ته ال  ر   منييذ

 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

 عج ث   -21
لسعى 
 اليهذ

ضعيا   وبينها ر بيىن
 ادذ

قًى ما 
 بيذ

 دنا سذ
،ل 
 اليهر  

 ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 
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ضيا  -22
 م ذ

ذ  ليعى 
 بع ث قي

ىب 
  ه اهلجر   و ة ذعذ ععى ما ليذ وادت  اايى

 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ًً5  ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

ون  -23
 ُبا ادل م ذ

َاَ ًى  
ون   ليعة ،ل

 ان ااشر   م م عي ذ يا ن سعذ

 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

 ضعيس -24
َعِشيمات  

ر   رم السذ بًيا ما أي لنا أ  َروااألٍ  مِحَى بذ الذ ًن  ذَع   النم

 ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ًً5  ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

 ذل ً ةعذ ذك ىت قيذ هجرت ذ -25
رق 
 وارتذ  اهل ى

ك مىت 
 له صرب   ليس قيذ

 ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً ًً5ً5ً5 

 َصَيقنثِ  -26
أان الةم ُّ 

 الذ
مةاي 

 ت ارةذ  ذى به الذ
ح  مٍ  

 لط الدعذ  ا
ذ  أو 
 س ر  

 ًً5ً ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 

ضيا  -27
 م ذ

ون   ِت ميةً  ءما د م بذا ا ميا
 م ذ

ت  ما  بذا ا م ا
 ضيذ

م  
 الدرب  

 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ًً5  ًً5ً5 ًً5ً5ً5 ًً5ً5 ًً5ً5ً5 
مذذل  ذذ   تفعيذذل منظ مذذة السذذكا،ى ال  عيعيذذة ىف دراسذذة دذذ  شذذعرى  -4-2
   اليراسة عيي  ةاة  عامة هلذ  اانظ مة ال  عيعية ؛ هى:تس ًع
ظذاهري مر، ذة، وابع  ذار  -وهذ  م ضذ ع ال  عيذل -ابع  ذار ا دي دفسذه الرتكيب: -أ

 –العناصذذر الذذذىت تشذذ يل ععيهذذذا اانظ مذذة، وهذذذى د عذذان: عناصذذذر أصذذيعة )الةذذذرق 
العذروض  –ات ااعال وال يان  وعناصر مل ق يل العع م ااساعيي )ا صذ  –الن   
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ااذي واًسذ يً   ، مث ابع  ذار ااسذ  نت اا عذيدي لعذن  ااذيروو)  –أو الشعر 
مذذذذذذا ضذذذذذذ ن ا يع ذذذذذذس  ىف  –ا يع ذذذذذذان  –ا يعذذذذذذة  –الكعيذذذذذذة  اافذذذذذذردي  –ااذذذذذذرق 

مسذذ  نت م عذذيدي: صذذ تية وبناةيذذة ودًليذذة م ن عذذة بذذس ااديدذذة وااذذاا واًتسذذذاع 
اصذذذر ة ذذذيأ مذذذل ااسذذذ  نت ا صذذذ ر إ  ا ،ذذذرب، الذذذيً . ،يذذذا أن لعيذذذل هذذذذ  العن

 يذذ  ة أسذذس لعيذذل ،ذذل مسذذ  ى ععذذى د ذذاةج ااسذذ  ى الذذذى ق عذذه، وهذذ  مذذا مسذذا  
 . 55)سعي مةع ح  اصية اهلرمية 

والذذذذذى يعذذذذى ىف صذذذذفة اهلرميذذذذة السذذذذابدة الذذذذذ،ر، وىف تعذذذذيد واذذذذ    التماسرررر : -ب
ليًلذذة، واا سذذذيدى العنةذذر م ضذذأل ال  عيذذل، ميذذ  ةذذ   لعيعذذذه مذذل اهذذة ال نذذاء وا

 أمياان، ومل مث ة   لعيعه مل     أدوات مل عع  ااعال وال يان وال يةأل مًعا.
: الذذذذى يعذذذى ىف ق ذذ   اانظ مذذذة ال  عيعيذذذة عيعيًذذا لعيسذذذ  ى النةذذذى ىف االنفتررا  -ج

ال  عيذذذذل، أى مسذذذذ  ى مذذذذا ضذذذذ ن ا يعذذذذة. وقذذذذي مي ذذذذي  ذذذذيودها إ  الع قذذذذات بذذذذس 
ل فكذذذا ىف ا سذذذئعة االرومذذذة ىف ااذذذي ل النظذذذرى عذذذل النةذذذ  . ،يذذذا ةسذذذ يعى ا

اآلضذذذان الذذذىت ميكذذذل أن ل ذذذي إليهذذذا هذذذذ  اانظ مذذذة ال  عيعيذذذة . ،يذذذا يعذذذى ىف قابعيذذذة 
ععذذ   –اانظ مذذة ل سذذ يياد مذذل منظ مذذة الععذذ م العربيذذة اإلسذذ مية   أصذذ   الفدذذه 

 .  56)اًس يً [ 
يعيذذذذة مذذذذل صذذذذع  الثداضذذذذة العربيذذذذة : كعذذذذىن اد ثذذذذان هذذذذذ  اانظ مذذذذة ال  عاخلصوصررررية - 

اارت لذذذذة  –مثذذذذل  ة صذذذية ععذذذذ  ااعذذذال –اإلسذذذ مية،،مي  يعذذذذث  ة صذذذياَتا
كنظ مذذة الععذذ م العربيذذة اإلسذذ مية مذذل اهذذة، وتناسذذ  لعيذذل دذذ  عذذرىب مذذل اهذذة 
أ ذذذرى . ومذذذل مث ،ادذذذث اانظ مذذذة أ،ثذذذر اسذذذ يعااًب اكذذذ انت الذذذن  العذذذرىب ىف ،اضذذذة 

 مس  نته.
 جعادصا ر وادرا
 أوال: ادصا ر: 

ه : ل اي اآلداي، لدي : أمحي ليي شا،ر، 584 –ه 448أسامة بل مندذ ) -1
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 م.1987 –ه 1407اليار السعفية لنشر العع ،  –الداهري  –منش رات مك  ة السنة 
م :  زادة ا دي ول  ل اي العري، 1093 –ه 1030ال  يادى، ع ي الدادر بل عير ) -2

م، 1997 –ه 1418ن، مك  ة ا اجنى، الل عة الرابعة، لدي  وشرح ع ي الس م هارو 
 .3ج

ه : ، اي ال ن يه واإلةًاح عيا وقأل ىف 582ابل بّرِى ااةرى، أب  ليي ع ي ا )ت -3
الة اح، لدي : د. مةلفى مجااى، مرااعة: ععى النجيى انص ، اهليئة العامة 

 .1، ج1980لعك اي، الل عة ا و ، 
،رن حيىي بل ععى بل ليي بل مسل بل بسلام الشي ال ا لي  ال ربةزى، أب  ا  -4

ه : شرح دة ان ااياسة  ىب لام، ،   م اشيه  رةي الشيخ، دار الك   الععيية 502)ت
 .2م. ج2000 –ه 1421الل عة ا و ،  –باوت  –

 د. سعي ع ي العزةذز مةذع ح: ىف ال   ذة العربيذة وا سذع بيات العسذادية، جمعذس النشذر الععيذى -5
 .2003اامعة الك ةث، الل عة ا و   –

السكرى، أب  سعيي ااسل بل ااسس: شرح أشعار اهلذليس، لدي : ع ي الس ار أمحي  -6
 .2ضراج، رااعه: لي د ليي شا،ر، مك  ة العروبة، )د.ت ، ج

 هذ :911 -هذ 849السي طى، ا   اليةل ع ي الرمحل بل أىب بكر) -7
 ي ه: الشيخ ليي لي د بل ال  ميي الا،زى الشنديلى، شرح ش اهي اا ىن، اع ىن ب ة  -

 .1904ا يعية ال هية كةر، 
 –الدا ، أب  ععى إمساعيل بل الداس  ال  يادى: ، اي ا ما ، دار الك   الععيية  -8

 .1باوت، )د.ت ، ج
  : 276ابل ق ي ة اليةن رى، أب  ليي ع ي ا بل مسع  )ت  -9

باوت، ط عة مة ري عل دار الك   ااةرةة،  –ار الك اي العرىبعي ن ا   ار، د -       
 .4م، ج1925 –ه 1343

 .2، ج1958الشعر والشعراء، لدي : أمحي ليي شا،ر، دار ااعارق،  -       
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ه : شرح دة ان ااياسة  ىب لام، 421ااراوقى، أب  ععى أمحي بل ليي بل ااسل )ت -10
م، 2003 –ه 1424الل عة ا و ،  –باوت  –لك   الععيية عع  ععيه  رةي الشيخ. دار ا

 .3ج
 اثنيا: ادراجع: 

 باوت. د.ت.-أب  د او: دة ان أب  د او. دار صادر -1
ابل ا ثا، ضياء اليةل: ااثل الساةر يف أدي الكات  والشاعر. قيمه وعع  ععيه د.  -2

