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 السقدمة
وصحححبو وعمى آلو  الحسد  رب العالسيؽ والرالة والدالم عمى السبعؾث رحسة لمعالسيؽ سيدنا دمحم 

 :وبعد ،وسمؼ تدميًسا كثيًرا إلى يؾم الديؽ
وأبمحح   ،وأقححؾت تعريححرا ،وأسححرا الاقاًطححا نعححى سححسعار وأ،فسؽ الحقائق السؤكدة أن الذححاعر أدعححد نغححرا       

 .ثمؽ أحدا الداحةعمى ترؾيرا لسا يجري 
واقححدة ، تجاو حح  محح   ت عححيؽ راصححدة ، وكرححد حححر د ياساعححؾن ودمحم الَخِزر حديؽ مؽ ىؤالء الذعراء الذيؽ 

 اثًسححا عمححى صححدر  الفرندحح  سححاعسارولؼ ال وقححد  ححى عمححى الظححؾق فؾ ححد اال، األحداث وعررت عشيا دردق
 ححاعرنا وانححافض ىححؾ  تحححرك طؽ ، ومححا إندخيراتيا وال يرضيو إال أن يكؾن سيًدا عمى أبشاء الححؾ  يشعؼ ،دالده

إال ويححد الغححدر قححد كرمححايؼ وفحح  الدححجؾن  ،وذاقححؾا حححالوة الديسقراطيححة  ،وغيره مؽ الغيؾريؽ الذيؽ عا ؾا الحرية
ج هللا ىسيححؼ وجر ححؾا مححؽ تححح  أسححرىؼ إال وقححد عححزم دعزححيؼ عمححى الرحيحح  حيحح  الحريححة أودعايؼ، وما إن فرّ 

 مرححرو  ،فيححا ر  ححاعرنا وأسححرتو إلححى السذححرق وكانحح  دححالد الذححام و ياححو وتشفس ىؾاء العدالة اال اساعيححة ،
 .إلى أن وافاو مشياو رحسو هللاودار إقاماو  هداقر م

 :لمسؾضؾعات جرآو لسرا   وا سرادرلم ؼ قف  دفيرسثقد اناغؼ البح  ف  مقدمة وتسييد وفرميؽ وجاتسة و 
 ديؽ".الذيخ " دمحم الخزر حلسحات مؽ حياة    فيوتشاولالتسهضد: 

 :تشاول  فيو الحدي  عؽ، لخزرلمتجربة الذعرية لدى ا الدراسة السوضوعية  األول: فرلال
  مشيافكان عشده  تياراتيا قد تعددت وتشؾع  والا   ، يامؾضؾعاتو  ماهية الاجر ة -
 حححد  حححاعرنا فححح  السشاسحححبات ؾ فمحححام الخزحححر، عشحححد اإ ادحححارز كحححان   والحححذي الايحححار الحححديش  -

اعج الححشفس، والاشسححيس عححؽ صححدره السكمححؾم وفكححره الذححريد فذححكى وا ححاكى ، الديشيححة مادححعا لرحح  لححؾ 
وعرر عؽ حبو لذريعة اإسالم، ووضح  ساليححا وكساليححا. واتخححذ مححؽ رحمححة الحححج وزيححارة السدححجد 

 عؽ حبو لراحى الذريعة الغراء  الشرؾي معراً ا لماعرير
 دعض األماكؽ السقدسة.تجاه وجؾاطره دمحم  

راه  فحح  ىححذا االتجححاه ، يذححيش الححذكرت وان نحح ت دححو الححديار ، وياشدححؼ وتحح الححؾطش  :الايححار  -
 عرير الؾطؽ عمى غير أرضو ويدادع  طيفو عمى غير مياد.

فا سححره الظريعححة ددحححرىا ويمقحح  ليححا عشانححو  -كثيححًرا  –فكححان يغالبححو حححى الجسححال  الظريعححة: ححعر 
م دسغححاىره العجيبححة فيشدححج صححؾًرا حيشا، فيجش  مشيا صؾًرا رائقة ومذححاىد حيححة صححادقة ، وي سححره الاقححد

  سيمة لبعض مغاىره، صؾًرا قد حيك  دخيؾط قؾية ونفس أبية ،طافحة دعذق الحرية.
سرر الخزر أغؾار السجاس  ووقف عمى العديد مؽ أدوائو وأمراضو  اال اساع :الايار  -

 فذخص الداء ووصف الدواء.  
ر ركًشححا مكيًشححا، وزادا طيًبححا وتسثحح  الرححداقة لمخزحح - الرححداقة والسراسححالت والسظارحححات -

لرحماو الظؾيمححة بححيؽ الحيححاة والسححؾت ، فعرححر جححالل تجر اححو عححؽ معححاٍن صححادقة فحح  حححى أصححدقائو 
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وودىحححؼ  ، وأدحححان عحححؽ دالئححح  الرحححداقة الحقحححة، ودارت بيشحححو و حححيؽ أصحححدقائو ومعارفحححو العديحححد محححؽ 
 السراسالت والسظارحات.

 السرض والفقد: -
فكححان السححرض مفجححًرا لسعححان كثيححرة، كسححا كححان  –و هللا رحسحح –مححرض الخزححر سححشؾات قرحح  مؾتححو 

 مرفًدا لشسؾ تجر او وثرائيا.
اسححاقى مشححو  -أيزححا -وكانحح  تجر ححة الفقححد ومححؾت أقححارب الذححاعر وأصححدقائو مرفححًدا ومشبًعححا ثرًيححا 

 الخزر العديد مؽ السعان  واألفكار الا  أسيس  بدورىا ف  ثراء الاجر ة ونسؾىا.
 عشاصر الاجر ة. الفشية:اسة الدر  الفرل الثاني    

 الؾ دان. -
 .الخيال ، السؾسيقى السعان  ،األفكار، ،واألساليى )األلفاظ الرشية الاعريرية: -
 ..الؾحدة ف  الرؾرة -
 الخاتسة  -

  .وضح  فييا ما تؾص  إليو البح  مؽ ناائج  
ل  حححعر وقحححد  حححجعش  عمحححى تشحححاول ىحححذا السؾضحححؾا والدحححير فيحححو، عحححامالن أححححدىسا : قمحححة الدراسحححات ححححؾ 

د دمحم مؾاعححدة،  مححشيؼ الخزر، إذ أن    مححؽ تعرضححؾا لمخزححر عشححؾا بادححميى الزححؾء عمححى سححيرتو ومؤلفاتححو 
م ، و ٜٗٚٔه/ ٜٖٗٔف  كاادو / دمحم الخزر حديؽ حياتو وآثاره، الدار الاؾندية لمشذروالاؾزي  . تؾنس 

 –الدححعؾدية  –، دار ابححؽ جزيسححة د/ دمحم إبححراهيؼ الحسححد فحح  كاادححو ، دمحم الخزححر حدححيؽ، سححيرتو ومؤلفاتححو، 
 م. الميؼ غير دراسة لألسااذ عرد هللا اللى: " قراءة ف  ٕٗٔٓ -ه ٖ٘ٗٔالرياض األولى 

) ديحححؾان جحححؾاطر الحيحححاة ل لمذحححيخ العاّلمحححة محّسحححد الخزحححر حدحححيؽ "  حححاءت عرحححر مدونحححة  أحسحححد طؾسحححؾن 
رحححيا الكثيحححر محححؽ تحميححح  السؾاقحححف يشقمحححؾ زة و  اإكارونيحححة " أدب وثقافحححة" وىححح  قحححراءة  حححد مفيحححدة بيحححد أنيحححا

 دعض نرؾصيا،مؽ والشرؾص وتفافد السشيجية ف  السعالجة ، وقد أفدت مشيا واقابد  
 ، و ؾد تجر ة  عرية حية ىادفة لمذاعر تداحق البح  والدراسة .وثانضهسا

ة فاليدف مؽ البح  ف  السقام األول، الؾقؾف عمى مالمح الاجر ة وعمى مؾضؾعاتيا عشده مححؽ ناحيحح 
 ، واجاالفيا داجاالف العؾام  الا   كمايا مؽ ناحية أجرت.

لحححو تجر حححة  حححعرية  يحححدة ،عرحححر  –وان عحححرف باؾ يحححو الكاحححاب  فححح  الحححديؽ واألدب والدياسحححة  -فالَخِزحححر
جالليا عؽ نفس تاؾق الحرية عمى أرضيا، وتعذق الذيش ف   شبات وطشيا ،وتؤثر الحرية وان كان  ف  

 فياف  أرضيا وقفارىا.
 اعرنا االغاححراب فحح  غيححر حححبس، وتجححّرا الغرححص فحح  غيححر أصححفاد، تجر ححة نفححس تذححيش أمححاًل طالسححا   عاش

 بيَّة يداعر  طريفيا عمى تميدىا.راودىا حمسُو ، وع  يراودىا حاى لفغ  أنفاسيا األجيرة. فياليا مؽ نفس أ
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 الاسييد

 (وأدبه حياته)لسحات من ر الذيخ دمحم الَخز  
السعححروف فحح  األوسححاط  اإسححؼ وىححؾ ،الجميحح  واإمححام  اسححؼ الذححيرة ليححذا العححالؼر حدححيؽ ، ىححؾ دمحم الخِزحح

سسو الحقيق  فيؾ دمحم األجزر بؽ الحدؽ يشاي  ندبو إلى الحدؽ الدبى بؽ فاطسة االعمسية والثقافية، أما 
الزىراء بش  رسؾل هللا 

 .لٔ)
 .ٕل)، ومرر مداقر نؾاه ودمحم الَخِزر  زائري األص ، تؾند  السؾلد والشذ ة، الذام ميا ره

ه عمححى أصححح األقححؾال. كححان أبححؾه ٖٜٕٔظةل مؽ مقاطعححة الجريححد باححؾنس فولد دمحم الخزر حديؽ ف  مديشة )ن
الحديؽ بؽ عم  مؽ مريدي الذيخ "مرظفى بؽ عزوز" صاحى الظريقة الرحسانية. وأما أمححو فيحح  الدححيدة "حميسححة 

 .ٖل)يرات دالاق  والعمؼ والرالحمؽ الذي وى الدعدية " بش  الذيخ "مرظفى بؽ عزوز" 
بمدة الذيخ ذات واحات مؽ الشخي  الجسيمة، ومياه عذدة صافية، كسا كان  مقًرا لمعمححؼ  ظة" فوكان  " ن

، وكان ليذه الشذ ة وليذه الظريعة أثر واضح فحح  تجر اححو فقححد لٗ)لعمساء وكان  تمقى دالكؾفة الرغرت اوقرمة 
 .او لاجر اور أثر الثقافة العر ية القديسة ف  صياغأسرتو الظريعة ددحرىا وجالبايا وعي

ومسا أثر عؽ الذيخ ف  حديثو عؽ بمدتو ونذحح تو قؾلححو: " نذحح ت فحح  بمححدة الجريححد دححالقظر الاؾندحح ، يقححال ليححا 
ظححةل وكححان لححألدب السشغححؾم فحح  ىححذه الرمححدة نغسححات تيححى فحح  مجححالس عمسائيححا، وكححان َمححْؽ حححؾل  مححؽ أقححار   ف)ن

 .ل٘)"عر فاذوق  طعؼ األدب مؽ أول نذ ت ، وحاول  ف  سؽ الثانية عذرة نغؼ الذعروغيرىؼ مؽ يقؾل الذ
تيححاؼ دححالعمؼ وتقححدر  محافغححةندرك دور الشذ ة ف  حياتححو، ف سححرتو أسححرة  خزروىذه اإلساحة عؽ نذ ة ال

ن وكححا وسيم  ليؼ طرقححو عمى تحري  العمؾم ومدارسايا الششءلو قدره، و يئاو العمسية أسيس  ف  تذجي  
 .  ن أي   ن -كسا قال الذاعر-لألدب فييا 

اليسة والا  كثيرا ما تغشى بيا ف  ديؾانو . يقححؾل مرححؾرا  وفؾق ك  ذلػ ما  ر  عميو الذاعر مؽ عمؾ
  لٙ) ولؾم نفدو إذا اناابيا   ء مؽ الفاؾر:، ذلػ ده ف  و  ،عميو ف  صباه غفو باحري  العمؼ وصرره 

ر للللللللللللللللللللا   فلللللللللللللللللللل     وَرْدت مشاهللللللللللللللللللللل الع 
 أ شضللللللللللللللللَف الدللللللللللللللللشضن ت جضللللللللللللللللل    للللللللللللللللر ا 

للللللللللللللللللللللي ة    بالَغللللللللللللللللللللللداة وواَصللللللللللللللللللللللَمف العذ 
لللللللللللللو  الس عزللللللللللللل ت  وت ذلللللللللللللم علللللللللللللن و  

                                 
 م ٜٗٚٔه/ ٜٖٗٔ، الدار الاؾندية لمشذر، تؾنس ٖٔدمحم مؾاعدة، ص  ل يشغر: دمحم الخزر حديؽ حياتو وآثاره، أ /ٔ)
الريححاض األولححى  –الدححعؾدية  –ل الذححيخ دمحم الخزححر حدححيؽ ، سححيرتو ومؤلفاتححو، د / دمحم إبححراهيؼ الحسححد، دار ابححؽ جزيسححة ٕ)

 م.ٕٗٔٓ -ه ٖ٘ٗٔ
 .ٗٔ، ٖٔل دمحم الخزر حديؽ حياتو وآثاره ص ٖ)
، دار األنحؾار، بيحروت، ٖٖ، اعاشحى دحو عمحى الرضحا الحدحيش ، ص الخزحر حدحيؽ فح  الجزائحرل يشغر: مماقى اإمام دمحم ٗ)

 .مٕٓٔٓه ٖٔٗٔلرشان، األولى، 
 .ٚل ديؾان جؾاطر الحياة ص ٘)
  ٛٗص ل الديؾان،ٙ)
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 عللللللللللللللل َذ أراَر تحللللللللللللللل و حللللللللللللللل و   سلللللللللللللللر  
 ت لللللللللللاد تغللللللللللللوص  للللللللللللي  للللللللللللَ    إذا مللللللللللللا 

 

  ت هلللللللللللللللللد  لللللللللللللللللي التجم لللللللللللللللللد واألَنلللللللللللللللللاة  
لللللللللللللللَ اة    علللللللللللللللراَر ضلللللللللللللللش   وتمهللللللللللللللل  بالذ 

 
 م  الزياؾنححةاكححان ألسححاتذتو دجححو  ،فقححد حححاول نغححؼ الذححعر فحح  سححؽ الثانيححة عذححر ،وقححد تفجححرت مؾىراححو مبكححرا

دور كرير ف  صق  مؾىراو إذ كان مشيؼ مؽ كححان لححو ولحح  دححاألدب كسححا كححانؾا ياشافدححؾن فحح  صححشاعة  باؾنس
 لٔ) .القريض إلى   و غير قريى

وال نشدى دور الرمدان الا  رح  إلييا الذاعر ف  السذرق العر   ومححا كححان ليححا مححؽ إسححيامات فحح  سححعة ثقافاححو، 
داركححو يقححؾل فحح  ذلححػ:" نزلحح  دمذححق ولمذححعر فييححا سححؾق غيححر كاسححدة ولكشحح  آثححرت أن أصححرف القححريح فحح  واتدححاا م

البححح  العمسحح ، أو فحح  القزححية اإسححالمية، دقححدر مححا أسححاظي ، ور سححا نزعحح  نفدحح  إلححى أن أقححؾل  ححعرا فحح رج  ليححا 
الذححاعر الذبقححري فححازددت    مرر، وكان  صشاعة القححريض قححد ارتقحح  فييححا إلححى مححا يظسححح إليححوالعشان.... ثؼ هبظّ 

األ ؾد تادامى عشو ىسا ، ور سا جظححرت لحح   وغير، زىدا ف  الشغؼ، وقم  يؾمئذ: أ ؾده ليس ف  ماشاول قريحا 
 ٕل)صؾر مؽ السعان  ف  أوقات أباغ  فييا راحة ف لبديا ثؾ ا مؽ الكالم السؾزون"

 مراحل  ي حياة الخزر
 مرت حياة الخزر بسراحل ث ث:    

م وى  الدشة الا  غادر فييححا تححؾنس ٕٜٔٔ: ٖٚٛٔويظمق عمييا السرحمة الاؾندية وتساد مشذ  :األول 
 إلى دالد السذرق وكان عسره آنذاك قرادة األر عيؽ.

بمدان عر ية  إلىفقد سافر جالليا  ،هأسفار : وتسث  حياتو ددؾرية وأىؼ ما يسيز ىذه السرحمة كثرة الثانية
وتقدر ىذه السرحمححة  ،و رليؽ واألساانةتشق  أثشاءىا ما بيؽ سؾرية  كسا األولى،وأور ية أثشاء الحرب العالسية 

 .لٖ)مٕٜٓٔإلى  ٕٜٔٔبثسان سشؾات تقريًبا. وتساد ما بيؽ 
كححان  ذححرق يحححدثشا ابححؽ أجيححو / عمحح  الرضححا الحدححيش  قححائال : "لوعححؽ سححرى ىجححرة الذححيخ إلححى دححالد ا   
دعححد أن ضححاق عميححو  ،إلححى الذححرق  اإمححام فحح  االناقححال ةحدححى مححا تؾصححم  إليححو ، أوال: ر بحح - يجححرةالسححرى 

وأفدححح  أوسحح  نظاقححااإسححالم   وحيحح  مجححال عسمححو ،لححو االسححاعساريةالدححمظات  ةالحقححمالخشححاق فحح  تححؾنس و 
 .لٗ) "ميدانا وسرى آجر ىؾ : نغرة السغار ة إلى دالد الذام ، ويدعؾنيا ، الذام الدعيد

م، و حححرت محاكساحححو أمحححام السجمحححس العرفححح  ٜٚٔٔلحححى يشحححاير م إٜٙٔٔاعاقححح  اإمحححام سحححاة أ حححير محححؽ أغدحححظس 
العدكري ف  )جان مردم دػل بدمذق، فحح  عيححد  سححال دا ححا بايسححة أنححو حزححر مجمدححا جححاض فيححو أحححد السحححاميؽ فحح  

                                 
 .ٙل يشغر مقدمة ديؾان "جؾاطر الحياة" لمذاعر ص ٔ)
 .ٚل السر   نفدو ص ٕ)
 ٖ٘الجزائر ص اإمام دمحم الخزر حديؽ ف   ل مماقىٖ)
 ٖ٘ السر   نفدول ٗ)
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 ٔل) .سياسة الدولة، وسعى إلى ت سيس  سذية تدعؾ إلى االنفرال عؽ الدولة العثسانية والخروج عشيا
ية حكسحححا عميحححو داإعحححدام  يابيحححا لاححححريض السغار حححة عمحححى الثحححؾرة ضحححد كسحححا أصحححدرت الدحححمظات الفرندححح

 .لٕ)مٜٚٔٔالسداعسر، كسا صدر أمرا دحجز أمالكو دقرد بيعيا ف  يؾنيؾ 
مرحمححة ، كسححا تسثحح  اححوواقام هدار مدححاقر مرححرا   الخزححر فقححد اتخححذ ،: وتسثحح  حياتححو دسرححراألخضللرةالسرحمللة 

ألف جالليا معغؼ ناا ححو العمسحح " ويسكححؽ أن نظمححق عمييححا مرحمححة  العمس ، حي الخرؾ ة الفكرية وذروة الشذاط 
السجححد الثقححاف  والعمسحح   ألنيححا الفاححرة الاحح  بححرزت فييححا مكاناححو، وتقمححد أثشاءىححا مشاصححى عاليححة تؤكححد غححزارة عمسححو 

م، وقححد ٜٛ٘ٔ: ٕٜٓٔوتساححد ىححذه السرحمححة مححؽ  ". ومححؽ أىسيححا مشرححى "  ححيخ الجححام  األزىححر لٖ)وعسححق ثقافاححو
 م إذ أصبح  إقامة الذيخ معرضة لمخظر.ٕٜٓٔرر إثر احاالل فرندا سؾرية سشة اناق  لس

، والشاعر ف  ىذه الفاححرة الاحح  عا ححيا الذححيخ يجححد أنيححا كانحح  مميئححة دححالحؾادث الجدححام مححؽ حححرب عالسيححة
عمحححى  خرحححية  ال بحححد أن يحححؤثركيحححذا  و حححؾواسحححاعسار دعحححض الحححدول األور يحححة الكثيحححر محححؽ الرمحححدان العر يحححة، 

 .وتجر او ومؽ ثؼَّ عمى ناا واألديى، 
وفحح  كحح  السححدن الاحح   ووياحدث ابؽ أجيو عؽ رحماو مؽ دمذق إلى القاىرة قائال " وىشاك سححظ  نجسححو و ححرز عمسحح

   ٗل)الساعددة كان يمقى الدروس الديشية ف  مدا دىا والسحاضرات ف  نؾادييا ف  مخامف الفشؾن "  وتا ف  رحالىزار 
عححيش الذححاعر فحح  أمححؽ دعيححدا عححؽ أعححيؽ  إيجححاب ، مححؽكانحح  ليححا  انححى  الذححرق وان وىجرة الذاعر إل 

 ،العيؾب والغؾاىر الدمرية الشقد وترؾيرفقد كان ليا  انى سمر  حال دون الجرأة ف   وتدمظو،السداعسر 
إذ و ححدناه كثيححرا مححا يكافحح  بارححؾير  ليححو،إ القظححر الححذي ىححا ر الذححائكة فحح وتدححميى السجيححر عمححى القزححايا 

الحححذي ياظمبحححو دون الشقحححد الجحححريء ذكحححر سحححمؾك مزحححاد ليحححذا الدحححمؾك  أو ححححدث الحححذي ال يروقحححوالسذحححيد أو ال
يروقححو وىححذا يعححد  مرححرزا مححاال السرححري أو الدححؾري  فمؼ أعثر عمى قريدة واحدة يشادي فييححا الذححعى السؾقف،
  .عشده االغاراب أسبابمؽ أكرر 

ا عمى كثير مححؽ الرمححدان اإسححالمية والعر يححة عاش الخزر فارة ضعف الخالفة العثسانية، إذ بدأت تفقد سيظرتي
 الا  تشزؾي تح  لؾائيا، فالجزائر وتؾنس سقظاا ف  يد فرندا، وطرابمس السغرب سقظ  ف  يد إيظاليا.

 العثسانية جالل الحرب العالسية األولى. ةأما عؽ دقية الدول العر ية فقد اساظاع  أن تخرج مؽ حؾزة الدول
"وفححح  السغحححرب فؾ ئححح  الحححبالد دقحححؾانيؽ )الغييحححر  ٘ل) سياسحححة فرندحححا فححح  السغحححرب:يقحححؾل د/إبحححراهيؼ عؾضحححيؽ عحححؽ 

الرر ححريل الاحح  أصححدرتيا فرندححا، دقرححد فرندححة الرر ححر، ومقاومححة العرو ححة واإسححالم، فقامحح  الحركححات الؾطشيححة سححشة 

                                 
 .ٖٚل مماقى اإمام ف  الجزائر صٔ)
 .ٜٖل السر   نفدو صٕ)
 .٘ل الدابق صٖ)
 .ٖٚل نفدو,  ص،ٗ)
م ، مظبعحححة الدححححعادة ، ٜٚٛٔه/ٛٓٗٔ. طبعحححة ٖٖ٘ل اإسحححالم فححح  األدب العر ححح  السعاصحححر، د/إبححححراهيؼ عؾضحححيؽ ص ٘)

 ميدان أحسد ماىر، القاىرة.
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السغححرب،  م دالارححدي لححذلػ، وتححؼ تذححكي  )كامححة العسحح  الححؾطش ل لاشححؾير الححرأي العححام فحح  الخححارج دذحح ن كفححاحٖٜٓٔ
وازدادت قححؾة الحركححة الؾطشيححة باححؾل  الدححمظان دمحم  تجاريححا،واناذححرت الححدعؾة لسقاطعححة فرندححا  لمسقاومة،واعداد الذعى 

 كامة العس  الؾطش ". " بؽ يؾسف العرش إيسانو دحق دالده ف  االساقالل، لكؽ فرندا أمرت دح  

فة اإسالمية العثسانية داعابارىا الاجديد الح  لألمة وقد تزافرت القؾت الييؾدية والرميرية، لمقزاء عمى الخال
" ولححؼ يكاححف الغححرب بححذلػ، بحح   ححج  الحركححات االنفرححالية داجحح  الدولححة بححيؽ الاححرك والعححرب  اإسححالمية وقحح  ذاك.

 .ٔل)وحرك الثؾرة العر ية بؾاسظة عسالئو، وأثاروا فاشة القؾميات والعرريات اإقميسية دغرض الافرقة والافاي "
حي  االحاالل الفرند   مزظر ة،  حالة كانفقد عؽ حالة تؾنس ف  الحقبة الا  عا يا الذاعر  أما
 م وكان عسر الخزر آنذاك ثسان سشؾات.ٔٛٛٔليا سشة 

 ٕل) الخوثؾرات ، وسؾء إدارة ومجاعات وأو ئة .. ، فاؽ مؽ ةسذكالتيا الداجمية دف  ذلػ الؾق  مذغؾل وكان  
لفرندححة واإدمححاج القاضححية دظسححس معححالؼ اليؾيححة اإسححالمية والدححيادة القؾميححة  ححيًئا ثححؼ تؾاصححم  دعححد ذلححػ حالححة ا

 .ٖل) اىدة إغراء الاؾندييؽ دالاجشيس دالجشدية الفرنديةفرندا فذيئا، فحاول  
وقححال: " لقححد كححان فحح    ّرائححوقد حذر الذيخ الخزر مؽ عاقبة ذلححػ اإدمححاج، واعارححر دسححا كححان لمجزائححر مححؽ و 

فرندححيؽ عرححرة ألولححى األلبححاب مححؽ الاؾندححييؽ وىحح  مححا  عمححايؼ يحححذرون مححؽ أن تسدححخ نفححؾس قرححص ىححؤالء السا
مشيؼ وترير دظريعة الاجشيس الفرند  كالخؾاف  ب  القححؾادم لمدححمظة السدححاعسرة، فيححزداد الذححعى مححؽ دالئيححؼ حشًقححا 

سكاؾمححة  ححرًرا مارححاعًدا عمححى حشححق، ور سححا عجحح  ذلححػ الحشححق الساححراكؼ إلححى أن تشقمححى أناتححو عزمححا نافححًذا وأنفاسححو ال
 .لٗ)فيشخ َّ وكاء فاشة تفذ  يد القؾة الحاكسة عؽ وقف سيميا الجارف واعادة الراحة إلى قرارىا السكيؽ

الايحححار الحححديش   أىسيحححا:ليحححا   فرندحححالححححاالل الفححح  تحححؾنس إدحححان اعديحححدة وقحححد بحححرزت تيحححارات إصحححالحية   
يقؾل األسااذ مؾاعدة: "  .والشيؾض بيا صالح تؾنسوالايار الدياس . فقد تآزر الاياران عمى إ، اال اساع 

م فحح  ٜٛٛٔوتجدر اإ ارة ف  ىذ السشاسبة إلى الجيؾد الكريرة الا  بذليا الؾزير السرمح جير الديؽ سححشة 
السيحححدان اال اسحححاع  والدياسححح ، كحححذلػ محححا بذلحححو نخبحححة محححؽ السثقفحححيؽ الالمعحححيؽ دعحححده عمحححى رأسحححيؼ دمحم بيحححرم 

                                 
،  الشا ر: دار الكاى العمسية ، بيروت ، لرشان ٛٔة وراء إلغاء الخالفة اإسالمية. مرظفى حمس ، ص ل األسرار الخسئ)

 م،  ٕٗٓٓ-هٕ٘ٗٔ: األولى ،
 م  ٜٔٛٔ، الشيزة العر ية ،  ٕٗٛ،ص،  ٖيشغر : السغرب الكرير، العرؾر الحديثة ، د/  الل يحيى ، ج  لٕ)
ء ، وتقؾم تمحػ الدياسحة عمحى فرندحة الذحعؾب ، ومحشحيؼ  سيعحا الحقحؾق نفدحا الاح  ى : سياسة اإدماج واالحاؾا الَفْرَندة لٖ)

ياسا  بيا الفرند  ف  دالده . يشغر ، مذكمة فرندا ف   سال إفريقيا ، أ / دمحم رفع  ، مجمة الكاتى السرري ، العدد 
 م . ٜٗٙٔالسرري ، القاىرة ،  ، دار الكاابٕٚٚ، ص ،  ٛ
و عميحا مدحيظرة ورائحدة وسحائدة  العحالؼ وتؾصحيميا إلحى الثقافحة الفرندحية ومعيحا المغحة الفرندحية سي وى  سياسة  نذر وتؾ       

صحححححة األفريقيحححححة.  عمحححححى غيرىحححححا محححححؽ المغحححححات وقحححححد عيحححححر السرحححححظمح مححححح  بدايحححححة حسمحححححة االسحححححاعسار الفرندححححح  لمحححححدول وجا
 ويكيريديا، السؾسؾعة الحرة.   يشغر:

ل اإرث الفكري لإلمام دمحم الخزر، ضسؽ مؾسؾعة األعسال الكاممة لإلمام دمحم الخزر حديؽ، اعاشى بيا / عمى الرضا ٗ)
 م. ٕٓٔٓه ٖٔٗٔدار األنؾار." سؾرية، لرشان، الكؾي ،  – ٓٙصالحديش ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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ثححححؼ يقححححؾل: "ومححححؽ  ححححاء أن يقزحححح  العجححححى فميقزححححو مححححؽ  ".مٜٓٓٔالدشؾسحححح  م، ودمحم ٜٛٛٔالخححححامس ت 
 ؾانى ذلػ العسيد إذ تغاىر دالعجى مؽ ىذه الثؾرة الفكرية السزعجة قائاًل: إن فرندا لؼ تز  ىذا القانؾن 

 .لٔ)عمى و و اإكراه ولماؾند  الذي يراه مخالفا لديشو أن يحافظ دقؾمياو"
ياجمححى فيسححا قححام دححو مححؽ إصححالح ديشحح  وا اسححاع ، فمححو  ،ث عرححرهمححؽ أحححدا كريححرولمذححيخ الخزححر دور 

 .لٕ)و ا سيدو مجمة الدعادة العغسىر، وغيره الكثي باؾنس ة يؾد مذكؾرة ف  إصالح الاعميؼ دجام  الزياؾن
 حالة الب د السررية:

 م،ٜٛٚٔالحسمححة الفرندححية عمييححا سححشة  ،مرححر قرحح  القححرن العذححريؽيححا لعحح  أبححرز األحححداث الاحح  مححرَّت ب
، والاحح  لححؼ يكححؽ ليححؼ بيححا عيححد ،أدىذيؼ ما  اىدوا مشيا مؽ مغححاىر السدنيححة دالحسمة،ولقد دىش السرريؾن 

لماسثيحح  ومححدارس لاعمححيؼ أوالد الفرندححييؽ، ومرححان ، و ريححدتيؽ، ومكابححة عامححة،  امححؽ إنذححاء نححابميؾن مدححرح
 ومجس  عمس  مرري وغير ذلػ.

االء دمحم عمحح  عححرش مرححر، عبححيؽ األمححؼ دححا مكانايححاوتارححؾأ وقححد هيحح  هللا تعححالى األسححباب لسرححر كحح  تححشيض 
 أرضيا م  الجيؾش اإنجميزية، والاركية الا  حذدت لسشازلة نابميؾن واجرا و مؽ مرر.عمى والذي هبى 

وكححان دمحم عمحح   خرححية طسؾحححة فعسحح  عمححى نيزححة مرححر نيزححة واسححعة فحح  كافححة السجححاالت فححشيض 
 ى أور ا، وأنذ  السظاد ، وفاح السدارس وأنذ  الرحف.... الخ.وأرس  البعثات إل، دالزراعة والاعميؼ

الاحح  سححادت معغححؼ الححبالد اإسححالمية والاحح  كححان مححؽ  إليححو تمححػ الرحححؾة اإسححالمية،ومسا تجححدر اإ ححارة 
سححع  كحح  دولححة مححؽ الححدول االسححاعسارية  العر يححة، حيحح أبرز مغاىرىححا، مؾا يححة الاغريححى المغححؾي فحح  الححبالد 

 ل ٖ)ر.جر القرن الااس  عذالدولة الا  تخز  لدمظانيا الدياس  مشذ أو لفرض لغايا عمى ا
فمححؼ يقححف مكاححؾف األيححدي تجححاه جرحح  الرححميرييؽ وكيححدىؼ  لٗ)األبرز فحح  ىححذا السجححال وكان لألزىر الدور
األزىححر " دمحم األحسححدي  أ ححيرىا مححا أصححدره  ححيخ ،وتسث  ىذا الدور ف  مؾاقف كثيرة ،لإلسالم والمغة العر ية

م مححؽ بيححان ىححام عشححدما قامحح  فرندححا دالكيححد داإسححالم والمغححة العر يححة بححيؽ مدححمس  ٖٜٓٔسححشة  ل٘) اىري"الغححؾ 

                                 
 . ٛ٘ل السر   نفدو ص ٔ)
 .  ٓ٘، ٜٗالخزر حديؽ حياتو وآثاره د/ دمحم مؾاعدة ص ل دمحم ٕ)

: أول مجمححة عر يححة تؾندححية وىحح  مجمححة نرححف  ححيرية ولححؼ يدححاسر العسحح  بيححا سححؾت أحححد عذححر مجمللة الدللعادة الع سلل       
 -ه والعححدد األجيححر مشيححا كححان فحح  ذي القعححدة مححؽ نفححس الدححشةٕٕٖٔ ححيًرا. إذ كححان العححدد األول مشيححا فحح  السحححرم سححشة 

سححاعد فحح  تقؾيزححيا احاححدام الخححالف بححيؽ اإصححالحييؽ والسحححافغيؽ حححؾل قزححايا فكريححة وديشيححة عديححدة مسححا  عحح   ومسححا
 ٘ٛٔأصحاب الاياريؽ وأنرارىسا الساظرفيؽ يخاصسؾن السجمة وصاحريا. مماقى اإمام ف  الجزائر ص 

 ،ٕٖٚل اإسالم ف  األدب العر   السعاصر، د/إبراهيؼ عؾضيؽ ص ٖ)
 .ٖٗٚ،ٖ٘ٚدو، ص ل السر   نفٗ)
مل أول  ححيخ قريمححة عر يححة يمحح  مذححيخة األزىححر،  ٜٗٗٔ -م  ٛٚٛٔل ىححؾ دمحم بححؽ إبححراهيؼ األحسححدي الغححؾاىري الذححافع  )٘)

= م وف  أيامو أنذئ  الجامعة األزىرية الحديثة ومجمة األزىر ومظبعاو. وف  عيده أرسم   ٜٕٜٔول  السذيخة سشة 
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لمعس  عمى فاشة السدححمسيؽ عححؽ  وغسرت البالد ددي   ارف مؽ ر ال الابذير، الرر ر ف  السغرب األقرى
لححى مححا تزححسشو بيححان :"لقححد ارتححح  إر وفحح  ىححذا الريححان قححال  ححيخ األزىحح ،وصححرفيؼ عححؽ لغححايؼ العر يححة ،ديححشيؼ

مدححمسؾن وسحححيبقؾن السفؾضححية الفرندححية مححؽ أن فرندححا واقفحححة فحح  السدححائ  الديشيححة عمحححى الحيححاد، وأن الرر ححر 
وأنو باذجيعيا رمس  مدا د كثيرة ف  دالد السغرب األقرى، ولكش  لؼ أر فيو ما يكذف الحقيقة  مدمسيؽ

ردت بيا األنباء وكانحح  سححربا فحح  هيححاج الححرأي مؽ  سي  و ؾىيا، وال ما يرد عمى ك  تمػ الافاصي  الا  و 
العحححام اإسحححالم ، فيحححؾ لحححؼ ياعحححرض لسحححا قيححح  محححؽ إرسحححال ألحححف راىحححى إلحححى تمحححػ الشحححؾاح  لاذحححجي  الابذحححير 
السديح ، وال ما قي  مؽ إلغاء السكاتى القرآنية والسحاكؼ الذرعية، ولؼ يريؽ ما ىؾ نغححام اإرث الححذي أقححر 

رت إلييؼ اآلن أيزا، م  أنيؼ ما دامححؾا مدححمسيؽ ال قالذخرية الا  أ حكاماآلن ألمة الرر ر، وال ما ى  األ
يجؾز  رعا أن يكؾن ليؼ نغام إرث غير نغام اإرث الذرع ، وال أحؾال  خرية غير الشغام اإسالم ، 

 ."وتمػ ى  الشايجة السشظقية ألنيؼ مدمسؾن وسيبقؾن مدمسيؽ
د دعححائؼ السدححمؼ، ومعاممححة األ انححى مححؽ أي ديححؽ أو أي "وان  درفا  الديشية الا  أعس  بيا عمى تؾطيحح

 شس دالحدشى والادامح، آم  مؽ القائسيؽ داألمر أن ال يداعدوا عمى ما يثير حفائظ الشفؾس، وأن يعسمؾا 
 لٔ)عمى إعادة االطسئشان ف  تمػ البالد اإسالمية". 

محح  إلححى أن قامحح  الثححؾرة ن الذححيخ الخزححر عححاش فحح  مرححر فحح  الفاححرة الاحح  حكسحح  فييححا أسححرة دمحم عإ
 لٕ) وال ولد. اسسعو يقؾل:لو ال والد ، اناق  الخزر إلى مرر وحيًدا، و السررية

 الحساما  خدمة اإلس ذ آثرت            تحدوا إل   أنا لوال هسة   
 لٖ)ويقؾل:  

 ولللللوال ارتيللللاحي لمشزللللال عللللن الهللللدى
 

 لفتذللللللللف عللللللللن واد  أعللللللللي  بلللللللله وحللللللللد  
 

ى السذححرق العر حح  كانحح  سححربا فحح   ححدة مؾ دتححو عمححى وطشححو وحبححو لححو مححؽ ر إلححىجححرة الذححاعال  ححػ أن و     
 ناحية ، و دة أساه لسا آل عميو الذرق عامة مؽ الزعف واالساكانة ,.

 : مشيا األدبيةاإسالمية و عس  مرحًحا ومرا ًعا لمشرؾص بدار الكاى السررية، كسا ألف العديد مؽ الكاى 
                                                                                                     

الحبذححة والدححؾدان لمححدعؾة إلححى اإسححالم. . وكححان  ححيخ الغؾاىريححة، وىحح  فخححذ مححؽ دعححؾث الححدعؾة إلححى الرححيؽ واليادححان و = 
قريمحححة الشسيعحححات الاححح  تشادحححى إلحححى نحححاف  بحححؽ ثحححؾران بحححؽ عحححؾف بحححؽ ثعمبحححة، محححؽ طححح ء. محححؽ كابحححو كاحححاب )العمحححؼ والعمسحححاءل 

زىححر, مجمححة صححؾدرت ندححخو وقحح  صححدوره وأحرقحح . وكاححاب )بححراءة اإسححالم مححؽ أوىححام العححؾامل...يشغر قائسححة  ححيؾخ األ
 السعرفة االكارونية 

 .ٕٖٗ،ٖٖٗل الدابق نقال عؽ مجمة نؾر اإسالم ، العدد الخامس مؽ السجمد األول ص ٔ)
 . ٜٕٓلالديؾان ص ٕ)
 .ٛٚل الديؾان ص ٖ)
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 ٕٜ٘ٔرححد الححرازق سححشةع/عم  الذححيخوالححذي رد فيححو عمححى  نقححض كاححاب " اإسححالم وأصححؾل الحكححؼ" -
 ف  كاادو " اإسالم وأصؾل الحكؼ"، 

نقض كااب ف  الذعر الجاىم  رد فيو عمى د/ طو حديؽ فيسا  اء ف  كاادو "الذعر الجاىم "  -
 ه،ٕٜٙٔوذلػ سشة 

 أسرار الاشزي   -
  اإصالح ئ ارس -
لو كاممة ف  مؾسؾعة أسساىا " مؾسؾعة األعسال أجيو، السحام  / عمى الرضا الحديش  أعسا س  ابؽ   -

  الكؾي    ،الخزر حديؽ، طب  مؤسدة دار الشؾادر،  سؾرية ، لرشان الكاممة لإلمام دمحم
 وكان  لو أسيامات ميسة ف  السشاعرات، والرراعات الفكرية واألدبية جالل ىذه الفارة،

الذححححبان   الح مشيححححا  سذيححححةا ححححارك فحححح  ت سححححيس دعححححض الجسذيححححات فحححح  مخامححححف مجححححاالت اإصحححح -  
ه، عسححح  دالاحححدريس دالجحححام  ٕٜٛٔ، كسحححا أنذححح   سذيحححة اليدايحححة اإسحححالمية مٕٜٚٔالسدحححمسيؽ سحححشة 
م، عححيؽ عزححؾا ٜٓ٘ٔ، وع  فحح  الاححدريس دححو حاححى أحيحح  إلححى الاقاعححد سححشة ٕٜٛٔاألزىر مؽ سشة 

ؾلى مذحححيخة م، تحححٜٓ٘ٔدسجسححح  المغحححة العر يحححة فححح  القحححاىرة،  كسحححا عحححيؽ عزحححؾا بمجشحححة كبحححار العمسحححاء 
 ،وقححد قححام الذححيخ دححاألزىر جيححر قيححام فحح  فاححرة تؾليححو مذححيخاو مٜٗ٘ٔ: ٕٜ٘ٔ هٖٔٚٔاألزىححر سححشة 

وكححان لديححو برنححامج إصححالح  لألزىححر، لكححؽ ر ححال الحكححؼ وضححعؾا العراقيحح  أمامححو، ولسححا  ححعر الذححيخ 
تمححػ الخالفححات  يفؾتشححا وال ،بذلػ، قدم اساقالاو معمال ذلػ دكرر سشو إذ كححان وقايححا قححد تجححاوز الثسححانيؽ

 العديدة الا  كان  بيشو و يؽ مجمس قيادة الثؾرة.
يقؾل الكاتى الكرير/ دمحم عرد هللا الدسان ماحدًثا عشو: " دعد أن تؾلى مذيخة األزىر: " الذيخ الجديححد  

لححيس مححؽ جمفححو أ ححياا وال أتبححاا حاححى يير ححؾا لححو، ألن وقححاره يدححسؾ دححو عححؽ أن ياخححذ حؾلححو أ ححياًعا وأتباعححا، 
 .لٔ)ن اعازازه لشفدو ير آن دو عؽ اتخاذ ىؤالء األ ياا واألتبااوأل

أحسد الذر اص : " ... وأن  حححيؽ تححرت األسححااذ الخزححر حدححيؽ، أو تجمححس إليححو، تعجححى ليححذه  د/ ويقؾل عشو 
الذخرححية الشريمححة الاحح  تسححيض جمًقححا وأدًدححا ويظيحح  الرححس  والدححكؾت، وال يححاكمؼ إال دقححدر وال يشظححق إال دحيححاء، وقححد 
تقؾل: كيف اساظاا ذلػ الذيخ الكرير أن يررر لسااعى الافكير والا ليف والكاادة والظباعة؟ ولكشػ لؾ عمس  أن 

 .ٕل)ف  ىذه األثؾاب الرىيبة أسًدا إسالمًيا طالسا ضحى و اىد، وطالسا دعا إلى هللا وعس  
األعسححال الكاممححة سححؾعة مؾ نذححر ضححسؽ  الدراسححة،وىؾ مؾضححؾا  "جؾاطر الحياة "أسساه   عر،ولو ديؾان 

                                 
، األولححى ٚٙل كاادححات حححؾل اإمححام دمحم الخزححر حدححيؽ ، األسححااذ /عمحح  الرضححا الحدححيش ، الححدار الحدححيشية لمكاححاب، ص ٔ)

 م.ٕٓٔٓه ٖٔٗٔ
 .ٗٙالذيخ دمحم الخزر حديؽ، سيرتو ومؤلفاتو، د/ دمحم إبراهيؼ الحسد، ص،  لٕ)



 سالمة محمود البيومي فاطمة د.                               حسين الخضر دمحم اإلمام عند الشعرية التجربة

 

- ٕٔٓٛ - 

 

 ".عم  الرضا الحديش   "ابؽ أجيو  ا وقدم لياش  بياعا الا   حديؽ،لإلمام دمحم الخزر 
ودفححؽ فحح  السقرححرة الايسؾريححة دالقححاىرة م ٜٛ٘ٔه، ٖٚٚٔاناق  الذيخ الخزر إلى رحاب ر ححو فحح  ر ححى 

 دعد أن ترك إرًثا عغيًسا، يشي  مشو طالى العمؼ حاى اليؾم.
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 الفرل األول

 الدراسة السوضوعية

 .موضوعات التجربة الذعرية         
 :التجربة الذعرية ماهية -أ 

مفيؾميا ورسححخ  فقد اتزح ،وماىيايا  ، سرد آراء الشقاد والباحثيؽ ف  مفيؾم الاجر ةوراءهمسا ال طائ  
أن نؾضححح فحح   تفححرض عميشححاوالسعشيححيؽ بدراسححة األدب، بيححد أن طريعححة السؾضححؾا  ؽذىححؽ البححاحثيمدلؾليا ف  

فيححرت د/   ححؾق  ضححيف أن الاجر ححة مححا ىحح  إال " رحمححة ليححا كحح  مححا  وأىححؼ مرفححداتيا. ماىيايححاعجالححة سححريعة 
ام ، لؼ تاشازعححو فيححو أعسححال أجححرت، وال يسيزىا، دحي  إذا انايى مشيا صاحريا َ ُعَر أنو نيض دعس   يد ك

 .لٔ)عاقاو دون تسامو عقبات أو عثرات
مرححظفى الدحححرت  د نيححا: " الحالححة الاحح  تالدححس الذححاعر وتؾ ححو داصححرتو أو ذىشححو أو درححيرتو  ويعرفيححا

إلى مؾضؾا مؽ مؾضؾعات أو واقعة مؽ واقعات الدنيا، أو مرائ  الؾ ؾد وتؤثر فيححو تحح ثيًرا قؾًيححا تدفعححو فحح  
 .لٕ)ع  أو غير وع  إلى اإعراب عسا يرت أو يذيد أو يا م و 

واذا كان عسؾد الاجر ة ىؾ العاطفة الا  تجع  الذححاعر ياجححاوب محح  الحححدث فححال بححد فييححا مححؽ قححدر مححؽ 
لذاعر ثؾً ححا قذححيًبا مححؽ األلفححاظ وكانحح  العاطفححة ىحح  لحساححو االفكر يزبظيا، فالفكر ىؾ السعشى الذي ألبدو 

 .يكاىو  الا   عماو يذعر
ر:  -ب  موضوعات التجربة عشد الَخز 

لححذا تعححددت  ،قححؾي الذححاعرية، مظرححؾا عمححى حححى الجسححال، صححادق الذححعؾر ،دمحم الَخِزر جرححى القريحححة
الظريعححة الديؽ اإسالم  دقيسو ومثمو العميا وتذححرعاتو الدححسحة  و  فيشاكوال غرو  ،عشدهمؾضؾعات الاجر ة 

الححذي فّجحححر لديححو العديححد مححؽ  الظاقححات الذححعؾرية والكثيححر محححؽ  وىشححاك الححؾطؽ واسححاعساره ،وسحححرىادجساليححا 
  معان  الحى والؾفاء، كثير مؽ ياؾلد عشياوما  الرداقةوىشاك  ، و كؾامؽ الشفس

  حححولشردأ ب عمى حدةسؾضؾعات مؽ ىذه ال مؾضؾاولشاشاول ك  
  االتجا  الديشي 

نذ  الذححاعر نذحح ة ديشيححة صححرفو ,  تجاه الديش  ف  تجر ة الخزر بروز واضح , وال  غرو فقداال-
وفحح  بيئححة تقححدس العمححؼ و تقححدر العمسححاء ورفححد ىححذا االتجححاه عشححده عححدة مرفححدات لعحح  أبرزىححا السشاسححبات 

 كري  السقدس. حاالل دعض السقدسات اإسالميةالديشية , وا
                                 

 دار السعارف –، الظبعة الااسعة ٖٛٔل  ف  الشقد األدب  د/  ؾق  ضيف ص ٔ)
 –تيامحة لمشذحر والاؾزيح   – ٖٓ، ٜٕل الذعر السعاصر عمى ضحؾء الشقحد الححدي / مرحظفى عرحد المظيحف الدححرت  ص ٕ)

 م.ٜٗٛٔ -ه ٗٓٗٔلعر ية الدعؾدية الظبعة الثانية السسمكة ا
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 السشاسبات الديشية  -
والحج  وزيارة السدجديؽ  لمخزر الكثير مؽ األ عار ف  مشاسبات ديشية ماعددة، كذكرت السؾلد،

لماعريحححر عحححؽ لحححؾاعج الحححشفس و حححكؾاىا  لذحححاعرناالسشاسحححبات فرصحححة سحححانحة  تمحححػ وكانححح والعيحححد الحححخ، 
مححؽ غيححر   يسححدح الرسححؾل فحح  "ذكححرت السؾلححد الشرححؾي الذححريف"  واإفزاء عسا ف  الزححسير،  فاححراه 

ومحححا ذاك إال لدحححسؾ   شحححوإطالحححة معمحححال ذلحححػ تعمحححيال مقرحححؾال، إذ يعاريحححو الريحححر والعححح  عشحححد الححححدي  ع
مكاناو، لذا فمؽ يداظي  أن يؾافيو حقححو مححؽ السححديح والثشححاء، ثححؼ يشاقحح  إلححى وصححف الرحححادة رضححؾان 

واإيثححار والزىححد، وفححؾق كحح   وي جذ ف  تعداد دعض فزائميؼ ،عمى رأسححيا الظاعححة لمشرحح ― هللا عشيؼ
 :            لٔ) اية، ويشذد القدوة.  يقؾلذلػ قياميؼ  سجًدا وقياًما. فف  سيرتيؼ أسؾة لسؽ يبغى اليد

 أمللللللللللللللللللن خفقللللللللللللللللللا  أ  للللللللللللللللللدة ر للللللللللللللللللا   
 إذا أهلللللللللللللللدت يلللللللللللللللد اإلْ بلللللللللللللللال ب ْذلللللللللللللللرى 
 كسللللللللللللللا اهتلللللللللللللل ْت   رللللللللللللللو   ال ع تهللللللللللللللا
 لمضمتشللللللللللللللللللللللا الفخللللللللللللللللللللللار  إذا الميللللللللللللللللللللللالي
 أشلللللللللللللللارْت بالسغضللللللللللللللل  عمللللللللللللللل  ذ كلللللللللللللللا 
لللللللللللا ت  لللللللللللي الدلللللللللللسا  الَ لللللللللللْدر   ف   وملللللللللللد 
 ذ رنلللللللللللللللللللللللا إذ تقملللللللللللللللللللللللدت السعلللللللللللللللللللللللالي
 ذ رنللللللللللللللللا  يلللللللللللللللل  الح   للللللللللللللللضن   لللللللللللللللله

 فجللللللللللللللللر والسللللللللللللللللي د  للللللللللللللللا اكللللللللللللللللأ  ال
 أال َملللللللللللللللللْن م  مللللللللللللللللل    سلللللللللللللللللر ا تلللللللللللللللللوارى 
ت  لللللللللللللللرْوض   لللللللللللللللبا َملللللللللللللللر   سللللللللللللللل م ا  الر 
 أروذ مديَحللللللللللللللللللللللله  و خلللللللللللللللللللللللال  أنلللللللللللللللللللللللي
  ض هرنللللللللللللللللي عللللللللللللللللل    لللللللللللللللللأ    لللللللللللللللللر  
 َتَسم لللللللللللللللل  نللللللللللللللللوَر   صللللللللللللللللح    للللللللللللللللأ شوا
 نفلللللللللللللللوْس أْخَرلللللللللللللللَ ْف َهلللللللللللللللْدَيا وأدنلللللللللللللللْف 
 تحملللللللللللللللف بالس للللللللللللللللارذ وْهللللللللللللللللَي أْ ملللللللللللللللل 
ا  وتللللللللللللللللل ثر  ضرهلللللللللللللللللا بلللللللللللللللللال  اد ز ْهلللللللللللللللللد 

لللللللللللللللاسلللللللللللللللراة  أح سلللللللللللللللوا اإلصللللللللللللللل ح   عمس 

 تألقللللللللللللللللف السللللللللللللللللدام    للللللللللللللللي السلللللللللللللللل  ي 
تهللللللللللللللللللللللا الزللللللللللللللللللللللسا ر باختشللللللللللللللللللللللا   تمق 
  شللللللللللللللللللللللوب  باعتشللللللللللللللللللللللا   وان لللللللللللللللللللللل    
لللللللللللللللللللللن  والسلللللللللللللللللللللرا   تباَهلللللللللللللللللللللْف بالسحاس 
 و للللللللللللللا ْت بال واك لللللللللللللل    للللللللللللللي ات  دللللللللللللللا   
ها     تللللللللللللللدير األْنللللللللللللللَ  بال للللللللللللللأس  الللللللللللللللد  
دلللللللللللللللللام ا  لللللللللللللللللد تهيلللللللللللللللللأ المتذلللللللللللللللللا     ح 
 وهلللللللللللللللل   الَفْجللللللللللللللللر  يلللللللللللللللل ذ    بان ثللللللللللللللللا   
 إل لللللللللللللللل   ال لللللللللللللللل ذ عملللللللللللللللل  ات فللللللللللللللللا 
لللللللللللور     لللللللللللي الشلللللللللللاس بلللللللللللا     وسلللللللللللا    ن 
 وال تهلللللللللللللللللللللللا ال سلللللللللللللللللللللللا   بانفتلللللللللللللللللللللللا   
للللللللللللللْضل  الللللللللللللللد  ا    ْشلللللللللللللله  بالد   سللللللللللللللأْح   م 
 توث للللللللللللللللَ  وه للللللللللللللللو مذللللللللللللللللدود  الوثللللللللللللللللا 
لللللللللفا     2 شلللللللللاَ  اللللللللللَشْج    لللللللللي ال  َمللللللللل  الر  

نيا  شلللللللللللي  َعلللللللللللْ ب السللللللللللل ا     إلللللللللللل  اللللللللللللد 
قلللللللللللا   ملللللللللللن الَحملللللللللللي السخ  بلللللللللللأ  لللللللللللي الح 

 وتقشلللللللللللللل    للللللللللللللي الس يذللللللللللللللة  بالر  مللللللللللللللا   
 وه لللللللللللللللللوا لمجهلللللللللللللللللاد عمللللللللللللللللل  و  لللللللللللللللللا   

                                 
 .ٗ٘ٔ -ٓ٘ٔل الديؾان : ص ٔ)
 ل الُغَمؼ :  س  الغمسة : والرفاق  س  الرسيقة وى  الكثيفة ومراده الميمة  ديدة الغمسة   ٕ
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لللللللللللللللة الغلللللللللللللللرا   َتْهلللللللللللللللد   َدَعلللللللللللللللوا والحج 
 هلللللللللللللْ  األعللللللللللللل ذ إ  َ َسَحلللللللللللللْف نفلللللللللللللوس  

 

للللللللللل  ل الحقلللللللللللا   َملللللللللللْن ت   لللللللللللي  إلللللللللللل  س 
 إللللللللللللللللل  عميللللللللللللللللاَ  واسللللللللللللللللَعة  الش   للللللللللللللللا   

 
ه "ححححؾل عحححدة أفكحححار لعححح  أىسيحححا: تحيحححة ٖٛٗٔوتاسححححؾر قرحححيدتو فححح  "االحافحححال دالسؾلحححد الشرحححؾي سحححشة 

رره عمححى أذت قؾمححو وعشححاد السذححركيؽ،  ترححؾير دالغاححو ، بيححان صحح صاحى الححذكرت  والخمححق العغححيؼ دمحم 
 رده عمى ُتّرىححات السعانححديؽ و الجاحححديؽ ، تعجبححو مححؽ أىحح  الزححالل والغؾايححة عمححى مححا ران عمححى قمححؾ يؼ ،

 لٔ) دالشفس والسال والؾلد، ويقؾل فييا : فمؼ يبرروا نؾر اليداية، بيان فز  الرحادة ومآزرتيؼ الشر  
 ر  الش لللللللللللي حلللللللللللي ذاَر ال لللللللللللدر بلللللللللللال هْ 

 إنللللللللللللللله يح لللللللللللللللي محيلللللللللللللللا السرللللللللللللللل ف 
 إ  ت لللللللللللللن يلللللللللللللا  لللللللللللللْدر  ت هلللللللللللللو بدلللللللللللللشا
  دللللللللللللللللللشا أحسللللللللللللللللللد يهللللللللللللللللللد  أمسللللللللللللللللللا
لللللللللللللللا لللللللللللللللا عجب   هلللللللللللللللل رأى الشلللللللللللللللاس   تاب 
 ويللللللللللللللللله  لللللللللللللللللوذ سلللللللللللللللللحرْت أعضلللللللللللللللللَشه  ْ 
  ر لللللللللللللللللوا  لللللللللللللللللي َلْهو هلللللللللللللللللا واتخللللللللللللللللل وا

 

 واملللللللللللللر الَجْفلللللللللللللَن بسلللللللللللللرآ  الَوسلللللللللللللي  
 (2) إذ  للللللللللللدا  للللللللللللضن السرللللللللللللم  والح للللللللللللي 
لللللللللار   لللللللللي المضلللللللللل ال هلللللللللي   (3)يرشلللللللللد  الد 

للللللللللللللللل    الس لللللللللللللللللي ويريهللللللللللللللللل  ا سلللللللللللللللللشن الع 
ْثللللللللَل مللللللللا ي ْتملللللللل  مللللللللن اللللللللل ْ ر  الح للللللللي    م 
ْنيا بسرعاهلللللللللللللللا اللللللللللللللللوخي   هللللللللللللللل   اللللللللللللللللد 
 ملللللللللللن ملللللللللللواالة الهلللللللللللوى أشلللللللللللق  نلللللللللللدي 

 
..................... 

 صلللللللللاح  الروضلللللللللة  لللللللللي  ضبلللللللللة َنللللللللل ْ 
 إ   للللللللللللللي الذللللللللللللللر   ر للللللللللللللاال  نهزللللللللللللللوا
 ال يبلللللللللللللللللللللللالو  إذا ملللللللللللللللللللللللا  اهلللللللللللللللللللللللدوا
  للللللللللللللللللد س    ثللللللللللللللللللرى َ ْ للللللللللللللللللر ر مللللللللللللللللللا

 عمللللللللللللللللللل  وأ لللللللللللللللللللاذ العْملللللللللللللللللللَ  آيلللللللللللللللللللات  
 

لللللللللا   ْ يللللللللللاَ  ذا الَخْ لللللللللل   الجدللللللللللي    آمش 
 يقرعللللللللللللوَ  الَخ للللللللللللَ  بللللللللللللالع ذ الرللللللللللللسي 
لللللللللللللل  أو  ْضللللللللللللللَد الم للللللللللللللي   َ َزللللللللللللللَ  الغاش 
 نفلللللللللللللللَه القلللللللللللللللرآ   بالهلللللللللللللللدى العسللللللللللللللللي 
 إنلللللللللللللللللله تش يللللللللللللللللللل خلللللللللللللللللل   ح للللللللللللللللللي 

 
ونالحظ أن الخزر ف  تشاولو لذكرت السؾلد لؼ ياب  مدمػ  معغؼ معاصححريو وال ماقدميححو، مححؽ الاركيححز 

، و يححان معجزاتححو الحدححية والسعشؾيححة، ولكشححو ركححز عمححى الحدححية والسعشؾيححة الرسححؾل  عمححى ترححؾير صححفات
  بيان أثر اإسالم عمى البذرية  سعاء، وماتحّسمو 

و صحاباو مؽ أذت ف  سري  نذر الدعؾة، وأعظححى  حح  عشاياححو لارححؾير الحاضححر األنحح ، مريشححا ماحححّ  
                                 

 .ٖٜٔل السر   نفدو ص ٔ)
  دار ِحْجر الكذبة  .:  الحظيؼل ٕ)
 يؼ : األسؾدل الداري : الذي يدرت عامة المي . الريٖ)
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لححححق، وىحححذا يحححدل عمحححى أن  حححاعرنا تححححرر محححؽ دالسدحححمسيؽ محححؽ مرحححائى ،ومحححا ذاك إال لبعحححدىؼ عحححؽ محححشيج ا
 االتباعية الا  وق  فييا كثير مؽ  عراء عرره  .     

