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لمعرفػ   ؛بالدراسػ  كالتحميػؿ البي ػ  سمنتقاة المسيب بف عمىذا البحث يتناكؿ 
أىـ ما تتميز بو ىذه المنتقػاة  كسػبب ايتيػار أبػك زيػد القرحػ  لػاحب ال ميػرة 

فػ  ك   لذلؾ اعتمدت الدراس  عمى المنيج التحميم ليا  ك عميا أكلى المنتقيات؛ 
: تنػاكؿ الحػديث عػف األول المبحثثك: تـ التعريؼ بالمسيب كبالمنتقػاة  التمهيد

ثغػر المحبكبػ    ؼرحيؿ المحبكب   كحزف الحاعر كألـ قمبو بسبب الفراؽ  ككل
تناكؿ فيو الحاعر مدح مالؾ بػف  الثاني المبحثككلؼ اليكادج كطريقيا. أما 

مستيدمنا   بفائؽ الكـر وحيث كلف  بأنو أكـر مف مدحيـ مقحير السمم  اليير 
فتنػػاكؿ  الثالثثث المبحثثثأمػػا  متعػػددة  ميعيػػا تبػػيف كػػـر الممػػدكح.لػػكرنا بيانيػػ  

كتـ التكلػؿ للػى أف ىػذه المنتقػاة قػد  ػاات متماسػك    المنتقاة بالتحميؿ النقدم
البنػػاا  بديعػػ  السػػبؾ   يػػدة الكلػػؼ  ميتػػارة ا لفػػاظ  حػػريف  المعػػان   ك يػػر 

زيػػػد  كيثيػػػر ااع ػػػاب كيمفػػػت اانتبػػػاه  كياكػػػد سػػػبب ايتيػػػار أبػػػ ذلػػػؾ كثيػػػر ممػػػا
 .  ك عميا أكلى المنتقيات القرح  ليا

   .المسيب  منتقاة  بي   :الكممات المفتاحية
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Abstract: This research deals with the selection of Al-

Musayyib bin Alas, through study and rhetorical analysis. 

To know the most important features of this selection, and 

the reason for choosing Abi Zaid Al-Qurashi, the owner of 

the crowd, for it, and making it the first to choose; 

Therefore, the study relied on the analytical method, and in 

the preface: the introduction of the desolate and the 

selection was made, and the first topic: it dealt with the 

discussion of the departure of the beloved, the grief of the 

poet and the pain of his heart due to the separation, the 

description of the loophole of the beloved, and the 

description of the hoarse and its path. As for the second 

topic, the poet praised Malik bin Salamah al-Khair al-

Qushayri as being more generous than their praise, 

describing it with the utmost generosity, using multiple 

graphic images, all of which show the generosity of al-

Mamdouh. As for the third topic, it dealt with the selection 

through critical analysis, and it was concluded that this 

selection was coherent in construction, Badi’a al-Sabak, 

well-described, chosen words, honorable meanings, and 

many other things that attract admiration and draw 

attention, and confirms the reason for Abu Zaid al-

Qurashi’s choice of her and choose  

key words: Musayyib, eclectic, eloquence 
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 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

  مػػػف طػػػيف  ثػػػـ سػػػكاه مػػػؽ اانسػػػاف مػػػف سػػػيلي د  رب العػػػالميفالحمػػػ  
  ليفكػػر كيحسػػف التفكيػػر  فتبػػارؾ ل أحسػػف اليػػالقيفالسػػميـ العقػػؿ بحػػرنا  كحبػػاه 

سػيدنا محمػد كعمػى  لػو كلػحبو   كاللية كالسيـ عمى أفلح العػرب أ معػيف
  كمف سار عمى دربيـ للى يـك الديف.

عمػـ البي ػ    الكػريـ أىـ العمـك الت  كيضعت لمبحث فػ  لع ػاز القػر فمف ف
الذم لو فضؿ كبيػر فػ  بيػاف أسػاليب العػرب  كتراكيػب لغػتيـ  كمػا تمتػاز بػو مػف 
قكة ف  المفظ كالمعنى كالعاطف  كاليياؿ  كىػذا ظػاىر فػ  حػعرىـ؛ ممػا أعػاف كثيػرنا 

 لكريـ.عمى فيـ تراثنا؛ لمكقكؼ عمى معرف  لع از القر ف ا
ىػػػك وديػػػكاف العػػػربو يلػػػكر أحػػػكاليـ كطبػػػاعيـ   الحػػػعر مػػػف المعػػػركؼ أفك 

المػثثر  تٍ فىػرً ا يػاـ كالكقػائ   كعي  تٍ رى ًكػبػو ا نسػاب  كذي  تٍ ظىػفً حي ىك سػ ؿ كقيمييـ  ك 
كتعػػػػد  ميػػػػرة أحػػػػعار العػػػػرب مػػػػف أحػػػػير كتػػػػب  كا م ػػػػاد كالمفػػػػاير كالبطػػػػكات 

اايتيػػػارات الحػػػعري   كقػػػد ايٍيًتيػػػرت كايٍنتيقيػػػت مػػػف عيػػػكف الحػػػعر العربػػػ   ال ػػػاىم  
يفتقػػر ىػػذا الحػػعر للػػى قػػرااة  ديػػدة كدراسػػ  متيللػػ  تمػػيط المثػػاـ ك كااسػػيم ؛ 

كحػػػعر المنتقيػػػات فيػػػو  كت مًٌػػػ  مكاضػػػ  ال مػػػاؿ كالفػػػف فيػػػو؛ عػػػف ك كىػػػو المحػػػرق 
ػػا  ديػػدنا أحػعار را ئعػػ  لػػـ يػػتح لمنػاس أف يعرفكىػػا عمػػى حقيقتيػػا لذ لػـ تعػػرض عرضن

حػػػائقنا  لػػػذا فػػػدف ىػػػذه الدراسػػػ  تعػػػد تك يػػػو  نظػػػار البػػػاحثيف نحػػػك أحػػػعار ال ميػػػرة 
عام   كحعر المنتقيات يال ؛ لدراستيا كمعرف  ما حكتو مف بي   عالي ؛ كمػف 

ا  لكرة كلغ  ك زال  المسيب بف عمس أحد مفاير العرب حعرن ألحاب المنتقيات 
كالمتتب  لحعره ي د يمكه مف المطكات فيك مقتضب مباحر  لو عدد مف   كفحكل 

ذا كلػػػػؼ السػػػػيؿ كاابػػػػؿ كالطريػػػػؽ كمػػػػدح؛ فدنػػػػو  القلػػػػائد كالمقطعػػػػات الرائعػػػػ   كال
ملكر رائ  مػاىر مبػدع عػال  الدقػ  ثمػيف الكممػ  كيطيػب م م ػؿ ييػنيض اليمػـ 

عمػى ذلػؾ مػف كيطرب القمكب كيحرؾ السيؼ كييرج الدراىـ كالعطيات كلػيس أدؿ 
ػػا القحػػيرم المنتقػػاةىػػذه  ذائعػػ  اللػػيت  زلػػ    فيػػ  التػػ  مػػدح بيػػا ذا الرقيبػػ  مالكن
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ليػػذا كقػػ  المعػػان  فييػػا كثيػػر مػػف اللػػكر الرائعػػ  كالتحػػبييات الحسػػن  فػػ  المػػدح؛ 
ا لمبحػػػػث كالدراسػػػػ ؛  منتقػػػػاةايتيػػػػارم عمػػػػى ىػػػػذه ال بػػػػراز ال انػػػػب التكػػػػكف مكضػػػػكعن

)منتقاة المسيب بػف عمػس دراسػ  بي يػ  ؛ عنكاف ب :فكاف ىذا البحث ياالبي   في
زيد القرح  ليا ك عميا  ىلمعرف  ما تمتاز بو مف يلائص كانت سببنا ايتيار أب

  أكلى منتقيات العرب  كى  سب   ياد.
كتقـك الدراس  عمى المػنيج التحميمػ  المبنػ  عمػى التحميػؿ كالتأكيػؿ كالتعميػؿ  الػذم 
ينظػػػر فػػػ  بنػػػاا الػػػنص تركيبنػػػا كتلػػػكيرنا  يتنػػػاكؿ كػػػؿ مككناتػػػو كمكنكناتػػػو؛ فتقػػػؼ 
الدراسػػ  أمػػاـ المعنػػى المسػػتكف فػػ  لػػدر القلػػيدة  كعيقتػػو بمػػا نحػػر فػػ  السػػياؽ 

ا كتفليين  كما بينو كبيف يتاـ ال قليدة مف تكالؿ كتػثخ كتػثلؼ  كالػركح تكضيحن
الت  تسرم ف  السياؽ مف البدا حتى اليتاـ  كاليدؼ العاـ الكاحؼ عػف المعػان  

 الثاني  كاايحااات الدقيق   كالحقائؽ ال ميم . 
  مباحث كياتم  كفيارس.  ف  مقدم  كتمييد كثيث دراس ال هىذ تكقد  اا
 كما يمي:

ن الموضوع وأهميته وأسباب اختيثار  ومثنه  قد تناولت الحديث عالمقدمة و  
 .البحث وخطته

 ث اشتمل عمى: :التمهيد 
 :  تعريف بالمسيب بن عمس.الأوًلا

 تعريف بمنتقاة المسيب بن عمس. الثانياا:  
 أما المبحث األول: فجاء بعنوان الرحيل.

 والمبحث الثاني: بعنوان المدح.
 .نقدية في منتقاة المسيبوأما المبحث الثالث فجاء بعنوان نظرات 

 .دراسةاتمة: وذكرت فيها أهم نتائ  الالخ
 الفهارس: فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

 هذا واهلل أسأل أن ينال البحث الرضا والقبول إنه وىل ذلك والقادر عليه.

 اعتامد السيد عبد الفتاح شاهني

 مدرس البالغة والنقد
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 التمهيد
 : أوًلا

 ـ َٖٓ. ؽ. ىػ/ ِٓ المسيب بف عمس )ت 
والحػػاعر المسػػيب  كاسػػمو زىيػػر بػػف عمػػس بػػف مالػػؾ بػػف عمػػرك بػػف قمامػػ  بػػف 
عمػػرك بػػف زيػػد بػػف ثعمبػػ  بػػف عػػدم بػػف ربيعػػ  بػػف مالػػؾ بػػف  حػػـ بػػف بػػيؿ بػػف 
 ماع  بف  م  بف أحمس بف ضبيع  بف ربيع  بف نزار ) كنيتػو أبػك فضػ     

حػػػػى راكيتػػػػو كىػػػػك يػػػػاؿ )ا عحػػػػى ميمػػػػكف   لػػػػو ديػػػػكاف حػػػػعر حػػػػرحو كػػػػاف ا ع
 (1)اآلمدم

لقػػػب زىيػػػر بػػػف عمػػػس بالمسػػػيب  كعػػػرؼ بيػػػذا المقػػػب حتػػػى  مػػػب عمػػػى اسػػػمو  
كىناؾ تفسيرات عدة لتسميتو بالمسيب  لذ يرل ابف حبيػب كابػف سػيـ ال محػ  

 سيَّبناؾ كالقكـ.أف الذم سيَّبو أف بن  عامر بف ذىؿ أكعدكه فقاؿ قكمو: قد 
كينفرد البغدادم ف  اليزان  برأم حػكؿ ىػذا المقػب فيقػكؿو المسػيب: اسػـ فاعػؿ  
لقب بو  نو كػاف يرعػى لبػؿ أبيػو فسػيَّبيا فقػاؿ لػو أبػكه: أحػؽ أسػمائؾ المسػيب: 
فغمػػب عميػػوو. كيػػذكر ابػػف دريػػد فػػ  ااحػػتقاؽ سػػببنا  يػػر ليػػذا المقػػب فيػػرل أنػػو 

 ػػ: سم  المسيب ببيت قالو كىك
 (2)غزارًا فقولوا للمسيب يلحق  ...فإن سرَّكم أن ال تؤوب لقاحكم  

كمػػا  مػػب لقػػب المسػػيب عمػػى اسػػمو  فقػػد كػػاف أكثػػر تػػأثيرنا عمػػى كنيتػػو  كقػػاؿ 
 (3)المبرد ف  كتابو الكامؿ لف كنيتو و أبك الفض و

                                                           

   ِِٓ  ٕ  جُٓٗٗ  دار العمـ لمميييف  ُُ  ا عيـ  يير الديف الزركم  طُ)
ديكاف المسيب بف عمس   م  كتحقيؽ كدراس  الدكتكر. عبػد الػرحمف محمػد الكلػيف     ِ)

      ُِـ ََِّىػ ُِّْمكتب  اآلداب الطبع  ا كلى 
 ِِديكاف المسيب بف عمس    ّ)
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أ معػػػػت الملػػػػادر عمػػػػى أف المسػػػػيب بػػػػف عمػػػػس حػػػػاعر  ػػػػاىم   كقػػػػد ضػػػػنَّت 
 (1)الملادر بأيبار الحاعر كحياتو  كمكقعو مف قبيمتو

الحػعراا المقمػيف  حعر ناؿ حعر المسيب مف الضياع كااىماؿ ما ناؿ  يره مف
ر كلػػػـ يلػػػؿ منيػػػا لا النػػػذ  سػػػت أيبػػػارىـكاندر   ا يػػػريف الػػػذيف تفػػػرؽ حػػػعرىـ

كيبػػدك أف لممسػػيب حػػأكنا بعيػػدنا فػػ  م ػػاؿ   اليسػػير الػػذم احتفظػػت بػػو الملػػادر
 أيػػػرل ضػػػاعت  كيظيػػػر مػػػف يػػػيؿ حػػػعرهالحػػػعر  كمػػػف الماكػػػد أف لػػػو أحػػػعارنا 

  أنو كاف يتمت  بمكىب  حعري   يدة  كقريح  ميزتو ك عمتػو فػ  مقدمػ  المك كد
عده ابف سيـ مف حعراا الطبق  السابع  مف  الحعراا المقميف ف  علره؛ حيث

م  ابػػف  نػػدؿ كالمػػتممس كحلػػيف بػػف الحمػػاـ المػػرم. كقػػاؿ ال ػػاىمييف ىػػك كسػػي
ًقماػػكف  كفػػ  أحػػعارىـ قمػػ  فػػذاؾ الػػذم  ػػكف مي عػػنيـ ابػػف سػػيـ: أربعػػ  رىػػط ميٍحًكمي

رىىـ أيَّ
(2)      

ذكػػػر ابػػػف قتيبػػػ  فػػػ  الحػػػعر كالحػػػعراا أنػػػو مػػػف حػػػعراا بكػػػر بػػػف كائػػػؿ ك 
نمػػا لقػػب المسػػيب ببيػػت  المعػػدكديف  كيػػاؿ ا عحػػى كاسػػمو زىيػػر بػػف عمػػس  كال

 قالو.
 كىك  اىم  لـ يدرؾ ااسيـ. 
ككػػاف امتػػدح بعػػض ا عػػا ـ  فأعطػػاه  ثػػـ أتػػى عػػدكنا لػػو مػػف ا عػػا ـ  

 يسألو  فسمَّو فمات  كا عقب لو. 
 (3)كىك معدكد بيف الحعراا المقميف  حعره قميؿ ف  ذاتو لا أنو  يد ف   ممتو

                                                           

 ُِ  ديكاف المسيب بف عمس  ُ)
طبقػػػات فحػػػكؿ الحػػػعراا  محمػػػد بػػػف سػػػيـ ال محػػػ   حػػػرحو محمػػػكد محمػػػد حػػػاكر  دار   ِ)

        ُٔٓ/ ِالمدن  ب دة   ج
تحقيػػػؽ أحمػػػد محمػػػد حػػػاكر ال ػػػزا ا كؿ  دار  ُْٕ  الحػػػعر كالحػػػعراا ابػػػف قتيبػػػ  ص ّ)

 ُْٕ/ُالمعارؼ   



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُُُٔ﴾  

  

 كمما يست اد لو مف حعره قكلو ف  ذم الرقيب :
َُ َوَف وَل  ددددمو   َوَلَقددددلو  لددددِو الَ دددداَلل

ددددددد       َولَددددددَرق الرَِّيوََددددددَض َ الدددددد   َف و

   
ْ  ف وَلَ ددددددددددددددددددض  َو   وَلَ ددددددددددددددددددض    َك َّددددددددددددددددددا

 َوَلطَددددددددددددددا  ْ   َ  ددددددددددددددرَ    َ ددددددددددددددزو     

   
قػػاؿ أبػػك عبيػػدة: كاتفقػػكا عمػػى أف أحػػعر المقمػػيف فػػ  ال اىميػػ  ثيثػػ : المػػتممس  

 (1)كالمسيب بف عمس كحليف بف الحماـ المرم
كا لػػمع  عػػده مػػف الحػػعراا الفحػػكؿ؛  نػػو ك ػػد فيػػو مػػا يميػػزه عػػف  يػػره فػػ  

 ميػػػ  ىػػػذه ا حكػػػاـ كاآلراا تاكػػػد حػػػاعري  المسػػػيب كمقدرتػػػو ؛ فألفاظػػػو كمعانيػػػو
كلعؿ كثرة   الفني  ف  تناكؿ مكضكعاتو بأسمكب محكـ ك زؿ دكف تكمؼ كعناا

عتػػػو فػػػ  اسػػػتيداـ استحػػػياد المغػػػكييف بحػػػعره دليػػػؿ  يػػػر عمػػػى سػػػيم  لغتػػػو كبرا 
ابف دريػد استحػيد بحػعره فػ  كتابػو  ميػرة المغػ  بسػبع  ا؛ فػاالفاظ ف  مكاضػعي

 .(2) كابف منظكر ف  المساف ف  ست  كعحريف مكضعنا  مكاض 
 لألسػػػػاليبكالتراكيػػػػب  كاتباعػػػػو  لأللفػػػػاظتبػػػػرز براعػػػػ  المسػػػػيب فػػػػ  اسػػػػتيدامو ك 

ف  عػرض لكحاتػو كلػكره.  ة ادلمف  تتطمبالحعري  المعركف  ف  علره كما 
كقد سمؾ ف  المطكات مف قلائده مسمؾ الحػعراا المعػركفيف كحػاكؿ أف يػنيج 

كالمسػػيب حػػريص منػػذ مباحػػرة القلػػيدة عمػػى تييئػػ   ميػػ  المسػػتمزمات   ني يػػـ
مؿ سػمفنا  ثػـ طارىا الكالالت  تضمف لو معال   الفكرة الت  يريدىا  كالت  يحدد 

 . ّ)ييرج منيا بنسيج مترابط محكـئيا لا ز يبدأ بعد ذلؾ بكلؿ أ
 

                                                           

 ُِٖ/ُكالحعراا     الحعر ُ)
  ففػػ  ىػػذه المنتقػػاة ا بيػػات الرابػػ  كاليػػامس مػػذككرة فػػ  المسػػاف فػػ  مػػادة سػػحؿ بمعنػػى ِ)

الثػػكب ا بػػيض فلػػاحب المسػػاف استحػػيد ببيتػػ  المسػػيب  ليكضػػح مػػف ييليمػػا معنػػى 
ػا فػ  المسػاف فػ  مػادة عػكد استحػيد بػو  كمم  سحؿ   كالبيت الحػادم عحػر مػذككر أيضن

 مى أف كمم  العيداف بمعنى الطكاؿ مف النيؿ. لاحب المساف ليدؿ ع
ـ كزارة الثقافػػ  كااعػػيـ   دائػػرة ُِٗٗق  ُُِْ العػػدد ا كؿ َِ  م مػػ  المػػكرد م مػػد ّ)

 الحاكف الثقافي  بغداد.



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُُِٔ﴾  

  

يعد المدح  ؿ حعر المسيب بف عمس  كىك يعد رائػدنا مػف ركاد فػف المػديح فػ  
 الحعر ال اىم .