 أمحي اا يف ود. بيو  ط ادة.  ًة مةر)د.ت .
الذذيةل بذذل ععذذى بذذل بذذير الذذيةل: اذذ اهر ا دي ىف معرضذذة ،ذذ م العذذري، ا ربعذذى، عذذ ء  -3

 م.1877 –ه 1294مل عة وادى النيل ااةرةة، 
-ه513ا د ذذذارى، ،يذذذا  الذذذيةل أبذذذ  الرب،ذذذات ع ذذذي الذذذرمحل بذذذل ليذذذي بذذذل أىب سذذذعيي ) -4

ه : اإلدةاق ىف مساةل ا  ق بس الن  ةس ال ةرةس والك ضيس، ومعذه ، ذاي 577
اإلدةذذذذاق. لديذذذذ  ليذذذذي لذذذذىي الذذذذيةل ع ذذذذي ااييذذذذي، ااك  ذذذذة ال جارةذذذذة  اًد ةذذذذاق مذذذذل

 .1م، الل عة الرابعة، ج1961 –ه 1380الكربى، 
الرنض -د.بيوى ط ادة: معج  ااةلع ات ال   ية، دار العع م لعل اعة والنشر -5

 م.1982-هذ1402
ى شرح هذ : ماشية عع819ابل ةاعة، عز اليةل ليي بل ةاعة ااةر  الشاضع )ت -6

جمي عة الشاضية ىف ععيى ال ةرة  وا ط )تش يل ععى منت شاضية  ا اربرد . ضيل
ابل اااا  ومخسة شروح هلا ، ض لها واع ىن ُبا ليي ع ي الس م شاهس. دار 

 .1م. مج 2014باوت، الل عة ا و   –الك   الععيية 
سة ولدي  مسل هذ : سر صناعة اإلعراي، درا392ابل اىن، أيب الف   عثيان)ت -7

 .1،2م. ج1993 -هذ 1413دمش . الل عة الثادية -هنياو . دار الدع 
-ه 606ا يّذذذذال، ةذذذذا  الذذذذيةل أبذذذذ  ع ذذذذي ا ليذذذذي بذذذذل ع ذذذذي ا بذذذذل مالذذذذ  اللذذذذاةى ) -8

 ه :    672
شذذرح الكاضيذذذة الشذذاضية، مددذذذه وقذذيم لذذذه ع ذذذي ااذذنع  أمحذذذي هرةذذيى، دار ااذذذأم ن لعذذذااث،  -

 . 2م، ج1982 – ه1402الل عة ا و ، 
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شرح ال سهيل ًبل مال ، لدي  د.ليي بيوى ااً  ن ود. ع ي الرمحل السذيي، هجذر  -
 .2م، ج1990-ه 1410، 1لعل اعة والنشر وال  اةأل، ط

ه : أمذذذذا  ابذذذل ااااذذذذ ، دراسذذذذة 646 –ه 570ابذذذل ااااذذذذ ، أبذذذذ  عيذذذرو عثيذذذذان ) -9
عّيذذان .  –ت، دار عيذار بذاو  –ولديذ : ضًذر الذيةل صذاي سذذعييان قذياري. دار ا يذل 

 . 2د.ت، ج
 هذ : 745-هذ654أب  ميان، ليي بل ة س  ال رانط  ا ديلسى )-10
باوت.الل عة ا و  -تذ،ري الن اي، لدي  د. عفي  ع ي الرمحل. مؤسسة الرسالة  -

 م. 1986-هذ1406
 النكث ااسان ىف شرح  اةة اإلمسان، لدي  ودراسة د. ع ي ااسس الف عى، مؤسسة -

 م. 1985 –ه 1405الرسالة، الل عة ا و ، 
ارتشاق الًري مل لسان العري، لدي  وشرح د. را  عثيان ليي، مرااعة: د.  -

 .3م، ج1998 –ه 1418رمًان ع ي ال  اي، مك  ة ا اجنى، الل عة ا و  
ا ًرى، ليي بل مةلفى ا ًر  الشاضع : ماشية ععى شرح ابل عديل ععى ألفية -11

 .1ل ، دار الفكر لعل اعة والنشر وال  اةأل، جابل ما
ه : مديمذذذذة ابذذذذل 808 –ه 732ابذذذذل  عذذذذيون، و  الذذذذيةل ع ذذذذي الذذذذرمحل بذذذذل ليذذذذي ) -12

 عذذذيون، مددذذذه و ذذذرج أمادةثذذذه وععذذذ  ععيذذذه ع ذذذي ا ليذذذي الذذذيروةش، دار ال عًذذذى، ومك  ذذذة 
 .2م، ج2004 –ه 1425دمش ، الل عة ا و   –اهلياةة 

ه : الك اي ذ لدي  وشرح: ع ي 180عيرو بل عثيان بل قَنرب )ت سي  ةه، أب  بشر-13
 .3م، ج1988-ه 1408الس م هارون، ا اجنى، الداهري، الل عة الثالثة، 

 هذ :911 -هذ 849السي طى، ا   اليةل ع ي الرمحل بل أىب بكر) -14
ت جميأل الع ة ا ش ا  والنظاةر ىف الن   لعسي طى، لدي  إبراهي  ليي ع ي ا، مل  عا -

 .3م، ج1987 –ه 1407دمش ،  –العربية 
االالأل السعييي ىف شرح الفرةيي يف الن   والةرق وا ط، لدي  د. د هان نسس  -

 .1،2،ج1977مسس، ا امعة ااس نةرةة، دار الرسالة، ب ياد 
ه : اليرر الع امأل ععى َهأل اهل امأل شرح ةأل 1331الشنديلى، أمحي بل ا مس)ت -15
 –ه 1419  امأل، وضأل م اشيه ليي ابسل عي ن الس د، دار الك   الععيية، الل عة ا و  ا
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 .1،2م،ج1999
 : اادري ، لدي  أمحي ع ي الس ار ا  ادى وع ي 669ابل عةف ر، ععى بل مؤمل )ت -16

 .1م، )بيون دار دشر .ج1972 –ه 1392ا ا   رى، الل عة ا و  
ه : شرح ابل عديل ععى ألفية ابذل مالذ  769 –ه 698يةل ع ي ا )ابل عديل، ُباء ال -17

ه ، ومعه ، اي من ذة ا عيذل ب  ديذ  شذرح ابذل 672 –ه 600أىب ع ي ا ليي ةا  اليةل )
م، الل عذذذذة 1980 –ه 1400الدذذذذاهري،  -عديذذذذل. ليذذذذي لذذذذىي الذذذذيةل ع ذذذذي ااييذذذذي، دار الذذذذااث

 .3العشرون. ج
هذ : ةهري أشعار العري، لدي  د. 4بل أيب ا لاي )ت أواةل نالدرشى، أب  اةي ليي  -18

 .2م، ج1999-هذ 1419دمش . الل عة الثالثة -ليي عع  اهلامش . دار الدع 
ه : رص  اا ال ىف شرح مروق ااعال ، لدي  702ااالدى، أمحي بل ع ي الن ر )ت -19

 ه.1394 ، دمش –أمحي ليي ا راط. مل  عات جميأل الع ة العربية 
د. ميحية اابر الساة : بناء الن  الشعر  ىف ةهري أشعار العري، دراسة دديةة. دار  -20

 م.2018الداهري. الل عة ا و ،  -النشر لعجامعات
ه  شرح 686ابل الناظ ، أب  ع ي ا بير اليةل ليي بل ةا  اليةل ليي بل مال  )ت -21

يذ  ليذذي ابسذل عيذذ ن السذ د، دار الك ذذ  الععييذة، بذذاوت، ابذل النذذاظ  ععذى ألفيذذة ابذل مالذذ ، لد
 م. 2000 –ه 1420الل عة ا و ، 

 ه :761 -هذ 708ابل هشام ا دةارى، أب  ليي ع ي ا بل ة س  ةا  اليةل ) -22
شرح شذور الذه  ىف معرضة ، م العري، اع ىن به ليي أب  ضًل عاش ر، دار إمياء  -

 م.2001 –ه 1422الل عة ا و ،  –ل نان  –باوت  –الااث العرىب 
شرح قلر النيى وبل الةيى، ومعه ، اي: س يل اهليى ب  دي  قلر النيى. ليي لىي  -

 .11م، الل عة 1963 –ه1383مةر–اليةل ع ي ااييي، ااك  ة ال جارةة الكربى
ععيية لعنشر شرح العي ة ال يرةة ىف عع  الع ة العربية، لدي  هادى  ر، دار اليااورى ال -

 .2ج م.2007عّيان ا ردن،  –وال  اةأل 
أوض  ااسال  إ  ألفية ابل مال  ، لدي  ليي لي  اليةل ع ي ااييي.ااك  ة  -