 الح  وزيارة السدجدين:  - أ
مؽ أقؾت مرفدات الاجر ة الذعرية ، إذ تميؼ   ال  ػ أن حج بي  هللا الحرام وزيارة مدجد رسؾل هللا 
مححؽ األفكححار والسزححاميؽ، وىحح  فححؾق ىححذا تعححد الذححعراء العديححد مححؽ الخححؾاطر واألحاسححيس، وتسححدىؼ دححالكثير 

فرصححة سححانحة لرحح  لححؾاعج الححشفس و ححكؾاىا، وترححؾير آالميححا والاعريححر عححؽ آماليححا، و الجسمححة فاجر ححة الحححج 
وزيارة السدجديؽ" تثير أجيمة الذعراء وتسدىؼ درؾر حدية وواقذية وتييج ف  نفؾسيؼ أرقى أنؾاا السذاعر 

كريححرة ترتححد إلححى الاححاريخ األول لمححدعؾة اإسححالمية فحح  أول انظالقيححا مححؽ  اإندححانية وتفاححق أذىححانيؼ عححؽ معححانٍ 
الجزيرة العر يححة وتذححيش حاضححر السدححمسيؽ السححؤلؼ والساححردي وتاظمحح  إلححى مدححاقر  أرحححى حححيؽ تحقححق أىححداف 

 .لٔ)األمة اإسالمية والعر ية
آن واحد قريدتو العيشية ومؽ أ ؾد قرائده وأقؾاىا عاطفة، وأبمغيا ترؾيًرا لمؾعة واألسى واألسف ف  

ه ، والاحح  اسححايميا ٖٖٔٔ" الاحح  ألقاىححا أمححام السقححام الشرححؾي سححشة تحيللة السقللاذ الش للو  ومشا للاة الرسللول" 
بعححد أن ف باحيححة السقححام الشرححؾي تحيححة يساححزج فييححا الؾ ححد دالحححى، والذححؾق دالححدم  ،واإ ححالل دححاأللؼ والذححكؾت،

يدار   الذكرت ،ويرححؾر انعكححاس دعححض السذححاىد واألمححاكؽ ، أجذ أدت الاحية والدالم عمى جاتؼ الررية 
وحجرتححو  وصحبو الكرام عمى مرأة نفدو، فؾقف مميا أمام الروضة  ومراله و مشرره   الا   رف  دو 

 :لٕ)الذريفة ، مشا يا، وليا صبا ، فيقؾل
 أحيللللللللللللللَل واممللللللللللللللا   ترسللللللللللللللل  مللللللللللللللدمَعا
 ومللللللللللا أدمللللللللللَ  البذللللللللللرى تمللللللللللوح  و شللللللللللة  

 شلللللللر  اللللللللورى و فللللللف  بسغشللللللل   لللللللا  يللللللا أ
 

 (3)عللللللللللللللاكللللللللللللللأني أحللللللللللللللدو بالدلللللللللللللل ذ مود   
 سللللللللللوى ثغللللللللللر صلللللللللل   بالوصللللللللللال تستعللللللللللا

ا ومربعللللللللللللا   ل معتللللللللللللل الحدللللللللللللش  مرلللللللللللليف 
 

  للللللللل ا مو للللللللل   المدلللللللللف   يللللللللله بأخسرلللللللللي
 وذللللللللللللل مر للللللللللل   شلللللللللللف ترلللللللللللدح  و للللللللللله 
 وذار مرلللللللللللللم   السلللللللللللللا  سلللللللللللللف   انَتلللللللللللللا
 وذ  حجلللللللللللللرة   لللللللللللللا  األملللللللللللللضن ي مهلللللللللللللا

 أ للللللللللللل مللللللللللللن الللللللللللللدر   الشزللللللللللللضد  وأر عللللللللللللا  
   لللللللة  مو علللللللابسلللللللا حلللللللاز  لللللللي أ رللللللل  الب

لللللللللَعا  بللللللللله، ويقلللللللللوذ الرلللللللللح  خمفلللللللللل خذ 
  للللللللللللللوحي   انللللللللللللللف لمذللللللللللللللريعة  مشبَعللللللللللللللا

                                 
ل  مؾق  الؾع  الذحباب  الكحؾيا ، مقحال لألسحااذ / عرحداليادي صحاف ، دعشحؾان، قرحيدة الححج فح  الذحعر العر ح  الححدي ، ٔ)

 م ٕٕٓٓ/ٓٔ/ / ٖٔأجر تحدي  ، 
 وما دعدىا. ٖ٘ٔل الديؾان ص ٕ)
ْم  . السعجؼ الؾسيىوَأْمآٌق  س  الَسْ ُق، َوالَساُق : َطَرُف الَعيؽ مسَّا يم  األنَف، وى آَماق،ل ٖ)  ؾ مجرت الدَّ
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واإفزححاء دسححا تجححيش دححو الححشفس مححؽ  و عححد أن صححؾر مذححاعره تجححاه ىححذه السغححان  أجححذ فحح  مشا اتححو 

 كؾت تاسحؾر حؾل ترؾير حال السدححسميؽ اليححؾم، وتخححاذليؼ وتقاعدححيؼ عححؽ  يححاد عححدوىؼ، مسححا كححان سححربا 
 لٔ)، حاى أصبحؾا لقسة مداداغة ف  فؼ الغرب، وىؼ راضؾن جانعؾن مدادمسؾن يقؾل: ف  ىؾانيؼ وذليؼ

لللللللللللللل اد بحدللللللللللللللرة    وأرو  مللللللللللللللا َشلللللللللللللل  الف 
 تخللللللللللاذل حللللللللللال السدللللللللللمسضن ومللللللللللا أتلللللللللل 
ْقلللللللللللللللد  تشلللللللللللللللاَثرْت   وملللللللللللللللا شلللللللللللللللأن شا إال  ع 
  هلللللللللل ا يحللللللللللاذ   للللللللللي  زللللللللللايا  نْ َعللللللللللة  
للللللللرى   وهلللللللل ا يرللللللللِو القللللللللوَل  للللللللي  اللللللللل   ي 
ا  وذار يشلللللللللللللللللاد  بالزللللللللللللللللل لة ماسللللللللللللللللللح 

لللللللللللللل  ون سشلللللللللللللا   عمللللللللللللل  امذا  نْوَملللللللللللللَة  اه 
 وللللللللللل  ندللللللللللتف  لمقللللللللللْوذ  حتلللللللللل  تحفلللللللللل وا
 ولللللللللل  ندلللللللللتف  لمقلللللللللوذ  إذ  لللللللللل  انتزللللللللل 
 وللللللللللل  ندللللللللللتف  لمقارعللللللللللات و للللللللللد  شللللللللللف
 و للللللي الشللللللاس مللللللن حللللللاَر األيللللللاس  بَرللللللْدر    
 وَنللللللللللللْدب  َدرى َصللللللللللللْرَ  الم يللللللللللللالي وأنهللللللللللللا
لللللللللللله     قللللللللللللاذ عملللللللللللل   للللللللللللد   يهضلللللللللللل   بقوم 

 

 وهللللللللللاج بلللللللللله األشللللللللللجاَ  حتلللللللللل  َتَق  َعللللللللللا 
     لللللللللي أْر لللللللللا  هْ  وَتَجس علللللللللاملللللللللن الَخْ للللللللل

 (2) لللللللللواه ر     لللللللللي َسلللللللللْ ه أْحلللللللللَدَب أْنَ علللللللللا
لللللللللللللاس  َمْرَتعلللللللللللللا لللللللللللللِّ  ورا  الحللللللللللللل    لمش   َتخ 
 بجانبلللللللللللللله   للللللللللللللْول  الذللللللللللللللريعة أوَسلللللللللللللللعا
 برللللللللللبغة ديللللللللللن    للللللللللي َيغ للللللللللر  وَيْخللللللللللَدعا
 بسللللللللللللا يزلللللللللللل  السدللللللللللللتيق وَ  ل ش ْرللللللللللللَرعا
 وأو لللللللللل   للللللللللل   للللللللللضن  ش يلللللللللله م سعللللللللللا
 لي فلللللللللللر باسلللللللللللت بادنا الدلللللللللللي  مقرعلللللللللللا

 (3)مهجللللللللة اإلسلللللللل ذ حتلللللللل  ترللللللللدعاإللللللللل  
د أ للللللللللللللللراَس الجهللللللللللللللللاد  وأْ َمَعللللللللللللللللا   َجللللللللللللللللر 
 (4)ت للللللللللللللَ ل  بللللللللللللللأْع ذ  وتللللللللللللللون    َ ْمَقَعللللللللللللللا

لللللللللللللللا أو ي َذلللللللللللللللض  َد َمْرلللللللللللللللَشعا  لضر لللللللللللللللأ  تق 
 

عمححى دعححض السححزاعؼ الاحح  ُيرمحح   بيححا اإسححالم  و أن اإسححالم يقححف -ف  ىححذه القرححيدة  -ويرد الذاعر 
محححا دعحححاىؼ إلحححى ىحححذا القحححؾل إال تقميحححد السمححححدليؽ و ذوي الغؾايحححة حجحححر عثحححرة فححح  طريحححق ثحححراء الفحححرد وغشحححاه و 

 فاًحا ونررا وعزَّة لمبذرية  سعاء. والزالل، ويريؽ كيف كان  دعثاو 
 يقلللللللللللول أنللللللللللللاس  إنسلللللللللللا الللللللللللللدين عثللللللللللللرة  
لللللللللد    رمللللللللل   هللللللللل  التقمضلللللللللد   لللللللللي إْثلللللللللر  م ْمح 
و  للللللله    تجمضلللللللَف  لللللللي شلللللللْع    لللللللرى  لللللللي ع ر 
للللللللللدوَره  ْ   تجمضللللللللللف والبغزللللللللللا   تْذللللللللللو  ص 

 بدلللللللللا مة  الع ْسلللللللللرا   َتْهلللللللللوى بسلللللللللن سلللللللللع  
 ولللللللل  يْ ذلللللللفوا علللللللن ميَدللللللل  الَحللللللل      ْر  علللللللا
 دذ ال  ْ للللللللللللللر  وارتللللللللللللللاَد الغوايللللللللللللللة إم علللللللللللللللا
لللللللللللللللا وأضلللللللللللللللمعا   شلللللللللللللللار   أصلللللللللللللللمتها  موب 

                                 
 .ٖٙٔل السر   نفدو ص ٔ)
 مخاار الرحاح .دفاحايؽ وىؾ الذي انحدر الذعر عؽ  انر   رياو الشََّزاِ  بيؽ َأْنَزاُ  يقال ر   ل ٕ)
 المغة العر ية السعاصرة معجؼ قاِرَعة: مريبة داهية تقرا درشؾف الباليا : لقارعات وقؾاِرُا,  س ٖ)
 .  معجؼ السعان  الجام  .  َسِريٌ  ِإَلى الَفَزاِئِ ، َجِسيٌف، َحِذٌر، َنِذيٌى، َعِريفٌ : ْدبٌ نَ  َرُ  ٌ ل ٗ)



 سالمة محمود البيومي فاطمة د.                               حسين الخضر دمحم اإلمام عند الشعرية التجربة

 

- ٕٔٔٗ - 

 

 ْيلللللللللَل سللللللللل َذ    مللللللللللا اندلللللللللج  الحيللللللللللاَعمَ 
 

عللللللللللللللا للللللللللللللا صللللللللللللللباح  بالزلللللللللللللليا   وود   وَحي 
 

  هللا الحححرام وصححفا ترححؾيريا حيححا، يعكححس وف  قريدتو "مذاىدات  ف  الحجاز"يرف رحماو إلححى حححج بيحح    
إعجادححا بيححذه   دة سعادتو بامػ الرحمة ، وصححفا يسححيض دححالعؾاطف الجيا ححة ، ويرححؾر  ححدة المؾعححة كسححا يعكححس

الذريعة الغراء، وحبا  ارفا لراحى ىذه الرسالة الغراء ، فعححدد مذححاعر الحححج  ميححا، تعححدادا يساححزج دححالعؾاطف 
سقدسححة، وصححفا القظححا جاطفححا، يرتكححز عمححى مححا يا يححاه الذححاعر مححؽ إيزححاح واألحاسححيس تجححاه ىححذه األمححاكؽ ال

تراتحححى تمحححػ السشاسحححػ ، ومحححا عمحححق بذىشحححو محححؽ مذحححاىد اسحححارع  درحححره، محححؽ الظحححؾاف دالريححح ، وتقريححح  الحجحححر 
 .الخ ...األسؾد، والدع  بيؽ الرفا والسروة، والؾقؾف دعرفة، والسري  دسزدلفة، وطؾاف الؾداا 

 لٔ)يقؾل ف  مظمعيا: 
 ألسجلللللللللللللللللللللللد  ال يشلللللللللللللللللللللللال القلللللللللللللللللللللللا شضن                           
 شلللللللللللللاذ  لللللللللللللي و هتللللللللللللله يسشلللللللللللللا وللللللللللللللو                           

 ال تموملللللللللللا  لللللللللللي الشلللللللللللوى ملللللللللللن ها للللللللللله                       
 شللللللللللللللا ه ال ضللللللللللللللف و  للللللللللللللر السرلللللللللللللل ف                        
 سلللللللللللار شلللللللللللو ا وهلللللللللللو ال يلللللللللللدر  أ لللللللللللي                      

  موسلللللللللللل   إذ أتلللللللللللل                   ذ للللللللللللر  الخزللللللللللللر  و
 ر لللللللللل   ال للللللللللا م  ي للللللللللو  البحللللللللللر  للللللللللي                   

 و ذا ه لللللللللللللللللللللللف  شلللللللللللللللللللللللوب  لللللللللللللللللللللللردت                           
 هللللللللللل  سللللللللللل ارى ملللللللللللا احتدلللللللللللف آذانهللللللللللل                       

 ودنللللللللللللللللو مللللللللللللللللن  رابلللللللللللللللل    اسللللللللللللللللتبقوا                            
              رسلللللللللللللللف ال لللللللللللللللا م  لللللللللللللللي   لللللللللللللللدة  ال           

 رحمللللللللللللللوا  للللللللللللللي  للللللللللللللشه لضللللللللللللللل وأتللللللللللللللوا 
 

 ود   الرللللللللللللللللللح  وحيللللللللللللللللللا ال للللللللللللللللللاعشضن 
ت بللللللللللللللاليسضن  (2)ز للللللللللللللر ال ضللللللللللللللر لسللللللللللللللر 
 (3)لمشلللللللللوى ال عللللللللل  شلللللللللو   لللللللللي ال شلللللللللضن

 وربلللللللللللللللللللللللو  الخمفلللللللللللللللللللللللا  الراشلللللللللللللللللللللللدين
 حملللللللللللللللل  أذ  للللللللللللللللي زمللللللللللللللللا  ال يخللللللللللللللللو  
 مجسللللللللللللل  البحلللللللللللللرين مرتلللللللللللللاد الدلللللللللللللفضن

 (4)اللللللللللللللرزين لللللللللللل ل والبحلللللللللللللر  الذلللللللللللليخ 
 مللللللللللا ي  يلللللللللله الشللللللللللدام  مللللللللللن شللللللللللجو  
 ح سلللللللللللة القلللللللللللرآ   لللللللللللي ن للللللللللل  رصلللللللللللضن
 (5)يلللللللللللللللللل  رو     هللللللللللللللللللرا محللللللللللللللللللرمضن

  رحللللللللللف   للللللللللدة   للللللللللي حرللللللللللن حرللللللللللضن
 (6)م لللللللللة الغلللللللللرا  ملللللللللن نحلللللللللو الحجللللللللللو  

 

                                 
 .ٕٛٔ: ٕٓٔص ل الديؾان ٔ)
ححاِئرَ  َرمححاُه ِدَحرحاٍة، َوُىححؾ اْعِاقحاٌد كحاَن اْلَسححْرُء َيْرِمح  :الظَّحاِئرَ  ل َزَ حرَ ٕ) َيسيشحًا كححاَن  ِدَحرحاٍة َأْو َيرححيُح ِدحِو َفحاذا طححاَر ِمحؽ ِ َيِاححوِ  الظَّ

 . معجؼ السعان  الجام  .َمْيسؾنًا َوَدلَّ عمى َفْ ٍل َحَدٍؽ، َوِاالَّ َفُيَؾ َمْذُؤومٌ 
  .ل الكشيؽ ، السداؾر ويراد دو ىشا القمى .ٖ)
 .ٕٔٔاسؼ الباجرة الا  ركريا الذاعر مؽ الدؾيس إلى  دة  يشغر:  الديؾان ص،  الظَّاِئفُ  لٗ)
 السعجؼ الؾسيى :.والسديشة ُقرب ساح  البحر األحسر، وىؾ مؽ مؾاقي  اإحرام دالحج واٍد بيؽ مكة   ل َراد ٘)
 .. مكان عمى دعد مي  ونرف مؽ الري  الحرام :لحجؾن ال ٙ)
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....... 
  لللللللللللي رضلللللللللللا   خ لللللللللللا خاضلللللللللللوا  هلللللللللللا                     

 دخملللللللللللللللللوا  ضتلللللللللللللللللا حراملللللللللللللللللا يدلللللللللللللللللتو                            
 شلللللللللللللللاهدوا ال  بلللللللللللللللة وهشلللللللللللللللا  جلللللللللللللللرت 

 
....... 

 وردوا  زملللللللللللللللللللللل ذ  يذللللللللللللللللللللللفو   هللللللللللللللللللللللا                           
                    لللللللللو شللللللللف   عسللللللللرو  للللللللن  مثللللللللوذ   هللللللللا  

 صلللللللللعدوا  السلللللللللروة  ملللللللللن بعلللللللللد  الرلللللللللفا                     
 و فللللللللللللللللوا  للللللللللللللللي  عر للللللللللللللللات  مو فللللللللللللللللا                          
 إ  دهللللللللللللللللرا  للللللللللللللللا  سللللللللللللللللا يه بسللللللللللللللللا                        

 هب للللللللللوا   سعللللللللللا  و للللللللللد سللللللللللاد الللللللللللد                     
 هلللللللللللللل درى السذلللللللللللللعر إذ علللللللللللللا وا بللللللللللللله  

...... 
 ملللللللللللللللللللا نحسمللللللللللللللللللله    أ للللللللللللللللللل  يحسلللللللللللللللللللل 

 د   ث ضللللللللللللللرا   اسللللللللللللللي القملللللللللللللل   هللللللللللللللل                      
 هللللللللللللل   م لللللللللللللة ملللللللللللللا لمذلللللللللللللس   لللللللللللللي  

 

....... 
  لللللللللي حرللللللللل  ي ب للللللللله اللللللللللدر السرلللللللللو  
  يلللللللللللللله ذو التللللللللللللللاج ومغ للللللللللللللر الج للللللللللللللضن
 ع لللللللللرات البذلللللللللر ملللللللللن بعللللللللل  الجفلللللللللو  

 
....... 

 نظسللللللللللللأ األكبللللللللللللاد حضشللللللللللللا بعللللللللللللد حللللللللللللض
  مللللللللللللللله علللللللللللللللا  خسلللللللللللللللور األنلللللللللللللللدرين
 وسلللللللللللللللللللللللعوا   سلللللللللللللللللللللللبعا را ملللللللللللللللللللللللضن
 ي لللللللللرح امثلللللللللاذ مللللللللللن ماضلللللللللي الدللللللللللشضن
 تذللللللللللللللتهي أنفدلللللللللللللله   ضللللللللللللللر ضللللللللللللللشضن
 وحلللللللللللللدوا مشهلللللللللللللا الس ايلللللللللللللا مرلللللللللللللبحضن
 أنهللللللللللللللللل   شلللللللللللللللللد إملللللللللللللللللاذ السرسلللللللللللللللللمضن

 
 لربلللللللللللل   ضبللللللللللللة مللللللللللللن شللللللللللللو  م للللللللللللضن
 (1)تمفللللللللللللله األشلللللللللللللوا  صلللللللللللللخرا  ضملللللللللللللضن

 صلللللللللللفرة تح لللللللللللي  هلللللللللللا و للللللللللله الحللللللللللل ين
 

       ...... 
ما نيححا يعيححد الححذكرت فييححا والرححالة فحح  الروضححة الذححريفة، ثححؼ وقححف  الشرحح   ثؼ تحدث عححؽ زيححارة مدححجد

 الا  يحسميا السكان ليذا السعيد الذي طالسا ر ى وجرج دعاة مخمرحيؽ، عمحى يحد جيحر األنحام سحيدنا دمحم 
،ولؼ ال  سيعححا، وأ ححار إلححى حجححرات أميححات السححؤمشيؽ رضحح  هللا عححشيؽ وكسححاة مخمرححييؽ  ماححرس حححرب ؼفيحح

ووقف أمامو مميا مذخرا حال األمة،  اكيا تغيححر حاليححا   ، ثؼ عّرج إلى قررهيؽ ف  كشف الشر وقد تر 
مؽ ضححعف دعححد قححؾة و ذل دعححد عححزة ،و  يحح  دعححد عمححؼ، ويذححير إلححى دعححض أدوائيححا الاحح  فاكحح  دححالكثير مححؽ 

 لٕ)أبشائيا ، والذريات الا  أثارىا دعض السغرضيؽ ضد اإسالم. ..إلخ. يقؾل 

                                 
 .. ل ثرير:  ر  عغيؼ يق  بيؽ مكة وعرفةٔ)
 .ٕٛٔ: ٕٓٔص ل الديؾان ٕ)
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 رة انهللللللللللللللل  نغتلللللللللللللللش                        سلللللللللللللللا   الدللللللللللللللليا
 خللللللللل   هلللللللللا ال ضلللللللللد عمللللللللل  سلللللللللم   ملللللللللي                    

  لللللللللللللضن لضلللللللللللللل مثلللللللللللللل أحلللللللللللللدا  السهلللللللللللللا                       
 أحسللللللللللللللللللللللللللللللللد اإلدالج والتأويلللللللللللللللللللللللللللللللل  إذ

 
....... 

   للللللللللللف يلللللللللللللا مختلللللللللللللار والعلللللللللللللال   لللللللللللللي                       
  سحللللللللللللللللوت الهلللللللللللللللل ل بالجللللللللللللللللد  سللللللللللللللللا                        

 وأ سلللللللللللللللف العمللللللللللللللل  صلللللللللللللللرحا شلللللللللللللللامخا 
 

...... 
 خلللللللللللللات  الرسلللللللللللللل  ألللللللللللللل  يأتلللللللللللللل ملللللللللللللا                       
 ويمهلللللللللللللا ملللللللللللللن مرهللللللللللللل   لللللللللللللي عملللللللللللللن                       
 لضلللللللللللللف  وملللللللللللللا ورثلللللللللللللوا هلللللللللللللديل لللللللللللللل                        
 لضلللللللللللللف  وملللللللللللللا ورثلللللللللللللوا الرايلللللللللللللة  لللللللللللللد                       

 ديشللللللللللللللللل الوضللللللللللللللللا  ثللللللللللللللللارت حوللللللللللللللللله
 

 (1) سللللللللللللللشضن  رصللللللللللللللة نر  هللللللللللللللا مشلللللللللللللل  
 حا لللللللللللللة  لللللللللللللي أرض سلللللللللللللم  وشللللللللللللل و  
 ونهللللللللللللللللار مثللللللللللللللللل نللللللللللللللللور الياسللللللللللللللللسضن
 أريلللللللللللاني خضلللللللللللر ملللللللللللا تهلللللللللللوى العضلللللللللللو  

 
....... 

 لضللللللللللللللللل  هللللللللللللللللل وضلللللللللللللللل ل ومجللللللللللللللللو  
 ذدت لضلللللللللل الغلللللللللي علللللللللن صلللللللللبه اليقلللللللللضن
 وصلللللللللرعف الجهلللللللللل  عشلللللللللا  لللللللللي اللللللللللوتضن

 
...... 

 حللللللللللللل باألمللللللللللللة مللللللللللللن خ لللللللللللل  مهللللللللللللضن
 وخلللللللللللللل و   للللللللللللللي ثيللللللللللللللاب الشاصللللللللللللللحضن
 يغسزلللللللللللللوا علللللللللللللن موبقلللللللللللللات الستلللللللللللللر ضن

 اللللللللللللللللللدا   سلللللللللللللللللضن  شلللللللللللللللللوا لملللللللللللللللللدا  و 
   لللللللللللللللرة ملللللللللللللللن شللللللللللللللل هات السب ملللللللللللللللضن

 
      ...... 

واذا كححان فحح  األمححة يححد مدححمظة تزححرب اإسححالم فحح  مقاحح ، فححان فييححا  ححبادا يححافعيؽ وعمسححاء مخمرححيؽ، 
وقفؾا ف  و و السمحديؽ دالسرصححاد، يدحزححؾن افاححراءاتيؼ، ويفشححدون  ححرياتيؼ ، ويرححذلؾن الححشفس والشسححيس فحح  

 طانيؼسري  رفعة ديشيؼ والذب عؽ أو 
 إ   لللللللللللللللي الذلللللللللللللللر  شلللللللللللللللبابا أيقشلللللللللللللللوا                    

 إ  أسلللللللللللللش  السجلللللللللللللد  لللللللللللللي شلللللللللللللع  إذا                
 و فلللللللللللللللوا يرملللللللللللللللو  أعلللللللللللللللدا  الهلللللللللللللللدى                    
 يعذللللللللللللللقو  ال لللللللللللللل ل  للللللللللللللي الخضللللللللللللللر إذا                  

 أنلللللللللللل اللللللللللللداعي إلللللللللللل  الحللللللللللل  الس لللللللللللضن 
 سلللللللللللللللللامه الخرللللللللللللللللل  أذى ال يدلللللللللللللللللت ضن
  شبللللللللللللللللال  وسللللللللللللللللها العملللللللللللللللل  الستللللللللللللللللضن
 (2)عذلللللللللللل  السللللللللللللال  غللللللللللللاذ موسللللللللللللرو  

                                 
  رٌ  ف  السديشةِ  :َسْم ٌ  ل حٔ)

  . معجؼ السعان  الجام  .وَأوغاُدُىؼْ  َأرذاُل الشاس  : لالظََّغامُ ٕ)
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 يللللللللللل ثرو  السلللللللللللوت  لللللللللللي عللللللللللل  عمللللللللللل                   
         و لللللللللللللللللل  الحزلللللللللللللللللرة ملللللللللللللللللا حسمتلللللللللللللللللله               

ر صلللللللللللللللللللللللفو    أ   ورد لللللللللللللللللللللللل  ي لللللللللللللللللللللللد  
 

 أ  ي يذلللللللللللللوا تحلللللللللللللف إرهلللللللللللللا  وهلللللللللللللو  
 ملللللللللللللللن تحيلللللللللللللللات شلللللللللللللللباب ناهزلللللللللللللللضن
 (1)صلللللللللللللدر  ملللللللللللللا اللللللللللللللدهر إال مشجشلللللللللللللو  

 
كؽ السقدسة، ويد ل الديار سؤال الؾالححو الحيححران ىحح  يجححؾد ثؼ قفى قريدتو بريان لؾعة الفراق ليذه األما

 الزمان دسث  ىذه الزيارة .
 أزمللللللللللللل  الر للللللللللللل  رحلللللللللللللي  لللللللللللللل  ي لللللللللللللن                   

  و فشللللللللللللللللللللللللا لللللللللللللللللللللللللودا ، واألسلللللللللللللللللللللللل                         
 أ للللللللللللل  نأسللللللللللللل  عمللللللللللللل  عهلللللللللللللد أتللللللللللللل                      

 نزلللللللللللللللر  لللللللللللللللالروض حللللللللللللللل   الشلللللللللللللللدى                  
 ودعتللللللللللله والذلللللللللللس   لللللللللللد                   يلللللللللللا حسللللللللللل 

 هللللللللل لشللللللللا عللللللللود  عللللللللود الذللللللللس  ملللللللللن               
 وسلللللللللللللللللللللللللللل ما  مسللللللللللللللللللللللللللللا رتمتلللللللللللللللللللللللللللله 

 

 مشللللللللللللللله  لللللللللللللللد، والزلللللللللللللللرورات  شلللللللللللللللو   
 يملللللللللللللل   اممللللللللللللللا  بالللللللللللللللدم  الدللللللللللللللخضن
 وتلللللللللللللللول  وهلللللللللللللللو مق لللللللللللللللو  القلللللللللللللللرين
 بجسللللللللللللا  صللللللللللللي  مللللللللللللن مللللللللللللا  معللللللللللللضن
 ودعلللللللللللللللللللللف والتحقلللللللللللللللللللللف بلللللللللللللللللللللالراحمضن
   للللللللللللللل أ  يرللللللللللللللر شا عشللللللللللللللل السشللللللللللللللو  

 هلللللللللللا: أملللللللللللضن اللللللللللللف اللللللللللللدنيا وملللللللللللن  ض
 

 التيار الو شي:
واسححاعسار دححالده  لؾطشححو وقد حرك  ف   اعرنا كؾامؽ الححشفس فقححد أثححار حبحح السشاسبات الديشية واذا كان 
ر مرفححدات رحح، وتجر ححة الحححبس كانحح  مححؽ أكمذححاعره ورفدتححو دكثيححر مححؽ السعححان  والرححؾر قدححرا اوارتحالو عشيحح

ى حاضره ، وتغشى دظريعاححو، وحمححؼ لححو دسدححاقر  الاجر ة عشده أيزا، فاحدر عمى ماض  وطشو وت سف عم
 رغيٍد جاٍل مؽ السداعسر. وفاح  لو ىذه الاجر ة دادا واسعا لمسؾازنة بيؽ الساض  والحاضر.

إذ يدحححقى الذحححاعر جالليحححا مذحححاعره الحزيشحححة ووقححح   –دالدر حححة األولحححى -والاجر حححة الؾطشيحححة تجر حححة ذاتيحححة 
جامريححا ا االًدححا ولححؼ يشاحميحححا اناحححااًل ففحح  قرححيدتو " صحححرجة االسححاعسار األلححيؼ عمححى نفدححو وحقيقاحححو، فمححؼ  ي

السغرب" تححراه يرحح  أ ححجانو، ويرححؾر مذححاعره ، ويعححرب عححؽ م سححاة وطشححو عححؽ طريححق ترححؾير ىححذه السفارقححة 
بيؽ ماضيو وحاضره ، ويذيد بححدور الذححجعان مسححؽ قححدمؾا أرواحيححؼ فححداء لححؾطشيؼ، ولححؼ يرضححؾا دححاليؾان، كسححا 

غا حححؼ ومحاوالتححو لرححرف السغار حححة عححؽ ديححشيؼ عححؽ طريحححق الاجشححيس واغححرائيؼ دحححو  يرححيؽ سياسححة السدححاعسر ال
 :لٕ)وتحديشو ف  أعيشيؼ  يقؾل

 

                                 
 ابؽ سيده وغيره: الَسْشَجُشؾُن َأداة الدانية الا  تدور،  عميا مؤنثة.  لدان العرب . .الَسْشَجُشؾُن: الدوالب الا  ُيْداََقى عمييا ٔل)
 .ٚ٘ٔل الديؾان ص ٕ)
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 يرلللللللللللللرخ السَغلللللللللللللْرب  ي لللللللللللللا واحترا  لللللللللللللا
 ال تمومللللللللللللللللللللو  إذا خللللللللللللللللللللاَض الللللللللللللللللللللَو  

 

 صللللللللللللرخة الشللللللللللللاه   لمسللللللللللللوت  اشللللللللللللتيا ا 
 ورأيلللللللللللللللللت   دمللللللللللللللللله الغللللللللللللللللل  مراَ لللللللللللللللللا

 
 هاويس ن تقدي  ه ا التيار عشد  إل  عدة أ  ار لعل أهس

  لو ن:اح   -
 يشححا  الاحح  قريدتو )حى الححؾطؽل و حبو لؾطشو ولع   الاعرير عؽ الؾطشية  الخزر مؽ أ س  تجارب

فقحححد آثحححر الرحيححح  ليذحححيش ححححًرا طميًقحححا  محححؽ أ سححح  قرحححائده ،فراقحححو لوطشحححو الدحححميى، مماسًدحححا مشحححو العحححذر  فييحححا
عيًدا عؽ غ  القيد وذل الحبس ، الرأي العام د عمى دالدهيداظي  أن يداف  عشو دون قيد ، ويعرض قزية 

 : لٔ)فيخاطبو قائالً 
 و شلللللللللللللللي عمستشلللللللللللللللي الحللللللللللللللل  الللللللللللللللل  
 ال تمسشللللللللللللللللي إ  نللللللللللللللللأى  للللللللللللللللي  للللللللللللللللَدر  
للللللللللللللللللة    ع مللللللللللللللللللة  للللللللللللللللللد أ رمتهللللللللللللللللللا هس 
 أنلللللللللللا ال أندللللللللللل  عمللللللللللل   لللللللللللول الشلللللللللللوى 
  لللللللللللللللللي يسضشللللللللللللللللللي  ملللللللللللللللللل   ال يشثشللللللللللللللللللي
َل ملللللللللللن ْن بللللللللللله خرلللللللللللس   ه لللللللللللَو ذا  لللللللللللاع 

 

 يللللللللللللَدَ  القْمللللللللللللَ  لللللللللللللدى ال للللللللللللْضن  عمللللللللللللي    
 و لللللللللللدا الذلللللللللللر  ملللللللللللن الغلللللللللللرب  لللللللللللدي 
 و للللللللللدت لمسجللللللللللد   للللللللللي ال عللللللللللن سلللللللللل ي 
 و شلللللللللللللللللا  لللللللللللللللللاب م ضتلللللللللللللللللا وم لللللللللللللللللي 
لللللللللللْ َر  سلللللللللللي     علللللللللللن  فلللللللللللاح  ويلللللللللللرى الر 
 (2)  للللللللللل أ  تختللللللللللر  الدللللللللللي  الرلللللللللل ي 

 
ونجححد أن عاطفححة حححى الححؾطؽ تسمححػ عميححو أقظححار نفدححو حاححى فحح  أكثححر األوقححات طرً ححا و ححغًفا فكثيححًرا مححا 

حححال تححذكره مححؽ يعاريححو اليححؼ والؾ ححد لسححا  يعجبححو مشغححر مححا ثححؼ تححراه وىححؾ فحح  قسححة الدححرور والذححغف دالسذححيد
 :لٖ)هٜٖٙٔمحرم  ٕٛوطشو. يقؾل وىؾ يذيد اساعراض الجيش السرري يؾم 

هلللللللللللللللللا ا َمج   دمعلللللللللللللللللة  لللللللللللللللللالثم  َ لللللللللللللللللْرد 
 إذ شلللللللللهدنا علللللللللْرض  لللللللللي  ملللللللللن َ شللللللللل 
 وتمتهللللللللللللللللللا دمعللللللللللللللللللة  صللللللللللللللللللور لللللللللللللللللللي
 إذا ذ لللللللللللللرت  السْغلللللللللللللر ب الغلللللللللللللار   للللللللللللللي
 نهزلللللللللللف مرلللللللللللر إلللللللللللل  السجلللللللللللد وملللللللللللا
للللللللللللللللا للللللللللللللللا ناهز   أتللللللللللللللللرى السغللللللللللللللللرب يوم 

 السللللللللللل  ي  لللللللللللر   بذلللللللللللر وارتيلللللللللللاح لللللللللللي  
 مرلللللللللللر  لللللللللللي أسلللللللللللش  عتلللللللللللاد  وسللللللللللل ح  
 حرهللللللللللللللا أنفللللللللللللللاَس َمْ دللللللللللللللور  الجشللللللللللللللاح
للللللللللراح للللللللللود  مللللللللللن الَعْدللللللللللم  الر   لجلللللللللل  س 
 نهزلللللللللللللللللللللللف إال بعللللللللللللللللللللللل ذ  و فلللللللللللللللللللللللاح
 لمعللللللللللللللللل   لللللللللللللللللضن سلللللللللللللللللضو   ورملللللللللللللللللاح

                                 
 .ٕٜٔ، ٜٔٔل الديؾان ص ٔ)
يَف ونحَؾه : صقمو،  اله وأعيٕ) َ  الدَّ  ره ولسَّعو.ل صقَّ
 ٙٙل الديؾان ص ٖ)
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 وىؾ إذ يرؾر أسفو عمى حال وطشو فانو يريؽ ألبشائو طريق الخالص ف  الريايؽ الخامس والدادس. 

ؽ الححدمعايؽ فحح  األبيححات دمعححة دححاردة كححالثمج تعكححس ىححذا الجححؾ الشفدحح  الححذي يذيذححو ولشا محح  الفححرق بححي
السغابى بشيزة  زء عزيز مححؽ الححؾطؽ العر حح  ودمعححة حححاّرة محرقححة تعكححس أنححاِت مغاححرب أسححيف عمححى واقحح  

 :  لٔ)وطشو الدميى الذي صؾر نفدو جالليا د نفاس طائر مكدؾر الجشاح، وصدق أبؾ تسام
 ذلللللللا  أو لللللللد ملللللللن  سلللللللا و لللللللدت عمللللللل  األح

 
 دملللللللل  عملللللللل  و للللللللن  للللللللل  سللللللللوى و شللللللللي 

 
  ححرب مححؽ آدادححو واغاححرف مححؽ معارفححو  ولححؼ ال وقححد ها ححاياقو سححساا أجبححار مؽ مغححاىر حبححو لؾطشححو  ححدة و 

 لٕ)فحق لو أن يفاجر دو فيقؾل عشدما زاره أديى مؽ تؾنس: حاى الثسالة
ب ضللللللللللَف  للللللللللي الللللللللللو ن اللللللللللل    أم حللللللللللدثي ر 
 و شضلللللللللللف زْهلللللللللللَر ثقا لللللللللللة ملللللللللللن روضلللللللللللة  

 حللللللللللديو  لللللللللل نشي أصللللللللللوب إللللللللللل هللللللللللات ال
 

 ربضللللللللللف  تحللللللللللف سللللللللللسا  ه  وبمْغللللللللللَف رْشللللللللللدا 
ا ا مشهلللللللللللا وورد   كشلللللللللللف  ا تشضلللللللللللف   شفدلللللللللللج 
 أنبلللللللا  تلللللللون   ملللللللن صلللللللسي  القمللللللل   لللللللدا

 
ومحححؽ أدل الرحححراىيؽ عمحححى صحححدق عؾاطفحححو تجحححاه وطشحححو وصحححدق اناسائحححو ، محححا نجحححده محححؽ حدحححؽ اسحححاغالل 

فحح  رده عمححى  لٖ) يسامححب دالفخححار والعححزة، يقححؾلالسشاسححبة والاحح  ياحيشيححا لمحححدي  عشححو والامححذذ بححذكره ، حححديًثا 
 :لٗ)قريدة دع  بيا إليو صديقو األديى الذيخ "عم  الّشيفر" 

                                 
، دار السعححارف، الظبعححة ٖٖٛل ديححؾان أبحح  تسححام دذححرح الخظيححى الارريححزي، تحقيححق دمحم عرححده عححزام، السجمححد الثالحح ، ص، ٔ)

 الرادعة.  
 ٛٛل الديؾان ص ٕ)
 ٛٛل  الديؾان صٖ) 
عاصححسةل، وفييححا تححؾف . عسحح  معمًسححا م ولححد فحح  تححؾنس )الٜٗٛٔ - ٜٔٓٔه/ٗٓٗٔل عمح  بححؽ دمحم بححؽ دمحم الظيححى الشَّْيَفححرٗ) 

الحذي « الظحاىر بحؽ عا حؾر»ف  الزياؾنة، وىؾ ما يزال طالًبا ف  السرحمة الثالثة، إلى  انى تؾليو الخظادة جمًفا لذيخو 
 تؼ إدعاده، كمف دسذيخة الجام  دعد إدعاد الذيخ ابؽ عا ؾر. 

عشححؾان األريححى عسححا نذحح  دححالبالد الاؾندححية مححؽ »وكاححاب ، «األدب الاؾندحح  فحح  القححرن الرادحح  عذححر» لححو قرححائد فحح  كاححاب:  -
، ثحؼ اناقحى مشيحا  حزأيؽ «الذيخؾجة»، و«الكيؾلة»، و«الفاؾة»، و«الربا»، ولو دواويؽ قدسيا حدى سش  حياتو: «عالؼ أديى

« مح  الظريعحة: »سساىسا: األ عار السشاقاة مؽ دواويحؽ الحيحاة، رتريسحا عمحى أبحؾاب، ولحو محؽ السشغحؾم: أنا حيد لألطفحال، دعشحؾان
مؤسدحة  . يشغحر معجحؼ البحادظيؽ لذحعراء العر يحة، فح  القحرن الااسح  عذحر والعذحريؽ، ٖٜٛٔتحؾنس  -الدار العر ية لمكااب  -

 عرد العزيز سعؾد البادظيؽ الثقافية اإلكارون 
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ْثشي َعلللللللللْن السْعَهلللللللللد الللللللللل    ب يذلللللللللل َحلللللللللد  
 ح ضلللللللللف  بأشلللللللللياخ ملللللللللرت الفللللللللل اد ملللللللللن
  يلللللللللللا   أديللللللللللل   يقمللللللللللل   المضلللللللللللل ضلللللللللللحوة  
  مللللللللللللللل  ي رنلللللللللللللللي أْدرى وأن لللللللللللللللل ملللللللللللللللشه 
سلللللللار أ   ويلللللللأ    ريزلللللللي وهلللللللو ضلللللللي  ح 

 قاهللللللللا  ضللللللللرة  شللللللللف  أ تشللللللللي مللللللللي  للللللللي ن
ه  ْ    دعلللللللللللللله يحضللللللللللللللضه   حفاظ للللللللللللللا لعهللللللللللللللد 

 

 (1) زلللللللللضف  بللللللللله عهللللللللللد الذللللللللل ضبة را للللللللللدا 
 َتجم لللللللللللللللت ه  لسلللللللللللللللا َخ  لللللللللللللللْرت  األما لللللللللللللللدا
 و  لللللللللللللللرة  نحريلللللللللللللللر ترلللللللللللللللضد األوا لللللللللللللللدا
 رحضلللللللللللل  لللللللللللوى  لللللللللللي أبحلللللللللللر ا و دا لللللللللللدا
 يسلللللللللللللر  بسْرَسللللللللللللل  السهلللللللللللللَدو   محايلللللللللللللدا
  را للللللللللللللم ملللللللللللللللن إيشاسللللللللللللللله  وت  لللللللللللللللدا
 داويللللللأو  إللللللل  َمْغشللللللاَر  للللللي ال للللللرس عا لللللل

 
 : تروير لواع  الشف  -

يححرت األ ححياء الجسيمححة لظالسححا صححؾر الذححاعر حزنححو وأسححاه لسححا آل إليححو وطشححو وعرححر عححؽ لححؾاعج نفدححو ، ف
عمححى غيححر طريعايححا فيقححؾل فحح  قرححيدتو تحيححة  -فحح  العححادة  -والاحح  ىحح  داعيححة االنذححراح و اعثححة الدححرور 

 :لٕ)ٜٖٖٔالؾطؽ والا  قاليا دعد مقدمو مؽ الذام إلى مرر سشة 
 ملللللللللللللالي ال ألسللللللللللللله ملللللللللللللن ذ  الجسلللللللللللللال           
 ألللللللللللل  ي لللللللللللن يلللللللللللدني   لللللللللللو  الوصلللللللللللال            

 الذلللللللللو  ألقلللللللللي م ْهَجتللللللللللي  لللللللللي نزللللللللللال      
 مللللللللللللاذا تللللللللللللرى والهْجللللللللللللر   يسللللللللللللا ي قللللللللللللاْل           

 

 (3)سللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوى الخيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال 
 بللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
 ماضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي الش  زلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال
 دا   ع زلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال

 
، يكثحححر فييحححا محححؽ االسحححافيام االنكحححاري  والرحححؾرة مزحححظر ة الرشحححاء كاضحححظراب نفدحححو فيححح  قمقحححة اإيقحححاا

 :لٗ)الاعجر ، ويخاطى فييا ما ال يعق  مؽ معالؼ وطشو، كر ى تؾنس و اطب السرْسى فيقؾل 

                                 
م القححؾَم ُيبرححر ليححؼ ال ل  السقرححؾد دالسعيححد ىشححا:  ححام  الزياؾنححة باححؾنس. والرائححد :ٔ)  السعجححؼ  ..كححأل وَمَدححاِقَى الغيحح مححؽ ياقححدَّ

  مٜٓٙٔىح/ٜٖٚٔصدر: -مجس  المغة العر ية دالقاىرة -الؾسيى
 .ٙٛٔل ديؾانو ص ٕ) 
 ليقرد الذاعر بذي الجسال وطشو " تؾنس" يشغر تعميق األسااذ عمى الرضا بيامش الديؾان،  نفس السر   والرفحة.ٖ) 
 ل الدابق الرفحة نفديا.ٗ)

لللباب وريثسلللا   يلللا ملللو شي لللل  أْنللل  َعهلللَد الذ 
 وريثسلللللللللللللللا َشلللللللللللللللس ر يبغلللللللللللللللي الللللللللللللللل  هاْب    
للللللللللعاب    سللللللللللار الر   ْزللللللللللشا  للللللللللي    للللللللللا وخ    ش 

 عللللللللللللللللللللللللْ َب الرضللللللللللللللللللللللللابْ  
 صلللللللللللللللللللللللللللاح الغ لللللللللللللللللللللللللللرابْ 
 بللللللللللللللللللللللللللللل  حدلللللللللللللللللللللللللللللاب
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بلللللللللللللل  تللللللللللللللون  ذات  ال  هللللللللللللللو   ْر حيللللللللللللللا ر 
 وا تلللللللللللر   لللللللللللي  معلللللللللللة تملللللللللللل القرلللللللللللور 

 مللللللللللا األنلللللللللل   للللللللللي أ للللللللللداح راح تللللللللللدوْر   
للللللللللللللدور  شللللللللللللللا  للللللللللللللي الر   إ   التللللللللللللللي تمَفح 

 

 َعْهللللللللللللللللللللللللللللللللللللد الدللللللللللللللللللللللللللللللللللللرور 
 أنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ال للللللللللللللللللللللللللللللللللللللدور
 ملللللللللللللللللللللللللا  لللللللللللللللللللللللللضن حلللللللللللللللللللللللللور
 نللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللار  الَغضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوْر 

 
 

جلللللللللللللود   يلللللللللللللا شلللللللللللللا   الَسْرسللللللللللللل  إالذ اله 
للللللللللللدوْد    شللللللللللللَف لعهللللللللللللد  الج   و للللللللللللن  سللللللللللللا   
للللللللللللوْد  لللللللللللل    للللللللللللضن الجش   يسللللللللللللرح  يللللللللللللل الع 

لللللللللللللللوْد   أنلللللللللللللللف ال ت ْ هلللللللللللللللي   تمحلللللللللللللللضن خ 
للللللللللللللل  يلللللللللللللله ال للللللللللللللراذ   يللللللللللللللا معهللللللللللللللد  يْثس 
 وا تدللللللللللللللللسف أزهللللللللللللللللار     للللللللللللللللي ن للللللللللللللللاْذ 

 

 (2)  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل القضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللود 
 (3) ضللللللللللللللللللللللللللللللللللَل األسللللللللللللللللللللللللللللللللللود
للللللللللللللللللللللللللللللللرود  (4)ضللللللللللللللللللللللللللللللللا ي ال  
 (5)وَنْقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللر  علللللللللللللللللللللللللللللللللللللودْ 
 (6)بللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللداذ

 بلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل    سللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاذْ 
 

                                 
 معجؼ الرائد. .فانادَقْ   َنَدَقيا :يقال اُء: اناغؼ دعُزيا ِإلى دعض ،اْنَاَدَقِ  اأَل ي لٔ)
كيمؾمارا  سال مديشة تؾنس، وى   ٛٔل السرسى: مديشة ساحمية عمى ضفاف البحر األبيض الساؾسى تق  عمى مدافة ٕ)

ندسة )إحرائيات سشة  ٜٚٛ.ٕٜتسث  م  حمق الؾادي والكرم وقرطاج ضاحيايا الذسالية. يرم  تعداد سكان بمدية السرسى 
الذيؽ  تون  مشذ عيد األمراء الحفرييؽ الزاحية الراقية السفزمة لدت أمراء وممؾك السرس  عم  ضاحية لٕٗٔٓ

اتخذوىا محظة لالصظياف واالقامة بيا أثشاء فرم  الريف والخريف. وسؾف تحافظ ىذه الزاحية الجسيمة عمى  يرتيا، 
 - ٔالسجمد  -بمحديؽ  يشغر: مديشة تؾنس ف  القرن الحادي والعذريؽ دمحم السشج  ارحي  اليقظشيا إال أعيان البالد وكب

  م.ٜٜٚٔ  طبعة ، ٖ٘ٓصفحة 
 ل الغي : الذجر الكثيف السماف ويقرد دو العريؽ.ٖ) 
 ل الُرْرُد:  س  بردِكَداٌء ُمَخظٌَّى ُيْمَاَحُف دو.ٗ)
 .الخؾد: الحدشة الخمقل ٘) 
 .يثس : يدكرل ٙ) 

  ضشلللللللللللي وبلللللللللللضن السجلللللللللللد عهلللللللللللد  ي هلللللللللللاب   
ْقللللللللَد الر   لللللللللا     َ   َرللللللللْسَف  للللللللي يللللللللا َ للللللللْضن  ع 

 و سلللللللللللَف َتْشعلللللللللللي عْشلللللللللللَد شلللللللللللد الَوثلللللللللللا  
 ممقللللللللللي ر للللللللللا ي  للللللللللي ليللللللللللالي السحللللللللللاْ     
 إ   للللللللللللللللللللللاتشي مللللللللللللللللللللللرآه  بالحللللللللللللللللللللللدا     

 

تلللللللللللللللللللللللللللللللابْ    للللللللللللللللللللللللللللللل  ع 
 (1)بعللللللللللللللللللللللللد انتدللللللللللللللللللللللللا 

 يلللللللللللللللللللللللللللللوذ اللللللللللللللللللللللللللللللت  
ْثلللللللللللللللللللللللللللللل الفلللللللللللللللللللللللللللللرا ْ   م 
  للللللللللللللللللللللللللللللالود بللللللللللللللللللللللللللللللا 
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- ٕٕٕٔ - 

 

....................... 
 يلللللللللللللا نْدلللللللللللللسة  ماسلللللللللللللف  ذلللللللللللللار ب راْح   
ملللللللللو  السللللللللل ْح     لللللللللْن د   وال  لللللللللل أْصلللللللللف  م 

للللللللر    للللللللي الشللللللللواد  الفدللللللللاح    ه   صللللللللي   و  
لللللللللللي وهلللللللللللاتي نفلللللللللللَه أْنللللللللللل   َ لللللللللللراح     ه   

 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللباح    ْ لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الر 
  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللو  الوشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاحْ 
 ذيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل السلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللراح
 يْذلللللللللللللللللللللللللللللللللللللفي الجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللراح  

 
واذا كان الذاعر القديؼ قد وقف عمى أطالل السحرؾ ة، واساؾقف ، وتذكر أياميا الحالية وصؾر مذاعره ، 

 اعرنا قد اسححاي  دعححض قرححائده بارححؾير لححؾاعج الححشفس إثححر وما ألؼَّ دو مؽ حرق الؾ د لفراق األحبة، فان 
رحيحح  األحبححة، فشجححده يرححؾر  ححدة و ححده، وانعكححاس ذلححػ الرححيؽ عمححى نفدححو، فيقححؾل فحح  مظمحح  قرححيدتو الاحح  

 لٔ) م.ٜٔٗٔيشاير  ٕٙألقاىا ف  افاااح مؤتسر "السجس  المغؾي" دالقاىرة ف  
 نهلللللللللللللل  الق للللللللللللللار   أومللللللللللللللأوا بدلللللللللللللل ذ

 ح ذاشللللللللللتيبللللللللللانوا  سللللللللللا بللللللللللالي  قللللللللللدت  
للللللللللا لللللللللللروح  ار للللللللللف  دللللللللللد امللللللللللرئ   عجب 
لللللللللقات ه   ا ي لللللللللو   س    لللللللللوت الشلللللللللوى عهلللللللللد 
 رضللللللللللف  القللللللللللريَ  لعمشللللللللللي أسللللللللللمو بلللللللللله
  رلللللللحوت ملللللللن َشلللللللجن  إلللللللل  شللللللل م  بسلللللللا
 هلللللللللللي لهجلللللللللللة  شللللللللللل  ف بلللللللللللأرض   لللللللللللداوة  
 ل شهللللللللللا وسللللللللللعْف عمللللللللللوذ  أرسللللللللللِّ   للللللللللل

 

للللللللللللا بغضللللللللللللر زمللللللللللللاذ    و للللللللللللرى  هلللللللللللل   مق 
 أمزلللللللل   هللللللللا  للللللللي الر لللللللل   للللللللر  هيللللللللاذ
 يق لللللللللللا  لللللللللللل  ي رشلللللللللللْ  بدللللللللللله  حسلللللللللللاذ 
لللللللللللللداذ   ب للللللللللللل وس أ نللللللللللللل   ال  للللللللللللل وس م 
 ذ للللللللللللللللراه  وأ ضلللللللللللللللل  عللللللللللللللللن آالمللللللللللللللللي
َب مللللللللن َسللللللللش   ووسللللللللاذ    للللللللي ن لللللللل  َيْعللللللللر 
  يحللللللللللللللللللللللاَ   للللللللللللللللللللللْضَن األ ْسللللللللللللللللللللللد  وامراذ
للللللللللللللاذ للللللللللللللعف حزللللللللللللللارة  للللللللللللللارس  والذ   وس 

 
واذا كان الخزر أ اد اسايالل قريدتو فقد كان أكثر إ ادة فحح  االناقححال , إذ ميححد  لسؾضححؾعو تسييححدا يشاسححى 

سححاق القرححيدة ، وىححؾ إعححالء  حح ن المغححة العر يححة ، فقححد راض الذححعر، وسححمػ مدححالػ الذححعراء الغرض الذي مؽ أ مو 
عمو يدري دو عؽ ألؼ الؾ د  ، فححاذا دححو قححد صحححا عمححى أدب قححؾم أبيشححاء أ ححادوا المغححة وأحدححشؾا الشظححق بيححا، مسححا كححان 

 مؽ أسرار ومعان   . لو أكرر األثر ف  نفدو، إذ أثار فيو معان  الذغف واإعجاب والفخار دسا ف  المغة
 دعوته لمد ا  عن و شه -

 يحححاد السدحححاعسر  ، وضحححرورة  ، والحححذب عحححؽ حياضحححو ولمحححدفاا عشححح كثيحححرا محححا دعحححا  حححاعرنا أبشحححاء وطشحححو
حرر مؽ براثؽ الغاصى الغا ؼ ، فالعزة والسشعة ال سري   إلييسا إال ي وو جمى عشيُ  حاى الرسؾد والرررو 

ؼ يداظيعؾن تحرير أوطانيؼ دون حرب و ياد، فيذا وىٌؼ وجيححال نيأبرذل ك  غال ونسيس، أما مؽ يّدعؾن 
                                 

 .ٜٙٔؾان ص ل الدئ)
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- ٕٕٖٔ - 

 : لٔ). يقؾل -كسا يقؾل -ال حقيقة لو كحدي  عشقاء 
 حلللللللديو عشقلللللللا  َشلللللللْع   أنقللللللل  الو شلللللللا

 والعللللللل   َيْجَعلللللللل  أرضلللللللي روضلللللللة أ نفلللللللا 
لللللللللل   إذا للللللللللْرد  والَقذ  ز  وال    ولللللللللللْي  َيْمللللللللللد 
 عدلللللم العلللللدا َدَر    اسللللل    عميللللله دملللللا

ْشللللللللللل  د  شلللللللللللن  ارتلللللللللللهوال يروعْشلللللللللللَل   
 إ  الرلللللللقور إذا انقزلللللللف تشلللللللا ه َعلللللللنْ 
لللللللللللر   إذ يْ مللللللللللل  ب ا يلللللللللللة    وسلللللللللللضرة الح 
 وي ْدلللللر ح  ال  لللللْرَ   لللللي َ لللللْور  و لللللي َعمللللل  
 َيْبغللللي الحيللللاة  لللل   ضللللاَ ْف عملللل  الهسلللل  

 

للللللللللل  سللللللللللضو  ا أو يهلللللللللل   شللللللللللا  وللللللللللل  َيد 
(2) 

َمشلللللللللا   للللللللل   أنلللللللللاخ  هلللللللللا ضلللللللللي   َ لللللللللَدْت د 
 (3)ملللللللا ساسلللللللشا الَخْرللللللل   إال الق لللللللر وال فشلللللللا

رنا للللللللللل  الللللللللللد   مللللللللللن الللللللللللدما  الغللللللللللوال َتْغد 
لللللللللْ َن والوهشلللللللللا  عمللللللللل  البغلللللللللاث     للللللللل  الج 
ا وال ث َ شلللللللللللا ْشلللللللللللد   أو ارهلللللللللللا لللللللللللل  تهللللللللللل    
لللللللللللللَر الوسلللللللللللللشا  يدلللللللللللللو ه رهقلللللللللللللا أ  َيْهج 
لللللللللللللر ا و   عمَشلللللللللللللا للللللللللللله  إ  س   وي ْشف للللللللللللل   الد 
 ك ْ للللللللرى  سللللللللا هللللللللو مسللللللللن يْعَذلللللللل   ال مشللللللللا

 
ىذا األسى ، وأن ف  زيارة طيححف وطشححو  ويداسر الذاعر ف  ترؾير و ده ، فيرد عمى مؽ يمؾمو عمى

 : لٗ)مغشى لو عؽ رؤياو فيقؾل 
،  ملللللللللف  ملللللللللا   ضلللللللللل للللللللللي ال يللللللللل  أنلللللللللي  
للللللللللْ ك   للللللللللي الحذللللللللللا  َعم سللللللللللوا التسثللللللللللاَل ي 
لللللللللْن َسلللللللللْمَوة  علللللللللشه  وللللللللللوْ   للللللللللي  للللللللللي م 

 

 تلللللللللللللرر الوْ لللللللللللللد   لللللللللللللرى  لللللللللللللي مقمتيلللللللللللللا 
 لْوَعلللللللللللللللللَة الذلللللللللللللللللو    أهلللللللللللللللللدو  إليلللللللللللللللللا
لللللللللللللا   لللللللللللللف   لللللللللللللواَل المضلللللللللللللل لم لللللللللللللدر  نجي 

 
  

 (5)د بالب ولة ويقدر األلس ية وال بقرية  يقول: و نه ليذض 

                                 
 .ٖٕٕل الديؾان ص ٔ)
 ل العشقاء طائر معروف االسؼ مجيؾل الجدؼ ال يعرف، ويراد دحدي  عشقاء األمر ال حقيقة لو قال الذاعر:ٕ)

 أسساء أ ياء لؼ تؾ د ولؼ تكؽ  الخ  والغؾل والعشقاء ثالثةٌ 
، ص  ٚدم لو ، د / دمحم نري  الظريف   ججزانة األدب ولى لباب لدان العرب ، ت ليف ، عرد القادر بؽ عسر البغدادي ،ق

 ،دار الكاى العمسية بيروت ، لرشان ٕ٘ٔ
ياكححححؾن مححححؽ عححححدد كريححححر مححححؽ األ شحححححة والححححدور، يقحححح   عثسححححان  ىححححؾ قرححححر  (Yıldız Sarayı :دالاركيححححة) قرححححر يمححححدزل ٖ)

و دايحححة القحححرن العذحححريؽ، وكحححان مقحححرًا لمدحححمظان  القحححرن الااسححح  عذحححر بشححح  القرحححر فححح  نيايحححة [ٕ][ٔ].تركيحححا ،أسحححظشرؾل فححح 
قرر الدالطيؽ العثسحانييؽ  .قرر دولسة داىجة ، بداًل مؽٕٕٜٔ والحكؾمة العثسانية حاى يد الثان عرد الحس العثسان 

 ف  األساانة.  يشغر : ويكيريديا السؾسؾعة الحرة 
 ٖٓٔل الدابق ص   ٗ)
 ٕ٘ٗل السر   نفدو   ٘)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B2#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B2#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B2#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1922
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AC%D8%A9
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  مللللللللللللف لمذللللللللللللر  و للللللللللللد  للللللللللللاذ عملللللللللللل 
 أرنللللللللللللللللي  معللللللللللللللللة شلللللللللللللللله   يشتزللللللللللللللللي
 أرنضهلللللللللللللللللللا إنشلللللللللللللللللللي ملللللللللللللللللللن أملللللللللللللللللللة
  للللللللللللللللأراني ب للللللللللللللللل الريلللللللللللللللل  اللللللللللللللللل  
  زلللللللللللللللللللللللبة حلللللللللللللللللللللللرا  ه تللللللللللللللللللللللله أل 
 شلللللللللللل   حربللللللللللللا لللللللللللللو شللللللللللللددنا أزهللللللللللللرا 

 

  للللللللللللللللدذ يعللللللللللللللللرض أربللللللللللللللللاب الس ايللللللللللللللللا  
 سللللللللللليفه الغزللللللللللل  وال يخذللللللللللل  السشايلللللللللللا
 اتر لللللللللللل  الهللللللللللللول وال ترضلللللللللللل  الللللللللللللدناي
 دحلللللللللللللللر األعلللللللللللللللدا   ارتلللللللللللللللدوا خ ايلللللللللللللللا
 يشقلللللللللل  السغللللللللللرب مللللللللللن أيللللللللللد  الرزايللللللللللا
 ألصللللللللللللللللا ف  للللللللللللللللل بللللللللللللللللاِ بذلللللللللللللللل ايا

 
 بعو الذخريات اإلس مية -

كثيرا ما نجد الذاعر معش  ببع  الذخريات اإسالمية، يرم  بذلػ اتخاذىا نسؾذ ححا يحاححذت ، وأسححؾة 
صقر قريش وصرره و دالاو ، ، فاحدث عؽ جالد بؽ الؾليد و جاعاو ،وصالح الدييؽ وسساحاو ، و ت قادت
مائحححة واثشحححيؽ وعذحححريؽ بياحححا ، يدححاعرض صحححؾرا محححؽ حيحححاة عرحححد   فحح  مؾ ححححاو ) صحححقر قحححريشل والاححح  بمغححف

الححرحسؽ الححداج  ماغشيححا دسؾاقفححو الشريمححة، و ححجاعاو الشححادرة ، وعزيساححو الاحح  ال تشحح  ، وصححسؾده  وصححرره فحح  
 سري  تحقيق غاياتو . 

 :ٔل)لحر تؾاقة لمسعالى وال تخذى السرائى والسحؽ ،يقؾل ف  اسايالليا: ويدايميا دذحذ اليسؼ ، وأن نفس ا
  (2)خللللللللللل نفلللللللللل  الحللللللللللر ترللللللللللمي الشوبللللللللللا

 ليدلللللللللللللللللللللللف األخ لللللللللللللللللللللللار إال سللللللللللللللللللللللل با 
 

 ال تبلللللللللللللللللالي  
 لمسعللللللللللللللللللالي

 
داعيححا لمشححزال، ومريشححا أن ال سححري  لمعححال  إال داماذححاق الدححيؾف، محسدححا و  ححاحذا اليسححؼ و  وفييححا يقححؾل

اب الذححرق عمححى الاقححدم وغذححيان الححؾغى وياسسححؾا الححدور الححذي بححدأه أسححالفيؼ فحح  واقاحام السفححاوز، ويحححض  ححب
 لٖ)حساية البالد مؽ عدف الرميرييؽ وعمسيؼ  فيذا صقر قريش الذي ضرب دو السث  ف  الحزم والذدة : 

للللللللل   لللللللللي لجللللللللل   عاشللللللللل  العميلللللللللا  خ 
َهلللللللللللللل     وترشللللللللللللللم مللللللللللللللن عرللللللللللللللضر الس 
 يزلللللللللللللللللللللللللحل الس ملللللللللللللللللللللللللل   ثغلللللللللللللللللللللللللر
 إ  َنَ للللللللللللل  الخرللللللللللللل    سلللللللللللللا وا َهربلللللللللللللا

 مللللللن رملللللللاح 
 ال  شللللللللللللللللاح
 كالرللللللللللللللباح
 كالث علللللللللللللللالي

                                 
 ٖٚٔل الديؾان ص ٔ)
 ل الشُّْؾَ ُة : الشَّاِزَلة والسريبة و سعيا ُنؾْب ونؾ ات، يشغر معجؼ السعان  الجام . ٕ)
 .ٗٛٔ، ٘ٚٔل الديؾان ص ٖ)
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 تغللللللللا   الدللللللللم  مللللللللن بللللللللاني ال  بلللللللل وا
(1) 

.... 
للللللللللللد   أش    مللللللللللل  الرلللللللللللقر  ملللللللللللن العللللللللللل     
 لللللللللللب َ  الحلللللللللل َذ لسللللللللللن َصللللللللللاعر خللللللللللد  
لللللللللله  يحللللللللللرس َ شللللللللللَد  ه للللللللللو لللللللللللوال بأس 
(2)   

 سلللللللللللللللار باألملللللللللللللللة شلللللللللللللللو ا َعجبللللللللللللللللا 
بلللللللللللللللا  ال َيلللللللللللللللرى أسلللللللللللللللرى  هلللللللللللللللا أْو أو 

 

 كالسحللللللللللللللللال
 

 واسلللللللللللللللللتوى 
 والتللللللللللللللللللللوى 
 الن لللللللللللللللللوى 
  لللللي اْعتلللللدال

  ي َم ل

وقد أتاح  ىذا المؾن مححؽ الحححؾار ترححؾير العؾاطححف اإندححانية الرححادقة والسذححاعر الجيا ححة، الشادعححة     
 لٖ)مؽ أعساق الشفس. يقؾل ف  قريدتو )عمى ضريح صالح الديؽل : 

َشاَكلللللللللللللا   َللللللللللللللو َلللللللللللللل  ت َ م  غلللللللللللللَل الَحيلللللللللللللاة  م 
للللللللللللضَرة  َ للللللللللللاَدت ت َسث للللللللللللل  لمش َهلللللللللللل    َلللللللللللللَل س 

 

لللللللللللللَ   للللللللللللَداَكا  َلَ َفللللللللللللاَر أن   َ للللللللللللد َ َهللللللللللللرَت ع 
َشلللللللللللا       لللللللللللي الع لللللللللللَ  أمَ َكلللللللللللا   َبَذلللللللللللر ا ي 

 
     ..................... 

وا الش ف ضلللللللللللَر وَأ َسع لللللللللللوا أحذلللللللللللاده     َصلللللللللللَرخ 
لللللللللللللوار ذ والَقَشلللللللللللللا ب َحَساَسلللللللللللللة    َحسم لللللللللللللوا الر 
هللللللللللاَد  َ سللللللللللاَج َحللللللللللوَل ل وا  لللللللللللَ     مللللللللللف   الج 
يسللللللللللللللللللللللة  ال َتشَثش للللللللللللللللللللللي   َوَلقضللللللللللللللللللللللَته   بَع  

رايلللللللللللللللللللللة  و َذا ال َزت   د  للللللللللللللللللللل     ب  وَللللللللللللللللللللللة  ع 
............ 

 وَ للللللللأن ش ي ب للللللللَل َ للللللللد َهسسللللللللَف  وثَبللللللللة  الللللللللل
.......... 