اؿ مػنيـ  كىػذا كاضػح ك مػى فػ  ككاف مدحو لمسادات مف القبائؿ ر ب  فػ  النػك 
 .حعره

يعػػد أكؿ حػعر يلػػؿ  ؛ لػذلؾمتكسػبنا بحػػعرهلسػادة فالمسػيب قػد عمػػد للػى ىػػااا ا
 . (1)للينا كفيو رائح  التكسب بالحعر

ػا لمبيئػ  العربيػ  التػ  تم ػد البطكلػ   يأت  حػعر المسػيب فػ  ىػذا ال انػب انعكاسن
كالكـر كا ييؽ الحميدة. فلكرة الممدكح عند المسيب لـ تتعػد لػكرة الفػارس  
الػػػذم م ػػػده العػػػرب كىػػػ : المقاتػػػؿ  كالفػػػارس الكػػػريـ  كالفػػػارس الحمػػػيـ  كلػػػكرة 
البحر كا مكاج كانت المعادؿ للكرة الكريـ ف  ذىف الحاعر؛  نو كاف يسػكف 
ب ػػكار اليمػػيج العربػػ ؛ لػػذا ت ػػد ىػػذه اللػػكرة ثابتػػ  عنػػده فػػ  المػػديح كفػػ   يػػر 

لػػب يمألىػا مػ  ايػػتيؼ المػديح. فالمػدح عنػػد المسػيب عمػى ىػػذه الػكتيرة يعػد قكا
 .(2)ا لفاظ كالليغ كا حياص

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ِٓديكاف المسيب   ُ)
 ِٓديكاف المسيب   ِ)



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُُّٔ﴾  

  

مف حػعر المسػيب قلػيدتو اليميػ  فػ  مػدح مالػؾ بػف  (1)انتقى أبك زيد القرح 
سمم  بف قحير  ككضعيا ضمف طبقػ  المنتقيػات لمػا اتسػمت بػو مػف  ػكدة فػ  

 (2)مبناىا كمعناىا. قاؿ المسيب
دددددد   -1 ددددددَزَن َلاَ ددددددًقا  َ و ِو لَ  حو  َ َكددددددَر

دددددددددددد      َ  الَو و ِو َوَصَددددددددددددرَّ  َوتَدََاَلددددددددددددَل

   
ِ دددوا-2  َأو ك لََّمدددا اَ َلَ ددديو وَدددوًق َوتَ رَّ

َوددددددددددد      َلَ دددددددددددمو تَد َْ  ددددددددددد  َأ و َْ  َل  دددددددددددَؤا

   
 َوَإذ ت َكلَ م نَددددددددددددا تَددددددددددددرَ  َلَ ًَددددددددددددا -3

َِددددددددد   َ دددددددددحو      دددددددددَرَ  فَدوو   َددددددددددَرًْا تَدَرِدو

   
يَ ل َ دددددددددددداَوَلَقددددددددددددلو  -4 ََ  َأَر  ظ   نًددددددددددددا أ 

دددددددددددَلق َكددددددددددد نَّ ز ا  دددددددددددا َ وددددددددددد     ُت 

   
ََ  يَدروفَد  َ دددددددددددددا َو  وَ   دددددددددددددَ ا -5  يف اْلو

 رَيوددددددددددددت  َكددددددددددددَ نَّ     ووَدددددددددددد  َسدددددددددددددحو     

   
َْفَددددددددددددددد    -6 ًمدددددددددددددددا َوَرِوًمدددددددددددددددا   َّ َأرو  َلقو

دددددددد       ك لَدددددددد   َللددددددددخل َأَ َراَفَ ددددددددا ا َمو

   
7-  َُ  َوَف وَل  ددددمو َوَلَقدددلو رََأيوددددي  الَ دددداَلل

دددددددد       َولَددددددددَرق الرَِّيوََددددددددَض َ الدددددددد   َف و

   
ْ  ف وَلَ دددددددددددددددددض  َو   وَلَ دددددددددددددددددض    - 8  َك َّدددددددددددددددددا

 َوَلطَددددددددددددددددا  ْ   َ  ددددددددددددددددرَ    َ ددددددددددددددددزو     

   
َْ َك ودََّ دددددددا ل س دددددددب  -9  يَدَ دددددددب  ا َيَدددددددا

ددددددددد      ًْا َأ َددددددددداَر َوَسددددددددديَلَ ا الوََدقو دددددددددرو    

   
َِ َك َودََّ ددددددددددا  َدَقددددددددددر   -11  وال َّدددددددددداَ َرا

دددددددددر و    ددددددددد   تَدقو َن دددددددددا الرَّ و َن  َديدو َْ  ََْكدددددددددا

   
َم كالَ يودددددددددَلاَن  َزَرَ دددددددددا-11  َوالدددددددددلع و

ددددددددم  َ  ودددددددد      ددددددددَا اَمَ دددددددداَ    َكمَّ  َوسو

   
َصه ددَ ا-12 َِِ ِو   وإذا الشَّدَما   َحدَل

 رَتوًكددددددددددا فَدلَدددددددددديوَ  َلمالَدددددددددد   َ  ودددددددددد     

   
 لَل َّدددددددددديوَ  وا َدددددددددداَر القريددددددددددبَ -13

يدددددددددددَ   َك وَّددددددددددد  رأو       وللطَّ دددددددددددَ  الَّه

   

                                                           

العربػ  لاحب كتاب  ميػرة أحػعار العػرب كىػذا الكتػاب يعػد ذييػرة مػف ذيػائر التػراث   ُ)
لما يحكيو مف نلكص ذات قيـ فني  كمقكمات لبداعي   حيث  م  فيػو محاسػف الحػعر 
ال اىم  كااسػيم  ك عمػو فػ  سػب  طبقػات  مػف بينيػا طبقػ  المنتقيػات   ميػرة أحػعار 

ىػ َُّْ  ُالعرب لمحمد بف أب  اليطاب القرح   تحقيؽ د. ليح الديف اليكارم ط
   ـ المكتب  العلري  بيركت. ََِٗ

 َْ  ديكاف المسيب ِ)



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُُْٔ﴾  

  

 وَلَقددددددددددددددل تَندددددددددددددداَولَ   َناصََلدددددددددددددد َ  -14

 فََ َ دددددددددداَ َ  َ دددددددددد و َ الَددددددددددَ  َسدددددددددد و     

   
    َدددددددددََد َ َّ  ال دَّيَّدددددددددار ذ و َحدددددددددَلب  -15

   غوددددددددددددددددددَرووَرب  تَديَّددددددددددددددددددار ْ  يَد ول ددددددددددددددددددو  

   
َ دددددددددك َرنَّ ف   دددددددددوَ  وَ وَم َددددددددد َ -16 َِ  َف

ددددددددد      ددددددددل    َف و َِ َوَف و  َحددددددددتَّ َأ  ددددددددو

   
مػ  الطبيعػ   فيػك يعػيش حيػاة لػعب ؛ تكػػاد تمثػؿ ىػذه القلػيدة لػراع الحػاعر 

أسػباب العػػيش فييػا تكػػكف معدكمػ   كقػػد اسػتطاع الحػػاعر بعػد مػػا تبػـر بالحيػػاة  
أف ي ػد حػػين يحقػؽ لػػو التػكازف النفسػػ   كالمػػادم فػ  ظػػؿ م تمػ  ا يعػػيش فيػػو 
لا القكم  ىذا الحؿ ىك التكسب بالحعر  نو يتقف فف القكؿ الػذم ياىمػو لمػدح 

 لكؿ عمى عطاياىـ.الممكؾ لمح
فقػػد تحػػدث فػػ  مقدمػػ  القلػػيدة عػػف محبكبتػػو التػػ  فارقتػػو؛ ليػػدؿ عمػػى 
أنيا كانت تمثؿ لديػو المعيحػ  الر ػد التػ  كػاف يحياىػا  ثػـ بانػت عنػو  كا ي ػد 
أسػػػػباب العػػػػيش الكاسػػػػع   فتبػػػػـر بالنػػػػاس كأضػػػػحى مكسػػػػكر اليػػػػاطر  كحاربتػػػػو 

مػػـ ي ػػد أمامػػو لا مػػدح الطبيعػػ  كتغمبػػت عميػػو كاحتػػاج للػػى مػػف ي بػػر كسػػره؛ ف
مالػػؾ بػػف سػػمم  الييػػر بػػف قحػػير  فيسػػتدر عطفػػو  كيغػػدؽ عميػػو مالػػؾ العطايػػا 

 كاليبات.
فيػػذه القلػػيدة لػػكرة مػػف نفسػػي  الحػػاعر  كمحػػاعره ت ػػاه الحيػػاة  قبػػؿ  

أف تكػػكف لػػكرة عػػف فػػراؽ محبكبتػػو  كمػػدح مالػػؾ بػػف سػػمم  الييػػر بػػف قحػػير؛ 
قيػػػره كمعاناتػػػو مػػػف حياتػػػو   حيػػػث ت ػػػد الحػػػاعر فػػػ  ىػػػذه القلػػػيدة يعبػػػر عػػػف

و  كيراىا ماثم  أمامو ف  مستيدمنا عنالر مف حياتو ال اىمي  الت  يألفيا كتألف
 .(1)كؿ حيف

 مقطعيف: كقد قسمت ىذه القليدة
 المقط  ا كؿ: الرحيؿ كذلؾ مف البيت ا كؿ حتى البيت السادس.

                                                           

  قضايا المنتقيات السب  ف   ميرة أحعار العرب ف  ضكا الحعر ال اىم   لعػداد عمػر ُ)
  رسال  ما ستير ف  المغ  العربي  ك دابيا بكمي  الدراسات العميػا معبد ل ححاتو الف اك 
  .اكما بعدى َِـ. ص ُْٗٗىػ  ُُْْف  ال امع  ا ردني   



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُُٔٓ﴾  

  

الحػػاعر كألػػـ كىػػك المبحػػث ا كؿ كتنػػاكؿ الحػػديث عػػف رحيػػؿ المحبكبػػ   كحػػزف 
 قمبو بسبب الفراؽ  ككلؼ  ماؿ ثغر المحبكب   ككلؼ اليكادج كطريقيا.

 . نياي  القليدةلبيت الساب  حتى المقط  الثان : المدح مف ا
المبحث الثان  كتناكؿ فيو الحاعر مدح مالؾ بف سمم  اليير بػف مكضكع كىك 

يحػػكر فضػػمو قحػػير بأنػػو أكػػـر مػػف مػػدحيـ كىػػك كثيػػر العطػػاا كسػػيظؿ الحػػاعر 
 مدل الحياة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُُٔٔ﴾  

  

 املبحث األول
 الرحيل

دددددد   -1 ددددددَزَن َلاَ ددددددًقا  َ و ِو لَ  حو  َ َكددددددَر

ددددددددد      َ  الَو و ِو َوَصَدددددددددرَّ  ُ)َوتَدََاَلدددددددددَل
 

   
ِ دددوا-2  َأو ك لََّمدددا اَ َلَ ددديو وَدددوًق َوتَ رَّ

َوددددددددد      َلَ دددددددددمو تَد َْ  ددددددددد  َأ و َْ َل  دددددددددَؤا
(2)

 

   
 ت َكلَ م نَددددددددددددا تَددددددددددددرَ  َلَ ًَدددددددددددداَوَإذ  -3

َِدددددد   َ ددددددحو      ددددددَرَ  فَدوو (3) َدددددددَرًْا تَدَرِدو
 

   
يَ ل َ ددددددددددددا -4 ََ  َوَلَقددددددددددددلو َأَر  ظ   نًددددددددددددا أ 

ددددددددَلق َكدددددددد نَّ ز ا  ددددددددا َ ودددددددد    (4)ُت 
 

   
ََ  يَدروفَد  َ دددددددددددددا َو  وَ   دددددددددددددَ ا -5  يف اْلو

(5)رَيوددددددددددت  َكددددددددددَ نَّ     ووَدددددددددد  َسددددددددددحو     
 

   
 

                                                           

كأسرعت  الطٍَّفؿ: الريص الناعـ كال م  ًطفىاؿه  كت ذـ: انقط    ك ػذب   بكرت: بادرت ُ)
 فيف حبؿ كلالو ك ذمو لذا قطعو  ينظر المساف مادة)بكر  طفؿ   ذـ .

  النكل: الك و الذم ينكيو المسػافر مػف قػرب أك بعػد. كقيػؿ النَّػكل التحػكؿ مػف مكػاف للػى ِ)
: أف يسػقـ اليػكل اانسػاف  يقػاؿ قمػب مكاف  ير كما تنتكم ا عراب فػ  باديتيػا  كال تٍَّبػؿي

 .متبكؿ: لذا  مبو الحيبا كىيَّمىو  المساف )نكل  تبؿ 
  الضحؿ: المػاا الرقيػؽ عمػى ك ػو ا رض  لػيس لػو عمػؽ  كقيػؿ ىػك المػاا القميػؿ يكػكف ّ)

ف  الغدير كنحكه  برد: سحاب كال مد سم  بذلؾ لحدة برده  كبرده يبػرده يمطػو بػالثمج 
 لمساف )ضحؿ  برد .     ك يره ا

كعػف ابػف    الظعين : اليكدج تككف فيو المػرأة   كقيػؿ ىػك اليػكدج  كانػت فيػو أك لػـ تكػف.ْ)
كيت : كؿ امرأة ظعين  ف  ىكدج أك  يره  كال م  ظعػائف كظيعيػفه كأظعػاف كظيعينػاتي  السًٌ

أة ظعينػ  ا ييرتاف  م  ال م . كقاؿ الميث: الظعين : ال مؿ الذم ييركب  كتسػمى المػر 
 نيػػا تركبػػو  كأييميػػا: أظنيػػا  كفػػ  المثػػؿ: مػػف يسػػم  ييػػؿ أم يظػػف  تيػػدم مػػف يػػدم 

 العير ييدم براكبو كزىاا الح ا قدره. المساف )ظعف  ييؿ  يدم  زىا .     
: السػراب ك ؿ كػؿ حػ ا حيلػػو  كأف السػراب ييفػض كػؿ حػػ ا فيػو حتػى يلػػير ٓ)   اآلؿي

لسػػػراب لذا  ػػػاا كذىػػػب كريعػػػاف السػػػراب: مػػػا   االػػػقنا بػػػا رض ا حػػػيص لػػػو. كتريَّػػػ
ػػػؼ مػػػف ثيػػػاب الػػػيمف. كالمعنػػػى أف  اضػػػطرب منػػػو. السػػػحؿ: الثػػػكب ا بػػػيض مػػػف الكيٍرسي

 تسير فيو الظعائف مثؿ الثكب ا بيض. المساف )أكؿ  ري   سحؿ     الذم الطريؽ



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُُٕٔ﴾  

  

ًمدددددددددددددددا َوَرِوًمدددددددددددددددا   َّ  -6 َْفَددددددددددددددد   َلقو  َأرو

دددددد      ك لَدددددد   َللددددددخل َأَ َراَفَ ددددددا ا َمو
(1)

 

   
ىػػذا ىػػك المقطػػ  ا كؿ مػػف القلػػيدة  كىػػك مقػػدمتيا الغزليػػ   التػػ  افتػػتح 

عػػف المحبكبػػ  كعػػادة حػػعراا ال اىميػػ   ا المسػػيب بػػف عمػػس منتقاتػػو بالحػػديث بيػػ
   مبيننػػا فضػػمو ككثػػرة مقحػػير ال ضػػو ىػػك مػػدح )مالػػؾ بػػف سػػمم  الييػػرككػػاف  ر 

عطائػػو  كقػػػد تكلػػؿ للػػػى المػػػدح عػػف طريػػػؽ الغػػػزؿ  فكلػػؼ رحيػػػؿ محبكبتػػػو  
 ككلؼ  ماؿ ثغرىا  ككلؼ طريؽ سيرىا فقاؿ: ػ       

دددددد   -1 ددددددَزَن َلاَ ددددددًقا  َ و ِو لَ  حو  َ َكددددددَر

دددددددددددد      َ  الَو و ِو َوَصَددددددددددددرَّ  َوتَدََاَلددددددددددددَل

   
يػد  كأنبػأ عػف بدأ المسيب قليدتو بأسمكب يبرم ياؿ مػف أدكات التكك

 رحيؿ محبكبتو  كانقطاع الكلؿ بينيما. 
أف المحبكبػػػ   كىػػػ  طفمػػػ  ناعمػػػ  ير ػػػت بػػػاكرة كبعػػػدت كانقطػػػ   بػػػيَّفف
  كقػػد أحزنػػو فراقيػػا  كلػػـ يكػػف  ػػرض الحػػاعر اايبػػار برحيميػػا  بينيمػػا الكلػػؿ

نمػػا كػػاف  رضػػو لظيػػار حسػػرتو كحزنػػو عمػػى فراقيػػا؛ فايتػػار لفػػظ  يػػدؿ عمػػى  كال
   أم بػػػػادرت كأسػػػػرعت فػػػػ  رحيميػػػػا  كالمعنػػػػى فػػػػ  بكثثثثرتفقػػػػاؿ)سػػػػرع  رحيميػػػػا 

فيك كالرحى الذم تدكر حكلو معنى القليدة  كىك سػرع    القليدة مبن  عميو
؛ ممػػػا  عػػػؿ مػػػف محبكبتػػػو كالمعيحػػػ  الر ػػػدرحيػػػؿ الحيػػػاة الناعمػػػ  بكػػػؿ مػػػا فييػػػا 

الحػػػاعر يرحػػػؿ ىػػػك اآليػػػر؛ لمبحػػػث عػػػف معػػػيف يسػػػاعده عمػػػى عػػػكدة مػػػا رحػػػؿ  
ػػا مػػف ا  لتحثثزن) :لحػػاعر عمػػى لظيػػار حزنػػو  قدمػػو  نػػو المقلػػكد فقػػاؿكحرلن

   عمػػى الفاعؿ)طفػػؿ   فالتقػػديـ ىنػػا لألىميػػ   ككنػػى الحػػاعر عػػف نفسػػو عاشثثقاا
  .  عاشقااباللف  الت  تظير مدل تعمقو بمحبكبتو كحبو ليا فقاؿ:)

                                                           

: الػػرقـ: ضػػرب ميطػػط مػػف الكحػػ   كقيػػؿ مػػف ُ) ػػكىشا   الًعٍقمػػ ي: ضػػرب مػػف ثيػػاب اليػػكادج مي
:  مػػػ  الكيمَّػػػ   كىػػػ  اللػػػكقع   كىػػػ  لػػػكف  حمػػػراا فػػػ  رأس اليػػػكدج   اليػػػز  كالكيمىػػػؿي
: ىيٍدب القطيف  كنحكىػا ممػا يينسػج كتفضػؿ لػو فضػكؿ المسػاف)عقـ  ر قػـ  كمػؿ   ٍمؿي كاليى

 يمؿ        



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُُٖٔ﴾  

  

   قد يككف مقلكد بو اسػـ المحبكبػ   أك لػف  ليػا كعمػى ىػذا طفلكأما قكلو: )
قكلو طفؿ كناي  عف مكلكؼ كى  المرأة الناعم   فايتيار الحاعر لمفظ  يككف

طفؿ  اا عف قلد؛ ليبػيف كيػؼ أف ىػذه الناعمػ  الرقيقػ  اسػتطاعت أف تيٍسػكًٌف 
 الحزف ف  قمب عاحقيا برحيميا. 
؛ كىػذا مػا دعػاه لممػدح لكسػب المػاؿ التػ  فارقتػو كقد يقلد بذلؾ الحياة الناعم 

عػػادة ر ػػد العػػيش الػػذ م فارقػػو  كبيػػذا تػػرل ميامػػ  بػػيف اسػػـ محبكبتػػو كسػػياؽ كال
القلػػيدة كالغػػرض منيػػا  كبيػػذا تعمػػـ ك ػػو ارتبػػاط المطمػػ  بػػالغرض الػػرئيس مػػف 

  ممػػػا أدل للػػػى انقطػػػاع تباعثثثدتكييحػػػظ تعبيػػػر الحػػػاعر بلػػػيغ  )القلػػػيدة. 
ايتيػػاره ليػػذه اللػػيغ ؛  مػػى المبالغػػ  فػػ  تلػػكير بعػػدىاالكلػػؿ بينيمػػا  كيػػدؿ ع

  داؿ ت بعيدنا  كالبعد ىنا ف  قكلو: )تباعدتليدؿ بلكت الكمم  عمى أنيا ذىب
يحػير لكقد يككف التعبير بليغ  المفاعمػ   يد  كتلـر الكلؿ عمى انقطاع الع

للػػػػى حلػػػػكؿ تباعػػػػد مػػػػف ال يتػػػػيف  ففػػػػ   انػػػػب المحبكبػػػػ  رحمػػػػت مػػػػ  أىميػػػػا؛ 
تماؿ الكممػػ  نػػو الحيػػاة الناعمػػ . كاحػػفتباعػػدت  كفػػ   انػػب الحػػاعر تباعػػدت ع

يرسػػػـ المسػػػاف  الكبيػػػرة كاليػػػكة البعيػػػدة التػػػ    ا لػػػؼ)تباعػػػدت عمػػػى حػػػرؼ المػػػد
ألبحت بينو كبيف محبكبتو  كأنو قد حكـ بالفعؿ عمييما بالفراؽ الذم ا ير ى 

كييحػػظ تكػػرار الحػػاعر لمرحيػػؿ ثػػيث مػػرات بألفػػاظ ميتمفػػ  )بكػػرت    بعػده لقػػاا
مما يساعد ف  تلػكير الكححػ  التػ  يعيحػيا الحػاعر كالغربػ    تباعدت  ت ـز 

كياكد ىذا المعنى تعبير الحاعر   الت  تسيطر عمى حياتو بعد مفارق  ا حباب
كتعبيػػػره بانقطػػػاع الكلػػػؿ   بػػػػ)ت ـز  كىػػػك اانقطػػػاع الػػػذم يفيػػػد معنػػػى الرحيػػػؿ

يتكقػ  ا ك    ر ف  القرب كالكلؿ مرة ثانييساعد ف  تلكير تيح  أمؿ الحاع
    .لا البعد الحديد بينو كبيف محبكبتو

كالعطؼ ىنا بيف قكلو )تباعدت كت زَّـ  مف قبيؿ الترق  ف  البيف؛  ف التعبير 
بالتباعد عمى أمؿ المقاا كالعكدة بعد ذلؾ  فدذا كاف مف  ير ردة فيك أعمى مف 

 نيائينػا سابقو فايتار التعبير بػػ)ت زَّـ ؛ ليػدؿ عمػى انقطػاع حبػؿ الكلػؿ بينيمػا 
اسػػػتعارة الت ػػػزاـ المكضػػػكع انقطػػػاع لػػػكرة بيانيػػػ  تمثمػػت فػػػ  كذلػػؾ مػػػف يػػػيؿ 



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُُٔٗ﴾  

  

الحبؿ لمتعبير بو عف الفراؽ كانقطاع المقاا بينيما  فكاف التعبير بيا أفضؿ مف 
؛ لكركد ت ـز مقركن  بانقطاع الكلؿ ف  الحعر العرب .  تيـر

ػػا مػػف الػػنغـ (1)كممػػا يستحسػػف فػػ  مطمػػ  القلػػائد التلػػري    حيػػث يحػػدث نكعن
العذب  كالمكسيقى الحعري  الرائع  الت  ت ذب القمكب  كالعقكؿ لسماع الحعر؛ 
لػػذلؾ ت ػػد أف ىػػذا التلػػري  يػػزداد حسػػنو لذا كػػاف فػػ  أكؿ القلػػيدة؛ ليميػػز بػػيف 
اابتداا ك يره  كيفيـ قبؿ تمػاـ البيػت ركم القلػيدة  كقافيتيػا؛ ك ػاات قلػيدة 

ا حس ننا؛ لتكفر ىذه العنالػر فػ  مطمعيػا  فقػد  ػاات ميلػرَّع   المسيب نمكذ ن
 فيكحييا  كيزينيا بالتلري ؛ حتى يزداد اىتماـ السام  بيا. 