 .2صييا. ج -العةرةة
ختعي  الش اهي وتعًي  الف اةي. لدي  وتععي  ع او مةلفى الةاا . دار الك اي  -
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 م.1986 -هذ 1406العريب. الل عة ا و  
نق ت ااي ى، شهاي اليةل أيب ع ي ا نق ت بل ع ي ا ااي   الروم  ال  ياد :  -23

 .1،2م. مج1977 -هذ 1397باوت، -معج  ال عيان. دار صادر
ه : شرح 643ابل ةعيش، م ض  اليةل أب  ال داء ةعيش بل ععى بل ةعيش اا صعى)ت  -24

باوت،  –أل ةعد ي، دار الك   الععيية اافةل لعزخمشرى، قيم له ووضأل م اشيه إميل بية
 .4،5م،ج2001–ه1422الل عة ا و ،

 )*(ملحق
دار  ،أمحذذذذذي ليذذذذي شذذذذذا،ر لديذذذذ  وشذذذذرح ،ًبذذذذل ق ي ذذذذذة "الشذذذذذعر والشذذذذعراء" الدةذذذذييي ىف رواةذذذذة -1

 :355 2،ج1958ااعارق،
ذَ َ  والذذ   أما والذ  أبكذى وأضن

س ذي  الذ مَش أنن أرى    لدي َترَ، نين أمن
 عى قذي بع ذث ىب ااذيىضيا هجر لي

 ون م هذذذذذذذا ادل َاذذذذذذذَ ًى ،ذذذذذذذل ليعذذذذذذذة
 ً ةعرق الدعى وصع   مىت قعثِ 

 هاةذذذذذذذراتح قعذذذذذذذىب لذذذذذذذذ،ر  تن رَ ،ِذذذذذذذإذا ذ  
 عج ث  لسعى اليهر بيىن وبينها

 والذذذذذ  أمذذذذر   ا مذذذذرأمذذذذاَت وأميذذذذا  
ذذذذذذر  أليفذذذذذس منهذذذذذذا ً   ةروعهيذذذذذذا النَذفن

 عو اهلجذر  وادت ععى ما مل ةكل ب
 شذذذذذر  ون سذذذذذع ي ا نم م عذذذذذيك اا

 لذذيس لذذه صذذرب ثِ عذذوارتذذ  مذذىت ق
 ،يا ادن َفَض العنةف نر  بعمعه  الَدلنذر  
 ضعيا اددًى ما بيننا سكل اليهر

ععذى أمحذي بذل ليذي ااسذل ااراوقذى  الدةييي ىف "شذرح دةذ ان ااياسذة  ىب لذام": أبذ  رواةة -2
ه 1424 الل عذة ا و ، ،3ج ،دار الك ذ  الععييذة ،ععذ  ععيذه  رةذي الشذيخ ،ه 421)ت
 :863-862،  م2003 –

 أما والذ  أبكى وأضنَ َ  والذ 
 لدي َترَ، نين أمنس ي  ال مَش أنن أرى  

 عذذذذذةضيذذذذذا م هذذذذذا ادل َاذذذذذَ ًى ،ذذذذذل لي
 عج ث  لسعى اليهر بيىن وبينها

 والذذذذذ  أمذذذذر   ا مذذذذرأمذذذذاَت وأميذذذذا  
 ةروعهيذذذذا الذذذذذذعرأليفذذذذس منهذذذذذا ً 

 ون سع ي العشان م عذيك ااشذر  
 بيننا سكل اليهرضعيا اددًى ما 

أب  ا،رن حيىي بل ععى  ،رواةة الدةييي ىف"شرح دة ان ااياسة  ىب لام" :ا لي  ال ربةزى - -3
دار  ،ه  ، ذذذ  م اشذذذيه  رةذذذي الشذذذيخ502بذذذل ليذذذي بذذذل مسذذذل بذذذل بسذذذلام الشذذذي ال )ت

 :748-747 2م،: ج200 –ه 1421باوت، الل عة ا و ،  –الك   الععيية 
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ذذذذذذذذَ َ  والذذذذذذذذذ أمذذذذذذذذا والذذذذذذذذذ  أبكذذذذذذذذى   وأضن
ذذذذذذذذذذي  الذذذذذذذذذذ مَش أنن أرى س   لدذذذذذذذذذذي تَذذذذذذذذذذرَ، نين أمن
 ةضيذذذذذذذذذذذذذا م هذذذذذذذذذذذذذا ادل َاذذذذذذذذذذذذذَ ًى ،ذذذذذذذذذذذذذل ليعذذذذذذذذذذذذذ

  عج ث  لسعى اليهر بيىن وبينها

 أمذذذذاَت وأميذذذذا والذذذذذ  أمذذذذر   ا مذذذذر 
 أليفذذذذذذس منهذذذذذذا ًةروعهيذذذذذذا الذذذذذذذعر
 ون سذذذذذع ي ا نم م عذذذذذيك ااشذذذذذر  
 ضعيا اددًى ما بيننا سكل اليهر

ى رِّ  ىب ليي ع ي ا بل بذَ  "ن يه واإلةًاح عيا وقأل ىف الة اح، اي ال " ىف الدةييي رواةة -4
 ،1ج ،لنجذذذيى انصذذذ مرااعذذذة ععذذى ا ،لديذذذ  د. مةذذلفى مجذذذااى ،ه 582ااةذذرى )ت
 :184،  1980الل عة ا و 

ذذ  َ َ  والذذذ أمذذا والذذذ  أبكذذى وأضن
 الذذذذ مَش أنن أرى      لدذذذذي تَذذذذرَ، نين أ ذذذذ ط

 إذا ذ،ذذذذذذذذرت ةذذذذذذذذراتح قعذذذذذذذذىب لذذذذذذذذذ،رها
 ى تَذننذذذذذَيى إذا مذذذذذا اسذذذذذ  هاتكذذذذذاد ةذذذذذي

 ً ةعرق الدعى :وصع   مىت قعثِ 
 عذذذذذذذةضيذذذذذذذا م هذذذذذذذا ادل َاذذذذذذذَ ًى ،ذذذذذذذل لي
 عج ث  لسعى اليهر بيىن وبينها

 والذذذذذ  أمذذذذر   ا مذذذذرأمذذذذاَت وأميذذذذا  
 ةروعهيذذذذذا الزاذذذذذرأليفذذذذذس منهذذذذذا ً 

 ،يا ادن َفَض العنةف نر  بعمعه  الَدلنذر  
ذذذر   ًن  وةن ذذذث  ىف أطراضهذذذا الذذذ رن  ا  

 لذيس لذه صذرب :ثِ عذ قوارت  مذىت
 ون سذذذذذع ي ا نم م عذذذذذيك ااشذذذذذر  
 ضعيا اددًى ما بيننا سكل اليهر

 –دار الك ذذذاي العذذذرىب ،ه 276بذذذل ق ي ذذذة الذذذيةن رى )تً "عيذذذ ن ا   ذذذار"رواةذذذة الدةذذذييي ىف -5
-138  4، جم1925 –ه 1343ط عذذذذة مةذذذذ ري عذذذذل دار الك ذذذذ  ااةذذذذرةة،  ،بذذذذاوت
139: 

ذذذذذذذذذَ َ  والذذذذذذذذذذ  ذ أمذذذذذذذذذا والذذذذذذذذذذ  أبكذذذذذذذذذى وأضن
ذذذذذذذذذذذي  الذذذذذذذذذذذ مَش أنن أرى س   لدذذذذذذذذذذذي تَذذذذذذذذذذذرَ، نين أمن
 ضيذذذذذذذذا هجذذذذذذذذر ليعذذذذذذذذى قذذذذذذذذي بع ذذذذذذذذث ىب ااذذذذذذذذيى

 دل َاذذذذذذذذذذذذذذذذذَ ًى ،ذذذذذذذذذذذذذذذذذل ليعذذذذذذذذذذذذذذذذذةون م هذذذذذذذذذذذذذذذذذا ا 
 ً ةعذذذذذذذذذذرق الدعذذذذذذذذذذى وصذذذذذذذذذع   مذذذذذذذذذذىت قيذذذذذذذذذذل

 عج ذذذذذذذذذذذث  لسذذذذذذذذذذذعى الذذذذذذذذذذذيهر بيذذذذذذذذذذذىن وبينهذذذذذذذذذذذا
 إذا ذ،ذذذذذذذذذذذذذذذذذرت ةذذذذذذذذذذذذذذذذذراتح قعذذذذذذذذذذذذذذذذذىب لذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،رها

 هل ال اي إً أن قعىَب ل  دان

 والذذذذذذ  أمذذذذذر   ا مذذذذذرأمذذذذذاَت وأميذذذذذا  
 ةروعهيذذذذذذا الذذذذذذذعر أليفذذذذذذس منهذذذذذذا ً

 وادت ععذذى مذذا مل ةكذذل بعذذو اهلجذذر  
  نم م عذذذذذذذذيك ااشذذذذذذذذر  ون سذذذذذذذذع ي ا