ثم للللللللللللللَل ي قَتللللللللللللللدى  يللللللللللللللا َلضَتش للللللللللللللي أدر   وم 

ساكللللللللللا  لللللللللَل وا ت حلللللللللاذ  ح    لللللللللي َثلللللللللل   َعرش 
(4)  

للللللللللللللللاَكا يَن الق َتللللللللللللللللال  وش   وأَتللللللللللللللللوا َميللللللللللللللللاد 
للللللللللللام ي َ َيللللللللللللال    (5)   ال َتهللللللللللللاب  عر اكللللللللللللاالد 

 والللللللللللللللللر أ  ن  للللللللللللللللراس  َيلللللللللللللللل ذ  خ  اكللللللللللللللللا 
لللللللللللللعوب  م  كلللللللللللللا  (6)َكانلللللللللللللف إلنَقلللللللللللللاذ  الذ 

 
لللللللللور  َللللللللللو  اسلللللللللَتَ عَف َحراكلللللللللا  أَسلللللللللد  الَهر 

 
 ب سثال للللللللللللللله َ للللللللللللللللضَن الللللللللللللللللَورى وي حللللللللللللللللاك 

                                 
ْ َيُة: ُحْفَرٌة ف  مؾض  عاٍل تغظَّى ُفؾَّىايا، فِاذا وطئيا اأَلسُد وق  فييا ، ،يقال بم  الدَّ ٔ) ْ َيُة والزُّ َ ى: ل الُزً ى  س  الزُّ ْيُ  الزُّ

 يزرب لأَلمر ِإذا ا اّد حاى  اوز الحّد.
 ل اَلرشد: اسؼ الجس  : ُبشؾد و ِبشؾد الَرْشُد : الَعَمُؼ الكرير.ٕ)
 .ٛٙٔ:  ٙٙٔالديؾان، ص ل ٖ)
 ل ث : ىدم.ٗ)
 لالسيالق:  س  الفيمق وىؾ الجيش العغيؼ.٘)
 الذي يسمػ دو.قؾام األمر ل السالك: ٙ)
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َعللللللللللللللل  ب  ذا  لللللللللللللللد   لللللللللللللللر   الس  َتلللللللللللللللاح  لمذ    أي 
 

  َيرمللللللللللي وي م لللللللللل     للللللللللي الش  َزللللللللللال  َمللللللللللداكا 
 

عؽ ىسؾمو، واسقاطيا عمى واقحح  األمححة ىذه الذخريات يسث  رمزا لماعرير مث   وال  ػ أن اسادعاء  
الاحح  تعححان  الزححعف واالسادححالم ، إذ سححاعد تؾعيححف ىححذه الذخرححيات الذححعراء عمححى إثححراء تجححار يؼ ، ومححد 

  .  لٔ)الشرؾص دقيسة ديشية  وتاريخية وسياسية  عم  مشيا مر عا ىاما لحقى مخامفة مؽ تاريخ أماشا  

   سياسة الغرب
الدححافر فحح   ححؤون العححرب د يححة الحفححاظ عمححى أمشححو  رة، وحقيقححة  تدجمححوويكذف عؽ سياسة الغححرب السححاك

 لٕ): فيقؾل_ كسا يدع _واساقاللو 
 يلللللللللللللللد السحتلللللللللللللللل تدلللللللللللللللعدنا عمللللللللللللللل  أ         

 ونلللللللللللللللو م لمع لللللللللللللللا   رمللللللللللللللله عسلللللللللللللللرو
 يدلللللللللللللضر  ب يللللللللللللله  لللللللللللللي  لللللللللللللل يلللللللللللللوذ             

 يقلللللللللللول: أ ضلللللللللللر  وملللللللللللل ملللللللللللن هللللللللللل ر         
 يلللللللللللللللللللللللوارب إذ يعاهلللللللللللللللللللللللدنا مدلللللللللللللللللللللللرا             

 توسللللللللللللللللسها أريلللللللللللللللل             عهللللللللللللللللود عللللللللللللللللن
  سلللللللللللا لمذلللللللللللر  يرسلللللللللللم  لللللللللللي وثلللللللللللا          
 هسلللللللللللا شللللللللللل را   لللللللللللي  ضلللللللللللف، وبعلللللللللللدا        

  بلللللللللاب الذلللللللللر   لللللللللي خ لللللللللرات شللللللللله  
 

 نللللللللللللللروض الف للللللللللللللر بالدللللللللللللللهر الللللللللللللللدرار 
 إذا أزرى  شللللللللللللللللللللا رملللللللللللللللللللله الدللللللللللللللللللللسار
 حفلللللللللللللا م مزلللللللللللللهد وصلللللللللللللراخ شلللللللللللللاكي
 ور لللللللللللللللل  لوا للللللللللللللللله علللللللللللللللللضن الهللللللللللللللللل ر
 ملللللللللللللللل رب  للللللللللللللللي دهللللللللللللللللا  واحتبللللللللللللللللار
 رأى الغربلللللللللللللا  تشعللللللللللللل   لللللللللللللي صلللللللللللللحار

  ا الغللللللللللللرب يسللللللللللللرح  للللللللللللي   للللللللللللاروهلللللللللللل
 لذللللللللللللللللعر  ضللللللللللللللللر ممتلللللللللللللللل   الحيللللللللللللللللار 
 و سلللللللللللللر حساسلللللللللللللة  لللللللللللللي القمللللللللللللل  ذار

 
ويرححححدو أن مشحححححى الاشححححؾير وتدححححميى الزححححؾء عمححححى جرحححح  األور يححححيؽ ىححححؾ فحححح  الحقيقححححة  مشحححححى كثيححححر مححححؽ األددححححاء 

 الححدور اإسالمييؽ، فقد اتجو األدداء اإسالميؾن إلى ترؾير ما أصاب السدححمسيؽ مححؽ تسزيححق مححادي ومعشححؾي ، وابححراز
ألور   ف  ذلػ ، والسؾازنة بيؽ حاليؼ اليؾم وأمس ، واإ ححارة إلححى مححا قححدمؾه دححاألمس لمعححالؼ أ سحح  مححؽ حزححارة ، دون ا

 . ٖل)تفرقة بيؽ  شس و شس وما يحاولو الرميريؾن اليؾم م  العالؼ اإسالم  مؽ تذؾيو وتزمي  
 

د وطححانيؼ وتحريرىححا، والححذب عححؽ واذا كححان الخزححر قححد عقححد آمححاال عراضححا عمححى الذححباب فحح  الشيححؾض 
حياضيا، فانو يرت أن لمحاكؼ دورا ال يدايان دو فاذا صمح أمر الحاكؼ صححمح أمححر الرعيححة، ويححرت أن عمححى 

                                 
 ندخة الكارونية. ٖٓٔص  –لالاشاص ف  الذعر العر   السعاصر: الاشاص الديش  نسؾذ ا، عاىر دمحم الغؾاىرة ٔ)
 .ٓٚٔ، ٜٙٔل الديؾان ص ٕ)
 ٖٜٖص  إبراهيؼ عؾضيؽ ،/ دب العر   السعاصر، د ل  اإسالم ف  األٖ)
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الححححاكؼ الدحححير وفحححق محححشيج الذحححرا الحشيحححف، ويحححذكره دالاحححاريخ الحححذي لحححو عحححيؽ راصحححده ومحححرآة مرحححقؾلة ترحححدي 
 لٔ) السداويا، فيقؾل:

              مللللللللللدت ح سللللللللللا ومشهللللللللللاج الدياسللللللللللة أ
 أنللللللف الهسللللللاذ اللللللل   يقزللللللي الميللللللالي  للللللي        

 ولدلللللللللف أنلللللللللف   يلللللللللد إ  يرللللللللل  هلللللللللد ا           
  للللللل أنلللللللف  ال لللللللدر يلللللللدر  الشلللللللاس  ا بلللللللة         

 ولمللللللللللللللر ي  عضللللللللللللللو  مللللللللللللللن ب انتلللللللللللللله                
 أو لللللللل  الب انللللللللة عهللللللللدا مللللللللن ي ملللللللل  مللللللللا           

 وال بقريلللللللللللللللللة والذلللللللللللللللللورى إذا الت يلللللللللللللللللا              
 م  السدتذلللللللللللضر اللللللللللللرأ  يرد لللللللللللله يدلللللللللللت 

 تدلللللللللللود بلللللللللللالح   أحقابلللللللللللا وذللللللللللللل ملللللللللللا 
 والخملللللللد لمرلللللللضف واللللللللرأ  الللللللل   ازدهلللللللرت      

 

 ترعللللللللل  الذلللللللللريعة  يسلللللللللا أنلللللللللف  اضللللللللليه 
 صللللللحو مللللللن الحلللللل ذ ال  للللللي سلللللل رة التيلللللله
 أو ال يرللللللللللل ،  لللللللللللل  ال حيللللللللللله وم ريللللللللللله
 لللللللللو حللللللللاد  ر للللللللة عللللللللضن عللللللللن معاليلللللللله
 تفللللللر  ال لللللل ذ وتللللللور  مللللللا ان للللللوى  يلللللله

 تسويللللللللللللللهدرا  مللللللللللللللن  ضللللللللللللللر ت ويللللللللللللللر و 
 عمللللللللللل  بدلللللللللللا ل  لللللللللللرت علللللللللللضن را يللللللللللله
 صلللللللللللللللفا  أ  لللللللللللللللدة  انلللللللللللللللف تجا يللللللللللللللله
 أعشللللللللللللي إذا  مللللللللللللف: لضللللللللللللف   يب يللللللللللللله
 بللللللللللللله الرلللللللللللللحا م واسلللللللللللللتدت مراميللللللللللللله

 
 القومية -
نالحظ ف  تجر ة الخزر نزعة قؾمية واضحة ، تسثم  ف  احاؾائيا عمى العديد مؽ مزححاميؽ الذححعر  

، فكثيححرا مححا دكححى العرو ححة والذححرق : لٕ)ميةالقححؾم  وسححساتو ، والاحح  تعححد مغيححرا مححؽ مغححاىر الرحححؾة اإسححال
السيححيض ، ونعححاه فحح  ضححعفو واسححاكاناو وىؾانححو، ودعححا إلححى وحححدة الرححف العر حح  ، واألجححذ د سححباب القححؾة ، 
لمشيؾض مؽ  ديد لاحقيق العححزة والكرامححة لإلسححالم والعرو ححة ، واتخححذ مححؽ ماضححى السدححمسيؽ الزاىححر ومجححدىؼ 

مححؽ  ححيدوا ىححذا الرححرح العغححيؼ و شححؾا تمححػ الحزححارة السريححرة ىححؼ األدححاء الاميححد معرا ححا إلححى ذلححػ ، فرححيؽ أن 
نرت  اعرنا يقححدم  –جاصة ف  فمدظيؽ -واأل داد ، وأمام ىذا الزغى الييؾدي والكيد الرمير  لمسدمسيؽ 

صؾرة لسا نزل ددححاحايا ومححا يشايجححو الييححؾد عمححى أرضححيا مححؽ مسارسححات غا ححسة ، وانايححاج سياسححة الاجؾيحح  
  -والا   قاليا ف  مرر عمى فراش السرض   -ذريد واالعاقال ، فف  قريدتو ) أي فمدظييؽل والقا  والا

يرححؾر دغحح  الييححؾد  وعمسيححؼ و ححدة عححداوتيؼ ، فبعححد أن تعححرض لساضححييا السذححرق أجححذ فحح  ترححؾير دعححض 
و غفمححايؼ مذاىد  الرؤس والحرمان والقس  والاذريد لمفمدظيشييؽ ، لعّ  السدححمسيؽ والعححرب قاطبححة يسيقححؾا مححؽ 

 ىذا الؾطؽ الدميى .  ريحر ييىُّ لا
 .لٖ) يقول

                                 
 .ٖٕٙ، ٖٕ٘لالديؾان ص ٔ)
 .ٖٚٚل اإسالم ف  األدب العر   السعاصر، د إبراهيؼ عؾضيؽ ص ٕ)
 .ٓٔ، ٜل الديؾان ص ٖ)
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 نرلللللللللللللل  البغللللللللللللللاة عملللللللللللللل  ذرار لللللللللللللللوا 
 كشلللللللللللللف الذلللللللللللللرى وديلللللللللللللارر ام لللللللللللللاذ ال
 وبشللللللللللور أْسللللللللللد  مللللللللللن يجلللللللللل   باعهللللللللللا
 ولقلللللللللللللللد عهلللللللللللللللدتل والحيلللللللللللللللاة أنيدلللللللللللللللة
 مللللللللللللا سللللللللللللار  يللللللللللللل ال للللللللللللي  إال صللللللللللللض با
 ال يحتدلللللللللي ملللللللللن ملللللللللا  أرضلللللللللل صلللللللللا ل
 ال دملللللللللللللل  إال مللللللللللللللن ملللللللللللللل  ي خاشلللللللللللللل 

 

 
 

 مللللللللللللللا و دللللللللللللللوا مرابعللللللللللللللل الحدللللللللللللللا  د
بلللللللللللللا   (1)ي شلللللللللللللي حوالضهلللللللللللللا الجبلللللللللللللا  خ 

 للللللللللللللللللل  يملللللللللللللللللل  إال نخللللللللللللللللللوة و بللللللللللللللللللا 
 وربلللللللللللللللللللللار ت هلللللللللللللللللللللو  هجلللللللللللللللللللللة وروا 

خلللللللللللللللللا    .(2)واللللللللللللللللللريه إال أ  ت لللللللللللللللللو  ر 
 (3) يسلللللللللا عر لللللللللف سلللللللللوى شلللللللللعا  ذ لللللللللا 

   يللللللللللللللللللللللللدعو خيفللللللللللللللللللللللللة ور للللللللللللللللللللللللا 
 

و عد أن تجّرا الخزر الغرص عمى ماض  فمدظيؽ والذي يسث  عزة اإسالم جير تسثي ، إذ دحححروا 
 ٗ.قائالكاو، وألزمؾه  حره. يدعؾ صراحة  إلى الجياد عدوىؼ وكدروا  ؾ 

 ال حللللللللللللللللر  إال َ ْضللللللللللللللللرَة  للللللللللللللللي أنفلللللللللللللللل   
 مللللللللللللا لمضهللللللللللللود اسللللللللللللتو شور وصللللللللللللاَعروا
للللللللل ْ   أ سلللللللللا ن لللللللللْف  هللللللللل   ملللللللللوا ن  لللللللللل  ت   
 َتْشفلللللللللللللضه  ال عسلللللللللللللا   علللللللللللللن سلللللللللللللاحاتها

 

 تهلللللللللللللوى إذا حسلللللللللللللي  اللللللللللللللو ي   لقلللللللللللللا َ  
لللللللللللللللي  َ   بعلللللللللللللللد الهلللللللللللللللوا  خلللللللللللللللدوَده ْ  خ 
ا لهلللللللللللللا وبللللللللللللل     لللللللللللللور  شلللللللللللللق   َمْ لللللللللللللر ا يح 
ثلللللللللللا َ  يلللللللللللاح علللللللللللن السيلللللللللللا      نفلللللللللللي الر  

 
 القؾميححة فحح  نغححر الذححاعر تعشحح  " الححديؽ والعرو ححة" فيححؾ عشححدما يدححاشفر يدححاشفر العححرب وأمححة أحسححد و 

 جاصة ، فاذا كان  السروءة ف  العرب فان اٍإسالم يرسخيا.
وعغَّححؼ  أ ححر نرححرة والغححالسيؽ   ةواذا كان  العرو ة محفًزا لمشررة والشجدة، فالديؽ قد أو ى  ياد الكفححر 

السغمؾم، واذا تباعدت ديار العرب فاإسالم يجس  ويقححرِّب، واذا تفرقحح  األىححؾاء والذححي  فاإسححالم يؾحححد. لححذا 
بش  اإسالم، وف  مراوحاو ىذه يؤكد دعؾة  راوح الذاعر بيؽ دعؾة أبشاء العرو ة الا  تجسعيؼ لغة واحدة و

 األمر  د جظير.و ؾب الشفرة لشجدة السدمسيؽ ف  فمدظيؽ وأن 
، دالسححال والعاححاد، عححؽ طريححق  فياجو إلى اساشفار أول  الشخؾة والسروءة لسححؤازرة الذححعى الفمدححظيش  األبحح ِّ

                                 
اُء  حجعان السعجحؼ الؾسحيى كمسحة ، الذحرت.ٔ) حَرت: أ حدَّ حَرت مؾضحٌ  كثيحر اأُلْسحد ، يقحال: ىحؼ ُأْسحد الذَّ الذحجر  : َسحةاأَل َ  ل الذَّ

 السعجؼ الؾسيى .وآ ام وا ام، أَ ؼ، : الكثير السمّاف. والجس 
 
 معجؼ السعان  الجام  اسؼ سحاٌب كثيٌف قاتؼ ترحبو عؾاصف الرَّعد السظيرة،) :َصيِّى ل الديؾانٕ)
 الذكاء : الذسس.ل ٖ)

  ٓٔالديؾان ،  ص    ٗ)
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ترؾير دعض مذححاىد الرححؤس اإندححان  الححذي يذيذححو الفمدححظيش ، وأدذحح  صححؾر الرححؤس أن يعححزَّ عمححى أبشائححو 
رضححعات، وأصححاب األيححامى والياححامى الرححؤس ت ميؽ قؾتيؼ اليؾم  والذي دو قؾام حياتيؼ . فقد  ف ضرا الس

 :لٔ)والذقاء لفقد العائ . يقؾل
للللللللللللَة أحسللللللللللللد    مللللللللللللن م ملللللللللللل  الخمفللللللللللللا  أم 
ن   شابلللللللللللللللله للللللللللللللله   تملللللللللللللللل األيلللللللللللللللاَم  عز 
 ذار الف للللللللللللللللللللي  تفقللللللللللللللللللللدت لح اتلللللللللللللللللللله  
لللللللل   ثللللللللدي ا للللللللل  ت لللللللل  ْر   ويلللللللله الرضللللللللي   يس 
لللللللفاد  وَ ْضلللللللر     َب  لللللللي الر    ونلللللللرى ا لللللللن َيْعلللللللر 
ين  َ لللللللللللدْ   أنشلللللللللللاذ علللللللللللن إسلللللللللللعا ه  واللللللللللللد  
لللللللر   لللللللي لللللللم   الشدلللللللي  َيس   هلللللللل ملللللللن عوا  
للللللللدى  كلللللللللب يجللللللللود  بسللللللللا اسللللللللت اَ   سللللللللا الش 
للللللللللللللللللللر وْحللللللللللللللللللللَد     ال تشجللللللللللللللللللللدوه   بالتحد 

 

 نبللللللللللللللأ  ي ضللللللللللللللر للللللللللللللله الفلللللللللللللل اد  هبللللللللللللللا َ  
  للللللللللللللل س  وه لللللللللللللللن  الرلللللللللللللللامتات  حيلللللللللللللللا َ 
سللللللللللله  َصلللللللللللَباح مدلللللللللللا َ   ملللللللللللن  لللللللللللا  يْ ع 
للللللللللللللل ا َ    يللللللللللللللله ال لللللللللللللللوارث  لمرضلللللللللللللللي    

للللللللللللللر     سللللللللللللللا يذللللللللللللللا  رَدا َ  –َ ْملللللللللللللل   َيج 
  ضشَشلللللللللللللللللا و خلللللللللللللللللا َ  عقلللللللللللللللللد ا ت   لللللللللللللللللا

لللللللللللللللللا َ   َسلللللللللللللللللَحر   َ ْهلللللللللللللللللر حديقلللللللللللللللللة  َ ش 
لللللللللللا عمللللللللللل  ملللللللللللن ي ْج  للللللللللللو  َع لللللللللللا َ   و ف 
لللللللللللللللللللللر ال يللللللللللللللللللللل يه عشلللللللللللللللللللللا َ   إ  التَحد 

 
يؤكده فحح  أكثححر مححؽ مؾضحح  عمححى ضححرورتو  فانو -ف  نغر الذاعر -واذا كان الجياد ىؾ الح  األوحد
يؽ ال يرقرححؾن فحح  مححؤمؽ إاّل وال عمى يد ىؤالء األنذال الححذ  -اليؾم –عؽ طريق ترؾير معاناة الفمدظيشييؽ 

ذمة، فقد أجذوا عمى عاتقيؼ ميسة ىدم بي  السقدس" أولى القرمايؽ وثال  الحححرميؽ " ولححؽ ياحقححق ليححؼ ذلححػ 
 :لٕ)إال دالقزاء عمييؼ فجدوا ف  تعذيريؼ والاشكي  بيؼ يقؾل ماحدًرا

 هلللللللللات  مدللللللللل ضن الحلللللللللديو علللللللللن الللللللللل  
 وأعلللللللللللللللللد  لمع لللللللللللللللللرب  ال لللللللللللللللللراذ    يفلللللللللللللللللة  

للللللللللللللداهش ا يع للللللللللللللضه  عهللللللللللللللد  الحميلللللللللللللل   م 
 يدلللللللللقضه  الدللللللللل  ال علللللللللا    للللللللل   شللللللللل وا
 يهتلللللللللللل  مللللللللللللن  للللللللللللرب  لرؤيللللللللللللة  ثاكللللللللللللل  
موَعهللللللللللللا  أ يحدلللللللللللل  القاسللللللللللللي الفلللللللللللل اد د 

 

 خمعللللللللللللللف يللللللللللللللدا  عملللللللللللللل  الضهللللللللللللللود وال َ  
  تاكلللللللللللللللللللللللللة أو  عشلللللللللللللللللللللللللة نجللللللللللللللللللللللللل  
 ويدللللللللللللللومه  سللللللللللللللوَ  العلللللللللللللل اب َعللللللللللللللدا 
 عا للللللللللللللللاه  َشللللللللللللللللْهَد ال لللللللللللللللل ذ ريللللللللللللللللا 
للللللللللللللهدا َ  َهللللللللللللللا الذ  للللللللللللللل دمع   تب للللللللللللللي  ها  

للللللللللللللللللْهبا ودذ الذللللللللللللللللللهضد  السللللللللللللللللللا  وال  ر 
 

 :ٖل)تحس  معيا حدرة بيِّشة فيقؾل سامقىويخااؼ قريدتو د بياٍت مؽ الحكسة تمخص الفكرة وتؤكدىا ف  ذىؽ ال
 إال عمللللللللللللللل  أيلللللللللللللللد  ت لللللللللللللللي   سلللللللللللللللخا َ   ال تللللللللللللشه  األو للللللللللللا  مللللللللللللن   واتهللللللللللللا

                                 
 ٕٔل الديؾان ص ٔ)
  .ٓٔ، ٜل الديؾان ص ٕ)
 . ٖٔن ص ل الديؾاٖ)
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ا و    ملللللللللللا سلللللللللللاد  لللللللللللوذ أشلللللللللللربوا شلللللللللللح 
للللللللللللللَن السللللللللللللللرو ة أ  ت شللللللللللللللاَدى لمتللللللللللللللي  أم 
 تبغلللللللللللللي الشجلللللللللللللاة وال  هلللللللللللللاد لسلللللللللللللدنم  
 إ  تحدلللللللللللل وا الللللللللللللبخ   أحيللللللللللللاَ  وهلللللللللللل ْ 

 ضللللللل مللللللن مثللللللل الحجللللللارة  للللللي الللللللورى لللللللو  
 بدللللللللللِّ الضهللللللللللود  إللللللللللل  الضهللللللللللود أكفهلللللللللل 
 ومتلللللللل  أرى  للللللللومي  للللللللد اسللللللللتبقوا العلللللللل 

 

  مغللللللللللللللوا الدللللللللللللللسا  شللللللللللللللجاعة  وذ كللللللللللللللا َ 
  ضهلللللللللللللللا الشجلللللللللللللللاة وال يخضللللللللللللللل  ن لللللللللللللللدا 
لللللللللللللللللللفا  وال يدلللللللللللللللللللي   َدوا َ   ي ْبغلللللللللللللللللللي الذ 
للللللللللللل  السدلللللللللللللام  ي مسلللللللللللللوا األحيللللللللللللللا َ   ص 
 للللللللللللل  أْعللللللللللللد   للللللللللللي تسثضمللللللللللللي الللللللللللللبخ  َ 
 بالسللللللللللللللال مللللللللللللللن  يزللللللللللللللا  أو صللللللللللللللفرا 
وا َ   (1)بدلللللللللللللخا   للللللللللللل    ي دلللللللللللللم  اللللللللللللللر 

 
 وبعد 
فقحححد ا حححاسم   القرحححيدة عمحححى العديحححد محححؽ الخحححؾاطر الجزئيحححة والاححح  يسكحححؽ تجسيححح  جيؾطيحححا فححح  أسحححالك  

 ماقار ة نحررىا ف  جؾاطر كمية أىسيا:
  كاة الذاعر وتحدره عمى حاضر فمدظيؽ األليؼ وماضييا الزاىر.  -ٔ
 د أرض فمدظيؽ، واساشظاق الذكرت.اسايظان الييؾ  -ٕ
 السعانة عؽ ىذا الؾطؽ الدميى والعزيز عمى قمى ك  مدمؼ والاآزر معو. خسيفاساشياض اليسؼ لمجياد لا -ٖ

ألقى الذاعر جؾاطره إلقححاًء غشائًيححا مؾقًعححا عمححى أوتححار نفدححو الحزيشححة السحشقححة، مرححؾًرا حححال فمدححظيؽ فحح  
اثشاء فحح  األبيححات مححؽ الرادحح  إلححى الثححامؽ لماعريححر عححؽ  ماضحح  مظم  القريدة، واسححاغ  أسححمؾب الشفحح  واالسحح

 فمدظيؽ الزاىر ت كيًدا عمى تمػ الر ؾا الغشاءة بار ايا السباركة.
و شححداء البعيححد يحححذر العححدو اإسححرائيم  مححؽ العححرب فيححؼ  ححشس يحح بى الزححيؼ، وفحح  ىححذا إحيححاء لمسذححاعر 

 ، حاى ييى لشررة أجيو. األصيمة والذيؼ الشريمة الا   ر  عمييا العر   الرسيؼ
فالسزحححسؾن فححح  الاجر حححة، عرَّحححر عحححؽ فكحححره وفمدحححفاو فححح  الحيحححاة، كسحححا ا حححاس  عمحححى نغحححرات ا اساعيحححة 
ومزحححاميؽ سياسحححية تشرثحححق عحححؽ رؤيحححة إسحححالمية لحححشفس مؤمشحححة تؾاقحححة لحيحححاة ممؤىحححا الدحححالم والحريحححة فححح  عححح  

بؾاسحح  و ححباب مخمرححيؽ غيححؾريؽ  اإسالم، ماظمعة لاحقيق أمِ  طالسا تظمع  إلى  تحقيقو عمححى يححد ر ححال
عمحححى أوطحححانيؼ ال يسمحححؾن عحححؽ الحححذود عشحححو والحححذب عحححؽ حياضحححو، محححؾتيؼ فححح  سحححري  حرياحححو غايحححة وأمشحححو أمحححٌ  

والقرححيدة مظمعيححا  ححكؾت وقححد تخمميححا العديححد مححؽ األغححراض الرئيدححة كالحساسححة ، والفخححر،  يذيذححؾن أل مححو.
 والؾصف، واليجاء، والحكسة، والشقد اال اساع .

عبارة عححؽ تجر ححة  ححعؾرية حيَّححة صححؾرت أفكححاره فحح  وضححؾح، ألنيححا ترححدر  -عمى ما تقدم  -  والقريدة

                                 
 ل الأْلواُء : ضيُق السذيذة.  السعجؼ الؾسيى،ٔ)
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عؽ إيسان قؾي دالفكرة، وتعكس عاطفة صححادقة تجححاه أبشححاء ديشححو، فيحح  تؤكححد ضححرورة أن تكححؾن ىشححاك وحححدة 
ا قؾمية، وأن أي مكان يزححؼ بححيؽ البايححو مدححمًسا يعححد وطشححو ووطححؽ كحح  مدححمؼ، ويشبغحح  عمححى السدححمسيؽ  سيًعحح

 الدفاا عشو والذب عؽ حياضْو.
، وأ ححار إلححى األمححة اإسححالمية فحح   ةقرححيدالوقححد تكححرر  ححذر كمسححة "عححرب" دسذححاقاتيا ثححالث مححرات فحح  

 أحدىسا  اء بمفظ أمة أحسد واآلجر  اء بمفظ الديؽ. –مؾضعيؽ مشيا 
" فحح  أي كسا وردت كمسة الؾطؽ فحح  القرححيدة نفدححيا وعشحح  بيححا مححا يحؾيححو السكححان مححؽ "عححرب ومدححمسيؽ

 مكان عمى و و البديظة مرتيؽ. 
 الرم. وحدةدعوته إل   -

 ن رححرؾ يلظمسححا دعححا الذححاعر إلححى االعارححام والؾحححدة بححيؽ العححرب والسدححمسييؽ ، فريححذه الؾحححدة ياحقححق مححا 
يبححارك الؾحححدة القؾميححة بححيؽ العححرب والاححرك أيححام ،  فشححراه  أمححانوالذيش ف  أمححؽ و الحرية واالساقالل  مؽ إليو

ويدعؾ إلى االعارام ، ووحححدة الرححف لمشيححؾض داألوطححان ويذحححذ  لٔ)هٖٖٗٔسى ف  دمذق الحرب العغ
طريححححق الشرححححر،والذي قؾامححححو الادححححمح دححححالعمؼ واالتحححححاد واعححححداد العححححدة، والرححححرر وقححححؾة العزيسححححة   رسححححؼاليسححححؼ ب

 والذجاعة والبدالة واإقدام .
 و   سلللللللللللللاورت بعللللللللللللل  القملللللللللللللوب ضلللللللللللللغضشة       

 وى    قللللللللد يدللللللللتفض  الرلللللللل  مللللللللن سلللللللل رة الهلللللللل
 و للللللللللللل  ع ثلللللللللللللف ريللللللللللللله الخللللللللللللل    وحلللللللللللللدة          

  لللللللللللللل ح شللللللللللللللعور وهللللللللللللللو أسللللللللللللللعد  للللللللللللللال             
 شللللللللللللللللللللعور  عمللللللللللللللللللللل   اتحلللللللللللللللللللللاد  قلللللللللللللللللللللوة                 

 لشلللللللللللا هسللللللللللل  تدلللللللللللسو إلللللللللللل  العمللللللللللل  ر علللللللللللة           
 ولللللللللللو  ضللللللللللل  للللللللللي  للللللللللرس الغ الللللللللللة ح سللللللللللة        

 

 وعللللادت مللللن البغزللللا   الحذللللم البللللالي 
 وتخزلللللللل أزهلللللللار الربللللللل  بعلللللللد إمحلللللللال

 ت لللللل  مللللللن  شيانهللللللا  ضللللللر أ لللللل ل وللللللل 
 يمللللللللللل  شلللللللللللعوثا تحلللللللللللف وار  أظللللللللللل ل
  علللللللللللللل ذ    للللللللللللللداذ  لللللللللللللل حراز آمللللللللللللللال
 وهبلللات بعللل  الشلللاس ترللل و إلللل  السلللال
 عر شللللللللللللا بأب للللللللللللار وعللللللللللللدنا ب صللللللللللللال

 
، تحدححره عمححى إلغححاء الخالفححة اإسححالميو ، والاحح  كانحح  مححؽ أبححرز مغححاىر ومؽ مغححاىر إ ححادتو دالؾحححدة 

 لٕ) لخالفة اإسالمية:الؾحدة بيؽ السدمسيؽ ، يقؾل مخاطبا ا
  لللللللللللوذ  السلللللللللللا وصلللللللللللمور           ملللللللللللا خ للللللللللل  

 حرسلللللللللللللور أحقابلللللللللللللا وحمللللللللللللل  صلللللللللللللضته           
 كشللللللللللف الو للللللللللار عملللللللللل  و للللللللللو   لللللللللل اته          

 واعتلللللللللللل  باسللللللللللللسل عرشلللللللللللله  هجللللللللللللرور 
  للللللللللللللي الخللللللللللللللا قضن ألنهلللللللللللللل  حرسللللللللللللللور
 واألمللللللللللللن إ  ن للللللللللللروا بعللللللللللللضن ضللللللللللللحور

                                 
 .ٜٔٔل الديؾان ص ٔ)
 .ٙٙٔ، ٖٙٔل الديؾان ص ٕ)
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 كشللللللللللف الب ولللللللللللة تلللللللللل در  نللللللللللار الللللللللللو  
 مللللللللللللا زلللللللللللللف سللللللللللللسِّ  لللللللللللل دة خرزاتلللللللللللله

 نهللللللل  الللللللل عي  وملللللللا رعللللللل  عهلللللللد التلللللللي         
  للللللللللرح الخمفللللللللللا  وحللللللللللاد وهللللللللللو م فللللللللللر  

 الخ  للللللللللللة  انبللللللللللللا علللللللللللل رو  إذ أ رلللللللللللل 
 مللللللا بللللللال  دلللللل اس الذللللللريعة ضللللللا   للللللي 
 والقللللللللللللللللللوذ  للللللللللللللللللوذ  دمحم  إ  زح حللللللللللللللللللوا 
 وهللللللللللللللدا  حرللللللللللللللن ال أري للللللللللللللة متللللللللللللللر 

      

 والشرلللللللللللللر يعقلللللللللللللد بالقشلللللللللللللا السذللللللللللللل ور
 أمللللللللللللللللل  بلللللللللللللللللأ م   ديلللللللللللللللللة تفللللللللللللللللللديل
 للللللللوال اسلللللللسها ملللللللا صلللللللال صلللللللول مملللللللور

 ا  عللللللللللللن مشها هللللللللللللا السدللللللللللللمورنذللللللللللللو 
 ومحلللللللللا اسلللللللللسها لض يلللللللللل  لللللللللضن شللللللللل ور 
 !أ للللللللللل  الدياسلللللللللللية ضللللللللللليعة الستلللللللللللرور 
 علللللللللن هديللللللللله ا تحسلللللللللوا شلللللللللعاب الشلللللللللور
 وز ضلللللللللللللللر لضلللللللللللللللو ال صلللللللللللللللياح ديلللللللللللللللور

     
عمى حال الذرق الذي ىا ر إليو عًشا مشو، أن يجده حًرا طميًقا يقف  -ف  مؾض  آجر -يردي تحدًراو 

 الكمسة، إذا دو جشؾًعا  باًنا مظ ط  الرأس. ، مدسؾاليامةف  و و العدو، مرفؾا ا
 :لٔ)يقؾل مرؾًرا ما رآه مؽ ضعف الدولة العثسانية أمام قشاص  الدول األور ية

للللللللللللللللللللللللللللة س    للللللللللللللللللللللللللللضن الجللللللللللللللللللللللللللللوان ه ه 
للللللللللللللللللي الع لللللللللللللللللل   نهزللللللللللللللللللف  َسللللللللللللللللللا تبغ 
 أدَملللللللللللللللللللللللللللللللللل    لللللللللللللللللللللللللللللللللل اد   أ  أَرى ال
ياَسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَة أم ت لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي  وأَرى س 
للللللللللللللللللا  شللللللللللللللللللف    للللللللللللللللللي   هجللللللللللللللللللرت   وم 
لللللللللللللللللرَ  َلللللللللللللللللل  للللللللللللللللل ف  هللللللللللللللللل ا الذ   وحد 

لللللللللللللللللللللللللوَد إذا تَزلللللللللللللللللللللللللا يَدللللللللللللللللللللللللل    ه   الج 
 ويقللللللللللللللللللللللللللللللول  يللللللللللللللللللللللللللللللوَذ أ ث لللللللللللللللللللللللللللللله  

 تدللللللللللللللللللللس وا إللللللللللللللللللللل  أَمللللللللللللللللللللد  بعضللللللللللللللللللللد   
 والعلللللللللللللللللللللللل ذ   الدللللللللللللللللللللللللي   الفريللللللللللللللللللللللللد  
لللللللللللللللللم    لللللللللللللللللي   ضلللللللللللللللللود   أ للللللللللللللللل َذ ترس 
(2) 

   لللللللللللللللللي  بَزلللللللللللللللللة  الَخرللللللللللللللللل   العشضلللللللللللللللللد  
لللللللللللللللللللللللضد    (3)أن لللللللللللللللللللللللار ه    ضلللللللللللللللللللللللَف الَقر 
للللللللللللللللضد   ش   (4)ي للللللللللللللللَرح عملللللللللللللللل  َعهللللللللللللللللد  الر 

هلللللللللللللللللود    َيَقلللللللللللللللللف  اللللللللللللللللللب  د  عَمللللللللللللللللل  الج 
يلللللللللللد   لللللللللللن َم    بعلللللللللللَ  األَسللللللللللل : َهلللللللللللل م 

                                 
 .٘ٚل الديؾان ص ٔ)
 ل ترسف: تسذ  مذ  السقيد.ٕ)
 ل بي  القريد: يقال بي  القريدة أي أنفس أبياتيا وىؾ مث  ف  الشادر والغريى، وتفزي  دعض الذ ء عمى كمو. ٖ)
جامس جمفاء الدولة الذباسية فح  العحراق،  :أبؾ  عفر السيدي بؽ السشرؾر الذباس ، د: ىؾ ىارون الر يد بؽ دمحمل الر يٗ)

وافاحدت مشحو مسمكايحا ددحبعيؽ ألحف ديشحار تبعح  لحو  واله أبؾه غحزو الحروم فح  القدحظشظيشية، فرحالحاو السمكحة إيريشح  وأ يرىؼ،
ىحححل فقححام د عبائيححا، وازدىححرت الدولححة فحح   ٓٚٔدعححد وفححاة أجيححو اليححادي )سححشة إلححى جزانححة الخميفححة فحح  كحح  عححام. بؾيحح  دالخالفححة 

وكحان الر حيد عالسحا دحاألدب وأجبحار العحرب والححدي  والفقحو، فرحيحا، لحو محاضحرات مح  عمسحاء عرحره،  حجاعا كثيحر  .أيامو
دحاب جميفحة محا ا اسح  عمحى الغزوات حازما كريسا ماؾاضعا، يحج سشة ويغزو سشة، لؼ ير جميفة أ حؾد مشحو، ولحؼ يجاسح  عمحى 

دار العمححؼ لمساليححيؽ ٕٙدادححو مححؽ العمسححاء والذححعراء والكاححاب والشححدماء. يشغححر األعححالم، جيححر الححديؽ الزركمحح  الجححزء الثححامؽ، ص 
  م.ٕٕٓٓالظبعة: الخامدة عذر،
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للللللللللللللللللللللللللللله   َذا الَسجلللللللللللللللللللللللللللللال   أن    للللللللللللللللللللللللللللل  
 

م لللللللللللللللل   الَولضللللللللللللللللد    (1)َمللللللللللللللللن ضلللللللللللللللليق ه  خ 
 

فالسقظؾعة تعرر عؽ ثشائية الحال كسا يراىا الذاعر، فححاذا كححان الساضحح  مذححرق، دقححؾة ر الححو و دححالايؼ، 
 و جاعة حاكسيو، فان الحاضر قاتؼ مغمؼ دخشؾا أبشائو وجيبة أمانيو.

ر حبو  لؾطشو، يدعى  اىدا عمححى إيقححاظ الحسيححة ويذححي  فذعره ف  الجانى الؾطش  فؾق ما يرؾ و عد  
رححغار ، وىححؾ يذححيد ببدححالة الذححجعان مسححؽ ضححر ؾا لاألنفة مؽ الححذل وا اروح العزة  ف  الشفؾس، و يبع  فيي

 أروا األمثمة ف  الدفاا عؽ ديشيؼ وأوطانيؼ.
 :شعر ال  يعة  -

مؽ الشفس الا  تذيش الساعة ف  مذاعر الخزر وحرك  فيو كؾا -دخالبايا و ساليا –أثارت الظريعة 
ىذه الظريعة، فاراه يذوب فييا حبا وسروًرا، ويشرري ف  وصفيا وترؾيرىا ، فاذا اسارعى نغره مشغًرا بححديًعا 
وأثار مذاعره أجذ ف  ترؾيره ترؾيًرا جاطفا، بيد أنححو يعكححس الكثيححر مححؽ الغححالل الاحح  انظبعحح  عمححى مححرآة 

دسشغؾر مغاير لظريعاو ، فاراه يرححؾر ولححؾج الميحح  فحح  الشيححار درححؾرة نفدو و الا  تشغر إلى األمر العادي 
 :لٕ)عدوانية قاسية ، وك ن المي  وحش ضار ىجؼ عمى فريداو فررعيا وتركيا مدر ة بدمائيا،  فيقؾل

لللللللللله    هلللللللللل ا الللللللللللد    ا تللللللللللال الشهللللللللللار ودس 
 ملللللللا حسللللللللرة الذللللللللف  التللللللللي ت للللللللدو سللللللللوى 

 

ا  دما للللللللللللللله   تحللللللللللللللف التلللللللللللللللراب م َزلللللللللللللللر   
 ار نحللللللللو ردا لللللللللهنزلللللللله مللللللللن اللللللللللدذ  لللللللل

 
وال  ػ أن ىذه نغرة سؾداوية تشؼ عححؽ حححزن ألححّؼ دالذححاعر، ولعمححو يرمححز دالححد ى إلححى ىححذا العححدو الغا ححؼ 

 الذي ح  د رضو فدمى أمشو واساقراره ،و ّدل أمشو جؾفا وضياءه عالما.
 لٖ) ايا.ومؽ أ س  صؾر الظريعة عشده قؾلو مرؾًرا ذو ان الثمؾج عمى األ جار وقد لفحايا الذسس ف ذاب

                                 
 ل الؾليد: السؾلؾد حيؽ يؾلد، يزرب دخمقو السث  ف  الزيق.ٔ)
مؾسحؾعة األعسحال الكاممحة لإلمحام دمحم الخزحر حدحيؽ، اعاشحى بيحا / عمحى الرضحا  ل ديؾان الذاعر "جحؾاطر الحيحاة " ضحسؽٕ)

الخيحال فح  الذحعر العر ح ، م ، وفح  كاادحو، ٕٓٔٓه ٖٔٗٔ، دار األنؾار." سحؾرية، لرشحان، الكؾيح ، ٜٔالحديش  ص 
 اجاالف ف  رواية األبيات فجاءت عمى الشحؾ الاال 

 ر ودسو         تح  الاراب ُمَزرًَّ ا بدمائوقا  الد ى ىذا الشيا                     
 فخذوا مؽ الذفق الذيادة إنو        لظخ مؽ الدم نال ذي  ردائو                     

األعسحال الكاممحة لإلمحام  يشغر " الخيال ف  الذعر العر ح  ودراسحات أدبيحة، اإمحام دمحم الخزحر حدحيؽ، ضحسؽ مؾسحؾعة 
 ،مٕٓٔٓه ٖٔٗٔ، الكؾي ، األولىلرشانسؾرية، دار األنؾار." ،ٕٛص –ش  اعاشى بيا / عمى الرضا الحدي

 .ٖٔل الديؾان ، ص ٖ)
األعسحال الكاممحة لإلمحام  يشغر " الخيال ف  الذعر العر ح  ودراسحات أدبيحة، اإمحام دمحم الخزحر حدحيؽ، ضحسؽ مؾسحؾعة 

 ،مٕٓٔٓه ٖٔٗٔي ، األولى، الكؾ لرشانسؾرية، دار األنؾار." ،ٕٛص –اعاشى بيا / عمى الرضا الحديش  
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للللللللللنْ   ندلللللللللل  الغسللللللللللاذ لهلللللللللل   األشللللللللللجار م 
للللللللح  بأشللللللللع ة   للللللللْس   َتْبَعللللللللو   للللللللي الز   والذ 
 َ َبَ لللللللللْف ل َ ْذلللللللللم  حجا هلللللللللا أو ملللللللللا تلللللللللرى 

 

 َ لللللللللللللللْ ل  الثملللللللللللللللوج َ را  ع لللللللللللللللا و   بلللللللللللللللا 
 تدلللللللللل و عملللللللللل  تمللللللللللل الثيللللللللللاب نواهبللللللللللا
 ع راتهللللللللللللللا  للللللللللللللضَن الغ رللللللللللللللو   َسللللللللللللللَواك با

 
  الخححالب تححؾح  أيزححا دحححى الذححاعر لمدححار وان كححان عاىرىححا يححؾح  بيححذا السذححيد الظريعحح -والرححؾرة 

 والحجاب لمسرأة ، ويعرر عسا يؤمؽ دو، وقد أوح  صؾرة السرأة دحجابيا وسارىا وعفايا لو بيذه الرؾرة .
وكثيرا ما ياخذ مؽ دعض مغاىر الظريعححة سححرياًل لرحح  أ ححجانو، وترححؾير تجر اححو, ويجعحح  ذلححػ معرا ححا 

 .لٔ)هٖٔٙٔالبحر داألسكشدرية سشة  لارؾير لؾاعج الشفس, يقؾل وىؾ عمى  اطب
َزللللللللللللللللللل ب   حسلللللللللللللللللللاذ  لللللللللللللللللللر  َبْحلللللللللللللللللللر  خ 
 يحللللللللللللللللللللللوذ عميلللللللللللللللللللللله يحدللللللللللللللللللللللبه ذالال  
   للللللللللار الدللللللللللرب يبغللللللللللي الللللللللللورد علللللللللل ب ا
لللللللللللللللْن َ لللللللللللللللَدمْيل َعلللللللللللللللْن ورد  وبضلللللللللللللللل    َ ر 
 ومللللللللللللللللْن َيْ فللللللللللللللللر  للللللللللللللللورد  مدللللللللللللللللت اب
 و يلللللللللل  ي ضلللللللللل   لللللللللللي عللللللللللي   وأْرضلللللللللل 

 

ا   ت علللللللللللللل   موَ لللللللللللللله  الحضتللللللللللللللا   سللللللللللللللْبح 
لللللللللللللللللللا  ولسلللللللللللللللللللا ذا للللللللللللللللللله ألفلللللللللللللللللللا  ممح 

لللللللللللحا وللللللللللللو رشلللللللللللحف بللللللللللله  ال ضلللللللللللدا  رش 
 و للللللللللللللل لمللللللللللللللشف  إ  عا تلللللللللللللله مرحلللللللللللللل 
ا وصلللللللللللللللبحا   لللللللللللللللورد  آسلللللللللللللللن  دلللللللللللللللق 
 يهلللللللللللل   هللللللللللللا العللللللللللللدا سلللللللللللليفا ورمحللللللللللللا

 
وال  ػ أن أسف الذاعر عمى ما أل إليو حال وطشو وراء صياغاو الكثير مؽ الاجححارب مححؽ ىححذا الشححؾا 

 وقد أ اد الخزر ف  وصف إحداساتو إزاء ما يرف . 
 :لٕ)ا تخمفو مؽ مظر جسيفيقؾل مرؾًرا طريعة الرياح الميشة وم

 هللللل   الشدلللللي    رلللللو  اللللللروض  لللللي َسلللللَحر  
 لللللللل   الح يللللللل   عمللللللل  سلللللللْس   الغسلللللللاذ  أملللللللا

 

 كسللللللللللللا يهلللللللللللل   شللللللللللللا  الغللللللللللللادة الللللللللللللَوَترا 
َرَرا للللللللللللللله  د   تلللللللللللللللرا   يحثلللللللللللللللو عمللللللللللللللل  أدواح 

 
فقححد  -لٖ)كسححا يقححؾل أ/ أحسححد بححدوي  -فذححاعرنا نحح ت عححؽ أن يكححؾن آلححة مرححؾرة يشقحح  إليشححا جالليححا مححايراه 

 إحداساتو  وانظباعاتو إزاء السؾصؾف  . حدثشا عؽ
ويححذكره  " نيحح  مرححر" وضححفافو الخالدححة دظريعححة تححؾنس األجححاذة ، وكثيححرا مححا كانحح  الظريعححة فحح  مححؾطؽ 
الذاعر وف   البالد الا  زارىا أو اسححاؾطشيا مححدعاة  لاححذكر وطشححو وترححؾير حبححو لححو و ححؾقو إليححو ، والاغشحح  

                                 
 .ٛ٘ل الديؾان ص ٔ)
 .ٛٓٔل الدابق ص ٕ)
 .مٜٜٚٔنيزة مرر لمظباعة والشذر، الفجالة،  ، دارٕٛٚلأسس الشقد األدب  عشد العرب، ص، ٖ)
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 :لٔ)دسرر إلى الروضة دجسال طريعاو، يقؾل وقد عرر  در الشي 
 ع للللللللرت  عملللللللل   دللللللللر  أرى الشضللللللللَل تْحَتلللللللله  
 صلللللللللللللرا   و لللللللللللللردوس  وسمدلللللللللللللال  لللللللللللللوَثر

 

 (2)إلللللللل  روضلللللللة   اشلللللللتقف مشهلللللللل ز لللللللوا  
 وملللللللا  للللللليم  أشلللللللوا ي سلللللللوى وهللللللل  نضلللللللرا 

 
 فيذا السشغر الرائق لجدر الشي  ومشي  الروضة ذكره بشير زغؾان ف  تؾنس

ت الاجر ححة عشححد الخزححر فححان الاقححدم الحزححاري ومغححاىره، واذا كححان  سححال الظريعححة ُيعححدُّ مححؽ أكثححر مرفححدا
كان لو أثره الؾاضح ف  إثححراء تجر اححو، وتؾليححد صححؾر  سيمححة تعكححس واقًعححا حزححارًيا ممسؾسححا د سححمؾب  سيحح ، 
مؽ ىذه السغاىر تظؾر سر  الشق  والسؾاصالت مؽ قظارات وطائرات تعمححؾ الدحححاب ، وتذححق عبادححو، كسححا 

عمى نق  راكريو ددححيؾلة وسححرعة واندححيابية ، يقححؾل وقححد ركححى القظححار ألول  تعجى مؽ سرعة القظار وقدرتو
 :لٖ)مرة وسار دو بيؽ دداتيؽ دمذق 

 تدلللللللللللحبه لللللللللللل   الق لللللللللللار  شلللللللللللا والشلللللللللللار
 ومن عجا   ما تدريه

 مللللللللللللا  للللللللللللضن را لللللللللللل  أشللللللللللللجار وأنهللللللللللللار 
  وذ يقادو  لمجشات بالشار

أنفاسححو الحححاّرة مرححؾًرا    لٗ)اا األىحح دعححد ود ٖٖٗٔويقؾل ف  مدححير القظححار مححؽ دمذححق إلححى األسححاانة سححشة 
ومذححريا نفدححو وىححؾ فحح  ىححذه الحالححة دالقظححار وقححد ددححظ  الاحح  تشبعحح  مححؽ صححدره وتجححيش  يذححان السر حح ، 

قزبانو عمى الظريق يخاححرق الحححدائق والبدححاتيؽ، ويعسحح  محركححو دححاالحاراق الححداجم  لمدححؾالر مرححدرا دجانححا 
اياو ، ومريشا أن القظار رغؼ ىذا  أفز  حاال مشححو إذ أنححو يجححري كثيفا، وىذا ديدنو ذىادا وايادا حاى بمؾغ غ

 ويحرق وقؾده بيد أن  سمو مجس  ال مردد كذسمو ىؾ. 
لللللللللللللللللللا  للللللللللللللللللل ات الو لللللللللللللللللللود إذ د  أنفاس   أرد  
 ومللللللللا أنللللللللف مثمللللللللي يللللللللا   للللللللار و   نللللللللأى 
  ساللللللللللللللل تمقللللللللللللل  ز لللللللللللللرة بعلللللللللللللد ز لللللللللللللرة

 

 رمتشلللللللللي ملللللللللن ال لللللللللضن الس ذلللللللللف   رواشللللللللل  
 بللللللللللل الدللللللللللضر تغذلللللللللل   مللللللللللدة  وتفللللللللللار  

 ل إذ ت للللللللللللو  الفلللللللللللل  متشاسلللللللللللل وشللللللللللللسم
 

 .وبعد
عححؽ الححثمج وولححؾج الميحح  فحح  الشيححار  -غالبححا-فؾصف الظريعة عشد الخزر تسيز دعرض نساذج قرححيرة  

 وعؽ دعض السخارعات الحزارية الحديثة وقد وعف صؾره عؽ الظريعة لارؾير نفدو الحرت.
 :والسراس ت والس ارحات الردا ة  -

                                 
 .ٕٕٛل الديؾان ص ٔ)
 ل زغؾان: نير ف  تؾنس.ٕ)
 .ٛٓٔل الديؾان ص ٖ)
 .ٕٙٔل الديؾان ص ٗ)
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 الردا ة -أ
ره تجححاه عظالسححا عرَّححر عححؽ مذححامف, ر عشححد الخزحح الاجر ححة مرفححدات كرححرمححؽ أ ولحح ق والؾفححاءيالرححدحححى 

، وكححؼ جححف ى ححكأو و ؾقو إليو، وترؾير األلؼ الذي يمؼ دو إذا مححرض  فراقوله دو دة و  ,صديقو وحبو لو
 . ووطرب إعجادا دخالل

 :لٔ)يقؾل مرؾًرا مجمًدا ضسو و عض أصدقائو
 تلللللللللللللللللله مللللللللللللللللللن ر للللللللللللللللللاد  وأديلللللللللللللللللل  أيق 

لللللللللل  للللللللللاب  للللللللللي  ْفش لللللللللله  فالشعللللللللللاس  وظش 
 وصلللللللللللللللحا باسلللللللللللللللس ا وحيلللللللللللللللا  أبرلللللللللللللللر
 نحللللللللللللن نهللللللللللللوى للللللللللللله الهشللللللللللللا ة ل للللللللللللنْ 

 

 لشرلللللللللللللللضد اإليشلللللللللللللللاس ملللللللللللللللن ألفاظللللللللللللللله 
لللللللللللللللي  نلللللللللللللللار  ا تياظللللللللللللللله  ر قلللللللللللللللة  أ  ت ه 
 نلللللللللللللا البذلللللللللللللر  لللللللللللللال  لللللللللللللي ألحاظللللللللللللله
 حللللللللللللر  شللللللللللللْو   دعللللللللللللا إللللللللللللل  إيقاظلللللللللللله

 
 :لٕ)ويقؾل أيزا

 حشانيللللللللللل مللللللللللا التسثللللللللللال باعللللللللللو سللللللللللموة          
 أسلللللللللللي  بللللللللللله  ر لللللللللللي أل فللللللللللل  لوعلللللللللللة

  

 علللللللللن علللللللللضن السحللللللللل  ح ضللللللللل  إذا  لللللللللاب 
  ضلللللللللل داد  للللللللللي  م للللللللللي السذللللللللللو  لهضلللللللللل 

 
 :لٖ)قائال صديقوتجاه  ويرؾر مذاعره

 مللللللللللللللللللَ  الفللللللللللللللللل اد و نسلللللللللللللللللا أح  تللللللللللللللللله
   فلللللللللرت  مشللللللللله برلللللللللاح  إ  َيلللللللللْدر  ملللللللللا
 ودريللللللللللف مشلللللللللله   سللللللللللا درى مشللللللللللي  تلللللللللل 

 

 الللللللللللللوداد  لللللللللللل اد  أح  للللللللللللف مللللللللللللن مللللللللللللر 
 أشللللللللللل و   لللللللللللا   ملللللللللللا شللللللللللل وت  ر لللللللللللاَد 
 علللللللللللللللر  الو لللللللللللللللا  نجلللللللللللللللاد  ووهلللللللللللللللاَد 

 
 صححفات نريمححة عمححى رأسححيا  ححدة  ححاء فحح  سححيرتو مححؽ مححايؤكححد ، لرححداقة والؾفححاء لمرححديق و ححعره فحح  ا

ىححذا السذححيد  مشيا لكثير مؽ األ عار الا  تؤكد ىذه الخاللاف  ديؾانو و  ، صدقائوألو وحبو ئفاو و  وإجالص
 :لٗ) والذي يقؾل فيو ريدل عمى السحبة واإيثا الذي ر قرال

للللللل    لللللللي الهجضلللللللر  حلللللللاد علللللللنْ   سلللللللايرت خ 
  أ ضللللللللللللللللف  أ  أرَد ال لللللللللللللللل ل وصللللللللللللللللاح ي

 ظللللللللللللللللللل   وأثرنللللللللللللللللللي   للللللللللللللللللرد هوا لللللللللللللللللله 
ْموا  لللللللللله   للللللللللْس    للللللللللي     َيْمقلللللللللل  وهللللللللللي  الذ 

                                 
 ٚٚل الدابق ص ٔ)
 .ٖٙالديؾان ص  لٔ)
 ٚٚديؾان ص ال لٕ)
 .ٕٓل الديؾان ص ٗ)
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 ولللللللللو احتدلللللللل  السللللللللاَ  ال  عللللللللا  حدللللللللوت ه  
للللللللللللللللا أْثللللللللللللللللَرة    والللللللللللللللللود  إ  شللللللللللللللللا ْته  يوم 

 

للللللللللللا ولللللللللللللو  للللللللللللا  الفللللللللللللرات  بسا  لللللللللللله    عبًّ
للللللللللللللْد  ه  َوَصللللللللللللللفا  ه    ضللللللللللللللم ْف معللللللللللللللال    ص 

 
  .دث بححيؽ األجححالء مححؽ دعححض الجفححاءسححا يحححم إذن  ال ضححيرفحح،  ألسعحح  عفححرت يححده درححديق وفحح ّ  فححاذا
 لٔ)يقؾل

 خمللللللللللللللوا عللللللللللللللداتي يسملللللللللللللل و  بخللللللللللللللضمه  
 ال هلللللللللللللللل    للللللللللللللللي الللللللللللللللللدنيا إذا ظفللللللللللللللللرت 
 أصللللللللللفو للللللللللله أمللللللللللد الحيللللللللللاة و   رملللللللللل  
 لدللللللللللف السقللللللللللا   إ   فللللللللللا خللللللللللل وللللللللللل 

 

 وبلللللللللللللللر مه  أكللللللللللللللل  الثلللللللللللللللرى ووهلللللللللللللللاد  
 بلللللللللللللللأخ عذلللللللللللللللقف ذ لللللللللللللللا   ورشلللللللللللللللاد 

 عتللللللللللاد  سللللللللللسعي بقللللللللللول خللللللللللادش مللللللللللا
 مللللللللللللراد     يللللللللللللل   لللللللللللل  راب للللللللللللة الللللللللللللوداد

 
عمححؼ وحريححة رأي سححعة مححؽ  سؽ يححؾّد صححداقاو،فححي ومححا يشذححده مححؽ صححفات يرححؾر مححا يظر ححو مححؽ الخححاللو 
 :لٕ)فيقؾل ونقاش  اد يفز  إلى رأي سديد،

لللللللللللل    أيرلللللللللللفو للللللللللللي ملللللللللللن األصلللللللللللحاب خ 
 أهللللللللللللي  بلللللللللللله الحيللللللللللللاة ومللللللللللللا ه يللللللللللللامي
 يشللللللللللللللللللا   أو يخللللللللللللللللللالم بعلللللللللللللللللل  رأ 

 ر   حللللللللللللللللوأوثللللللللللللللللر أ  أكللللللللللللللللو  محلللللللللللللللل   
 

للللللللللللللللللللل       لللللللللللللللللللللله أدب أر   ملللللللللللللللللللللن الد 
 بغضلللللللللللللللللللللللر األلس يللللللللللللللللللللللللة والعفللللللللللللللللللللللللا 
  لللللللللللللللللللللأ ه  بالشقلللللللللللللللللللللاش وبلللللللللللللللللللللالخ    
لللللللللللر  اللللللللللللرأ  أمثلللللللللللل  ملللللللللللن ت رلللللللللللا ي  َ ح 

 
 :لٖ)الائو لسرض صديقو قألس  دةيرؾر كسا 

 م وَ لللللللللللللللللللللللللللللل   ن  للللللللللللللللللللللللللللللف  أنللللللللللللللللللللللللللللللل 
ْشلللللللللللللللف  السلللللللللللللللر    مللللللللللللللا ضلللللللللللللللر  للللللللللللللللو   
لللللللللللللللللللنْ   و للللللللللللللللللل  القملللللللللللللللللللوب أشلللللللللللللللللللد م 
لللللللللللللللللللللللللللل  إال ملللللللللللللللللللللللللللن ي ضلللللللللللللللللللللللللللف  ال خ 

 

  ارتلللللللللللللللللللللللللا   م لللللللللللللللللللللللللي وان لللللللللللللللللللللللللب  
 ض وزال علللللللللللللللللللن خملللللللللللللللللللي السللللللللللللللللللللرض

 إذا عللللللللللللللللللللللرض و لللللللللللللللللللللل  الجدللللللللللللللللللللللوذ
 إذا مرضللللللللللللللللللللللَف عملللللللللللللللللللللل  مزلللللللللللللللللللللل 

 
 لٗ)عميححو فيقححؾل مححؽ الذححفقة والعظححف الكثيححر تعريرا يدعؾنا إلححىويعرر عؽ  دة أسفو لفقد الرديق       

                                 
 .ٛٚل الديؾان ص ٔ)
 .ٙٗٔل الديؾان ص ٕ)
 .ٕٙٔل الديؾان ص ٖ)
 .ٔ٘ل الديؾان ص ٗ)
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 :لٕ)، وُ عد صديقو دمحم بؽ عا ؾرلٔ)ماحدرا لسؾت صديقو أحسد تيسؾر دا ا
 لللللللللللللوتقاسلللللللللللل   م للللللللللللي صللللللللللللاحبا  وددت  

للللللللل  وى وعمملللللللللف  نفدلللللللللي بلللللللللالسش   للللللللل ذا الش 
 ي مرللللللللللر  زلللللللللل   محسللللللللللد   أحسللللللللللد  لللللللللل

  رَ أعللللللللي   ومللللللللل  الرللللللللدر وحذللللللللة مت لللللللل
 

 حيللللللللللللللاتي لتسمتهسللللللللللللللا عضشللللللللللللللا   للللللللللللللو 
للللللللللللا بغضللللللللللللر  شللللللللللللاة  تَعللللللللللللل  الحذللللللللللللا  عش 
  تللللللللللللللون  ال تح لللللللللللللل  بلللللللللللللله لح للللللللللللللاتي
 رمتللللللللللللله يلللللللللللللد  األ لللللللللللللدار  لللللللللللللي  ملللللللللللللوات

 
 ححاب ماححرف تاقاذفححو الفمححؾات كحححال  وحالححو ىححذه  ،سححمى عمححى قمبححو  اك ن رمححح عمى دعدىساذدة أسفو لو 

 .رفاىياوو مالو  وعوالسفاوز فال يشف
دمحم  صححديقو الداليححة فحح  قرححيدتو ،  يقلمرححدو ححدة وفائححو اجالصححو و  فحح  الرححداقةومححؽ أصححدق تجار ححو 

 :لٖ)فييا يقؾل رًدا عمى رسالاو إليو. ،آنذاك الظاىر بؽ عا ؾر قاض  تؾنس
 أيللللللللللللللشع  لللللللللللللللي بللللللللللللللال  وأنللللللللللللللَف بعضللللللللللللللد

لللللللللللَمْف إذا أ جلللللللللللف ذ لللللللللللرا  ر شلللللللللللو ي أ ْخز 
 الحيلللللللللللللللللاة  ثضلللللللللللللللللرة َبع لللللللللللللللللْدت  وآملللللللللللللللللاد

وحلللللللللللللي رهضشلللللللللللللة    بعلللللللللللللدت بجثسلللللللللللللاني ور 
رت  الللللللللللللوزير و للللللللللللد حشللللللللللللا  َعَر ت للللللللللللل إذ ز 

لللللللل  صللللللللدا ة   ر ْجلللللللل روب الذللللللللس   للللللللا    

 والسشلللللللللللللللاذ  شلللللللللللللللريد   وأْسلللللللللللللللمو ب يللللللللللللللل    
ود   للللللللللللللد   لعْسللللللللللللللر   للللللللللللللَدْم  السْقمتللللللللللللللضن خ 
 ولرملللللللللللللللد األسلللللللللللللللس  عملللللللللللللللي  ع هلللللللللللللللود  
 لللللللللللللللللدْيل ولملللللللللللللللللو  د الرلللللللللللللللللسي    ضلللللللللللللللللود  
 عملللللللللللللللللي  ب  بلللللللللللللللللال  وأنلللللللللللللللللف شلللللللللللللللللهضد  
 لهلللللللللللا  لللللللللللضن أحشلللللللللللا  الزلللللللللللمو  خملللللللللللود

                                 
ل ىؾ أحسد تيسؾر دا ا، أديى مؤرخ مرري، عمؼ داألدب، مؽ أعزاء السجس  العمس  العر ح ، ولحد وتحؾفى دالقحاىرة ، محؽ ٔ)

ثة أ ير، فر او أجاو عائذة، وأجذ األدب عؽ عمسحاء عرحره، بي  فز  وو اىة. كردي األص ، مات أبؾه، وعسره ثال
و س  مكابة قيسة، وكان رضّ  الشفس كريسيا، ماؾاضعا، فيو انقباض عؽ الشاس ولحو مؤلفحات عديحدة مشيحا: أبحؾ العحالء 

، ر عةالسعري، أعالم الفكر اإسالم  ف  العرر الحدي ، الارؾير عشد العرب ، نغرة تاريخية ف  حدوث السذاىى األ
، ص ٔ.يشغححر، االعححالم جيححر الححديؽ الزركمحح ، ج  م ٖٜٓٔترحححيح لدححان العححرب، ترحححيح القححامؾس السحححيى  ، ت 

ٔٓٓ  . 
مل دمحم الظاىر بؽ عا ؾر: رئيس السفايؽ السالكييؽ باؾنس  ٖٜٚٔ - ٜٚٛٔىح =  ٖٜٖٔ - ٜٕٙٔابؽ عاُ ؾر ) ل  ٕ)

ل  يخا لإلسالم مالكيا. وىؾ مؽ ٕٖٜٔاساو بيا. عيؽ )عام و يخ  ام  الزياؾنة وفروعو باؾنس. مؾلده ووفاتو ودر 
 أعزاء السجسعيؽ العر ييؽ ف  دمذق والقاىرة. لو مرشفات مظرؾعة، مؽ أ يرىا:

)مقاصد الذريعة اإسالميةل )أصؾل الشغام اال اساع  ف  اإسالمل )الاحرير والاشؾيرل ف  تفدير القرآن، صدر مشو • 
مؾ ز البالغةل ومسا عش  باحقيقو ونذره )ديؾان دذار بؽ بردل أر عة أ زاء. )  صؾل اإنذاء والخظادةعذرة أ زاء ، أ

وىؾ والد دمحم الفاض  اآلتية غر ابؽ عا ؾر، السكابة الذاممة. . يشوكاى كثيرا ف  السجالت. وىؾ والد دمحم الفاض 
 ..لٔتر ساو )

 . ٔٛ، ٓٛل الديؾان ص ٖ)

https://shamela.ws/index.php/book/17321
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للللللللر   للللللللي  ملللللللل  ما للللللللد  لقضللللللللف  الللللللللوداَد الح 
 ألللللل  تلللللْرذ   لللللي اإلصللللل ح علللللن  لللللْوس نا لللللد

  لللللللللللديسها و  سلللللللللللَف عمللللللللللل  امداب َتْحسلللللللللللي
ا  أتلللللللللللللللل  ر إذ  شللللللللللللللللا نبللللللللللللللللاك ر  معهللللللللللللللللد 
 أتللللللللللللللل  ر إذ  شلللللللللللللللا  لللللللللللللللريشْضن عشلللللللللللللللدما

 وأسلللللللللللللللسار ها التلللللللللللللللي لللللللللللللللأين ليالضشلللللللللللللللا 
 ليللللللللللللللللال  زللللللللللللللللضشا  تللللللللللللللللون  لضتهللللللللللللللللا

 

 وأْصلللللللللَد   ملللللللللن ي ْرلللللللللفي اللللللللللوداد مجضلللللللللد
 وتمضللللللللللللللد   درى  يلللللللللللللل  ي ْرعلللللللللللللل   للللللللللللللار 

 مخا للللللللللللللة أ  َيْ غلللللللللللللل  عميلللللللللللللله   ديللللللللللللللد  
ْملللللللللللللل   والدللللللللللللللقاة  أسللللللللللللللود   للللللللللللللا  ع  َسي  ح 
 لٔ)

 ن ورود  ضيحللللللللللللللللللضن  صللللللللللللللللللدور  أو يحلللللللللللللللللل
 د  عشلللللللللللللد ال سلللللللللللللا    لللللللللللللو  هلللللللللللللا َ لللللللللللللل  ت

 تعللللللللللللللود  و للللللللللللللي   الغاصلللللللللللللل ضن  ريللللللللللللللد  
 

نححو لححؼ كؾ ، وطشححو  غر اححو و عححده عححؽ،دالشدححبة لححو  الرححديقد ىسياححو  ولعحح  مسححا ضححاعف  ححعؾر الخزححر 
  لٕ)وكسا قال األولدرية عؽ قمى السحزون والسيسؾم مدعاة لما مسا يكؾن  ،ايرزق ولد

 ل   للللللللللي  ر للللللللللة األحبللللللللللاب شللللللللللغل شللللللللللا
 

 والث لللللللللللللللل صلللللللللللللللر ا  ر لللللللللللللللة اإلخلللللللللللللللوا  
 

 الذعرية والس ارحات السراس ت -ب
والسراسححالت فحح  حقيقايححا إرسححال صححؾت إلححى  لٖ)السراسححالت الذححعرية مؾضححؾا قححديؼ فحح  الذححعر العر حح ،.