 الغػرض للػى بػذكر الفػراؽ كالحػزف  فأحػار القلػيدة ىػذه الحػاعر بػدأ 
حساسػو  أ مػو  مػف القلػيدة سػاؽ الػذم كىػك كلػؼ حالػو كمػا لػار لليػو  كال

ممػا  محبكبتػو لػو  أك الحيػاة الناعمػ  كر ػد العػيش  باآلاـ كالضػيؽ نتي ػ  فػراؽ
فيػذا   عمو يغادر؛ ليمدح مالؾ؛ لينػاؿ عطايػاه عمػو يتغمػب عمػى حػظؼ عيحػو 

عنو مف معاف  البيت مطم  القليدة  كقد أ مؿ فيو الحاعر كؿ ما أراد التعبير
َـّ تػر  ػؿ فػ  ا بيػات التاليػ  كػؿ ىػذه المعػان ؛ كمػف ثىػ ل تحير للى حالتػو  ثػـ فلَّ

حرك  المعنى تمتد ييؿ ا بيات  كترل ارتباطنا كثيقنا بيف مطم  القليدة كبقي  
و ككػػػػأف  :يقػػػػكؿ الػػػػدكتكر محمػػػػد أبػػػػك مكسػػػػى ا بيػػػػات  كىػػػػذا مػػػػف براعػػػػ  الػػػػنظـ

  (2)المقدمات ى  المعارض كالمعان  الت  تت مى فييا قدرات الحعرااو
ِ ددوا -2  َأو ك لََّمددا اَ َلَ دديو وَددوًق َوتَ رَّ

َوددددددددددد      َلَ دددددددددددمو تَد َْ  ددددددددددد  َأ و َْ  َل  دددددددددددَؤا

   

                                                           

اايضاح ف  عمـك البي ػ  المعػان  كالبيػاف : عركض مقفاة تقفي  الضرب وكىك و عؿ ال  ُ)
ل  تػػأليؼ اليطيػػب القزكينػػ   ػػيؿ الػػديف أبػػك عبػػد  كالبػػدي  ميتلػػر تميػػيص المفتػػاح

مكتبػػػ    محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف القزكينػػػ   محمػػػد ابػػػف قاضػػػى القضػػػاة سػػػعد الػػػديف أبػػػ
 . ِِّ  صـ ُْٔٗ/ ىػُّْٖكمطبع  عمى لبيح كأكاده بميداف ا زىر 

  مػػػديؿ للػػػى كتػػػاب  عبػػػد القػػػاىر ال ر ػػػان  د محمػػػد أبػػػك مكسػػػى مطبعػػػ  كىبػػػ   الطبعػػػ  ِ)
 .ُِٕـ. ُٖٗٗىػ ُُْٖا كلى 



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 
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بدأ الحػاعر بيتػو بالسػااؿ عػف حالػو  كيسػأؿ عػف مػرض قمبػو فػ  كػؿ مػرة تنػكم 
محبكبتػػو الفػػراؽ  كذلػػؾ عبػػر أداة تحػػد اانتبػػاه؛ ليظيػػر كثػػرة ألمػػو كطػػكؿ حيرتػػو 
ف  كػؿ مػرة تيػا ر فييػا محبكبتػو  كالحػاعر ا يريػد ل ابػ  مػف أحػد  بػؿ يظيػر 

 لفراؽ مف يسكف قمبو. الحكؽ كالتك  ؛
يتسااؿ بقكلو )أك كمما   أف  كػؿ مػرة تبتعػد عنػو المحبكبػ  يلػيب    

فااده السقـ كا لـ  كااسػتفياـ ىنػا يحمػؿ معػان  متعػددة: فيػك دليػؿ تػكزع نفسػو 
فااسػتفياـ يػرج عػف كتحتت قمبو؛ فالكلػؿ انقطػ  كحػؿ بقمبػو المػرض لفراقيػا  

ىك التع ب كالدىح  مما ك ده الحػاعر  معناه ا لم  للى معنى  ير بي   
 مف حزف قمبو عمى فراقيا  كتكرار ذلؾ الحزف كمما فارقت المحبكب .

ا رائعنا لذ لا و كدليؿ عمى ال كاب الذم لـ يلػرح  كااستفياـ ىنا نس و نس ن
بػػو  ف التلػػريح بػػو يزيػػده حػػ   كلكعػػ   كا حػػرل أف يقػػاؿ لنػػو ا يريػػد  كابنػػا؛ 

 مػػفم ػػرد ال ػػكاب   نػػو بػػث لمعػػان  القمػػؽ كالحػػزف لفػػراؽ  ف ا مػػر يت ػػاكز 
يحب؛ لذلؾ ايتار الحاعر التعبير بػػ )كممػا ؛ لمػا انطػكت عميػو مػف دالػ  عمػى 
لػػدقو فػػ  التعبيػػر عػػف اسػػتطال  البػػاس  كتكػػراره. كىػػذا ياكػػد أف المعػػان  أكثػػر 

فػ  اللػدكر  كليػذا   حمميػا الكممػات كمحبكسػتمف الكممات  كأف كثيرنا منيا ا 
كثيرنا ما ن ػد المتحػدث يسػتعيف باللػكت فيرفعػو مػرة كييفضػو مػرة أيػرل  كأف 
يحػػير بيػػده لحػػارات قػػد تكػػكف أحياننػػا ىادئػػ  كأيػػرل قكيػػ   كػػؿ ىػػذا  نػػو يريػػد أف 

   (1)العبارة كا تسيطر عميو التراكيبيحمميا ما يحسب أنو ربما يتفمت مف 
ضػػػمير ال مػػػ  كذلػػػؾ مػػػف بػػػاب تعظػػػيـ حػػػأف كييحػػػظ م ػػػ ا )تفرقػػػكا  مضػػػافنا ل

ػػا لحػػارة لػػنمط حيػػاة العػػرب المتنقمػػ  فػػ  ذلػػؾ الكقػػت  كبيػػاف  محبكبتػػو  كفيػػو أيضن
ـ فاذا ابتعػدت ا ثر المترتب عمى رحيؿ أحبائو  بمرض فااده الذم اكتكل بحبي

  المحبكب  مرض قمبو.
                                                           

احػيف أسػتاذ عبػد الفتػاح   معان  التراكيب دراس  تحميمي  ف  بحكث عمـ المعان و دكتكر ُ)
ىػػػ ينػػاير ُُْٗ ط الكتػػاب ال ػػامع  ت ػ طٖٓص ِالبي ػػ  كالنقػػد  امعػػ  ا زىػػر ج

 ـ.ُٗٗٗ
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ال زئيػ      م ػاز عيقتػوكف  ليقاع المرض المفيكـ مف قكلو )تبؿ  عمى الفػااد
 ف التبػػؿ ىنػػا بمعنػػى أف يسػػقـ اليػػكل اانسػػاف  كالسػػقـ لم سػػـ كمػػو  لكػػف الفػػااد 

أمػػا ايتيػػار لفػػظ )الفػػااد ؛  ف لفػػظ )فػػأد  تػػدؿ فػػ  ألػػؿ المغػػ  عمػػى أحػػد تػػأثرنا  
التكقد كحدة الحرارة  كىذا ما أراده الحاعر لمتعبيػر عػف حرقػ  قمبػو بسػبب رحيػؿ 

عقؿ كالفااد محؿ القمب؛ لذلؾ كاف استيدامو محبكبتو  كقاؿ البعض لف محؿ ال
كفػػ  تعبيػػره لكممػػ  الفػػااد أدعػػى اظيػػار تعاممػػو ب ميػػ   كارحػػو اظيػػار حزنػػو. 

بقكلػػو )مػػف أ ميػػـ   دالػػ  عمػػى أف سػػقـ قمبػػو لنمػػا كػػاف بسػػببيـ كفػػ  ىػػذا دالػػ  
كتقػػديـ ال ػػار كالم ػػركر )لفػػااده  عمػػى )تبػػؿ  تقػػديـ عمػػى حػػدة تعمػػؽ قمبػػو بػػو  

فأفػاد اىتماـ  حيث كاف محؿ الحب كالحزف  كىك الفااد أكلى بأف يقدـ  عناي  ك 
ا قد يككف التقديـ   ؿ المحػاكم  لقافيػ  ا بيػات  فمػك التقديـ التيليص   كأيضن

ذكر الكػيـ عمػى ا لػؿ لفاتػت التقفيػ   كفسػد الػكزف  كلػـ يكػف مػف الحػعر فػ  
ز أف يكػكف التقػديـ مػف ح ا  كلذىبت تمؾ الطيكة  كلزالت تمػؾ العذكبػ   في ػك 

فيككف فػ  التقػديـ مراعػاة ل انػب المفػظ كالمعنػى » أ ؿ اايتلاص كالتحاكؿ  
   (1)« ميعنا
 َوَإذ ت َكلَ م نَددددددددددددا تَددددددددددددرَ  َلَ ًَددددددددددددا -3

َِددددددددد   َ دددددددددحو      دددددددددَرَ  فَدوو   َددددددددددَرًْا تَدَرِدو

   
  فعندما تتكمـ تظير   ماؿ فـ محبكبتو ف  محيد  زليلؼ الحاعر 

 قطرات مف ريقيا العذب ف  ثغر دقيؽ. أسناف بيضاا عمييا
ييبر الحاعر بما تميزت بو محبكبتو مف حسف ك ماؿ  تمثي ف  حػدة 
بيػػاض أسػػػنانيا كعذكبػػ  ريقيػػػا  ككػػاف  رضػػػو لفػػػادة المياطػػب بمػػػا لػػـ يكػػػف لػػػو 
سابؽ معرف  بو  فاليبر مف الضػرب اابتػدائ   كػذلؾ اسػتيدـ الحػاعر أسػمكب 

رؼ )فكقػػػػو عمى الفاعػػػػؿ )ضػػػػحؿ أم المػػػػاا التقػػػػديـ كالتػػػػأيير  حيػػػػث قػػػػدـ الظػػػػ
 الرقيؽ. 

                                                           

ااماـ يح  بػف حمػزة بػف عمػ   .متضمف  سرار البي   كعمـك حقائؽ ااع از الطراز (ُ)
دار الكتب   مرا ع  كضبط كتدقيؽ محمد عبد السيـ حاىيف  بف لبراىيـ العمكم اليمن 

 .ِّٓـ. ص ُٓٗٗىػ/ ُُْٓبيركت  -العممي  
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ا )لذ  الحرطي  مػ  الفعػؿاستيدـ الح المضػارع  كعمػؽ عمييػا  اعر أيضن
ال ػػكاب )تػػرل ؛ ليسػػاعد عمػػى فيػػـ مػػا أراد  كالحػػاعر عػػدؿ عػػف الفعػػؿ الماضػػ  

استحضػػار تمػػؾ اللػػكرة التػػ  تحػػدث منيػػا  ؛للػػى المضػػارع فػػ  قكلػػو: )تكممنػػا 
ليلػؼ أسػنانيا البراقػ  لمتعريػؼ  ؛فالحػاعر يغتػنـ لحظػ  كيميػا  حاان بعد حاؿ
كمف ييؿ ىذا الحرط كال مم  الحالي  استطاع الحاعر أف يبػيف بمزايا  ماليا  

  .مدم  ماؿ أسناف محبكبتو كثغرىا
ل ػػػػذب انتبػػػػاه السػػػػام  كتحػػػػكيقو لمعرفػػػػ  ىػػػػذا  ؛كاسػػػػتيدـ لػػػػيغ )ع بنا 

)تػػػرل  :يحػػػظ تعبيػػػره بالرايػػػ  فقػػػاؿالع ػػػب؛ لػػػذلؾ قدمػػػو مباحػػػرة بعػػػد الكػػػيـ كي
ذ  اليدؿ عمى أف الع ػب لػيس را عنػ ؛ع با  لسػماع الكػيـ المفيػكـ مػف قكلػو )كال
نما الع ب را    مر يتعمؽ بالراي   تكممنا  كفيـ ذلؾ مػف ايتيػار الحػاعر   كال

التعبير بالراي ؛ ليدؿ عمى حدة  ماؿ المنظر الذم يراه عندما تكممو محبكبتػو  
عػػف طريػػؽ حسػػف اللػػيا   المتمثمػػ  فػػ   لليػػوالػػذم حػػكقنا الحػػاعر  المنظػػر ىػػذا

ػٍحؿي  تمقػاه السػام   ٍقػرىؽى فىٍكقىػوي ضى دنا تىرى الحطر ا كؿ فدذا ما ذكر الحطر الثان )بىرى
فرسػػػـ المسػػػيب فػػػ  ىػػػذا البيػػػت لػػػكرة رائعػػػ   بميفػػػ   نػػػو  ػػػاا بعػػػد تحػػػكيؽ لػػػو.

حاب  البيضػاا كنلػػكعيا لمحبكبتػو محػيرنا للػى بيػاض أسػنانيا  التػ  حػبييا بالسػ
فػػ  لحػػارة للػػى  المػػااال مػػ  كتميزىػػا بالبيػػاض الكاضػػح كفكقيػػا قميػػؿ مػػف قطػػرات 

الضػػحؿ الػػذم يكنػػ  بػػو عػػف الريػػؽ فػػ  الفػػـ  فتتحػػكؿ لػػكرة مػػف نمػػاا الحيػػاة 
كحركتيػا كمػا ىػ  الحيػاة المتدفقػ  فػ  الثغػر  كالحػديث العػذب الػذم تتحػدث بػو 

  م  نعكم  لكتيا كرق  كيميا؛ لذلؾ قاؿ ترل ع بنا.
  كك و الحبو ىك الحسف المنعقد مف اللػفاا كالبريػؽ كالبيػاض فػ  كػؿو 

أضؼ للى ذلؾ حذفو ا داة  كمػا أكحػى بػو مػف لي ػازو كمبالغػ و   عمػت تحػبييو 
  ك ػػرض الحػػاعر مػػف التحػػبيو تػػزييف المحػػبو  كقػػد اسػػتميـ أحػػد كقعنػػا فػػ  الػػٌنفس

 الحاعر تمؾ اللكرة بحسو كك دانو  فأبدع ف  التلكير. 
 كقاؿ كالفنا مككب المحبكب : 

يَ ل َ دددددددددددد -4 ََ  اَوَلَقددددددددددددلو َأَر  ظ   نًددددددددددددا أ 
دددددددددددَلق َكددددددددددد نَّ ز ا  دددددددددددا َ وددددددددددد     ُت 
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بعد أف تحػدث الحػاعر عػف رحيػؿ محبكبتػو  بػدأ بكلػؼ اليػكادج  كالتػ  كانػت 
الكسيم  لنقؿ النساا مػف مكػاف آليػر  فكلػؼ الحػاعر مككػب المحبكبػ  كمعيػا 

و بالتأكيػد لكيحباتيا. فقاؿ: )كلقد أرل ظعننا   ييحظ أف الحاعر قد لدر بيت
 ف الحػاعر نػزؿ السػام  ليػذا البيػت منزلػ  مػف يحػػؾ  ؛كقػد عػف طريػؽ )الػيـ  

فػ  كيمػػو ىػػذا  كيتػػكىـ عكسػػو؛ لػػذا أكػػد الكػػيـ بماكػػديف حتػػى يمنػػ  ىػػذا الػػكىـ 
كلكػػػى يقنػػػ  نفسػػػو الرافضػػػ  لرحيػػػؿ المحبكبػػػ  بػػػأف الرحيػػػؿ كيقطػػػ  ذلػػػؾ الحػػػؾ  

قػػػد حػػػاؿ بينػػػو كبػػػيف محبكبتػػػو بالفعػػػؿ  فال ممػػػ  يبريػػػ  مػػػف  نػػػوكيثبػػػت أ  حقيقػػػ 
رب اانكػػػارم  كايتػػػار الفعػػػؿ )أرل  ليثبػػػت حلػػػكؿ الرايػػػ  حقيقػػػ   كقكلػػػو الضػػػ

ظعننا كناي  عف مكلكؼ فيـز معناىا النساا؛  ف الظعػف  مػ  ظعينػ   فيػ  
مػػف وا سػػماا التػػ  كضػػعت عمػػى حػػيئيف لذا فػػارؽ أحػػدىما لػػاحبو لػػـ يقػػ  لػػو 

ميػػػكدج ذلػػػؾ ااسػػػـ؛ ا يقػػػاؿ لممػػػرأة ظعينػػػ  حتػػػى تكػػػكف فػػػ  اليػػػكدج  كا يقػػػاؿ ل
     (1)ظعين  حتى تككف فيو المرأةو 

كتنكير ظعننا لمتيكيؿ فالرحيؿ لو ا ثر ا كبر ف  النفس؛ كيثبػت أف الرحيػؿ قػد 
؛ كىػػذا التنكيػػر قػػد أسػػيـ فػػ  تلػػكير المعانػػاة ف محبكبتػػو بالفعػػؿحػػاؿ بينػػو كبػػي

  حتػى محبكبتػوالحديدة الت  تك د ف  أعماؽ الحاعر  كتيكيؿ حأف البعاد عػف 
        ىا.يظف أف ىذه الظعف لغير  بات

أمػػا عػػف ايتيػػار الحػػاعر التعبيػػر بمفػػظ )أييميػػا   قػػد يعطػػ  دالػػ  عمػػى رفضػػو 
ا ليػذا الرحيػؿ؛ لػذلؾ ربػط التييػؿ  رحيؿ محبكبتو؛  نو مازاؿ متمسكنا بيا كرافضن

ػا عنػو   اأم تسير سيرن   تيدم) :فقاؿ  بحرك  ىذه الظعف معيننا كىك السير ر من
عمػػى الػػر ـ مػػف رايتػػو رحيميػػا بعينػػو  كيػػدؿ   ككػػأف عقمػػو كقمبػػو يػػرفض رحيميػػا

ىا أم ىيئتيا تحػبو اد أف يحبو ىذه الظعف قاؿ كأف زىاعمى ذلؾ أنو عندما أرا
نمػػا ىػػك   فمػػازاؿ الحػػاعر يقنػػ  نفسػػو بػػأف ىػػذا الرحيػػؿ لػػيس لمحبكبتػػو  النييػػؿ كال

 لظعف تييميا تسير.

                                                           

 .َُٔىػ  ُِّٓلطباع  المنيري    حرح القلائد العحر  لمتبريزم  لدارة اُ)
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 يلػػكر ىػذه الظعػػائف فػ  لػػكرة مسػػمكب بنػى الفعػػؿ )تييػدل   لمم يػػكؿ؛  نػوك 
فيػػذه المحبكبػػ  أر مػػت عمػػى الرحيػػؿ  كفػػ  ىػػذا لحػػارة مػػف الحػػاعر للػػى  اارادة؛

طمػػب ل ؿـ مػػف تمسػػكو بػػو  ممػػا  عمػػو يرحػػرحيػػؿ ر ػػد العػػيش عنػػو  عمػػى الػػر 
عطايػػاه  فبنػػاا ؛ لينػػاؿ مقحػػير سػػمم  الالحيػػاة الناعمػػ ؛ فم ػػأ للػػى مػػدح مالػػؾ بػػف 

الفعػػػؿ لمم يػػػكؿ قػػػد يحػػػير للػػػى الم يػػػكؿ الػػػذم ينتظػػػر محبكبتػػػو  حيػػػث لػػػـ يػػػتـ 
ػا  تحديد مكاف لمػذىاب لليػو فػرحيميـ للػى م يػكؿ  كرحيػؿ ر ػد العػيش عنػو أيضن

 م متى سينعـ بالحياة الناعم .   حيث ا يدر  ؛للى م يكؿ
ت تمػػؾ ىػػ  عنػػدما نظػػر المسػػيب لمحبكبتػػو كلػػديقاتيا كىػػف عمػػى اليػػكادج  كانػػ

المحظ  الت  استطاع مف ييليا أف يتأمؿ لكرة اليكادج  فلػكرىا كىػ  عمػى 
ظيػكر اابػؿ بحػ ر النييػؿ الػذم يظيػر أعاليػو لمنػاظر لليػو مػف بعيػد أكثػر مػػف 
أسافمو  ف  حيف ا تظير أر ؿ اابػؿ التػ  تحػبو سػيقاف النييػؿ. كأضػاؼ للػى 

  فػ  المحػبو  فػذكر اللكرة عنلػر التفلػيؿ مػف يػيؿ كلػؼ الحػكؿ كالحركػ
الحكؿ المتمثؿ ف  ىيئ  ح ا مرتف   كالحرك  المتمثم  ف  حرك  اليكادج عمػى 
ظير اابؿ ففييا تمايؿ كاىتزاز  كفػ  المحػبو بػو ظيػر الحػكؿ فػ  ىيئػ  النييػؿ 
العػػػال   ككػػػذلؾ حركػػػ  حػػػ ر النييػػػؿ بفعػػػؿ الريػػػاح فييػػػا اىتػػػزاز كتمايػػػؿ  كذكػػػر 

 ف الحركػػ  فػػ  ا  سػػاـ ا ؛ دكف أسػػافميا الحػػاعر الحركػػ  فػػ  أعػػال  اليػػكادج 
ؿ  ليػػػػدؿ عمػػػػى رحيػػػػؿ يػػػػؼ الظعػػػػف  كحػػػػبييا بالنيفكلػػػػتظيػػػر لا مػػػػ  أعالييػػػػا 

 المحبكب  كالحياة الكريم . 
فالحاعر استثمر المحاىد المتاح  أمامو ف  بيئتو  لي عميا منطمقنا للػى تلػكير 

تمػؾ الظعػائف بمػف  مبيننػا حػاؿ  ىا نيؿاكأف زىا )دكر بذىنو  فأت  التحبيوما ي
فييا  كما فييا  فكأف الظعائف نيؿ ف  الطكؿ كالعظم  كالييب  كال ماؿ  كالقػكة 

كىذا الكلؼ ينبئ عف العظمػ  كالرفعػ     كالرسكخ كاامتداد الحامخ ف  اآلفاؽ
مػػػ  ااحسػػػاس بكػػػؿ ذلػػػؾ اسػػػتيدـ )كػػػأف   ف التحػػػبيو بيػػػا وفيػػػو مػػػف المبالغػػػ  
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 ؛ لذا في  تستعمؿ حيث يقكل الحبو حتى يكاد )الكاؼ كالتأكيد ما ا يككف م 
  (1)الرائ  يعتقد أف المحبو ىك المحبو بو ا  يرهو 

 كيلؼ حرك  المككب بقكلو: 
ََ  يَدروفَد  َ دددددددددددددا َو  وَ   دددددددددددددَ ا -5  يف اْلو

 رَيوددددددددددددت  َكددددددددددددَ نَّ     ووَدددددددددددد  َسدددددددددددددحو     

   
يلػػػكر الحػػػاعر فػػػ  ىػػػذا البيػػػت مػػػدل تعمقػػػو بيػػػذه المحبكبػػػ   حيػػػث لػػػـ يكتػػػؼ 
بكلػػػفيا ككلػػػؼ اليػػػكادج  بػػػؿ مػػػف حػػػدة حبػػػو كتعمقػػػو بيػػػا أيػػػذ يلػػػؼ حركػػػ  
اليػػػػكادج كىػػػػ  تسػػػػير ككأنػػػػو قػػػػاـ بالمراقبػػػػ  الدقيقػػػػ  لحركػػػػ  اليػػػػكادج التػػػػ  تعمػػػػك 

 كتنيفض  كذلؾ ف  طريؽ طكيؿ مثؿ الثكب ا بيض الطكيؿ.
التحػػػبيو  بطػػػكؿ أسػػػمكب أيبػػػر الحػػػاعر عػػػف طريػػػؽ أسػػػمكب التقػػػديـ كالتػػػأيير  ك 

الطريػػؽ  ككعكرتػػو  حيػػث تقػػدـ ال ػػار كالم ػػركر )فػػ  اآلؿ   كىػػك مػػف متعمقػػات 
ال ممػػػػػ  الفعميػػػػػ  )يرفعيػػػػػا   ككػػػػػذلؾ قػػػػػدـ المفعػػػػػكؿ بػػػػػو الضػػػػػمير فػػػػػ  )يرفعيػػػػػا  
ييفضيا  عمى الفاعؿ )ري   كقلد بو الطريؽ المنفرج عف ال بؿ  كتنكير ري  

نقطػاع أمػؿ كبتو كىػذا يكضػح ايحعر بعدـ ك كد طريؽ لمتكالؿ بينو كبيف محب
 محبكبتو ككلميا. كيأسو الحاعر

ظيػػػػار الحػػػػزف كالحسػػػػرة؛   ك رضػػػػو لظيػػػػار تعمقػػػػو بالمحبكبػػػػ  كااىتمػػػػاـ بيػػػػا  كال
 لفراقيا كيكفو عمييا  كىك يراقب مككبيا المرتحؿ يتيادل بيف السراب. 