 لذذذذيس لذذذذه صذذذذرب وارتذذذذ  مذذذذىت قعذذذذثِ 
 ضعيذا اددًذذى مذا بيننذذا سذكل الذذيهر
 ،يذذا ادنذذ َفَض العنةذذف نر  بعمعذذه  الَدلنذذر  
 مل ا ير ِقيَي الرمِ  ًمان ا ير  

، اع ىن ل ع ي الرمحل بل أىب بكر السي طىية    ال "شرح ش اهي اا ىن" يي ىفرواةة الدةي -6
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ا يعيذذذذة ال هيذذذذة كةذذذذر،  ،الشذذذذنديلى الا،ذذذذزى ب ةذذذذ ي ه الشذذذذيخ ليذذذذي ليذذذذ د ابذذذذل ال  ميذذذذي
 :62  م1904

 داٌر عرض  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس لعيعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاِت 
 ،أدذهذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذآلِن لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ةذذذ ذذ يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذّرا
 إذا قعذذذذذذذذذذذذذذث هذذذذذذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذذذذذس أسذذذذذذذذذذذذذذذع  ةهيجذذذذذذذذذذذذذذذىن

 ،ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرت ةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراتح قعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىب لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،رهاإذا ذ 
ذذذذذذذذذذذذذذذذي  الذذذذذذذذذذذذذذذذ مَش أنن أرى س   لدذذذذذذذذذذذذذذذذي تَذذذذذذذذذذذذذذذذرَ، نين أمن
 وصذذذذذذذذذذذذع   مذذذذذذذذذذذذذىت قعذذذذذذذذذذذذذث ً ةعذذذذذذذذذذذذذرق الدعذذذذذذذذذذذذذى
 َصذذذذذذذذذذَيقنِث، أان الةمذذذذذذذذذذ ُّ ااةذذذذذذذذذذاي الذذذذذذذذذذذى بذذذذذذذذذذه
 ضيذذذذذذذذذذذذذا م ذذذذذذذذذذذذذذا ا ميذذذذذذذذذذذذذاء مذذذذذذذذذذذذذا د مذذذذذذذذذذذذذِث ميذذذذذذذذذذذذذةً 
 تكذذذذذذذذذذذذذذذذاد ةذذذذذذذذذذذذذذذذيى تَذننذذذذذذذذذذذذذذذذَيى إذا مذذذذذذذذذذذذذذذذا اسذذذذذذذذذذذذذذذذ  ها
 ضيذذذذذذذذذذذا هجذذذذذذذذذذذر ليعذذذذذذذذذذذى قذذذذذذذذذذذي بع ذذذذذذذذذذذث ىب ااذذذذذذذذذذذيى 
 ون م هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ادل َاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ ًى ،ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ليعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

 ات  اِاَيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى بَروااذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذألٍ ِشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيم ضعيسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذث عَ 
 ذاك الزمذذذذذذذذذذذذذذذذذذان الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى مًذذذذذذذذذذذذذذذذذذى ًو عاةذذذذذذذذذذذذذذذذذذيٌ 

 عج ث  لسعى اليهر بيىن وبينها

 سذذذذذذذذذذذذذذفر آثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار ها يشوأ ذذذذذذذذذذذذذرى بذذذذذذذذذذذذذذاِت ا ذذذذذذذذذذذذذذ 
 ان عةذذذذذذذذذذذذذر  وقَذذذذذذذذذذذذذين َمذذذذذذذذذذذذذرم ابلذذذذذذذذذذذذذيارةنل مذذذذذذذذذذذذذل بعذذذذذذذذذذذذذي

 عذذذذذذذذذذذأل الفجذذذذذذذذذذذردسذذذذذذذذذذذي  الةذذذذذذذذذذذ ا مذذذذذذذذذذذل ميذذذذذذذذذذذ  ةلم 
 الَدلنذذذذذذذذذذذذذذذر  ،يذذذذذذذذذذذذذذذا ادنذذذذذذذذذذذذذذذ َفَض العنةذذذذذذذذذذذذذذذف نر  بعمعذذذذذذذذذذذذذذذه  

 عرأليفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس منهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ً ةروعهيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 لذذذذذذذذذذذذذذيس لذذذذذذذذذذذذذذه صذذذذذذذذذذذذذذرب ثعذذذذذذذذذذذذذذوارتذذذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذذذىت ق

 ت ذذذذذذذذذذذذذارة   مذذذذذذذذذذذذذٍ   ذذذذذذذذذذذذذاَمَر الدعذذذذذذذذذذذذذَ  أو سذذذذذذذذذذذذذ ر  
 ون م ذذذذذذذذذذذذذذذا ا مذذذذذذذذذذذذذذ ات  مذذذذذذذذذذذذذذا ضذذذذذذذذذذذذذذي  الدذذذذذذذذذذذذذذرب  
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر   ًن  وةن ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذث  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل أطراضهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ورن    
 وادت ععذذذذذذذذذذذذذذى مذذذذذذذذذذذذذذا مل ةكذذذذذذذذذذذذذذل ة عذذذذذذذذذذذذذذو اهلجذذذذذذذذذذذذذذر  

 ون سذعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي ا ةذذذذذذذذذام مذذ عيك الذذ شذذذذر  
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَع   ا  ل ةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرلنذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذًيا مذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أورن السم

ذذذذذذذذذذذِيرن ةدذذذذذذذذذذذذألن ضعذذذذذذذذذذذ  الشذذذذذذذذذذذذكر   ذذذذذذذذذذذَث مذذذذذذذذذذذذا تَذدن  ت ار،ن
 ضعيا اددًى ما بيننا سكل اليهر

ويف شذذذذرح أشذذذذذعار )ومذذذذادي طعذذذذأل يف ااعجذذذذ  الك ذذذذا وااد يف تكيعذذذذة الزبيذذذذي  يف مذذذذادي  ط   ع ، 
 :957اهلذليس   

 دسي  الة ا مل مي  ةلعأل الفجر      إذا قعث هذا مس أسع  ةهيجين       
 

                                                           

م :  زادة ا دي ول  ل اي العري، 1093 –ه 1030  ال  يادى، ع ي الدادر بل عير )1)
م، 1997 –ه 1418لدي  وشرح ع ي الس م هارون، مك  ة ا اجنى، الل عة الرابعة، 

 .259-258،  3ج
باوت،  –الك   الععيية    الدا ، أب  ععى إمساعيل بل الداس  ال  يادى: ، اي ا ما ، دار2)

 .150-148،  1)د.ت ، ج
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  أب  سعيي ااسل بل ااسس السكرى: شرح أشعار اهلذليس، لدي : ع ي الس ار أمحي ضراج، 3)
 .958-956،  2رااعه: لي د ليي شا،ر، مك  ة العروبة، )د.ت ، ج

م  الشي ال   ا لي  ال ربةزى، أب  ا،رن حيىي بل ععى بل ليي بل مسل بل بسلا4)
ه : شرح دة ان ااياسة  ىب لام، ،   م اشيه  رةي الشيخ، دار الك   الععيية 502)ت
 .748-747   2م، ج2000 –ه 1421الل عة ا و ،  –باوت  –

ه : شرح دة ان ااياسة  ىب لام، دار 421  أب  ععى أمحي بل ليي بل ااسل ااراوقى )ت5)
 . 863-862،  3م، ج2003 –ه 1424ل عة ا و ، ال –باوت  –الك   الععيية 

 
  : 276  ابل ق ي ة اليةن رى، أب  ليي ع ي ا بل مسع  )ت6،7)
ه 1343باوت، ط عة مة ري عل دار الك   ااةرةة،  –عي ن ا   ار، دار الك اي العرىب -

 .139-138،  4م، ج1925 –
 .564-563،  2، ج1958اعارق، الشعر والشعراء، لدي : أمحي ليي شا،ر، دار ا  -
ه : ل اي اآلداي، لدي : أمحي ليي شا،ر، منش رات 584 –ه 448  أسامة بل مندذ )8)

 .412م،  1987 –ه 1407اليار السعفية لنشر العع ،  –الداهري  –مك  ة السنة 
 ه : ، اي ال ن يه واإلةًاح عيا وقأل ىف582  ابل بّرِى ااةرى، أب  ليي ع ي ا )ت9)

الة اح، لدي : د. مةلفى مجااى، مرااعة: ععى النجيى انص ، اهليئة العامة 
 .184   1، ج1980لعك اي، الل عة ا و ، 

 السي طى، ا   اليةل ع ي الرمحل بل أىب بكر: شرح ش اهي اا ىن، اع ىن ب ة ي ه: 10)
 .62،  1904، الشيخ ليي لي د بل ال  ميي الا،زى الشنديلى، ا يعية ال هية كةر

  ىف شرح اافةل ًبل ةعيش، م ض  اليةل أب  ال داء ةعيش بل ععى بل ةعيش 11)
ه : شرح اافةل لعزخمشرى، قيم له ووضأل م اشيه إميل بيةأل ةعد ي، دار 643اا صعى،)