ورؤت  اوعمحححى ىحححذا السعشحححى فيححح  تحسححح  أفكحححار  ،لسرسححح  والسرسححح  إليحححو أو ىححح  ححححؾار بحححيؽ ا ،صحححؾت آجحححر
روحيححة تححشؼ عححؽ روح الرححداقة والححؾد بححيؽ األصححدقاء مححؽ حححى و الساراسححميؽ فححؾق مححا تحسمححو مححؽ معححان ذاتيححة 

، وقد تكؾن ردا عمى تقريظ لديؾان أو  عر  اعر أو تيشئة باؾل  مشرححى وعااب و كؾت الزمؽ ونحؾ ذلػ
  لٗ) ك  السظارحة  -أحيانا- ت جذ السراسمةوقد ، أو ت ليف كااب

أن ليذه السراسالت  انبا فشيا ال يشبغحح  إغفالححو وىححؾ ذلححػ السدححاؾت العححال  مححؽ الشرححؾص  البعض ويرت 
الذححعرية _ حيحح  اىاسححام الساراسححميؽ_ باجؾيححد قرححائدىؼ والعشايححة بيححا دحيحح  يجححد قرححؾال مححؽ الظححرف اآلجححر، 

                                 
 ل السراد دالسعيد ىشا  :  ام  الزياؾنة باؾنس.ٔ)
 . ٖٓٗل ديؾان أب  تسام، السجمد الثال ، ص، ٕ)
ل يشغححر عمححى سححري  السثححال مححا  ححاء مححؽ مراسححالت فحح  كاححاب: الذححكؾت والعاححاب ومححا وقحح  بححيؽ الخححالن واألصحححاب ، ألبحح  ٖ)

م و العقد الفريحد ألحسحد بحؽ عرحد ر حو األندلدح  ، حرح ٕٜٜٔىح ٕٔٗٔألولى مشرؾر الثعالر  ، دار الرحادة دظشظا، ا
م. ومرارا العذاق ألب  دمحم  عفر بحؽ أحسحد القحار ، ٜٜٓٔأحسد أميؽ وابراهيؼ اإبياري، طبعة ، دار الكااب العر   

 دار صادر بيروت. 
اآلجحر دذحعر يافحق مح   حعر األول فح  الحؾزن  وال تدسى السراسمة مظارحة  إال إذا كان  بيؽ  اعريؽ يرد أححدىسا عمحى لٗ)

يشغر  حعر األسحر والدحجؽ فح  األنحدلس:  سح  وتؾثيحق ودراسحة د/ ددحيؼ عرحد العغحيؼ   والروي وف  عدد األبيات أحيانا.
 .ٙٓٔعرد القادر، ص 

 نقال عؽ ، دكري  يخ أميؽ دراسات ف  الذعر السسمؾك . ٜٜ٘ٔمكابة الخانج ،,  



 سالمة محمود البيومي فاطمة د.                               حسين الخضر دمحم اإلمام عند الشعرية التجربة

 

- ٕٔٗٓ - 

 

فالسااب  ليذه الرسائ  ال يعدم أن يقححف عمححى صححؾرة جياليححة أجححاذة  ، ػ_ يعؾد دالشف  عمى األدب وىذا _ال
  أو تذريو طريف بدي  أو فكرة  ديدة مفيدة أو صؾرة بديذية راقية.

لألديى المغؾي الذيخ عرد القادر السبارك الجزائري، يعرر عؽ جححؾاطر  يا ححة عسححا  ة  اعرنافف  مراسم
ؽ  ححؾق أليححام حاليححة قزححياىا معححا فحح  دمذححق، ثححؼ عححرج ، ومححا تحسمححو الححذكرت مححصححداقة وودّ مححؽ يحسمححو لححو 

دالثشححاء عمححى تسكححؽ صححديقو مححؽ المغححة ومححؽ الذححاعرية ، ثححؼ وضححح _تؾاضححعا مشححو_ أن تقححريظ صححديقو لكاادححو 
 لٔ)الذافع : "الخيال ف  الفؽ الذعري" ما ىؾ إال كسا قال 

 وعللللللللضن الرضللللللللا عللللللللن  للللللللل عضلللللللل   مضمللللللللة 
 

 السدللللللللاويا  ول للللللللن عللللللللضن الدللللللللخِّ ت للللللللد  
 

رسححاال مححؽ دعيححد طالسححا عححز أإليححو ه وارسححال سححالمو قرححيدتو باقححديؼ  ححكره والاعريححر عححؽ جححالص ودّ وجححاؼ 
 إلقائو مؽ قريى.

مراسالتو حؾل تقريظ ديؾان أو تيشئاححو باححؾل   تدورما بيؽ رسالة ومظارحة، ، ولمخزر ثسان مراسالت 
 مشرى أو رد عمى دعؾة صديق ، أو كر عمى ىدية.

السؾضحححؾا أو   تبعححا لسؾضحححؾعية ا بيشيحححا مححؽ حيححح  قححؾة العاطفحححة وضحححعفياوىححذه السراسحححالت تخامححف فيسححح
رت القححؾل ياحححدر تححقؾيححة مايشححة  ة الذححاعر دسراسححمو عالقححاذا كان السؾضؾا دعيححدا عححؽ السؾضححؾعية و ف ،واذاتي

 مشو تحدر الساء الجاري إلى السدي  والعكس أيزا.
ه ٕٖٖٔاؾليححو القزححاء باححؾنس ل ،ا ححؾردمحم الظاىر بححؽ ع/  صديقو الحسيؼ الذيخ الذاعر   ةفف  تيشئ

واأللفححاظ الجزلححة القؾيححة الاحح  تعكححس جححؾاطر ومذححاعر صححادقة،  ،سححيض دالعاطفححة الجيا ححةي الذححعر نجححد أن،
 ،وفييا تسازج الايشئة دالذؾق واسار اا الذكرت الجسيمة الا  تحسحح  عرححق الساضحح  د صححالاو وأندححو وىشاءتححو

                                  لٕ)صر الرداقة والحرص عمى الرديق يقؾل:وال تخمؾ مؽ إسداء الشريحة الا  تؤكد أوا
 بدلللللللللِّ الهشلللللللللا  عمللللللللل  القملللللللللوب  شاحلللللللللا
 إيلللللللللللله محيللللللللللللا الللللللللللللدهر إنللللللللللللل ملللللللللللل ن 

                 مللللللللللللا أوحذللللللللللللتشا  للللللللللللي  للللللللللللا ر         د  ع للللللللللللوتَ 
 ا للللللللته  الفتلللللللل                     لللللللللوال سللللللللواد المضللللللللل مللللللللا 

                   احتسللللللللف بللللللللل خ للللللللة   الهسلللللللل   يللللللللا  للللللللاهرَ 
 بسللللللللللللللا                       واثقلللللللللللللة  سلللللللللللللح ف ردا  الفخلللللللللللللر 

 اة صلللللللللللللللباحا أعلللللللللللللللاد مدلللللللللللللللود الحيللللللللللللللل 
 ر ثغلللللللللللرر باسلللللللللللسا وضلللللللللللاحاملللللللللللا ا ت للللللللللل

 الحلللللللللللللللا خلللللللللللللللاال  و شتلللللللللللللللل السزلللللللللللللللض ة  
 ااح واإلصللللللللللللللللللباحَ رللللللللللللللللللبَ إ  آنلللللللللللللللللل  الس  

 اتبغللللللللللللللي هللللللللللللللدى ومللللللللللللللرو ة وسللللللللللللللساح
 للللللللللللل ملللللللللللن  للللللللللل اد يعذللللللللللل  اإلصللللللللللل حا

                                 
_ مؤسدححة عححالء الححديؽ  ٖٕٓٓ،  ححرحو وقححدم لححو / يؾسححف سححام  اليؾسححف _ األولححى ٔٗٔ  _ص ل ديححؾان اإمححام الذححافعٔ)

 لمظباعة والاؾزي  ، سؾرية،  دمذق . 
 .ٚ٘، ٙ٘ل الديؾان ص ٕ)
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 إزارهلللللللللللللللا                         ستذلللللللللللللللد بلللللللللللللللالح ذ الح لللللللللللللللي  
 بالعلللللللللدل القللللللللل ى علللللللللن حوضلللللللللها                   وتللللللللل ود  

   دتهللللللللا إللللللللل                      للللللللي الشللللللللاس مللللللللن ألقلللللللل 
      رر إنللللللللللللللللله                     زلللللللللللللللللاياها بف للللللللللللللللل  للللللللللللللللأدْر 

 إخللللللللللللا ر إذ رملللللللللللل                    أندلللللللللللل  وال أندلللللللللللل  
  ر ولللللللللللو أتللللللللللف                    أسللللللللللمو وال أسللللللللللمو علللللللللل

 تقارنللللللللللللللا (1)أوللللللللللللللل  ن للللللللللللللن  الفر للللللللللللللدين
  

 شللللللللللاحاو   مللللللللللا ي للللللللللو    أْنفلللللللللل    والحلللللللللل ذ  
 والعلللللللللللدل أ لللللللللللوى ملللللللللللا ي لللللللللللو  سللللللللللل حا

 ذ مللللللللللللا ا تغلللللللللللل  وأباحللللللللللللا حللللللللللللر   م  َمللللللللللللخَ 
 (2)مللللللللللن العللللللللللوي   ساحللللللللللا يللللللللللرد     للللللللللر  

 باحاصللللللللللللللر  الميللللللللللللللالي بللللللللللللللالشوى أْشلللللللللللللل
 احللللللللللللللللال شللللللللللللللللا  تهللللللللللللللللد  نر دللللللللللللللللا  ي  

 ا أ للللللللللللللللداحاَشلللللللللللللللل ضشَ  والرللللللللللللللللفو يسللللللللللللللللر  
 

ظاىر بؽ عا ؾر الذي طالسا عرر عشو فحح  مؾاضحح  عححدة مححؽ ديؾانححو وىذا يؤكد صدق الؾد بيشو و يؽ ال
اسححسعو يقححؾل حححيؽ سحح لو دعححض األددححاء: كيححف كانحح  صححماكؼ دالذححيخ دمحم الظححاىر بححؽ عا ححؾر فحح  تححؾنس 

 لٖ)ف  ادو بيذه األبيات: 
 أح  تلللللللللللللللللله مللللللللللللللللللللَ  الفلللللللللللللللللل اد و نسلللللللللللللللللللا
   فلللللللللللرت  مشللللللللللله برلللللللللللاح  إ  َيلللللللللللْدر  ملللللللللللا
 ودريلللللللللللف مشللللللللللله   سلللللللللللا درى مشلللللللللللي  تللللللللللل 

 

 ن ملللللللللللللر اللللللللللللللوداد  للللللللللللل اد أح  لللللللللللللف مللللللللللللل 
 أشلللللللللللل و   للللللللللللا   مللللللللللللا شلللللللللللل وت  ر للللللللللللاَد 
 علللللللللللللللللر  الو لللللللللللللللللا  نجلللللللللللللللللاد  ووهلللللللللللللللللاَد 

 
أما إذا كان السؾضؾا تقريظ ديححؾان تجححد السراسححمة تسيحح  إلححى السؾضححؾعية ، وتركححز عمححى طريقححة الذححاعر 

 لٗ) ، يقؾل:وماال يروقو وأسمؾ و وما يروقو مؽ نغؼ صاحى الديؾان

            سللللللللللللف ومللللللللللللا ملللللللللللللدحتا        ب للللللللللللر( ن أبللللللللللللا (
 إال الذللللللللللللللل ر يهلللللللللللللللدى                 وملللللللللللللللا التقلللللللللللللللريم 

 أبللللللللللللللا ب للللللللللللللر  أعضلللللللللللللل ر مللللللللللللللن خيللللللللللللللال                        
  للللللللللللللل   فلللللللللللللللل                         أي هلللللللللللللل   م لللللللللللللللل   للللللللللللللي 
ا                       للللللللللللللراَح يخللللللللللللللال  لهللللللللللللللو ا  لقللللللللللللللول  للللللللللللللد 

 هر  ع ْدلللللللللللفا                       للللللللللل  ملللللللللللن صلللللللللللرو  اللللللللللللد  
 ن املللللللللللللللللا                          ال يدلللللللللللللللللمو لعلللللللللللللللللل الللللللللللللللللل و  

 ذا أ للللللللللللللر  مللللللللللللللا ن ستللللللللللللللاا أنلللللللللللللل ا هلللللللللللللل 
 (5)عملللللللللل  مللللللللللا صللللللللللغف مللللللللللن أدب وصللللللللللشتا

 يللللللللللللرِو عللللللللللللن الهللللللللللللدى ويحللللللللللللور  ضتللللللللللللا
لللللللللللللللللل   ال م لللللللللللللللللل  َل الغريللللللللللللللللللَد مقتللللللللللللللللللايس 

شلللللللللللللد    هتلللللللللللللا  ويشفلللللللللللللو   لللللللللللللي م لللللللللللللا   الر 
للللللللللللللللللل  ملللللللللللللللللللاؤ  وا  لللللللللللللللللللر ن تلللللللللللللللللللا   شز  

 تللللللللللللات حلللللللللللل ح عشلللللللللللله بعلللللللللللل  القللللللللللللْول َبغْ 

                                 
 لالفرقدان : نجسان قريبان مؽ القظى ييادت بيسا .ٔ)
 يشمو ، السعجؼ الؾسيى . ل  يقال :  سح الر    ساحا أي ركى رأسو وىؾاه ولؼ يسكؽ رده و سح دو مراده لؼٕ)
 مؽ الديؾان. ٖٕٗ، وانغر أيزا رثاءه لألسااذ أحسد تيسؾر صٚٚل الديؾان ص ٖ)
 .ٕٗل الديؾان ص ٗ)
 ل الاقريظ: مردر قرظ، يقال قّرظ فالنا مدحو وأثشى عميو وقّرظ الكااب: وصف محاسشو ومزاياه ٘)
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للللللللللللللللا                      وشللللللللللللللللعر الع للللللللللللللللرب ذو ن لللللللللللللللل     ،  ر ق 
 ن ضلللللللللللا ف خ لللللللللللا                     و لللللللللللي الذلللللللللللعرا  مللللللللللل

                     و لللللللللللا   لللللللللللري  تلللللللللللون   لللللللللللي صلللللللللللفا 
 سللللللللللللي  تضهللللللللللللا                       ومللللللللللللا هللللللللللللو  للللللللللللال مض  ي

ا      أبلللللللللللللللا ب لللللللللللللللر أخللللللللللللللل ت تعضلللللللللللللللد                        مجلللللللللللللللد 
 وخللللللللللللللللل   البخللللللللللللللللف يدللللللللللللللللع  لم دللللللللللللللللال                         

 

للللللللللللللللا واسللللللللللللللللت ع  ات هللللللللللللللللا إ  شلللللللللللللللل ف ر ق 
 و اتتللللللللللللللللله الحقلللللللللللللللللا   وهلللللللللللللللللي َشلللللللللللللللللت  

 تللللللللللللللللانعو  للللللللللللللللدا  يزللللللللللللللللاهي الذلللللللللللللللله  
  ويذللللللللللللللللللدو  للللللللللللللللللوَ  أممللللللللللللللللللود  تست لللللللللللللللللل

 هلللللللللللللوى  لللللللللللللاْب   األنلللللللللللللاة إليللللللللللللله سلللللللللللللْستا
 وسلللللللللللللللللل  الحلللللللللللللللللل ذ واإل للللللللللللللللللداذ بختللللللللللللللللللا

 
والقريدة تعرر عؽ مشحى الخزر الذعري فيؾ يسي  إلى السز  دالذاعرية عمى جظى الدححادقيؽ مححؽ 

 قؾة السعشى وماانة الدبػ. زالة المفظ و 
ومؽ السظارحات الا  دارت بيشححو و ححيؽ أصححدقائو مظارحاححو صححديقو دمحم الظححاىر بححؽ عا ححؾر ومظارحاححو 

قرححيدة داليححة ف  ادححو عمييححا دقرححيدة عمححى نفححس الححؾزن  إليححو"الشيفححر " األديححى الذححيخ عمحح  الشيفححر فقححد أرسحح  
 لٔ) ، يقؾل فييا:روي وال

                    هلللللللللللد هللللللللللل   ريحلللللللللللة رعللللللللللل    حدلللللللللللن الع
   سللللللللللللوى درر إذا                  ومللللللللللللا ال ملللللللللللل  الفرللللللللللللح

  لللللللللللرى تثضلللللللللللر ملللللللللللن                    ورب  رلللللللللللضد هلللللللللللاج ذ
  رلللللللضد  لللللللدا ملللللللن أ للللللل  أرض نذلللللللأت  لللللللي                 

 ذا ورذ أملللللللللللللا                     أبلللللللللللللا الحدلللللللللللللن استدلللللللللللللسشف
 د صلللللللللللارذ ع مللللللللللله                    وال خضلللللللللللر  للللللللللليسن علللللللللللا

 ا  لداتلللللللللللللللله                        ريللللللللللللللللف ظسلللللللللللللللل   اسللللللللللللللللتبوأ
 رته  سلللللللللللللا                        ن لللللللللللللرت بعلللللللللللللضن اللللللللللللللود سلللللللللللللض

  ضللللللللللللف  ادمللللللللللللا                      حسللللللللللللدنا سللللللللللللراك  يللللللللللللوذ وا
 ح للللللللللل                             لقضلللللللللللف  م يلللللللللللار األريللللللللللل  الللللللللللل  

                                ذ رتهسلللللللللللللللللا عشلللللللللللللللللد المقلللللللللللللللللا ، و نسلللللللللللللللللا
ولللللللللللل  أنللللللللللل  أ   لللللللللللا  السلللللللللللو ر  لللللللللللد                            

                                 شلللللللللللللو   لللللللللللللي ع فلللللللللللللا وتشويللللللللللللله مثمللللللللللللله

  ألقللللللللللللف عمضشللللللللللللا مللللللللللللن ح هللللللللللللا  را للللللللللللدا 
 ر لللللللللاس صلللللللللارت    لللللللللدات  لللللللللف عمللللللللل  الق

 تبلللللللللللاريه شلللللللللللو  ملللللللللللا يللللللللللل ي  الج ملللللللللللدا
 مهللللللللللللللاد رباهللللللللللللللا ال عللللللللللللللدمف القرللللللللللللللا دا
 تللللللللللللرى ع ملللللللللللله  للللللللللللضن الجللللللللللللوانه خامللللللللللللدا
 (2)كهامللللللللللا ويرضلللللللللل  أ  يدللللللللللس  السجاهللللللللللدا

 السللللللللللللللللواردامللللللللللللللللوارد عر للللللللللللللللا  وضللللللللللللللللل 
 دريلللللللللف الللللللللل   تدريللللللللله للللللللللو   لللللللللف نا لللللللللدا
 عمللللللللل  ال لللللللللا ر السيسلللللللللو  لمحللللللللل   اصلللللللللدا
 بدللللللللللللللللضرته الحدللللللللللللللللشا   للللللللللللللللدا ووالللللللللللللللللدا

 ومحامللللللللللللللللدا ذ للللللللللللللللرت عمومللللللللللللللللا  سللللللللللللللللة
  لللللللللللللداة امتحلللللللللللللاني مدتذلللللللللللللارا وشلللللللللللللاهدا
 يلللللللللللللروج ذ لللللللللللللرا مثلللللللللللللل ذ لللللللللللللر   اسلللللللللللللدا

                                 
 .٘ٛل الديؾان ص ٔ)
 معجؼ السعان  الجام  . كَياٌم، وَكييٌؼ. يشغر ؾالديُف: أي ك َّ في َكَيؼَ ل  يقال :ٕ)
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                ب يذللللللللللل حللللللللللدثشي عللللللللللن السعهللللللللللد اللللللللللل            
  اد ملللللللللللن                         ح ضلللللللللللف بأشلللللللللللياخ ملللللللللللرت الفللللللللللل
          ضللللللللللللحوة                   يللللللللللللا  أديلللللللللللل  يقملللللللللللل  المضللللللللللللل 

                                 مللللللللللللللللل  يرنلللللللللللللللللي أدرى وأن لللللللللللللللللل ملللللللللللللللللشه
 ضللللللللي  حسللللللللار أ                     ويللللللللأ    ريزللللللللي وهللللللللو

                     ملللللللللي  لللللللللي نقاهلللللللللا  ضلللللللللرة  شلللللللللف أ تشلللللللللي      
  دعللللللللللللللله يحضلللللللللللللللضه  حفاظلللللللللللللللا لعهلللللللللللللللده                        

 

  زللللللللللللضف بلللللللللللله عهللللللللللللد الذلللللللللللل ضبة را للللللللللللدا
 تجملللللللللللللللللته  لسلللللللللللللللللا خ لللللللللللللللللرت األما لللللللللللللللللدا
 و  لللللللللللللللللرة نحريلللللللللللللللللر ترلللللللللللللللللضد األوا لللللللللللللللللدا

  للللللللللللي أبحلللللللللللللرا و دا لللللللللللللدارحضللللللللللللل  لللللللللللللوى 
 يسلللللللللللللللر بسرسللللللللللللللل  السهلللللللللللللللدو  محايلللللللللللللللدا
  را للللللللللللللللم مللللللللللللللللن إيشاسلللللللللللللللله  وت  للللللللللللللللدا
 ويلللللللأو  إلللللللل  مغشلللللللار  لللللللي ال لللللللرس عا لللللللدا

 
فححؾق مححا تحسمححو مححؽ تعريححر عححؽ   مفعسححة دالذححؾق لؾطشححو وأليححام صححباه، وىحح -ابيّشححكسححا سححرق أن  -راسالت وىذه الس

، ولعحح  ىجححرة  الاحح  اسححامريا العححدو ةكثيححر مححؽ الرمححدان اإسححالمي الحححى والذححؾق تحسحح  أسححى مزححؽ وحححزن  ححارف عمححى
 لية، والعؾاطف الدامية.الذاعر قدرا عؽ وطشو كان  مرفدا لامػ العؾاطف الجيا ة واساشظاق الذكرت الحا

 السرض: -
نالحححظ أن و  ،سححامية نريمححة ة، ومعححان  يححدالَخِزححر مذححاعر صححادقةعشححد الذححيخ  /سرض العكدْ  تجر ة 
تجّمححًدا وعشححاًدا محح   رححديفححاذا كححان الذححاعر ي ،العححارض ومرضحح  ححعره فحح  يخامححف عححؽ ومؾتحح  ححعره فحح  مححرض

بحح    لححومدادححمًسا  و يرححدوفحح  مححرض مؾتحح وانححف ،الفاححؾة حح ء مححؽ السححرض وىححؾ ال يححزال دححو دقيححة مححؽ القححؾة و 
، أضححف إلححى ذلححػ ، أن  ححعره فحح  مححرض ا مححؽ الزححشى مححالذً جالصححا مححؽ األلححؼ و  ويححرت فيححو   وومرحًبححا دحح

 :لٔ)يقؾل وقد مرض مرًضا عارًضا. ف  الحياة واألحياء  السؾت تذي  فيو الحكسة ويكثر فيو الا م 
 أ لللللللللللدى ال  ضللللللللللل  السدتذلللللللللللار  نرللللللللللليحة

ا لللللللللال احللللللللل    لللللللللرر أ    يلللللللللروَض أوا للللللللللد 
للللللللللْد مللللللللللدا  وأنللللللللللف  للللللللللي   للللللللللالف ر إ  ت ْبع 
 نفدلللللللللي أَ لللللللللْف للللللللللي أ  ت ضلللللللللَف  ريحتلللللللللي

 هلللللللللللللللالوأل  أملللللللللللللللوت م َجم  يلللللللللللللللا خضلللللللللللللللر  
 

  و فللللللللللللللللف  مشهللللللللللللللللا و فللللللللللللللللة الستللللللللللللللللردد 
 وا شللللللللل  بسلللللللللا ي لللللللللدو عمللللللللل  َظْهلللللللللر  الضلللللللللد
  لللللي هللللل ا الزلللللش  ال ضلللللف حتفلللللل  لللللي الغلللللد  

 راعتللللللللللللللللي  للللللللللللللللي َنْومللللللللللللللللة  الست مللللللللللللللللد  يو 
 ملللللللل  الفللللللللراش  سقعللللللللد  عمللللللللن أ  أعللللللللي  

 
 ؾّلححدفقححد ت ، ، وىححذا السححرض كححان مرفححًدا أصححياًل لاجر اححوأ مححو و ؾافححيأن  مرض الَخِزر سشؾات عدة قرحح  
محححؽ ألحححؼ ، بححح  وحدحححى  محححؽ ألحححؼ الجدحححد يسلححح مرضحححو عمحححى فحححراش نّ ولظالسحححا أ ،تجحححارب حيحححة صحححادقة وشحححع

 :لٕ)، اسسعو يقؾل ف  مقظؾعاو " أمشية عمي دالده االساعسار الذي اليزال  اثسا عمى صدر

                                 
 .ٕٛل الديؾان ص ٔ)
 .ٔٔٔ، ٓٔٔل الديؾان ص ٕ)
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- ٕٔٗٗ - 

 

 عملللللللللة  ضلللللللللر ر فلللللللللة                   ضلللللللللل وملللللللللا لللللللللليعم
للللللللللل  الشللللللللللل ير لسلللللللللللن  غللللللللللل                  ف   لسلللللللللللاذ ألس 
 يعضلللللللللللد صلللللللللللحيفتي                    هلللللللللللرلضتللللللللللله     ويلللللللللللا

 أ  أال للللللللللللللللي مرللللللللللللللللرعي                إذ  ال أبللللللللللللللللالي
 أؤثلللللللللللللللر عيذلللللللللللللللا والعلللللللللللللللدو بأرضلللللللللللللللشا                     

 

 تهللللللللللللللللل   للللللللللللللللل اد  يسشلللللللللللللللللة ويدلللللللللللللللللارا 
 ى السرللللللللللضر شللللللللللعاراوللللللللللل  تتخلللللللللل  ذ للللللللللر 

 كسلللللللللا سللللللللل عف شلللللللللس  الدلللللللللسا  نهلللللللللارا
 وأللللللللللللب  ملللللللللللن تلللللللللللرب الزلللللللللللريه دثلللللللللللارا

 د حرلللللللللللللللشا أو يخلللللللللللللللِّ م لللللللللللللللارايذلللللللللللللللض   
 

يحز ححو ىححذا و  ،رغححؼعمححى دححالسؾت ويححرت أنححو جيححر مححؽ حيححاة   -وىححؾ عمححى فححراش السححرض - و يرحى -
 :لٔ)يقؾل    يش. قائدو  ن سفيؽك نو ر او فال يفا  ذاكرا لو   األليؼ لبالده الؾاق 

لللللللباتأر  وهلللللل  ل يبغلللللللي القللللللريه سلللللللوى الد 
 أملللللللللللا ضلللللللللللش ال ت ْرهقضشلللللللللللي يلللللللللللا حيلللللللللللاة 

   أ تشللللللللللللليملللللللللللللا أنلللللللللللللف مم يلللللللللللللة بدلللللللللللللمْ 
 و ذا  غلللللللللللللل  سللللللللللللللق  ليدللللللللللللللمسشي إللللللللللللللل 
 إ   شلللللللللللللللف  مر لللللللللللللللاة الفللللللللللللللل ح ألملللللللللللللللة

 شللللللللللللللا ة يللللللللللللللوذ اله للللللللللللللالسوت مر للللللللللللللاة ال
 

 (2)والقملللللللللللل  خفللللللللللللا   قادمللللللللللللة الق للللللللللللاة 
 (3) األسللللللللشة  للللللللي المهللللللللاة  ي فللللللللي خ للللللللوب  

 مفللللللللللاخر را عللللللللللات   للللللللللي ظملللللللللله الزللللللللللا 
 ثلللللللللرى أيق لللللللللف أ فلللللللللا  األسلللللللللاةب لللللللللن ال

 َضللللللللَربْف بدلللللللل وتها عملللللللل  أيللللللللد  البغللللللللاة
للللللللد  األسللللللللارى مللللللللن  للللللللدا  أو ح    (4)سللللللللاةَيج 

 
ًدا ال يرىى السؾت وال يخذى عاديححات وان بدا  مْ  ة حزن حدم  -كسا نالحظ ف  األبيات -عمى الذاعر وتردو
 ر حح  عححاش حاححى بمحح  الادححعيؽ عمححى عر الحكسة، وىذا لححيس دعجيححى مؽ كسا بيشا  مرض مؾتو كثر ف  ياأليام، و 

 :٘ل)هٖٖٗٔالسرض دالقاىرة سشة  وىؾ عمى فراش يقؾل، تقمر  دو األيام وتغيرت دو األحؾال و 
 أ للللللللللللول  لللللللللللل  أرتللللللللللللاد   ضللللللللللللر خرللللللللللللض 
 أ لللللللللللللللللللللد  و   راذ الشلللللللللللللللللللللدي  دعابلللللللللللللللللللللة
لللللللللو  إلللللللللل  داعلللللللللي السعلللللللللالي َم ض تلللللللللي  أح 
شلللللللللي  وملللللللللا َ ر َحلللللللللْف هللللللللل   الحيلللللللللاة تروع 

 وأن للللللللللللللل  ل لللللللللللللللن ال أ ضلللللللللللللللل ندلللللللللللللللض ي 
  مللللللللل  تلللللللللر  ضلللللللللر الجلللللللللد علللللللللضن ر ض لللللللللي
ضلللللللللللل     ولدللللللللللللف  إذا يللللللللللللْدعو الهللللللللللللوى ب س ج 
 ب  للللللللللللللللللوة  آمللللللللللللللللللال  و قللللللللللللللللللد ح ضلللللللللللللللللل   

                                 
 .ٓ٘ل الديؾان صٔ)
. حالة يكؾن فييا الكائؽ الحّ  تح  عروف غير مالئسة، تدكؽ فييحا حركاحو، وىؾ  الراَحةُ ل القريح : الجريح ، الدبات : ٕ)

  معجؼ السعان  الجام  يشغر:
 
 المغة العر ية السعاصرة معجؼيشغر:  ة  س : ِسشان وىؾ : نر  الرُّمح.ل األِسشَّ ٖ)
ِق ِّ أو آلاول ٗ)  .الِسْرقاُة : وسيمُة الرُّ
 .ٕٖل الديؾان ص ٘)
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- ٕٔٗ٘ - 

للللللللللللل أن رتهلللللللللللللا ال ال لللللللللللللدْ   ار  ي مللللللللللللل   م ند 
 حاسللللللللللللللللد  ة ومللللللللللللللللا لضمهللللللللللللللللا إال سللللللللللللللللريرَ 

للللللللشا َمللللللللل  الز   أ للللللللل  عمللللللللي   السللللللللوت  مللللللللن خ 
ْمللللللللللف  َ َشاَنلللللللللله    ولللللللللللو َ لللللللللل   أحذللللللللللا ي لخ 
  للللللل   لللللللا  ملللللللن علللللللي  أرى  يللللللله أمتلللللللي

 

 شفحلللللللللللة  ضللللللللللل   وال اللللللللللللروض يدلللللللللللمضشي  
ها إال لللللللللللللْبح    يلللللللللللللاض  مذلللللللللللللض    وملللللللللللللا ص 

   ندللللللللللف  َوْ لللللللللله السللللللللللوت  َ ْضللللللللللَر   ضلللللللللل   
لللللللللللللللا  شلللللللللللللللا     ضللللللللللللللل   و   هلللللللللللللللال أ وام 
 تدلللللللللللللللاس ب فلللللللللللللللي  اشللللللللللللللل   و ريللللللللللللللل   

 
سححاة، ونق  مذاىد عدة بيشححو و ححيؽ األ ،وصّؾر  كؾاه  ،فؾصف عماو ،ولو تجارب عديدة م  السرض    
 :لٔ)   دوح مؽ مرض دعد أن أب ّ د سمؾب حكائ  تؾصيف   فقال

 د                         يللللللللللللللا نفوسللللللللللللللا ربضللللللللللللللف  للللللللللللللي رشلللللللللللللل
 سللللللللللل   اإليسلللللللللللا   لللللللللللي القمللللللللللل   سلللللللللللا                    

لللللللللللللللللل   لللللللللللللللللل                           د  و ذا مللللللللللللللللللا  اتللللللللللللللللللل الرش 
 عثلللللللللللللرت  لللللللللللللي هسللللللللللللل  اللللللللللللللدنيا  سلللللللللللللا                      

 ر                         عللللللللللللللللللللللامدلدللللللللللللللللللللللف أدر  أ لللللللللللللللللللللل ا
 درا                           ي  للللللللللللللللللللللللللوأذا تشللللللللللللللللللللللللللي الميللللللللللللللللللللللللللال

 ي                     ملللللللللللللا حلللللللللللللل  للللللللللللل صلللللللللللللرعتشي  سلللللللللللللرة  
 أة                     خفقللللللللللللللف  للللللللللللللي الللللللللللللللرأس روح  جلللللللللللللل
 ي                       ولدللللللللللللللللاني ندللللللللللللللللي القللللللللللللللللول و لللللللللللللللل

                       األ لللللللللللللللل السحتلللللللللللللللوذ لللللللللللللللل  حدللللللللللللللل ف  
 ا                    بلللللللللللللللكَ م ي  لللللللللللللللي مرْ السدللللللللللللللل    بلللللللللللللللادرَ 

 ة                      وألقلللللللللللللللل   تيلللللللللللللللل راذ  للللللللللللللللي القرللللللللللللللللرَ 
                    روا الرللللللللللللللدر و دللللللللللللللوا مشبزللللللللللللللاَقللللللللللللللنَ 

 د                   واسلللللللللللللللللللتبانوا أ  رب العلللللللللللللللللللرش  للللللللللللللللللل
 ا                      لملللللللللللللللللدار التلللللللللللللللللي  ار تهللللللللللللللللل علللللللللللللللللدت  

 ا                           وتللللللللللللللللللللوالني أسللللللللللللللللللللاة هللللللللللللللللللللا أنلللللللللللللللللللل
                   ه    وصلللللللللللللللللفوا اللللللللللللللللللدا  و لللللللللللللللللالوا  بللللللللللللللللل
 ا                  كلللللللللللل    ضلللللللللللل  أملللللللللللله السرضلللللللللللل   علللللللللللل

 دال تغرنللللللللللللللللللللللللللل حيللللللللللللللللللللللللللاة الش لللللللللللللللللللللللللل 
 دسللللللللللللللل عف  هجلللللللللللللللة هللللللللللللللل ا العدلللللللللللللللج

 دسذلللللللللللللللله للللللللللللللللل التفخللللللللللللللللر  يومللللللللللللللللا  ش  
 (2)دمَسلللللللللللعثلللللللللللرت  لللللللللللي  لللللللللللرس  لللللللللللي  َ 

  ددأذ خملللللللللللللللي ملللللللللللللللن خرلللللللللللللللال الدللللللللللللللل
 دب للللللللللللي  ر لللللللللللل ْف موَلللللللللللللبعللللللللللللد مللللللللللللا احْ 

 د  أملللللللللللللللللل مثمهللللللللللللللللللا عدللللللللللللللللللرا و للللللللللللللللللولَ 
 دوهلللللللللللللوى  لللللللللللللي األرض حلللللللللللللر الجدللللللللللللل

 دقَعلللللللللللللللللل قضللللللللللللللللللد الس   أر مللللللللللللللللللي  ضللللللللللللللللللد  
 ديتللللللللللللللللللأخر وأتلللللللللللللللللل   للللللللللللللللللي السوعلللللللللللللللللل
 دملللللللللللللد  دلللللللللللللسي  يللللللللللللله ملللللللللللللد السمَحللللللللللللل

 ورد  أصللللللللللللللف  ملللللللللللللل وردوا  للللللللللللللي ال لللللللللللللل   
للللللللللللللل وانقلللللللللللللللراض    د  بالضلللللللللللللللدرَ العسلللللللللللللللر ي 

 دا  شلللللللللللللللللاب األسلللللللللللللللللَيلللللللللللللللللكتللللللللللللللللل  السحْ 
 د   للللللللي مدللللللللا  األملللللللل  مللللللللن صللللللللبه  لللللللل
 دعَ ذا أال للللللللللللللللي يللللللللللللللللومه   للللللللللللللللي أْسلللللللللللللللل

لللللللللللللللللم عللللللللللللللللل  ملللللللللللللللللر ووخللللللللللللللللل  العَ   دز 
 ددوا  مضلللللللللللللللللل مثلللللللللللللللللل لضلللللللللللللللللل األرمللللللللللللللللل

                                 
 .ٗٛ: ٕٛل الديؾان مؽ ص ٔ)
خر : الَجْمَسدُ  لٕ)  .السعجؼ الؾسيى . يشغر : الرَّ
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 ا                         لضتللللللللللللللللللله يفقللللللللللللللللللله سلللللللللللللللللللرا مودعللللللللللللللللللل
 ة                    و ذا السلللللللللللللللر  اشلللللللللللللللتف  ملللللللللللللللن عمللللللللللللللل

 بسدتذلللللللللللللللف   سلللللللللللللللا                     ذ الجدللللللللللللللل َ  لللللللللللللللو  
 

 (1) لللللللللي  شللللللللل  الشحلللللللللل وريللللللللل  األسلللللللللود
 د بفزللللللللللللللللللللللللل األزلللللللللللللللللللللللللي الرللللللللللللللللللللللللس

 أ  للللللللللللللللللللللللار  بالسدللللللللللللللللللللللللجد   مللللللللللللللللللللللللْف و     
 

 :يثار سال –
اعر وَعرَّححر جالليححا عححؽ الكثيححر ر العديححد مححؽ السذححجر ة السرض قد فجرت ف  نفححس الَخِزححواذا كان  ت  

لافجير طاقات مححؽ الفكححر وترححؾير مذححاعر ممؤىححا  يايشرؾًعا ثر فان تجر ة الفقد كان   ،مؽ األفكار والسعان 
 .السؤلؼ حٌى لعزير ق َّ أن يجؾد الزمان دسثمو، وحدرة عمى ىذا الفقد ،الحى والحدرة

 وطححؽ غيححر وطشححو،جاصححة وىححؾ فحح   روقًعححا عمححى نفححس الذححاعحححؾادث ال أكثححر مححؽ الرديق كان مؾت و
 .، كسا سرق أن بّيشاال يسكؽ االساغشاء عشو اكًشا مكيشً ر ب  و حرًشا مشيًعا مالذا و  لو  يسث  الرديق الؾفف

ولححؼ  ،لسؾتححو فشعاه وصححؾر أسححاه  ، دالشدبة لذاعرناكان حدثًا  ماًل  ،دا ا  أحسد تيسؾر صديقو الحسيؼ أ/ وفاةولع  
 : ٕل)ئو يقؾل ف  رثا .حق لو األسىف ، ؾدّ الدق اص خمقالدم   وصديقا صدوقا تقيا ، ،وفيا  األسذيً  أديباال وقد كان 

 أهلللللللل ا الللللللللد    والرلللللللللبه  مللللللللا زال خا يلللللللللا
 أ ملللللللللل  َوْ هللللللللللي  للللللللللي الحيللللللللللاة  لللللللللل  أرى 
 حسامللللللللللللللة واد  الشضللللللللللللللل را  حذاشللللللللللللللتي
لللللللللا  سالشلللللللللا  سلللللللللق  دوحلللللللللل الوسلللللللللسي وْهش 
للللللللله  لحللللللللل     صلللللللللوت الهلللللللللاتم الضلللللللللوذ أن 

 أنبلللللللللللأ بلللللللللللالتيأصلللللللللللاخ لللللللللللله صلللللللللللح ي  
 يسلللللللور  ا تلللللللدىتنعللللللل  عبقلللللللر  الذلللللللر  

 حشانيلللللللللل َعللللللللل   العمللللللللل  والسجلللللللللَد والهلللللللللدى
 ترحللللللللللللللللللللل بللللللللللللللللللللالتقوى وأبقلللللللللللللللللللل  ورا    

   لللللللللرا  لللللللللل رعللللللللل    روضلللللللللة   رعللللللللل     
 

للللللللبه  وا لللللللل  حا  للللللللَل المللللللللو   دا يللللللللا   أذ الر 
 دا و لللللللللا  ال لللللللللي  بلللللللللاألم  زاهيلللللللللال يللللللللل

 ل  إذ أرسلللللللللللللتمه  الضلللللللللللللوذ شلللللللللللللا ياهتا للللللللللللل
 (3)يلللللللللااو ذنلللللللللرى  رلللللللللشه السيلللللللللاَد أ  لللللللللر 

  للللللللللراب يقللللللللللر  الدللللللللللس   ا يللللللللللاب نعللللللللللا
 تذللللللللل  األسللللللللل   لللللللللضن الجلللللللللوانه  ا يلللللللللا
 لسشعلللللللللا   مللللللللل  الذلللللللللر   لللللللللالقرح داميلللللللللا
لللللللللللا ا وهادي  لللللللللللا مجضلللللللللللد    قلللللللللللد  لللللللللللا  ع م 

 دلللللللللل   ذاكيللللللللللاي للللللللللشفه السدللللللللللل  ثشللللللللللا   
 ت وأهللللللللللللا مللللللللللللن  للللللللللللا  لمعهللللللللللللد راعيللللللللللللا

 
درححؾت  مححؽ تذححريو صححؾت الشعحح  ،عححؽ اإطححار الاقميححدي لمسرثيححةفحح  رثائححو لححؼ يخححرج  واذا كححان الذححاعر
عمححى  وحزنححمؽ  عؾره دالفقححد و  يقم والدعاء لو ، فان ىذا ال  ،مق لمعمؼ  والسجد والخُ  اؾف الغراب، ونعْ  الس

                                 
    نفدو. السر َسؾادٌ  العغيُؼ مؽ الحيَّاِت وفيو األْسَؾدُ ل ٔ)

 .ٖٕٗل الديؾان ص ٕ)
 السعجؼ الؾسيى. .َمَظُر الرَّ ي  اأَلولُ  : الَؾْسِس ُّ ل ٖ)
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وال نشدى أن الخزر ر   ميسححؾم حححزيؽ وأغمححى  ححعره إنسححا ىححؾ  ،طريقة مابعة ف  الرياغة  ىإذ  ،السي 
 ووليد العق . العاطفةنااج 

ثيححو لزو ححو الدححيدة زيشححى امر  و ححدة األسححىكثرىححا تعريححًرا عححؽ حححرق الؾ ححد ولع  مؽ أصدق مراثيو وأ دىا لؾعححة وأ
 :ٔل)يقؾل ف  مداي  إحدت مراثيو فيياة عميو. م وكان  دارَّة صالحة محبة لو حددٕٖٚٔالا  تؾفي  دالقاىرة عام 

 ال لللللر  علللللن َ ْفش لللللَي البلللللاكي أعلللللاذل   للللل 
 وللللللللللللي  لللللللللللارة أْودى  هلللللللللللا سلللللللللللق   إلللللللللللل 

 قزلللللللل أيللللللللا  ارتللللللللا عْهللللللللد المقللللللللا   للللللللد ان
 أ لللللللللللارة  هللللللللللل ا  لللللللللللا ر السلللللللللللوت حلللللللللللا  

 

ش  لللللللللي بأشلللللللللوار خ للللللللل   رمللللللللل     األكبلللللللللاد م 
 (ٕ)السحلللللللليِّ بللللللللأ  ر[ هللللللللا آرَ م  ]َنللللللللوى دو  

لللللللللللللَر َمْمقلللللللللللللار    َوَصلللللللللللللْست ل  إذ أدعلللللللللللللور  آخ 
 لضلللللللللل هَ  مللللللللللن َزْهللللللللللر  الحيللللللللللاة  بسشجللللللللللار

 
"  ارتو"  بيا عشالذاعر الا  كشى و ،زو و عمى دكائو و نحيبو  لكثرة فيظمى مؽ عازلو الاخفف مؽ لؾمو 

األنححيس والرححاحى  دفقححدىا فقححد ،الزححشى والؾحححدة والؾحذححة و  سححىف  لو األنححيؽ واألوجمّ  ،قد فارقاو دال عؾدةف
يؼ، فحق لو أن يشعى معيدىا وك  ركؽ مؽ أركان مشزليا، وحق لو أن يقص عميشححا موالرديق والسعزت والس

 واألسف والحزن.ؾ د ال جمف  لودعض فزائميا ومحاسشيا الا  
للللللللللا ف أال لللللللللليو شلللللللللل م سللللللللللا   للللللللللف  م ند     

 أنشللللللليو شلللللللف  أعللللللل   اللللللللشف  ملللللللن   لللللللل 
 وللللللللللل  أدر مللللللللللا  علللللللللل   السشللللللللللو   َ  ْ ت لللللللللله  
 هللللللللللوى بللللللللللل  للللللللللضن  لدللللللللللف  أر للللللللللو وراَ    
  هضهلللللللات أ  أندلللللللار ملللللللا عذلللللللف  واألسللللللل 

   مللللللللوا َن  ْشللللللللف  للللللللليوهضهللللللللاَت ال أْندلللللللل
لللللللللللا ولللللللللللوالر للللللللللل  أْ للللللللللل   الضراعللللللللللَة حقه 

ا  لللللل   َلَقللللللدْ  للللللْشف   للللللي الحللللللاَلْضن  َعْهللللللد   أرى ص 
 وأنلللللللف  التلللللللي ح  لللللللف  للللللللي الَ لللللللْيَ  َبْعلللللللَدما

 شي َيلللللللللللللْوذ  شللللللللللللل اة  تلللللللللللللد َقْف مو ْ  سلللللللللللللا
لللللللل  الَزللللللليجلللللللا  ش  ي الَ لللللللرى َعْضش لللللللي إذا مد 

شللللللللللل   تسللللللللللر   شلللللللللللا األيللللللللللاذ مْوصلللللللللللولة الس 
لللللللللللللللللاذ  بسش للللللللللللللللللة  الم  لللللللللللللللللوى   لياليلللللللللللللللللل أي 

  سلللللللللالي أال لللللللللي الضلللللللللوذ صللللللللليحَة مْشَعلللللللللار   
 أ للللللللللللللوت   ريللللللللللللللَر السقمَتللللللللللللللْضن  بَسْحيللللللللللللللار  

وَح والَعلللللللللْضن  ت   َلفْ لللللللللف  ادللللللللم  ْرعلللللللللار  اللللللللللر 
هر   يللللللللللله بَسلللللللللللْرآر   لللللللللللا يجلللللللللللود  اللللللللللللد   زمان 

ْ للللللللرار  يسللللللللوج  بَقْم للللللللي   مللللللللا َ للللللللَرْت  يلللللللله ذ 
 بسغشلللللللللللللللللللللارْنلللللللللللللللللللللَ  إال ال أ   يةم َدلللللللللللللللللللللم   

يلللللللللللل  ي سشللللللللللل  راَ كلللللللللللأ  ندلللللللللللي  الفْ لللللللللللر ح 
لللللللللللللار    للللللللللللللدى ع ْدلللللللللللللَرة  إال ان للللللللللللل   م َحي 
 سلللللللل سف    ضلللللللل   ال للللللللي  َبْعلللللللل   م ايللللللللار

للللللل مللللللن َ ْفللللللن  ي خللللللال  هللللللو موع  للللللاكي د   الذ 
 ويرتللللللللللاح  مللللللللللا َ للللللللللْضَن الحشايللللللللللا ل َسْشجللللللللللار  
نا أال ن لللللللللللللللو   لللللللللللللللأم ر     سلللللللللللللللا ضلللللللللللللللر 

 وارأسللللللللللللللبْ َملللللللللللللل   أ سللللللللللللللار  الدللللللللللللللسا   موَ 

                                 
 وما دعده ٓٚٔل الديؾان ص ٔ)
 ف  الديؾان مشاىا وأعشيا مرآىا. ٕ
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 : ٔ. فيقؾل،وكآدة وأسى و دوما ألؼٍّ دو مؽ  ،القررضسيا قد و عاد إلى مشزلو  أنويرؾر حالو دعد 

 أ لللللللارة للللللللو شلللللللاهدت  ْيلللللللَ  و ْفلللللللف   لللللللي
للللللللللللللْ َ  َيْرللللللللللللللم    شللللللللللللللار  إذ ا لرأيللللللللللللللف الح 

للللللللللْدت  إللللللللللل  الَ ْضللللللللللف  ال  ضلللللللللل   للللللللللأنشي  وع 
م سللللللللللا َمللللللللللر  َمْوضلللللللللل    لللللللللل   بذللللللللللْجو      أ  
 ويبعلللللللللللللو  أْشللللللللللللللجان ي هلللللللللللللدير  حساَمللللللللللللللة  
 أ لللللللللللول  بفْ لللللللللللر  أْ َتغلللللللللللي للللللللللللي   ْرَبلللللللللللة  
لللللللللْ ر  عملللللللللي  أرا    لللللللللي لللللللللر  الر   تجرْعلللللللللف  م 

 

للللللللللل ا   ر  ل لللللللللللْن ملللللللللللا ظفلللللللللللْرت   شْجلللللللللللوار  ر م 
للللللللللد   للللللللللْ َ  ش   بأْسلللللللللل ر   َحذللللللللللا و للللللللللأ   الح 

م ْقلللللللللللللف   ا لْدلللللللللللللف  أْعلللللللللللللر    إالر   ر  خ   يلللللللللللللد 
 والللللللللللش ْف   مللللللللللرآة  سلللللللللليسارحممللللللللللف بلللللللللله 

 تشللللللللوح   للللللللأ   ال  ضللللللللَر  للللللللي الجللللللللو   تشعللللللللار  
لللللللللللف   هلللللللللللاأَ  حسلللللللللللار   م   عشلللللللللللد اللللللللللللدعا    ر 

 بلللللللللللاَ  الدلللللللللللميسة ع  بلللللللللللار  حدلللللللللللا ي وع  ْ 
 

 ،ل كححريؼ، ويخححاؼ القرححيدة دالححدعاء ليححا بشححز بححدونيا عححاددفشيححا و دعححد فقد تزايد  عؾره دالؾحدة واالغاراب والفقححد 
 فيقؾل. .ومقعد صدق عشد مميػ مقادر 

ْشلللللللللله   ْربلللللللللل  لللللللللللدى    م     للللللللللوب  لللللللللللل الق 
 

للللللللللللار     ونلللللللللللْ ل   لللللللللللري    للللللللللللي مشلللللللللللازل  ن د 
 

ضححاعف قححد  دعيححد عححؽ األىحح  واألصححدقاء يؼ بححؾطؽ غيححر وطشححو،قسححم، و ولدالؼ يرزق  الخزرولع  كؾن 
 الححركؽ -الكسححا قحح –الححرؤوم دالشدححبة لححو  ىححذه الزو ححة فكانحح  يححا،دعححد مؾت ؾحدةواإحداس دال ،داألسى  عؾره

لشححدرك الفححرق  ولححشعش محح  أبيححات مححؽ رثائححو ألمححو .، والكشف، والكيف الححذي يحح وت إليححوالسكيؽ، والغ  الغمي 
 : ٕرثائو أمو يقؾل ف  بيؽ السرثيايؽ،

 يف  ا تدللللللللللللللاَماد   للللللللللللللَ  الللللللللللللللدهر   أ لللللللللللللل
 لدلللللللللللللللف  أدر  أ   لللللللللللللللي   يلللللللللللللللَل يلللللللللللللللا

 القلللللللللللللللاذ     لللللللللللللللي للدلللللللللللللللف  أدر  أنللللللللللللللل
 مللللللللللللللن  َثلللللللللللللل   ن  تللللللللللللللرى  لللللللللللللل ذا العللللللللللللللض
ا لللللللللللللق      اك  هللللللللللللل التلللللللللللللرب  ملللللللللللللا  ةيلللللللللللللا س 

 أ لللللللللللللللللل  يب للللللللللللللللللي الفتلللللللللللللللللل  نازحللللللللللللللللللة  
لللللللللللللللللللللللف ه  ملللللللللللللللللللللللن أدب  شلللللللللللللللللللللللوانث  ْف ترش 

َشْتشللللللللللللللللللا  علللللللللللللللللل ور  شللللللللللللللللللف   لقللللللللللللللللللْد لق 

 خ للللللللل    سلللللللللا  ملللللللللف  سللللللللل ما انتزلللللللللي ال 
 سلللللللللللللللر العلللللللللللللللضَن ظ َملللللللللللللللاي ا   دهلللللللللللللللر  رزْ 

 راماضللللللللللللللمهجت للللللللللللللي نللللللللللللللار ا وملللللللللللللل  ضها 
 رى حساملللللللللاكيللللللللل  تمقللللللللل  نفدلللللللللي األخللللللللل

 إ   للللللللللللللي الجْفللللللللللللللن   سامللللللللللللللا يع راتلللللللللللللل
 سلللللللللللهرْت ملللللللللللن أ مللللللللللله  المضلللللللللللَل وناملللللللللللا
 مللللللللل  لهلللللللللا علللللللللن لللللللللل ن الثلللللللللد    املللللللللا
 خذللللللللللللللللللية    وأ  نرعلللللللللللللللللل  اللللللللللللللللللل ماما

                                 
 .ٕٚٔل الديؾان ص ٔ
 . ٜٜٔل الدابق ص  ٕ
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 ودريَشللللللللللللللللللللللللا مشللللللللللللللللللللللللل  أال نْذللللللللللللللللللللللللتر  
 ا مشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  أ  َ  الودريَشللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 شللللللللللللللللو لسللللللللللللللللنعودريَشللللللللللللللللا  يلللللللللللللللل  ال ن
 اكشلللللللللللللف  نلللللللللللللور ا  لللللللللللللي حساَنلللللللللللللا مثمسللللللللللللل

 بللللللللللللللللللالقرآ    للللللللللللللللللي أ مللللللللللللللللللْ  ت حضيلللللللللللللللللله
 ب لللللللللل  ال لللللللللاهر   للللللللليكلللللللللا  للللللللللي ملللللللللن  م

لللللللللللوى  اكلللللللللللا  للللللللللللي مشلللللللللللل إذ  أشللللللللللل و الش 
 ضللللللللللا  مشللللللللللي أ  أ ضللللللللللل ال للللللللللر   للللللللللي
 لهللللللللللللَم  ْم للللللللللللي بللللللللللللات ال ير للللللللللللو لقللللللللللللا
  لللللللللللادخمي  لللللللللللي َسلللللللللللَمم   سلللللللللللف  عمللللللللللل 
 واسلللللللللللعد  نللللللللللل ال  إلللللللللللل  السمقللللللللللل  إلللللللللللل 

 

 سعالضشللللللللللللللللا مللللللللللللللللن الللللللللللللللللدنيا ح امللللللللللللللللاب
 يخلللللللللللللل ل  الع للللللللللللللَد إذا الع للللللللللللللد  اسللللللللللللللتقاما
 حلللللللللللللارب الحللللللللللللل   و   سلللللللللللللل الحدلللللللللللللاما
 نجتمللللللللللللللي ال للللللللللللللدر إذا ال للللللللللللللدر  تدللللللللللللللاما

 مللللللللللللار للللللللللللة  الخاشلللللللللللل  مللللللللللللا عذللللللللللللف  ل ا
 كللللللللللللل يللللللللللللوذ  دعللللللللللللوة  تجشللللللللللللي السرامللللللللللللا

للللللللللللللللا وسلللللللللللللللل ما ك ت لللللللللللللللل     تحسللللللللللللللللل ع ف 
 و هللللللللللللللل الريللللللللللللللا   بذللللللللللللللر ا واحتذللللللللللللللاما
  ر إال أ  يللللللللللللللللللرى ال يلللللللللللللللللل  مشامللللللللللللللللللا
 هديلللللللللللللله  الحلللللللللللللل   وأحدللللللللللللللشف  ال يامللللللللللللللا
 يللللللللوذ ال نخذلللللللل  عملللللللل  األنلللللللل   انرللللللللراما

 
ليححا  فححظيحزال يححال و  ،دورىححا البححارز فحح  تر ياححو وتشذححئاو فكانحح  مدرسححة وحححدىا لٔ)مححوألقد بيؽ  ف  رثائو ف

 .أيام كان غض اإىاب ناعؼ البال وار اداتياكمساتيا 
ترححيؽ لححػ أن عاطفححة الحححزن واإحدححاس  ،و ورثائححو أمححواححرثححاء الذححاعر زو  بححيؽ سححريعةعقدنا مؾازنة واذا 

و أقححؾت مشيححا فحح  رثائححو أمححو، ولعححّ  مححؾت األم دعححد أن تقححدم بيححا العسححر وىحح  فحح  عحح  اححدالفقححد فحح  رثائححو زو 
ف  سؽ ماقدمححة ىؾ ط ة الفقد لدت الذاعر، بيشسا فقده زو او وىؾ دعيد عؽ أىمو وذويو و أبشائيا جفف مؽ و 

 أيزا وليس لو أنيس مؽ ولد أو أخ، ضاعف مؽ الذعؾر دالفقد عشده.
الكثير مححؽ  –دسا أوت  مؽ قدرة عمى الاخيي  والارؾير  -وقد اساظاا  اعرنا أن يزف  عمى صؾره 

الححححزن و  معجحححؼ  عيحححف الرحححؾرة لرحححالح الاجر حححة ، دسحححا أ حححاا فييحححا محححؽالحيحححاة والحيؾيحححة، وقحححد وفحححق فححح  تؾ 
، ومححا عكدححو مححؽ  ححدة األلححؼ مثحح  األلفححاظ: قّظححى ، الخظححى ،رزأ، عالمححا ، نححارا، ضححراما  و سححا فحح  األسححى

 دل عمى الؾلو والحيرة.ي ذتجظادو ماال يعق  كخظاب الدىر ومحاورتو  وال
وأثححره البححارز فحح  حياتححو، وصححفاتو السرثحح   فاححراه يرححرز دور السرثحح ،و   يححدة بححيؽ السرثيححةويالئؼ الَخِزر مالءمة  -

 الرءوم الحشؾن الؾفية، وىحح  رز، واذا كان أًما في رِّ السرث  عالًسا فيؾ األلسع  الس ا كانذفا ،ودورىا ف  إسعاد الغير
ميسة، واذا كان صححديًقا ب  ، واذا كان  زو ة في  السخمرة الؾفية السو ر الدالذعاا األول الذي أضاء لو و السدرسة 

 :ٕل)أب  حا ى صديقو سالؼ ياغير. اسسعو يقؾل ف  رثاءياحؾل وال فيؾ الؾف  السخمص الذي ال 

                                 
 ل يشغر مؾضؾا :الفقد والسراث  مؽ ىذا البح .ٔ)
 .ٜٕٔل الديؾان ص ٕ)

  =م، محؽ كبحار عمسحاء تحؾنس وأسحاتذتيا، ولحد الذحيخ سحالؼ بحؾ حا حى ٕٜٗٔ: ٕٚٛٔهٕٖٗٔ:ٕٛ٘ٔ بؾ حا حى. سالؼ 
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  قللللللللللدت سللللللللللسا  السجللللللللللد  للللللللللدر ا علللللللللل  أ 
  للللللللللللللللدر  شللللللللللللللللبا  هدايللللللللللللللللة ومعللللللللللللللللار 

لللللللللللن -بدلللللللللللال -اذ سللللللللللأودى الح   ب للللللللللا  م 
 للللللللللللللل  أدر إذ نعلللللللللللللل  الشعللللللللللللللي أراعشللللللللللللللي
 يمقلللللللللللي حسلللللللللللاة الشحلللللللللللو  لللللللللللي ن راتللللللللللله

 ضلللللللللللللللل  أنسللللللللللللللللايترسلللللللللللللللسو  بللللللللللللللله الخم
   درس الفقلللللللللللله  مجملللللللللللل  مالللللللللللللل  و للللللللللللأ

م لللللل ويغللللللوص  للللللي درس الحللللللديو عملللللل    ح 
 و ذا تدللللللللللللللللللللللش  لمخ ابللللللللللللللللللللللة مش للللللللللللللللللللللر ا

 لللللللله  لللللللد  لللللللا  للللللللي ملللللللن ع  فللللللله رحسلللللللي
 

 تح للللللللللللللل   رؤيلللللللللللللللة مثمللللللللللللللله األلحلللللللللللللللا    
 وشلللللللللللللللللللللعاعه األ للللللللللللللللللللل ذ واأللفلللللللللللللللللللللا    

  للللللللللللللر  األسلللللللللللللل  العمسللللللللللللللا  والوعللللللللللللللا   
 مشعللللللللللللللللا  أذ لفلللللللللللللللله الفلللللللللللللللل اد شللللللللللللللللوا   
 نلللللللللللللللب   إذا أعضللللللللللللللل  الحسلللللللللللللللاة حفلللللللللللللللا   

 ته  أعضللللللللللللللللشه  وهلللللللللللللللل  أيقللللللللللللللللا   شللللللللللللللللهد
 و أنسلللللللللللللللللللللا درس  ال يلللللللللللللللللللللا   ع لللللللللللللللللللللا   
  فملللللللللللللف علللللللللللللن اسلللللللللللللتشبا ها الحفلللللللللللللا 
 النللللللللللللللف  مللللللللللللللوب   الرللللللللللللللخور  لللللللللللللل  
 وَ ْشلللللللللللللللي  ريحتللللللللللللللله الم يللللللللللللللل  حفلللللللللللللللا 

 
عححؽ السذححاعر واألحاسححيس،  الرححدق فحح  الاعريححر ،ر ىؼ ما يسيز قريدة الرثاء عشححد الذححاعو عد ف

 .ق ف  الاعرير عؽ الذات: مظادقة الكالم لسقازى الؾاق ، والردوالردق دسعشيي
 الشقد اال تساعي  -
وال وىحح  غالبححا أمححراض معشؾيححة  وأمراضححو _ئححو سرر الخزر أغؾار السجاس  فؾقف عمى العديححد مححؽ أدوا    
واناذححار  ،ذححرب الخسححر والدححفؾرلفاعححرض  الحدححية،أ د فاكا دالسجاس  مؽ األمراض  ىذه األمراض أن  ػ

واناذححار الظؾائححف  أىمححو،األمححر إلححى غيححر  والر ؾة، وتؾسححيد الؾضع ،ن دالقانؾ  والحكؼ ،دور الميؾ والسعازف
 .لٔ)والقاديانية  الرحيح كالريائية السشيج اإسالم عؽ  زالة البعيدةال

                                                                                                     
داحدت قرت تؾنس ، حفظ القرآن ومباد  الكاادة ف  كااب القرية ، أجذ العمؾم الذرعية مؽ  ام  الزياؾنة األعغحؼ ، = 

 ٜٔٔٔىح/ٖٖٓٔف  تالمذتو إلى سشة  م واساسر ير  العمؼٜٗٛٔ - ٛٗٛٔىح/ٕ٘ٙٔسشة عيؽ مدرسا دجام  الزياؾنة 
م إلحححى سحححشة ٗٚٛٔ - ٖٚٛٔىحححح/ٜٕٓٔم داسحححاثشاء السحححدة الاححح  قزحححاىا د ورو حححا وجاصحححة دايظاليحححا محححؽ سحححشة ٕٜٔٔ -

، أدجح  إصحالحات دحارزة عح  نغحام الاعمحيؼ دجحام  الزياؾنحة ،  لّسا الجشرال حديؽ م مراحباٜٚٛٔ - ٛٚٛٔىح/ٜٕٙٔ
 ه. يشغر : السؾسؾعة الاؾندية  ندخة إلكارونية و األعالم الؾطشية العالسية . ٖٕٖٔتؾلى الفايا. 