فيػ    عمى الفاعؿ كذلػؾ لمراعػاة القاف  اآلؿما ييحظ تقديـ ال ار كالم ركر )ك
الحػػػعري   كالمحافظػػػ  عمػػػى الػػػكزف الحػػػعرم كمػػػا أف التقػػػديـ يكحػػػؼ عػػػف الحالػػػ  

 ذكره لمسراب يحعر بحدة قمقو عمى محبكبتو.فالنفسي  لمحاعر؛ 
كمػػا أف تكػػرار الحػػركؼ الحمقيػػ  )اليمػػزة كاليػػاا كالعػػيف كالحػػاا كاليػػاا  
يساعد ف  التعبير عما فيو الحاعر مف حالػ  ضػيؽ نفسػ  كألػـ ك ػدان   ككػأف 
ىذه الحركؼ تعبر عػف ال مبػات اللػكتي  القكيػ  التػ  يلػدرىا الحػاعر بدايمػو 

                                                           

  أدكات التحبيو كدالتيا كاستعمااتيا ف  القػر ف الكػريـ  د محمػكد مكسػى حمػداف  مكتبػ  ُ)
 ُٖٗـ. ََِٕىػ  ُِْٖ  ِكىب  القاىرة ط



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُِٔٔ﴾  

  

حػػعر بػػو راع يفتػػؾ بػػو دكف أف يككػػأف دايػػؿ الحػػاعر لػػ  ب ضػػيقو النفسػػ بسػػب
ا نفػػػاس الميتنقػػػ  لديػػػو كالتمتمػػػات التػػػ  يلػػػدرىا مػػػف حػػػدة  وعنػػػ تعبػػػر   أحػػػد

  يظو ك ضبو.  
فت ػػد المسػػيب نظػػر للػػى السػػراب ف ذبػػو ذلػػؾ البيػػاض النػػاتج عػػف أحػػع  
الحمس كانعكاسيا عمى السراب  فما كاف منو لا أف حبو الطريؽ الطكيؿ الذم 

مػف نتػاج البيئػ   كىػذه لػكرة بميغػ تسير فيػو اليػكادج بػالثكب ا بػيض الطكيػؿ  
يظيػػػر فييػػػا الحركػػػ  التػػػ  تنبعػػػث مػػػف اليػػػكادج فػػػ  قكلػػػو ك  العربيػػػ  اللػػػحراكي  

)يرفعيػػا كييفضػػيا   ممػػا أحػػاع التفلػػيؿ فػػ  اللػػكرة  فػػأدل لمحسػػف كالركعػػ   
  .كيال  أف ا فعاؿ المضارع  تدؿ عمى استحضار اللكرة

المعنػى كيقكيػو  كيحػير  كت د الطبػاؽ فػ  قكلػو )يرفعيػا كييفضػيا  يبػرز
بػػذلؾ للػػى كعػػػكرة الطريػػؽ ككثػػػرة تعر اتػػو. فيػػػذا الطبػػاؽ أكضػػػح المعنػػى كأبػػػرز 
اليػػػكة البعيػػػدة كالفػػػرؽ الحػػػديد بػػػيف المقػػػاا كالفػػػراؽ كأثرىمػػػا عمػػػى نفسػػػي  الحػػػاعر  

 كلمطباؽ أثر بدي  ف  ا تيا الحال  النفسي  لمحاعر.   
ا حػكاؿ المفظيػ  حيػث ت ػد التػأثير كت د لمحاعر يطرات معنكي   انسربت للى 

)يرفعيػا  النفس  لو أثر ف  ايتيار ا لفاظ  فذكر الحاعر لحركػ  سػير اليػكادج 
لنما ى  لدل ل زعو الحديد  كالحرك  العنيف  الت  ىزتو لفراؽ مف  كييفضيا 

 يحب.
كبػػػالنظر فػػػ   زئيػػػ  السػػػراب فػػػ  ىػػػذا البيػػػت  ت ػػػد أنيػػػا كالمتدر ػػػ   أك 

ا قػػػػاؿ المسػػػػيب )يرفعيػػػػا   كػػػػاف يعنػػػػ  ظيػػػػكر الظعػػػػائف بػػػػالعيف المرتَّبػػػػ   فعنػػػػدم
الم ردة  ثـ بداي  تيحييا ف  السراب )ييفضيا  أم تيحييا النيائ  ممػا يفيػد 
ا حتػػى  ال يػػؿ بحاليػػا  كىػػذه لػػكرة طبيعيػػ  تبػػدك مػػف بدايػػ  سػػير اليػػكادج تػػدر ن

  كلكليا  اي  البعد.
يػاكؼ فػ  أنفػس قػاطع  ييؾ  فرايتو تبعث المفالسراب رمز لميداع كال

اللحراا  كايتيار الحاعر للكرة السراب ليلػكر بيػا الطريػؽ الػذم تسػير فيػو 
دليؿ عمى الم يكؿ الذم يحاكؿ الحاعر أف يلػكر مػف ييلػو ملػير  ؛الظعف
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ػػػػا بعػػػػد أف تركتػػػػو الحيػػػػاة  ىػػػػذه المحبكبػػػػ  التػػػػ  رحمػػػػت عنػػػػو  كملػػػػيره ىػػػػك أيضن
 الناعم .

و أف لػػكرة ىكد يػػا قػػد انطبعػػت كيبػػدك مػػف حػػدة تعمػػؽ الحػػاعر بمحبكبتػػ
 ف  ذىنو فأيذ يلؼ ألكانو كلفنا يدؿ عمى ترؼ كنعيـ ىذه المحبكب  فقاؿ: 

َْفَددددددددددددددد    -6 ًمدددددددددددددددا َوَرِوًمدددددددددددددددا   َّ َأرو  َلقو

دددددددد       ك لَدددددددد   َللددددددددخل َأَ َراَفَ ددددددددا ا َمو

   
تحدث الحاعر ف  ىذا البيت عف الظعائف كىػف عمػى اليػكادج المزينػ  بالقمػاش 

منػػو قطيفػػ   ميمػػ  مػػف  ىلميػػرز ككػػاف يمفػػو سػػتر رقيػػؽ يتػػدلَّ المكحػػ  ا حمػػر ا
 ريش النعاـ  مما يدؿ عمى الرفاىي  كالنعيـ. 

كتحػػػػدث الحػػػػاعر عػػػػف منظػػػػر اليػػػػكادج كفلػػػػؿ القػػػػكؿ فيػػػػو  فػػػػذكر لػػػػكف قمػػػػاش 
 اليكادج كنكعو.

اسػػتيدـ الحػػاعر أسػػمكب التقػػديـ كالتػػأيير فقػػدـ ال ػػار كالم ػػركر )عمػػى 
)اليمػؿ  كالغػرض مػف التقػديـ لظيػار اىتمامػو بطػكؿ أطرافيا  عمى المسند لليو 

كالنعػيـ    ف فػ  طكليػا دالػ  عمػى التػرؼ ؛أطراؼ القماش الذم عمػى اليػكادج
ككأنو يذكر ىذا الكلؼ عف قلد  حتى لذا ما أعطاه الممدكح  يعطيو عطايا 
عظيمػػػو تناسػػػب النعػػػيـ الػػػذم عميػػػو محبكبتػػػو. كت ػػػد الحػػػاعر قػػػد أكثػػػر فػػػ  ىػػػذا 

ٍمػؿي   البيت مف ا ػا  كيمىػؿه  اليى ٍقمن ػا  كىرى ٍقمن لكممات الت  تدؿ عمى الزين  كالكح  )عى
ػػا ا ت ػػد فيػػو لفظػػ  نػػافرة  فبينيػػا مراعػػاة نظيػػر و ممػػا  عػػؿ الكػػيـ متناسػػبنا متيئمن
  (1)كا كمم  حاذة  تأيذ كؿ كمم  فيو بعنؽ لػاحبتيا كتػرتبط بيػا ارتباطنػا كثيقنػاو

أبيػػى حمػػ  بػػايتيؼ ا لػػكاف  كمػػدل تناسػػؽ  ككأنػػو يريػػد أف يرينػػا كػػؿ حػػ ا فػػ 
ىذه ا لكاف  ككػأف كػؿ حػ ا ألػبح مزداننػا فقػد انتقػى ا لػكاف  ككظفيػا تكظيفنػا 

 ػػ  كالفػػرح كذلػػؾ بعػػكدة ر ػػد دقيقنػػا  فيػػك فػػ  حا ػػ  لمػػف يمػػأل حياتػػو بػػألكاف البي
 عف طريؽ عطايا الممدكح لو. العيش 

                                                           

ىػػػ ُُْْدار يفػػا      دراسػػات مني يػػ  فػػ  عمػػـ البػػدي   د الحػػحات محمػػد أبػػك سػػتييت ُ)
 ٗٔـ.  ُْٗٗ 
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ك ال نػػاس النػػاقص ممػػا أضػػفى كبػػيف قكلػػو)عقمنا   كقكلػػو)رقمنا  محسػػف لفظػػ  ىػػ
زين  عمى ا لفاظ الت  ايتارىا الحاعر؛ ليدؿ بيا عمى تزيف الظعائف كاليكادج  

ا عمى تحسيف نغـ البيت.  كساعد أيضن
كىكذا ترل ف  المطم  تيامنا م  سػياؽ القلػيدة  فمػيس النسػيب ىنػا مػف النػكع 

 كميئػـ لحػاؿ الحػاعر  بؿ ىك ممػا يثيػر داعػ  الحػزف كا سػى  ال زؿ الطركب
رحيؿ الحبيب  كبينيػا  كىػذه معػان  تيئػـ الحػزف العميػؽ عمػى فػراؽ  عمى كحزنو

ر ػػد العػػيش. كبيػػذا ت ػػد ترابطنػػا بػػيف تمػػؾ المعػػان  فػػ  المطمػػ  كمػػا قلػػد لليػػو 
عطايػػا الممػػدكح التػػ  تزيػػؿ حزنػػو المسػػيب فػػ  قلػػيدتو مػػف لعػػيف حا تػػو للػػى 

اا القلػيدة بمػا ييئػـ الغػرض ع  فػ  ابتػد. كىذه طريق  حػائكتعيد لو ر د عيحو
و أف يكػػكف فيػػو لحػػارة للػػى مػػا سػػيؽ لػػذلؾ كػػاف مػػف  ػػكدة مطمػػ  القلػػيدة ؛منيػػا

  كاانتياا ناظرنا ف  اابتداا و؛ ليككف المبتدأ محعرنا بالمقلكدالكيـ   مو 
(1) 

أف النسػػيب فػػ  مقدمػػ  القلػػائدو ا ييػػراد  مػػاـ عبػػد القػػاىر ال ر ػػان  قػػد قػػررفاا
منو لا ااحتفاؿ ف  اللنَّع   كالدال  عمى مقدار حػكط القريحػ  كاايبػار عػف 

 (2)فضؿ القكة  كااقتدار عمى التفنف ف  اللف و

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ْٖٕ  ف التفتازانى   طبع  المكتب  ا زىري  لمتراثالمطكؿ لسعد الدي  ُ)
  أسرار البي    تأليؼ  ااماـ أب  بكر عبػد القػاىر ال ر ػان    قػرأه كعمػؽ عميػو الحػيخ ِ)

 .     َُ  ـُُٗٗىػ ُُِْمحمكد محمد حاكر مطبع  المدن  ب دة  الطبع  ا كلى 
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  ﴿ُِٔٗ﴾  

  

 املبحث الثاني
 املدح

 انتقؿ الحاعر للى  رضو ا لم  مف القليدة كىك المدح فقاؿ: 
َُ َوَف وَل  ددددمو َوَلَقدددلو  -7  رََأيوددددي  الَ دددداَلل

ددددد      (1)َولَدددددَرق الرَِّيوََدددددَض َ الددددد   َف و
 

   
ْ  ف وَلَ دددددددددددددددددض  َو   وَلَ دددددددددددددددددض    - 8  َك َّدددددددددددددددددا

(2)َوَلطَددددددددددددا  ْ   َ  ددددددددددددرَ    َ ددددددددددددزو     
 

   
َْ َك ودََّ دددددددا ل س دددددددب  -9  يَدَ دددددددب  ا َيَدددددددا

دددددد      ًْا َأ َدددددداَر َوَسدددددديَلَ ا الوََدقو ددددددرو   (3)
 

   
َِ كَ  -11   َودََّ ددددددددددا  َدَقددددددددددر  وال َّدددددددددداَ َرا

دددددد      َن ددددددا الرَّ و َن  َديدو َْ ََْكددددددا ددددددر و  (4)تَدقو
 

   
َم كالَ يودددددددددَلاَن  َزَرَ دددددددددا-11  َوالدددددددددلع و

دددددم  َ  وددددد      دددددَا اَمَ ددددداَ    َكمَّ (5)َوسو
 

   
                                                           

رىارة يػـك ُ)   ذك الرقيب  مالؾ: ىك مالؾ بف سػمم  الييػر بػف قحػير  الػذم أسػر حا ػب بػف زي
  ِٖٗ بم .  ميرة أنساب العرب ص

: اتس   كيقاؿ: ىك يتيرؽ فػ  السػياا لذا تكسػ  فيػو. كال زيػؿ العظػيـ. ِ)   تيرَّؽ ف  الكـر
 .)يرؽ   زؿ  كأ زلت لو العطاا أم أكثرت كعطاا  زؿ ك زيؿ لذا كاف كثيرنا المساف

يا. كالنَّسػيؿ: ّ) طي ييكلي   العسب:  م  العسيب  كى   ريدة مف النيؿ مستقيم  دقيق  ييٍكحى
:  مػػا سػػقط مػػف الحػػعر أك الػػكبر أك الػػريش  كيقػػاؿ: بىرىىػػا لذا ألقتػػو. كالبىٍقػػؿي أنسػػمت الناقػػ  كى

  .بقؿ  )عسب  نسؿ  كؿ نابت  ف  أكؿ ما تنبت فيك البقؿ  كاحدتو بىٍقم  المساف
ـي الػػػػبطف المطيػػػػؼ ال سػػػػـ. ْ) ػػػػ ػػػػاًمر: المييىضَّ : أم النػػػػكؽ ضػػػػامرة الػػػػبطف  كالضَّ ػػػػاًمرىاتي   الضَّ

كتقػرك: تسػػير كتقطػ   كقػػرا لليػو قػػٍركنا: قلػد  كقػػاؿ الميػث ىػػك القلػد نحػػك الحػ ا  كقػػرا 
ػا كسػػار فييػػا ينظػػر  ػػا أرضن ا مػر كاقتػػراه: تتبعػػو  ابػف سػػيده: قػػرا ا رض قػركنا تتبعيػػا أرضن

ٍكتي ا رض سرت فييػا  كىػك أف تمػر بالمكػاف ثػـ ت ػكزه حاليا كأمر  ىا. كقاؿ المحيان  قىرى
مػػؿ: مػػا تكػػبَّس كاسػػتكل  كقيػػؿ  ٍكػػًدؾي كالدٍَّكػدىؾي مػػف الرَّ للػى  يػػره ثػػـ للػػى مكضػػ   يػػر. كالدًٌ
ىك بطف مف ا رض مستك  كقاؿ ا لمع : الدٍَّكدىاؾ مف الرَّمؿ: مػا التبػد بعضػو عمػى 

 كثيرنا. المساف )ضمر  قرا  دكدؾ .              بعض با رض كلـ يرتف 
ـي: الييؿ السكداا. كالعػرب تقػكؿ ممػكؾ الييػؿ ديٍىمييػا. كا حػاا بػالفتح كالمػد لػغار ٓ)   الداٍى

أكمػػاـ النيمػػ : مػػا  طػػى  ك . العيػػداف: الطػػكاؿ مػػف النيػػؿ.النيػػؿ عامػػ   كاحدتػػو أحػػااة
:  مػػ   ٍعػػؿي ال عمػػ   كىػ  الفسػػيم   كقيػػؿ النيمػػ   مارىػا مػػف السػػعؼ كالميػػؼ ال ػذع  كال ى

    .أح   كمـ   عؿ  عكد  القليرة. قاؿ ا لمع : ال عؿ: قلار النيؿ المساف )دىـ 
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َصه ددَ ا-12 َِِ ِو   وإذا الشَّدَما   َحدَل

(1)رَتوًكدددددددا فَدلَددددددديوَ  َلمالَددددددد   َ  وددددددد     
 

   
 لَل َّدددددددددديوَ  وا َدددددددددداَر القريددددددددددبَ -13

يدددددددَ   َك وَّددددددد  رأو      (2)وللطَّ دددددددَ  الَّه
 

   
 وَلَقددددددددددددددل تَندددددددددددددداَولَ   َناصََلدددددددددددددد َ  -14

(3)فََ َ ددددددداَ َ  َ ددددددد و َ الَدددددددَ  َسددددددد و     
 

   
    َدددددددددََد َ َّ  ال دَّيَّدددددددددار ذ و َحدددددددددَلب  -15

(4)  غودددددددددددددددَرووَرب  تَديَّدددددددددددددددار ْ  يَد ول دددددددددددددددو  
 

   
َ دددددددددك َرنَّ ف   دددددددددوَ  وَ وَم َددددددددد َ -16 َِ  َف

   َِ ددددددددد   َحددددددددتَّ َأ  ددددددددو ددددددددل    َف و  َوَف و

   
يفضػؿ المسػػيب ذا الرقيبػ  مالػػؾ بػف سػػمم  الييػر بػػف  ففػ  ىػذه ا بيػػات

ػا تتمػؼ ا مػكاؿ  قحير سيد بن  قحػير عمػى كػؿ مػف مػدحيـ  فيػك يػرل كفػو دائمن
عمػػػى الفقػػػراا كالمحتػػػا يف  كمػػػا أف عطػػػااه ا يعادلػػػو عطػػػاا أبػػػدنا  فيػػػك يعطػػػ  
ال ياد لمفقراا بي حساب  كمػا أنػو يعطػ  النػكؽ ا لػيم  كالييػؿ السػكداا التػ  

ػػا لمييػػؿ كمػػو  كلػػـ يضػػف بيػػا لنفسػػو؛ ليتيػػو فيػػرنا كعػػزنا كمػػا أف فيػػره ا تعػػد  ممككن
يقػؼ عنػػد ىػػذا الحػػد  كا يقتلػػر عمػػى اسػػتقباؿ الضػػيكؼ  بػػؿ لف بيتػػو يعػػد بيتنػػا 

                                                           

ػػأـ عػػف يسػػار الًقٍبمػػ   كيقػػاؿ لمحػػماؿ حػػدكاا  نيػػا تحػػدك ُ) : ريػػح تىييػػبا مػػف ًقبىػػؿ الحَّ ػػمىاؿي   الحًٌ
حاب أم تسكقو. كالقيئص.  م  قىميكص  كىػ  الناقػ  ا ػا السًٌ لحػاب   كقيػؿ: اتػزاؿ قيمكلن

حتػى تلػير بػازان  كالنػػكؽ الرَّاتكػ : التػ  تمحػػ  ككػأف بر مييػا قيػػدنا كتضػرب بيػدىا كىػػ  
     .قمص  رتؾ   محي  فييا اىتزاز المساف. )حمؿ  حدا

  التَّريؾ: الذم ايرعاه أحد  كقاؿ لاحب المساف : كف  حديث اليميؿ  عميو السيـ أنو ِ)
طػػال  تىٍركىتىػػوي  التٍَّركىػػ   بسػككف الػػراا فػػ  ا لػػؿ : بػػيض النعػػاـ  ك معيػػا  ػاا للػػى مكػػ  يي 

ترؾ  يريد بو كلػده لسػماعيؿ كأمػو ىػا ر لمػا تركيمػا بمكػ   كالػرَّأؿ : كلػد النعػاـ. المسػاف 
          .)ترؾ  رأؿ 

ػػّ) : اللَّ ػػٍ ؿي : الػػدلك المػػألم  كر ػػؿ سػػ ؿ  ػػكاد   كالسَّ ػػٍ ؿي با يقػػاؿ:   النَّػػكىاؿ: العطػػاا  كالسَّ
ٍ ين لذا لببتو لبنا متلين المساف )نكؿ  س ؿ  ٍمتي الماا سى     .سى ى