،وشرح أشعار 493،  4م،ج2001–ه1422باوت، الل عة ا و ، –الك   الععيية 
ىف معج  ال عيان لياق ت ااي ى، شهاي اليةل أيب ع ي ، و 956، 2اهلذليس لعسكرى،ج

 -هذ 1397باوت، -ا نق ت بل ع ي ا ااي   الروم  ال  ياد  . دار صادر
 :534،  1م. مج1977

ا ع فنر   ِ داٌر عرض  ها   وأ رى بذاِت ا يِش آنَت   لعيعى بذاِت الَ سن
 :62ويف شرح ش اهي اا ىن لعسي طى   -

ا َسفنر  لعيعى بذا ِ داٌر عرض  ها   وأ رى بذاِت ا يِش آنَت   ِت الَ سن



 تفعيل منظومة السكاكي التحليلية فى "مفتاح العلوم"جتربة نقدية فى رائية أبى صخر اهلذلي       ــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

139 

دد 
الع

47 

139 

                                                                                                                                        

 : مل بعيان .148  1  ىف ا ما  ج12)
ه ، لدي  702رص  اا ال ىف شرح مروق ااعال  محي بل ع ي الن ر ااالدى )ت -

: 326    -ه1394دمش ،  –أمحي ليي ا راط، مل  عات جميأل الع ة العربية 
 ، و: مل بعيان.مآلَن بف   الن ن

 : ابليارةل مل بعيان، وبعي :62شرح ش اهي اا ىن لعسي طى   -
 دسي  الةم ا مل مي  ةلمعأل  الفجر   إذا قعث  هذا مس أسع  ةهيجىن

، وىف سر صناعة اإلعراي ًبل اىن، أيب الف   493  4شرح اافةل ًبل ةعيش ج -
دمش . الل عة الثادية -ع هذ  دراسة ولدي  مسل هنياو . دار الد392عثيان)ت
، وىف النكث ااسان ىف شرح  اةة اإلمسان 439،  2م. ج1993 -هذ 1413

ه ، لدي  ودراسة د. ع ي ااسس 745 يب ميان الن  ى ا ديلسى ال رانطى )ت
 : ِم اآلَن، و:305م،  1985 –ه 1405الف عى، مؤسسة الرسالة، الل عة ا و ، 

 .مل بعيان
ععى َهأل اهل امأل شرح ةأل ا  امأل لعشنديلى، أمحي بل اليرر الع امأل  -

ه ، وضأل م اشيه ليي ابسل عي ن الس د، دار الك   الععيية، 1331ا مس)ت
 : مل بعيان .443   1م،ج1999 –ه 1419الل عة ا و  

 :مانآلن، ابليارةل مل بعيان.956  2شرح أشعار اهلذليس لعسكرى، ج  -
 : بعيَها .534  1ت ااي ى مجوىف معج  ال عيان لياق   -
مذق د ن )ِملن  ،ثا ىف أشعار العري الفة اء ،يا ةد   أب  ميان ا ديلسى، وإن   -

،ان ً ةك ن إً ضييا ًم ال عرة  بعيها ظاهري ً مي ية، ض  حيفأ مل ، مه : ِم 
ة الرمال، أى مل الرال. ادظر: أب  ميان الن  ى ا ديلسى: النكث ااسان ىف  اة

. وادظر أةًا: ااالدى: رص  اا ال ىف شرح مروق ااعال،   305اإلمسان،  
" إذا ،ان بعيها ًم 325-326 ، وذ،ر أن مل العري مل   حيذق د ن "ملن

ال عرة ، مثل: ِم الد م وِمآلن، واس شهي ب يث أىب صًر . ومل هذ  ا شعار ق   أىب 
 د او:

 َوَل  َأصَ   ا ِمعَ ةى َأ،َثرا      َوما أَدذنَزَر الَلرَق ضيَيل درى    
وق   قيس بل ا لي  ىف مذه  ه مل ةهري أشعار العري  ىب اةي الدرشى)ت يف أواةل 

-هذ 1419دمش . الل عة الثالثة -هذ ، لدي  د. ليي عع  اهلامش . دار الدع 4ن
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ِ ومال        وثعع ة ا  يار 648  2م، ج1999 رهط :     وسالين م الكاهَنسن
 الد اق 

وبيث أىب صًر شاهي عني مل ةد   مل الن اي إن ض  ة "اآلَن" ععى الظرضية بيليل  
ارها ىف ال يث. ادظر: أمحي بل ا مس الشنديلى: اليرر الع امأل ععى َهأل اهل امأل شرح 

، وذ،ر أب  ميان ا ديلسى أن الكسري ىف بيث أىب صًر 443  1ةأل ا  امأل. ج
كل، أو هى بناء، مثل: ش اِن وسياِن . ادظر: ارتشاق الًري مل  إما إلعرابه جمرورًا

لسان العري، لدي  وشرح د. را  عثيان ليي، مرااعة: د. رمًان ع ي ال  اي، 
. وقي ذ،ر ابل 1423،  3م، ج1998 –ه 1418مك  ة ا اجنى، الل عة ا و  

 رق الععة،  ةعيش ىف شرح اافةل " أن الن ن السا،نة ىف "مل " مذضث لش هها
ض  ذق اتري ًل داء السا،نس، ومثمل ب يث أىب صًر، والدياو ضيه ال  رة  ،يا قا ، 

، 4أى: ِمَل اآلن، وقي لذق لًري مل ال ًفي  . ادظر: شرح اافةل. ج
-439،  2، وادظر ،ذل : ابل اىن: سر صناعة اإلعراي، ج493-494 

440. 
 : برمسيها.148  1  ىف ا ما  ج13)

 :957  2رح أشعار اهلذليس لعسكرى جىف ش -
 صَيضنث  .....،    وبعي : .. برمسيها ضعيا تنّكرا
 وىف اليمأل إنن ،ذمبث  ابا  شاهيٌ 
 صذذذذربت  ضعيذذذذا عذذذذا  دفسذذذذى وشذذذذفمها
 إذا مل ةكذذذذذذذذذذذذذل بذذذذذذذذذذذذذس اا ي ذذذذذذذذذذذذذس رِديٌ 
 إذا قعث  هذا مس أسع  ةهيجىن

 ة ذذذذذذذذسِّ مذذذذذذذذا أ فذذذذذذذذى ،يذذذذذذذذا بذذذذذذذذّس ال ذذذذذذذذير   
   الةذذذذذرب  عجذذذذذارة  مذذذذذا أتتذذذذذى بذذذذذه   عذذذذذ

ر    س ى ذ،ر شىٍء قي مًى َدَرَو الذِّ،ن
 دسي  الةم ا مل مي  ةلأل الفجر

 
 :412  ىف ل اي ا ل اي  سامة بل مندذ   14)

 وأ وعيها ابهلجر ما طعأل الفجر    وإل آتيها أرةي ع اُبا
 :958   2و ىف شرح أشعار اهلذليس لعسكرى ج- 

 ابلةُّرنم ما وض  الفجر أو اتِذ ا وإل آلتيها لكييا ت ثيَ ىن  
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" ق   958  2  ىف شرح أشعار اهلذليس لعسكرى ج15) : اع ٍي. وااء ىف ض ط "ضأُبث 
: " وسألث   سي  ةه ىف ابي اشااك الفعل ىف أنن واددلاع اآل ر مل ا و  الذى عيل ضيه أنن

 ا عيل عل ق   الشاعر ل عض ااجااةس:
 مىت ما أ،اد أاي   ضأُبث    ضيا ه  إً أن أراها ضجاءي  

ضدا : أدث ىف "أُبث" اب يار، إن شئث محع ها ععى أنن   أى ضنة ث[ وإن شئث مل 
". ادظر: سي  ةه، أب  بشر عيرو  ليعها ععيه ضرضعث، ،أد  قعث: ما ه  إً الرأى  ضأُبث 

ه : الك اي ذ لدي  وشرح: ع ي الس م هارون، ا اجنى، 180بل عثيان بل قَنرب )ت
. وقي أشار احملد  ىف اهلامش إ   54  3م، ج1988-ه 1408، الل عة الثالثة، الداهري

 دس ة ال يث لعروي بل مزام ودس ة ابل الشجرى إن  لكثا عزي.
 : أتي ها.412  ىف ل اي اآلداي  سامة بل مندذ   16)

 :958  2ىف شرح أشعار اهلذليس لعسكرى، ج -
 اسى ..   ..،يا ت ن  وأدسى الذى قي ائث  ،ييا أق له 

 وبعي : 
 ًو أتذذذذذذذذذذذذذذذذذ ىف عثرتذذذذذذذذذذذذذذذذذى بعزميذذذذذذذذذذذذذذذذذة
 ضأراأل مثعى مس ائذث  من مًسذا
 ض   َا ىف وصل الظن ن إذا َولَ 