ؽ عمحح ، وىححؾ الححزعيؼ الثححان  لمسححذىى، والححذي زعححؼ أنححو ل الريائيححة: طائفححة تشدححى إلححى زعيسيححا الريححاء وىححؾ لقححى يححدعى دححو ميححرزا حدححئ)
السيدي السشاغر، وتدسى أيزا البابية، ندبة إلى الباب وىؾ لقى ميحرزا عمح  دمحم الحذي اباحاا ىحذه الاحيحة، وطائفحة الريحائييؽ يزعسحؾن أن 

يححة فسؾحححد. يشغححر الريائيححة: مححؽ يرححرف الذبححادة إلححى عجحح  أو كؾكححى فيححؾ مذححرك، أمححا مححؽ يرححرفيا إلححى ولحح  أو رسححؾل أو عجحح  الريائ
 تاريخيا وعقيدتيا وصمايا دالباطشية والرييؾنية.

 م ٜٙٛٔلمظباعة والاؾزي ،  دة،  . الشا ر دار السدن ٜٕ٘، ٕٚٗ، عرد الرحسؽ وکي ، ص  السؤلف 
، ٘ٔ :ٚوالقاديانية والريائية، دمحم الخزر حديؽ ضسؽ مؾسؾعة األعسال الكاممة لإلمحام دمحم الخزحر حدحيؽ، محؽ ص  

   = م، وأدظحح  اإمححام ٕٓٔٓه ٖٔٗٔاعاشححى دححو عمححى الرضححا الحدححيش ، دار األنححؾار، سححؾرية، لرشححان، الكؾيحح ، األولححى، 

http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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ومححؽ أطححؾل قرححائده فحح  ىححذا الجانححى قرححيدتو "دعححض أمراضححشا اال اساعيححة" فقححد بمحح  عححدد أبياتيححا سححاا 
 لٔ) دقؾلو:سايميا اوأر عيؽ بياا 

 ذلللللللللللللر  الحساسللللللللللللة واإلبلللللللللللللا أيعللللللللللللود لم
  

 علللللللللللللل    تعللللللللللللللود ع تلللللللللللللله وي للللللللللللللته  الَ  
 

 ، والا  مشيا وأمراضو،السجاس   قزايا الزؾء عمى العديد مؽ سمى فييا 
 يقول  ي ذلل : .وتفششها  ي إ دا  زيشتها أماذ الر ال السرأةوسفور  الخسر،شرب  -

 تقاذ الذلللللللللللر  وهللللللللللللو يدلللللللللللضر  للللللللللللي          لللللللللللالوا: اسلللللللللللل
 وال                تلللللللللللللللللدار  لللللللللللللللللي عملللللللللللللللللن تملللللللللللللللللل الخسلللللللللللللللللور

 ك  من م دب  ي الب د تقاذ  ي
 رملللللللللللللللللللللللف  لللللللللللللللللللللللو شللللللللللللللللللللللل ايتي                   تياتشلللللللللللللللللللللللا إ 

 ر حرلللللللللللللللللللللللانة ووسلللللللللللللللللللللللامة                 ال لللللللللللللللللللللللدو  ن  ك للللللللللللللللللللللل
 إذ                  ارس األ فلللللللللللللللللللللللللللللال  وحجلللللللللللللللللللللللللللللورهن ملللللللللللللللللللللللللللللد

 ما بالهن الضوذ يرضضن الهوى 
 الللللللرم هيا ومرا    أ ر  اإلله  

 ةَ للللللل يَ  زيش يزعن أحسَر  و  أ
 اللللللللللللللللهن  أنهلللللللليغَذْضشها وثيا 

رض الفتاة  أل  ي   نْ لللللأسفا عم  ع 
مها يد  األب  نفد    هللللللللللالضوذَ ترس 

 زللللللا ي ع يستلللللله م  نهلللللل  الفلللللل ح و لللللل 
 ا للللللللللللوذ يشلللللللللللال السعمشلللللللللللضن وال  للللللللللل  
 (2)رأد الزلللللح  وعمللللل  موا لللللدها ال للللل  

 ملللللن خ للللل هن يدلللللا   الذللللل وى ب لللللا 
 ا  للللللله الحَيلللللللوالحدلللللللن ي هلللللللر إذ يخال  

للللللللل َ   رت  ح هللللللللل  ال هلللللللللارة والشقللللللللللاه 
 هاب وال  زا ي   ، ال را   ما شا َ 

 راد  ها الشدا نر ف  أشرار ي  
س  ا لللللللوير دنها  ال ي   يقتم ها ال  

 لذفو ها  و  الر   والب ن ما 
 ا للللل ضرة  األ ذ الع و   له و   من

 را لللللللللللللل ضن الذباب   أنه  مشها  َ 

                                                                                                     
 مزاعؼ الظائفايؽ. -ف  ىذا الكااب -الخزر = 
قؾلحححو:" وممخحححص القحححؾل فححح  البابيحححة والريائيحححة أنحححو محححذىى  ٕٛومسححا  حححاء فححح  كاادحححو فححح  رده عمحححى البابيحححة والريائيحححة ص  

جحاص  -نحات ونحح  وآراء فمدحسية، قحال صحاحى كاحاب )مفاحاح دحاب األبحؾابل يرحف البحابييؽ:"ليؼ ديحؽ مرشؾا محؽ ديا
محححزيج محححؽ أجحححالط الحححديانات الرؾذيحححة والررىسيحححة الؾثشيحححة، والزراد حححاية والييؾديحححة والسدحححيحية واإسحححالمية ومحححؽ اعاقحححادات 

 الرؾفية".
د، قام  بيا دعؾة غالم أحسد زعيؼ الظائفة القاديانية ولو ميد وقاديان الا  تشدى إلييا طائفة القاديانية، بمدة ف  اليش 

القاديانية اليشد" القاديانية: ندحبة إلحى قاديحان مديشحة تقح  فح  الرشجحاب اليشديحة أسدحيا غحالم احسحد بحؽ مرتزحى القاديحان ، 
فدو د نو السبذر الخاتؼ، ب  قال عؽ ن ه وتعرف أيزا داألحسدية وقد رفض كؾن الرسؾل دمحم الشر  ٕٕ٘ٔولد سشة 

 ٘ٔ: ٚأيزا، وأنو يشزل عميو الؾح ، وأنو نر  ورسؾل يشغر، القاديانية والريائية، السر   الدابق، مؽ ص 
 .ٙٔ: ٖٔل الديؾان ص ٔ)
 . . معجؼ السعان  الجام  دكدر الظاء، ما طبخ مؽ عرير العشى حاى ذىى ثمثاه وصارلو قؾام :الظالءلٕ)
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                شلللللللللللللللا            ه  موْ  الخ علللللللللللللللة   ملللللللللللللللن تملللللللللللللللل   وتعلللللللللللللللود  
 

 وا التقلللللوى َهللللل هلللللا ملللللن عللللل ة  و  اد  
 

 االسللتهانة بالللدين وتهسيذلله  لليو  وانتذللار الوسللا ة  للي الوظللا م الوضللعي،الح لل  بالقللانو    -
 :لٔ) يقول .، الخوالسمحدين اإللحاد ثرة و ة، يالتعميس العسمية

                                 
 ل الدابق نفس الرفحة.ٔ)
، عاصسة فرندا , تحؾل اقاراد داريس تدريجيًا إلى اقاراد يعاسد عمى صشاعة  Parisداريز : داريس و الفرندية:  ل ٕ)

 كيريديا السؾسؾعة الحرة .وي الخدمات ذات القيسة العالية مث  الخدمات السالية وجدمات تكشؾلؾ يا السعمؾمات.
 

 زلللللللللللللللاتشا  لللللللللللللللانو  بلللللللللللللللا                 وا    لللللللللللللللالوا د
 واذ  انت سلللللللللللف لشلللللللللللا                شا بللللللللللله األ لللللللللللْدلللللللللللس  

 غ للللللللللللللللللللللرا  مثللللللللللللللللللللللل دمحم                 ال تخللللللللللللللللللللللرج ال
 لوسلللللا ة  لللللي الوظلللللا م ويللللله ملللللن        غلللللف ا

 ن هللللللللللللللا  فايللللللللللللللات  شلللللللللللللل                 ضللللللللللللللاعف بجا
 ا                  لللللللللللللللالوا خمش للللللللللللللل دينَ الللللللللللللللل و ذا ذ لللللللللللللللرتَ 
 ارس  الدللللللللللللللللللسوات العلللللللللللللللللل  دإ  السلللللللللللللللللل

 (2)اإللللللللللله هلللللللللو اللللللللللدوا ريللللللللل ، و لللللللللانو   
 والللللللللدها   للللللللي الذللللللللر  والغللللللللرب العدلللللللللة  

 أو مثللللللللللل شللللللللللر  آثرتلللللللللله بلللللللللله الدللللللللللسا 
 للللللللل  يللللللللدر أيللللللللن الجللللللللا  أو أيللللللللن الثللللللللرا   

    ل والللللللللللل  اها العمللللللللللل  السللللللللللل ث    ساَسلللللللللللآ
 تللللللللللله العفلللللللللللا   ملللللللللللن ذ لللللللللللر  وعمللللللللللل  أخو  

 وعمومهلللللللللا مثلللللللللل الشجلللللللللوذ لهلللللللللا ضللللللللليا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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 (1)و  لل مق وعته   م  الدضل ال ب   

 الدعوة إل  العم  . -
، ورأس العمؼ ىؾ عمؼ كاححاب هللا ةامفلى العمؼ وصق  الشفس دالسعارف السخإكثيرا ما دعا الخزر 

ممحح ء دححالحكؼ والسححؾاعظ ، سححاد ، وفيححؼ أسححراره ومراميححو، فححالقرآن الكححريؼ غححذاء الححروح واساغياره وحفغو
 .األولى الدنيا د سرىا داتباا ىديو والاخمق د جالقو 

 لٕ)يقؾل 

.......................              ....................... 
وح في  ىدايٌة           أما نذيُؼ  تمقى بيا و و الحياِة أِنيدا    الرُّ  
سؾسا ُ  ردي الدساءُ سا كسا تُ كَ حِ            رت    ردي لمؾَ هللا يُ  ىذا كاابُ   

ريدافَ  بيا لخرَّ  حؾدُ ام الجُ حَ          ريا ولؾْ عؽ الشيى  ُ  تذود جٌ جَ حُ   
روساا الريان دُ فييا دسذيا     وأقام سؾقا لمسكارم نا را             

ماو وعاد يؤوساالح أُ إْص     لحار أذكى الشاس ف       داهُ لؾال ىُ   
ال يذحححخص الحححداء فحدحححى بححح  كثيحححرا محححا يرحححف الحححدواء ففححح  قرحححيدتو "السعحححارف فححح  ىحححذا الجانحححى  ىحححؾو 

وياجرا الغرص عمححى مححاض زاىححر لححؼ  ،يدار   الذكرت  إحدت وثالثيؽ بياا،أبياتيا والا  بمغ   والرشائ "
 تراه ف  الساض ، ثؼؽ مالذي يمخص  انبا أر   مرات لفظ "كشا"  ةقريدالف   الظم ، ويكرر شو غيريعد م
 لٖ) يقؾل:ىسا حجرا الزاوية إذ عمى دور العمؼ والعس  ف  الشيزة والاقدم  القريدة يؤكدنياية 

                العرللللللللر هللللللللل مللللللللن نهزللللللللة  هلللللللل ا  أ شللللللللا َ 
              هلللللللللللللللا       لملللللللللللللللف أدوات  ذ   ا    هللللللللللللللل   الرلللللللللللللللش  

                      شللللللللللل أَ  عمللللللللللل  أخلللللللللللرجَ ال  ر  و للللللللللل ار   للللللللللل

 د    يترلللللللللللللللللعحلللللللللللللللللر  تذلللللللللللللللللفي  ملللللللللللللللللي     
 مسهلللللللللللللللللللللللد   ها لمعلللللللللللللللللللللللالسضنَ وسللللللللللللللللللللللل ضم  

 (4)حرلللللللللللد   سللللللللللا لشلللللللللللا ال نَ  شلللللللللللا   ودنللللللللللا  َ 

                                 
  ٛٙل الديؾان ص ٔ)
 . ٕٔٔ، ٕٓٔل الديؾان ص ٕ)
 .ٕٜ، ٜٔل الديؾان ص ٖ)
معجؼ السعان  .   "جر   فروُعو أو سشابُمو، أو أّوُل ما يغير مشو '' َوَمَثُمُيْؼ ِف  اِإْنِجيِ  َكَزْرٍا َأْجَرَج َ ْظَ هُ  :الّزرا  ظ  لٗ)

 الجام 
 

 سياسلللللللللللللة التث يللللللللللللل  يذلللللللللللللغل بالهلللللللللللللا و 
 الللللللللللللدعايات التللللللللللللي  ومتلللللللللللل  يسللللللللللللا  أذى

  دعايللللللللللللللة اإللحلللللللللللللللاد يشفللللللللللللللو سلللللللللللللللسها
  

لللللللللويهَ   الهلللللللللدى حتللللللللل  الغشلللللللللا  ا  ضلللللللللر  سه 
 تلللللللللوحي ضللللللللل ال والزللللللللل ل هلللللللللو الوبلللللللللا 
 رهلللللللللللللللِّ يللللللللللللللل ازره  عمضهلللللللللللللللا أ  يلللللللللللللللا 
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 اللللللللل ين استزللللللللعفوا               وذ   هسللللللللا  للللللللرى القلللللللل
 إللللللللللل                   دللللللللللضر ذ  رشللللللللللد  م دللللللللللضر  أ لللللللللل  نَ 

                      وللللللللللللللللة    َ لغشلللللللللللللللا   وت االسلللللللللللللللا َحللللللللللللللل م َ 
 عللللللللللللللللللللدة   والرللللللللللللللللللللشا  َ  إ  السعللللللللللللللللللللار َ 

  

 يبعلللللللللد   شلللللللللو ا  لللللللللي التقلللللللللدذ  ملللللللللن   لللللللللل  
 شللللللللللللضدواوَ  دللللللللللللو   آثللللللللللللار مللللللللللللا  للللللللللللد أسَ 

 خسلللللللللللد  الش لللللللللللر الللللللللللل   ال ي   ملللللللللللن را لللللللللللد  
للللللللللل ملللللللللللنْ التر لللللللللللي    بللللللللللاب    واها موصلللللللللللد  س 

 

ن لو الحظ األوفححر فحح  أن ُيؾلى العمؼ الذرع  اىاساما، وأن يكؾ مشو  ياؾ و إلى وزير الاعميؼ، مماسداو   
السححدارس والجامعححات، كسححا يححدعؾ حكححام السدححمسيؽ إلححى تحكححيؼ  ححرا هللا، والسدححاواة بححيؽ الرعيححة فحح  الحقححؾق 
والؾا بححات، والعسحح  عمححى سححيادة العححدل بححيؽ  سيحح  أفححراد الذححعى، فححال مفاضححمة بححيؽ حححاكؼ ومحكححؾم، وعمححى 

 :لٔ) الحاكؼ أن ياعيد رعياو ويعس  عمى ما يرمح أمرىا، فيقؾل
حللللللللللامَي العملللللللللل  أ للللللللللر ض الذللللللللللر  ح  للللللللللا           

ساذ من ال ي جار            يتلوخ   والر ي  اله 
 اإلصللللللللللللللللللللللللللل ح أنللللللللللللللللللللللللللل  ت لللللللللللللللللللللللللللدى

 

  ا قللللللللللللللللا مللللللللللللللللن رعايللللللللللللللللة واحتللللللللللللللللراص  
 شلللللللللللللللللللهوات األحللللللللللللللللللل اب واألشلللللللللللللللللللخاص
 بجللللللللللللللللللللللللل   لف لللللللللللللللللللللللللر  الغلللللللللللللللللللللللللواص 

 
 المغة العربية  -

دعححض ، وكححؼ أسححى عمححى مدححمػ  ىححايااز ؽ فزححميا ، وأبححرز مدالمغححة العر يححة ، و ححيَّ  الخزححر أ ححادكثيححرا مححا 
ضعفيا وطسس  ويزدادزيد الظيؽ بمة ي، حاى  ب  والاباى  بذلػ ، ف  إلحاق أبشائيؼ دسدارس أ شريةالعرب 

 لٕ):معالسيا ، ويرت أن ىذ ىؾ الداء العزال , يقؾل
 ضللللللللللللل   للللللللللللوذ  سللللللللللللم وا  للللللللللللي حف هللللللللللللا
 أ لقسلللللللللللف   لللللللللللي ن  للللللللللل   لللللللللللومي أحر  لللللللللللا 
 بعللللللللللل  ملللللللللللن لللللللللللل  يفقهلللللللللللوا أسلللللللللللرارها 

 لللللللللللللللللللللللللللواذا و ذا  نفللللللللللللللللللللللللللروا مشهللللللللللللللللللللللللللا
 مللللللللللللللا ز للللللللللللللا تفللللللللللللللاح ل شللللللللللللللا  عملللللللللللللل  
 واسلللللللللتوى  لللللللللي ن لللللللللر األعذللللللللل  ضلللللللللح 

 

 سلللللللللللل با أوهللللللللللللن مللللللللللللن ح للللللللللللل القسللللللللللللر 
 مللللللللللن ل غلللللللللل   أخللللللللللرى  أضللللللللللشاها الخللللللللللَدر 
  لللللللللللللللللللللللل  وها بَسللللللللللللللللللللللللوات  مدللللللللللللللللللللللللتسر
  لللللللللم  بللللللللل  السلللللللللرأ لللللللللل  تغلللللللللن الشللللللللل ر 
 حدلللللللللللللل الدلللللللللللللعدا   لللللللللللللي ذو  مللللللللللللل ر
 زهلللللللللللللللللللر روض وهذلللللللللللللللللللي  السحت لللللللللللللللللللر

 
دعد أن أ اد دجيؾد ىذا فيقؾل  "اإنذاء"دراسة مادة االىاسام ب ،باؾنس ةويظمى مؽ ناعر  ام  الزياؾن

                                 
 ُة الُفُاؾَِّة، َصَبا َصْرؾًا وُصُرّؾًا وِصَبًا وَصباًء.ل الَرباًء: َ ْيمَ ٔ)
 . ٜٜل الديؾان ص ٕ)
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  لٔ)افاخر دسا يقدمو ىذا الجام  مؽ عمؾم ومعارف تقّؾم المدان وتذيد الرشيان: الشاعر
 مقللللللللللللللللام      الجللللللللللللللللدير بللللللللللللللللأ  ي هابللللللللللللللللا               
 أرى بالجلللللللللللللللللللام  الدلللللللللللللللللللامي بحلللللللللللللللللللور ا             
 ول لللللللللللللللن الَخراَصلللللللللللللللة  لللللللللللللللي  شلللللللللللللللو               

 عة اإلنذللللللللللللللا  خاَسللللللللللللللف             لللللللللللللل   صللللللللللللللشا
للللللللللللللل   واأللفلللللللللللللللا    رلللللللللللللللح   و يللللللللللللللل  يع 

 وال نرمللللللللللللللللللللللي بدلللللللللللللللللللللله  الف  للللللللللللللللللللللر إال               
 نجللللللللللللللللرد لمسعللللللللللللللللالي سلللللللللللللللليَ  حلللللللللللللللل ذ                

 وَمللللللللللن َصللللللللللَر  العشايللللللللللة  للللللللللي ارتقللللللللللا            
 ون زلللللللللللرب  علللللللللللن مقاللللللللللللة ملللللللللللن نعاهلللللللللللا           

 يقللللللللللللول ا للللللللللللن العسضلللللللللللللد لهللللللللللللا ختلللللللللللللاذ               
 

  شللللللللللللللللا الجللللللللللللللللدير بللللللللللللللللأ  ي جابللللللللللللللللاوم م 
للللللللللللللللل اب ا  ملللللللللللللللللن العر لللللللللللللللللا  زاخلللللللللللللللللرة  ع 
 َتهلللللللللللللللي   شلللللللللللللللا السخا لللللللللللللللة أ  ن عابلللللللللللللللا
 بزللللللللللللللللاعتها  ملللللللللللللللل  تْ م لللللللللللللللل  ن رللللللللللللللللاب ا
 عمضشللللللللللللللللا أ  نعضللللللللللللللللد لهللللللللللللللللا الذللللللللللللللللبابا
 يقللللللللللللللللول العللللللللللللللللال سو  لقللللللللللللللللد أصللللللللللللللللابا
جابلللللللللللللللللللا  يسللللللللللللللللللل   دو   معتهلللللللللللللللللللا الح 
قابلللللللللللا  إلللللللللللل  أعمللللللللللل  الللللللللللل  رى ا لللللللللللتح  الع 
للللللللللللللللد مللللللللللللللللن ع ا سشللللللللللللللللا اْلتهابللللللللللللللللا  لي خس 

لللللللللللللللللاوعشلللللللللللللللللد  واتللللللللللللللللله َنَفَزللللللللللللللللل راب   ف   
 

 اإلع ذ  -

اليححؾم  إعالمشاما عميو وى  أال  –جاصة  -فذ  ف  السجاس  العر  حقيقة م ساوية نبو الخزر عمى 
مرؾرا انحراف الرحافة والسجالت  الرسؾل  يقؾل ف  ذكرت مؾلد، فوتذؾيو لمحقائق مؽ تزمي  وتسؾيو

 (2)عؽ و يايا الرحيحة: 
للللللللللللللللللللبات    وال أدر  أ للللللللللللللللللللومي  للللللللللللللللللللي س 

 لزلللللللللللللل ل الضللللللللللللللوذ صللللللللللللللالوا أشلللللللللللللليا   ا
 وهلللللللللللللل  مللللللللللللللا  للللللللللللللضن إلحللللللللللللللاد  و للللللللللللللاح  
لللللللللللللللوا َذ الش علللللللللللللللا    سلللللللللللللللا أزا    و   شللللللللللللللل  
للللللللللللللْن َ َرلللللللللللللل   ت عللللللللللللللا ي  ار ضهلللللللللللللللا  َ س 
لللللللللللَور  تثضلللللللللللر َهلللللللللللَوى وتحلللللللللللدو  وملللللللللللن ص 
 أملللللللللللللللا لذلللللللللللللللباب أحسلللللللللللللللد أ  يللللللللللللللل ودوا
لللللللللْرَنا ملللللللللن َشلللللللللباب    كفللللللللل  ملللللللللا َ لللللللللْد َخد 
لللللللللللللللا   غادوهلللللللللللللللا، و يللللللللللللللل  تلللللللللللللللرى  راش 

 (3)أذ  لللللللللللي سللللللللللليا     لللللللللللأر و صلللللللللللحوه   
 بألدللللللللللللللللللللللللللشة وأ لللللللللللللللللللللللللل ذ حسللللللللللللللللللللللللللا 
 و لحللللللللللللللللللللللللللاد تقشلللللللللللللللللللللللللل  بالش  فللللللللللللللللللللللللللا   
 بلللللللللللله الفتيللللللللللللات أشللللللللللللأذ مللللللللللللن ن عللللللللللللا   
لللللللللللللللل  ال  عللللللللللللللللا   شللللللللللللللللراب ا ديلللللللللللللللل  بالد 
للللللللللللللللا  ال للللللللللللللللدور إللللللللللللللللل  محللللللللللللللللا     نفوس 
ن   لللللللللللللي الترا لللللللللللللي لللللللللللللا  الس لللللللللللللاع   خ وب 
للللللللللللللوَ  الخ َعللللللللللللللة  للللللللللللللي َنَفللللللللللللللا     رأوا س 
لللللللللللار الحلللللللللللرا   َتَهاَ لللللللللللَف  لللللللللللي ل للللللللللل  الش 

                                 
 ٜٙ، وٜٕيشغر كذلػ ص  ٘ٚ: ٓٚالديؾان ص ٜٕص ل الديؾان،ٔ)
 .ٗ٘ٔ، ٖ٘ٔل الديؾان : ص ٕ)

 .االحازار، السعجؼ الؾسيى يقال: ىؾ ف  الدياق أي ف  .الشَّزاُ : ل الِدياقٖ)
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هللللللللللللللللا لدللللللللللللللللا    د  لللللللللللللللل وى ي رد    هلللللللللللللللي الذ 
 

 وملللللللللللا  لللللللللللضن الجلللللللللللوانه  لللللللللللي احتلللللللللللرا 
 

، وال غرو فذكرت السؾلد فرصة بياتى  السحؾر الرئيس الذي تدور حؾلو األ -كسا نالحظ  –والذكؾت 
سححانحة لماعريححر عححؽ ىسححؾم الححشفس، ولعحح  قزححايا الححؾطؽ والسجاسحح  اإسححالم  عمححى رأس مححا يؾ ححى الحححزن 

 واألرق لمذاعر. 
     الدعوة إل  التسدل بالدين الحشي   -

ىححؾ الححدرا الححؾاق  والحدححام الححذي ال الححديؽ الاسدححػ د ويححرت أن ،بححديشيؼ إلححى الاسدححػالسدححمسيؽ  وكححؼ دعححا
 دامغحححة  حححو، فحججحححوايمشعاللحححو والدحححير عمحححى  يحححبتف فححح كححح  العحححزة  الدحححعادة والعحححزةالدحححعادة كححح   يفححح ، وأن
  لٔ) :يقؾل نافعةة معا وقؾانيشو 

 حللللللللللللرب   مضللللللللللللدا    اإلندللللللللللللا    وحيللللللللللللاة  
 يحتسلللللللللللي ملللللللللللن أذاهلللللللللللا  ين  أخلللللللللللو اللللللللللللد   و 

  وعفللللللللللللللللللا    ة  علللللللللللللللللل   إنسللللللللللللللللللا الللللللللللللللللللدين  
 إ  للللللللللللللل    مثللللللللللللللل القواضلللللللللللللل    وحجللللللللللللللاج  

 إ  ترلللللللللللللللللللللدت لفرلللللللللللللللللللللل   و لللللللللللللللللللللوانضن  
 مشللللللللللللا          يومللللللللللللا لق   را ت لمعللللللللللللضن  لللللللللللللو تلللللللللللل

لللللللللللللف   ن ملللللللللللللن ح سلللللللللللللة  ي   و لللللللللللللأ  للللللللللللللو ت ش 
لللللللللللللل   عملللللللللللللل  آ           الخضللللللللللللللر    سللللللللللللللن  أ  يذ 

لللللللللللبا    ويللللللللللله نللللللللللل      ب لللللللللللا    ملللللللللللن الر 
 

 هللللللللللا مللللللللللن مشللللللللللاص  رد  مللللللللللن و   ماللللللللللله   
 (2)دالص   ودر    عزللللللللللللللللللللللللل    دلللللللللللللللللللللللللاذ  بح  

  لللللللو  السعاصللللللليال لللللللر  علللللللن و  يرلللللللر   
 و لللللللللللللله الخلللللللللللللل ص   يللللللللللللللل  إال اليقللللللللللللللضن  
 موب ال بالشواصللللللللللللللللللليأخلللللللللللللللللللَ ت بلللللللللللللللللللالق  

سللللللللللا    للللللللللاص هللللللللللل لهلللللللللل ا الج   (3) مللللللللللن  ش 
 (4)لللللللللل  ي رللللللللل  بانتقلللللللللاص    معلللللللللة ال لللللللللدر  

رللللللللللللللللاص نذلللللللللللللللل نا بغضللللللللللللللللر   دابلللللللللللللللله    خ 
سلللللللللللللاص والت قلللللللللللللاة   شلللللللللللللد  وملللللللللللللن الر    (5) خ 

 
فيخاطريؼ جظاب ، عمى و و الدعادة يشالؾن مؽ الذرا الحشيف  شا مسؽوياؾ و دالشريحة لبعض  باب
 لٙ: ) األب العاق  والسعمؼ الذفيق قائال

لللللللللللم أ لللللللللللاويَ  ح سلللللللللللة               كسلللللللا رَشلللللللفْف   لللللللَر الشلللللللدى زهلللللللرة  اللللللللدوح    شلللللللللللي  ألللللللللللل  ترش 
                                 

 .ٕٗٔل الديؾان ص ٔ)
ْيُف : صار قاطعًا، ل َعُز ٕ)  معجؼ السعان  الجام . .ليَِّشة:  ِداَلص ِدْراٌ ُى الدَّ
 
 : الرياد.القشَّاص ل الجسان : المؤلؤ.ٖ)
 جام .معجؼ السعان  ال ل َتَرّؽ: )اسؼ مردر َتَرشَّى ِاْبٌؽ ِدالاََّرشِّ  : االْبُؽ الَِّذي َيِريُر َفْردًا ِمَؽ الَعاِئَمِة َوَلْيَس ِمْؽ ُصْمِرَيا.ٗ)
 .ٕٗٔل الديؾان ص ٘)
 ٜ٘، ٛ٘صل الديؾان ٙ)
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 ومثملللللللللللللل ال تمويللللللللللللله داعيلللللللللللللة  الهلللللللللللللوى            
 أعضللللللللللللل ر بالفر لللللللللللللا  أ  تح لللللللللللللي اْملللللللللللللرأ           

 وت رللللللغي إللللللل  نجللللللوى اللللللل   ير لللللل  الَخشللللللا     
  ذا الهللللللوى  َمْونللللللا الهللللللدى بعللللللد الهللللللوى  لللللل

 

م للللللللل  الدلللللللللسه  علللللللللن الدلللللللللضرة الغلللللللللر ا  والخ 
 يغللللللللل   ملللللللللن اللللللللللدين الحشيفلللللللللي  بلللللللللالس ح
 ويأخللللللللل  أهلللللللللل الذلللللللللر  بلللللللللال عن والقلللللللللدح
للللللللللدى  ملللللللللل  الرللللللللللبه للللللللللة  لضللللللللللل  واله  ش   د   

 
        الدعوة إل  العسل -

 شححراه ، فالحححالل كدححىملالحثيحح  الدححع  و  ،وتحرححيمالجد ف    و سالع إقبال عمىإلى اة ولو دعؾات ماكرر 
 فيححو الكثيححر مححؽ الشححاس نغححرعم  مححؽ  حح ن العسحح  ويححرت أن العسحح  _أي عسحح _ حاححى لححؾ كححان وضححيعا فحح  يُ 
 لٔ)يقؾل:  ماقمده،عمى وال لؾم فال تثريى  ،الكثير خيرال

للللللللللل  لللللللللللضنَ  مللللللللللللَ د الس  تقَمللللللللللل لللللللللللالز                      مَ ال والد 
لللللللللللللللعَ  َ                      تهلللللللللللللللا اكلللللللللللللللف خسضمَ ه ربلللللللللللللللوة حرش 

للللللللل لللللللللوتا    ت لللللللللدو  لللللللللو  مفر للللللللله                 س   ه الذ 
 ملللللللللن                اللللللللللدر  يرسلللللللللل      َ للللللللله ال و سلللللللللرا   

  لللللللا             ة خ   لللللللي  لللللللرس الَفللللللل    يلللللللر   لللللللي  وال   
 لللللللللللله                    لللللللللللا َ   لللللللللللدرا    صلللللللللللفف مشلللللللللللاظر  

  للللللللللي                 ترتلللللللللل    سلللللللللل    الح  رب وآلللللللللللة الَ لللللللللل
 فلللللللن السهلللللللا ن لللللللرا           ف  َ سلللللللار َ  : ذ  ضشلللللللاعَ 

للللللللل خللللللللل  سلللللللللامرالللللللللل  يتَ   وحي إليللللللللله بسلللللللللا                 ي 
 لللللللي            زلللللللاي َ وملللللللا امت للللللل  مر بلللللللا  لللللللي  ي  

   ذملللللللللاذ األملللللللللر  لللللللللي ملللللللللروملللللللللن تلللللللللولَ 
 

 (2) َمللللللللإللللللللل  عَ  ور  مللللللللن َ لللللللل ه  وهلللللللل  يفللللللللتَ  
 (3)ج شَدللللللللللللسامللللللللللللة إذ  للللللللللللادت بس  الغَ  يللللللللللللد  

 وسللللللللللفل دذ شللللللللللد  تللللللللللاج مرللللللللللو  بلللللللللل     
  للللللللللي ال ملللللللللل  اب  دللللللللللشا يش لللللللللله بَدللللللللللعميا

 (4) ة القَمللللللللللأحملللللللللل  لشللللللللللاظر  مللللللللللن  وَللللللللللل
 الشدلللللللللل   هللللللللللا صللللللللللا ل   ايللللللللللا  َ  ضهللللللللللا مَ 
 اللللللللللشغ  ضللللللللل   مشهلللللللللا أ   يدلللللللللس    خرللللللللل   

 (5)وتمللللللللللل نللللللللللاظرة شللللللللللل را إللللللللللل  األ للللللللللل 
 (6)  بللللللال ت الَحلللللل بعللللللَ   هللللللوى ويخزلللللل   يَ 

 مدللللللللللللللضر  نفلللللللللللللل  العجفللللللللللللللا  والهللللللللللللللرذ
   سللللللل يا عمللللللل   لللللللدذلللللللل  يغلللللللل إ  ساسللللللله  

 
 لٚ)الذل ف  البظالة والكد ، والرضا دالدون، يقؾل: ب  ويرت أن الذل ك   

                                 
 .ٕ٘ٓ، ٕٗٓل الديؾان ص ٔ)
 ل الزال: والدمؼ مؽ أ جار البادية . الغؾر: ما انحدر مؽ األرض ويقابمو الشجد . العمؼ : الجر  الظؾي  .ٕ)
   ف  َوَسِظِو.ل الَخِسيَمُة : الذجَر الُسْجاِسُ  الكثيُر السمَافُّ الذي ال ُيَرت فيو الذ ُء إذا وقٖ)
 ل الظرس الرحيفة.ٗ)
 ل السيا  س  السياة : البقرة الؾحذية.  َنَغَر ِإَلْيِو َ ْزًرا :أي َنَغَر ِإَلْيِو ِدَغَزٍى َواْسِاَياَنٍة َأْو ِإْعَراضٍ ٘)
 
  .دالاحريػ:  نبات يداعس  ف  الخزاب  وف  صش  السداد ال ت  لٙ)
 .ٕٜٔل الديؾان ص ٚ)
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 عللللللل  شلللللللع  ظلللللللل  لللللللي وسلللللللن               ال يرتجللللللل  ال
  اللللللللللدر يدلللللللللسو إلللللللللل   ضلللللللللد الفتلللللللللاة و  

 

 مللللللللللللللن الب الللللللللللللللة ال سلللللللللللللل يا وال أملللللللللللللل  
 حللللللللللاذ الشعللللللللللاس عملللللللللل  أ فانهللللللللللا نلللللللللل ال

 
ن يرححبح الححؾطؽ لديشححو وعرو اححو، وحمسححو أو يؤكححد  ححدة إجالصحح فاالتجاه اال اسححاع  عشححد الذححاعر .وبعد

فححدعا مححراًرا إلححى زححاو، مححؽ أ حح  ني ؼوعسميحح ؼوعمسيوأجالقيؼ الحسيدة،  أبشائو قؾيا بديؽ ،العر   عزيزا ميادا
مؽ جالل ترؾيره لبعض السذاىد الؾاقذيححة ألنححاس تكرححدوا فقر الكدى الحالل والدع  الحثي  لدف  غائمة ال

 لكدى الحالل.او  ورادوا الشفس عمى العس  السذاق،
  التأمل رشع -
مححؽ  حح نيا أن تحسحح  السححرء عمححى الحيححاة  تحح مالتيكثر الذاعر مؽ الا م  فحح  الكححؾن والحيححاة واألحيححاء مححؽ حؾلححو،  

أن تعسححق اإيسححان فحح   -أيزححا –الدؾية وتردعو عؽ السعاصحح ، ألنيححا تشبحح  مححؽ معححيؽ إسححالم  جححالص، ومححؽ  حح نيا 
وغيرىححا، وال  ححػ أن الجانححى الاحح مم   والقححؾة والذححجاعة رححرروالرححمة وال الرححرمححؽ  القمؾب،الديؽ ف   الشفؾس وترسخ قيؼ

 .عقموو  الذاعر  انى ميؼ وحيؾي، إذ يقدم فيو ز دة أفكاره وعرارة عمسو ف  تجر ة
وىححؾ ال يدححؾق ت مالتححو فحح  أسححمؾب مؾضححؾع  عقمحح  تجريححدي  ححاف، بحح  يدححؾقيا فحح  أسححمؾب أدبحح     

ي  والاسثي  فاخالو نفدا حية ال يا يمقيو عميو مؽ الاخويشف  فيو مؽ روحو دس دالؾ دان،العاطفة فيو سازج ت
الاحح  يسححر بيححا اإندححان مشححذ أن كححان  طححؾاراأليقححؾل ماحح مال  . وىذا ىؾ سر الا ثير فحح  السامقحح ، دمية  امدة

فز   اريشمو ،  شيشا ف  بؽ أمو ،و عد أن جرج إلى الشؾر إلى أن بم  أ ده وصار عالسا يذار إليو دالرشان 
 لٔ) يقؾل: ،طؾاراأل    سي  ىذههللا عميو ف

ي                     وا   وَخللللللللللللللللللل ذ  واد  ذات َ للللللللللللللللللل حزلللللللللللللللللللشتلَ 
  ومللللللللا درت مللللللللن ذا اللللللللل                 حشللللللللو عميلللللللللَ تَ 

                  الللللللل    وح  ل اللللللللر  دلللللللس     رى  لللللللي حتللللللل  َسللللللل
لللللللللل َ بارحللللللللللف  لللللللللل يلللللللللله محج    شللللللللللفَ ا يز   ا                  ب 
للللللللللل دلللللللللللا َ ب  ا ال  ضت للللللللللل ألفضلللللللللللفَ                   وى    بللللللللللله س 

للللللللللللللللللا  َ ش  ال مدللللللللللللللللللتحض فَ ْسلللللللللللللللللل جثَ   ا وال                    رش 
                   أوبللللللللللة   تر لللللللللل    ر   ْ وَ اللللللللللل حللللللللللولَ  وو فللللللللللفَ 
لللللللللللللللإسلللللللللللللللعا    لَ ت وليللللللللللللللل                           ا وال للللللللللللللللا ور ق 

 ا   َفلللللللللللاة  َ  لللللللللللي الحَيللللللللللل ف بقلللللللللللوت   شَعللللللللللل 
للللللللللللللل ضهلللللللللللللللا بلللللللللللللللالحشو   لَ إ    أوَحللللللللللللللل  يا   الز 
لللللللللللللللبا  للللللللللللللرح  ر ت  خلللللللللللللل     يا   الَجلللللللللللللل ياج  د  

لللللللللللل  (2)ا    للللللللللللي أصللللللللللللدَ  و    للللللللللللالم ل  الس ش 
 فللللللللللللا   خ   يللللللللللللاش   الر   عرللللللللللللم   لق للللللللللللات  

للللللللللللللللللم   لللللللللللللللللللدتوحذ    (3)   ال  األ   ة  م لللللللللللللللللللن    ا م 
 يوا     وت لللللللللللللتغتلللللللللللللد    لللللللللللللو    ملللللللللللللن ذات  

 ا   واإلسللللللللللللللللللللعَ   لللللللللللللللللللل   لر   ا رب   ارَ و  َسلللللللللللللللللللل

                                 
 .ٛٗٔ ،ٚٗٔل الديؾان ص ٔ)
 ل القيض: القذرة الُعميا الياددة ع  الريزة.ٕ)
 ل األالف:  س  اإلف: العذير السؤانس.ٖ)
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                      أَ لللللللللللل ور  إلللللللللللل  َ لللللللللللله ح ست لللللللللللل ر عتللللللللللللَ 
 ع يسللللللللللللة   ضفَ تَزللللللللللللل  انشاَحللللللللللللف  َ راَشلللللللللللل

  

 ا     للللللللللللللالخ   ةَ شيَسلللللللللللللل َ  ل  أ  تَ لللللللللللللل لَ للللللللللللللل
للللللللتَ  وتَ َمللللللللوعَ   (1)يللللللللا يى و َ ر  ن   للللللللَعلللللللل م   ذ 
 

 دعمسو. فييا خراعؽ نفدو ويفالذاعر بيا   ىذه القريدة يكشأر ح أن و 
 نفدححو،يكثححر مححؽ مشا ححاة  بياححا،وثالثححيؽ  ةوف  قريدتو " مشا اة الححشفس " والاحح  بمحح  عححدد أبياتيححا تدححع   

وكثحححرة ومريشحححا حقيقحححة الحححدنيا  نجاتيحححا،لقحححؾيؼ والرحححراط السدحححاقيؼ الحححذي فيحححو مؾضححححا ليحححا الحححشيج ا ومحاورتيحححا،
وتاحححؾالى فحح  القرححيدة الحكسححة كسحححا تكثححر فييححا العغحححة   وصححفيا دكؾنيحححا " معححرض األضححداد" اححالصححروفيا و 
 لٕ) فييا:يقؾل  والشريحة

  احللللللللللللللل ر  أي تهلللللللللللللللا اللللللللللللللللشف  هلللللللللللللللوى 
َ سللللللللللللللللا  هللللللللللللللللو ذا الفر للللللللللللللللا  يمقللللللللللللللللي ح 
رللللللللللسة مللللللللللن  للللللللللل مللللللللللا ت  للللللللللو بلللللللللله   ع 

   د  َمشهَملللللللللللللللللله  للللللللللللللللللي لَهللللللللللللللللللم  َ للللللللللللللللللر  
  تلللللللللللللللللاب   لللللللللللللللللاعر ي                   هللللللللللللللللل   اللللللللللللللللللدنيا

 د تْمَقلللللللللللللللْضن  هلللللللللللللللا                 معلللللللللللللللر ض األضلللللللللللللللدا
للللللللللللللللر    ا   للللللللللللللللي رونقهللللللللللللللللا                   تخ  للللللللللللللللر الد 
ْتلللللللللللللل الشْحللللللللللللل ا  لللللللللللللاْر   ي              إ   ش   ل  شلللللللللللللهد 

للللللللللللم     حللللللللللللضن تمقلللللللللللل  خلللللللللللللام                  هللللللللللللي س 
 ن تمقللللللللللل  ناهزلللللللللللا              ب  حلللللللللللضوْهلللللللللللي حلللللللللللر 

 يللللللللللللللللللللللللاة ال يللللللللللللللللللللللللرى                     أ   زللللللللللللللللللللللللل لح
 ي  إ  مللللللللللللللد التقلللللللللللللل                   أندللللللللللللللي بللللللللللللللال 

 وأندللللللللللللي بللللللللللللالسوت إ  أصللللللللللللبحف  للللللللللللي
 

  لللللللللللللللل العا فلللللللللللللللةيدلللللللللللللللتر  العقلللللللللللللللل   
هللللللللللللللللللللللللا  سللللللللللللللللللللللللوذ  ثا فلللللللللللللللللللللللله  (3)تتس  

 ن للللللللللللللللللللللرات الفضمدللللللللللللللللللللللو  القا فلللللللللللللللللللللله
للللللللللللللد   لللللللللللللل   الشفللللللللللللللوس ال هفللللللللللللللة  تج 

 ر للللللللللللللللهَرْمللللللللللللللللَ   إ  للللللللللللللللل  ت للللللللللللللللوني عا
ر ة التللللللللللللللللللللللللاج وأخللللللللللللللللللللللللرى زا فلللللللللللللللللللللللله  د 
  للللللللللللللللل ذا البأسلللللللللللللللللا  تغلللللللللللللللللدو راد للللللللللللللللله
للللللللللللللل    زاحفللللللللللللللله أ  تلللللللللللللللر  ر    لللللللللللللللا بد 
(4) 

 ال ي شللللللللللللللللللللللللادى لخ للللللللللللللللللللللللوب  آز لللللللللللللللللللللللله
 (5)ال يهلللللللللللللللللاب السرهفلللللللللللللللللات  القاصلللللللللللللللللفه

 نا للللللللللللللللللدوها  ضللللللللللللللللللر   للللللللللللللللللر ناز لللللللللللللللللله
 مللللللللللللللللللن حواليلللللللللللللللللله ظلللللللللللللللللل ال وار لللللللللللللللللله
 أ لللللللللللللللل  العميللللللللللللللللا  شسدللللللللللللللللا  اسللللللللللللللللفه

 
 اال تراب. -
كان مححؽ مدححرباتيا  عاش حالة اغاراب مريرةؽ أن الذاعر ع الَخِزر ف  ديؾان الاجر ة أدان  دراسة   

                                 
 ل راش الظائر: نر  ريذو، راش الديؼ: رّكَى عميو الريش. معجؼ السعان  الجام ، معجؼ عر ى عر ى .ٔ)
 .٘ٗٔ: ٕٗٔل الديؾان ص ٕ)
 ل ثاقفة: حاذقة وفظشة.ٖ)
 د بيا الحّية فييا سؾاد يذؾ و نقى بيزاء، أو عكدو. معجؼ السعان  الجام .ل الرقى:  س  قظاء، ويقرٗ)
 ل السرىفات:  س  مرىف، وى  الديف مرقق الحد.٘)
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فارة إلى تغريى الاؾندييؽ دسا فرضو عمييؼ مؽ لغاححو، تمػ السعى السحا  جالل  ؾطشو،االحاالل الفرند  ل
، واذا كححان ىشححاك مححا يدححسى دالغر ححة الساديححة والاحح  تاسثحح  فحح  نححزوح لٔ)و سا أغرت دو الاؾندييؽ مححؽ الاجشححيس

، وما يدسى دالغر ة السعشؾية والساسثمة ف  الاسرد عمى تقاليد السجاس  وأعرافو، فقد عاش اإندان عؽ وطشو
 ا. يسالخزر الغر ايؽ  سيع

ولميروي األنراري تعريف طريف لالغاراب ياسث  فحح  قؾلححو: " االغاححراب أمححر يذححار دححو إلححى االنفححراد   
 .لٕ)فانو غريى بيشيؼ مغارب عشيؼ عمى األكفاء دسعشى أن ك  مؽ انفرد بؾصف  مي  دون أبشاء  شدو

فحح   لالغاححراب كثيححرة ومغححاىر االغاححراب فحح  ديححؾان الخزححر كثيححرة وماعححددة، لعحح  أىسيححا  ححيؾا معححان  
معان  الحزن واأللؼ والذكؾت، والاظم  إلى نسؾذج مثال  غير مؾ ححؾد فحح  الؾاقحح ، والاسححرد عمححى  :مشيا عره 

 الخ.....دالظريعة كثير مؽ األوضاا الدائدة ف  مجاسعو، والمؾذ 
وعؽ واق  االغاراب فحح  السجاسعححات العر يححة يقححؾل د/ زكريححا إبححراهيؼ: " إن االغاححراب لححيس مجححرد قظيعححة 

واإندححانية.. إنسححا االغاححراب أيًزححا تعريححر  لٖ) تاؼ بيؽ الظريعة والسجاسحح  أو مجححرد ترححدا يحححدث بححيؽ الثكشححة
محححؽ الجساعحححة الاححح  يدحححاعسرىا أرضحححيا عحححؽ الحرمحححان والزحححياا جرؾًصحححا ححححيؽ يجححح ء السدحححاعسر فيدحححرق 

 .لٗ) وحزارتيا ولغايا و خريايا.."
ىححذا االغاححراب وان كححان لححو تحح ثير سححمر  عمححى الذححاعر فمححو أيزححا  انححى إيجححاب ، يححامخص فحح  إتاحححة مدححاحة  

 .زمشية ومكانية كريرة لمذاعر تسكشو مؽ إفراغ أكرر قدر مؽ السذاعر واألحاسيس تجاه الكؾن د كسمو
"األنححا" دذححك  بححيِّؽ ر الا ثيرات الدمرية ليذه الغححاىرة كثححرة حححدي  الذححاعر عححؽ نفدححو وعيححؾ  ولع  مؽ أىؼ

ى مؽ معارف، وحس  الححشفس عمححى الجححد واال ايححاد حاححى دوما ك، واالفاخار دسا أحرز مؽ عمؾم، ف   عره
 مححؽ ذلححػ الا سحح  وحسحح  الغيححر إلححى االقاححداء دححو فحح  حححاالت مرضححو ووىححؽ  دححسو. فيحح  كححان  ححاعرنا ياغحح 

مؽ أنححداده  اإعجاب ددعة عمسو واتداا مداركو قياًسا عمى الكثير مومجاىدة الشفس ف  الجد والاحري ، أ
لاحقيق ذاتو ورفعة   نو؟ وىححذا الافدححير مر ححؾح عشححدي لسححا عححرف عححؽ الذححاعر مححؽ  ،مؽ ذوي الثقافة اليذة

                                 
ل  اعاسححدت الدححمظات الفرندححية سياسححة الاجشححيس فحح  تححؾنس، بيححدف تحؾيحح  الاؾندححييؽ عححؽ  خرححيايؼ، وىححؾيايؼ الؾطشيححة، وتحححؾيميؼ ٔ)

ى فرندححييؽ. وقححد أقرمحح  فئححة مححؽ الاؾندححييؽ عمححى طمححى الجشدححية الفرندححية والاجححشس. الححذي  ححس  دالاححدريج مححؽ مححؾاطشيؽ تؾندححييؽ إلحح
فئححات ا اساعيححة مخامفححة مححؽ حيحح  الجححشس والعسححر والؾعححائف. مقابحح  صححس  الحكؾمححة الاؾندححية وعمسححاء الححديؽ الرسححسييؽ الححذيؽ لححؼ 

السفكححريؽ ور ححال الححديؽ الححذيؽ رفزححؾا الجشدححية يؾضحححؾا مؾقححف الححديؽ اإسححالم  مححؽ الاجشححيس، عكححس إجححؾانيؼ مححؽ عامححة الشححاس و 
-ٔٛٛٔالفرندية. يشغحر مجمحة أدعحاد مقحال تحح  عشحؾان الاجشحيس فح  تحؾنس بحيؽ القرحؾل والسعارضحة جحالل فاحرة الحسايحة الفرندحية 

ٜٔ٘ٙ. 
 ا/ فاح هللا جميف ".–مقال " االغاراب ف  اإسالم  ٕٜم ص  ٜٜٚٔ -ٓٔا  ٓٔمجمة عالؼ الفكر مج  لإ)
 ثكشة: مركز الجشد ومجاسعيؼ.ل الٖ)
 .ٗ٘ٔ، ٖ٘ٔص  ٜ٘ٚٔيشاير  ٜٔل معشى االغاراب عشد اإندان العر   السعاصر، مجمة العر  ، الكؾي  العدد ٗ)



م0202العدد التاسع والثالثون                                                                                                       جملة كلية اللغة العربية باملنصورة                      

- ٕٔٙٔ - 

 .ؾاض  والساؾاضعيؽمق دذيادة أصدقائو ومعارفو، ولذمو الِكْرر والاعال ، وحبو الادماثة الخُ 
ويعححد االغاححراب الححذي عا ححو الخزححر مححؽ أىححؼ مرفححدات الاجر ححة عشححده فقححد عرححر فحح  تجر اححو عححؽ ىححذا  

 االغاراب وكذف عؽ بؾاعثو و يؽ آثاره.
فححاحاالل وطشححو، و يححاب  ححسس الحريححة عححؽ سححسائو وسححمى السدححاعسر جيححرات دححالده، وقسعححو السححؾاطشيؽ  

جعحح  الذححاعر يذححيش حالححة اغاححراب مريححرة تؾلححد عشيححا  ححعؾر مححؤلؼ ي ن ، كحح  ىححذا كفيحح  دححقدححراوىجرة الذححاعر 
 و رح ع  يشزف إلى أن وافاو مشياو.

 .(1)يقول من  رضدته   صرخة السغرب 
 يرلللللللللللللرخ السغلللللللللللللرب  ي  لللللللللللللا واحترا لللللللللللللا
 ال تمومللللللللللللللللللللو  إذا خللللللللللللللللللللاض الللللللللللللللللللللو  
 هللللللللللللللللو يمتللللللللللللللللل   اللللللللللللللللللردى إذ يدللللللللللللللللل  
 أو لللللللللللللللللد الذلللللللللللللللللر  ر لللللللللللللللللاال   ب قلللللللللللللللللوا
ا أنلللللللللللللللللله  يحدلللللللللللللللللل  الوا  للللللللللللللللللد   للللللللللللللللللد  

 التللللللللللللللللللاريخ مللللللللللللللللللاأمللللللللللللللللللة أودعللللللللللللللللللف 
 راعهللللللللللللل   شلللللللللللللد  ريللللللللللللل  حلللللللللللللل  لللللللللللللي
 حدللللللللللللللللَ  الَبغلللللللللللللللل  عمللللللللللللللللضه  خسللللللللللللللللرة  
للللللللللللر  مللللللللللللنْ   ذ للللللللللللروا عْهللللللللللللَد العلللللللللللل  والح 
 نهزللللللللللللللوا نهلللللللللللللل  أسللللللللللللللود الغللللللللللللللاب ال
 ظمللللللللللللللللف الحللللللللللللللللْرب سللللللللللللللللجاال  ح بللللللللللللللللة
 أ  حللللللللللللللللللللللرب  وضللللللللللللللللللللللعف أوزارهللللللللللللللللللللللا
  للللللللللللضن أيللللللللللللد أمعشللللللللللللف  للللللللللللي عدللللللللللللفها
 يدللللللللللللللللفل البللللللللللللللللا ي دمللللللللللللللللا  ذن هللللللللللللللللا
 و غللللللللللللللل   لللللللللللللللي األرض حتللللللللللللللل  إنللللللللللللللله
 يشرللللللللل  األشلللللللللرار  لللللللللي يرلللللللللر  علللللللللن

 شي  والقللللللللللللللللللللللوذ أ للللللللللللللللللللللْواالذ بللللللللللللللللللللللالتج
 وبشللللللللللللللللوا السغللللللللللللللللرب عللللللللللللللللرب شلللللللللللللللليسا

 

 صللللللللللللرخة الشللللللللللللاه  لمسللللللللللللوت اشللللللللللللتيا  ا 
 ورأيلللللللللللللللللت  دمللللللللللللللللله الغللللللللللللللللل  م را لللللللللللللللللا
 الزلللللللللللي   لللللللللللي أك سللللللللللله ملللللللللللا   ز عا  لللللللللللا
للللللللللللللللا وو ا للللللللللللللللا ا وعمس   أرضلللللللللللللللله رْشللللللللللللللللد 
  لللللللللللا  أرض الذلللللللللللاذ أو وا لللللللللللي العرا لللللللللللا
  هللللللللللللر األحفللللللللللللاد مللللللللللللن  خللللللللللللر ورا للللللللللللا
 أرضلللللللللللللله  يختللللللللللللللرذ ال للللللللللللللي  الر ا للللللللللللللا
ا وا تبا للللللللللللللللللللا   تعا للللللللللللللللللللا  اصلللللللللللللللللللل باح 

 العْهلللللللللللللللد حفاظ لللللللللللللللا وصلللللللللللللللدا ا يللللللللللللللل  ر
 يعر لللللللللللللللو  اللللللللللللللللدهر لمللللللللللللللل عر مللللللللللللللل ا ا
 لللللللللللللل  يلللللللللللللش   ضهلللللللللللللا الفريقلللللللللللللا    وا لللللللللللللا
 أ  أمللللللللللللللن مللللللللللللللد  للللللللللللللي األرض روا للللللللللللللا
 و ملللللللللللللللللوب م م لللللللللللللللللف مشللللللللللللللللله خشا لللللللللللللللللا
 أنهللللللللللللللللا تغمللللللللللللللللي إذا شللللللللللللللللد الخشا للللللللللللللللا
 هلللللللللللللل  بالللللللللللللللدين خدللللللللللللللو ا أو محا للللللللللللللا
للللللللللللللللللللللللا وحللللللللللللللللللللللللدا ا  ح سللللللللللللللللللللللللة    موب 
 خلللللللللو  ا  يرلللللللللموا بللللللللله الشلللللللللار الحرا لللللللللا
عللللللللللللللللللللللا  واخت  للللللللللللللللللللللا  ولدللللللللللللللللللللللانا ال اد  

 
 .يعكس غر ة  ساعية عا يا السغرب ف  ع  ىذا السداعسر الغا ؼ -ف  القريدة  -والذاعر  

                                 
 .ٓٙٔ، ٚ٘ٔل الديؾان ص ٔ)
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واالغاححراب فحح  تجر ححة الخزححر الذححعرية كسححا أثراحح  الدراسححة، يسثحح  عححاىرة دححارزة ليححا أسححبابيا ومرفححداتيا 
 ححعره فحح  وسساتيا، و عره الذي يسثحح  ىححذه الغححاىرة يغمححى عميححو الظححاد  الححذات ، فالذححاعر قححد رفححده لرححياغة 

ضغى نفد  يغمى عمى معجؼ الذاعر، جاصة  انى الحزن واألسى واألسف معا فشرراتححو   سؾضؾا،ىذا ال
صححرجة، مححاء زعاقححا، أدمححى  فالاعريرات:  يًغححا، احاراًقححا،و. تعكس طؾايا نفس تذيش األسى وتساري غرر

، تعكححس ىححذا ؼ السححؾت، الُغححربالخيانة، األسى، الححدمؽ، طعحح األسى، ُجمق الؾليد، مياا، كفؽ، البكاء، ،فؤادي
    .سيفالحزن السزش ، وىذا الذعؾر األ

ويقححؾل أيًزححا مرححؾًرا مححا آلحح  إليححو تححؾنس مححؽ انحححدار وتححدٍن ددححرى سححؾء مدححمػ السدححاعسر، األمححر الححذي 
 .لٔ) عمو ياسشى السؾت ويرت أنو أصبح مظسح الشفس

 رلللللللللللللل ف  للللللللللللللضن الللللللللللللللديار مشللللللللللللللا ر  إذا ن  
 تسللللللللللللللوج  خ عللللللللللللللة تشللللللللللللللاد  ألسللللللللللللللوا   

للللللللللللضل ال  بلللللللللللل  وأظمشللللللللللللا قللللللللللللد  ملللللللللللل    الد 
للللللللله   ْملللللللللو ا وريح   وأصلللللللللبه  عللللللللل   السلللللللللوت  ح 

 

 تقللللللللللوذ عمضهللللللللللا الغ للللللللللرب وهللللللللللي ترلللللللللليه   
 وشللللللللللللللر ض  ها  للللللللللللللي الر  للللللللللللللدين َمللللللللللللللروح  
 زمللللللللللا   بسللللللللللا ي ْرضلللللللللل  ال  للللللللللراَذ شللللللللللحيه  
 كأنفللللللللللللللاس  َزْهللللللللللللللر  بالريللللللللللللللاض  يفللللللللللللللوح  

 
     

 وما ذاك إال وقد صاحى االغاراب عشد الذاعر حزؾًرا مكثًفا لسعجؼ الحزن واألسى،      
نجححد ذلححػ ، مححؽ بؾاعحح  اليسححؾم ودواعحح  األلححؼ والحححزن مححؽ حححبس وتزححييق وتقححؾيض لمحريححة لححدت الذححاعرلسححا 

واضًحا ف  ترؾيره ليححذه السفارقححة العجيبححة بححيؽ مححاٍض زاىححر مذححرق وحاضححر سححؾداوي مغمححؼ. كسححا ىححؾ دححاد فحح  
 .لٗ)تحية السقام الشرؾي ومشا اة الرسؾل، لٖ)تحية السجس  ،لٕ) فمدظيؽ وكسا ف  قرائده: أي ،القريدة الدادقة

 ولؾ آنية لسا يجد.-وكان  الظريعة إحدت مالذات الخزر وماشفس لردره السكمؾم فيرت فييا راحة    
فحح  نفححس كحح   ححاعر مغاححرب صححؾت "... يقؾل دمحم راض   عفر عؽ لؾذ الذاعر السغاححرب دالظريعححة   

يؼ فر سا كان عالؼ الظريعة الرريئححة مرححدر راحححة لمذححاعر روماند  والظريعة أحد مالذات  عرائشا مؽ اغاراب
الحححزيؽ دعيححًدا عححؽ الاقميححد والاكمححف وعشححدما يزححيق الزمححان أو السكححان دالذححاعر يقححيؼ ىححذا إفزححاء فحح  داجحح  

 .ل٘)"أو يقيسو ىؾ جار يا ف  صؾرة كؾخ. الذاعر
ر الظريعححة معجًبححا حيًشححا وقد حؾت ديؾانو ما يزيد عمى أر   وثالثححيؽ مقظؾعححة تشححاول فييححا دعححض مغححاى  

                                 
 .ٛٙل الديؾان ص ٔ)
 .ٜل الديؾان ص ٕ)
 .ٕٔل الديؾان ص ٖ)
 .٘٘ل الديؾان ص ٗ)
 م.ٜٜٜٔط اتحاد الكااب العرب، دمذق، ، ٜٗص راض   عفر،  ل االغاراب ف  الذعر العراق  أ دمحم٘)
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 .لٔ)أحيانا يقؾل ف  أحدىا: توا وماخذا مشيا صؾرا تعكس حالاو وت مالشوماعجًبا حي
لللللللللل يعضللللللللللد    الحللللللللللي  مضت للللللللللا أال تللللللللللرى  تا   الذ  

 ه  حياَتللللللللللللللللل أيلللللللللللللللللاذ  الربيللللللللللللللللل    ر للللللللللللللللل   وت  
 

وَض   لللللدرَ  ملللللن اللللللثم     لللللي  فلللللن   بللللله اللللللر    ام 
ا بللللللللللللللال    للللللللللللللْرد  للللللللللللللدَبجا هور  وت دللللللللللللللو      م 

 
 :(2)ويقول 

 أ  ي بعلللللللللدَ م لللللللللظ   الضلللللللللوذَ  الغسلللللللللاذ    َ سلللللللللرَ 
 م للللللللللل   ف ملللللللللللن    َفلللللللللللتخ    ضلللللللللللل  ح  الر   د  وَيلللللللللل

 ة  قَملللللللللللللللللم   حضلللللللللللللللللرة  يلللللللللللللللللال  والب  نلللللللللللللللللا خَ أَ  َ 
 

لللللللل  للللللللي  لشللللللللداو  شللللللللس    ه  رسللللللللست     حاهاض 
 ي   رباهلللللللللللللات لللللللللللللهجَ ف م  ي وأبَقلللللللللللللدلللللللللللللس     

 اراَهلللللللللللللللل َ  يللللللللللللللللال  بالخَ  لَ اوَ ن تَ للللللللللللللللل  لللللللللللللللل
 

 
 :(3)ويقول

 كلللللللللللللللللأني ديشللللللللللللللللللار  و م لللللللللللللللللل  راحللللللللللللللللللة  
 تشللللللللللي  لللللللللل  سللللللللللسحف  للللللللللي لمرحضللللللللللل ولض

 

 ت شللللللللللا     للللللللللي اإلنفللللللللللا  راحللللللللللة حللللللللللات  
 ضلللللللللللللربف  هلللللللللللللا األوتلللللللللللللاد ضلللللللللللللربة الزذ

 
فذعر الخزر ف  الظريعة ما ىؾ إال انعكاس لسذاعر ممؤىا الَحدرة واأللؼ، حدرة مسزو ححة دذححكؾت    

دزرورة الشيؾض  ووأسٍف عمى حاضر مزؽ، وأمان  ال سري  لاحقيقيا إال دايسان عسيق مؽ أبشاء مجاسع
 .ا الدبات، والاآزر لماغيير نحؾ األفز واليقغة مؽ ىذ

بحح   -دالدر ححة األولححى -ومححؽ السالحححظ أن  ححاعرنا حححيؽ ييححرا إلححى الظريعححة ال ييححرا إلييححا مشا ًيححا  ححاكًيا
عححؽ نغححرة سححؾداوية عاددححة تعكححس مذححاعر حزيشححة وواقحح  ألححيؼ قححاتؼ  –كذححف معجسححو فيسححا يخححص الظريعححة 

لدجؾل المي  ف  حقيقاو زمؽ الراحة مححؽ عشححاء طؾيحح ، صححؾره الذي ىؾ مرحمة أولية  –فالد ى بمؾنو القان  
                                 

 .  ٘٘الديؾان ص ل ٔ)
 .ٕٙٗ، ٖٔٔ، ٜٓٔ، ٔٙٔ، ٔٔٔ، ٔٓٔ، ٚ٘، ٘٘، ٖٔ، ٜٔ، وانغر كذلػ ص ٖٕٔل الديؾان ص ٕ)
،  مق" اسؼ محؽ أسحساء دمذحق. وىح  لفغحة أعجسيحة.  محقل : وىح  مرشيحة عمحى فزحاء مدحاؾ محؽ األرض فح  ٕٗٓالديؾان ص لٖ)

الغؾطحة الغشحاء بحيؽ الحححدائق والجشحان الشزحرة السحيظحة بيححا محؽ  ياتيحا األر ح  ، يذحرف عمييححا  رح  .  محق دكدحر الجححيؼ  وسحى
حدحؽ زكح   -والالم وتذديدىا، وقد تفاح )  مقل. وقد ورد فح  الرححاح: ) محق ... يشغحر، دمذحق: أقحدم عاصحسة فح  العحالؼ 

 م.ٕٗٓٓ ، دار قايبة لمشذر والاؾزي ، دمذق،ٕٛصؾاف، صفحة 
وحاتؼ ىؾ حاتؼ طيب، يزرب دو السث  ف  الجؾد فيقال أ ؾد مؽ ححاتؼ، عحاش فح  الجاىميحة فارًسحا  حجاًا ويكشحى أدحا سحفانة  

وأدا عدي كش  دابشاو ألنيا أكرر ولده و ابشو عدي،  حعره كمحو حجحة فح  عمحؾم المغحة، محات فح  عحؾارض ) رح  فح  دحالد 
 م.ٕٚٛٔعة لشدن سشة، ، طبٖط ءل ديؾان حاتؼ الظائ  وأجباره، ص
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  لٔ) :.اسسعو يقؾل عدوا يرارا جرسو وىؾ الشيار وقد نجح ف  اغايالو وقامو الذاعر
لللللللللل هللللللللللارَ الش      ا تللللللللللالَ هلللللللللل ا الللللللللللد    ه  ودس 

لللللللل سللللللللرة  ملللللللا ح   لللللللل للللللللد  التللللللللي تَ  ف   الذ   وى و س 
 

 ا  دما للللللللللللللله زلللللللللللللللر  م   راب  الت للللللللللللللل تحللللللللللللللفَ  
للللللللل ل لللللللللخ    هدا  لللللللللنحلللللللللو ر    لللللللللارَ  ذ ن اللللللللللد  م 

 
 -ومبع  الزياء ءالدف والا  ى  ف  طريعايا مردر -الذسس د  عايا وما يشبع  مشيا مؽ حرارة و 

 :(2)يقول .عمى األ جارمؽ ثمؾج ماى  إال عالسة تدظؾ عمى ما ندجو الغسام 
لللللللللل األشللللللللللجار      لهلللللللللل    اذ  َسللللللللللالغَ  ندلللللللللل َ   نم 
لللللللل لللللللل  لللللللل تبعللللللللو   س   والذ  للللللللي الز   ة  ع  ح  بأش 

 رى ا َتلللللللللهلللللللللا أو َملللللللللا   جَ ح    ذلللللللللم  ف ل  َ للللللللل بَ 
 

 بلللللللللللللللا    ع لللللللللللللللا و َ را    َ  ملللللللللللللللوج  الث    ل  َ للللللللللللللل 
 بللللللللللاواه  نَ  يللللللللللاب  الث    و عملللللللللل  تملللللللللللَ تدلللللللللل   

 بااك  وَ َسلللللللللللللل رللللللللللللللو   الغ   هللللللللللللللا  للللللللللللللضنَ رات   َ عَ 
 

 :لٖ)ساانةويقؾل أيًزا ف  واقعة حال داآل
لللللللللللللللر اس إذْ  لللللللللللللللا خانهلللللللللللللللا الح   يلللللللللللللللا رياض 

للللللللللللسللللللللللللر ف ريلللللللللللله ا ْشللللللللللللَل شلللللللللللل   لر   ابا م 
 

 َ ر َ لللللللللللللللللْف أعضلللللللللللللللللش ه   لللللللللللللللللي َوَسلللللللللللللللللن   
 ن  مَ ي اللللللللللللد     لللللللللللبللللللللللله واندلللللللللللاَ ْف   لللللللللللابَ 

 
رشغرة ما نية فيسا تشاولو الَخِزر مؽ ألؾان الظريعة يقف الساذوق ألول وىمة عمى نفدححية  ححاعر ف .و عد

تشظؾي عمى ُحرق الؾ د وأنات ُمغارب، وآمال ضائعة، ولع  قمة الخالن وندرة اإجؾان و دة حبححو لؾطشححو، 
 .ضاعف  عؾره داالغاراب

  الح سةالسثل و  -
ثشايححا قرححائده األبيححات السححؾ زة  تشاثححر فحح تزسؽ ديؾان الخزر العديححد مححؽ األبيححات الحكسيححة، فكثيححرا مححا 

ولعحح  عمححى رأس جرححائص  ححعر الحكسححة الاحح ثر  ،تعكححس رؤياححو فحح  الحيححاة وتمخححص تجار ححوالاحح   السركححزة،
 دالسشظق ومخاطبة العق .