ػػدىبى المػػاا: مػػا ْ) ػػدىبي بالتحريػػؾ مػػا ارتفػػ  ك مػػظ مػػف الظيػػر  كحى   اانبعػػاج: اانحػػقاؽ. كالحى
دىبىوي: كثرتو كارتفاعو. ك ارب كػؿ حػ او أعػيه.  ارتف  مف أمكا و  كقاؿ ابف ااعراب : حى
الميث: الغارب أعمى المكج  كأعمى الظير. كالغارب: أعمى مقدـ السناـ. ك ػكارب المػاا: 

 يؿ: أعمى مك و  حبو بغكارب اابؿ المساف )بعج  حدب   رب .            أعاليو  كق
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عر مثين حيًّػا عمػى لمف ا بيت لو   فمو فيو حؽ المأكل كالمأكؿ  كيضرب الحا
لنيايػػ  للػػى أف مالػػؾ بػػف مػػف ىػػذا العطػػاا الكثيػػر كيلػػؿ فػػ  ا لػػوالكػػـر حيػػث نا

           (1)  مثؿ البحر الذم يعط  بغير حسابسمم
كمػػػػف الميحػػػػظ أف الحػػػػاعر عنػػػػدما أراد أف يػػػػتيمص مػػػػف الغػػػػزؿ للػػػػى 

بألفػػػػاظ تعػػػػارؼ عمييػػػػا  كىػػػػك المػػػػدح  لػػػػـ يػػػػأتً    مػػػػف القلػػػػيدةالغػػػػرض ا لػػػػم
الحػػعراا  مثػػؿ دع عنػػؾ ىػػذا؛ كذلػػؾ  نػػو لػػـ يبتعػػد عػػف الغػػرض ا لػػم  مػػف 

كىك يعمػف لػراح  أف الحيػاة الناعمػ  كالتػ  تحػدث عنيػا  بدايتياة  فمف القليد
مػػف يػػيؿ رحيػػؿ محبكبتػػو قػػد قمتػػو كفارقتػػو  كىػػذا مػػا دعػػاه لممػػدح؛ ليسػػتطي  أف 

 ينعـ بحياتو الناعم  مرة أيرل بمعكن  الممدكح.
 فقاؿ:  

َُ َوَف وَل  ددددمو  -7  َوَلَقدددلو رََأيوددددي  الَ دددداَلل

دددددددد   َولَددددددددَرق الرَِّيوََددددددددَض     َ الدددددددد   َف و

   
فػػػ  ىػػػذا البيػػػت يياطػػػب الحػػػاعر مػػػف ا عمػػػـ لػػػو بممدكحػػػو )مالػػػؾ بػػػف سػػػمم  
الييػػر   بأنػػو كثيػػر العطػػاا  كأنػػو قػػد رأل  يػػره ممػػف ىػػـ دكنػػو فػػ  الكػػـر ككثػػرة 

 العطاا  كلكنو تفكؽ كازداد عمييـ ف  عطائو.
اسػتيدـ الحػاعر أداتػ  التأكيػػد )الػيـ  كقػد   حتػى يزيػػؿ اانكػار المتعمػؽ بػػذىف 

؛ لي ػػػػدد نحػػػػاط السػػػػام   كلقػػػػد رأيػػػػت)المياطػػػػب  كالحػػػػاعر يبػػػػدأ نظمػػػػو بقكلػػػػو: 
اسػػتقباؿ معنػػ   ديػػد   كليػػدؿ عمػػ  أىميػػ  ىػػذا المقطػػ  عنػػده  حيػػث لنػػو بدايػػ  

اليبػر ماكػدنا كمػا  الغرض مف القليدة كميا  كو  ف مف حػأف المػادح أف يمقػى
  كقػد يكػكف (2)امتألت بو نفسو  كأف يمنػ  السػامعيف مػف الحػؾ فيػو كاارتيػاب و

التأكيػػد لمراعػػاة اليبػػر فػػ  نفسػػو؛ لذ ىػػك عظػػيـ الحػػأف  ميمػػو  اسػػيما كأف عمػػـ 
قد كلؿ للى در   الراي  ففعؿ الراي : )رأيت  استحػيادنا لممياطػب عنده ذلؾ 

                                                           

  َْ  ديكاف المسيب  ُ)
 عمـ المعان  دراس  بي ي  كنقديػ  لمسػائؿ المعػان   د/بسػيكن  عبػد الفتػاح  فيػكد مطبعػ  ِ)

 ُّٔ/ ُـ. ُٕٖٗىػ َُْٖالسعادة القاىرة 
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بار الممدكح  كليس أدؿ عمى اليبر مػف الرايػ   و بما يراه ا بما يسمعو مف أي
 نيػػا تسػػتمـز  كليػػذا  ثػػر الرايػػ  عمػػى العمػػـ فقػػاؿ )رأيػػت ؛فمػػا راا كمػػف سػػمعا و
 اادراؾ كتقتضيو.  

كيظير أسمكب الحذؼ ف  قكلو )كفعميـ   كالتقدير )رأيت فعميـ   كالغرض مف 
كفاعػؿ   كقػد أفػاد الحذؼ ىك ااي از كت نب التكرار  كىػك حػذؼ  ممػ  )فعػؿ 

 الحذؼ اايتلار.
كفػػػ  قكلػػػو )كلػػػذم الرقيبػػػ   تقػػػدـ ال ػػػار كالم ػػػركر كىػػػك المسػػػند عمػػػى )فضػػػؿ  

ظيار لفتو أك لقبو  كالسبب ف  تقديـ ال ار كالم ركر كال المسند لليو؛  ىميتو 
ىك أف المبتدأ نكرة كا ي كز اابتػداا بػالنكرة  كالغػرض مػف م ػ ا المسػند لليػو 

  عمى عمـك فضمو ككثرتو  ك كدة مػا ينفقػو  ممػا  عمػو يفػكؽ  يػره نكرة  الدال
 ف  الفضؿ كالعطاا  كالحاعر ف  حا   ليذا الفضؿ.

و كذلػؾ استحضػار المعبػر مالػؾكييحظ التعريؼ بالعممي  فػ  قكلػو وذا الرقيبػ  
عنو باسـ ييػتص بػو حتػى ا يحػرد الػذىف عنػو بعيػدنا كا يتػكىـ أف الكػيـ عػف 

 سيك و لليو الحاعر مدحو.   الميـ ف  ىذا المقاـ بياف مف ف يره؛ لذ م
كييحػػظ أف تعبيػػر الحػػاعر بػػػ)كلقد رأيػػت الفػػاعميف كفعميػػـ   ممػػا ياكػػد 
لح  ما قيؿ عنو بأنو كثير المدح   ؿ التكسب  فككنو رأل الكثير يفيد كثػرة 
نػو مدحو ليناؿ العطاا  ك البنػا مػا يكػكف المػدح فػ  ىػذه الحالػ   يػر لػادؽ؛  

مػػدح   ػػؿ الحلػػكؿ عمػػى العطايػػا فقػػط  كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أنػػو قػػاؿ عمػػى مػػف 
مدحيـ سابقنا بأنو يبرىـ كعمـ عطاياىـ  كلكف عطايا مالؾ ستككف أعظـ؛  نو 
مازاؿ يريد الحلكؿ عمييا  فمـ يحلؿ عمييا بعد  فدنو لك حلؿ عمى ما يريد 

  كىكػػذا مالػػؾ مػػفيػػره فسػػكؼ ي عمػػو أكثػػر عطػػاا مػػف مالػػؾ  ثػػـ احتػػاج لمػػدح  
  تدكر الدائرة حسب الحا  .

ػػا بأفضػػمي  مالػػؾ بػػف    ػػا عامن  سػػمم كالحػػاعر فػػ  ىػػذا البيػػت أطمػػؽ حكمن
كىذا مما تستحرؼ النفكس لمعرف  سببو  كىذا ما فعمػو الحػاعر فػ    عمى  يره
   كقد بدأ ببياف كرمو؛  ف ىذا ىك ا ىـ عنده فقاؿ:التالي ا بيات 
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8 -    ْ  ف وَلَ دددددددددددددددددض  َو   وَلَ دددددددددددددددددض  َك َّدددددددددددددددددا

 َوَلطَددددددددددددددددا  ْ   َ  ددددددددددددددددرَ    َ ددددددددددددددددزو     

   
فكػػػر كالمحػػػارك ؛ حتػػػى تلمػػػا أراد الحػػػاعر أف ي عػػػؿ ا سػػػمكب يػػػدعك لم

فكأف   ُ)لحبو كماؿ ااتلاؿ ؛فلؿ ىذا البيت عف سابقو  يتفاعؿ معو المتمق 
البيػػت السػػابؽ احػػتمؿ عمػػى اسػػتفياـ مػػاداه  كيػػؼ فػػاؽ مالػػؾ  يػػره فػػ  الفضػػؿ 

البيػػت لي يػػب بػػو  كالعطػػااف فاحتػػاج للػػى  ػػكاب كبيػػاف يزيػػؿ لبيامػػو  ف ػػاا بيػػذا
 .ااستفياـ اعمى ىذ
أراد الحػػػاعر أف يبػػػيف كثػػػرة عطػػػاا مالػػػؾ فمدحػػػو عػػػف طريػػػؽ الم ػػػاز   

قػػ  ىػػ  السػػببي   ف الكػػؼ سػػبب المرسػػؿ   ف )الكػػؼ   كسػػيم  لمعطػػاا  كالعي
فػ  كلػكؿ العطػػاا لممحتػا يف  فال ممػػ  يبريػ  مػف الضػػرب اابتػدائ  الغػػرض 

لليػػو  معرفنػػا بدضػػافتو لمضػػمير  كقػػد  امنيػػا المػػدح  كقػػد  ػػاا المبتػػدأ كفػػاه )مسػػندن 
كلؿ الحاعر بيف ال ممتيف بػ)الكاك  لياكد المعنػى  كالمبتػدأ فػ  الحػطر الثػان  

ا  ليعرفو كيفيد التأكيد.  )عطااه   اا مضافنا للى الضمير أيضن
كقد كافؽ قكلو حديث الرسكؿ لػمى ل عميػو كسػمـ ومػا مػف يػكـ يلػبح 

فيقػػكؿ أحػػدىما: الميػػـ أعطػػ  منفقنػػا يمفنػػا  كيقػػكؿ العبػػاد فيػػو لا ممكػػاف ينػػزاف  
كالتعػػػػكيض    كالبيػػػػت كنايػػػ  عػػػػف العطػػػاا(2)اآليػػػر: الميػػػػـ أعطػػػ  ممسػػػػكنا تمفنػػػاو

 . بسياا كالغرض كلؼ الممدكح بالسياا المتناى  كالزائد عف عطاا  يره
كييحػػػػظ فػػػػ  تعبيػػػػر الحػػػػاعر بقكلػػػػو )ميمفػػػػ   أف عطػػػػااه ييمػػػػؼ عميػػػػو 

)كمتمفػ   قػد يقلػد بيػذا التعبيػر أف عطػااه يتمػؼ الفقػر  الحيرة بال كد كبالكـر 

                                                           

البيػػان   كمعنػى ااسػتئناؼ فيػو أنػػو كحػبو كمػاؿ ااتلػاؿ ىػػك الػذم يسػمى ااسػتئناؼ   »ُ)
استئناؼ  كاب  كليس ابتداا كيـ منقط  عػف سػابقو كمػا ييحػعر بػذلؾ لفػظ ااسػتئناؼ  
كاستئناؼ ال ػكاب ىػذا يػتـ بػو الكػيـ المنبثػؽ مػف ال ممػ  السػابق   التػ  ىػ  كػا ـ ليػذه 

ف طالت كتكاثرت فركعيػا  كامتػدت  ت التراكيػب داا« ال مم ؛ كلذلؾ تراىا ا تستقؿ كال
 .ُّٔد/ محمد أبك مكسى ص  -

  حديث متفؽ عميو أير و البيارم ف  لحيحو كتاب الزكػاة بػاب قػكؿ ل تعػالى و فأمػا ِ)
 .ُِْْحديث رقـ  ُُٓ/ِمف أعطى كاتقى كلدؽ بالحسنىو ج
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؛ فعطاا الممدكح كثير كمتس  يناؿ منػو اكالحا   عند المحتا يف كيقض  عميي
 ال مي . 

  كتكمػف بي ػ  ىػذا الطبػاؽ كبيف المفظػيف طبػاؽ كضػح المعنػى كحسػنو
 .من ف مف معنى العطاا كالامو المفظف  بياف التناقض الذم يحم

كييحػػػػػظ تعبيػػػػػر الحػػػػػاعر بال ممػػػػػ  ااسػػػػػمي ؛ ذلػػػػػؾ أف تمػػػػػؾ اللػػػػػفات 
المتقدم  ثابت  لو كدائمػ  ا تنفػؾ عنػو؛ لػذا  ػاا فييػا بااسػـ ليػدؿ عمػى الػدكاـ؛ 
 ف انفكاكيػػا عنػػو فػػ  زمػػف مػػا  يػػنقض الغػػرض المػػراد  كىػػك ثبػػكت كرمػػو عمػػى 

 الدكاـ.  
 يكالؿ الحاعر المدح بذكر عطايا الممدكح فيقكؿ: 

َْ َك ودََّ دددددددا ل س دددددددب  -9  يَدَ دددددددب  ا َيَدددددددا

ددددددددد      ًْا َأ َددددددددداَر َوَسددددددددديَلَ ا الوََدقو دددددددددرو    

   
الفعؿ المضارع ف  أكؿ البيػت يبعػث عمػى الحػعكر بعػكدة الحيػاة بيبػ  

كىػػػذه الػػػداات تتسػػػؽ مػػػ    الممػػػدكح؛ فالمضػػػارع ت ػػػدد كحػػػدكث كحركػػػ  كحيػػػاة
  اليب  الت  تعيد لو الحياة مرة أيرل.

نحػػػػك الحػػػػدث أك  االفعميػػػػ  لي عػػػػؿ ااىتمػػػػاـ كمػػػػو منلػػػػبًّ فبػػػػدأ بال ممػػػػ  
باسػػتمرار لتيػػاف  لإلحػػعارالفعػػؿ  كىػػك ىبػػ  الممػػدكح. كالتعبيػػر بالفعػػؿ المضػػارع 

كديدنػو ىػك   الممدكح بكؿ عطػاا يتع ػب لػو ممػا يػكح  بػأف ىػذا حػأف الممػدكح
 التفرد كالتميز كااتياف بكؿ  ديد.

بأنيػػػا مػػػف أ ػػػكد أنػػػكاع كلػػػؼ الحػػػاعر الييػػػؿ التػػػ  يعطييػػػا الممػػػدكح 
ٍعر عمييا  كىذا دال  عمى كـر ألػميا  فالحػاعر أراد أف  الييؿ كى  الت  ا حى
يرسـ لكرة الييؿ الت  لػيس عمييػا حػعر  كلكػف بقيػت بػركز عمػى  سػدىا مػف 
 ثار الحعر الذم زاؿ عنيا  فايتار لكرة  ريد النييؿ الذم نح  عنو يكلو 

لكرة تطابؽ ىيئ  الييؿ ا  ػرد كك ػدىا كبقيت فيو بركز  فالحاعر بحث عف 
فػػ  بيئتػػو  كحتػػ  يحقػػؽ الحػػاعر اللػػكرة الكاممػػ  كلػػؼ ىيئػػ  ىػػذا ال ريػػد بػػأف 

ككػػأف ىػػذه البػػركز ىػػ  التػػ    بػػركز لػػغيرة ظيػػرت عميػػو مكػػاف قطػػ  اليػػكص
التػػ  ناسػػبت  أطػػارت اليػػكص لتظيػػر ىػػ   فػػالتقط مػػف بيئتػػو لػػكرة المحػػبو بػػو
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 داة التحبيو كأف  الت  تفيد تماـ المحابي . أالمحبو؛ لذلؾ ايتار 
قػدـ  المفعػكؿ بػو )نسػيميا عمى اعر أسػمكب التقػديـ كالتػأيير حيػث استيدـ الحك 

قػدـ  ليثبػػت أنيػا ييػػؿ كريمػ   ك  ػػؿ )البقػؿ  كالغػػرض ىػك ااىتمػػاـ بالمالفاعػؿ 
 المحافظ  عمى القافي . 

َِ َك َودََّ ددددددددددا  َدَقددددددددددر   -11  وال َّدددددددددداَ َرا

دددددددددر و    ددددددددد   تَدقو َن دددددددددا الرَّ و َن  َديدو َْ  ََْكدددددددددا

   
 يكالؿ الحاعر الحديث عف عطايا الممدكح كالت  منيا اابؿ الضامرة.

كقد كلؿ البيت بسابقو لمتكسط بيف الكماليف ليتفاؽ ف  اليبري  لفظنا  كمعنى 
كح فالضػػامرات كممػا حسػػف الكلػػؿ أف الحػػاعر مػػازاؿ يتحػػدث عػػف ىبػػات الممػػد

 مف  نس اليبات. 
كنايػػ  عػػف مكلػػكؼ     ففػػ  قكلػػو )الضػػامرات الحػػاعر أسػػمكب الكنايػػ دـ اسػػتي

 كى  اابؿ.
يحبو الضامرات  كى  لبؿ ميضػم  الػبطف لطيفػ  ال سػـ بػالبقر الكححػ   كىػك 
ضػػػرب مػػػف الظبػػػاا التػػػ  تسػػػير فػػػ  تتػػػاب  عمػػػى طريػػػؽ كاحػػػد فػػػ  الػػػدكادؾ مػػػف 

قػػػكة ا رض  كىػػػك مػػػا  مػػػظ منيػػػا  ككػػػذلؾ تسػػػير فػػػ  ا رض المينػػػ   ب ػػػام  ال
كالسػػرع  كأداة التحػػبيو )كػػأف  تفيػػد قػػكة الحػػبو  كالطرفػػاف حسػػياف يػػدركاف بحاسػػ  

؛  ف العيػكف ىػ  التػ  تحفػظ لػكر ا حػياا االبلر  كىذا مما يزيده قػكة كتثبتنػ
 ف  النفكس حفظنا ا ييالطو حؾ.

كلعؿ تحديد الحػاعر لمطػرؽ التػ  تسػتطي  أف تسػير فييػا البقػر الكححػ   ػاا   
كذلؾ  نو لما قاؿ الضامرات  ظف أف مف ي د ىذه اللف  فػ   عف قلد منو؛

اابػؿ يعتقػػد أنيػػا منيكػػ   يػػر قػػادرة عمػػى السػػير  كلكنيػػا يػػيؼ ذلػػؾ  فػػذكر أف 
منيػا كالمتعػرج  فيػ  قكيػ   لىذه اابػؿ الضػامرة تسػير فػ  حػتى الطػرؽ المسػتك 

قػػكة البقػػر الكححػػ   ككلػػؼ الحػػاعر لإلبػػؿ بالضػػامرة  دليػػؿ عمػػى لػػبر ىػػذه 
ابػػؿ  كقػػكة عزيمتيػػا  فدقػػ  تلػػكير اابػػؿ بػػدبراز ألػػالتيا  ككلػػؼ نحػػاطيا  ا

دليؿ عمى قيمتيا كعطي  مف الممدكح  كدليػؿ عمػى عمػك مكانػ  الممػدكح  كعمػى 
 الطفائو كتقريبو لمحاعر.
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 يكالؿ الحاعر كلؼ ىبات الممدكح فقاؿ: ػ 
َم كالَ يودددددددددَلاَن  َزَرَ دددددددددا-11  َوالدددددددددلع و

ددددددددَا اَمَ دددددددداَ     ددددددددم  َ  ودددددددد   َوسو    َكمَّ

   
 ػػػاا ىػػػذا البيػػػت مكلػػػكان بمػػػا قبمػػػو كذلػػػؾ لمتكسػػػط بػػػيف الكمػػػاليف ليتفػػػاؽ فػػػ  
اليبري  لفظنا كمعنى  م  ك كد المناسب  فالحاعر مازاؿ يلؼ عطايػا الممػدكح 

 الكثيرة كالمتنكع .
)الػدىـ  ىػػ  لػف  لمييػػؿ السػػكداا  فحػذؼ المكلػػكؼ كذكػر اللػػف   اسػػتيدـ  

ػػا أسػػمكب التقػػديـ كالتػػأيير فقػػدـ المفعػػكؿ بػػو الضػػمير فػػ  ) زرىػػا   الحػػاعر أيضن
 عمى الفاعؿ  )مكمـ .  

 ػرد مػف أعػيه حبو الييؿ السكداا بالعيداف كىػ  النيمػ  الطكيمػ  التػ   ػذعيا أ
يحػػػػير للػػػػى لػػػػغار النيػػػػؿ     حػػػػاا مكمػػػػـ زرىػػػػا كسػػػػط ا)للػػػػى أسػػػػفمو  كقكلػػػػو: 

كقلػػاره الػػذم ينبػػت ب ػػكار ال ػػذع الكبيػػر لمنيػػؿ  فالحػػاعر يبػػيف عظػػـ عطايػػا 
الممدكح  كالت  تمثمت ف  أعظـ أنكاع الييؿ كالت  تحتيػا لػغارىا  فيػ  يمػيط 
مف ال ميم  كالدقيق  كالت  يحبييا بطكاؿ النيؿ كقلاره  كأحاط الكبار اللغار 

 ا م  بعض. حتى استكل بعضي
فالحػػػػاعر حػػػػبو الييػػػػؿ بالنييػػػػؿ مػػػػرة أيػػػػرل كلكػػػػف مػػػػ  اايػػػػتيؼ بػػػػيف 

ففػػ  اللػػكرة السػػابق  حػػبو الييػػؿ بالعسػػب الػػذم نحػػ  عنػػو يكلػػو  .اللػػكرتيف
لتحقؽ المكافق  ف  اللكرة  كف  ىذه اللكرة ايتار العيداف ك عميا عمػى ىيئػ  

كػػف الحػػاعر يػػدؿ عمػػى تم ىػػذاككػػؿ   معينػػ  حتػػى تتحقػػؽ المكافقػػ  فػػ  اللػػكرة
 كذلؾ مف بيئتو الت  يعيش فييا.  كحسف انتزاعو اللكرة المناسب 

َصه ددَ ا-12 َِِ ِو   وإذا الشَّدَما   َحدَل

 رَتوًكددددددددددا فَدلَدددددددددديوَ  َلمالَدددددددددد   َ  ودددددددددد     

   
كلػػؿ الحػػاعر ىػػذا البيػػت بسػػابقو لمتكسػػط بػػيف الكمػػاليف ليتفػػاؽ فػػ  

  كتمثمػػػت فػػػ  ىػػػذا البيػػػت فػػػ  معنػػػى اليبريػػػ  فمػػػازاؿ فػػػ  سػػػرد ىبػػػات ممدكحػػػو
اايكاا كالحمايػ  لمػف ا مػأكل لػو يالػ  فػ  ليػال  الحػتاا البػاردة  حيػث تػزداد 

 الحا   للى ااطعاـ ف  الحتاا لقم  المكارد. 