 أذ مُّ ل  ا نَم ضييا وَلثن لنا

 مل ا مر مىت لًر ا عس  ا  زنر   
ذذذذذر    أقذذذذذ   مذذذذذىت ةذذذذذ ٌم ةكذذذذذ ن لذذذذذه ة سن
ذذذذذذذذذر    ًو لذذذذذذذذذذٍي ن ليذذذذذذذذذَل ةذ ننزهلذذذذذذذذذا الَدسن

ر  وما لعيا  ىف الذ  ى بيننا ع ذن
 
 : شيا، و" وىف عظيها وقر".148  ا ما    17)
 :563  2  الشعر والشعراء ًبل ق ي ة ج18)

ِ منها ً ةَروع هيا النّذفنر   لدي تَرَ، نين أمنس ي  ال مَش أن أرى       أِلَفسن
 3،وشرح ااياسة لعيراوقى ج747 2يف شرح دة ان ااياسة لع ربةزى ج - 
 4، وعي ن ا   ار ًبل ق ي ة ج62هي اا ىن لعسي طى  ،وشرح ش ا862 
 :418  1، وا ما  ج412، ول اي اآلداي  سامة     بل مندذ   138 

ِ منها ً ةَروع هيا الذعر   لدي تَرَ، نين أمنس ي  ال مَش أن أرى       أِلَفسن
وىف شرح  ،184، اي ال ن يه واإلةًاح عيا وقأل ىف الة اح ًبل برى ااةرى،     -

 : 957  2أشعار اهلذليس لعسكرى ج
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ر   ِ منها ً ةَروع هيا الزمان  لدي تَرَ، نين ......       ألِيَفسن
 : ما ةةنعل.412  ىف ل اي اآلداي  سامة بل مندذ   19)
ًنر .148  1  ا ما  ج20)  : النم

 : وةن ث  مل أطراضها ورٌن  ًر.62شرح ش اهي اا ىن لعسي طى     -
، وىف ال ن يه واإلةًاح 957   2أشعار اهلذليس لعسكرى ج ىف شرح - ًنر  : تن ث.. ا  

ًنر.184  1ج  : ا  
  ىف اإلدةذذاق ىف مسذذاةل ا ذذ ق بذذس الن ذذ ةس ال ةذذرةس والكذذ ضيس ًبذذل ا د ذذارى، ،يذذا  21)

ه ، لدي  ليي لىي اليةل 577-ه513اليةل أب  الرب،ات ع ي الرمحل بل ليي بل أىب سعيي )
 : دفًة.253 1م، الل عة الرابعة، ج1961 –ه 1380ع ي ااييي، ااك  ة ال جارةة الكربى، 

ه  ىف: شذذذرح شذذذذور 761ابذذذل هشذذذام ا دةذذذارى، أبذذذ  ليذذذي ع ذذذي ا ةذذذا  الذذذيةل )ت -
الذذذذه  ىف معرضذذذة ،ذذذ م العذذذري، اع ذذذىن بذذذه ليذذذي أبذذذ  ضًذذذل عاشذذذ ر، دار إميذذذاء الذذذااث 

: ِهذذذذذزي، 123م،  2001 –ه 1422ا و ، الل عذذذذذة  –ل نذذذذذان  –بذذذذذاوت  –العذذذذرىب 
و،ذل  يف: شرح قلر النيى وبل الةيى، لدي  ليي لىي اليةل ع ي ااييي، ااك  ة 

، وشذذذرح 226،  11م، الل عذذذة 1963         –ه1383مةذذر–ال جارةذذة الكذذذربى
ه ععذذى   ألفيذذة ابذذل مالذذ  أىب ع ذذي 769 –ه 698ابذذل عديذذل، ُبذذاء الذذيةل ع ذذي ا )

ه  لديذذ  ليذذي لذذىي الذذيةل ع ذذي ااييذذي، دار 672 –ه 600ةذذا  الذذيةل ) ا ليذذي
بذذذذذل هشذذذذذام أةًذذذذذا: شذذذذذرح 20،  3م، ج1980 –ه 1400الدذذذذذاهري،  -الذذذذذااث ، ًو

العي ذذذة ال يرةذذذة ىف ععذذذ  الع ذذذة العربيذذذة، لديذذذ  هذذذادى  ذذذر، دار اليذذذااورى الععييذذذة لعنشذذذر 
اسذذذال  إ  ألفيذذذة ابذذذل ، وىف أوضذذذ  ا206  2ج ذذذذ2007عّيذذذان ا ردن،  –وال  اةذذذأل 

-مالذذ ،ًبل هشذذام ا دةذذار ، لديذذ  ليذذي ليذذ  الذذيةل ع ذذي ااييي.ااك  ذذة العةذذرةة
وشرح ابل الناظ ، أيب ع ي ا بير الذيةل ليذي بذل ةذا  الذيةل  ،227  2صييا. ج

ه  ععى ألفية ابل مال ، لدي  ليي ابسل عي ن الس د، دار 686ليي بل مال  )ت
، واادري ًبل 262م،  2000 –ه 1420باوت، الل عة ا و ،  الك   الععيية،

 ، لديذذذذذ  أمحذذذذي ع ذذذذي السذذذذ ار ا ذذذذ ادى وع ذذذذذي ا 669عةذذذذف ر، ععذذذذى بذذذذل مذذذذؤمل )ت
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، وشذذرح 162  1م،)بذذيون دار دشذذر .ج1972 –ه 1492ا  ذذ رى، الل عذذة ا و  
ل ع ي ا بل مال  الكاضية الشاضية ًبل مال  ا ّيال، ةا  اليةل أب  ع ي ا ليي ب

اللذذاةى: شذذرح الكاضيذذة الشذذاضية، مددذذه وقذذيم لذذه ع ذذي ااذذنع  أمحذذي هرةذذيى، دار ااذذأم ن 
، وىف هذذذذذذذامش تذذذذذذذذ،ري 803،  2م، ج1982 –ه 1402لعذذذذذذذااث، الل عذذذذذذذة ا و ، 

هذ ، لدي  د. عفي  ع ذي الذرمحل. مؤسسذة 745-هذ654الن اي  ىب ميان ا ديلسى)
، وىف ماشذذذية ا ًذذرى، ليذذذي بذذذل 320م   1986-هذذذذ1406الرسذذالة.الل عة ا و  

مةذذلفى ا ًذذر  الشذذاضع ، ععذذى شذذرح ابذذل عديذذل ععذذى ألفيذذة ابذذل مالذذ ، دار الفكذذر 
، وىف االذذذالأل السذذذعييي ىف شذذذرح الفرةذذذيي  ذذذ   195  1لعل اعذذذة والنشذذذر وال  اةذذذأل،ج

 –الة الذذيةل السذذي طى، لديذذ  د. د هذذان نسذذس مسذذس، ا امعذذة ااس نةذذرةة، دار الرسذذ
، وهى الرواةة ااً ذاري 148  1،، وىف ا ما  لعدا  ج399  1،ج1977ب ياد، 

 ىف هذ  اليراسة ،يا سيأتى ىف لعيل الة ري ال ش يهية ىف ال يث .
ااءت  564  2و،ذل  الشعر والشعراء ج 139  4ىف عي ن ا   ار ًبل ق ي ة ج  -

 رواةة الشلر ا و  مل ال يث:
 ،يا اد فض العةف ر بععه الدلر  لذ،رها إذا ذ،رت ةراتح قعىب

 1، وىف ال ن يه واإلةًاح ًبل بّرِى ج62و،ذل  ىف شرح ش اهي اا ىن لعسي طى  
، وااء بعي  ىف عي ن 957  2، وىف شرح أشعار اهلذليس لعسكرى ج184 

 ا   ار ًبل ق ي ة:
 ير  مل ا ير ِقيَي الرمِ  ًمان ا  هل ال اي إً أن قعىَب ل  دان 

: ضذذذاي، و،ذذذذل  ىف ارتشذذذاق الًذذذري مذذذل لسذذذان 646  2ىف أمذذذا  ابذذذل ااااذذذ  ج -
العري  ىب ميان ا ديلسى، لدي  وشرح د. را  عثيان ليي، مرااعة: د. رمًذان 

، وىف 1383  3م،ج1998 –ه 1418ع ي ال  اي، مك  ة ا اجنى، الل عة ا و  
اهي  ليذذي ع ذذذي ا، مل  عذذات جميذذذأل ا شذذ ا  والنظذذاةر ىف الن ذذذ  لعسذذي طى، لديذذذ  إبذذر 

، وىف هذذذذذامش شذذذذذرح 677،  3م، ج1987 –ه 1407دمشذذذذذ ،  –الع ذذذذذة ابلعربيذذذذذة 
ال سذذذذهيل ًبذذذذل مالذذذذ   يذذذذا  الذذذذيةل ليذذذذي بذذذذل ع ذذذذي ا بذذذذل ع ذذذذي ا اللذذذذاةى ا يّذذذذال 