مئاحححيؽ وتدححح   محححؽ أصححح  الحححديؾان ؽ صحححفحاتمحححوسحححبعيؽ صحححفحة  فححح  مائحححةوقحححد تابعححح  أبيحححات الحكسحححة    
إلححى   لححرححد هللا العويذححير األسححااذ  وثالثححيؽ بياححا. ةفؾقف  مشيا عمى ما ير ؾ عمححى الخسدححوجسديؽ صفحة، 

وف  الّديؾان كثير مؽ األبيححات والقرححائد عمححى ىححذا الححّشسى " لٗ)قائال:  عره ف  الحكس  الا مم   ىىذا السشح
                                 

 .ٜٔل انغر ص ٔ)
 .ٖٔل الديؾان ص ٕ)
 .ٖٕٕل الديؾان ص ٖ)
 , مدونة أحسد طؾسؾن، أدب وثقافة. قراءة ف  )ديؾان جؾاطر الحياةل لمذيخ العاّلمة محّسد الخزر حديؽ دقمؼ: عرد هللا الل ل ٗ)
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تمّخححص  والكححؾن،الؾ ححؾد  نرححف الححّديؾان حكححٌؼ عغيسححة ونغححرات ثاقبححة فحح  الاحح مم  العسيححق، ورّ سححا أكثححر مححؽ
 "وما اساخمرو مؽ عرر قّيسة، الدنيا،تجر ة الذيخ ف  ىذه 

فييحححا دعحححؾات صحححراح إلحححى أىسيحححة العمحححؼ و والعمحححؼ،  ،والدياسحححة الحححديؽ واألجحححالق وتحححدور معغحححؼ حكسحححو ححححؾل  
كسححا دعححا إلححى ضححرورة أن يرحححى العمححؼ ، ووأنححو عسححؾد الاقححدم وذروة سححشام ،عمححى تحرححيمو وضححرورة الرححرر

 لٔ) يقؾل:، حدؽجمق 
للللللللمَشللللللللر   لللللللل  نَ  َملللللللل يللللللللاة  ي الحَ   لللللللل ةَ عادا الد   د            ج 

 إ             ي ضللللللللللل    ري   الم ن الَغللللللللللل للللللللللل مللللللللللل   والع  
 ة  نقضبَ  وعته    ي عم    ضرَ ال خَ 

للللللللللللللل    علللللللللللللللار  السَ   ضلللللللللللللللرَ    بابلللللللللللللللا ة  عادَ لمد 
 (2) ابلللللللللللللللاو   وَ  ه  ا َللللللللللللللللأ لللللللللللللللداح   أنقضلللللللللللللللفَ 

 (3)قابان   مي  ال    ب   ف عن ال   فَ كذَ 
 مااالية.ونالحظ أن الحكسة  اءت ف  أبيات     

 لٗ) آجر:ويقؾل ف  مؾض  
لللللللللللللللل والرللللللللللللللللشا  َ  إ  السعللللللللللللللللار َ   دة  ع 

 
للللللللالتر   لللللللل بللللللللاب    للللللللي م   د  وَصللللللللا م  اهَ وَ ن س 

 
لسححا ، ولظامى الدعؾة لمجيححاد ودعححؼ السجاىححديؽ والؾقححؾف فحح  و ححو السعاححديؽعوكثيرا ما ا اسم  حكسو   

 ل٘) يقؾل: دعا إلى الذجاعة واإقدام لاحرير األوطان
للللللللللللللللوأشللللللللللللللللقَ                             تللللللللللللللللول   ر  أحللللللللللللللللرا اس    الش 
                             لللللللللللللللللللللللوذ   شلللللللللللللللللللللللا إذ الذَ  ذوا بالقَ َ للللللللللللللللللللللل

لللللللللللللل حسللللللللللللللي الللللللللللللللب دَ وال يَ   حللللللللللللللاد  وى ات   س 
 

لللللللللللللللل    ريلللللللللللللللل     لللللللللللللللل     رَ َمللللللللللللللللعَ     ه   ونَ ش 
  ضلللللللللللللللللللللللل هللللللللللللللللللللللللا الخَ ق  شس   ي    وال  أَ ب لللللللللللللللللللللللل
لللللللللللللللللل لللللللللللللللللل د  يذ   ضلللللللللللللللللل   ه  مَ  إ للللللللللللللللللداذ   را   ع 

 
 لٙ) :رالح حكاميادأيزا مؤكدا عمى أن صالح األمؼ  ويقؾل

لللللللللل   إذا سللللللللللاَس قَ للللللللللالع   ومللللللللللا أسللللللللللوأَ   ة  أم 
 

لللللل مخمللللللو         الللللللر  َللللللل َ    (7)سللللللوح   َ   ار  الع 
 

تعرححر عححؽ عسححق ثقافاححو، وعححؽ  الاححىف   عره الكثير مححؽ األبيححات الاحح  يسكححؽ  ريانيححا مجححرت السثحح ، و  ي وتذ 
                                 

 .ٕ٘ل الديؾان ص ٔ)
 العيد دالحمى . الَؾْطُى: ِسقاُء المَّرؽ، وىؾ  مُد الَجَذا فسا فؾَقو. ل  الغريض : الظري والسقرؾد دو ىشا : المرؽ حدي ٕ)
 ل َنقيى: اسؼ، الجس  : ُنقباُء ، السؤن  : َنِقيبة والشَِّقيُى : كرير القؾم السعش ُّ دذئؾنيؼ .ٖ)
 .ٕٜل الديؾان ص ٗ)
 .ٖٚل الديؾان ص ٘)
 .ٗٙل الديؾان ص ٙ)
ه.ل  يقال فالن جَمَ  ِعَذاَره أي ترك ٚ)  الَحياَء وَرِكَى َىؾاُه. َ َسؾح الر ُ  يَرِكَى ىؾاه فال يسكؽ ردُّ



 سالمة محمود البيومي فاطمة د.                               حسين الخضر دمحم اإلمام عند الشعرية التجربة

 

- ٕٔٙٙ - 

 

 ٔل) اديؽ:ومؽ أمثالو قؾلو معررا عؽ حبو لسدمػ الذباب الس مشيا،الريئة الا  عاش فييا وما يعاؾرىا، وما يحز و 
  َتلللللملللللن  َ  أ سللللللَ  ا َ ضَشلللللت عَ رَ وملللللا أبَرللللل

 
 ات  وَ َمللللللللللللي الخَ   لللللللللللل     قللللللللللللاذَ مَ  خللللللللللللا   يَ  

 
ىححؾت الححشفس  اححولرومغا ،فحح  الدححر والعمححؽ وتعححالى سححبحانو ة اإندححان مراقبحح و ححؾبوقؾلححو معرححرا عححؽ   

 لٕ): السايؽ هللا والاسدػ دحر 

 تها اَسللللللللللشرَ  حللللللللللف ن للللللللللبه  إ   سَ  والللللللللللشف   
 

 اَبللللللللاألدَ  رَ   تللللللللدر  ت للللللللحَ  ول  الَقلللللللل سح لللللللل  ب   
 

 :  لٖ)ومؽ أمثالو أيزا   
                  ه  ن َلللللللللَسللللللللب   شللللللللا َ أ  ت   ياسللللللللة  ى الر    مللللللللوَ 
للللللللللل للللللللللل  اللللللللللللد  و إَلللللللللللليرن   ى وَ الَهللللللللللل رآة  نيا بس 

  

لللللللللللعَ تَ  نفللللللللللل     لللللللللللهدَ     يللللللللللللا أو ر   رور  ا   
 (4)يللللللللللا عَ  ذللللللللللا دا     والعَ أعَذلللللللللل ضن  َعللللللللللب  و 
 

 ل٘) :ألّؼ دوومشيا أيزا قؾلو ف  مرض    
للللللللل و      نَفللللللللل   بسلللللللللا أشللللللللل    ا لللللللللاه    نم 

  
 يت شللللللللللللا    و لللللللللللل   وأنفللللللللللللاس  العمضللللللللللللل   

 
  لٙ) :ومشيا قؾلو عؽ الاؾاض  والكرر

للللليلللللدن   ا   أرى مثسلللللر األ َرللللل  ى رَ ن الث لللللو م 
 

للللللللللَهللللللللللم  عا   وَ   للللللللللامت للللللللللهَ ي    ا يبغ   عرى ه الذ  
 

 ٚل): كسا  اء ف  جاام قريدتو " و و السؾت غير كئيى " ،مخص نغرتوت دسث  أو حكسة دهائوكثيرا ما يخاؼ قر  
للللل للللل  َ للللل لللللللللل اس  تَدلللللللللل   يت لللللم  أ   يللللله  ى    أرَ  ن علللللي   ا  م  للللللللللب ف    (8)ريلللللللللل و َ     ي  اش 

                                 
 .ٛٗل الديؾان ص ٔ)
 .ٔٗل الديؾان ص ٕ)
 .٘ٔل الديؾان ص ٖ)
 ل عذ  الّر  : عذا، َضُعَف درُره لياًل.ٗ)
.٘٘ص ل الديؾان،ٗ)  
 
 . ٚٓٔل الديؾان ص ٙ)
 . ٖٖل الديؾان ص ٚ)
 ٌ  َغاِ ٌؼ: َعاِلٌؼ.ل غاِ ؼ: )اسؼل فاع  مؽ َغَذَؼ َر ُ ٛ)
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 لٔ)وكسا  اء ف  جاام قريدتو الدالية " فز  المغة العر ية "

لللللللللوملللللللللن ي     ا   دَ ف َيلللللللللى ممَ لللللللللدَ رلللللللللن اله 
 

 ا اد  ى زَنلللللللللللللا اسلللللللللللللتورَ َسلللللللللللللم  نجاحلللللللللللللا     
 

 الذححعراءعمييححا  مكححرورة تححؾاردفي  حكؼ  ،ومؽ السالحظ عمى أمثال الخزر وحكسو أنيا تكاد تخمؾ مؽ االباكار   
 ٕل)ما يعسد إلى السث  السعروف والسذيؾر فيري  عمى غراره بياا أو  ظر بي  يقؾل:  نو كثيراإب   ،قر مؽ 

لللل   أ تشللللي ال ضللللف مللللن حرلللل  ضن  َعلللل     ولمح 
 

لللللللللل تبرللللللللللر  در       عللللللللللد  والب   رب  ا عملللللللللل  الق 
 

 لٖ) الذافع :ما ثر فيو دقؾل اإمام 
   مضمللللللللة   عضلللللللل    وعللللللللضن الرضللللللللا عللللللللن  للللللللل   

 
لللللللل ول للللللللن عللللللللضنَ    ا يَ او  َدلللللللل  السَ  للللللللد  ت   خِّ  الد 

 
 لٗ) آجر:ويقؾل ف  مؾض    

لللللللللل  ا َشللللللللللبلللللللللل  وأظم  ال    ضل   قللللللللللد  ملللللللللل  الد 
 

  يه  بسللللللللا يرضللللللللي ال للللللللراذ شللللللللح   زمللللللللا    
 

 ل٘) "بم  الدي  الز ى ":السث دما ثر فيو 

 لٙ) يقؾل: .الشفس و حيا ىؾت إلى الجؾد ومغالبة  اوكثيرا ما دع

للللللللل  لللللللللوذ   ملللللللللا سلللللللللادَ   ا و   حًّ أشلللللللللربوا ش 
 

للللللللللل    ا وذَ للللللللللل ا  شلللللللللللجاعة  سَ  مغلللللللللللوا الد 
 

 لٚ) أيزا:ويقؾل 

 خ   ي تسثضمللللللللللي الللللللللللب    لللللللللل للللللللللل  أعللللللللللد    ى رَ  للللي الللللوَ  ارة  ضللللل مللللن مثللللل الحَجلللللللللو    

                                 
 . ٘ٚل الديؾان ص ٔ)
 .ٗٛل الديؾان ص ٕ)
 . ٔٗٔل ديؾان اإمام الذافع  ص ٖ)
 .ٛٙل الديؾان ص ٗ)
ل كاححاب  سيححرة األمثححال _ألبحح  ىححالل الحدححؽ بححؽ عرححد هللا العدححكري _ ضححبظو د. أحسححد عرححد الدححالم _ جححرج أحاديثححو أبححؾ ٘)

الظبعحححححححة األولحححححححى _ دار الكاحححححححى العمسيحححححححة بيحححححححروت لرشحححححححان، _  ٓٛٔىحححححححا ر دمحم سحححححححعيد بحححححححؽ الدحححححححيؾف  زغمحححححححؾل _ ص 
 م.. ٜٛٛٔىحٛٓٗٔنذر،

 .ٖٔل الديؾان ص ٙ)
 .ٖٔل الديؾان ص ٚ)
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 .وبعد

قرححائده بيححا   أو ذيحح ،فحح  تجر ححة الخزححر  ححاءت ضححسؽ أغححراض قرححدىا الذححاعرواألمثححال فححان الحكححؼ 
 . ياعرضلسؾضؾا أو قزية تمخيص  أو ح فكرهيؾضلا

 :الفخر
 فظالسححااحاؾت ديؾان الخزر عمى الكثير مؽ  عر الفخر، ولؼ ال وىؾ األديى األريى والعححالؼ األلسعحح ،    

يححدور  هفخححر و  ،رحسححو هللا صححؾتو بؾفاتححوع  يشفخ ف  بؾقو حاححى انقظحح  و  الؾطؽ،نافح عؽ الديؽ، وداف  عؽ 
 لمسدححمسيؽواسححيامو فحح  الاشححؾير واجححالص الشرححيحة حؾل عمؾ ىساو وطؾل داعو ف  تحري  العمؼ  معغسو
 لٔ)يقؾل:  ،والعرب

 برلللللللللللللر  يدلللللللللللللبه  لللللللللللللي واد  الش لللللللللللللر 
 وسلللللللللللللللل ضل الرشللللللللللللللللد مسهللللللللللللللللود لسللللللللللللللللن

 سلللللللللللللللللجل رسلللللللللللللللللسفإنسلللللللللللللللللا ال لللللللللللللللللو  
 و ذا أرخلللللللللللللللللللللل  الللللللللللللللللللللللد   أسللللللللللللللللللللللتار 
 لدلللللللللللف أندللللللللللل   لللللللللللشه لضلللللللللللل خفقلللللللللللف
  سلللللللللللللللف أسلللللللللللللللع  لتقاضلللللللللللللللي سلللللللللللللللموة
 لللللللللللل   لللللللللللي التدلللللللللللهضد حتللللللللللل  أوشللللللللللل ف 

 

 يتقرلللللللللللللللللللل  أثللللللللللللللللللللرا بعللللللللللللللللللللد أثللللللللللللللللللللر  
 يتحللللللللام  الغسلللللللل  مللللللللا اسلللللللل ا  الدللللللللهر
  يللللللللللللللللللللللللله لر  لللللللللللللللللللللللللار آ  وع لللللللللللللللللللللللللر
 ظفلللللللللللر الدلللللللللللس  بسلللللللللللا  لللللللللللات البرلللللللللللر
  يللللللللللللله باألحذلللللللللللللا  أنفلللللللللللللاس الزلللللللللللللجر
 وم ايللللللللللللللا الدللللللللللللللعي مر للللللللللللللاة اللللللللللللللللو ر

 أ  تغذلللللللللللل  الدللللللللللللحر  للللللللللللرة اإلصللللللللللللباح 
 

 :يقؾللٕ) و ف  الحرية واالساقالل.نزالو عؽ حقو  دفاعو عؽ وطشودردق   خرافاكسا      
 و شلللللللللللللللي عمستشلللللللللللللللي الحللللللللللللللل  الللللللللللللللل   
 ال تمسشللللللللللللللللي إ  نللللللللللللللللأى  للللللللللللللللي  للللللللللللللللدر

  للللللللللللللللللد أ رمتهللللللللللللللللللا هسللللللللللللللللللة ةع ملللللللللللللللللل
 أنلللللللللللا ال أندللللللللللل  عمللللللللللل   لللللللللللول الشلللللللللللوى 
  لللللللللللللللللي يسضشللللللللللللللللللي  ملللللللللللللللللل  ال يشثشللللللللللللللللللي
 هلللللللللللو ذا  لللللللللللاعن بللللللللللله خرلللللللللللسل ملللللللللللن 

 

 عمللللللللللللي  يللللللللللللد  القملللللللللللل  لللللللللللللدى ال للللللللللللضن  
 و لللللللللللدا الذلللللللللللر  ملللللللللللن الغلللللللللللرب  لللللللللللدي 
 و للللللللللدت لمسجللللللللللد  للللللللللي ال عللللللللللن سلللللللللل ي 
 و شلللللللللللللللللا  لللللللللللللللللاب م ضتلللللللللللللللللا وم لللللللللللللللللي 
 علللللللللللن  فلللللللللللاح ويلللللللللللرى الرللللللللللل ر  سلللللللللللي 
   للللللللللللل أ  تختللللللللللللر  الدللللللللللللي  الرلللللللللللل ي  

 
 حزححارة تذححييد -دفزحح  حفححاعيؼ عمححى المغححة -واسححاظاعايؼ يفخر برسؾخ قدم العرب فحح  الاقححدم كسا    

                                 
 .ٜٙل الديؾان ص ٔ)

 .ٜٔٔالديؾان ص   (ٕ)
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 لٔ) يقؾل:  ،ف  تقؾيزيا يؼأسيؼ جمفوارفة الغالل 

 ومفللللللللللاته العر للللللللللا   للللللللللي أيللللللللللد  األللللللللللل  
للللللللللللدوا لحزللللللللللللارة ال  والع للللللللللللْرب   للللللللللللْدم ا مه 
 حزللللللللللللشوا العمللللللللللللوذ وأنعذللللللللللللوها بعللللللللللللد أ 
 واسللللللللللللللت معوا أسللللللللللللللرارها   للللللللللللللدت  سللللللللللللللا
 وت لللللللللللللللللوأت ملللللللللللللللللن لهجلللللللللللللللللة  ضشانلللللللللللللللللة 

 

لللللللللللللا    (2)راضلللللللللللللوا ال يلللللللللللللا  خ ابلللللللللللللة و تاب 
 أمللللللللللللللل  الحجلللللللللللللللور و ت حلللللللللللللللوا األ وابلللللللللللللللا
 كلللللللللللادت تذللللللللللل  ملللللللللللن األسللللللللللل  أ يابلللللللللللا

للللللللل اج    عمللللللللل  ال للللللللل وس َحبابلللللللللا ي  لللللللللد  الس 
للللللللللللللل  ال  أنديلللللللللللللللة ال لللللللللللللللراذ رحابلللللللللللللللا   (3)ن 

 
 يًدا فحح  الحفححاظ عمححى  ي لؾن  والقائسيؽ عميو وأعزائو الذيؽ ال دالقاىرة يفخر دسجس  المغة العر ية و  

  لٗ) يقؾل .فريحة  ديدةلغة الزاد وحاولؾا  اىديؽ تظذيؼ المغة دكمسات 
 هللللللللللللللي لهجللللللللللللللة ح ضللللللللللللللف  ش  لللللللللللللل  دمحم 

 ل رامللللللللة  وانتَزللللللللوانهزللللللللوا  سللللللللا تبغللللللللي ا
  شحلللللللللوا إلللللللللل  لغلللللللللة الفرلللللللللاحة واْنتَقلللللللللوا
للللللللللللا ياض   واسللللللللللللتوردوا العملللللللللللل  الحللللللللللللديو ح 
 سلللللللللاروا عمللللللللل  نهللللللللل  السقلللللللللايي  التلللللللللي 

 

    لللللللللللا  شاهلللللللللللا  لللللللللللي المغلللللللللللات و ابلللللللللللا  
لللللللللللللللا يلللللللللللللللرد  الراسللللللللللللللليات َهبابلللللللللللللللا ع م 
(5) 

للللللللللللللللا ب  للللللللللللللللا  أحللللللللللللللللدا  السهللللللللللللللللا َخ    كم س 
ضلللللللللللللاب ا ها  ر    َدلللللللللللللقْته بال لللللللللللللأس اللللللللللللللد 
للللللللللللللللللللللا شجاب  دة م     لٙ)كانللللللللللللللللللللللف  هللللللللللللللللللللللا وال 

 
 وقححف صححفا واحححدا فحح  و ححو العححدوو  ،الححذي  ّشححد الُجشححد لٚ)الاؾندحح  الدسححاؾري الحححر  حزبالفخححر دححكسححا   

  لٛ)يقؾل . غير آدو دكثرة جيمو ور مو ووفرة عدتو وعااده
للللللللللللللا   أ لللللللللللللل  األحللللللللللللللرار ا  يحشللللللللللللللوا رؤوس 
 و لللللللللللللللللللللالوا عللللللللللللللللللللل ة األو لللللللللللللللللللللا  أ  ال
 وأشللللللللللللللللق  الشللللللللللللللللاس أحللللللللللللللللرار تللللللللللللللللول  

 عمللللللللللللللل  هلللللللللللللللو    تر   هلللللللللللللللا العضلللللللللللللللوب   
لللللللللللللدا  ضهلللللللللللللا ر ضللللللللللللل     يقلللللللللللللوَذ ملللللللللللللن الع 
 شلللللللللللللللل ونه   عملللللللللللللللل  ر لللللللللللللللل    ريلللللللللللللللل   

                                 
 .ٕٙص ل الديؾانٔ)
 َراَض َنْفَدُو ِدالاَّْقَؾت: َطؾََّعَيا: َراَضؾا الريان طؾعؾه ألغراضيؼ.  لٕ)
 والسراد دو ىشا غزارة المغة وسعايا. طؾيٌ  َحَدؽ  :فيشانٌ  فيشاٌن، وَ ْعرٌ  اأَلفشان يقال  جرٌ  ذو :َشانالَفيْ و  اسؼ) ل َفيشانٖ)
 ٕٚ-ٕٙص ل الديؾان،ٗ)
 .اْلُ َبارُ  :ل الراسيات: الجبال الرواسخ ،اليباب٘)
 ل الؾالَّدة: مبالغة ف  الؾالدة والسشجاب مؽ الر ال والشداء: مؽ ولد الشجباء.ٙ)
، ٕٜٓٔحححزب الحححر الدسححاؾري الاؾندحح : ىححؾ أول حححزب وطشحح  يا سححس دححالبالد الاؾندححية، وكححان ذلححػ فحح   ححير مححارس ل الٚ)

دحالحزب الدسحاؾري القحديؼ مقابح  الححزب الححر الدسحاؾري الجديحد الحذي أسدحو الحريحى بؾرقيبحة  ٖٜٗٔوأصبح يعحرف دعحد سحشة 
 الحرة. مارس مؽ تمػ الدشة، ويكيريديا السؾسؾعة ٕوعدد مؽ زمالئو ف  

 ٖٚص ل الديؾان،ٛ)
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- ٕٔٚٓ - 

 

  للللللللللللللللللللللل ذوا بالَقَشلللللللللللللللللللللللا إذ الَذ  لللللللللللللللللللللللوذ  
 وال يحسللللللللللللللي الللللللللللللللب َد سللللللللللللللوى اتحللللللللللللللاد  

 

 بللللللللللللللللللللللللأ وال  ي شس قهللللللللللللللللللللللللا الخ ضلللللللللللللللللللللللل   
للللللللللللللللللرا  إ للللللللللللللللللداذ  مهضلللللللللللللللللل   للللللللللللللللللد  ع   يذ 

 
 :ٔل) فيقؾل جالسشيمو وعممو مؽ ىذه الس و  سجالس العمؼ بياد -الاؾندية  "السْرسى"معرض وصفو لرمدة  ف  -خر افوي    

للللللللبا  بلللللللل  السْرسلللللللل  األنيقللللللللة والر   ذ للللللللرت  ر 
للللللللللللللللللللله دلللللللللللللللللللللا    أن  َر آداب  ح   وسلللللللللللللللللللللام 
ملللللللللل    شللللللللللف أ شللللللللللي ثسارهللللللللللا   وروضللللللللللَة ع 

 

جلللللللللللللللات     ت للللللللللللللل ي  شللللللللللللللل ا أزهارهلللللللللللللللا ال ه 
 مرات لللللللللللل   مللللللللللللا بالقللللللللللللا  مللللللللللللن َظ  يللللللللللللات  
للللللللللللللم مشهللللللللللللللا أعلللللللللللللل ب المهجللللللللللللللات    وأرش 

 
 : ل ٕ)ؾليقف .لرديقا انو لحقالعذير، وعرف وايارعبخر افاوكثيرا ما  

 يلللللللللللللوذ   لللللللللللللضن  لللللللللللللل  أذ  ملللللللللللللن   مللللللللللللله 
علللللللللللللوا، والرلللللللللللللبه يحلللللللللللللدو باللللللللللللللد     ود 
 واْمَتَ للللللللللللللْوا سلللللللللللللللابحة   لللللللللللللللي الجلللللللللللللللو  ال
د   وَبَشلللللللللللللْوا ضلللللللللللللرة  أْصلللللللللللللَفْضت ه  و د     لللللللللللللو     
 ال أ بللللللللللللللللللللللالي إ  أنللللللللللللللللللللللا  للللللللللللللللللللللاوْرت ه 
 زهللللللللللللللللللرة  الللللللللللللللللللدنيا أخ  للللللللللللللللللي ولللللللللللللللللللو 

 

لللللللللللللللللا   يا    لوعلللللللللللللللللة   الشلللللللللللللللللار حلللللللللللللللللرًّا وه 
ا لللللللللللرا    حلللللللللللام   ملللللللللللن  لللللللللللضن  ش يللللللللللله س 

 ملللللللللللن أختهلللللللللللا اللللللللللللريه  َلجا لللللللللللا لق َضلللللللللللْف 
ا لللللللللللليا   د   لمعهللللللللللللد  س  فللللللللللللا   الللللللللللللو   ملللللللللللن ح 

لللللللللللللللللللللار أ  رات لللللللللللللللللللللا  لللللللللللللللللللللا  و    د    أذ أ  ا  
للللللللللللللا   شللللللللللللللف شي الَ للللللللللللللْضن  وأعيللللللللللللللاني ع    

 
 لٖ)ف  مرٍض ألؼَّ دو  أيزا يقؾلو  

لللللللش  أ   لللللللارتي يلللللللشق   ملللللللن   هلللللللو ذا الز 
للللللدلي ال  ضلللللل   ملللللل  ال  ضلللللل   إللللللل  الحذللللللا  ي 
 يتهامدلللللللللللللللو   مهجلللللللللللللللة  لللللللللللللللل  أدر هلللللللللللللللا

  ريشي إ   زلللللللللللللللللللضف  بلللللللللللللللللللأنشي  متللللللللللللللللللل 
 

يللللللللللللاج      للللللللللللضن الجللللللللللللوانه  للللللللللللي أشللللللللللللد   ه 
لللللللللللللم انحلللللللللللللرا  م  ا لللللللللللللي  سلللللللللللللس اعة تر 
   خلللللللللللللاله  هسدلللللللللللللوا بع دلللللللللللللر ع  لللللللللللللي
للللللللللدا ي   أرعلللللللللل  العذللللللللللضر وللللللللللل  أكللللللللللن بس 

 
 لٗ) .وطيى  سائميؼ مقيؼجُ حدؽ دسجادتيؼ و وفخره  أى  دمذق ومديح ف  قؾليو    

لللللللللللل  داها َمللللللللللللل ى  لللللللللللللالَ زارهلللللللللللللا بعلللللللللللللد نلللللللللللللو   ا  للللللللللللي هواهللللللللللللا  ذللللللللللللف  َ ْمب  للللللللللللدًّ  ا م ج 

                                 
 ٚٗص ل الديؾان،ٔ)
 .٘٘ص ل الديؾان،ٕ)
 .ٗ٘،٘٘ص ل الديؾان،ٖ)
 .ٜٕٕ ل الديؾان،ٗ)
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 راح  سللللللللللللللللللللللللللللللللوى راَح َنْذللللللللللللللللللللللللللللللللَواَ  وال 
ها ت للللللللللللللللللْ ك ر   َنْ للللللللللللللللللَرة   للللللللللللللللللي سللللللللللللللللللاح 
للللللللللللللللا، و ذا  مللللللللللللللللا شلللللللللللللللل ا  ضهللللللللللللللللا ا تراب 

للللللللليَ   للللللللي ال  ضلللللللللد  إلللللللللل        لللللللللو  ال    مللللللللن يح 
شللللللللللللللللللا  امللللللللللللللللللف نللللللللللللللللللواد    تيللللللللللللللللللة     ه 
لللللللللللللللللللللللللر  َأَدب  ي هلللللللللللللللللللللللللو  َ هلللللللللللللللللللللللللر  ع  
م لللللللللللللل   لللللللللللللللو َنَرلللللللللللللله الَخللللللللللللللْود  بلللللللللللللله  خ 
لللللللللللللللللا  لللللللللللللللللأرى  م للللللللللللللللل    أ ند   ممللللللللللللللللل وا    
للللللللللللا  اْنت َزللللللللللللْوا   شللللللللللللد  مللللللللللللا الَ للللللللللللْوا خ  وب 

 

لللللللللللللللللللا   شللللللللللللللللللل اها لللللللللللللللللللاذ وحي   أ  أرى الذ 
باهلللللللا  كيللللللل   لللللللا  ال لللللللي  يحملللللللو  لللللللي ر 
ثْتللللللللللللله اللللللللللللللشف  بالذللللللللللللل وى نهاهلللللللللللللا  حد 
للللللللللللللراها للللللللللللللي   س   (1)َ للللللللللللللَرَدى يحَسللللللللللللللد  لم  

 تْ م للللللللللللللل   اللللللللللللللللشف  بَسْمقلللللللللللللللاه  م شاهلللللللللللللللا
للللللللللح  مللللللللللن خسللللللللللر  َنللللللللللداها  أْرَشللللللللللَفْته  الد 
 ناصللللللللللللللله  الت َخلللللللللللللللَ ْت مشللللللللللللللله ح  هلللللللللللللللا

لللللللللللللحاهاَلْضَمهلللللللللللللا َ ْملللللللللللللَ  ال لللللللللللللا  ز  س حي 
(2) 

لللللللللللا  لللللللللللي   َلهاهلللللللللللا م رَهفلللللللللللات  العللللللللللل ذ   عش 
 

 اتحححادىؼ و  ،داسحح كسيحح  كحح   وسظؾة يرىريححاوعزيسة صرامة   أولوأنيؼ  قؾمو،ىسة  دعمؾ اخر افم ويقؾل
 لٖ): السدليسة الكربج تفرّ تاحقق الرغائى و 

  ضللللللللللغضشة   مللللللللللوب  الق   ت بعللللللللللَ  رَ و   سللللللللللاوَ 
لللللل ض   ف  دللللللتَ د يَ َقلللللل َ   وى الَهلللللل ة   رَ مللللللن َسلللللل    الر  

لللللللللل ف ريلللللللللله    ع َثللللللللللوَ لللللللللل  ة  وحللللللللللدَ         الخ 
للللللللللل  حَ َ للللللللللل   لللللللللللال    أسلللللللللللعد   وَ وْهللللللللللل عور  ش 

للللللللللللللللل  ة   قلللللللللللللللللو    اتحلللللللللللللللللاد   عور  عمللللللللللللللللل   ش 
 ة   َعلللللللللر   مللللللللل  دلللللللللسو إلللللللللل  الع  تَ  سللللللللل   لشلللللللللا ه  

لللللللل ضلللللللللَ و    وَللللللللل   ة   َسللللللللح   ة  اَللللللللل َ الغَ  رس   للللللللي   
 

 (4)البللللالي  م  َذلللل الحَ  غزللللا   ت مللللن البَ وعللللادَ  
 لمحللللللللللاإ   علللللللللدَ بلللللللللل  بَ الر   أزهلللللللللار   ل  وتخَزللللللللل

لللللللل  لللللللل     ت  وَللللللللل  أ لللللللل ل هللللللللا  ضللللللللرَ شيان  ن    م 
لللللللللللللل    يم لللللللللللللل  أظلللللللللللللل ل   وار    ا تحللللللللللللللفَ عوث  ش 

 آملللللللللللللللللال   از   للللللللللللللللل حرَ  اذ     لللللللللللللللللدَ   عللللللللللللللللل ذ  
لللللوه   للللل بعللللل    ات  س   ال  و إلللللل  الَسلللللترللللل    اس  الش 
للللللللللللل  شلللللللللللللا بأب لللللللللللللار  رَ عَ    (5)دنا ب صلللللللللللللالوع 
 
 عسا ف  الزسير باجارب حية وانو لي سى لاقؾيض الحريات والحيمؾلة دون اإفزاء 

 لٙ)يقؾل  .يس الجشد ورد العدوانلاحس

                                 
َ َدانّ ، عمى جسدة فراسخ مؽ دمذق، مسا يم  َدْعَمَبػ :َ َرَدى لٔ)  .نير دمذق األعغؼ، يخرج مؽ قرية الزَّ
 السعجؼ الؾسيى .اسؼ ِدَمذق  ل   مَّق:ٕ)
 .ٜٔٔل الديؾان ص ٖ)
  ل الحذف: أردأ الاسر.ٗ)
 
ْرُس ٘)  الكااُب الذي ُمِحَ  ثؼ كِاَى. الغزالة: الذسس.  :لالظِّ
 .٘ٚصل الديؾان ٙ)
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  للللللللللللللللللللللللللللضن الجللللللللللللللللللللللللللللوانه هسللللللللللللللللللللللللللللة 
 نَهَزللللللللللللللللللف  سللللللللللللللللللا تبغللللللللللللللللللي العلللللللللللللللللل 
 أدملللللللللللللللللللللللللللللللللل   لللللللللللللللللللللللللللللللللل اد  أ  أرى ال
تلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي  وأرى سياسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَة أ م 
للللللللللللللللللا  شللللللللللللللللللف   للللللللللللللللللي   َهَجللللللللللللللللللْرت   وم 
للللللللللللللللل ف  هللللللللللللللللل ا الذلللللللللللللللللر  لللللللللللللللللل   وحد 
 يَدللللللللللللللللللللللللل   الجهلللللللللللللللللللللللللود إذا َتَزلللللللللللللللللللللللللا
 ويقللللللللللللللللللللللللللللللول يللللللللللللللللللللللللللللللوَذ أ  ث لللللللللللللللللللللللللللللله
للللللللللللللللللللللللللللله    للللللللللللللللللللللللللللل ذا الَسجلللللللللللللللللللللللللللللال  أن 

 

 تدللللللللللللللللللللسو إللللللللللللللللللللل  أمللللللللللللللللللللد  بعضللللللللللللللللللللد   
 لفريللللللللللللللللللللللللد  والعلللللللللللللللللللللللل ذ   الدللللللللللللللللللللللللي  ا

لللللللللللللللللللم   لللللللللللللللللللي  ضلللللللللللللللللللود    أ للللللللللللللللللل َذ ترس 
  لللللللللللللللللي َ ْبَزلللللللللللللللللة الخرللللللللللللللللل   العشضلللللللللللللللللد
 أن للللللللللللللللللللللللللاره   ضللللللللللللللللللللللللللف القرللللللللللللللللللللللللللضد
 ي للللللللللللللللللرح عملللللللللللللللللل  عهللللللللللللللللللد الرشللللللللللللللللللضد
 َيَقلللللللللللللللللف  اللللللللللللللللللب د عمللللللللللللللللل  الجهلللللللللللللللللود
 بعلللللللللللَ  األسللللللللللل : هلللللللللللل ملللللللللللن م يلللللللللللد 
م لللللللللللللللللل   الولضللللللللللللللللللد   مللللللللللللللللللن ضلللللللللللللللللليق ه خ 

 
ؾل والاحح  حفزتححو لمقحح الخزححر،مرادفات الاجر ة عشد اإمححام  سال إ يسكؽف_ ما سرقعمى  وت سيدا      

الاحح  حبححاه هللا بيححا والردييححة الحاضححرة تمححػ السؾهبححة الفظريححة  - : فحح  عشححده،وكان  مدعاة لرؾاع  الذححاعرية 
 :لٔ)  مرداقا لقؾلوة و الاال  دعد دو عؽ الاكمف والرشع سالسة،باحدر و والا  مكشاو مؽ قؾل الذعر 

 ى رَ ا واشلللللللللتَ بع للللللللل َ  م  ن َ للللللللل للللللللليسَ  ال خضلللللللللرَ 
        ...................                  

للللللللللللل  ه   هَسللللللللللللل ا مَ َهللللللللللللل :ضلللللللللللللدا    ال َ  عر  والذ  
 

 اذدَ م    أَس  ا   دبَ األ   م   ا   مَ     
............  

   (2)راذ ام    رَتلللللللللللللللللللللل ا مَ وَهلللللللللللللللللللللل ، فللللللللللللللللللللللر  
 

السشاسبات الديشية وما فجرتو مؽ طاقات روحية، ومذاىد حية عكدايا مرآتو ف  زيارتو السدجديؽ،  -
 و بيؽ السذاعر. وجؾاطر سشح  لو اثشاء تشقالت

محححؽ ىحححذا  ،الغحححروف الرحححذبة الاححح  محححر بيحححا القظحححر الاؾندححح  فححح  الفاحححرة الاححح  عحححاش فييحححا الذحححاعر  -
فسححا  الحريححة،والححذي حححال بححيؽ الاؾندححييؽ و ححيؽ الذححيش فحح  عحح   ،هدححالداالسححاعسار الجححاثؼ عمححى صححدر 

تحححراه  وفحححرض العقؾ حححات والدحححجؽ واالعاقحححال لكححح  محححؽ يحححرت غيحححر محححا الحريحححات،كحححان مشحححو غيحححر قسححح  
 .الجشراالت

أم طريعححة الرمححدان الاحح   ،سؾاء طريعححة دححالده اليادئححة الؾادعححة ،و دة أسرىا الظريعة دجساليا وجالبايا -
 الشغر.اساؾطشيا وما كان فييا مؽ مذاىد ومشاعر أجاذة تدارع   زارىا أو

                                 
 . ٕٕٓل الديؾان ص ٔ)
 ، اآلرام:  س  الرئؼ: الغر  األبيض جالص الرياض.سفازة البعيدةوى  ال مياِموُ  الجس : اسؼ :َميَسو لٕ)
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عحححؽ سحححري  وحيحححدتيؼ  ،ليحححؾت اواتبحححاعيؼ  ،مفزحححيمةلأناسحححو كثيحححر محححؽ ونرحححذ  ،ر أوضحححاعوالسجاسحح  وتغّيححح -
 .ذلو الذيش عمى رغؼ و ليؾان دا ورضاىؼ ،الر اد

دعححد  واإيظالييؽ واإنجميزالذي رآه يرسف ف  قيؾد السداعسريؽ مؽ الفرندييؽ  العر   دعامةالذرق  -
طالسححا أذاقححؾا األلححد  ،أن كححان لححو تححاريخ حافحح  دالجيححاد تححح  مغمححة حكححام أقؾيححاء أ ححداء عمححى الكفححار

 العذاب.الخرؼ صشؾف 
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 ل الثانيالفر

 الدراسة الفشية

 الذعرية ( التجربةعشاصر )   
 االنفعال والو دا  -
 ( واإليقا   السوسيق ،ةخضماأللرور و ا،السعاني واأل  ار،األلفا  واألسالض ) :ال شية التع ضرية -
 . الوحدة  ي الرورة   -
 السعج  الذعر   ي تجربة الذاعر. -
 : عشاصر التجربة الذعرية-
لذعرية مؽ عدة عشاصر أو مقؾمات تذارك  سيًعا ف  بمؾرتيححا وتكؾيشيححا لعحح  أىسيححا: تاكؾن الاجر ة ا  

  الؾ دان  ،الرشية الاعريرية. ) األلفاظ واألساليى ، السعان  واألفكار، الخيال ،السؾسيقىل
  االنفعاالت ا: هأهسصر اعدة عشالو دا  ن الحديو عشمالو دا  ويتفر   - أ
  حاسي .، األالعوا م و السذاعرو       
 االنفعال والعوا م:  –

فححاذا كححان  ،وتكذححف عححؽ مدححمكو نزعاتححو، وتذححف عححؽ تؾ ياتححو، ال  ححػ أن الاجر ححة تعكححس ميححؾل األديححى و
 الذاعر صادًقا م  نفدو،  اءت تجر او مرآة مرقؾلة لعؾاطفو ومذاعره وأجالقو.

ت تجر اححو  ححاءة مسامححب الذححعؾر فكمسححا كححان األديححى قححؾي العاطفحح ، وتا ثر الاجر ة دذك  مبا ر دقؾة العاطفححة
 محكسة الشدج ماساسكة الرشاء، وكمسا عانى تجار و بشفدو معاناة حقيقية، كمسا  اءت جربة غشية .

 واذا كان  قؾة العاطفة تؤثر ف  نديج الاجر ة فان تشؾعيا مؽ أىؼ السقاييس لاسايز  اعر عمى آجر.
 : وأه  مقايي   ودة العا فة

صدق االنفعال ، وصدق السذاعر واألحاسيس، وىشاك عالقة قؾية بيؽ  ، ويعشؾن دالردق الرد : –
 .لٔ)الردق الفش  ف  الاجر ة و خرية الذاعر

مححؽ الاجححارب  مجسؾعححة مححا ىححؾ إال ححعره   حح  أن رأيشححاواذا عرضشا  عر الَخِزر عمى مقححاييس العاطفححة 
أيًزححا عاطفححة قؾيححة  ييححا  ويجمّ العححاطف  والرححدق الفشحح دالدححسؾفحح  مجسميححا  الاحح  تادححؼ ، و الحيححة والساشؾعححة

 مشبعيا نفس األديى وقؾة  عؾره دالحدث.
ترححؾير حاضححر األمححة و ححدة  وفحح  ،الحشيؽ إلححى الححؾطؽالظريعة و  عر ف   عر  وثر ما تردكقؾة العاطفة أ تردوو 

                                 
 م.ٕٕٓٓالظبعة الثانية  ٜ٘وأزمة اليؾية ص الشقد األدب   -ل د/ دمحم طو عررٔ)
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 .والا  كان  لو السؤنس ف  الغر ة، والرديق ف  الؾحدة ،زو و رثائوألليؼ، وف  أسفو عمى واقعيا ا
 .لٔ)ل مرؾًرا  ؾقو وحشيشو إلى وطشويقؾ  

للللللللْرَب الق للللللللا وال للللللللْضن  أ رلللللللل  مغانضشللللللللا  أس 
لللللللللن  إلللللللللل  السغشللللللللل  األنلللللللللي   وأيش قلللللللللي  أح 
للللللللللللللا  السدلللللللللللللال ل  وْعللللللللللللللَرة    أعرنلللللللللللللي  شاح 

للللللللللللا  لللللللللللل  ي أللللللللللللل  بجضللللللللللللرة  أعرنللللللللللللي  شاح 
ذلللللللَف اللللللللدْهَر  لللللللي رأس  شلللللللاه      قلللللللال: َأع 
 مللللللللللن األنلللللللللل  أسللللللللللراب  ت ضللللللللللر  أنهللللللللللا
لللللللللللللل م  للللللللللللللْن  للللللللللللللا ر ا ال يدللللللللللللللتعضر   واد   او  

 

 (2)أندللللللللللا  للللللللللي رباهللللللللللا لياليللللللللللا تسمضللللللللللفَ  
 (3)تجللللللللللللوب  لسمقللللللللللللا  القللللللللللللرى وال يا يللللللللللللا

 (4)تملللللللل ال لللللللي  أمدلللللللْف َدواميلللللللا وأخفلللللللا 
 وشللللللس  تهللللللادى  للللللي الدللللللسا   سللللللا هيللللللا

للللللا مجملللللليومللللللا زلللللللَف عللللللن   (5)الحزللللللارة نا ي 
لللللللللللرو   إذا َملللللللللللر ت تذللللللللللل  اللللللللللللديا يا   (6) 

 إذا راذ َمْغشللللللللللللللللل   اصلللللللللللللللللي ا أو خوا يلللللللللللللللللا
 

 ،ويححو ووطشححو األولذعاطفححة قؾيححة مذححرؾ ة إلححى أىمححو و و  مذححاعر صححادقة فقححد عكدحح  ،يديححةورغححؼ أن الرححؾرة تقم    
أن  وأدان  عؽ  ححعؾر صححادق وحشححيؽ  ححارف إلححى تمححػ الظريعححة الرححافية الغشححاءة، فمذححدة  ححغفو دظريعححة وطشححو، يححرت 

ى ىحححذا االقازحححاب فححح  جاحححام القرحححيدة والحححذي يشاسححح،ونالححححظ  عمحححى غيحححره طمؾعيحححا ؽأ سححح  مححح عميحححو الذحححسس طمحححؾا
والسعححان  واضحححة ، يقححف السامقحح  ألول وىمححة عمححى مححا يا يححاه مشيححا،  ،عميححو  ؾاقازححاب نفدححو وعححدم أريحيايححا لسححا ىحح

 . ٚل)وكثير مشيا يساد دجذوره نحؾ الساض ، فاساعارة الجشاح مؽ سرب القظا صؾرة تقميدية قديسة 
ن يبقححى أثرىححا فحح  الححشفس زمًشححا أ ثباتيححامعشححى و  ،ولعحح  مححؽ أىححؼ مقححاييس العاطفححة أيًزححا اسححاسرارىا وثباتيححا

 طؾياًل وأن تثير ف  الشفؾس  عؾًرا ماجانًدا.
 ،أيزححا   دالرححدق والثبححات والدححسُّؾ تادححؼو اححديؾان الذاعر والاسم  فحح  تجر اححو ترححيؽ أن عاطفاساقراء و 

                                 
 .ٕٚٗل الديؾان ص ٔ)
 السغان   س  السغشى: السشزل.  .، الجساعة مؽ الظير والحيؾان أسراب دكدر الراء وسكؾنيا،  س  :الدرب ) ٕ)
حراُء الؾاسعُة السداؾيُة.:  السياف   س  السيفلٖ)  الرَّ
يُر فيو وَعرل ٗ)  إب  بيض يخالى بياضيا ُ ْقرة، وى  كراِئؼ اإب .   :وعيداءُ  أعيُس   س :  الذيس .الظَّريُق: صُمى وصُعى الدَّ
دعد أن   -مرر-أي أتذيش ف  ميد الحزارة   -وهللا أعمؼ  -ل الَسْجمى. يقال أ مى األمَر: أت أعيره وكذفو، والسعشى األقرب لسراد الذاعر ح٘)

ح  مؽ اعاشى دالديؾان "األسااذ / عمى الرضاالحديشى "أن السقرؾد دكمسة السجمى : عذ  فى الرداوة قر  وال زل  نائيا ورا با عشيا ؟  وقد وضِّ
 مقدمة الرأس ، وال يداقيؼ معشى الري  عمى ما وضحو الذارح .  

يا    س  د ية: الغُّمسات.ٙ)  ل الدَّ
 لمؽ ذلػ قؾل الذباس بؽ األحشف:ٚ)

 ّم  ِإلى َمؽ َقد َىَؾيُ  َأطيرُ َأِسرَب الَقظا َى  ِمؽ يعيٍر َ شاَحُو     َلعَ 
، مظبعححة، دار الكاححى السرححرية، القححاىرة، األولححى ٖٗٔديححؾان: الذبححاس بححؽ األحشححف،  ححرح وتحقيححق، عاتكححة الخزر حح ، ص 

 . ٕٚٗديؾان الذاعر" جؾاطر الحياة " ص ويشغر   م.ٜٗ٘ٔه، ٖٖٚٔ
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رانححو و وأدأمراضححالسجاس  مححؽ  مداواة و ، تر ية الشفؾس عمى الفزيمةتمػ العاطفة إلى دالدسؾ أن تدعى راد وي
 إلى طريق الخير والرالح والجسال. باالبيبووت جذ 

والذححراب والسكححان ،والغزححى  ،لذححعر مححؽ الظححربواذا كان  عراؤنا القححدامى قححد بيشححؾا الكثيححر مححؽ بؾاعحح  ا
: لححَؼ عححزة حححيؽ سححئ أثححر عححؽ كثيححر  كسححا ،الحى والذححؾق و  ،العالى والذرف ،والساء الجاري  ،األجزر الحال 
باب فسا أَعجى، ومات  َعححّزة فسححا أطححرب، ومححات ابححؽ أبحح  ليمححى فسححا أرغححى: ذلٔ)تركَ  الذعر؟ قال  ،ىى الذَّ

فقححد  ىى، وُزىير إذا غزححى، وَ ريححر إذا َرغححى.و يريد عرد العزيز بؽ مروان وقالؾا: أ عر الشاس الشادغة إذَا 
 الرؾاع  لقؾل الذعر. تؾافر لذاعرنا الكثير مؽ الدواع  أو

دسححا حقححق ليححا مححؽ الرححدق  ،مؽ دححويححؤ ه و ا ر يححتححؤثر فيشححا وتقشعشححا دسححا وقححد اسححاظاع  تجر ححة الَخِزححر أن 
 تجر ححة نفححسفيحح  تجر ححة حيححة صححادقة مفعسححة داألحاسححيس والسذححاعر الجيا ححة ووضححؾح الفكححرة،  اإجححالصو 

 ضعف  ف  كثير مؽ  ؾانبو. تخاذل و أنيكيا الجؾت وأتعريا ما عميو الؾاق  اإسالم  مؽ
 .لٕ)نؾاياه الخريثةاسسعو يقؾل مرؾًرا طريعة السحا  و 

 يلللللللللللللللد السحتلللللللللللللللل تدلللللللللللللللعدنا عمللللللللللللللل  أ 
ْملللللللللللللللَه عَ   ْسلللللللللللللللرووتلللللللللللللللو م لمع لللللللللللللللا   ر 

 ل يللللللللللللللوذ  يلللللللللللللله  للللللللللللللي  للللللللللللللضللللللللللللللر  ب ثي  
 يقلللللللللللول : أ ضلللللللللللر   وَملللللللللللَل ملللللللللللن هللللللللللل ر
لللللللللللللللللللللللوارب  إذ ي عاهلللللللللللللللللللللللدنا مدلللللللللللللللللللللللض  ر اي 
 عهلللللللللللللللللللللللود إ  توسلللللللللللللللللللللللسها أريللللللللللللللللللللللل   
  سلللللللللللا لمذلللللللللللر   يرسلللللللللللم   لللللللللللي وثلللللللللللا   

ا هسللللللللللللا  َشللللللللللللْ را    للللللللللللي  ضللللللللللللف  وب ْعللللللللللللد 
  بللللللللللاب  الذللللللللللر    للللللللللي خ للللللللللرات  شلللللللللله 

 

رار  نلللللللللللللل  للللللللللللللهر الللللللللللللللد    روض الف  للللللللللللللر بالد 
لللللللللللللللللللسار   ْمللللللللللللللللللله  الد   إذا أْزرى  شلللللللللللللللللللا ر 
(3) 

 اخ شللللللللللللللاكيحفللللللللللللللا م م ْزللللللللللللللهد  وصللللللللللللللر 
 ور للللللللللللللللل   لوا  للللللللللللللللله  َعلللللللللللللللللْضن  الهللللللللللللللللل ر  
 (4)مللللللللللللللل رب  لللللللللللللللي دهلللللللللللللللا   واحتبلللللللللللللللار

 (5) ارصللللللللللللى الغربللللللللللللا  تشعلللللللللللل    للللللللللللي أر 
 وهلللللللللللل ا الغللللللللللللرب يسللللللللللللرح   للللللللللللي   للللللللللللار  

 (6)ذلللللللللللللللعر  ضلللللللللللللللر ممتللللللللللللللل   الحيلللللللللللللللارل
  للللللللللي القملللللللللل  ذاكللللللللللي سللللللللللةحسا وَ ْسللللللللللر

 

                                 
، الجححزء / الدحححادس، دار الكاحححى ٘ٚٔرحيححح  ص، ل العقححد الفريحححد، أحسححد بحححؽ عرحححد ر ححو األندلدححح ، تحقيحححق، عرححد السجيحححد الأ)

 م.ٕٙٓٓالعمسية بيروت، 
 .ٜٙٔل الديؾان ص ٕ)
رمحح الدحساك :  –أزرت: عحاب  –ل ندبة إلى عسرو بؽ معدي كحرب بحؽ ر يعحة فحارس الحيسؽ يزحرب السثح  برمححو وسحيفو ٖ)

 ف  الدساء وىؾ نجؼ يقدمو نجؼ مداظي  الذعاا يقؾلؾن ىؾ رمحو.
 االحاباك: إحكام األمر واتقانو –ل يؾارب : يداى  ٗ)
 ل الركاك:  س  صػ وىؾ الكااب.٘)
 ل الحياك : الشديج.ٙ)
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حححداث إليححو مححؽ تسزيححق  ححس  األمححة اإسححالمية، وارمحح  ومححا ي ،اعر نقحح  إليشححا طريعححة الحححراك الغر حح فالذحح
تغمحح   ، ححداء عمححى الكفححارأيحسحح  لؾاءىححا ر ححال أقؾيححاء  ،إال الحححربالسرمححى   ، ولححيس ليححذابححيؽ أفرادىححا ةذححقال

 .عمى عدوىؼو يغامرا ميؼ حشقا 
 وبعد

ؾية مكشاو مؽ الافاع  والاجاوب داألحداث تجاوً ا يعكس فقد أدان  الدراسة عؽ تسا  الذاعر دعاطفة ق
 جفايا الشفس، ومذاعر إندان عاش حمًسا مات دون تحقيقو، حمؼ الحرية والذيش عمى أرض الؾطؽ.