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٕٔ﴾  

  

عدؿ الحاعر عػف تقػديـ الفعػؿ  كقػدـ المسػند لليػو )الحػماؿ   كبالتقػديـ 
لػػمالؾ   )ال ار كالم ػركر  كتقدـألبحت )مبتدأ  يبره ال مم  الفعمي  )حدت   

كىػك يبػر )لػيس  المسػػند  عمػى المسػند لليػو )مثػػؿ  اسػـ )لػيس   ك ممػ  )فمػػيس 
كالغػػرض مػػف التقػػديـ تأكيػػد   لمالػػؾ مثػػؿ  كاقعػػ  بعػػد )الفػػاا   ػػكاب حػػرط لػػػ)لذا 

 ػاا ال ػكاب ف  المدح فالممدكح عطااه كثير  ف  حيف يح ػـ  يػره عػف العطػاا
 .ميس لو مثيؿ ف  تقديـ المعكن  لممحتا يفماكدنا عمى تفرد الممدكح ف

كقكلو )قيئليا  كناي  عف اابػؿ  كلفػظ )رتكنػا  ايتػاره الحػاعر ليبػيف 
مػػف ييلػػو كيػػؼ أف الريػػاح البػػاردة أثػػرت فػػ  اابػػؿ  ك عمتيػػا  يػػر قػػادرة عمػػى 
السػػػير السػػػري  بػػػؿ لػػػارت تسػػػير كالمقيػػػد  فيػػػذه الكممػػػ  لػػػكرت اىتػػػزاز اابػػػؿ 

الحػػديدة  كىنػػا يػػأت  دكر الممػػدكح الػػذم يػػكفر الػػدف ا لكػػؿ النػػاتج عػػف البػػركدة 
  .المحتا يف

ممدكحو الت  تػدؿ عمػى كرمػو  فالممػدكح لػار مػأكل مػف  عطايافالحاعر ذكر 
ا مأكل لو  فذكر أنو فػ  كقػت ىبػكب ريػاح الحػماؿ الحػديدة البػركدة  كالتػ  ا 

مػػػػف حػػػػدة  يػػػػاتظػػػػؿ باقيػػػػ  فػػػػ  مباركيػػػػا ا تبرحتسػػػػتطي  اابػػػػؿ القكيػػػػ  تحمميػػػػا ف
 البركدة  فالممدكح ىك الحام  ليا.

يرمػز بيػا للػى لحساسػو بػالبرد   كلعؿ لحارة الحػاعر للػى الريػاح الحػديدة البػركدة
ككأنػو يحػير مػف طػرؼ يفػ  للػى حا تػو للػى مػا يأكيػو   الحديد كىك ف  ييمتو

 بعد ما حاربتو الطبيع  ببركدتيا.  مف البرد
 لَل َّدددددددددديوَ  وا َدددددددددداَر القريددددددددددبَ -13

يدددددددددددَ   َك وَّددددددددددد  رأو       وللطَّ دددددددددددَ  الَّه

   
اليتػيـ الػذم ا عائػؿ الطفػؿ ك   كال ػار  يحمؿ عطػاا الممػدكح الضػيؼ 

 كراـ ىااا مف القيـ الت  أك بيا ااسيـ بعد ذلؾ. كال  لو 
فبػػػدأ ب ممػػػ  يبريػػػ  مػػػف الضػػػرب اابتػػػدائ   اسػػػتيدـ الحػػػاعر أسػػػمكب 
الحػػذؼ  فحػػػذؼ المبتػػػدأ )المسػػػند لليػػػو  فػػ  قكلػػػو: )لمضػػػيؼ  كالتقػػػدير )عطػػػااه 
لمضػػػيؼ كال ػػػار القريػػػب  كالغػػػرض مػػػف الحػػػذؼ ااي ػػػاز كالبعػػػد عػػػف التكػػػرار  
ئ فالبيت كرد ف  سياؽ الحديث عف عطايا الممدكح ككرمو  كما أنو يحفز القار 



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٖٔ﴾  

  

 لمبحث عف المحذكؼ فيمتعو ذلؾ. 
كىناؾ عم  ايتيار الحاعر المدح بتلكير الممدكح راعو ليااا  فممكـر 
فػ  نظػػر العربػػ  عػػدة مظػػاىر منيػػا لطعػاـ الضػػيؼ كال ػػار كا يتػػاـ  فػػأكبر لػػذة 
يحػػعر بيػػا العربػػ  الكػػريـ  ىػػ  أف يسػػعد بػػو ضػػيفو ك ػػاره كاليتػػامى  كأف يكػػكف 

ذم ذكػػره الحػػاعر حػػ ا أكبػػر  كأعمػػؽ فػػ  مدلكلػػو مػػف المػػيذ ليػػـ  كالمعنػػى الػػ
 ااكراـ كالرعاي  كالعناي . 

فسبب ذكره لمضيؼ ىك أنو يقيـ فترة مػف الػزمف  ثػـ يرحػؿ حػامين معػو 
مدح مف أقاـ عندىـ  ككأف الحاعر يحير بذلؾ أف ىذا المدح لػيس حػعرنا فقػط  

ينطمػؽ لسػانو بؿ ىك كؿ ما يفيض بو قمب ىذا الضيؼ  كت يش بػو محػاعره؛ ف
بالثنػػاا  كالمػػدح لمػػف استضػػافو  كبيػػذا يكػػكف مدحػػو لػػو عرفػػاف بال ميػػؿ ككفػػاا 

 بالعيد. 
كسػػبب ذكػػػره لم ػػػار ىػػػك أف ال ػػػار ا يسػػػعد بم ػػػرد ااكػػػراـ  بػػػؿ ىنػػػاؾ 
أمكرنا أىـ بالنسب  لو كحسػف ال ػكار  كالكفػاا بالعيػد  كرعايػ  الحرمػات  كالػدفاع 

الو كأرضو  ككأف الممدكح قػد حقػؽ لػو عنو  كحمايتو مف أف يستباح عرضو كم
 كؿ ذلؾ  كحينئذ ينطمؽ لساف ىذا ال ار بنحر فضائؿ  اره كىك الممدكح.

ككػػذلؾ بالنسػػب  لمطفػػؿ كيالػػ  اليتػػيـ فدنػػو يكػػكف فػػ  أحػػد الحا ػػ  لمػػف 
 كىك الحب. ما يممؾأعظـ  اليتيـ يأكيو  كعندما ي ده  يقدـ لو

بمػػػذة قكيػػػ  ي ػػػد حيكتيػػػا كىػػػذه اللػػػفات تعػػػكد بػػػي حػػػؾ عمػػػى الممػػػدكح 
 تسرم ف  عركقو  كبيف  نبات نفسو؛ فالبيت لكرة لرباط المحب  بيف ال مي .

عظيمػػ   كمػػػا ذاؾ لا  ق  ىادئػػ   فمػػـ تاكػػػد مػػ  أنيػػا أمػػكركتػػرل ا يبػػار السػػاب
 .ارادة ظيكر ا مر كاحتياره  كأنو لار معمكمنا لدل المتمق 

 وَلَقددددددددددددددل تَندددددددددددددداَولَ   َناصََلدددددددددددددد َ  -14

 فََ َ دددددددددداَ َ  َ دددددددددد و َ الَددددددددددَ  َسدددددددددد و     

   
كلؿ الحػاعر ىػذا البيػت بسػابقو لمتكسػط بػيف الكمػاليف ليتفػاؽ فػ    

اليبري  لفظنا كمعنى  كمما حسف الكلؿ أف الحاعر مازاؿ يتحدث عػف عطايػا 
الممػػػدكح  التػػػ  حػػػممتو حيػػػث ألػػػابو منػػػو الكثيػػػر كقػػػد أكػػػد لػػػف  الكػػػـر عنػػػده  



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُّٔٗ﴾  

  

فال مم  يبريػ   مػف الضػرب اانكػارم  كقػد يكػكف التأكيػد مستيدمنا )اليـ كقد  
تقػػػدـ   )ألػػػابن   :لمراعػػػاة اليبػػػر فػػػ  نفسػػػو؛ لذ ىػػػك عظػػػيـ الحػػػأف  كفػػػ  قكلػػػو

كالغػػػػرض تأكيػػػػد كثػػػػرة العطػػػػاا   عمػػػػى فاعمػػػػو )سػػػػ ؿ   المفعػػػػكؿ بػػػػو )الضػػػػمير 
 كالعناي  بالمتقدـ  نو ا ىـ  كىك أكلى بالتقديـ ف  مراد المتكمـ مف  يػره  كفػ 

ا تقدـ ال ار كالم ػركر )مػف مالػو  كقػد يكػكف   عمػى فاعمػو )سػ ؿ   البيت أيضن
ؿ عمػى أف بدؿ مف )فأعطػان   ؛ ليػد   ألابن التقديـ لمراعاة القافي   كايتار)ف

عطااه قػد حػممو فيحتمػؿ المعنػى ىنػا  ػزارة العطػاا  يالػ  أف الحػاعر ايتػار 
العطػاا  ككػأف الحػاعر لػار التعبير بمفظ تناكلن ؛ ليدؿ بذلؾ عمى أنػو حػممو ب

ا ف  عطاا الممدكح؛ لذلؾ عب   ر بمفظ الس ؿ كىك الدلك الممتمئ.منغمسن
كمما زاد مف حسف ليقػاع البيػت المحسػف المفظػ  المتمثػؿ فػ   نػاس  

ليحدث بديقاعػو ك رسػو المكسػيق  دكيًّػا ااحتقاؽ بيف المفظيف )تناكلن   نائمو ؛ 
عمى أثرىػا لتمقػ  المعنػى المػراد  كمػا أف فيػو نفسيًّا  كيقظ  قمبي   تلفك النفس 

لثارة النفس  كحمميا عمى فيـ ما قلػده الحػاعر بعػد تمكػف المعنػى كتثبيتػو فػ  
 .النفس
    َدددددددددََد َ َّ  ال دَّيَّدددددددددار ذ و َحدددددددددَلب  -15

   غوددددددددددددددددددَرووَرب  تَديَّددددددددددددددددددار ْ  يَد ول ددددددددددددددددددو  

   
لػػػػكر الحػػػػاعر الممػػػػدكح بأنػػػػو  ػػػػكاد كثيػػػػر العطػػػػاا كتيػػػػار الفػػػػرات أك كػػػػالبحر 

 المتيطـ ا مكاج. 
تػػػبعج  ييبػػػر الحػػػاعر عػػػف كػػػـر ممدكحػػػو فحػػػذؼ المسػػػند لليػػػو فػػػ  قكلػػػو: )    مي

المسػند لليػو كالتقػدير  ىػك يعػكد عمػى الممػدكح   حػذؼب أبػد ىك متػبعج  كالتقدير
العطاا لذا أطمؽ في ينلػرؼ لى أف كت د عم  الحذؼ ادعاا تعينو؛ كلإليماا ل

لا لليو؛ احػتياره بػو ككمالػو فيػو فػي يتػكىـ  يػره  كمػا أف مقػاـ المػدح كمػا فيػو 
لكضػكح المسػػند لليػػو كظيػػكره  ؛مػف ر بػػ  فػػ  العطػػاا فيػو مندكحػػ  لػػذلؾ اادعػػاا

مف العبث ا يتناسب كدق   ابدال  السياؽ كالقرائف عميو  فذكره يعد حينئذ ضربن 
لفيامػ ؛ بػاليكؿ كا االتعبيري  كيبرتو المغكيػ   كمػا أف فػ  الحػذؼ لحػعارن  الحاعر

 مف ىك المقلكد بيذا الكيـ      لذ يتييؿ السام  كيتلكر



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َُْٔ﴾  

  

بالبحر فػ  عطائػو  كقػد تكلػؿ للػى ىػذا المعنػى عػف  ممدكحوحبو الحاعر 
طريػػؽ ااسػػتعارة المكنيػػ   حيػػث حػػبو الممػػدكح بػػالبحر الزايػػر بػػا مكاج العاليػػ   كالتػػ  

كتبػػدك القيمػػ  الفنيػػ  ليػػذه ااسػػتعارة فػػ  أنيػػا تفيػػد المبالغػػ ؛ تحػػبو سػػناـ البعيػػر لعمكىػػا 
كأحػكاان    كتعطييػا لػفاتو ر  كتمحػك طبائعيػاتحكؿ ا حياا تحكيي  يػ» كذلؾ  نيا 

  . ُ)« حسو  كضركب انفعااتو كتلكراتوأيرل يفر يا الحاعر كفقنا ل

ككػػػاف  رضػػػو بيػػػاف   كفػػػ  الحػػػطر الثػػػان  مػػػف البيػػػت قػػػدـ المسػػػند لليػػػو )تيػػػاره 
  فػػػػاليبر مػػػػف الضػػػػرب ه الكثيػػػػرا كالتركيػػػػز عميػػػػو  فالمقلػػػػكد بػػػػو عطػػػػا أىميتػػػػو

 مف الماكدات.  اابتدائ  ياؿو 
ف مػػف ييلػػو أثػػر عطػػاا الممػػدكح  يًٌ بػػيي لً  ؛الحػػاعر ايتػػار التعبيػػر بمفػػظ )متػػبعج ككػػأف 

ػػػ افكػػػأف ىػػػذا العطػػػاا كػػػاف كثيػػػرن  ر فيػػػو عػػػف طريػػػؽ كسػػػر الحيػػػاة لدر ػػػ  أنػػػو أثَّػػػ اكعظيمن
 القاسي   كاستطاع مف ييؿ ىذا العطاا أف ينتلر عمى الطبيع  الت  حاربتو.

  الح ػارة كيكسػرىا لحػدة كقعػو   ف معن  متبعج  المطر الحػديد الػذم يػاثر فػ
أم أف الممدكح انفرج عف العطاا الحديد الذم ظيػر كلػار كسػناـ اابػؿ الػذم 

كبالتػال  كػاف لػو أثػر عمػى حيػاة الحػاعر الػذم اسػتطاع   يعمك كيرتف  عف  يػره
ج بعد أف  رؽ ف  بحر مف كيرتف  كيعمك عف ااحتيا  أف يكسر الحياة البائس 

    فقد  رؽ كا يريد اليركج. أمكاج عالي مالعطاا ذ
ىػػذا الممػػدكح  فالحػػاعر عطػػاا  ف عظػػـكالغػػرض مػػف ىػػذه اللػػكرة بيػػا 

 عمى تمؾ اللكرة ااستعاري  حتى يلكر لنا لحساسو بقيم  العطاا.  استند
َ دددددددددك َرنَّ ف   دددددددددوَ  وَ وَم َددددددددد َ -16 َِ  َف

ددددددددد      ددددددددل    َف و َِ َوَف و  َحددددددددتَّ َأ  ددددددددو

   
دنا عمػػى دكاـ ىػػذا الحػػكر مػػا عمػػى عطايػػاه ماكػػ يحػػكر الحػػاعر ممدكحػػو

 ؛كيػػػد )الػػػيـ  كنػػػكف التككيػػػد أالحيػػػاة  اسػػػتيدـ الحػػػاعر أدكات التعمػػػى قيػػػد  داـ
   فال مم  يبري  مف الضرب اانكارم.زيؿ التردد كاانكار عف المتمق لي

 استيدـ الحاعر كمم  )فضكؿ   لياكد بيذه الليغ  عمى كثرة عطاياه كتنكعيا. 
                                                           

  الناحػػػر مكتبػػػ  د/ محمػػػد أبػػػك مكسػػػى دراسػػػ  تحميميػػػ  لمسػػػائؿ البيػػػاف    التلػػػكير البيػػػان ُ)
 .ُّٖص ـ  ُّٗٗق ُُّْطبع  الثالث  كىب   ال



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُُْٔ﴾  

  

مػػػػف  أف الحػػػػاعر عنػػػػدما رأل كثػػػػرة العطػػػػاا الػػػػذم حلػػػػؿ عميػػػػويبػػػػدك ك 
 (1)فعػكؿ الحػاعر ىنػا عمػى التكػرار  الممػدكح الممدكح  ظؿ يردد كيتغنى بفضػؿ

ف كػػاف ىػػذا التكػػرار  فػػأتى بػػأكثر مػػف لػػيغ  لمفضػػؿ )فضػػكؿ  فضػػمو  فضػػؿ  كال
 ير مقبكؿ احداث تنافر يفيؼ ف  البيت مما أيػؿ بفلػاحتو بعػض الحػ ا  
ػا بفضػؿ الممػدكح ككيفيػ  حػكره  ؛لا أف العذر مقبػكؿ لمحػاعر الػذم لػار ميكسن

 مما  عمو يردد ىذا المفظ ثيث مرات.  
ليذا الممدكح لذلؾ قاؿ:) فأل حكرفَّ  فأتى  افالحاعر أحس أف عميو دينن 

التعقيػػػب كالمسػػػارع  للػػػى رد ال ميػػػؿ  فالفػػػاا دلػػػت عمػػػى رد عمػػػى بالفػػػاا دالػػػ  
الحكر عمى معركفو سريعنا  فمػـ يفكػر أك يتػردد  بػؿ سػارع للػى عقػد العػـز عمػى 
حػػػكره  حتػػػى الممػػػات  كممػػػا يػػػدؿ عمػػػى لػػػدؽ العػػػـز فػػػ  حػػػكر الممػػػدكح  أف 

عؿ بنكف التككيد  كىنا ىػذا الفعػؿ كا ػب التككيػد اسػتيفاا  ميػ  الحاعر أكد الف
حركط التككيد كى  أنو مستقبؿ  ير حػاؿ   ػكاب لمقسػـ  لػـ يفلػؿ بينػو كبػيف 

  نكف التككيد فالؿ  مثبت  ير منف .
بعػػػػد أف عػػػػرض الحػػػػاعر حا تػػػػو مػػػػف كراا سػػػػتار المػػػػدح  ذكػػػػر نتػػػػاج 

يعبػر  ؛ لػذلؾ ت ػد الحػاعرااأف الممػدكح أعطػاه ك مػره بالعطػ ااستعطاؼ  كىك
تعبيػػرات متفاكتػػ   ككػػػأف العطػػاا الكثيػػػر  عمػػو فػػػ  حالػػ  مػػػف اانبيػػار الحػػػديد؛ 

كأنػو بحػر زايػر  كح كسعو بالعطاا الكثير الذم ظيػرلذلؾ ت ده يذكر أف الممد
 .رة عالي  تدر عميو العطاا الكثيرأمكا و كثي

كتفكقو عمى  بف سمم  كييحظ أف الحاعر بدأ أبيات المدح بدثبات فضؿ مالؾ 
ا يفسػر مػا   كىػذا ربمػتامػالمدائػـ حتػى  وفضػمحػكره ل  يره  كيتـ القلػيدة بػأف
  ير الذيف مدحيـ كعمـ فضميـ.   مالؾ بف سمم  ذكره ف  أكؿ المدح بأف

                                                           

كضػػػػابطو: و أف يكػػػػرر المػػػػتكمـ المفظػػػػ  الكاحػػػػدة لتأكيػػػػد الكلػػػػؼ أك المػػػػدح أك الػػػػذـ أك   ُ)
تحقيػػؽ الػػدكتكر  ّٕٓالتيكيػػؿ أك الكعيػػد وتحريػػر التحبيػػر ابػػف أبػػ  االػػب  الملػػرم: 

 حنف  محمد حرؼ للدار الم مس ا عمى لمحاف ااسيمي .
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عمػى أنيػا    مما يػدؿلقليدة  اي  ف  ااحكاـ كال كدةكبيذا كانت ياتم  ىذه ا
 امػو؛  ف اانتيػاا كمػا قػاؿ العممػاا ىػككمحػؿ اىتم كانت مكض  تػأنؽ الحػاعر

ػا قاعدة القليدة  ك ير ما يبقى منيا ف و ا  :ا سماع  كسبيمو أف يككف محكمن
ػا  ذا كػاف أكؿ الحػعر مفتاحن لػػو تمكػف الزيػادة عميػو  كا يػأت  بعػده أحسػف منػو  كال

  (1)وك ب أف يككف اآلير قفين عميو
مضػػػمكم ؛  نيػػػا تعبػػػر عػػػف القمػػػؽ المتكالػػػؿ  فالضػػػم  المقافيػػػ  ليتيػػػاره  ػػػاا اك 

بثقميا تلكر ثقؿ ىـ الحاعر؛ فكاف ليذا أثر ف  يمؽ  ك يدعك للػى التعػاطؼ 
م  ىذا المحتاج كالتمطؼ معو  كىك يبدك فييا متكقد العكاطؼ كالمحاعر  فيػك 

فػػاليـ المحػػبع  بالضػػـ تحمػػؿ قػػدرنا كبيػػرنا مػػف نفثػػات يحػػكك قسػػكة الطبيعػػ  عميػػو؛ 
للػػػدر  كيالػػػ  حػػػيف يطيػػػؿ النػػػاطؽ بيػػػا لػػػكتو قػػػدر الطاقػػػ  ليلػػػؿ لػػػكتو ا

حػباعو بػالكاك تعػانؽ لمممدكح ليعطيػو مػا يريػد.  كفػ  ااىتػداا للػى ركم الػيـ  كال
مكسػػػيق  رائػػػ   كتػػػثلؼ نغمػػػ  يتناسػػػب مػػػ  الحػػػعكر بالتبػػػاى  بعطايػػػا الممػػػدكح  

ا اللػكت كيسيـ لكت اليـ ف  نقؿ ت رب  الحاعر حيػ  نابضػ   فايتيػاره ليػذ
الم يكر يتناسب م   يره بمحامد الممدكح  ككرمو كيتناسؽ م  كلؼ عطاا 
الممدكح كارتفاع نبرات الثناا بمكارمو كعزتػو  كتناسػب ضػمو مػ  ضػـ الممػدكح 

  .لممسيب كعطفو عميو
كالقلػػػيدة مػػػف بحػػػر الكامػػػؿ  كىػػػك مػػػف البحػػػكر الكثيػػػرة المقػػػاط ؛ ك ف 

كالحػػاعر يقلػػد للػػى اسػػتثارة عكاطػػؼ المكسػػيقى ىػػ  لغػػ  العكاطػػؼ كالك ػػداف  
 الحفق  كالرحم  عند السامعيف  فكاف بحر الكامؿ مناسبنا ليذه القليدة.