ه ، لدي  د.ليذي بذيوى ااً ذ ن ود. ع ذي الذرمحل السذيي، 672-ه 606ا ديلسى )
 . 196،  2م، ج1990-ه 1410، 1شر وال  اةأل، طهجر لعل اعة والن
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 : روعٌة.412ىف ل اي اآلداي  سامة بل مندذ   - 
 : أدىن.184  1  ال ن يه واإلةًاح ًبل برى، ج22)
 : ا ه ا .148  1  ا ما  لعدا  ج23)
 : ضندًَى ه م.148   1  ا ما  لعدا  ج24)

 :959   2ىف شرح أشعار اهلذليس لعسكرى ج -
 وةَذ ني و َملن ...  لندًى ه م النفس ...                  
 :958  2  بعي  ىف شرح أشعار اهلذليس لعسكرى ج25)

يث الي َم صرض ه   ا َشزنر   مديًيا ،أنن مل حي   لنا  لًة َعرنصاَء ِمرمَت 
ِعه مل ةكاث أن تةي نا ر   ععى رِسن  د اة  ةرمينا ُبا معه الَدذذذذذذين

 :563  2ء ًبل ق ي ة ج  الشعر والشعرا26)
 ضيا هجر ليعى .............       وادت ععى ما مل ةكل ة عو اهلجر          
 :62شرح ش اهي اا ىن لعسي طى     -

 وادت ععى ما مل ةكل ة عو اهلجر ضيا هجر ليعى قي بع ث بنا اايى 
 2، وىف شرح أشعار اهلذليس لعسكرى ج138  4عي ن ا   ار ًبل ق ي ة ج  -

 958: 
 وادت ععى ما مل ةكل بعو اهلجر    ضيا هجر ليعى ...

، وعي ن 62، وشرح ش اهي اا ىن لعسي طى  563  2  الشعر والشعراء ًبل ق ي ة ج27)
 2، وشرح أشعار اهلذليس ج148  1، وا ما  لعدا  ج138  4ا   ار ًبل ق ي ة ج

 : م عيك.958 
، 412ول اي ا ل اي  سامة بل مندذ   ، 747  2شرح دة ان ااياسة لع ربةزى ج  -

 :  ضيا م ها، م عيك . 184  1وال ن يه واإلةًاح ًبل برى ج
 :  863  3شرح دة ان ااياسة لعيراوقى ج - 

 ون سع ي العشان م عيك ااشر ضيا م ها ........                    
 :62  شرح ش اهي اا ىن لعسي طى   28)

 لنا أبيا ما أورن السع  ال ةر   يسث .........  ضع                    
 : ضعيسث .148  1ا ما  لعدا  ج  -
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: أليس، ما أورن. وبعي  ىف شرح ش اهي اا ىن 958  2شرح أشعار اهلذليس ج  -
 وا ما  وشرح أشعار اهلذليس:

َث ما تدنِيرن ةدألن ول  الشكر   ًو عاةٌذ ذاك الزمان الذى مًى   ت ار،ن
، وال ن يه واإلةًاح 62، وشرح ش اهي اا ىن  564  2والشعراء ًبل ق ي ة ج  الشعر 29)

 2، وىف شرح أشعار اهلذليس ج148  1، وا ما  لعدا  ج184  1ًبل برى ج
 957: 

 وارت  مىت قعِث ليس له صرب وصع   مىت قعِث ً ةعرق الِدعى
عيا لفأ قعِث ىف الشلر  138  4وااءت هذ  الرواةة لع يث ىف عي ن ا   ار ًبل ق ي ة ج

شعر والشعراء ىف الشلرةل " ا و ، ضدي ااء: قيل، وأظل أ ا  لأ مل الناسخ إذ هى ىف ال
 .قعِث"

 : ما دمِث ضيه .148   1  ىف ا ما   لعدا  ج30)
  د. سعي ع ي العزةز مةع ح: ىف ال   ة العربية وا سع بيات العسادية، آضان ايةيي. جمعس 31)

 .68، 60-56،  2003اامعة الك ةث، الل عة ا و   –لععيىالنشر ا
 .52  د. سعي مةع ح: يف ال   ة العربية وا سع بيات العسادية.  32)
 .56-55  الساب ،  33)
 .62  د. سعي مةع ح: يف ال   ة العربية وا سع بيات العسادية  34)

إث ات  ومعاديات )دفى  ضدط أم )*  هل الع قة بس أازاء أص   ال يان هى ع قات م امات )
 ت ،يي وتدرةر و ... إخل؟

 .63  د. سعي مةع ح: يف ال   ة العربية وا سع بيات العسادية،  35)
 .72-71  د. سعي مةع ح: ىف ال   ة العربية وا سع بيات العسادية،  36)
 .5  1  ال  يادى:  زادة ا دي ج37)
هذ : ماشية ععى شرح 819اةر  الشاضع )ت ابل ةاعة، عز اليةل ليي بل ةاعة ا 38)

جمي عة الشاضية ىف ععيى ال ةرة  وا ط )تش يل ععى منت شاضية ابل  ا اربرد . ضيل
 –اااا  و مخسة شروح هلا ، ض لها واع ىن ُبا ليي ع ي الس م شاهس. دار الك   الععيية 

رم ا به " ةشا إ  السيي . وق له: " ععى ما ص117   1م. مج 2014باوت، الل عة ا و  
الشرة  ا راال، وقي ددل ابل ةاعة ، مه هنا دًةا مل ، اي ا راال " ااة اح ىف شرح 

 .10-8ااف اح،  
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 .118-117  ادظر:ابل ةاعة: ماشية ععى شرح ا اربرد ،  39)
ه : مديمة ابل 808 –ه 732  ادظر: ابل  عيون، و  اليةل ع ي الرمحل بل ليي )40)

عيون، مدده و رج أمادةثه وعع  ععيه ع ي ا ليي اليروةش، دار ال عًى، ومك  ة  
 .377-376،  2م، ج2004 –ه 1425دمش ، الل عة ا و   –اهلياةة 

، أن ذات ا يش: قا  بعًه  200،  2  ااء ىف معج  ال عيان لياق ت ااي ى، مج41)
ت ا يش، وه  مناا  رس   ا صعى ا ععيه وسع   مل العدي  ابايةنة، وقا  بعًه  أًو

صعى ا ععيه وسع   إ  بير وَأَمي مرامعه عني منةرضه مل  زوي بىن ااةلع . وهناك ايمش
 ىف اب  اء ِعدني عاةشة رض  ا عنها.

  وليس م ععدا ك ذوق ما  مل "دار " ،يا ذ،ر ا س اذ إميل بيةأل ةعد ي ىف ماشي ه 42)
بل ةعيش بيليل إعرابه "بذات ال س" اارًا وجمرورًا م ععًدا ك ذوق ععى "شرح اافةل " ً

دعث لذ " أ رى". وا يع ان ش ه م  ااة س تر،ي يا ،يا أشرت. ادظر: م ض  اليةل أب  ال داء 
ه : شرح اافةل لعزخمشرى، قيم له ووضأل 643ةعيش بل ععى بل ةعيش اا صعى،)

 –ه 1422باوت، الل عة ا و ،  –ععيية م اشيه إميل بيةأل ةعد ي، دار الك   ال
 .494،  4م، ج2001

  وليسث ةعة اب ياةية أو اس ئناضية ً لل هلا مل اإلعراي ،يا ااء ىف ماشية إميل بيةأل 43)
 .494  4ةعد ي ععى بيث أىب صًر ىف شرح اافةل ًبل ةعيش، ج

 العيل   أى اار،ة، أن العفظس إذا اليا ىف 124-123  3  ااء ىف "َهأل اهل امأل" ج44)
وهى هنا الرضأل  ن "دار" مرض ع ابًب ياء، و"ا  رى" معل ق ععيه مرض ع[ وا  عفا ىف 
العامل، وه  هنا اًب ياء والعل ، ميكل أن ة نع ا بنعث وامي. مل مناذاه ىف الشعر 

ااية  ق   ااسال مسل ع ي ا يف قةييته"أو  ال ي "، مل دة اده "عفث سك ن 
 :      37ار"   الن

 وال دينا ال داء مر  ر     ،رها العيش ىف دنر الرقي .
  وليسث  ربا اثديا لذ" ،أن " ،يا ذ،ر إميل بيةأل ةعد ي ىف هامش "شرح اافةل" ًبل 45)

)،أ يا  -يف ما  اع  ارها  ربا-،  ده ً معىن ل ش يههيا بعيم ال  ا494  4ةعيش، ج
  ده ةرةي تدرةر أ يا مل ت اا. م اآلن، ،أ يا مل ة  اا 

 :307   2)*  ااء ىف "معج  ال عيان" لياق ت ااي ى، مج
يى مل الناو أن ةرع  ، أى مينع   " . وا ازاع منعلفات  اايى " اا ضأل ضيه ،أل حي 

 ا ودةة.
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ل َهزي   قا  اإلربعى: "وضاةيَتيا  ةعىن أً وأََما[ ت ،يي مًي ن ا يعة، و،أ يا مر، ان م46)
اإلدكار ومرق النفى، واإلدكار دفى، ودفى النفى إث ات، ضر،  اارضان إلضادي ال  ،يي 
وال  دي  ضةارا كعىن إنم، إً أ يا  ا عامعس ... وضاةيَتيا العفظية ، ن الك م بعيَها 
 م  يأ به" ادظر: ع ء اليةل بل ععى بل بير اليةل اإلربعى: ا اهر أ دي ىف معرضة ، م

، وادظر ، ن "أما" 167م،  1877 –ه 1294العري، مل عة وادى النيل ااةرةة، 
ل س ف اح وال ن يه و،ثري جميئها ق ل الدس : ا   اليةل السي طى:االالأل السعييي ىف شرح 
الفرةيي يف الن   والةرق وا ط، لدي  د. د هان نسس مسس، ا امعة ااس نةرةة، دار 

هذ : 1331، و: أمحي بل ا مس الشنديل )ت 130 ،  2ج 1977الرسالة، ب ياد 
اليرر الع امأل ععى َهأل اهل امأل شرح ةأل ا  امأل. وضأل م اشيه ليي ابسل عي ن الس د. 