  :عدة عشاصر أىسيا ف ف  الاجر ة الذعرية وتاسث  الرشية الاعريرية ال شية التع ضرية  -ب
 ل، السؾسيقىةجيمالرؾر واألر، السعان  واألفكا، ألساليىاأللفاظ وا)
 .ووأىؼ جرائر وعشاصر عمى حدة دسا يكذف عؽ سساتىذه الوسشاشاول ك  عشرر مؽ  
 واألسالض األلفا  -أ
الذك  ف  مفيؾم الشقد الحدي  يعش  الرؾرة الخار ية، أو ىؾ الفؽ الخححالص السجححرد عححؽ السزححسؾن   

 ، سححؾاء أكححان قرححيدة غشائيححة أم قرححة مرويححة أم والححذي تاسثحح  فيححو وتاحقححق مححؽ جاللححو  ححروط الفححؽ األدبحح
الححؾزن والسؾسححيقى، والرححؾرة الذححعرية، والرححياغة  مدححرحية، فححاذا حكسشححا عمححى الذححك  حكًسححا يشحرححر حححؾل

و الجسمححة  ،ومسا قد ياحقق مؽ جححالل ذلححػ مححؽ  سححال أو اندححجام فحح  الؾحححدة أو تشححاعر فحح  األ ححزاء ،الفشية 
فححح  القرحححيدة وصحححياغاو وأسحححمؾب ترحححؾيره. أمحححا السزحححسؾن أو  كححح  محححا يارححح  دالعشرحححر الذحححعري الغشحححائ 

السحاححؾت فيححؾ " كحح  مححا يذححاس  عميححو العسحح  الفشحح  مححؽ فكححر أو فمدححفة أو أجححالق أو ا اسححاا أو سياسححة أو 
 .لٔ)ديؽ"
ومعغؼ الذعراء والشقاد يرون أن مؽ الزروري ف  األدب إ ححادة الرححياغة ، و سححال الدححبػ وال يححرون " 

 لٕ)غشيا عؽ الرؾغ الجسي "  السعشى وان سسا مدا
و يححرت د / عمححى صححبح أن دقححة الاركيححى و صححياغة الححشغؼ ، واندححجام الكمسححات ىححؾ الححذت يححؤثر تحح ثيرا حقيقيححا 
ف  الرؾرة األدبية ، في  تا لف مححؽ حدححؽ مؾاقحح  األلفححاظ فحح  الححشغؼ ووضحح  كحح   ححزء فحح  مؾضححعو السالئححؼ مححؽ 

 لٖ)الذت تشب  مشو الرؾرة قؾية واضحة مؤثرة الجس  ووض  الجسمة ف  مؾضعيا السشاسى مؽ الشغؼ 
واذا كان  المفغة دسا تحسمو مؽ معشى معجس  تعرر عؽ معشى ذات  يريده الذاعر، وتاآزر م  غيرىا  

ألداء فكرة ما  فان الخزر كان دقيًقا ف  اجايححار ألفاعححو، وقححد وفححق إلححى حححٍد كريححر فحح  اجايححار أدق األلفححاظ 
مفظ عشححده يحسحح   حححشات عاطسيححة و ححعؾرية عاليححة، ويعرححر بؾضححؾح عسححا يريححده وأدليا عمى أداء السعشححى، فححال

                                 
 م.ٜٜٗٔ -ه ٗٔٗٔدار الذروق األولى  ٕٕٓ، ٜٕٔل قزايا الشقد األدب  بيؽ القديؼ والحدي  د/ دمحم زك  العذساوي ٔ)
 .ٖٗٙل  يشغر أسس الشقد األدب  عشد العرب، أحسد بدوي ، ص ٕ)
 .ٗٙ، ٖٙنفدو ص  ل السر  ٖ)
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  حح:بؼ الذاعر مؽ معشى، والكمسة ف  الرؾرة عشد الخزر تاد
عمححى مححؽ يمؾمححو  ، وىذا ىححؾ الدححرِّ فحح  سحححرىا ووقعيححا وت ثيرىححا عمححى الححشفس. اسححسعو يقححؾل رًدا الج الة-

 .لٔ)ًدا عؽ أىمو وذويوف  دعده عؽ وطشو ورضاه دالذيش ف  مرر وحيًدا دعي
للللللللللللل  يان  ي إذ لَحلللللللللللللضف علللللللللللللن ا ترا  لللللللللللللرض 
ايقلللللللللللول   ْرلللللللللللر  وحضلللللللللللد   : ت لللللللللللي   لللللللللللي م 

 أال تحلللللللللللللللللللدو الس يلللللللللللللللللللة نحلللللللللللللللللللو أرض  
 ي إيلللللللللللللاب  و ل للللللللللللل قملللللللللللللف لللللللللللللله: أيحم للللللللللللل

لللللللللل  د  ومللللللللللا  للللللللللضن الللللللللللبَ   ا ى اعتَدللللللللللوَ س 
   او  َدلللللللللللللللللا ي  ضَهللللللللللللللللل  لللللللللللللللللي  را للللللللللللللللله    

 

 نيا بعضشللللللللللللللللير الللللللللللللللللد    ال يش  للللللللللللللللت لللللللللللللللل  
 ى السللللللللللللللوتتضنإحللللللللللللللدَ     األنلللللللللللللل و قللللللللللللللد  

 ضن  تَ األسللللللللللللللللرَ  أنللللللللللللللللَ   يلللللللللللللللللَ إل عضللللللللللللللللد  ت  
 ضن  بَغللللللللللللللللللللل  ا حلللللللللللللللللللللة   األرض   وتمللللللللللللللللللللللَ 

للللللللللللللليدن     لٕ)   الضلللللللللللللللدينَخلللللللللللللللر   ه  ا ب لللللللللللللللهَ د 
لللللللللللللللإذا أَنللللللللللللللل لللللللللللللللخ   ه  ست  ا س   (3)ضن  َشلللللللللللللللح   يف 

 
 فكمسة "طافحة" ف  الري  األول ف  معشاىا الحد  تعش  تسام االماالء ويقرد بيا كسححال سححيظرة العححدو

حححدث يالرححفاء والاحح  وعححدم الزححبابية دكمسححة يححؾح  والغححيؽ لغححة فحح  ال ححيؼ، والسعشححى الحدحح  لم، عمححى أرضححو
كسححا تححؾح  دححاماالء الححشفس دسذححاعر الحشححق وال ححيظ تجححاه ىححذا السدححاعسر الححذي  ،والحححزن  االكائححابحالححة مححؽ 

 . سؾء العذاب يدؾم أبشاء الؾطؽ
الذححاعر  ايقرححد بيحح ،َرويَّححة مححؽ غيححر ف  الري  الثان  والا  تححدل عمححى ركححؾب األمححر" وكمسة " اعاداف 

السدححاعسر، وأنححو ركححى مركًبححا صححذًبا إذ أن أىحح   ىححذا تجححاه وعكدحح  مححا فحح  نفدححوقححد   ،العححدو الغا ححؼا ىححذ
ولؾ أن الذاعر اجاار لفغة أجرت تؤدي معشاىا لسححا اسححظاع  ، السغرب ، أ داء مغاوير ال يقرمؾن الزيؼ 

 .الذاعرأن تؤدي ما ت ياه 
  .السعجسية وىكذا كان الخزر يزف  عمى الكمسة دالالت فؾق داللايا

كان معشًيا دالكمسة ف  الدياق الذعري أو الشدق أكثر مؽ عشاياو بيا كمفغة مفردة تحس  معشى معجسًيا 
فكان يراعى مؾقعيا ف  الجسمة، ثؼ داللايا ف  الري ، ثؼ ما تعكدو مؽ داللة إضافية عمى الرؾرة العامة، 

ىذا . وان اتدس  ألفاعو أو ندق أو نغؼ.  وىؾ يسمػ حاسة تسكشو مؽ الاقاط أندى الكمسات وأندى  ؾار
 دالجزالة فال يحؾل ذلػ دون سيؾلايا وعذو ايا ، جاصة ف  مؾضؾعات  عر الظريعة ،الذعر اال اساع  

 عشد الَخِزر أيًزا:  مفغةومؽ جرائص ال

                                 
 .ٜٕٔ، ٕٛٔل الديؾان ص ٔ)
 ل الغرؽ: لغة ف  ال يؼ وفيو تمسيح إلى االساعسار الفرند  آنذاك.ٕ)
 ل جفى حشيؽ: إ ارة إلى السث  " ر   دخف  حشيؽ ".ٖ)
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 لٔ) اسسعو يقؾل ف  مدح أول  الشخؾة والشجدة ف  الذرق: ها  ي السدلول الذعر .ؤ ثرا -
 الَسْجللللللللللللللللد   للللللللللللللللي َشللللللللللللللللْع   إ   أْسللللللللللللللللش  

لللللللللللللللدى  و فلللللللللللللللوا يرملللللللللللللللو  أعلللللللللللللللدا  اله 
 يعذللللللللللللللقو  ال لللللللللللللل ل  للللللللللللللي الخضللللللللللللللر إذا

 

 سلللللللللللللللللاَمه  الَخْرللللللللللللللللل  أذى ال يدلللللللللللللللللت ضن 
ْملللللللللللللللل   الستللللللللللللللللضن للللللللللللللللها الع    شبللللللللللللللللال   وس 

لللللللللللل  السللللللللللللال  غللللللللللللاذ  م ْوسللللللللللللرو   (2)َعذ 
 

الشريمة تجاه ىؤالء الذجعان السغاوير  مفغة يعذقؾن: تعكس  عؾره السفعؼ دالخؾاطر الجسيمة والسذاعرف
حقححاق الحححق، ونذححر العححدل وتحقيححق إالغيححؾريؽ عمححى أوطححانيؼ، الححذيؽ يجححؾدون دححالظريف والاميححد فحح  سححري  

وك ن الرذل ف  و ححؾه الخيححر ومرححمحة الححؾطؽ  –مثال الحرية، لذا آثر لفغة " يعذقؾن" عمى لفغة " يحرؾن"
 لذا فالافريى فييا أمر مدابعد.ؾ  غؾف بيا ، في الر   دعى إليياغاية ي
 ٖل) .واليالك إلى الذر يؤدي حاساومدمكيؼ السذيؽ الذي ومؽ يابعؾن أىؾاءىؼ ، مرؾرًا طريعة الغؾاة  أيزا قؾلوي  

للللللللللللللللا   اشللللللللللللللللوا  رأوا  للللللللللللللللي  ف  لللللللللللللللله ذهب 
 كللللللللللللللأ  الت   للللللللللللللر نللللللللللللللار   للللللللللللللي ظلللللللللللللل ذ
لللللللللللللْر  ا  يللللللللللللدار  الغلللللللللللللي    لللللللللللللضن يديللللللللللللله ص 
 و   ملللللللللللللللللر  الرشلللللللللللللللللاد  بللللللللللللللللله تثشلللللللللللللللللف
 لحللللللللللللللللا   الغوايللللللللللللللللة مللللللللللللللللن  ريلللللللللللللللل 

 

ْ  الهللللللللللللللل   (4)راش  إليللللللللللللللله و لللللللللللللللال  ْضلللللللللللللللَشه 
 وهللللللللللل  ملللللللللللن حلللللللللللول صلللللللللللفرت ه   للللللللللللراش  

 (5)اش  لللللللللللذللة والهلللاشلللذلللس    ال لللللللللل تغ

للللللللللل  (6)ف تحلللللللللللف  رَدتللللللللللله  َر للللللللللللاش  و ذ 
 يشلللللللللللللللللال  بللللللللللللللللله  علللللللللللللللللاذ، أو ريلللللللللللللللللاش  

 
  " كسححا قححال السرزوقحح "  دقححة المفححظ فحح  أداء معشححاه  هيقرححد الححذي فححالمفظ فحح  السقظؾعححة مذححاك  لمسعشححى 
 ل ٚ)عمى أن يشق  الفكرة إلى السامق "  الذاعر يدل عمى مقدرة وىذا

فالكمسات"  طا ؾا، اليراش، فراش، ىذاش،" كمسات دقيقة مؾحية  تحس   حححشات عاليححة  مححؽ الؾصححف 
 مؽ الييئة والحركة.ىذه األلفاظ ما تعكدو   األول ف  ترؾيره والارؾير، وكان اعاساد الذاعر

لرعؾنة، يقال طاش عقمو أي جف وتذا  فجي  أو أجظ ، يحس  معشى الخفة والشزق وا "طا ؾا"لفع  فا

                                 
 .ٕٚٔل الديؾان ص ٔ)
 ل طغام: أوغاد الشاس.ٕ)
 .ٕٕٔل الديؾان ص ٖ)
 .راش الكالباليراش :الخرام والقاال وىؾ مداعار مؽ ىل ٗ)
 .ليذاش: االرتياح والخفة والشذاطا-ل الررف : الخالص ٘)
 لحية.الرقاش: ا-كذ : عز  دفييا وانازع  لٙ)
، تعميححق األسححااذة /غريححد الذححيخ، دار الكاححى ٔٔ، ص ٔل ححرح ديححؾان الحساسححة، أبحح  عمحح  أحسححد بححؽ الحدححؽ السرزوقحح  حٚ)

 م.ٖٕٓٓالعمسية، بيروت لرشان، 
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والا  تعش  السخاصسة والقاححال يقححال تيار حح   "اليراش"وىذا ما أراده الذاعر مؽ داللة الفع ، وكذلػ كمسة 
 الكالب واىار   أي تحرش دعزيا عمى دعض وتؾاثر .

ل فان الذححظر الثححان  يعكححس واذا كان صدر الري  األول يرؾر مؾقف الدفياء تجاه السادة و يؾة السا
 ما يحدث بيشيؼ مؽ الاخاصؼ والاقات  والايارش مؽ أ   السادة.

وقححد عكححس الاذححريو فحح  الريحح  الثححان  جفححة ىححؤالء الغححؾاة ونححزقيؼ فيححؼ كححالفراش الححذي يحححؾم حححؾل الشححار 
 ويقاحسيا غير آدو دخظرىا وما تجره عميو مؽ ىالك ودمار.

إن كشحح  فحح   ححػ مححؽ قححؾل  فححانغر  وانؾت الغححؾاة، وك نححو يقححؾل لححوي جذ الخِزر دسجام  السامقى إلححى ححح
، كالحيححة الرقذححاء تححراىؼناصححح  ؼنرحححيفححاذا ، فحح  أ ححد االرتيححاح لسجمححس الغؾايححة اة، إذ تححراىؼالغححؾ ىححؤالء إلححى 
 .ب  قد يؤذيػ بمدانو ،مشكًرا عميػ قؾلػ الؾاحد مشيؼ ثشىشي

مححؽ  حح ن ىححؤالء، ومححا دام ىححذا  حح نيؼ فمححيس  والكمسححات تحسحح  فحح  طياتيححا الكثيححر مححؽ اإنكححار، والاعجححى
أن يرحححفيؼ درحححفات الحيحححؾان تحححارة، والحذحححرات أجحححرت، واذا كانححح  الرحححؾرة تحسححح  تؾصحححيًفا دقيًقحححا  غربدسدحححا

، وتعكححس  ححعؾرا نفدححيا ليؤالء في  تحس  دعؾة صريحة دالبعد عؽ مدمكيؼ، وىذا مححا لخرححو الريحح  األجيححر
 .يسيض دالاعجى واإنكار
ن يحكحح  السؾصححؾف حاححى ليكححاد يسثمححو عيانححا لمسامقحح  ، ومححؽ أسححاظاا االخزححر فالؾصححف فحح  تجر ححة 

والححذي ىححؾ "  ألححيؽ البحححؾر يذححاد إذا  "الححؾافر الذححعري "ىححذا الححؾزن   ،دالئ  حدؽ الاالؤم بيؽ المفححظ والسعشححى
، ولححيس فحح   سيحح  دحححؾر   ددتو ويرق إذا رققاو، وأكثححر مححا يجححؾد دححو الححشغؼ فحح  الفخححر ، وفيححو تجححؾد السراثحح

.ومححؽ السعححروف أن قححؾة المفححظ تححدل عمححى قححؾة السعشححى لٔ)الذعر دحر نغيححره يرححح لمارححرف دجسيحح  السعححان  
فذكر ابؽ  ش  أن المفظ إذا كان عمى وزن مححؽ األوزان ثححؼ نقحح  إلححى وزن أجححر أكثححر مشححو فالبححد أن يازححسؽ 

لسا  " ىرش" داللة مؽ بم  أ" ىراش "، و"ىّش "بم  داللة مؽ أ" فيذاش "  مؽ السعشى أكثر مسا تزسشو أوال
  مؽ الاؾكيد  . ان ف  ذلػ ضر أتشؾيؽ وال  ػ  ؽمفيو 
لححذا  ،عذو ة وتحدرشق  مذاعره ف  يو رقراقة،  دري ف  سيؾلةي - ف  معغسو -والمفظ عشد الَخِزر  

لظبعو  اليس مجافي ؾفي، ؤثر فيو ينجده قد جامر نفس السامق  وك ن بيشو و يشو أواصر قر ى، فدرعان ما 
 الدام  جذ باالبيى ي مفظ بيذه  الرؾرةلاو 

 :لٕ)معررا عؽ حبو لو . دمحم الظاىر بؽ عا ؾر يقؾل ف  صديقو 
لللللللللللللللللْل  الفللللللللللللللللل اد و نسلللللللللللللللللا  أح  للللللللللللف  مللللللللللللن مللللللللللللر الللللللللللللوداد    لللللللللللل اَد     أْحَ ْ ت للللللللللللللللله  م 

                                 
 م. ٜٜٙٔه ٙٔٗٔ، العريكان، الثالثة، ٖٛص  –لقافية، الدكاؾر عسر األسعد ل معالؼ العروض وأ)
 .ٚٚل الديؾان ص ٕ)
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ْشللللللللله  برلللللللللاح   إ  َيلللللللللْدر  ملللللللللا    فلللللللللرت  م 
ْشلللللللللله   سللللللللللا َدرى مشللللللللللي  تلللللللللل     َوَدَرْيللللللللللف  م 

 

 أْشللللللللللل و   لللللللللللا   ملللللللللللا شللللللللللل وت ر لللللللللللاد 
َعلللللللللللللَرَ  الو لللللللللللللا   نجلللللللللللللاد   ووهلللللللللللللاد   
(1) 

 
تدري ف  عذو ة كعذو ة الساء ،  وتحسحح  مذححاعر فياضححة تجححاه الرححديق الححذي يحسحح  صححفاء  فاأللفاظ 

 . الشفس، وصدق الؾد
بيشححو  المفححظ عشححده فاجححد أن تسكشححو فحح  مكانححو،، الخزححر مؽ  سمة سححسات المفححظ عشححد تس شه  ي م انه -

يعمحح  الحسححرة الاحح  تعمححؾ فاححراه  ،تالؤم واضح بححيؽ الكمسححة و اراتيححاو ،   و يؽ ما يحسمو مؽ معشى اتفاق حدؽ
 لٕ):جدة والظرافة فيقؾلال يخمؾ مؽ ال غروب تعمياًل جيالًيا ال ف األفق 

لللللللللله    هلللللللللل ا الللللللللللد    اْ َتللللللللللال الشهللللللللللاَر ودس 
سللللللللرة الذللللللللف  التللللللللي ت للللللللدو سللللللللوى   ملللللللا ح 

 

 ه  ا  لللللللللللللللمَ ا  د     ر تْحللللللللللللللَف التلللللللللللللللراب  مزللللللللللللللل 
ذ  لللللللللارَ   ه  ا  لللللللللدَ ر   حلللللللللوَ نَ  ل لللللللللخ ملللللللللن اللللللللللد 

 
، ألقححى عمييححا الذححاعر مححؽ مذححاعره و ححاعرياو الكثيححر مححؽ الغححالل  فالرححؾرة الاحح  بححيؽ أيححديشا صححؾرة طريفححة

مسححا   -وغيرىححا الكثيححر -واأللؾان، فكان ليا نريى وافر مححؽ الحيؾيححة والحيححاة، وفحح  اعاقححادي أن ىححذه الرححؾرة 
 و ايححؾرة دكحح  ىححذه الخرححائص إال دحدححؽ نغسؼ تاساحح  الرححولححيرورة، دححوال الخمححؾد اسححيكاى ليحح وو ديؾانححشزححست

أجححاًذا  اندححقيا وحدححؽ تجاورىححا ، وكححذلػ ىححذا الخيححال السحمححق الححذي يمححاقى الجزئيححات ويرححش  مشيححا ندححيج سححال 
فحح ول مححا  ،فحح  تجر ححة الخزححر ي جذ دسجام  الشفس والحس مًعا. واذا  سعشححا جيؾًطححا عححؽ سححسات ىححذه الرححؾرة 

الاحح  ، و  عمى قا  وكمسة اغاال ،قد آثر لفغة الد ى عمى المي  ف ،لفاعوىشا ىؾ حدؽ اجايار الذاعر أل همقان
وكحح ن بيشيسححا مرححارعة نايجايححا الحاسيححة مرححرا أحححدىسا، فححاذا كانحح  الغمبححة  ،رالشيححاعمححى الميحح   ىجححؾم ترححؾر

 لؼ يرضو مررعو ب  واراه ف  الاححراب حاححى يشسححح  أثححره، ىا ىؾلمي  عمى ىذا الشحؾ فميفع  دقايمو ما يذاء، و 
ثؼ يعم  ما يؾ د داألفق مؽ حسرة ف  وق  الغروب تعمياًل مشظقًيا  سياًل فسا ىذا البادي فحح  األفححق مححؽ حسححرة 

 دماء الشيار.مؽ  دق إال 
سذحححاعر األسحححى د سامحححىء نفدحححوفالرحححؾرة عمحححى و ازتيحححا عكدححح   حححعؾًرا قؾًيحححا، وأوحححح  بؾ حححدان  حححاعر ت

ن ، وقد تآزرت عشاصر الرؾرة مؽ الحركة الساسثمححة والحزن، فجاءت الرؾرة سؾداوية يعمؾىا القاامة والحز 
والححدم ،والاححراب دقااماححو وعااماححو  ،فحح  عسميححة االغايححال والسححؾاراة، والمححؾن ويسثمححو الشيححار بشححؾره والححد ى دغمساححو

 .أيًزا خشاذر عمى  انر  األفق، والحجؼ والساسث  ف  المظتوالمظخ ببقعو الا   ،بمؾنو األحسر القان 
 لمر ححؾا إلححى -الكثيححر مشيححا -ىحاححاج لريححان معشححتال  واضحححة الداللححة  بيححد أنيححالفححاظ قديسححة  د اعرالذحح  ت قد يحح   

                                 
 .الؾىاد:  س  الؾىد األرض السشخفزة-الشجاد:  س  نجد وىؾ ما ارتف  مؽ األرضل ٔ)
 .ٜٔل الديؾان ص ٕ)
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 مغححة،إلى رغراو فحح   إعيححار تسكشححو مححؽ ال اا عر كاى المغة، ويزظره إلى ىذا ضرورة القافية أحيانا، وقد يكؾن ذلػ 
 :  ٔل)ف  صقر قريش:   يان غزارة عمسو وسعة اطالعو أيزا ،اسسعو يقؾلاميار مقدرتو المغؾية و و 

لللللال حَ   َجلللللللل لللللرأ  ال عَ  قر  لللللللحلللللد   الر    ضرد 
لللللللللللل   و   لللللللللللل  الفلللللللللللل  يى ي للللللللللللو  رَ وانَ لللللللللللل  ل                                                         األم 

 غضللللللللري  ل        األَسلللللللللْ لك سللللللللي    للللللللر  مللللللللن و لللللللل
 

                 
للللل  ضرس   لللللي الز 
          

 
و سيعيا كمسات وان  –دس الدالح، واألس :  الرماح، والفال : القفر والخالء فالكس : الذجاا أو ال

 .لٕ)، ويقؾل أيًزاجاىم الالعرر  نحؾكان  فريحة في  تراثية قديسة، تزرب دجذورىا 
 لٖ)يححححاةِ ومَ         ا          حححجَ ر  أدعَ ا بيؽ عَ بِّ كِ يا مُ                
  ححححاتِ رَ كالشَّ           ا      جَ الحِ  جرِ ف  حِ  ةُ سَ ا اليِّ سَ إنَّ                
  حححاتِ رَ ف  سُ            ى     َ الدُّ   قزإذ تَ   ُ أفال تذبُ                 
  حححالِ ف  مجَ          ا       ححححححححرؾكَ ي الكَ ارِ حححجتُ   َّ فاذا بِ                
 حزالِ حححححححححححلمشِّ         ى     يدبَ ى اليَ ام يسذِ غَ ر زِّ كال كش َ               

 
للللللللللللللل  خلللللللللللللللارات  َ ي  ر  سهَ ملللللللللللللللا لهللللللللللللللل   الد 

 مار ضللللللللللللر  علللللللللللل ذ  َهلللللللللللل     حللللللللللللامي اللللللللللللل    
 غلللللللللللللللللاْر امَه ذا  ْملللللللللللللللل   يَ رى اللللللللللللللللللر  أَتلللللللللللللللل

للللللللللللا سللللللللللللمهَ  ْمح   ب ا للللللللللللر   للللللللللللي ام للللللللللللا  ر 
 بلللللللللللللللامقللللللللللللللل  ال   ال يَ  ل  وهلللللللللللللللو  لللللللللللللللاألع َ 

 

للللللللللللللللللل  راب لللللللللللللللللللي الح 
 هللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاببالت  

 َ ض هللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاب
 يللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالباخت  

 والَعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوالي
 

 سحح  الدحححسيري،  : والدححسيريات ،األسحححد : والزححرغام، دب . نححؾا محححؽ مذحح  الخيحح  فيحححو  ححدفسذحح ِّ الييحح
 والديمى الظؾي . –والرامح نجؼ ، والحراب  س  الَحْر ة وى  آلة دون الرُّمح، وتعش  الرمح الرمى

 لٗ) : قائالى ت ثر الذعر العر   الحدي  دالذعر القديؼ لِ إعرد القادر القى د/ ويذير 

                                 
 .ٛٚٔل الديؾان ص ٔ)
 .ٗٚٔ، ٖٚٔل الديؾان ص ٕ)
 .لسياة : البقرة الؾحذيةا-أدعج:  دة سؾاد و ياض العيؽ ل ٖ)
العر يححة لمظباعححة والشذححر، دار الشيزححة  ،ٜٖٔل االتجححاه الؾ ححدان  فحح  الذححعر العر حح  السعاصححر، د عرححد القححادر القححى، صٗ)

 م. ٜٔٛٔه /ٔٓٗٔالثانية، لرشان،  -بيروت 
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دارس ف  ىذا السجال  أن الذححعر العر حح  ميسححا يؾغحح  فحح  الاجديححد، يغحح  مرتبظححا عمححى نحححؾ "ويالحظ ال
 ما ببعض السغاىر الفشية ف  تراث الذعر العر   القديؼ".

ويقؾل ف  مؾض  آجر:"... وم  دعد العيد دالذعر الجاىم  واجاالف عروف الشذ ة بيشو و ححيؽ الذححعر 
يححى عمححى الذححعر العر حح  القححديؼ والحححدي ، حاححى لشجححد دعححض ف  العرؾر الا  تماو فقد عحح  لححو سححمظان عج

 آثار داقية ف  الذعر الحر".
وفخامايححا فحح  نفححس   ،و ححدة تساسححكيا ،و زالايححا ،سححيؾلايا نا،و الجسمة ف ىؼ ما تسيححزت دححو األلفححاظ عشححد  ححاعر     

فالخزححر عسحح   وال غححرو، دعححض الكمسححات القديسححة حححؾتبيححا عححؽ الغريححى والحؾ حح  والاشححافر، وان  نحح تالؾقحح  ، 
وصححدق األسححااذ عرححد هللا اللحح  حححيؽ قححال عححؽ .  ونغححؼ بيححا  ححعرا رقراقححا فأّلححؼ و فعّمححتقححؽ فشححؾن العر يححة أدالاححدريس و 
، و معشححى ر ححيق .. وحكسححة بميغححة ومثحح  سححائر ، وصححؾر رائعححة وفححؽ مححؽ :واّنححو لعسححري لححذو لفححظ أنيححقلٔ) ححعره" 

 يو لفاق كثيرا مؽ أقرانو و ّزىؼ بّزا.. "اإبداا فريد. ولؾ أّنو تفّرغ لو وأكثر مؽ الكاادة ف
 األسالض   -

وكسححا  ،وتعرححر عححؽ فكححره ،ثقافححة الر حح  عكححستالاحح   ،لألسمؾب ف  تجر ة الخزر العديد مؽ الخرائص
  :خرائص ال ىذه ولع  مؽ أىؼ يقال "األسمؾب ىؾ الر  "

 : ورصانته ته  ال
 ٕل)"وال تداعسمو ف  محاوراتيا إذا سسعاو رفو العامة " ىؾ الذي تع: واألسمؾب الجزل كسا عرفو صاحى الرشاعايؽ 

 و عمححى ؾ ؼ احاححؾاء أسححمرغفحح قديسححةالالكمسححات وال يسش  مؽ وصف األسمؾب دالجزالة احاؾائو عمى دعححض ا
، قححؾي السعشححى المفححظ  ححديد الاساسححػ  مايؽة ر إال أنو ع   زل الذبا-شا كسا بيّ  -الكمسات القديسة   مؽ كثير

 ت فيو  إذ ن، ن الكمسات فيو تجري دانديابية وسالسة أل، ه مدحة مؽ الحالوة والرونق تعمؾ  ،واضح الداللة
، ويسكؽ لمقارتء وابيامو السعشى  ؤدي إلى غسؾضلفاظ الدؾقية والحؾ ية والا  تعؽ اساعسال األصاحبو 

  .ليقف عمى صحة االساشااجالر ؾا ألت مؽ قرائده 
 كثرة الري  اإلنذا ية -

، اعريححري لمذححاعر دححاجاالف السؾضححؾا الححذي يعالجححو والسؾقححف الححذي اسححادعى القححؾل فيححويخامححف األسححمؾب ال
أسححمؾ و فقححد راوح فحح   مؽ أ   ذلػ تشؾع  األساليى المغؾية والبال يححة فحح  الححشص الذححعري فحح  تجر ححة الخزححر،و 

 الحيحححاةروح مة عحححؽ الدحححام ، ويبعححح  فححح  القرحححيدة آوىحححذا الاحححراوح محححؽ  ححح نو أن يشفححح  الدححح واإنذحححاء، الخرحححر بحححيؽ
مححؽ  األسححمؾب الكثيححرىححذا  عكححس، و فقححد اعاسححد األسححمؾب الخرححري فحح  مححؾاطؽ الاقريححر والا كيححد لمحقححائق والحيؾيححة،

                                 
  .مدونة أحسد طؾسؾن أدب وثقافة، قراءة ف  )ديؾان جؾاطر الحياةل لمذيخ العاّلمة محّسد الخزر حديؽ دقمؼ: عرد هللا الل ل ٔ)
دار  .ٕٙص،  ل كاححاب الرححشاعايؽ )الكاادححة والذححعرل، أبحح  ىححالل الحدححؽ بححؽ عرححد هللا العدححكري، تحقيححق د مفيححد قسيحححة،ٕ)

 م.  ٕٛٓٓالكاى العمسية، بيروت، لرشان ، 
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كسححا فحح  قرححيدتو " إي فمدححظيؽ" والاحح  أجرححر  ،.... الححخن والاحححزّ  سححفالاحدححر والا  الفخر وداللة الدالالت كداللة
   لٔ) :مظمعيا قال ف  سؤسف، والا ال الساردي وحاضرىا السذرق  فييا عؽ ماض  فمدظيؽ الزاىر

  وا   ار ل لللللللللللللل  ذرَ عَملللللللللللللل اة  البَغلللللللللللللل  َ نَرلللللللللللللل
 

 ا  ا  دَمللللللللللللللَدللللللللللللللل الح  وا مرابَعللللللللللللللو َدلللللللللللللل 
 

 لٕ) قمؼ ناض  عؽ حق"عمى لدان "وداللة الفخر كسا ف  مقظؾعاو   
لللللل َ فَ َسلللللل لللللل رس  ف يللللللد   للللللي ال      اتلللللل    ل  أنس 

 ى و هلللللللللو  ذ   ل  حلللللللللاو  ي       ن َحلللللللللَعللللللللل مف  ناَضللللللللل
للللللللللللللل ى رَ الث لللللللللللللل وا و للللللللللللللهَ ب  ال تزللللللللللللللر    ة   ب ي 
لللللللللللللتَ  سلللللللللللللتاذ  األ   ة   خ اَنللللللللللللل  فَهلللللللللللللازدَ  ورَ يس 

لللللللللل أَنلللللللللل لللللللللل َ  وتملللللللللللَ  ضد  ه  ا الذ  للللللللللدى ات  ش   اله 
 

 (3)ى رَ ا َتللللللللللللللَمللللللللللللل ال  إ  لللللللللللللراة  الس   تشيَ وَ وَ للللللللللللل 
لللللللللللللللل    يرَ ترللللللللللللللللو    ر اشَ للللللللللللللللض  ا م  َشلللللللللللللللل اس  لمش 

لللللللللللسلللللللللللا ت  ي  َ ش  لللللللللللم    ى ر   دَ وت للللللللللل واة  رملللللللللللي الش 
للللللللللر   ا   رَ لللللللللل  مللللللللللن الع  م للللللللللبح    راشَ لللللللللللمَ  ت  ه 

للللللللللللال أ تَ  للللللللللللغ   (4)را َهللللللللللللهللللللللللللا مَ ار ذ  وى ي بد 
 

 الخ، والا كيد والاسش ،نكار والاقرير واإ السعان ، كالاعجىالكثير مؽ  يعكس األسمؾب اإنذائ كسا   
 .وىذا كمو يعكس نفدية الذاعر

 الشفدححية، ةحالححال وتححؤثر عمححى ،سذححاعرالحححرك توما دام  حياة الخزر مميئححة داألحححداث الجدححام الاحح    
 أرضححو،نذححائ ، فالذححاعر يذححيش عمححى أرض غيححر حالححو ىححؾ األسححمؾب اإبارححؾير فحح وفق األسححاليى وأليقيححا 

 والدياسححة، ويعسحح مؽ الحكسة _وىؾ الذاعر الحكححيؼ_ أن ياابحح  أجبححار الحكححؼ  وطشو، فميسوف  وطؽ غير 
 ابامحح  الر حح فحح  حححرج ىححؾ عشححو فحح  غشححى، وقححد  دالزححرورة ؾقعححوي وىذالألحداث  ورصدأداة إعالم مؽ  عره 

  .اإفراح وتحريػ السذاعر ضد السداعسر دالحبس  راء
تؾعيححة أبشححاء وطشححو وحسميححؼ عمححى الدححع  الحثيحح  إلححى  ترمحح  ومححا دام الذححاعر يحسحح  رسححالة إسححالمية  

عححانى الاححدريس وسححرر أغححؾار الححشفس، ووقححف  قححد ردا العححدو، ومححا دام الذححاعرلحح ،لألجذ د سباب القححؾة والسشعححة
 األسححمؾب اإنذححائ  كؽفمححيالححشفس مححؽ ألححؼ وحيححرة وقمححق، إذن  عاححؾرا يعمى أوفق األساليى وأليقيا لماعرير عس

بحح  ىححؾ  ،أمححر مدححؾغ ومقرححؾل ة الخزححرفحح  تجر ححب  إن سيادة األسمؾب اإنذححائ   كثر بروزا ودورانا،األ ىؾ
، ك نيححا مر حح   مححؽ ال ححيظ تسيححزتكححاد  ولحالححو القمقححة الاحح  ت سححى و ، األوفق واألكثححر مالئسححة  لحححال العرححر

األسمؾب اإنذائ  لمشص مؽ تدفق ياداوق وحالة الشفس القمقة الا  كثيرا مححا تدححافيؼ تعجبححا  وىذا ما يسشحو

                                 
 .ٜل الديؾان ص ٔ)
 .٘ٓٔل الديؾان ص ٕ)
 الظرس: الرحيفة. –ل سفك  : صر  ٖ)
 ذروة والذروة مؽ الذ ء أعاله ل الذرت:  س ٗ)
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فميخاححف اليسححس أحيانححا ولاعمححؾ نرححرة الخظححاب، تمححػ  أيزححا" اذنو  الاساسححا وتشححادي وليححا وحيححرة. وتشيححى وتحح مر
 اإنذاء عشده  ومؽ صؾر لٔ) الشررة الا  تجعمو أكثر قدرة عمى اساثارة السذاعر واساشياض العزائؼ".

 .االستفهاذ -
محح  اواضححظرادو الشفدحح  وهيجححان عاطفاححو، وقححد اح ،واالسافيام أداة مؾاتية لماعرير عححؽ تحدححر الذححاعر  
أوسحح  اسححاعساال وترححرفا مححؽ دقيححة اليسححزة  ولعحح  ذلححػ لكححؾن  - الرححدارة - مححؽ بححيؽ أدوات اإنذححاء -اليسححزة 

أو تغير ف  مزححسؾنو، وىحح  أيزححا يسكححؽ االسححافيام  األدوات، إذ قد تحذف وال يؤثر ذلػ عمى سياق الكالم
 لٕ) بيا لمعاق  وغير العاق .

 ولالسافيام ف  تجر ة الخزر العديد مؽ الدالالت والا  يسكؽ تحديدىا وفيسيا دديؾلة مؽ سياق الكالم. 
 الحقيقحح ،معححان أجححرت غيححر السعشححى  إلححى -معغسححو – وما  اء مؽ االسافيام فحح  تجر ححة الخزححر قححد انرححرف 
 ونحؾ ذلػ.،وتؾ    وتعجى،أحؾال الشفس مؽ حدرة وألؼ  الكثير مؽ السعان  ألرق بارؾير وىذه
 لٖ)قؾلو  االسافيام الاعجر   سؽف 

  ات  َكللللللللللللللللرَ وال َ  د   ا الللللللللللللللللو  اَيلللللللللللللللل  تحَ    أَهلللللللللللللللل
 

   ات  فَحللللللللللالش    َ هللللللللللد  أ َضللللللللللي   وض  أذ الللللللللللر   
 

 لٗ): قؾلو  نجدالاقريري مؽ و        
لللللللل يبَ وَهلللللل    أرَ  للللللل ي القللللللريه  غ  لللللللوَ س    بات  ى الد 
 ملللللللللللا   أَ ش  َضللللللللللل اة  َيلللللللللللا حَ قضشلللللللللللي َيلللللللللللره  ال ت  
 

للللللللللللخَ  ملللللللللللل   والقَ     (5)اة  َ للللللللللللالقَ  ة  َمللللللللللللقاد   َ  ا   ف 
لللللللل  للللللللوب  خ  ي  ف لللللللليَ    (6)هللللللللاة   للللللللي الم   ة  ش   األس 
 

 :لٚ)قؾلو  نجد الاؾ يخ  اإنكاري مؽ و       
للللللللالحَ  أ للللللللا َ  لللللللل ودَ د        للللللللب  م   ف  أ    لللللللل    الخ 

 
للللللللبَ السَ     ديَ لللللللل ملللللللل     ع   للللللللر  عَمللللللللف  ب      (8)و  اح 

 

                                 
، دار ٓٙل الرشيححة الفشيححة لذححعر الفاؾحححات اإسححالمية فحح  عرححر صححدر اإسححالم، حدححيؽ عمحح  عرححد الحدححيؽ الححدجيم ، صٔ)

 .ٕٓٔٓ/ٚ/ٕٛٔٙالحامد لمشذر والاؾزي ، عسان األردن، رقؼ اإيداا 
 .ٔٙلالسر   نفدو ص ٕ)
 .ٚٗلالديؾان ص ٖ)
 .ٓ٘لالديؾان ص ٗ)
 القادمة: ريذات ف  مقدم الجشاح-الجريح  ل القريح:٘)
 ل المياة: المحسة السذرفة عمى الحمق ف  أقرى سقف الفؼ.ٙ)
 .ٖ٘لالديؾان ص ٚ)
 ل الخى : الخدااٛ)
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لارححيؽ طريعححة الزمححان الشي ، وتؾحد األساليى اإنذائية فحح  بؾتقححة واحححدة ر م  األمأسمؾب وقد ياشاغؼ   
  لٔ)يقؾل:ف، وتقمباتو

 ا إذَ  ح  رَ  للللللللللللللللللللللللللي َملللللللللللللللللللللللللل غللللللللللللللللللللللللللل  تَ ال  
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمَ تَ وَ   د م للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجَ تَ     ه  ق 
 

 ا َبللللللللللللللللللللللللللللح  ورَ  ا   َمللللللللللللللللللللللللللللال     َ َدللللللللللللللللللللللللللللبَ  
 ا َبلللللللللللللللللللللللللللل   و َ  فللللللللللللللللللللللللللللارَ ا  َ هَسللللللللللللللللللللللللللللمَ 
 

ومححؽ    2)اب  للللللللللللللللللل  ملللللللللللللللللقَ تلللَ  و   للللللل  شجلللللللللللللللشلللللللل  السلللللك         ا: ه  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   ذ م   ه  للللللللللللللللفر    تَ إ   وَ له
 لٖ) :وقؾل األمر السراد دو االساعذاب

  بللللللللاهَ ذَ  اللللللللل   كرَ ا اللللللللل    نَ جللللللللد    مَ َمللللللللوا عَ د  ر  
 

 بللللللللللا      ح  َهللللللللللدَ  وذ  ا َنللللللللللعشَ زللللللللللا   ي مَ  ف لللللللللليَ  
 

 :لٗ)ويقؾل مشاديا    
لللللللللا ر  َيللللللللل للللللللل  تَ ب    ضللللللللل      وَ  دلللللللللن  ي ح    للللللللل ل  ر  

      ال للللللللللل نللللللللللل    ا األ  َشللللللللللل  لللللللللللرار  ذ   هلللللللللللاجَ 
 

لللللللللللل    ضلللللللللللل      الر   رللللللللللللن  بالغ      خف للللللللللللبا تَ والر 
لللللللللل    َهلللللللللل  (5) رللللللللللض   الخَ  اديللللللللللل  وَ  ردا َ ن أَ م 

 

  ي تأثرها إل  حد   ضر بالقرآ  ال ر  -
 -دال ححػ  -وىححذا الاحح ثر كححان   ،ت ثرىححا إلححى حححد كريححر دححالقرآن الكححريؼ ،مححؽ السالحححظ فحح  تجر ححة الخزححر

يعححد رافححدا أساسححيا مححؽ روافححد  ن بيححذاآسححربا رئيدححا فحح  دعححد ألفاعححو عححؽ الغرادححة ومعانيححو عححؽ الغسححؾض، والقححر 
اعاسححد الذححعراء السعاصححرون  ب  مؽ روافد الحركححة الذححعرية السعاصححرة بؾ ححو عححام ، فقححد ،الاجر ة عشد الخزر

 :     ٙل) ن ف  إبداعيؼ الذعري آعميو وأجزعؾه لاجار يؼ ، وىذا يؤكد تفاع  الذعراء م  القر 
 لٚ) قؾلو:مؽ نساذج ت ثره دالقرآن و      
لللللللللنَ  ئ ر   ا أَ لللللللللوَمللللللللل   م  ى يق لللللللللوَ ي والَهلللللللللفد 

 
لللللللوهلللللللو ام ه  وان  الَجللللللل ضنَ َ للللللل  لللللللل ر  م    ياه  الش 

 

                                 
 .ٜٖلالديؾان ص ٔ)
 ل الَسْشَجُشؾُن: الدوالب الا  ُيْدَاَقى عمييا. ٕ)
 .ٓٗلالديؾان ص ٖ)
 .ٖٗص  لالديؾانٗ)
 ص  الكؼ.لَأردان:  س  الردن وىؾ أ٘)
، طبعحة، أر حد، األردن ، مؤسدحة حسحاد لمدراسحات ٔٔل الاشاص ف  نساذج مؽ الذعر العر   الححدي ، مؾسحى ر ادعحة، صٙ)

 الجامذية ، لمشذر والاؾزي   .
 .ٖٕٗل الديؾان ص ٚ)
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 (1)و   بالد   ارة  ألم   فَ  الش      ي إ  فد  نَ  ئ  ر    َ أ  ا مَ   وَ  ما ثر فيو دقؾلو تعالى
 :لٕ)ويقؾل أيزا مرؾًرا إحدت غارات العدو عمى تؾنس وطائرات االساعسار تحؾم فؾق ر ؾعيا

 فَنللللللللللللآذَ   ذ  ولقللللللللللللد ذ رتللللللللللللل   للللللللللللي َظلللللللللللل
للللللللللللل  لللللللللللللو َ  حلللللللللللللوذ  تَ  وال لللللللللللللا رات    شارؤوس 

للللللللل معلللللللللف  وللللللللللو ا     هلللللللللامت   ايا خ  عمللللللللل  الذ 
 ذلللللللللللللللللللامحَ ل      أروَ  وار  َنللللللللللللللللللل  عمسلللللللللللللللللللف  أ   

 

 اإلنلللللللللللللللللللللللل ار   ة  ارَ ف  َصلللللللللللللللللللللللل ه  خ وب للللللللللللللللللللللللب   
للللللللللللللتَ   دللللللللللللللار  ويَ  ة   يسَشلللللللللللللل تللللللللللللللو َ ي الح  رم 

للللللللللل ضلللللللللللر     يَ  حلللللللللللي  الجَ  رَ رَ َشللللللللللل   لللللللللللار  مَ  ل    
لللللللللل  ار  َشلللللللللل    دللللللللللوذ ة  الج  َ للللللللللحر  م   ْول  ن َهللللللللللم 

 
 لٖ)" ررالقَ  َ  ر  رَ ذَ ي ب  رم  ا تَ هَ إن  ف  وصف  يشؼ"  ما ثر فيو دقؾل هللا تعالى فالري  الثال ،

  ية الخ ا_ 
حدححؽ اليؾيسحح  كثححرة الخظابيححة فحح  الذححعر د/  مححؽ أبححرز الغححؾاىر األسححمؾ ية فحح  تجر ححة الخزححر "الخظابيححة" ويعمحح 

دححالؾاق  السحححؤلؼ والسعانحححاة السسزححة الشاتجحححة عححؽ عشحححف السؾا يحححة  -جاصحححة- الحححدي  وعشحححد كثيححر محححؽ الذحححعراء الذححباب
يعاححري كثيححرا مححؽ الذححباب ويدححاظرد قائال:"...وىححذا سححرى وتجاوزات االساعسار وتحدياتو ثؼ القمق الشفد  والفكححري الححذي 

رئيد  ف  تحؾي  الاعرير الذعري إلى مسارسات جظابيححة عشيفححة ألن السؾا يححة الحدححية محح  الخرححؼ ال تحاسحح  اليسححس 
 ٗل)واإيحاء وتدثر السفردة تح  عالل وارفة مؽ اليدوء والدكيشة".

 ر فخاطى األحياء كسا جاطى األمؾات وجاطححىوقد تسثم  الخظابية _دك   ياتيا_ ف  تجر ة الخز 
 وجاطى الفقير كسا جاطى الغش . ،ال يعق ماكسا جاطى  العقالء،
واألمثمححة عمححى  ححيؾا الخظابيححة فحح  تجر ححة  ،ياوكذف  الخظابية عؽ نفس تاؾق الحرية وت لف الذيش ف  عم   

نححداء ودعححاء وأمححر ونيحح ، ليمفحح  سححس  سححاي  قرححائده داألسححمؾب اإنذححائ  مححؽ اكثيححرا مححا ف ،وماشؾعححة الخزححر كثيححرة
مؽ جالل ىذا اإفزححاء دسححا فحح   ،آالمو عؽف يخسالاو ىسؾمو و تذاطر ومالسخاطى وك نو ييرا إليو يشذد مذاركاو 

وك نو مدححاغي  مكححروب يحاححاج لسدححعف أو مشجححد، وىححذا األسححمؾب كححان أندححى األسححاليى فحح   مؽ و د وأسى شفسال
 .سشعةد سباب القؾة وال واألجذعارام االو و ؾب الؾحدة  عمى الا كيد واإلحاح

 مدافيسا ومدابعدا:ل٘) يقؾل ف  مظم  قريدتو "دعض أمراضشا اال اساعية"     
لللللللللل ود  ع للللللللللأيَ      َ  الَعلللللللللللل    ه  ت  ه ويَ لللللللللللَتللللللللللل   ع   ود  ع لللللللللللتَ  َ     ا ة واإلَبللللللللللاَسللللللللللسَ الحَ  ر   لمذ 

                                 
 ، مؽ سؾرة يؾسف.ٖ٘اآلية ل، ٔ)
 .ٚٓٔل الديؾان ص ٕ)
 .ٕٖل سؾرة السرسالت، آية ٖ)
، مظحححححححاد  الشا حححححححر العر ححححححح ، الريحححححححاض ط ٓٓ٘فححححححح  الذحححححححعر الدحححححححعؾدي الححححححححدي  والسعاصحححححححر، صل الشزعحححححححة اإسحححححححالمية ٗ)

 م.ٜٜٜٔه/ٜٔٗٔ
 .ٖٔديؾانو ص ل ٘)
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 :لٔ)ويقؾل ف  مقظؾعاو "قؾس الغسام"      

للللليَ  ر   الَسللللل ضر  س    َضلللللخَفلللللأيَ   ا سَ و َسلللللَللللللا وَ وم 
 

للللللرللللللوَ الق   ة  روَ إللللللل  اللللللل       ا َ َهلللللل  ودَ ح  ى ض 
 

ويححرت دمحم الرححادق عسيفحح  أن مؾسححيقى األسححمؾب اإنذححائ  ىحح  الاحح   ححذب  الذححعراء إلححى اعاشاقحححو    
 لٕ) مشؾالو. عمىوالشدج 
مححؽ  ايسححاالخظابيححة فحح   ححعر الخزححر فحح  كثيححر مححؽ قرححائده ومقظعاتححو حاححى فحح  عشؾن قححد اتزححح و   

 والا  مظمعيا: لٖ)لػ قريدتو "أي فمدظيؽ"ذ
  نرلللللللللللل  البغللللللللللللاة عملللللللللللل  ذرار لللللللللللللوا 

 
  و دلللللللللللوا مرابعلللللللللللل الحدلللللللللللا  دملللللللللللا  

 
  لٗ) والا  مظمعيا: وقريدتو "أييا اإندان"   

لللللللللأو مَ  بلللللللللا   ظ   فلللللللللارَ أملللللللللا  َ  لللللللللر  ا    ه     ب 
 

للللللل آسلللللللادَ  فَ َرلللللللش    تقَ ت لللللللحَ      َبللللللل   رى    الذ 
 

 ؾ يخ الا فقد اسايميا داالسافيام اإنكاري 
ل عمى فححرط الؾلححو و ححدة دي جظاب ماال يعق ال ػ أن  مؽ جظاب ماال يعق  ، و الخزر ويكثر     
دححة آ، وانسححا يداحدححؽ ىححذا الزححرب  _ كسححا قححال الزوزنحح  " فحح  الشدححيى والسراثحح  ومححا يؾ ححى حزنححا وك ةالحيححر 
زء مححؽ السقدسححات القححيؼ فححؾق ضححياا  ححكثيححر مححؽ وضححياا ، وى  دعححد ىجححرة الححؾطؽ قدححرا  ل٘)وصبادة  اوو د

دة والحزن ؟ آالعرب عؽ حقؾقيؼ السدمؾ ة ما يؾ ى الك ونؾموتخاذل السدمسييؽ  ،رىد األقجالديشية كالسد
، إليححو دخححؾالج الححشفس ىفزححيذححكؾ إليححو و يحادثححو و وي ،فاراه يذححخص الجسححاد ويمقحح  عميححو مححؽ صححفات األحيححاء

السكححان الححذت  ى، حاحح , والححشفس لعيححد القمححؼ ، وا ححخص و  ،المححوآويخاطححى األمححؾات ويرحح  إلححييؼ ىسؾمححو  و 
  لٙ)، اطب السرسى  يقؾل مخاطبا يحس  مؽ الذكرت ما يؾ ى و دا وصبادة ،

 

                                 
 .ٜٔديؾانو ص ل ٔ)
 م.ٜٚٛٔه/ٜٖٛٔ، ط ٕل الشقد الاظريق  والسؾازنات، دمحم الرادق عسيف  ص ٕ)
 .ٜديؾانو ص ل ٖ)
 .ٕٚديؾانو ص ل ٗ)
 مٜٛٚٔدار الكاى العمسية، بيروت  لرشان، ٙٗالحديؽ بؽ أحسد الزوزن ، ص  ل   رح السعمقات الدب ، أب  عرد هللا٘)
 .ٛٛٔ، ٚٛٔل الديؾان ص  ٙ)
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جللللللللود  يللللللللا شللللللللا   الَسْرسلللللللل  إالذَ   اله 
لللللللللدود شلللللللللَف لعهلللللللللد  الج   و للللللللن  سلللللللللا   

لللللللللوْد   للللللللل    لللللللللضن الجش   يسلللللللللرح  يلللللللللل الع 
لللللللللللودْ    أنلللللللللللف ال ت ْ هلللللللللللي  تمحلللللللللللضن خ 
للللللللللل  يلللللللللله ال للللللللللراذ  يللللللللللا معهللللللللللد  يْثس 

 
............... 

 اذْ َ للللللللللللوا تدللللللللللللسف أزهللللللللللللار     للللللللللللي ن  
 اذ َ للللللللنهزللللللللف تحللللللللدو بللللللللالشفوس الع  

 اذ  مَ أ  ملللللللللللل الحلللللللللللرة ترعللللللللللل  الللللللللللل   
 

   للللللللللللللللللللللللل القضللللللللللللللللللللللللود    - 
  ضللللللللللللللللللللللللَل األسللللللللللللللللللللللللود -
للللللللللللللللللللللرود -  ضللللللللللللللللللللللا ي ال  
 وَنْقلللللللللللللللللللللللللللر  علللللللللللللللللللللللللللودْ  -
 بللللللللللللللللللللللللللللل  ملللللللللللللللللللللللللللللداذ -
 

....................
 بللللللللللللللللللللللللل    سلللللللللللللللللللللللللاذْ   - .
 إللللللللللللللللللللللللللل  األمللللللللللللللللللللللللللاذ  -
 اذوال تَشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -
 

 ةالحواري
  الحؾاري مؽ أبرز األساليى ف  ديؾان الخزر ، ولع  مي  الذاعر إلى اتخاذ الحؾار األسمؾب عدي    

الكثيححر  و مححؽسا  يعكدححولوسيمة لماعرير عؽ جؾاطره ، لسا يزسيو الحؾار مؽ الحيؾية والحياة عمى السذيد، 
ر ف  تشسية رؤية الذاعر ومشيجو ف  الحياة ،فؾق ما يديؼ دو الحؾامؽ  السذاعر والخؾاطر و ما يررزه مؽ

يححرت دعححض الشقححاد أن ىححذا األسححمؾب نا ححب عححؽ واقذيححة الذححاعر ، إذ نححراه يخاطححى أناسححا يعححرفيؼ و . الحححدث
 لٔ)في جذ مشيؼ وي جذون مشو.

ماعريححر عححؽ األفكححار فحح  القرححيدة فكثيححرا مححا نجححده لويعححد األسححمؾب الحححؾاري أكثححر األسححاليى تالؤمححا      
 ؼ الرشاء مايؽ الدبػ.يعقد حؾارات بيشو و يؽ غيره ف   عر محك

وقد تشؾع  حؾاراتو ما بيؽ حؾار األنا و اآلجر، فكثيرا ما حاور الذاعر ذاتو وىؾ ما يظمق عميو ف    
، ويقرححد دححو "صححؾت الذححاعر وىححؾ ياحححدث إلححى نفدححو أو ال ياحححدث إلححى أحححد" ،  "حححؾار األنححا"الشقد الحدي  

فيرححؾر األ ححياء السعشؾيححة غيححر الخاضححعة  ،عروىذا الشؾا مؽ الحؾار يكذف عؽ صراا داجم  يذيذححو الذححا
 لمارؾير الحد  مث  القمق والي س وما إلى ذلػ.

 لٕ)قريدتو )أعسار زائفةل حؾاراتو مؽ ىذا الشؾا ما حؾتو ومؽ أبرز 
 َنَفلللللللللللَد الع ْسلللللللللللر  و  لللللللللللي الَقمللللللللللل   ارت َيلللللللللللا   
للللللللللللا انَقَزلللللللللللل  دهللللللللللللر  وَللللللللللللل   َمَثمللللللللللللي َلس 

 وارت َجللللللللللللللا   الع سللللللللللللللر  َمللللللللللللللااَل ي دللللللللللللللَتَ ا  
للللللللللللوض  وارت فللللللللللللا  يلللللللللللله  ن ه   َيللللللللللللل  ل للللللللللللي   

                                 
 .ٜٗٙٔ، دار السعارف ٜٖٖل دراسات ف   عر السيجر،  عراء الرادظة القمسية، ص ٔ)
 .ٖٔٔل الديؾان ص ٕ)
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للللللللللللللللليَ  َ شاَحلللللللللللللللللا   َ سلللللللللللللللللا   لللللللللللللللللا ر  ه 
للللللللللللر  يللللللللللللا سللللللللللللا    للللللللللللو   ال ت لللللللللللليم      بالد 

َسلللللللللللللللللف  َعم ش لللللللللللللللللي أ َتلللللللللللللللللا   ع سلللللللللللللللللر ا أ  ع 
 

َجا  ث للللللللللللللللللللللوذ  واضلللللللللللللللللللللل   لللللللللللللللللللللله  إال      دأب 
 ت ْعلللللللللللللللَرض  األعَسلللللللللللللللار    ضهلللللللللللللللا وت بلللللللللللللللا 
شللللللللللللللله  باإلحَدلللللللللللللللا   أعلللللللللللللللَواذ  وَسلللللللللللللللا   م 

 
حححاور الشرحح  _صححمى هللا عميححو وسححمؼ_ و عححض الذخرححيات فقححد  الخزححر، وتشححؾا حححؾار اآلجححر عشححد   

 واضحاحزؾرا ، وىذا يؤكد لٔ) األيؾ   صالح الديؽو  ،خالد بؽ الؾليد وعرد الرحسؽ الداج ك، اإسالمية 
حححؾار األصححدقاء واألقححارب ،ومححؽ حححؾار اآلجححر   -كسححا سححرق أن بيّشححا- اححولمذخرححيات اإسححالمية  فحح  تجر 
، وىححذا الشححؾا مححؽ الحححؾار يعححد طرفححا ميسححا فحح  أصححدقائو  حسيسيححة بيشححو و ححيؽ الذي يكذف بدوره عؽ عالقححات

وسحححيمة لارحححؾير مذحححاعره و فرصححة سحححانحة لمؾصحححؾل إلححى مقاصحححده ، ولحححو ححححؾارات  أنححو، كسحححا  ة الححححؾارتقشيحح
ونفس طريفة م  الظريعايؽ الحية والراماة ، حؾارات تذيد داماالك  اعرنا ألدواتو وتساعو دسؾهبة أصيمة 

 لٕ) سال وتامسدو ف  ك    ء مؽ حؾلو ، فحاور الظيؾر والغيؾم والثمؾج.تحى الج
و اساقراء حؾار ماال يعقحح  فحح  ديححؾان الذححاعر ت كححد لححديشا صححدق الذححاعر محح  نفدححو وصححدقو لفشححو ،    

فحؾاراتو تكذف عؽ نفس  اعر صادق الؾّد، رقيق القمى مرىف الحس ،  ديد السعاناة ، صادق السؾاسححاة 
إيثححاره مشجححاة الظريعححة  ،كححان مححؽ أثرىححا مريححرة عححيش الذححاعر حالححة اغاححراب مححؽ قرحح  مؽ ذكر ا ، كسا تؤكد م

 .       رمؾاه  كؾاه ، أومؽ يئؽ ل دس واألمؾات ومحاورتيؼ ،  إذ لؼ يجد مؽ بش   شدو مؽ ي
_غالبححا_ ال  ىوأكثححر حححؾارات الخزححر حححؾارات قرححيرة ال تحاحح  مدححاحة كريححرة مححؽ  القرححيدة ، فيحح    

وذلححػ "ألنححو ال يخححرج مححؽ نظححاق السدححا مة اآلنيححة والفكححرة السؤقاححة والاحح ثر  أو دزححعة أبيححات رياححيؽلال ادحح  إت
كححان ي جححذ دعححده فحح  الؾاقحح  الذححعري ويرسححؼ مالمححح  اجححرت حححؾار ي، ولكشححو يسثحح  اتجاىححا قررححيا ، و  الححذات 

 لٖ)"تؾ يات قررية معروفة

فحح  القرححيدة أو السقظؾعححة فقححد اسححاؾفى    قرححر الحححؾار فحح  تجر ححة الخزححر مححؽ حبكححة الرشححاءخولؼ ي   
 الغرض الذي أراده الذاعر.