عػف حا تػو  كعػف تعظػيـ الممػدكح  كىػذا  معبػرة الحػاعر عنػد ك ػاات العاطفػ 
 الحا  . كطمب المدح كااستعطاؼ يتكافؽ م 

 
                                                           

الحعر  ك دابو  كنقده  تأليؼ أب  عمى الحسػف بػف رحػيؽ القيركانػ    محاسفالعمدة ف    ُ)
كفلمو  كعمؽ حكاحػيو محمػد محػ  الػديف عبػد الحميػد   ط دار الطيئػ    حققو  ا زدم

 . ُٖٗ/ ُجـ  ََِٔ  لمنحر كالتكزي  القاىرة
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 املبحث الثالث
 )نظراث نقديت يف املنتقاة( 

لف قليدة المسيب تنبئ بأمر ميـ ف  العلر ال ػاىم   ىػك التكسػب بالحػعر  
حيث استحدث بعػض الحػعراا ظػاىرة لػـ تكػف مك ػكدة فػ  الحػعر ال ػاىم  مػف 
قبػػؿ  كىػػ  كثػػرة اارتحػػاؿ كالطػػكاؼ بػػيف البمػػداف؛ لمػػدح ممككيػػا ر بػػ  فػػ  نيػػؿ 

مػػػااو كقيػػػاف ك يػػػر ذلػػػؾ  فكػػػاف الحػػػاعر مػػػني ـ كممػػػا عطايػػػاىـ مػػػف لبػػػؿ ك يػػػاد كال
احتاج للى الماؿ ارتحؿ ليبتذؿ نفسو فػ  سػااؿ الممػكؾ فيمػدحيـ لينػاؿ مػنيـ مػا 

 يريد  حتى ألبح التكسب بالحعر مين  ثابت  لبعض الحعراا. 
ظػػػػػاىرة بػػػػػدت كاضػػػػػح  لػػػػػدل بعػػػػػض الحػػػػػعراا فػػػػػ  العلػػػػػر  التكسػػػػػب بالحػػػػػعرك 

ال ػػػاىم   لك ػػػكد مػػػف ىػػػك فػػػ  حالػػػ  ماديػػػ  متدنيػػػ   كمػػػف ىػػػك فػػػ  حالػػػ  ماديػػػ  
بػػيف مػػف تتغمػػب عميػػو ظركفػػو الماديػػ  كالقاسػػي   كا ك يػػ   بػػيف فقيػػر ك نػػ   عال

يقػػكل عمػػى تغيرىػػا بقػػكة الغػػزك كالسػػيح فايتػػار طريقنػػا ىػػ  فػػ  مرتبػػ  أدنػػى مػػف 
 مرتب  الغزك  لذ  ثر السيم   ليحقؽ حيئنا مف التكازف.

كفػػػ  ىػػػذا يقػػػكؿ الػػػدكتكر دركيػػػش ال نػػػدمو كػػػاف بػػػزكغ ظػػػاىرة التكسػػػب 
ا طبيعينػا اسػتمزمتو البيئػ  كالظػركؼ فػ  الحيػاة ال اىميػ   ففػ  الحيػاة بالحعر أمرن 

ال اىميػػػ  فقػػػر  الػػػب ك نػػػى قميػػػؿ  كفػػػ  الحيػػػاة ال اىميػػػ  لػػػراع كحػػػركب تػػػدكر 
معظميا حكؿ أسباب العيش الضيق  ف  بيئ  يغمب عمييا ال ػدب كالقحػط  كقػد 

نو سػػيفنا معنكينػػا ك ػد الحػػاعر سػػبيين للػػى الحيػػاة فػػ  ظػؿ قبيمتػػو أكان  لذ كػػاف لسػػا
للى  انب السيؼ المادم ف  يد المحارب المناضؿ  فدذا ضاقت عمػى الحػاعر 
سػػبؿ العػػيش فػػ  ظػػؿ قبيمتػػو  أك كانػػت لػػو مطػػامح فػػ  التػػرؼ كالممػػذات تقلػػر 
عنيػا الحيػػاة التػػ  تنػتيج االتػػزاـ بأىػػداؼ القبيمػػ  كلػراعيا مػػ  اآليػػريف  تممػػس 

ذا كػػاف حػػعر الحػػاعر  يػػدكر حػػكؿ لعيحػػو كلذاتػػو سػػبيين يػػارج دائػػرة القبيمػػ    كال
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الفير بقبيمتو كى اا أعدائيا  فمف اليسير أف يدكر ىذا الحعر لذا يفت منطقػ  
ال ذب العلبي  القبمي  لسبب مف ا سباب حكؿ مدح اآليػريف كى ػاا أعػدائيـ 

 ل  أك كػػػاف حػػػرنا ينتقػػػؿ بػػػيف السػػػادةلذا انضػػػكل الحػػػاعر تحػػػت لػػػكاا قبيمػػػ  أيػػػر 
حيـ  مستغين ر ب  الناس ف  المػديح كيػكفيـ مػف الي ػاا  يستدر عطااىـ كمن

ككيىمػػػػا ييمػػػػد كيسػػػػير فػػػػ  اآلفػػػػاؽ فػػػػ  قػػػػكاف  الحػػػػعر التػػػػ  تعمػػػػؽ با ذىػػػػاف 
كالحكافظ  كيسيؿ عمى ا لسن   بؿ يركؽ ليا أف ترددىا كتتناقميا مف ىنا كمف 

 (1)ىناؾو 
راع الحاعر م  الطبيع  التػ  تقمقػو  فيػك يعػيش كتمثؿ ىذه القليدة ل

معيح  ضنكنا  كتكاد أسباب العيش فييا تككف معدكم   فدفعو ذلؾ للػى البحػث 
ػػا قمقنػػا أحػػد  عػػف بػػديؿ يحقػػؽ لػػو التػػكازف المػػادم كالنفسػػ . كالمسػػيب يبػػدك مأزكمن
القمػػؽ عمػػى حالػػو تحػػت  ائمػػ  ىػػذه الظػػركؼ اللػػعب  القػػاىرة  فالحيػػاة الكريمػػ  

ئػػ  قػػد بانػػت عنػػو  كأضػػحت نائيػػ  منػػو  كتػػزداد لػػكرة القمػػؽ عنػػد الحػػاعر اليان
ا فػػ  اللػػحراا  ممػػا يػػدف  الحػػاعر للػػى لي ػػاد  حػػيف يلػػكر السػػراب  مينػػا كاضػػحن
حؿ ليذه المعيح  الحظؼ  كا حؿ أماـ حاعرنا لا بمغادرة مكانو الذم يقاسػ  

تػى يسػتطي  فيو لنكؼ العيش اللعب  للى مكػاف ي ػد فيػو مبتغػاه كمسػتقره؛ ح
تحقيؽ ر باتو  كىذا ما دف  المسيب للى المديح لمتكسب. كقد استطاع الحػاعر 
بعػػػػد مػػػػا تبػػػػـر بالحيػػػػاة كحنػػػػؽ عمييػػػػا  أف ي ػػػػد ممت ػػػػأ يمت ػػػػئ لليػػػػو  تكػػػػكف فيػػػػو 
الطمأنين  كااستقرار  كيحقػؽ لػو التػكازف النفسػ  الػذم كػاف يفتقػر لليػو فػ  ظػؿ 

لمػادم مػف أ ػؿ أف يسػتطي  العػيش الطراعو م  الطبيع   كيحقؽ لو التػكازف ا
 ف  ظؿ م تم  ا يعيش فيو لا القكم  أك مف يحسف التكسب. 

لعمنا نمتمس لمحاعر عذرنا فػ  ىػذا المػديح المفضػ  للػى التكسػب  فيػك 
ف  لراع حديد م  نفسو كم  الطبيع   كىك فاقد لمتكازف النفس  كالمادم   نو 

                                                           

دركيػػش ال نػػدم  دار نيضػػ   ُٗ  ظػػاىرة التكسػػب كأثرىػػا فػػ  الحػػعر العربػػ  كنقػػده ص ُ)
 ـ.  َُٕٗالقاىرة  ملر 



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُْٔٓ﴾  

  

مػػـ ي ػػد أمامػػو لا التكسػػب   نػػو ضػػ ر قمػػؽ  ا ي ػػد أسػػباب العػػيش الكاسػػع   ف
يتقف فف القكؿ الذم ياىمو بمكغ الممػدكح  فيسػتدر عطفػو  كيغػدؽ عميػو العطايػا 

 .(1)كاليبات
 كىذا يادم بنا للى الحديث عف مقدار لدؽ العاطف  المسيطرة عمى الحاعر 

ى  انفعاؿ الحاعر ككقكعو تحت تأثير محيد مػاثر أك مكقػؼ حػرَّؾ  فالعاطفة:
ا ػ بقػػكة العاطفػػ  كيانػػو كال  حساسػػو  أك حادثػػ  ىػػزَّت محػػاعره  في ػػد نفسػػو مػػدفكعن

يػراج أحاسيسػو فػ  لػكرة كممػات  كثػكرة اانفعػاؿ ػ للػى التعبيػر عػف انفعالػو  كال
 معبرة عف عاطفتو؛ لذا كاف لمعاطف  دكر ىاـ ف  ن اح الت رب  الحعري .

مػػؼ: منيػػا كذكػػر ابػػف قتيبػػ  أف و لمحػػعر دكاعػػ  تحػػث البطػػ ا  كتبعػػث المتك  
 (2)ا الحكؽ  كمنيا الحراب  كمنيا الطرب  كمنيا الغضبويالطم   كمن

كيقػػػػكؿ ابػػػػف رحػػػػيؽ: و كقػػػػالكا قكاعػػػػد الحػػػػعر أربػػػػ : الر بػػػػ   كالرىبػػػػ   كالطػػػػرب  
كالغضػػػػب  فمػػػػ  الر بػػػػ  يكػػػػكف المػػػػدح كالحػػػػكر  كمػػػػ  الرىبػػػػ  يكػػػػكف ااعتػػػػذار 
كااسػػتعطاؼ  كمػػػ  الطػػػرب يكػػكف الحػػػكؽ كرقػػػ  النسػػيب  كمػػػ  الغضػػػب يكػػػكف 

 (3)الي اا كالتكعد كالعتاب المك  و 

  عاطفػػ   ػػاات متنكعػػ  مػػا بػػيف حػػزف كلكعػػ الأف قلػػيدة المسػػيب ت ػػد فػ  ك    
 كبيف ر ب  كالعزاز كتعظيـ كال يؿ.

الػػػػذم بػػػػدأ بػػػػو الحػػػػاعر   كتت مػػػػى عاطفػػػػ  ا سػػػػى كالمكعػػػػ  فػػػػ  المطمػػػػ  الغزلػػػػ 
قلػػػيدتو حيػػػث يعمػػػف الحػػػاعر حزنػػػو لفػػػراؽ محبكبتػػػو  فقػػػد عػػػاش الحػػػاعر ىػػػذه 

تتػكالى  ا لفػاظ كالعبػارات لػذلؾ ت ػد أف ؛المأساة بكؿ ما يممؾ مف حعكر كحػس
)لتحػػػزف  تباعػػػدت  ت ػػػـز الكلػػػؿ  نػػػكل   منيػػػا عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿػػػػػػػ كتتػػػاب   

                                                           

  قضايا المنتقيات السب  ف   ميرة أحعار العرب ف  ضكا الحعر ال اىم   لعػداد عمػر ُ)
عبد ل ححاتو الف اكم  رسال  ما ستير ف  المغ  العربي  ك دابيا بكمي  الدراسات العميػا 

 كمابعدىا. َِـ. ص ُْٗٗىػ  ُُْْف  ال امع  ا ردني   
 ُٕصدار لادر. بيركت   قتيب   الحعر كالحعراا ابف ِ)
  َُّ/ ُ  العمدة ف  محاسف الحعر   ك دابو  كنقده  جّ)



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُْٔٔ﴾  

  

مػػا انطػػكت عميػػو ديائػػؿ الحػػاعر مػػف لت سػػد  ػػػػػػ تفرقػػكا  تبػػؿ  ظعننػػا  اآلؿ  ريػػ  
كملكرة ببراع  كلدؽ عمؽ انفعالو بيذا   محاعر الحزف كا لـ لفراؽ ما يحب

تغمػػؼ  كؿكالمتمثمػػ  فػػ  ا بيػػات السػػت ا ي  الغػػزؿ أبيػػاتكبيػػذا ت ػػد أف   ا مػػر
ب ػػػك مػػػف الحػػػزف الحػػػديد حيػػػث تعاكنػػػت ا لفػػػاظ المكحيػػػ   كا سػػػاليب الملػػػكرة 
كالمكسػػػػيقى اليفيػػػػ  فػػػػ  نقػػػػؿ العكاطػػػػؼ الحزينػػػػ  الغاضػػػػب  كالحػػػػعكر اللػػػػادؽ. 

  يحب. فعكر دايم  بالحزف العميؽ لفراؽ مفالعاطف  لذف لادق  نابع  مف ح
فقػػد   عاطفػػ  ااحتػػراـ كالتقػػدير كالتعظػػيـ كاا ػػيؿ :كىػػ  ا يػػرلأمػػا العاطفػػ  

ت مػػت مػػف يػػيؿ أبيػػات المػػدح حيػػث كانػػت ىػػذه العاطفػػ  ىػػ  المحػػرؾ الػػرئيس 
 بيات المدح كقد استطاع الحاعر عف طريػؽ حسػف ايتيػاره لأللفػاظ كالتراكيػب 
ككضعيا ف  مكضعيا المناسب ليا مف لبراز لف  الكـر لدل ممدكحػو ك عميػا 

؛ منحيػا الممػدكحكأبرزىا الحاعر عف طريؽ كلؼ العطايا التػ  ي    فيومتألم
عطايػػا العاطفػػ  قػػد تكػػكف لػػادق  كقػػت كلػػؼ الحػػاعر للػػذلؾ يمكػػف القػػكؿ بػػأف 
أمػػا عنػػدما بػػدأ الحػػاعر حديثػػو عػػف الممػػدكح   عممػػو ئناالممػػدكح  نػػو يلػػؼ حػػي

 بقكلو:
ددددددددمو  َُ َوَف وَل    َوَلَقددددددددلو رََأيوددددددددي  الَ دددددددداَلل

دددددددد   َولَددددددددَرق     الرَِّيوََددددددددَض َ الدددددددد   َف و

   
ييحظ أف تعبير الحاعر بػػ)كلقد رأيػت الفػاعميف كفعميػـ   ياكػد لػح  ف

ما قيؿ عنو بأنو كثير المدح   ؿ التكسب  فككنو رأل الكثير يفيػد كثػرة مدحػو 
لينػػاؿ العطػػاا  ك البنػػا مػػا يكػػكف المػػدح فػػ  ىػػذه الحالػػ   يػػر لػػادؽ؛  نػػو مػػدح 

العطايا فقط  كالدليؿ عمػى ذلػؾ أنػو قػاؿ عمػى مػف مػدحيـ   ؿ الحلكؿ عمى 
سابقنا بأنو يبرىـ كعمـ عطاياىـ  كلكف عطايا مالؾ سػتككف أعظػـ؛  نػو مػازاؿ 
يريد الحلكؿ عمييا  فمـ يحلؿ عمييا بعػد  فدنػو لػك حلػؿ عمػى مػا يريػد مػف 
مالؾ  ثـ احتاج لمػدح  يػره فسػكؼ ي عمػو أكثػر عطػاا مػف مالػؾ  كىكػذا تػدكر 

  ائرة حسب الحا  .الد
 
 



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُْٕٔ﴾  

  

ػػػا  ػػػا لمعظػػػـ اللػػػكر التحػػػبييي   لػػػدل الحػػػاعر حيػػػث ت ػػػد امتزا ن البيئػػ  تعػػػد منزعن
نفسينا بيف الحاعر كبيئتو  ككانت البيئ  بكػؿ أنكاعيػا ىػ  المنػزع ا ساسػ  لكػؿ 
تحػػبيياتو  كقػػد اسػػتحؽ الحػػاعر الفضػػؿ كالتميػػز؛  نػػو اقتػػنص ا حػػباه المتعػػددة 

بػػػو كاحػػػد كاسػػػتطاع تطكيعػػػو حسػػػب مػػػا يريػػػد  ك مػػػ  بينيػػػا لحسػػػف مػػػف محػػػبو 
كظير ذلؾ مف   الميام   مما يدؿ عمى دق  كعى الحاعر بما يقكؿ كما ينظـ

فقد استيدـ لكرة النييؿ ثيث مػرات ميتمفػ   كفػ  كػؿ ييؿ التحبيو بالنييؿ 
 .مرة يأت  بلكرة مناسب 

ر لػػو مػػف البيئػػ  مػػا ت ػػد الحػػاعر عنػػدما يريػػد أف يلػػؼ حػػيئنا فدنػػو ييتػػا
كظيػػر ذلػػؾ عنػػدما حػػبو أسػػناف محبكبتػػو بالسػػحاب   كاليػػكادج   يكضػػح لػػكرتو

بالنييؿ  كالطريؽ بالثكب ا بػيض الطكيػؿ  ممػا يػدؿ عمػى مقػدرة الحػاعر عمػى 
أمػا  اقتناص اللكرة التػ  تقػرب المعنػى الػذم يريػده  كقػد أتاحػت لػو بيئتػو ىػذا 

فدنػػػو يم ػػػأ لمحقيقػػػ   ؛يريػػػد أف يكضػػػحياعنػػػدما ا ي ػػػد مػػػا يماثػػػؿ اللػػػكرة التػػػ  
كظير ذلؾ عندما كلػؼ ألػكاف اليػكادج حيػث لػـ ي ػد فػ  بيئتػو مػا ي مػ  ىػذه 

ذلؾ ت ػػػده يم ػػػأ ا لػػػكاف كالتػػػ  ىػػػ  أقػػػرب للػػػ  حديقػػػ  ممػػػئ بػػػالزىكر الممكنػػػ ؛ لػػػ
 ف  بيئتو ما يماثؿ اللكرة. لـ ي د  عندمالمحقيق  

الحعراا القدامى قد سػمككا فػ  قلػائدىـ كبػا يص مف المعركؼ أف  ؿ 
ػػػػا يقػػػػكـ عمػػػػى تعػػػػدد ا  ػػػػراض كعمػػػػى الػػػػر ـ مػػػػف تعػػػػدد   قلػػػػائد المػػػػدح مني ن

مكضػػػكعات القلػػػيدة ال اىميػػػ  لا أف حركػػػ  المعنػػػى تيكػػػكف بػػػيف أ ػػػزاا الػػػنص 
ترابطنػػػا منطقينػػػا  دايػػػؿ القلػػػيدة  مػػػف بػػػدايتيا حتػػػى نيايتيػػػا  كذلػػػؾ مػػػف يػػػيؿ 

كر الحػػعري   التػػ  تكػػكف كحػػدة ترابطيػػ  كانسػػيابي  منطقيػػ   السػػمات الفنيػػ  كاللػػ
طػار حركػ  لكىك ينتقؿ مف  زا للى  يػر دايػؿ  تحقؽ المتع  ف  نفس المتمق 

المعنى. فتتب  حرك  المعنى ف  النص مف ييؿ الفنكف البي ي  الميتمف   مف 
 أىـ ما يكحؼ عف تماسؾ النص ككحدتو كبي تو. 



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُْٖٔ﴾  

  

كالمقلػػكد بحركػػ  المعنػػى فػػ  القلػػيدة: ىػػك التتبػػ  لممعنػػى الػػرئيس الػػذم تػػدكر 
حكلو القليدة  كمعرف  كيؼ ظير مف ييؿ الفنكف البي يػ  الميتمفػ   ككيػؼ 
تعاضدت اظيار ىذا المعنى مف البدا حتى اليتاـ  كبياف دكرىا كأىميتيػا فػ  

  الميتمف  حكؿ ىػدؼ بياف منياج القليدة  ككيؼ تيقت ىذه الظكاىر البي ي
فػػأدل ذلػػؾ للػػى تناسػػقيا كترابطيػػا  ممػػا سػػاعد عمػػى لدراؾ كاحػػد  كركح ميػػيمف  

كحػػػدة المعنػػػى كتمركػػػزه فػػػ  الغػػػرض الػػػرئيس لمقلػػػيدة  كانطيقػػػو فػػػ  سػػػياقيا  
كتكاممو  كتلاعده  ككلكلو للى  ايتو باانتياا مف  ير بيت فييا  كيسػتنبط 

يػػا اسػػـ القلػػيدة  كمػػا تفػػردت بػػو مػػف ىػػذا المعنػػى العمػػدة مػػف ركافػػد حػػتى  من
يلػػػت بػػػو  أك معنػػػى اىػػػتـ  ا  أك بيتنػػػايلكلػػػيات  قػػػد تكػػػكف كممػػػ   أك تركيبنػػػ

الحاعر بو  كسمط ا ضكاا عميو  ثـ ما بيف البدا كاليتاـ مػف عيقػ  التكالػؿ 
 (ُ) .كالتثي 

كبالنظر ف  المنتقاة ت د المعنى الرئيس المتمثؿ ف  سرع  الفراؽ ك حػدة 
مػػف يعيػػد لػػو مػػا فارقػػو  يسػػير مػػف أكؿ القلػػيدة للػػى  يرىػػا  فمنػػذ المطمػػ  الحا ػػ  ل

كالحاعر يعمنيا لراح  أف محبكبتو فارقتو  كقد يككف مقلػده مفارقػ  ر ػد العػيش 
لو  فيك فػ  حا ػ  حػديدة لمعػيف يسػاعده عمػى عػكدة الحيػاة الناعمػ  التػ  فارقتػو  

فػػيعمف الحػػاعر أنػػو فػػ  حا ػػ  للػػى المػػاا كذلػػؾ مػػف   حتػػى يحػػؿ مكػػاف حزنػػو فػػرح
كعنػدما أراد أف   مػف المػاا ييؿ تحبيو أسناف محبكبتو بالسػحاب  التػ  فكقيػا قميػؿ

ككأنػػو   يحػػبو سػػير اليػػكادج فػػ  الطريػػؽ فدنػػو ايتػػار لػػكرة طريػػؽ متعػػرج م يػػكؿ
يحػػير مػػف طػػرؼ يفػػ  للػػى الم يػػكؿ الػػذم ينتظػػره بعػػد أف رحػػؿ عنػػو ر ػػد العػػيش 

ايتيػػػاره لمسػػػراب الػػػذم يعبػػػر بػػػو عػػػف اليػػػداع ذلػػػؾ اة الناعمػػػ   كالػػػدليؿ عمػػػى كالحيػػػ
فيػك بػذلؾ يعمػف أنػو كااىيؾ  فرايتو تبعث المياكؼ ف  أنفس سكاف اللحراا. 