، وابل هشام: 213  2م.ج1999-هذ1419باوت. الل عة ا و  -دار الك   الععيية
لفى الةااى، دار الك اي ختعي  الش اهي وتعًي  الف اةي، لدي  وتععي  د. ع او مة

 5، وشرح اافةل ًبل ةعيش ج170م،  1986 –ه 1406العرىب، الل عة ا و  
 42. 

أن ق له " أنن أرى" بي  مل ال مش   ركا قةي:  -رمحه ا-)*  وليس ،يا ذ،ر اإلمام السي طى
 .62بي  مل   " أمسي ال مش"[ ادظر: شرح ش اهي اا ىن  

ةة "هزي" ل ناس  ااش ه به ىف الشلر الثال وه  اد فاض العةف ر. را ث اليراسة روا )47(
وليس مس سا ا ما قيمه ابل اااا  ىف أماليه مل رواةة "ضاي" وأده ةس دي  ععى واهس، 

   ص هيا: 
 ا و : أن ةك ن الف  ر ما  دفٍس والرعيي  والنشاط ص ري له ظاهري، وتناقًه واض . 

ًًا ضيه تناقض.   والثال: أن السك ن )ال  فاي  ةس عزم النشاط ضعرب عنه ابلفاي، وهذا أة
ه : أما  ابل اااا ، دراسة 646 –ه 570ادظر: أب  عيرو عثيان بل اااا  )

عّيان . د.ت،  –باوت، دار عيار  –ولدي : ضًر اليةل صاي سعييان قياري، دار ا يل 
ش ا  والنظاةر ىف الن  ، لدي  . وقي أورد  السي طى بنةه ىف: ا  647-646،  2ج

 3م، ج1987 –ه 1407دمش ،  –إبراهي  ليي ع ي ا، مل  عات جميأل الع ة ابلعربية 
 676-678. 

ًًا. ادظر: 48)   ال ع :"أن ةك ن ا مر اايمعى  ا  كل عد ، وةعزم أً ةك ن  كًنا عادًي أة
-هذ1402الرنض -لعل اعة والنشر د.بيوى ط ادة: معج  ااةلع ات ال   ية، دار العع م

 .618م.  1982
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 .618، 616، 611-610  ادظر: د.بيوى ط ادة: معج  ااةلع ات ال   ية  49)
  ادظر: ابل عديل، ُباء اليةل ع ي ا: شرح ابل عديل ععى ألفية ابل مال ، ومعه ، اي 50)

، و: ابل 20،  3جمن ة ا عيل ب  دي  شرح ابل عديل، ليي لىي اليةل ع ي ااييي، 
، 2. و:ا يال: شرح الكاضية الشاضية، ج262-261الناظ : شرح ابل الناظ ،  

 803. 
ويير اإلشاري إ  ،ثري اس شهاد الن اي ُبذا ال يث ععى ار اافع   له  رق ا ر لفدي  
ا شرط الاد الفاعل ىف اايث وااةير، وه  أمي الشروط ا ربعة لنة  اافع   له الىت إذ
ضدي أميها ار ابل م، وهى: ، ده مةيرًا، وععة لع يث، وم  ًيا معه ىف الزمان والفاعل . 

 ضفاعل اايث "تعرول" ه  " هزي" وضاعل ااةير ضيا اا كع  . ادظر:
. و: ا   206  2ابل هشام ا دةارى: شرح العي ة ال يرةة ىف عع  الع ة العربية ج  -

. و: ماشية ا ًرى 399  1ي ىف شرح الفرةيي، جاليةل السي طى: االالأل السعيي
 1. و:ابل عةف ر: اادّري، ج194،  1ععى شرح ابل عديل ععى ألفية ابل مال ، ج

، 3. و: أب  ميان    ا ديلسى: ارتشاق الًري مل لسان العري، ج162 
-228، 226. و: ابل هشام ا دةارى: شرح قلر النيى وبل الةيى،  1385 

 .123شرح شذور الذه  ىف معرضة ، م العري،  .وله أةًا: 229
ًً ،يا عني الك ضيس  ،يا ااء هذا ال يث ل س شهاد ععى ا اا وق ع الفعل اااضى ما
ىف ق له "بععه الدلر"، وععى تديةر " قي" مثل الفعل ،يا عني ال ةرةس. ادظر تفةيل هذا 

 ةس ال ةرةس والك ضيس، ا  ق: ابل ا د ارى: اإلدةاق ىف مساةل ا  ق بس الن 
 . 257-252  1ج

 .610  ادظر: د. بيوى ط ادة: معج  ااةلع ات ال   ية  51)
 .107  ادظر: د. بيوى ط ادة: معج  ااةلع ات ال   ية،   52)
  وه  مل اااا ععى س يل ال ةرق ىف الع ة ً لع قة مشاُبة. وةشرح ابل ا ثا هذا الن ع 53)

وقي ةك ن الع  ر)أ  مل ااعىن ااديد  إ  ااعىن اااا   ل ا صعة،  مل اااا بد له:"
،د هل  يف ، اي "،عيعة ودمنة"قا  ا سي وقا  الثعع ،ضإن الد   ً وصعة بينه وبس هذةل 
 ا  مل ا م ا ، وإمنا أ ارَِ  ععيهيا اتساعا لًا ً  ا" ادظر: ضياء اليةل بل 

لكات  والشاعر. قيمه وعع  ععيه د. أمحي اا يف ود. بيو  ا ثا:ااثل الساةر يف أدي ا
. وععى هذا وردت خماط ة اللع   ومساءلة ا مجار ،يا 85ط ادة.  ًة مةر)د.ت ،  

-925ةد   د. بيوى ط ادة . ادظر: معج  مةلع ات ال   ة العربية،  
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 .أق  :وععى هذا ورد ت ايه النياء ا  ليعى ولسع ي ا نم.926
 .748 ربةزى: شرح دة ان ااياسة،    ال54)

)*  "أعييي الن  " اس  أطعد  ه ععى هذ  ال فعي ت ا ربأل الزواية لث ات ص  ها ىف تفعيعة  ر 
الل ةل و،ذل  ععى ال فعي ت الة ي ة ىف ،ل  ر مل   ر الشعر، ومل مث ضهى لثل 

ععى ال فعي ت ا ربأل الفردةة عي ًدا لن   هذا ال  ر، يف مس أطعدث  اس  "م  اات الن   " 
ل ن عها  مل الة ة والزماق، ومل مث  -وىف ،ل  ر مل   ر الشعر العرىب–ىف هذا ال  ر 

ليث تن ةعا ىف الن   دا ل الث ات. ادظر: د. ميحية الساة : بناء الن  الشعر  ىف ةهري 
، 2018 و  الداهري. الل عة ا -أشعار العري، دراسة دديةة. دار النشر لعجامعات

.  وقي اس  مي هيا مل مةلع  ن د. سعي مةع ح يف دراس ه"   أارومية 412-413 
لعن  الشعر ، دراسة يف قةييي ااهعية". ادظر: يف ال   ة العربية وا سع بيات العسادية، 

 250. 
 .57  ادظر: د. سعي مةع ح: ىف ال   ة العربية وا سع بيات العسادية،  55)
 54سعي مةع ح: ىف ال   ة العربية وا سع بيات العسادية،     ادظر: د.56)

)*  مل ت رد اليراسة الث ث الروانت ال اقية لل هلا، ضعيَتا يف ا ماي لعداي ث ثة عشر بي ا، ويف 
شرح أشعار اهلذليس لعسكر  وامي وث ث ن بي ا، ويف ل اي اآلداي ًبل مندذ أمي عشر 

 ا يف م اطنها ااذ، ري أو  اليراسة.بي ا، وميكل الرا ع إليه
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