ف  حا ػ  لمػف ينقػذه مػف الم يػكؿ  كيعمػف أنػو فػ  حا ػ  لمػف ينقػذه مػف المعيحػ  
                                                           

  قطػػػػرات النػػػػدل معػػػػالـ   ْٓنمػػػػط لػػػػعب كنمػػػػط مييػػػػؼ  محمػػػػكد حػػػػاكر  ط المػػػػدن    ُ)
 َٕىػػ مكتبػ  النعمػاف الحديثػ  ُِِْ   ُالطريؽ للى فقو الحعر  د  محمكد تكفيػؽ  ط

 كما بعدىا.    
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كعنػدما لػكر اابػؿ بالعسب الذم زاؿ عنو يكلو   ييؿلكر ال ال دباا عند ما
 عميا ضػامرة كىػذا دليػؿ عمػى  كدتيػا كلكػف كراا ايتيػار الحػاعر لإلبػؿ الضػامرة 
بالػذات لحػارة للػى أف  سػده ألػبح ضػامرنا مػف حػدة ال ػكع كالحا ػ   بعػد أف قمتػو 
الحياة الناعم   فف  ىذا لحارة يفي  للى حدة حا تػو  كعنػدما ذكػر الػدىـ كا حػاا 

لمف ياازره  كعندما ذكر الضيؼ كال ار كالطفؿ اليتيـ   كال عؿ  كاف يعمف حا تو
كػػاف يقلػػد لعػػيف حا تػػو للػػى معػػيف يعطيػػو الحمايػػ  كالحنػػاف  كعنػػدما ذكػػر ريػػاح 

 الحماؿ كاف يعمف حا تو للى مف يأكيو.
ف  سرع  الفراؽ كحدة الحا   لمف يعكضو عمػا   حرك  المعنى المتمثمف 

 يتاميا. ف  القليدة مف مطمعيا حتى تظير  فارقو
كلتمازج ىذا المعنى ت ده تتاب  فػ  ا بيػات تتابعنػا فيػو التكافػؽ كاانسػ اـ 
كالتناسب  كالحاعر ا ينقمو عف ا لفاظ اليار ي  فقط كلكف مف يػيؿ مػركره فػ  

نمػػا كرد فػػ  كػػؿ متتػػاب  يكافػػؽ  كلػػذلؾ لػػـ يػػأتً  ؛حػػعكره كك دانػػو متنػػاثرنا مفلػػكان  كال
 انطباع الحاعر كما يدكر ف  يمده.

مطم  القليدة ىك مكضػ  التػأنؽ  يسػت م  فيػو الحػاعر كػؿ مػا أكتػ  مػف كسػائؿ 
البيػػاف  كأدكات ااحسػػاف في ػػكده  كيحسػػنو  كيت نػػب فيػػو كػػؿ لفػػظ مسػػتكره قبػػيح  

لنفػكس  كتم ػو الطبػاع  كيتحػااـ منػو السػام ؛  ف مطمػ  القلػيدة ىػك تنفر منو ا
أكؿ مػػا يقػػرع السػػم   كالحػػاعر الحػػاذؽ ي تيػػد فػػ  تحسػػيف ااسػػتييؿ  كالػػتيمص  
كمف بعدىما الياتم ؛ فدنيا المكاقػؼ التػ  تسػتعطؼ أسػماع الحضػكر  كتسػتميميـ 

 للى االغاا. 

فػ  مطمعػػو  كمقلػده فػذكر رحيػػؿ  فبػدأ المسػيب بالسػبب أكان  ليطمعػػؾ عمػى مػراده
المحبكب  ف  استييلو  كانتيى بالغرض ا لم  مف القليدة كىك مدح مالػؾ بػف 

ػػػا بااحػػػارات للػػػى  رضػػػو كمػػػراده   قحػػػيرمسػػػمم  ال كقػػػد كػػػاف مطمػػػ  القلػػػيدة مفعمن
ػا  ػدنا فػ  لفعػاـ مطمػ  القلػيدة بالكحػائج  كالييػكط  منيا. حيث كاف المسيب بارعن

سام  للى مقلده مف الكػيـ  كيتعػرؼ مػف بدايػ  القلػيدة عمػى الت  ييتدل بيا ال
 الغرض منيا. 
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فمػػك تأممػػػت افتتػػػاح المسػػيب كتقديمػػػو ىػػػذه القلػػيدة بػػػذكر الحػػػزف عمػػى رحيػػػؿ مػػػف 
؛ ليدلؾ عمػى أنػو ا يحػبب بػػ ايحب  كتباعدىا كانقطاع الكلؿ بينيما ت ده مناسبن 

فيػذا لػيس مقامػو؛  ف مػا أىمػو أمػر  يػر  …وبطفؿو كما ىك الحػائ  فػ  النسػيب 
مف يعيد لو ر د العيش  فػي  مَّففراؽ الحياة الناعم  لو كالبحث عكىك حزنو عمى 

يميؽ بو كالحاؿ ىكذا أف يككف نسيبو كغيره مف الحعراا  بؿ ابد كأف يككف ميئمنا 
رت بكػػ )لحالػػو التػػ  لػػار معيػػا ا يممػػؾ قػػكت يكمػػو فبػػدأ بػػذكر الفػػراؽ كنتي تػػو  

 المحبكبػ   لػيس أمػر ما يعنيو أمر  ير حديد عمى نفسػو ليدلؾ عمى أف  ؛لتحزف 
 كسياؽ القليدة كالغرض منيا. ياكبيذا ترل ميام  بيف اسم  بسبب منو

فميس النسيب ىنا مف النكع ال زؿ الطركب الذل يعيد ماض  حبيب لليو؛ بؿ ىك 
ا بػػػيف تمػػؾ المعػػػان  فػػػ  كبيػػػذا ت ػػد ترابطنػػػ  ممػػا يثيػػػر عنػػده داعػػػى الحػػػزف كا سػػى

فالمسػػيب لػػـ يقػػدـ لػػكرة كاضػػح   المطمػػ  كمػػا قلػػد لليػػو المسػػيب فػػ  قلػػيدتو؛
مقنع  كلادق  لممرأة )مكضكع الغزؿ   كما يفعؿ الحعراا المتغزلكف ؛ فمـ يتحػدث 

يػػػ  ليسػػػت حاضػػػرة حضػػػكرنا ذاتينػػػا  كمػػػا أف فحػػػديثنا حػػػافينا عػػػف لػػػفاتيا النفسػػػي  
ػاالتركيز لـ ينلب عمييا  كييحػظ أف ىػذا   كحدىا بػؿ حػمؿ أىميػا الظػاعنيف أيضن

 لػػافينا بػػؿ ىػػك ممتػػزج بػػداات أيػػرل ليسػػت ليػػا طبيعػػ   زليػػ  الغػػزؿ لػػيس  ػػزان 
حقيقي  أك ألمي  ف  مذىب المتغزليف المعركف  فالمسيب يقابؿ بيف فراؽ محبكبتو 

فػػو النسػيب  كفراؽ ر د العيش لو فيذه ا بيات تحير للى نكع مف اانزعاج كالقمػؽ.
كذكر النساا لنما  ػ ا بػو فػ  القلػيدة لييػز قمػب السػام    ف ل  بػؿ النفػكس 
عمى حب النسيب  كما يتلػؿ بػالمرأة  ثػـ لف الرحمػ   لبيػاف العنػاا كالكػد فيسػتحؽ 
بػػػػذلؾ العطػػػػاا مػػػػف الممػػػػدكح  كىػػػػذا كاضػػػػح فػػػػ  قلػػػػيدة المػػػػديح كالتػػػػ  يػػػػراد بيػػػػا 

     (1)التكسبو
فػ  ابتػداا القلػيدة بمػا ييئػـ الغػرض منيػا. كبيػذا تػرل فػ  كىذه طريق  حػائع    

 المطم  تيامنا م  سياؽ القليدة. 

                                                           

ىػػػػػػ ُّّْ  ْالقػػػػػديـ  د محمػػػػػد محمػػػػػد أبػػػػػك مكسػػػػػ  مكتبػػػػػ  كىبػػػػػ  ط   قػػػػػرااة فػػػػػ  ا دب ُ)
 ّٖٔ  ـَُِِ
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ػػ بدأ المسيب قليدتو بالغزؿ كعادة الحعراا  لا أنػو مػف الميحػظ أنػو اسػتطاع 
فت ػػػده اسػػػتفاد بيػػػذا  تػػػركيض الغػػػزؿ ليتناسػػػب مػػػ   رضػػػو فػػػ  كلػػػؼ حا تػػػو 

: أنو سار عمى النيج المتعارؼ عميو ف  ابتػداا القلػيدة يماف أكليالمطم  فائدت
: أنػػو قػػد تمكػػف مػػف تحميػػؿ معػػان  الغػػزؿ كلػػكره ا يػػرلبالنسػػيب  كأمػػا الفائػػدة 

داات رمزيػػػػ  عميقػػػػ  يحػػػػير مػػػػف ييليػػػػا للػػػػى  رضػػػػو  كىػػػػك لظيػػػػار حا تػػػػو 
لمممدكح لمحلكؿ عمى ما يمكنو مف لعػادة ر ػد العػيش كالحيػاة الناعمػ   كبيػذا 

القلػػيدة متناسػػب  متكافقػػ  مطمعنػػا كنيايػػ  يأيػػذ بعضػػيا بح ػػز بعػػض فػػ   كانػػت
 تكافؽ كانس اـ دكف نيبيكٌو أك قمؽ أك نحكز.

ا نفسينا بيف الحاعر كبيئتو  فالبيئ  كانت منتزعنا للػكره التحػبييي   ػ ػ ت د امتزا ن
كقد استحؽ الحاعر الفضؿ كالتميز؛  نو اقتنص ا حباه المتعددة مف محبو بو 

حد كاستطاع تطكيعو حسب ما يريػد  ك مػ  بينيػا لحسػف الميامػ   ممػا يػدؿ كا
كظيػػػر ذلػػػؾ مػػػف يػػػيؿ التحػػػبيو  قػػػ  كعػػػى الحػػػاعر بمػػػا يقػػػكؿ كمػػػا يػػػنظـعمػػػى د

فقػػػد اسػػػتيدـ لػػػكرة النييػػػؿ ثػػػيث مػػػرات ميتمفػػػ   كفػػػ  كػػػؿ مػػػرة يػػػأت  بالنييػػػؿ 
 .بلكرة مناسب 

ة  كقد مدح الحاعر فأ اد؛ ػػ تعد لف  الكـر ى  العميا كا كثر ذكرنا ف  القليد
تبػيف لػكرنا بيانيػ  متعػددة  ميعيػا  حيث كلؼ ممدكحو بفػائؽ الكػـر مسػتيدمنا

 كـر الممدكح  فقد استطاع أف يادل ىذا المعنى أكفى تأدي . 
ػػ كثرت التحبييات بلكرة كاضح  ف  ثنايا القليدة فأسناف المحبكب  كالسحاب  
البيضػػػػػاا  كالظعػػػػػف كالنييػػػػػؿ  كالطريػػػػػؽ كػػػػػالثكب ا بػػػػػيض الطكيػػػػػؿ  كال يػػػػػاد 
كالعسػػػػب  كابػػػػؿ كػػػػالبقر الكححػػػػ  كالييػػػػػؿ السػػػػكد كالنييػػػػؿ الطكيػػػػؿ  كعطػػػػػاا 

لمقلػكد  الممدكح كثير كػا مكاج  كػؿ ىػذه التحػبييات تلػيب اليػدؼ كتحقػؽ ا
ممػػا يػػدؿ عمػػى مقػػدرة الحػػاعر عمػػى اقتنػػاص اللػػكرة التػػ  تقػػرب المعنػػى الػػذم 

  كاسػػػػتيدـ الحػػػػاعر بكثػػػػرة أسػػػػمكب التقػػػػديـ يريػػػػده  كقػػػػد أتاحػػػػت لػػػػو بيئتػػػػو ىػػػػذا
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كالتػػػأيير  لمػػػا فيػػػو مػػػف فكائػػػد كأ ػػػراض كثيػػػرة منيػػػا ااىتمػػػاـ  كاسػػػتيدـ أسػػػمكب 
 الحذؼ  كأسمكب التأكيد.

ذم يسػعى لتكلػيمو كىكػػ حػدة الحا  ػػ  ميػ  أبيػات ػػ ضػمَّف المسػيب المعنػى الػ
القليدة  مف أ ؿ تحػكيؽ السػام   كتحريػؾ فكػره  لمكالػم  ااسػتماع لمقلػيدة 

ػػا متػػيقظ الفكػػر  حاضػػر  ؛لنيايػػ   متتبعنػػا حركػػ  ىػػذا المعنػػىحتػػى ا فت عمػػو دائمن
الذىف  حتى يتمكف مف معرف  طريق  الحاعر ف  عرض المعػان   فيقػ  الكػيـ 

 أحسف مكق ؛  نو تمقاه بعد ترقب  كنالو بعد تعب.  ف  نفسو
ػػػػ  ػػاات مكسػػيقى القلػػيدة متنا مػػ  متكافقػػ  فػػ  التعبيػػر عػػف المحػػاعر الكثيفػػ  

   المتدايم  الت  انطكت عمييا نفس الحاعر لييرج لنا لحننا مكسيقينا عذبنا.
وبهثثذا يتضثثثه أن هثثثذ  الجميثثثة قثثد جثثثاءت متماسثثثكة البنثثثاء، بديعثثثة 

ة الوصثثف، محكمثثة الرصثثف، مختثثارة األلفثثاظ، شثثريفة المعثثاني، السثثب ، جيثثد
 ىسثبب اختيثار أبثوغير ذل  كثير مما يثير اًلعجثاب ويمفثت اًلنتبثا ، وي كثد 

 زيد القرشي لها.  
 

 واحلمد هلل يف األوىل واآلخرة.هذا 
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أدكات التحػػػػػبيو كدالتيػػػػػا كاسػػػػػتعمااتيا فػػػػػ  القػػػػػر ف الكػػػػػريـ  د محمػػػػػكد  -ُ
 .ـََِٕىػ  ُِْٖ  ِالقاىرة طمكسى حمداف  مكتب  كىب  

أسػػرار البي ػػػ   تػػػأليؼ  اامػػػاـ أبػػػ  بكػػر عبػػػد القػػػاىر ال ر ػػػان   قػػػرأه  -ِ
كعمػػؽ عميػػو الحػػيخ محمػػكد محمػػد حػػاكر مطبعػػ  المػػدن  ب ػػدة  الطبعػػ  

   ـ.   ُُٗٗىػ ُُِْا كلى 
 .  ُٓٗٗ  دار العمـ لمميييف  ُُا عيـ  يير الديف الزركم   ط -ّ
فػػ  عمػػـك البي ػػ  المعػػان  كالبيػػاف كالبػػدي  ميتلػػر تميػػيص  اايضػػاح -ْ

ل محمػد ابػف  تأليؼ اليطيب القزكينػ   ػيؿ الػديف أبػك عبػد  المفتاح
مكتبػ    محمد بف عبد الػرحمف القزكينػ   قاضى القضاة سعد الديف أب

 .ـُْٔٗ/ ىػُّْٖعمى لبيح كأكاده بميداف ا زىر كمطبع  
  نػػػحف /تحريػػر التحبيػػر ابػػػف أبػػ  االػػػب  الملػػرم: تحقيػػػؽ الػػدكتكر -ٓ

 للدار الم مس ا عمى لمحاف ااسيمي .  محمد حرؼ
  د/ محمػػد أبػػك مكسػػى دراسػػ  تحميميػػ  لمسػػائؿ البيػػاف  التلػػكير البيػػان  -ٔ

 ـ.ُّٗٗق ُُّْالناحر مكتب  كىب   الطبع  الثالث  
 ميػػػػرة أحػػػػعار العػػػػرب لمحمػػػػد بػػػػف أبػػػػ  اليطػػػػاب القرحػػػػ   تحقيػػػػؽ د.  -ٕ

ـ المكتبػػػػػػ  العلػػػػػػري  ََِٗىػػػػػػػ َُّْ  ُلػػػػػػيح الػػػػػػديف اليػػػػػػكارم ط
 بيركت.   

د/محمػد أبػك  – دراس  تحميمي  لمسائؿ عمـ المعػان  يلائص التراكيب -ٖ
 ـ.َُِْق  ُّْٓ  ٗمكتب  كىب  ط  -مكسى 

دار   حات محمػػد أبػػك سػػتييتالبػػدي   د الحػػدراسػػات مني يػػ  فػػ  عمػػـ  -ٗ
 ـ. ُْٗٗىػ  ُُْْيفا   

الطبعػ  الثانيػ   محمد أبك مكسػى .د -دراس  بي ي  داات التراكيب -َُ
 .ـُٕٖٗق ػػ َُْٖ



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُْٔٓ﴾  

  

ديػػػػكاف المسػػػػيب بػػػػف عمػػػػس   مػػػػ  كتحقيػػػػؽ كدراسػػػػ  الػػػػدكتكر. عبػػػػد  -ُُ
ىػػػػػػ ُِّْالػػػػػرحمف محمػػػػػد الكلػػػػػيف   مكتبػػػػػ  اآلداب الطبعػػػػػ  ا كلػػػػػى 

 ـ.     ََِّ
 .ىػُِّٓلدارة الطباع  المنيري  حرح القلائد العحر  لمتبريزم   -ُِ
  دار يػػػػػؽ أحمػػػػػد محمػػػػػد حػػػػػاكرالحػػػػػعر كالحػػػػػعراا ابػػػػػف قتيبػػػػػ   تحق  -ُْ

 .المعارؼ
طبقػػات فحػػكؿ الحػػعراا  محمػػد بػػف سػػيـ ال محػػ   حػػرحو محمػػكد - -ُٓ

 .       حمد حاكر  دار المدن  ب دة  د.تم
اامػػػاـ  -ؽ ااع ػػػازالطػػػراز المتضػػػمف  سػػػرار البي ػػػ  كعمػػػـك حقػػػائ -ُٔ

مرا عػ  كضػبط  -بف عم  بف لبراىيـ العمكم اليمن  ايح  بف حمزة 
بيػػركت  -ب العمميػػ  دار الكتػػ -كتػػدقيؽ محمػػد عبػػد السػػيـ حػػاىيف 

 . ـُٓٗٗىػ/ ُُْٓ
دركيش ال ندم  دار   أثرىا ف  الحعر العرب  كنقدهظاىرة التكسب ك  -ُٕ

 ـ.  َُٕٗنيض  ملر القاىرة  
عبػد   بسػيكن .بي يػ  كنقديػ  لمسػائؿ المعػان   دعمـ المعان  دراسػ   -ُٖ

 ـ. ُٕٖٗىػ َُْٖفيكد مطبع  السعادة القاىرة الفتاح 
لحسف بف   ك دابو  كنقده  تأليؼ أب  عمى االعمدة ف  محاسف الحعر -ُٗ

حيو محمد مح  حققو  كفلمو  كعمؽ حكا  رحيؽ  القيركان   ا زدم
 .ـََِٔ  لمنحر كالتكزي  القاىرة دار الطيئ  .طالديف عبد الحميد  

د محمػػد أبػػك مكسػػ  مكتبػػ  كىبػػ  ط محمػػ .قػػرااة فػػ  ا دب القػػديـ  د -02
 ـ.َُِِىػ ُّّْ  ْ

 –لمحمديػػػ  دار الطباعػػػ  ا -محمػػػد حسػػػف حرحػػػر .د –لبػػػاب البػػػدي   -ُِ
 .ـُٖٔٗىػ/ َُْٕالقاىرة 

لساف العرب ابف منظكر  تحقيؽ. عبد ل عمى الكبير  محمد أحمد  -ِِ
 حسب ل  ىاحـ محمد الحاذل   طبع  دار المعارؼ.



 (دراسة بالغية)منتقاة ادسيب بن علس 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُٔٓٓ﴾  

  

محمػد محمػد أبػك مكسػ   .د مديؿ للى كتاب  عبد القاىر ال ر ػان   -ِّ
 ـ. ُٖٗٗىػ ُُْٖالطبع  ا كلى  مكتب  كىب 

 .  ا زىري  لمتراثالمطكؿ لسعد الديف التفتازانى  طبع  المكتب -ِْ
عبػػد معػان  التراكيػػب دراسػ  تحميميػػ  فػ  بحػػكث عمػـ المعػػان و دكتػكر  -ِٓ

احػيف أسػتاذ البي ػ  كالنقػد  امعػ  ا زىػر ط الكتػاب ال ػامع  الفتاح 
 ـ.ُٗٗٗىػ يناير ُُْٗت ػ ط 

معان  النحك ف  القر ف  فاضؿ لػالح السػامرائ   دار لحيػاا التػراث  -ِٔ
 ـ.    ََِٕ  ُالعرب   بيركت  ط
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