 .  ل دي يةلسحدشات ا -
 شححاس وسحححج   يححا مححؽالخزححر، سححؾاء المفغيححة مش الرديذيححة حزححؾر عححاىر فحح  تجر حححةلمسحدححشات كححان 

                                 
 ححححاة الرسححححؾلل،)عمى ضححححريح صححححالح ل يشغححححر مبححححح  الايححححار الححححؾطش  ويشغححححر كححححذلػ قرححححائده )تحيححححة السقححححام الشرححححؾي ومشأ)

 الديؽل،)صقر قريشل .
 حؾاره الدفيشة.ٜٓٔحؾاره الدؾاك، ٛٙٔحؾاره القظار، ٕٙٔ، ٕٔٔل يشغر الديؾان صٕ)
، مشذححؾرات دار الجححاحظ لمشذححر_ ٖٖل لسحححات مححؽ الذححعر القررحح  فحح  األدب العر حح ، د/نححؾري حسححؾدي القيدحح ، ص ٖ)

 م.ٜٓٛٔرية العراقية ،وزارة الثقافة واإعالم _ دغداد، الجسيؾ 
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  ،ومبالغة  مؽ طباق وتؾرية وحدؽ تعمي ، سعشؾيةالأو 
صححديقو جيححر الححديؽ الزركمحح  بدمذححق عشححدما  مجاندححا مخاطًبححا نسححاذج ىححذه السحدححشات عشححده قؾلححو  مححؽو 

 (1) اساس  إلى قريدة بميغة مؽ نغسو:
للللللللللْعر  را لللللللللل     يلللللللللا محزللللللللللر ا  للللللللللي  لللللللللرد ش 
 ملللللللللللللن عمللللللللللللل  الذلللللللللللللعرا  أ  يتحزلللللللللللللروا 

 

   َ للللللللللرد  وهللللللللللو يمفللللللللللم بللللللللللالح   روح ا للللللللللن   
 روحللللللللللا تللللللللللردى  دللللللللللسها ثللللللللللوب العللللللللللدذ

 
نية فيقرد بيا أبؾ معححاذ، دذححار بححؽ فالُررد األول ىؾ: الكداء السخظى يماحف دو اإندان  ، أو ُبرٍد الثا

 برد الذاعر السخزرم إمام السؾلديؽ عاصر نياية الدولة األمؾية و داية الدولة الذباسية.
ا  :(2) ومشه  وله أيز 

 مللللللا الللللللش ج   تجللللللر  بلللللله األ لللللل ر  للللللي َ دلللللل   
 

ر   تق  لللللللله األ لللللللل ذ  للللللللي نَدلللللللل    كالللللللللد 
 

 لٖ) :ومظادقاتو قؾلومؽ   ". ندق" و"  غدق"فقد  انس بيؽ 
 أمة تميؾا بذكرت تالد            عؽ طريف لؼ ترم عيد صباىا

 (4) و وله:
 نفدان : تحس  ىذه                كدرا وتحس  تمػ صفؾا 

 (5)ومن مقاب ته  وله
 دة سكرة والذيى صحؾا     سسي  يا ىذا الذر            

 (6)ومشيا أيزا قؾلو

 ألقى ليَمُيؼ طْمَق الُسحيَّا و دا الربح عرؾسا دعدما       كش  
 :لٚ) عؽ  ر  زغؾان باؾنس من التورية  ولهو 

                                 
 . ٕٚٓل الديؾان ص ٔ)
 .ٙ٘ٔل الديؾان ص ٕ)
 .ٖٕٔل الديؾان ص ٖ)
 .ٕٔٗل الديؾان ص ٗ)
 ل الدابق نفس الرفحة.٘)
 .ٕٕٗل الدابق ص ٙ)
 ر  باؾنس،  دو عيؽ دافقحة يجحري ماؤىحا فح  أنابيحى تحح  األرض إلحى السديشحة،  وححؾل ىحذه العحيؽ قريحة  زغؾان .ٔٙٔل نفدو ص ٚ)

 وصعد أعمى الجر  الذي يافجر مشو الساء. ٖٖٔٔزغؾان وكان الذاعر قد زارىا سشة تدسى 



 سالمة محمود البيومي فاطمة د.                               حسين الخضر دمحم اإلمام عند الشعرية التجربة

 

- ٕٜٕٔ - 

 

 َرويشلللللللللا عللللللللللن السللللللللللا  الَسعللللللللللضن  تللللللللللون 
 وخللللللللللللالجشي ريلللللللللللل   إللللللللللللل  أ  َعَرضللللللللللللت ها

 

 أحاديللللللللللَو عللللللللللن يش للللللللللو  ز للللللللللوا  را قلللللللللله 
 عمللللللللل  الدلللللللللشد العلللللللللالي   انلللللللللف م  ابَقللللللللله

 
رحح  أو الححؾادي ، والجسحح  أسححشاد ، فالسعشى الغححاىر لكمسححة الدححشد ، ىححؾ مححا ارتفحح  مححؽ األرض فحح  قرحح  الج

ورت دو عؽ الدشد ف  الحححدي  ، وىححؾ الظريححق السؾصححمة  لسححاؽ الحححدي ، أي سمدححمة  رواة الحححدي ، وسححس  
 .لٔ) أو الرحاب   ..او حاى يشايى الدشد إلى الاادع  "سشد" ألن ك  راو يدشده إلى ر 

حيالححو  سامقحح تعميحح  يقححف ال ،زححايالسا يؾرده مححؽ مدححائ  وق، حدن التعمضلولذاعرنا أبيات رائقة ف   -
 :لٕ) معماًل  فاف قريحاو الذعرية ذلػ قؾلو رأي ودلي ، مؽ مؽ الذاعر مردقا لسا أورده

 ال َعتللللَ  أ  ضللللا  بللللاعي  للللي القللللري   َ َملللل  
  للللللللللل   إحداسلللللللللللي الذلللللللللللعر  أوشلللللللللللل أ  
 لللللل  ت  للللل   للللللي حادثلللللات اللللللدهر مشللللله سلللللوى 

 

 يزلللللل   سللللللا ضللللللا ت الجللللللوزا   للللللي األ لللللل    
 األ رللللللللل  ملللللللللن الرمللللللللل   يجلللللللللود بلللللللللالشف 

 َأثللللللللللارة   بقايللللللللللا الذللللللللللس    للللللللللي األ لللللللللل  
 

و عد . فقد  اء الردي  عشححد  ححاعرنا، سححسحا طّيعححا ال كمفححة فيححو وال صححشعة لححذا اساحدححؽ  فحح  مؾضححعو ، 
ومححؽ السالحححظ عمححى صححؾر الرححدي  عشححده ،أنيححا تححدور  ميححا حححؾل ىححذا الازححاد الغححاىر فحح  كثيححر مححؽ مشححاح  

زححاد بححيؽ الساضحح  والحاضححر بححيؽ سححيادة ِقححيؼ الخيححر والحححق والعححدل فحح  الحيححاة مححؽ و يححة نغححر الذححاعر، ت
كثير الالساض  وتدن ف  مداؾت ىذه القيؼ ف  الحاضر ، مسا يكذف عؽ نفس حزيشة  تحس  بيؽ  شباتيا 

 .لٖ)قيسو وأجالقو اآلالم واألو اا، وتؤكد عدم ارتياح الذاعر ليذه الحياة الا  تازاد م  اليسؾم و  مؽ
  السش قياالستدالل  -
 ولك   يحغى رأيو دالقرؾل مؽ السامق .  ،كثر  اعرنا ف  تجر او مؽ االسادالل السشظق  لمادلي  عمى صحة رأيوأ

 :لٗ) يقؾل مدلاًل عمى رأيو ف  فز  الرداوة عمى الحزارة
شلللللللللللد      َ للللللللللَرى َسلللللللللللَسر  َيللللللللللوَذ اعت ق مَشلللللللللللا ب ف 
: إ     للللي الللللل يق للللي   للللي َشللللقا الَحللللب    َ َقللللاَل َر  

للللللللللله    قملللللللللللف    َلللللللللللله : َ زلللللللللللل  الَ لللللللللللَداَوة  را  

نا َرْمللللللللللل     لللللللللللَحاَنا بللللللللللله  َلضلللللللللللل  وَسلللللللللللام ر   ض 
للللللللللا ال ي قللللللللللاس  ب لللللللللله  أ نلللللللللل     َحزللللللللللاَرة  أ ند 
 َوَحدلللللللللب َل أ   الَ لللللللللدَو َلللللللللليَ  ب للللللللله  َحلللللللللْب   

                                 
، محادة سحشد ، و مدحشد إسححاق بحؽ إبحراهيؼ بحؽ راىؾيحو ، دار  ٖل  يشغر ،  لدان العرب ، ابحؽ مشغحؾر ، دار السعحارف ج ٔ)

 ٕٕٓٓالكااب العر  ،, 
 .ٚ٘ٔل الديؾان ص ٕ)
 .ٔٚٔ،ٜٙٔ،٘ٚٔ،ٙ٘ٔ، ٘٘ٔ،ٗ٘ٔص ،الديؾان لوانغر إن  ئ  أيزا ، ٖ)
 .ٕٔٔل الديؾان ص ٗ)
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وىحح  مححؽ الرححؾر ، مححؽ الشدححاء ويقححؾل معميححا مححؽ  حح ن المححؾن األسححسر، ومشارححًرا لححذوات البذححرة الدححسراء

 :لٔ)الظريفة عشده 
للللللللللللللللال    جللللللللللللللللوذ  ن    و للللللللللللللللد  تَ  ا   رَ للللللللللللللللال    ة  ب 

لللللللللللل لللللللللللل الغضللللللللللللد   سر  وس   اذ  َحلللللللللللل يللللللللللللات  تَ ن  َ م 
 

 (2)ارَهلللللللللللللللوازد   اض  َيللللللللللللللل َ  ي  للللللللللللللل ضلللللللللللللللل  مَ     
 (3)ار  َهلللللللللللي الش    للللللللللل ر  تخ  للللللللللل األرض   جلللللللللللوذ  ن  
 

فاذا كان  نجؾم الدساء تردوا ليال فاردد عمساو، فان السححرأة الدححسراء نجسححة داديححة لمذيححان نيححاًرا، إذ تسذحح  
يزة عؽ أندادىا مؽ الريض فيحدؽ ذلػ فييححا، وقححد أوححح  إليححو الظريعححة دسادتيححا، ف  ححاد الاحح ليف مابخارة ماس

، وىححذا يححدل عمححى حدححؽ جمححق تححدرا دححو ، إذ فحح  ىححذا  رححر لخححاطر بيؽ  زئياتيا حاى جر   مادقة مداؾية
 .الشداء مؽ ذوات البذرة الدسراء

ى الذححعراء بريححاض الحريبححة فؾصححفؾا وقححد تححؾاردت األ ححعار عمححى تفزححي  الريححاض عمححى الدححسار وتغشحح  
دحدححو األدبحح ، وجمقححو الرفيحح  ، صححؾر " الخزححر"و ييححا دالرححدر و الذححسش ووصححفؾىا ككحح  دالريزححة ،ولكححؽ 

 .سسار السرأة درؾرة  سيمة ياذؾف إلييا الجسي 
ومؽ اسادالالتو السشظقية أيزا والا  تؤكد قدرة الذاعر الفشية ف  الجس  بيؽ الساشاقزات، وتدل عمححى 

 لٗ) تحمي  السؾاقف قؾلو: وميارتو ف  هؾة ممكة الاخي  عشدق
 وا للللللللللللللف تدللللللللللللللا م شي وللللللللللللللل  تدللللللللللللللتْفت ش ي 
  اللللللللف: يقلللللللول أ لللللللو  لللللللراس   لللللللي الهلللللللوى 

 ْ وة   ملللللللللللف السحبلللللللللللة  لللللللللللي  للللللللللل اد  َ للللللللللل
 و ذ التقضشلللللللللللللللللللللللا  السحبلللللللللللللللللللللللة زهلللللللللللللللللللللللرة  

 

للللللللْن  ْ للللللللل   للللللللي  للللللللن الش دللللللللض  سلللللللل ول     م 
 ضلللللللللللللل  ل  يل دَ  حملللللللللللللو  وملللللللللللللر    هلللللللللللللل للللللللللللللدَ 

 ضللللللللللللل  خم   قللللللللللللا   إ  للللللللللللل  يجللللللللللللْد لللللللللللللي بالم   
 شللللللللللللللل اها والشدلللللللللللللللي  عمضلللللللللللللللل   يللللللللللللللل  و

 
 :ل٘)واألبيات تفدير لقؾل عالء الديؽ بؽ الكالم  السعروف دابؽ الريس       

                                 
 .ٔٔٔل نفدو ص ٔ)
ساء. ٕ) رقاء أو الخزراء: الدَّ  ل الُقبَّة الزَّ
: األنداب = أنداب العرب = َتاِريِخ الَعْؾَتِر  السؤلف: ل حام ىؾ حام بؽ نؾح، أبؾ الَرراِبر والِقْبى والّدؾَدان. يشغر كااب ٖ)

األنداب لمرحاري.  إبراهيؼ الرحاري العؾتر   الكااب مرقؼ آليا غير مؾافق لمسظرؾاأبؾ السشذر سمسة بؽ مدمؼ بؽ 
 .ٕٕص 

 .ٜٓٔل الديؾان ، صٗ)
، دار الكاحى العمسيحة، بيحروت، ٕٗص  ٚٔط  ج \ل الؾاف  دالؾفيات / صالح الديؽ جمي  بؽ أيبػ الرفدي تحقيق/  الل الديؽ الدحيؾ٘)

محؽ سمدحمة أعحالم  ٖٚعراء، أن الري  لعم  بؽ الجيؼ. يشغر: عم  بؽ الجيؼ حياتو و عره ج لرشان، وذكر صاحى أعالم األدداء والذ
 م.ٜٜٛٔبيروت ،  -األدداء والذعراء حدؽ  عفر نؾر ط دار الكاى العمسية 
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 خمضملللللللللللي  ملللللللللللا أحمللللللللللل  الهلللللللللللوى وأملللللللللللر   
 

 وأعمسلللللللللللللللي بلللللللللللللللالحمو مشللللللللللللللله وبلللللللللللللللالسر    
 

 ال ديهة واالرتجال -
مقظؾعححة فحح  سححايؽ حرححي   لححو أكثححر مححؽ عذححريؽ أمقححؾل عمححى الردييححة ، فقححد  يححدة لمخزححر قححدرة ل    

ة فييححا إعسححال فكححر يححوالردي ،، وىذا دال  ػ دلي  الذاعرية وكثرة السححاءلٔ)صحيفة مااالية قاليا عمى الرديية 
ىحح  الردييححة ليدحح   أنّ  فيححو ؽبححيّ رتجححال دادححا فرد  ف  الردييححة واالدخالف االرتجال كسا ذكر ابؽ ر يق، فقد أ

 ، "د ، واالرتجال ما كان انيسارًا وتدفقًا ال ياؾقف فيو قائموالرديية فييا الفكرة والا يّ ألن  لٕ) االرتجال
 ٖل) :   وقد رأت  خرا أجذتو ىزة طرب عشد سساعو قريدة رائعة يشذدىا ذو صؾت  سي  مؽ  سي  قؾلو عمى الرديية 

لللللللللللله   يس  للللللللللللل ل َشد  للللللللللللل  َ ق   َهللللللللللللَ ا الَفَتلللللللللللل  َثس 
لللللللللله   للللللللللي َ بع   َهللللللللللات  ال لللللللللل    َر  للللللللللف َحواش 

للللللللللل    َنذلللللللللللَوة   لللللللللللن َخسلللللللللللَرة   َتأخ   َ لللللللللللا  ه  م 
للللللللللللللللللللللللا َتَرن  ح  ب َسللللللللللللللللللللللللا أبَرللللللللللللللللللللللللرَته  م    وَلر 

 

لللللللللللللللللللل  ا   للللللللللللللللللللعر ا أذ أَدرَت س   أَتَمللللللللللللللللللللوَت ش 
للللللللللللعر  األن ضلللللللللللل     َحا للللللللللللا للللللللللللَن الذ   ر م    (4)وَأد 

فا للللللللللللللا  يلللللللللللللاش  خ  لللللللللللللي  الر   واس   َتلللللللللللللَد   الر 
 وم َرلللللللللللللللف  قا أعَيلللللللللللللللا الم هلللللللللللللللاَة ه تا لللللللللللللللا 

 
 :٘ل)دداء باؾنس وقد  رت فيو ذكر العاذل والرقيىمرؾًرا مجمًدا ضؼ دعض األ -عمى الرديية  -ويقؾل  

للللللللللللللل أ  هَشلللللللللللللللأيَ   ى وَ و الَهلللللللللللللللحم لللللللللللللللي ويَ َعْيذ 
      ا ال لللللللللللَهللللللللللل   ي َ للللللللللل  للللللللللل ضلللللللللللفَ ا لَ َيللللللللللل َ 
 ى   َ للللللللللللللل ضللللللللللللللل      الر   ارَ ذَ  ضن  ي َعللللللللللللللل  لللللللللللللللوَ 
 

 ضللللللللللللللللل        رَ ملللللللللللللللللي   ل  وعَ اذ  ي َعلللللللللللللللللل لللللللللللللللللوَ  
للللللللللللللليَ  لللللللللللللللحَ   ذَ    الَسلللللللللللللللس   وب       ال َيلللللللللللللللر 

م لللللللللللللللللل        ضلللللللللللللللللل      ال    ار  َحلللللللللللللللللليَ وَ  اَهللللللللللللللللللي 
 

 ة السذاهد القررية كثر  -
كثحححرت السذحححاىد القررحححية فححح  تجر حححة الخزحححر كثحححرة ممفاحححة ، حاحححى إنيحححا لاسثححح   عحححاىرة محححؽ أبحححرز    

مححؽ  الغؾاىر األسمؾ ية ف   عره ، فال تكاد تخمؾ صفحة مؽ صفحات ديؾانححو مححؽ ترححؾير مذححيد  أو أكثححر
د تسكححؽ الخزححر مححؽ الذححاعرية أحححد السذححاىد الاحح  مححّر بيححا واسححاؾقفاو ر ححة الذححعر ليعرححر عشيححا ، وىححذا يؤكحح

حيا  وترؾير السذاىد  ترؾيرا  وأن لو عيشا القظة تعيشو عمى تذخيص السؾاقف، ،وتساعو برديية حاضرة

                                 
  ٓٚٔ، ٛٙٔ، ٕٙٔ، ٔٙٔ، ٗ٘ٔ، ٜٗٔ، ٚٗٔ، ٖٓٔ، ٕٔٔ، ٛٓٔ، ٙٓٔل يشغر ع  سري  السثال ص ٔ)
 ، دار الجي  بيروت، لرشان.ٔ، جٜٛٔنقده، ابؽ ر يق القيروان  ص . ف  محاسؽ الذعر و العسدةلٕ)
 .ٚٗٔل الديؾان ص ٖ)
 . الِفْمَقُة مؽ ِفَمِق الَقْرَعة أو الَقَدح: لِقْحفُ ا لالقحاف:  س ٗ)
 .ٖٚل الديؾان ص ٘)
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وال  ححػ أن   ، بشفدححو فيجعحح  السامقحح  يقححرأ السذححيد وك نححو عايشححو ، الحركححة والحيححاةالكثيححر مححؽ  يححويزححف  عم
يغححال إا"االباعاد عؽ سظحية السبا ححرة مححؽ  يححة و  ف  الرؾرة السعاسدة عمى الحك  والقص تداعد الذعراء

 لٔ)ف  الغسؾض مؽ  ية أجرت كسا أنيا تبع  الحيؾية والاذؾيق ف  القريدة "
وترؾر مؾقفو مؽ كثيححر مححؽ ،ومذاىد الخزر القررية تعكس رؤياو ف  الحياة و األحياء مؽ حؾلو 

، وترححؾر الكثيححر مححؽ األمححراض والدححفؾر  الدححاحة مححؽ الفقححر والجيحح الاحح  تعححج بيححا  ،القزححايا و السذححكالت
 والجساعة كالرياء والشفاق والكذب وغيرىا .فرد اال اساعية واآلفات الا  تفاػ دال

  في  تحس  ف  طياتيا معالجات نافعة ورؤت واضحة وتعكس فكرا سميسا مداقيسا ياسا  دو الذاعر.
 لٕ)سظؾة الغؾاة:يقؾل ف  قريدتو الر اء أساس ك  نجاح مرؾرا سمظان الغؾاية و  

 سللللللللح  الفتلللللللل  ال للللللللدو  ذيللللللللل مللللللللراح 
 أللللللللللللم الب وللللللللللللة والدلللللللللللساح  سلللللللللللا لللللللللللله
 لم لللللللللدو  يسلللللللللا  شلللللللللف أدر  الفزلللللللللل  لللللللللي
 ال راح  ضلللللللللللللر عرلللللللللللللضر مللللللللللللل   را للللللللللللل 
 مللللللللللا زال يدللللللللللتهويه حتلللللللللل  انحللللللللللِّ  للللللللللي
  للللللللللللللاد الشجا لللللللللللللل  والحقا لللللللللللللل  مم هللللللللللللللا 
 ألقللللللللللللللل  بسرلللللللللللللللر رحمللللللللللللللله إذ أد لللللللللللللللرت
  هلللللللللللللرت لواح للللللللللللله السرلللللللللللللا يه التلللللللللللللي
 واحتللللللللللللللل صللللللللللللللرحا شللللللللللللللامخا وحديقللللللللللللللة

 يللللللللللدر أهللللللللللل الش للللللللللل أيللللللللللن ملللللللللل ار للللللللللل  
  تهللللللللللللللللللللللا توا يترللللللللللللللللللللللضدو   لللللللللللللللللللللل اد 

 صلللللللر و  علللللللن و للللللله الرشلللللللاد  تلللللللا   لللللللي           
 ظللللللللللللل الفتلللللللللللل   للللللللللللي سلللللللللللل ر  وثللللللللللللراؤ  
 حتلللللللللللللللللل  ت للللللللللللللللللدد ت للللللللللللللللللر  ولجضشلللللللللللللللللله
 وانفلللللللللل  مللللللللللن حللللللللللول الفقضللللللللللر ر ا لللللللللله

 ي هللللللللللي بدللللللللللرح  للللللللللي  لللللللللل  ومللللللللللراح  
 شللللللللللللللل م بغضلللللللللللللللر ب وللللللللللللللللة وسلللللللللللللللساح
 نللللللللل   الشفلللللللللوس عمللللللللل  مثلللللللللال صللللللللل ح
 (3)ال نلللللللللللللا   ضلللللللللللللر ال م لللللللللللللل الرلللللللللللللداح

 أرض الحزلللللللللللللللارة بللللللللللللللللالهوى السمحللللللللللللللللاح
 ذهلللللللللللللل  ، دنللللللللللللللانضر ، وحمللللللللللللللي ملللللللللللللل ح 

 (4)شلللللللللللس  األصلللللللللللضل  و ههلللللللللللا المسلللللللللللاح
 تغشللللللللللللللي إضللللللللللللللا تها عللللللللللللللن اإلصللللللللللللللباح
 (5)حمضلللللللللللللف   هلللللللللللللر  شفدللللللللللللل  وأ لللللللللللللاحي

 ودرا  أهللللللللللللللللللللللل ب الللللللللللللللللللللللة و للللللللللللللللللللللل ح
  تسمللللللللللللللللللللللللل  وخ بلللللللللللللللللللللللللة ومللللللللللللللللللللللللل اح
 (6)واد مللللللللللللللن المهلللللللللللللللو األثللللللللللللللي   لللللللللللللللراح

 يشهلللللللللللللللللار  لللللللللللللللللضن م اهلللللللللللللللللر و لللللللللللللللللداح 
 رمللللللللللللل  للللللللللللي مهلللللللللللل  ريللللللللللللاح ك ثضلللللللللللل 

 (7)و لللللللللللللل و  عللللللللللللللن إ باللللللللللللللله ب سللللللللللللللاح
                                 

 مٜٚٚٔالقاىرة دار الفرحى لمظباعة والشذر  ٕٕٓل عؽ بشاء القريدة الحديثة د. عم  عذري زايد ص ٔ)
 ٖٙ: ٔٙل الديؾان مؽ ص ٕ)
 ل الشاي : آلة مؽ آالت الظرب والجس  نايات.ٖ)
 ل المساح : الالم ٗ)
 الررح:  القرر، ك  بشاء عالل ٘)
 ل الرراح :  ماد  مؽ األرض الزرا بيا وال  جر. ٙ)
 الكرر والفخر. :طساحل ٚ)
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  ال درهللللللللللللللل  يغشيللللللللللللللله ملللللللللللللللن  لللللللللللللللو  وال
 

  إلللللللللللللللللم يخ للللللللللللللللم لوعللللللللللللللللة األتللللللللللللللللراح
 

 لٔ) :قائال ويحك  حؾارا  دار بيشو و يؽ زو و ف  مرضو     

  دلللللللللا مشي هلللللللللل  لللللللللي صلللللللللحابل شلللللللللاعر  ت  
  قمللللللللف لهللللللللا: ال هلللللللل   لللللللللي بعللللللللد مللللللللوتتي
 ومللللللا الذللللللعر بللللللالسغشي  تللللللي  عللللللن امللللللرئ  

 حس   سللللللا لللللللي مللللللن هللللللوى و   أحللللللم بللللللالر  
  خمللللللللللي  عللللللللللولن  للللللللللاع ت تقللللللللللال  للللللللللي
 و   شلللللللللللل ف تللللللللللللأ ضشي  للللللللللللدعوة سللللللللللللا د 

 

  إذا مللللللللللَف  للللللللللال الذللللللللللعر وهللللللللللو حلللللللللل ين   
 سلللللللللللوى أ  أرى أخلللللللللللرا   يللللللللللل  ت لللللللللللو  

 والجلللللللللللللللل ا  مهللللللللللللللللضن ي  للللللللللللللللي  لللللللللللللللل ا   
 الشفللللللللللللوس شللللللللللللجو   سللللللللللللواها، وأهللللللللللللوا   

 أنللللللللللاس لهلللللللللل   للللللللللو  التللللللللللراب شلللللللللل و  
  لللللللللللله  لللللللللللضن أحشلللللللللللا  الزلللللللللللمو  حشلللللللللللضن

 
 لٕ)الذريعة: ويقؾل ف  االنارار لعمؼ 

 أ للللللللا  الحدللللللللود الخلللللللل  أ   للللللللف م للللللللب  
 وأو للللللللللل  خو لللللللللللا أ  أزيلللللللللللد بللللللللللله عللللللللللل 
  غللللللل  ملللللللن العمللللللل  الللللللل   خزلللللللف بحلللللللر 
 يحللللللللللللللللاول  ضللللللللللللللللدا أ  يثللللللللللللللللبِّ هسللللللللللللللللة 
   علللللللللاد ومللللللللللا  للللللللللي  فللللللللله  ضللللللللللر خضبللللللللللة

 

 بف للللللللللر  عملللللللللل  عملللللللللل   للللللللللدي  السباحللللللللللو  
 وذار للللللللللللدى الحدلللللللللللاد إحلللللللللللدى ال لللللللللللوارث
 ولقللللللللللل  ملللللللللللن يرتلللللللللللاد  باسللللللللللل  عا لللللللللللو

 عللللللللو تدللللللللامف   للللللللا  ال ضللللللللد بعلللللللل  ال وا
  كسللللللللا أخفقللللللللف  للللللللي الحلللللللل  آمللللللللال را للللللللو

 
أو ،وصححؾرت انظباعاتححو تجححاه حححدث مححا  ،حححؾت مذححاىداتو القررححية العديححد مححؽ السغححازي والعرححر وقححد    

 .أحزانو   جؾن فكان  قالبا مشاسبا إفراغ ما ف  الشاس مؽ  ،أو رحمة ما ،مؾقف ما
 لٖ) وأىميا:ا انظباعاتو عؽ الذام يقؾل مرؾر معرا ا لماشسيس عسا ف  الشفس،  سذاىداتال فكان  ىذه 

 إلللللللللللللل  الذلللللللللللللاذ ولدلللللللللللللف أدر   رللللللللللللدت   َ 
  عللللللللللللللللضن   ولإل للللللللللللللللرن   للللللللللللللللي  ضللللللللللللللللروتَ 

 وصلللللللللللللللمف إلللللللللللللللل   لللللللللللللللرا م  وحضلللللللللللللللدا
  ريللللللللللللللللل     َمللللللللللللللللليذلللللللللللللللللضن  با هلللللللللللللللللا عَ 

 رحملللللللللللللللللي  همللللللللللللللللل  حقض تلللللللللللللللللي ألحلللللللللللللللللِّ  

 زمللللللللللللللللاني أيقدللللللللللللللللو أذ يمللللللللللللللللضن  هللللللللللللللللا  
 مه  بجلللللللللللللللاني دلللللللللللللللا   يدلللللللللللللللس  ملللللللللللللللن ي  

 أعلللللللللللللللللاني بلللللللللللللللللالتش ر ملللللللللللللللللا أعلللللللللللللللللاني
 وذار ع ملللللللللللللللللللة اللللللللللللللللللللو ن السهلللللللللللللللللللا 

    للللللللللللي تللللللللللللداني  للللللللللللشفه زهللللللللللللور  م لللللللللللل

                                 
 ٕٕٗل الديؾان ص ٔ)
 ٖ٘ل الديؾان ص ٕ)
 .ٕ٘ٗو ٕٚٓو ٗٛو ٛٛو ٔٛو ٛٚو ٚٙو ٙٙو ٓٙو ٜ٘ص  ويشغر كذلػ ٕٕٚل الديؾان ص ٖ)
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للللللللللل َ     رباهلللللللللللادهلللللللللللا الحلللللللللللا   لللللللللللي أي  خ 
 حمملللللللللللللف  هلللللللللللللا ولللللللللللللل  أ قلللللللللللللد نلللللللللللللدام 

   لللللللللللللللي اللللللللللللللللدنيا صلللللللللللللللرو    ولر لللللللللللللللدار  
 

 وانلللللللللللي وألللللللللللل  عرلللللللللللا الترحلللللللللللل  ضلللللللللللرَ 
 يلللللللللللللللا  لللللللللللللللي ل   عمللللللللللللللل  أدب وعيذلللللللللللللللا  

   عملللللللللل  الحللللللللللديو  هللللللللللا لدللللللللللاني ويللللللللللف   َ 
 

 السعاني واأل  ار.  - ب
السعححان  العقميححة السرححاحبة تمححػ ويقرححد دححو  ال ػ أن الفكر عشرر حيؾي وىام ف  بشححاء الاجر ححة ،    
ففييححا  ،والفكححر وليححد العقحح  ولحساححو فميدحح  كحح  عشاصححر الاجر ححة مذححاعر وأحداسححيس ،ر عححؽ الاجر ححةيححلماعر

 أيًزا العق  والفكر.
والفكححر مححؽ أىححؼ عشاصححر الاجر ححة إذ ىححؾ الححذي يذححرف عمححى األحاسححيس ويشغسيححا ولححؾاله لكانحح  جميًظححا   

 .لٔ)م فيؾ الذي يؤلف  ااتيا ويجس  بيؽ مشثؾرىا ويكؾن بشاءىا"مزظرً ا ال يدؾده نغا
تجر حححة االسحححاعسار عمحححى رأس الاجحححارب الاححح  أليرححح  مذحححاعر الَخِزحححر دالعديحححد محححؽ األفكحححار  وتعحححد    

 الا  بيا قؾام الؾحدة واالساقالل والاخمص مؽ  بح االساعسار.والسعان  السداقيسة، الرحيحة 
  : ي تجربة الخزر ةف ر به ال فتدساوأه  ما   
واذا كانحح  العاطفححة  ، وما يؤمؽ دو ومححا يعاقححده ، الؾضؾح البادي ف  الاعرير عؽ رأيو ىذا  لوضوح -ا

ىحح  السحححرك األول لمذححاعر والححداع  إلححى الافاعحح  والاجححاوب محح  الحححدث فححان العسحح  األدبحح  الححذي ال يحسحح  
   .فكًرا صحيًحا ُيعدُّ جؾاء ال طائ  وراءه

 معححان فححان ، ه وتجار ححو فحح  الحيححاة وأحححؾال نفدححو اؤ ر آعححان  الذححعرية ىحح  جححؾاطر السححرء و واذا كانحح  الس 
ووضؾح ، ألول وىموالشفس د مؾطت ،اؾاءلواالدعيدة عؽ الغسؾض  صريحة،ة ضحاو   -ف  مجسميا -الخزر
، ؾرةوسححريانيا وفححق القؾاعححد الشحؾيححة السذححي، عمى اساخدام الكمسة فحح  معشاىححا الححدقيق  وحرص، ومبعث معانيو

 ،تححارة وأصححدقائو ومححؽ حبححو لؾطشححو،ة ر مححؽ الظريعححة تححاالسعححان  إليححو  تاححداعى ومححؽ ثححؼ  مؽ طبعححو، واساسدادىا
 .نفدو عمى سجيايا غير مقيؾر د وزان الرشعة  يدا ف  ك  ذلػ ، وىؾ أجرت  الكؾن مؽ حؾلو ومؽ

 الرحة واالستقامة -
، نجحححد أن  لٕ)اوصحححح فححح و الشقحححاد واذا عرضحححشا معحححان  الخزحححر عمحححى مقحححاييس نقحححد السعشحححى ، ومحححا يظمبححح

فذححاعرنا لقياس إلى واق  الحيححاة ، وال عجححى داأو  ، معانيو صحيحة ال جظ  فييا مؽ ناحية السعشى المغؾي 
وثقف فشؾنيححا ثقافححة واسححعة  ،و تعميسا مؽ معان ، ولؼ ال وقد مارس المغة تعمسا عمى دراية دحقيقة ما يؾرده 
  واألصداء الديشية .  ،عره الكثير مؽ السعان  اإسالمية تردد ف   ، وقد مشذ أن  ى عؽ الظؾق 

                                 
 .ٛٗٔل ف  الشقد األدب ،  ؾق  ضيف ص ٔ)
 .ٖٛٙل أسس الشقد األدب  عشد العرب، ص ٕ)
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ولعحح  مححؽ السعححان  السراكححرة الاحح  لححؼ ، الظريفححة سعححان  الخزححر نجححد أنححو قححد اىاححدت إلححى دعححض السعححان ل شححا اابعو 
   ٔل)الاؾاض  والكرر.الفرق بيؽ ترؾير  ، قؾلو ف هأقف عمييا عشد غير 

لللللللللأرى م    األ رلللللللللا  يلللللللللدنو ملللللللللن الثلللللللللرى  رَ ثس 
سلللللللللللللللاذ    لللللللللللللللأذ ر    تواضلللللللللللللللعا إذ يهلللللللللللللللوى اله 

 

للللللل   عرى وعا مهلللللللا يبغلللللللي  هامتللللللله الذ  
 ه   لللللللللراالعللللللللل  أنَفللللللللل وير للللللللل  مدلللللللللموب  

 
   لٕ)ومؽ السعان  الظريفة أيزا قؾلو مرؾرا طريعة أسفاره:    

 ر  شللللللللللللللعرا ول للللللللللللللن  ضوتلللللللللللللله فَ أرى َسلللللللللللللل
  ومق للللللللللللل  علللللللللللللود  ملللللللللللللن  دا علللللللللللللله أال

 

لللللللل   حللللللللر حللللللللر و للللللللي بَ  للللللللي  ضللللللللر بَ  مة  مفر 
لللللللتلللللللرى عَ    عمللللللل  صلللللللدر    يللللللله  ا  لللللللد رد  ج 

 
 لٖ) :اليسة ررَ كِ   ِ فؾل أيزا قوي

 العللللللل  هلللللللد ا  وملللللللا  ضلللللللرَ  سلللللللاذ  يرملللللللي اله  
  د  شقلللللللللللل الذللللللللللللعر إ  وا ضللللللللللللف تَ  والشلللللللللللاس  

  الرللللع   للللي شللللس  كلللل   للللضن شلللله  يللللدوس  
 

 فلللللللللللللللللللا ن  األ   وضلللللللللللللللللللةَ وال يبلللللللللللللللللللاكر إال الر   
 فلللللللللاختم  سلللللللللبل القلللللللللوا ي مشللللللللله م   ألفضلللللللللفَ 

  فللللللللان  وخامللللللللل بللللللللات  للللللللي مهللللللللد الهللللللللوى دَ 
 

ثر ثقافاو فيسا يؾرده مؽ معان وأفكار، إذ نجدىا تار  اتراال مبا را دالسث  اإسححالمية كسا عير أ   
أ ححار إلححى بيححؾت الذححعر  فييححا ةالدححادق بيححاتاأل و، والثقافة العر يححة، ومححا فحح  تجر اححو مححؽ أ ححعار يؤكححد ذلححػ، 

 و حؾره  وصدوره وأعجازه   .
   لٗ) ومؽ ذلػ أيزا قؾلو عؽ فز  الرداوة عمى الحاضرة:  
    شلللللللللللد  ف  ا ب  مَشلللللللللللق  اعت   وذَ ر  َيللللللللللسَ ى َسلللللللللللرَ َ لللللللللل

 لي اللللل  لللل إ    :ب   ا الَحللللقي َشللللي   لللليق لللل   رَ  الَ َقلللل َ 
للللللللللل ة  اوَ دَ الَ للللللللللل زلللللللللللل   َ  :ه  َلللللللللللل  قملللللللللللف    ه  را  

 

للللللللللل   نا َرْمللللللللللل   ام ر  وَسللللللللللل ضلللللللللللل  لَ  ا بللللللللللله  انَ حَ ض 
للللللللللأ   ة  زللللللللللارَ حَ   نلللللللللل   أ   ه  ب لللللللللل قللللللللللاس  ا ال ي  ند 
 َحلللللللللْب    ه  ب للللللللل يَ  َلللللللللل دوَ الَ للللللللل أ    لَ دلللللللللب  حَ وَ 
 

 
 

                                 
 . ٚٓٔل الديؾان ص ٔ)
 . ٛٓٔل الديؾان ص ٕ)
 . ٙٗٔل الديؾان ص ٖ)
 . ٕٔٔل الديؾان ص ٗ)
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 .وبعد
 -عمححى الؾاقحح  السعححاش ءاءة ، نسائيححة إذا عرضححيا السححر صحيحة مداقيسة ، بشَّحح ومعانيو،  الخزر كار فف

تحيحح  فحح  الححشفس  حح نيا أن  عححالؼ مححؽميغححذييا الفكححر اإسححالم  الرحححيح  ،وآضحححة  يجد أنيححا تزحح  معححالؼ 
األعححححداء  و يححححاد ،الكثيححححر مححححؽ الفزححححائ  اإسححححالمية ، كالاؾاضحححح  ولححححيؽ الجانححححى ، واألجححححذ بيححححد الزححححفعاء 

 والسعاديؽ، والزرب عمى أيدييؼ ضر ة الزب. 
  ةخضمواأل الرور -
زيححف أو دححال رححقؾلة الاحح  تعكححس جححؾاطر الذححاعر وأحاسيدححو وو داناتححو الرؾرة األدبية ى  السححرآة الس  
الححؾافر مححؽ الاخييحح   يحححو مححؽ القححدرلسححا تا عححؽ تجار ححو فحح  الاعريححر "الرححؾرة"يفز   نجده وغالًبا ما ، مؾار ة
 .عؽ جؾاطره رياعرلممعالسيا  وتازح الاجر ة  ذخيص حاى تارمؾروالا

" والرؾرة ى  أقدر الؾسائ  عمى نق  األفكار العسيقححة، والسذححاعر الكثيفححة فحح  أقرححر وقحح ، وأو ححز    
 .لٔ)عبارة وأضيق حيز، فكمسا أمعؽ الشاعر فييا اساقظى أفكاًرا  ديدة ومذاعر ماجددة"

شاج تألنيا  مؤثر ، ونسى روح ةجناض إبراز تجر او ف  صؾرة حية،  ةوالذاعر يا يا مؽ الرؾر       
مؽ معام  الاجر ة اإندانية ف  الذاعر فكان  مؾلؾده الح ، الذي فيححو دقححاء  خرححو، وفحح  ذاتححو اسححاسرار 
حياتو ، فقد مرت مؽ جالل وسى يشبض دالحياة ويسؾج دالذعؾر والخؾاطر واألحاسيس والعؾاطف، فيدححرت 

 .لٕ)ذر الروح ف  أ زائياشاحرىا، وتف  الرؾرة س
لمخيححال تمححػ السمكححة الخالقححة القححدرة عمححى الاحح ليف بححيؽ األ ححياء حاححى الساشاقزححات، وتجسحح   ححاات مححا و 

وىححذا سححرِّ الجاذبيححة فييححا " ألن  وعاححو الححذاكرة مححؽ حقححائق قديسححة وحديثححة، وترححرزه فحح  صححؾرة  ديححدة مراكححرة،
ة اجايحححرت عشاصحححرىا محححؽ بحححيؽ الحقحححائق والسذحححاىدات السبعثحححرة الخيحححال إذا كحححان عسمحححو وت ليفحححو لرحححؾرة  ديحححد

. و الخيححال ندححاظي  أن نقححف عمححى مححا تكشححو لٖ)السخزنححة فحح  الححذاكرة، وألفحح  ت ليًفححا  ديححًدا سححس  جيححااًل قححديًسا"
 الشفس مؽ السذاعر. 

 .ٗل)ر الحقيقة ولرياإذا كان  الحقيقة لغة العق  والفكر فان الخيال لغة العاطفة وىسا ماالزمان ف  الكذف عؽ  ؾى
حاححى إنححو يعححد عمححى رأس الغححؾاىر ، فقد أكثر مؽ اسححاخدامو كثححرة ممفاححة ،ذاعرنا ول   ديد دالخيالل و  

ويكف  السظم  عمى ديؾانو صفحة واحدة ليقف عمى صحة االساشااج، وكححان لالسححاعارة ، الاعريرية ف   عره
قححى عمححى الجسححاد روح الحيححاة، واسححاشظقو وحححاوره ؼ وألص و ّدححفكثيححرا مححا  ححخّ  ،مشيححار السكشيححة الشرححيى األوفحح

                                 
 مٜٜٙٔالسكابة األزىرية لماراث، القاىرة ،، ٕٕ٘ص ل الرشاء الفش  لمرؾرة األدبية ف  الذعر د/ عم  صبح، ٔ)
 نفدو. السر   ل ٕ)
دار الجيح  لمشذحر والظباعحة والاؾزيح ,  ،ٕٖٓل ابؽ السعاز وتراثو ف  األدب والشقد والريحان د/ دمحم عرحد السحشعؼ جفحا   ص ٖ)

 .مٜٛ٘ٔ
 األولى. السحسدية داألزىر، الظبعة عةال با ، دارٜٖل دراسات ف  الشقد األدب  الدكاؾر / دمحم عرد السشعؼ جفا   صٗ)
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 واساس  إليو.،  ائرسو حسمّ و 
أن الححروح  "يححرت إذ ري" الححذي أعمححى فيححو مححؽ  حح ن الخيححال، وال غححرو فيححؾ صححاحى كاححاب "الخيححال الذححع  

الاححح  يعحححد بيحححا الكحححالم السشغحححؾم فححح  قريححح  الذحححعر، إنسحححا ىححح  الاذحححابيو واالسحححاعارات واألمثحححال، وغيرىحححا محححؽ 
الا  يدج  ليا الذاعر مؽ داب الاخيي ، وليس الؾزن سؾت جاصححة مححؽ جححؾاّص المفححظ السشغححؾر الاررفات 

إلييا ف  مفيؾم الذعر دحي  ال يدسيو العرب  عرا إال عشد تحقيقو، واطالقو عمى الكالم السؾزون إذا جححال 
ل الحيححؾان مححؽ معشححى تدححاظرفو الححشفس، ال يرححح إال كسححا يرححح لححػ أن تدححّس   ثححة السيحح  إندححاًنا أو تسثححا

 . لٔ) أسًداالسفارس 
واطححالق لفححظ الاخييحح  أو الخيححال فحح  صححدد الحححدي  عححؽ السعححان  الرححادقة، والارححؾرات السعقؾلححة، ال "

يحى مؽ قيسايا أو يسّس ُحرمايا بشقيرة فان عمساء البالغة أنفديؼ قد أطمقؾه عمى ما يحح ت  دححو الرميحح  فحح  
دححو، ويثراححو لمسذححبو فقححالؾا: األعفححار أو إضححافايا فحح  قؾلححػ:  االسححاعارة السكشيححة مححؽ األمححؾر الخاصححة دالسذححبو

 لٕ) "أنذر  السشّية أعفارىا" تخيي  أو اساعارة تخييمية.
 وقد كثرت ف  تجر ة  اعرنا الاذرييات الرديعة واالساعارات السراكرة و الاؾليدات الكالمية األجاذة. 

ؾر  عرية رائعة دسا يزسيو عمييا مححؽ إحداسححو فمديو السقدرة الفائقة ف  الا ليف بيؽ األ زاء، وجمق ص
 ومذاعره، و سا تحسمو مؽ حقائق وفكر صحيح مداقيؼ، 

                                 
ل الخيححال فحح  الذححعر العر حح ،  ححيخ الجححام  األزىححر وعاّلمححة السغححرب العر حح ، الخزححر حدححيؽ ، اعاشححى دححو ، عمححى الرضححا ٔ)

 م ٕٓٔٓه | ٖٔٗٔدمذق،  ،  األولى  -لرشان -سؾرية    –، دار األنؾار  ٙالحديش  ص 
اححاب الحححدي  عححؽ الححدواع  الشفدححية ودورىححا فحح  تجححاذب السعححان  واسححادعائيا  وقححد تشححاول فحح  ىححذا الك ٜل  السر حح  نفدححو صٕ)

وأسباب  ؾدة الخيال فقال "  إن الدواع  والعؾاطف الشفدحية ليحا محدج  فح  تجحاذب السعحان ، واسارسحاليا عمحى الخيحال، 
كآدحة واألسحف يدحادعيان تدادع  السعان  العائحدة إلحى السحديح أو االسحاعظاف، وال -مثال-فالظس  أو الحا ة أو الرهبة 

معان  الرثاء أو الذكؾت، والدرور يدادع  السعان  الالئقة دالايشئحة.الثان : محا يافحق لإلندحان وطحرز حياتحو، وىحؾ ححال 
السحيى الذي ياقمى فيو، فياؾالى عمى جاطر الشا ب ف  الشذيؼ والارف ما ال ياؾالى عمى جاطر الشا ب ف  حال عدرة 

 و ؤس.
فححان امححاالء حافغححة  تللردد الش للر  للي م للاهر السدني للة  -، بالف للرة  -دة الخيححال ويححرت أن مشيححا أ ويرححيؽ أسححباب  ححؾ   

الذححاعر مححؽ السشححاعر السخامفححة والرححؾر الاحح  ال تححدج  تححح  حرححر تجعمححو أغححزر مححادًة وأوسحح  مجححااًل و الاححال  تكححؾن 
 ه القؾة الشفدية.مخيماو أكثر عسال ف  إنذاء السعان  وابداعيا، وكثرة العس  مسا تار ح دو ىذ

إذ ال  رية أن االسارداد األعسى الذي يظب  الشاس عمى الجرؽ، وُيمق  ف  أفئدتيؼ رهبة تحسميؼ عمى أن يجعمؾا  -الحرية   
بيشيؼ و حيؽ األقحؾال الاح  تدحخى ليحا الحكؾمحة القاسحية ححا ًزا ال يحدنؾن مشحو، فيزحيق بحذلػ مجحال الذحاعر، ور سحا تشكحى 

حذر الؾقؾا ف  الدياسيات، ومؽ ذا ُيشكر أن الخيال الذي يدحخره صحاحبو فح  كح  غحرض،  الخؾض ف  اال اساعيات،
ويظمححق لححو العشححان فحح  كحح  حمبححة، يكححؾن أدعححد مرمححى وأحكححؼ ُصححشًعا مححؽ جيححال الذححاعر الححذي حرححرتو الدياسححة فحح  دائححرة، 

 ورسس  لو جظة ال يفؾتيا. 
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 لٔ)قؾلو معمال نزؾب قريحاو: اساعاراتو ومؽ أمثمة     

   َملللل َ  أ  ضللللا  بللللاعي  للللي القللللري    تلللل َ عَ ال 
  للللللللللل   إحداسلللللللللللي الذلللللللللللعر  أوشلللللللللللل أ  

  للللللي حادثلللللات اللللللدهر مشللللله سلللللوى   للللل   لللللل  ت  
 

  الجللللللوزا   للللللي األ لللللل   يزلللللل   سللللللا ضللللللا ت  
 يجلللللللللود بلللللللللالشف  األ رللللللللل  ملللللللللن الرمللللللللل  

   للللللللللي األ لللللللللل   بقايللللللللللا الذللللللللللس    ثللللللللللارة  أَ 
 

 لٕ)ف  رثاء والدتو:  -أيزا  -وقؾلو   
  أ للللللللللللللديف ا تدللللللللللللللاما    الللللللللللللللدهر    لللللللللللللل َ 

 يلللللللللللللللل يلللللللللللللللاأدر  أ   لللللللللللللللي      لدلللللللللللللللف  
   لللللللللللللللي    لدلللللللللللللللف أدر  أنلللللللللللللللل القلللللللللللللللاذ  

 

   سلللللللللا  ملللللللللف سللللللللل ما   زللللللللل  الخ للللللللل   وانت   
 ظ ملللللللللللللللا يسلللللللللللللللر العلللللللللللللللضنَ   ا  ز ر   دهلللللللللللللللر  

لللللللللللللل للللللللللللللمهجتللللللللللللللي نللللللللللللللارا وم    راما  ضها ض 
 

 يقؾل مرؾًرا كيف أن حسيف األ جار قد يكؾن مثار لذة ونذؾة:
وض  لللللي َسلللللَحر    َهللللل   الشدلللللي   رلللللوَ  اللللللر 
 لللللللل   الح يللللللل   عمللللللل  سلللللللس  الغسلللللللاذ أملللللللا 

 

 كسللللللللللللا يهلللللللللللل    شللللللللللللا   الغللللللللللللادة الللللللللللللوترا 
َررا  تلللللللللللللللرا   يحثلللللللللللللللو عمللللللللللللللل  أدرا للللللللللللللله د 

 
 يا  سيال ، والثان  حؾت اساعارة  مكشية،تركير فالري  األول حؾت تذرييا

بيؽ أ زاء الرؾرة، ورسؼ فييححا بريذححاو الدقيقححة صححؾرة مراكححرة مرادعححة ، تحسحح  الكثيححر الذاعر قد ألف و  
مححؽ صححؾر اإقشححاا،  فقححد صححؾر غرححؾن الححروض واحححداثيا حسيًفححا جسيًفا،وصححؾتا رقيقححا، والححذي كححان لححو وقحح  

ظًرا جِسيًفا ياداقى عمى أدواح ىذا الححروض بامححػ الغححادة الاحح  تيححز  سي  عمى الدحاب فاىاز طرً ا محدًثا م
د نامميححا الشاعسححة أوتححار العححؾد محدثححة صححؾًتا عححذًدا ، ، واذ حممشححا أ ححزاء الرححؾرة مححؽ ندححيؼ وغرححؾن، وغححادة 
ووتحححر، وغسحححام ودرر، نجحححد أن ىحححذه العشاصحححر السكؾنحححة لمرحححؾرة عشاصحححر تؾ حححد دحقائقيحححا وأ حححكاليا بيحححد أن 

او الجيدة وذوقة الدميؼ، اساظاا أن يؤلف بيؽ ىذه الجزئيات درؾر  عرية مراكرة، وأغمححى الخزر دذاعري
 .لٖ)صؾره مؽ ىذا الخيال والسدسى دالخيال االباكاري 

حح  ولححيس العكححس،        وغالًبححا  مححا تحح ت  الرححؾرة الاذححرييية عشححده لاؾضححيح السعشححؾي فامحقححو دذحح ء حدِّ
 .لٗ)ميذهتالدعض  مؽ مؽ أذتسعمؼ فسؽ تذرياتو قؾلو مريشا ما قد يمحق ال

                                 
 .ٚ٘ٔل الديؾان ص ٔ)
 .ٕٓٓ، ٜٜٔل الديؾان ص ٕ)
 االباكاري يازح ف  الرؾرة الجديدة الا  تاركى مؽ عشاصر لؾمو.ل الخيال ٖ)
 .ٙٗٔل الديؾان ص ٗ)
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للللللل  فَ َدلللللللبَ  لللللللع   عا َ ش    ل  لللللللي نفلللللللوس  مس 
     األرض نلللللللللللورا ت دلللللللللللو كللللللللللل ا األ سلللللللللللار  

 

 تو لللللللا إليلللللللل ملللللللا اسللللللل اعف ح   تدلللللللو    
  دلللللللللللللو اف خ  َضلللللللللللللق  وللللللللللللللوال األرض ملللللللللللللا لَ 

 

واذا كححان الذححاعر أ ححاد فحح  تذححريو الحدححيات، إذ كانحح  الرححؾرة فحح  السذححبو دححو أوضححح وأدق مشيححا فحح  
ف  تذريو السعشؾيات وكان  قؾة تخيمو ، ورىافة حدو روافد ثرية نفحاو بروائ   ةان أكثر إ ادالسذبو، فقد ك

أن الرححؾرة فحح  السذححبو  مححؽوياعسححده تعسححًدا ، لسححا يجححده  الحد  دالسعشؾي  والذاعر يقرد إلى تذريوالرؾر،
 غير واضحة كسا ى  ف  السذبو دو.

 .لٔ)  اسسعو يقؾل 
   كللللللللللأ  مشللللللللللار ا الح  للللللللللي  حسللللللللللة الللللللللللد  

 حذلللللللللا تقلللللللللل    األشلللللللللوا   يلللللللللله بجلللللللللل وة 
 

لللللللللللللر  ي لللللللللللللدو ويختفلللللللللللللي   ومشَ لللللللللللللر   الس حس 
 وآونللللللللللللللة ير للللللللللللللو الوصللللللللللللللال  تْشَ فللللللللللللللي

 
فالذاعر  بو الزححؾء السشبعحح  فحح  عمسححة الميحح  والححذي يغيححر مححرة ويخافحح  أجححرت، دحذححا تمايححى  ححؾقا،  

الحذححا دالذححيى، محح  وصححااًل  جرحح  وجسححدت، والظريعحح  فحح  الرححؾرة أن تذححبو وتقذف دجسر ممايى، فاذا أمّ 
 والاذريو ف  الرؾرة تذريو تركير . 
 .لٕ) قؾلو : أيزا ومؽ تذريو الحد  دالسعشؾي 

لللللل كللللللأ     رى الرللللللبه يشدللللللاب  للللللي الث لللللل عا َ ش 
  د   احللللللل يدللللللل و عمللللللل   مللللللل    جلللللللة  سلللللللشا ح  

 

 سللللللللللودا أَ  المضللللللللللل      د  دللللللللللا ا َمللللللللللوي للللللللللو  ب   
لللللللللل لللللللللل يأخ  للللللللللالإللللللللللل    ل     بعللللللللللد الز    دىه 

 
 لٖ) :قائالتركو دمذق عمى أسفاره ، وندمو ويرؾر  دة معاناتو وكثرة 

 كلللللللللللللللللأني ديشللللللللللللللللللار  َو م لللللللللللللللللل   راحللللللللللللللللللة  
   لللللللللل  سللللللللللسحف  للللللللللي لمرحضللللللللللل ولضتشللللللللللي 

 

 تشللللللللللا      للللللللللي اإلنفللللللللللا   راَحللللللللللَة حللللللللللات    
 ضلللللللللللللربف   هلللللللللللللا األوتلللللللللللللاد ضلللللللللللللربة الزذ

 
 :لٗ)ويرؾر ما يسي  إليو دعض الجمداء مؽ ىذيان ف  مجالس أى  األدب وذوي السروءة قائالً 

 تزللللللللللللللض  بللللللللللللللله صللللللللللللللدور الدلللللللللللللللامريشا     لللللللللللللي ه للللللللللللل ا   أتللللللللللللل  زيلللللللللللللد   أسلللللللللللللر 
                                 

 .ٜٗٔل الديؾان ص ٔ)
 .ٜٚل الديؾان ص ٕ)
 .ٕٗٓل الديؾان ص ٖ)
 .ٗٗل ابؽ السعاز وتراثو ف  األدب والشقد والريان د. جفا   ص ٗ)
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للللللللللللللللللا  يحللللللللللللللللللدثشا  لللللللللللللللللل  يللللللللللللللللللرو   ريب 
 كسثلللللللللللل رحللللللللللل  تجعجللللللللللل   لللللللللللول لضلللللللللللل 

 

لللللللللللللللللا رصلللللللللللللللللضش ا  وال ي لللللللللللللللللد  لشلللللللللللللللللا رأي 
 وال تمقللللللللللللللللي عملللللللللللللللل  ثفللللللللللللللللل  حضشللللللللللللللللا

 
 .لٔ)وىؾ ترؾير لمسث  القائ : " اسس   عجعة وال أرت طحشا"

"  كمسححات قديسححة، حاححى إن دالقححديؼ  ف"الرحححى و الثفحح   -إلححى حححد كريححر -احح ثر فييححا الذححاعر موالرؾرة 
 الرؾرة كك  تذكرنا دسعمقة " عسرو بؽ كمثؾم " فقد اتفقاا وزًنا ورويا.

 أيزا قؾلو : هومؽ أمثمة ت ثر       
  كفللللللللللللل   دلللللللللللللسي نحلللللللللللللوال أ  تخلللللللللللللا

 
  يللللللللللللاال ال ح يقللللللللللللةخَ  للللللللللللو   للللللللللللال ي    

 
 لٕ)فالري  ما ثر فيو دقؾل الساشر 

  كفلللللللل  بجدللللللللسي نحللللللللوال أنشللللللللي ر للللللللل
 

  ار للللللللللل  ترنلللللللللليلللللللللللوال مخللللللللللا  ت  إيلللللللللل 
 

 ومؽ ذلػ أيزا قؾلو:      
 سلللللللاورت بعللللللل  القملللللللوب ضلللللللغضشة  و  

  الهللللللوى  الرلللللل  مللللللن سلللللل رة    قللللللد يدللللللتفض   
 

 وعلللللادت ملللللن البغزلللللا   الحذلللللم البلللللال  
  وتخزلللللللللل أزهلللللللللار الربلللللللللل  بعلللللللللد إمحللللللللللال

 

 لٖ) فالحذف البال  وىؾ الاسر اليادس الرديء  بو دو أمرؤ القيس قمؾب الظير الياددة ف  قؾلو:
   مللللللللوب ال ضلللللللللر ر بللللللللا ويابدلللللللللاكللللللللأ  

 
  لللللللدى و رهللللللا العشللللللاب والحذللللللم البللللللالي 

 
عمححى الحدححيات وعمححى حاسححة   -دالدر ححة األولححى -ولعحح  مححؽ أىححؼ سححسات الاذححريو عشححد الخزححر اعاسححاده

 لٗ) اسسعو يقؾل:-جاصة  –رالبر
 دوحللللللللللة  للللللللللي تربللللللللللة   للللللللللاب ثراهللللللللللا  مللللللللللن  للللللللللدي  ال للللللللللو  أيللللللللللد   رسللللللللللف

                                 
., ، نذحر  ٖٕٔمحي  الديؽ عرد الحسيحد السجمحد األول ص ل مجس  األمثال لمسيدان  ،أحسد بؽ دمحم السيدان ، تحقيق، دمحمٔ)

 م.ٜٜٓٔ
ل  ححرح ديححؾان أبحح  الظيححى الساشرحح ، ألبحح  العححالء السعححري، السدححسى ب معجححز أحسححد، تحقيححق، د/عرححد السجيححد ديححاب، الجححزء ٕ)

 م.ٕٜٜٔه، ٖٔٗٔ، دار السعارف ، الثانية ، ٔٔاألول ، ص، 
، دار الكاحى العمسيحة ، بيحروت لرشحان ، ٜٕٔمرحظفى عرحد الذحاف ، ص  ، ضبظو وصححو  األسااذديؾان امر  القيسل ٖ)

 م.ٗٓٓٗ
 .ٖٕٙل الديؾان ص ٗ)
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للللللللللللللللل   إلللللللللللللللللل   تتحدللللللللللللللللل  لللللللللللللللللل ن الس 
 ت رسلللللللللللللللللل  الع ْشقلللللللللللللللللود ملللللللللللللللللا أشللللللللللللللللل هه

  لللللللللللي القلللللللللللوذ  سلللللللللللا يرشلللللللللللم البلللللللللللا    
 

 أ  َتَجم للللللللللللللْف  عللللللللللللللروس  للللللللللللللي ح  هللللللللللللللا
حاهلللللللللللا  بالثريلللللللللللا وهلللللللللللي ت ْ َهللللللللللل   لللللللللللي د 
 يرشللللللللللم الستللللللللللر   مللللللللللن َشللللللللللْهد  لساهللللللللللا

 
 .لٔ)يقؾل مريًشا طريعة الز اج وأنو يرمح لماذكي   فيسا يشف  ويزر

للللللللللللا  إ  هلللللللللللل ا ال  للللللللللللاج يرللللللللللللش   أس 
ِ  اللللللللللللدواة ملللللللللللن بعلللللللللللد  لللللللللللأس  ويرلللللللللللو

   يشفللللللللللللللو   يللللللللللللللا هللللللللللللللو  الفضمدللللللللللللللو  
 

 ي ضللللللللللللللف الحمللللللللللللللي  مشهللللللللللللللا سللللللللللللللفضها 
 ليرلللللللللللللللضر الَجهلللللللللللللللول  َحْ لللللللللللللللر ا ن ضهلللللللللللللللا
و  الفقضهللللللللللللا  ثلللللللللللل  يللللللللللللأتي بسللللللللللللا َيللللللللللللر 

 
 فالز اج قد يكؾن ك ًسا لمراح ودواة لمكاادة.  

 وكقؾلو:    
 أحبلللللللللللللللل حللللللللللللللل  األديللللللللللللللل  الللللللللللللللل   

 
 صلللللللللللللفا ذو للللللللللللله وتدلللللللللللللام  حجلللللللللللللا  

 
ويقؾل ف  مدح الشر  

 :لٕ)
   للللللللللف يللللللللللا م ختللللللللللار  والَعللللللللللاَل   للللللللللي

للللللللللللللللد    سللللللللللللللللا   سحللللللللللللللللوت  الَهللللللللللللللللْ َل بالج 
 

 لضلللللللللللللل   ْهلللللللللللللل  وضللللللللللللل ل  ومجلللللللللللللو ْ  
 ذدت لضلللللللللل الغلللللللللي علللللللللن صلللللللللبه اليقلللللللللضن

 
كسا يسااز الاذريو عشده دالدقة فاجده يداقر  ك  أطراف الرؾرة و يزف  عمى تذريياتو روح الحياة 

س  انًبححا والحيؾية ويمق  عمييا عالاًل مؽ حدو  وروحو ،ويشف  فييا مؽ إحداساتو ومذاعره، لذا في  تعك
كريًرا مؽ حياتو وأحاسيدححو ومذححاعره القمقححة وحالححة االغاححراب الاحح  الزماححو وىححؾ دسشحح ت عححؽ وطشححو ومححا يشاادححو 

 مؽ اكائاب بيؽ الحيؽ واآلجر.
 .لٖ)فيرؾر كثرة أسفاره وضجره مشيا قائالً  

 أنللللللللللللللا  للللللللللللللأس ال للللللللللللللري  واألرض نللللللللللللللاد  
 كللللللل   للللللل وس هلللللللوت إلللللللل  األرض صلللللللْرع 

 والس ايللللللللللللللا ت للللللللللللللو    للللللللللللللي  الدللللللللللللللقاة 
 تللللللللللللللللللديرها والمهللللللللللللللللللاة  للللللللللللللللللضن  لللللللللللللللللل   

                                 
 .ٖٕٚل الديؾان ص ٔ)
 .ٕٙٔل الديؾان ص ٕ)
 .ٓ٘، ٜٗل الديؾان ص ٖ)
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  اسللللللللللللسحي يللللللللللللا حيللللللللللللاة  للللللللللللي لبخضللللللللللللل 
 

  فللللللللللللللللن سللللللللللللللللا يه  للللللللللللللللا ه بدللللللللللللللللبات
 

أمححا عححؽ مشححاد  الرححؾرة الخياليححة عشححد الخزححر فكثيححرة وماشؾعححة ولعحح  أىسيححا: الاححراث الذححعري القححديؼ  ومححا حححؾاه مححؽ 
والحيححاة، وطبححائ  الشحححاس صححؾر، والقححرآن الكححريؼ والدحححشة الشرؾيححة ، ، ومذححاىداتو اليؾميحححة ومالحغاتححو الدقيقححة فحح  الكحححؾن 

 وأحؾاليؼ ، وما تق  عميو عيشو مؽ مغاىر الظريعة، ك  ذلػ كان مشبًعا ثرًيا اساسد الَخِزر مشو صؾره.
 :لٔ)اسسعو يقؾل ما ثًرا دقراءتو ف  الذعر القديؼ

  للللللد شللللللد  ولقللللللد ذ رتللللللل  للللللي الللللللد   والج  
 حلللللللللللللرب أرهفلللللللللللللوا أسلللللللللللللساعه  زلللللللللللللاة  و   

 والسلللللللللللدعي يغلللللللللللر  القزلللللللللللاة بسرلللللللللللرعي
لللللللللللللللا أهلللللللللللللللوال  السشلللللللللللللللو  متي  أتلللللللللللللللرو    س 

 

 ضللللللللللربوا عملللللللللل  دار القزللللللللللا  ن ا للللللللللا 
 لٕ)وصلللللللللللللدوره  تغملللللللللللللي عملللللللللللللي  حشا لللللللللللللا

للللللللللللل  لٖ)يا اويلللللللللللللرى معانلللللللللللللاتي اللللللللللللللد ا  س 
 عتللللللللللللللللله بعلللللللللللللللللد الوصلللللللللللللللللال  را لللللللللللللللللار   َ 
 
 لٗ) ومؽ صؾره الاذرييية أيزا الا  ت ثر فييا دالقديؼ قؾلو :

  بعلللللللللا واشلللللللللترى   للللللللليسن  لللللللللم   ال خضلللللللللرَ 
  ههَسلللللللللللللللوالذلللللللللللللللعر  ال ضلللللللللللللللدا  هللللللللللللللل ا مَ 

 

للللللللللللللل  م لللللللللللللللا م األدبلللللللللللللللا   لللللللللللللللأَس    داذ م 
  اال راذ وهللللللللللللللللللللللللل ا مرتللللللللللللللللللللللللل    فلللللللللللللللللللللللللر   َ 
 

فالرؾرة تادؼ دالحياة،  س  الذاعر مؽ الؾسائ  ما يزسؽ ليا الحياة والحركة والرححيرورة ويالحححظ أن 
 االساعارة تاخم  ك  بي  مؽ أبيات السقظؾعة.

 و:ئويقؾل وقد ودعو أحد أصدقا
  ملللللللللللللف إذ هللللللللللللل   صلللللللللللللاح ي  رحضلللللللللللللل

 يللللللللللللللللاة إذا مللللللللللللللللاأنللللللللللللللللف ريحانللللللللللللللللة الح
  ابعللللللللللد لرنلللللللللل  واتللللللللللرر ال للللللللللضن يحللللللللللدو 

 

 أتلللللللللللل ي  الحذللللللللللللا علللللللللللل اب الحريلللللللللللل  
   للللللللف عللللللللن نللللللللاظر   ررللللللللف  ريقللللللللي
 باألعلللللللللللللللاد  إلللللللللللللللل  م لللللللللللللللا  سلللللللللللللللحض 

 
فالرححؾرة فححح  األبيحححات تححح ثر فييحححا الذحححاعر دحححالقرآن الكحححريؼ، فعحححذاب الحريحححق، الريححححان، والسكحححان الدححححيق 

فقححححد كححححان حافغححححا لكاححححاب هللا تعححححالى،  ححححديد  انعكححححاس لثقافححححة إسححححالمية  ححححرب مشيححححا الذححححاعر حاححححى الثسالححححة،
 .االسايعاب لدشة الشر  

                                 
 .ٗ٘ٔل الديؾان ص ٔ)
 ل قزاة حرب: يعش  الحكام العدكريؾن الذيؽ حاكسؾا الذاعر ف  عيد  سال دا ا بدمذق.ٕ)
 مسث  الشيادة: الدياق نزا الروح. ل السدع :ٖ)
 .ٕٕٓل الديؾان ص ٗ)
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  لٔ)" ومؽ السعان  الظريفة أيزا قؾلو
 تدلللللللللللحبه   شلللللللللللا والشلللللللللللار   الق لللللللللللار   لللللللللللل   

  ومللللللللن عجا لللللللل  مللللللللا تدريلللللللله  للللللللي سللللللللفر
 

 مللللللللللللا  للللللللللللضن را لللللللللللل  أشللللللللللللجار وأنهللللللللللللار  
للللللللللللللل لللللللللللللللوذ ي   لللللللللللللللقلللللللللللللللادو  لمجش    ارات بالش 

 
 بيؽ دررية ولؾنية وسسذية وذوقية وحركية ولسدية. ما أنساط الرؾرة ف  تجر ة الخزر وتشؾع  
بيشححا  ااحام  الرؾرة السرئية _مؽ بيؽ أنساط الرؾرة_ عشد الخزر مداحة واسعة، فكححان ليححا حزححؾر و  

إلى كؾن حاسة البرر أسرا الحؾاس تجاو ا م  الؾاق  السحيى داألديى وأدقيا  يعؾدذلػ  لع ف  تجر او، و 
وعمى الاقاط  ،قدرة عمى تحديد األدعاد وانعكاسيا عمى مرآة الشفس مؽ لباصرة معيؽ افؾق ما  ل لٕ)حداسية 

ة أوفححق معححيؽ أ ياء معشؾية وأمؾر نفديو ياعذر عمى غيرىا مؽ الحؾاس األجرت الاقاطيا، وىحح  بيححذه السزّيحح
 عمى ترؾير الاجر ة.

فحح  اتكائححو عمححى الرححؾرة و سا أن الرؾرة السرئية تاذححك  بؾاسححظة حاسححة البرححر فيحح  فححرا مشيححا، والخزححر   
دححو،  ةىححا دسححا يعكححس حالاححو الشفدححية، ويخفحح  رؤيححة جاصححر ؾ حبحح  كثيححرا مححا ي، البررية ال يكاف  باؾصيف األ ححياء

 دىا وترؾيرىا الكثير مؽ الذعراء.ط  عمى رصاوىؾ بيذا ال يرصد صؾرا مؾ ؾدة دالظريعة قد تؾ 
سا تراه السرآة و اعر يرححف لححػ مححا رآه ويذححعر وال  ػ أن "السدافة عغيسة بيؽ  اعر يرف لػ ما قد رآه ك  

ولححؾج الشيححار فحح  الميحح  والاحح  صححؾرىا  عاىرةفعشدما يرؾر   ٖل)دو وتخيمو وآ الو مؽ روعو و عمو  زءا مؽ حياتو".
ىححذا الارححؾير  ،القرآن دعسمية دجؾل أحدىسا ف  اآلجر نجد  اعرنا يرؾرىا ترؾيرا جاصا مغايرا لمسفيححؾم الجسعحح 

 ٗل)الغر ة فكان ترؾيره سؾداويا يقؾل: بشار  اصظمىو عر ا اؾت بشار االساعسار يعكس نفدية  ا
للللللللللهلللللللللل ا الللللللللللد    ه    ا تللللللللللال الشهللللللللللار ودس 
 الذللللللللف  التللللللللي ت للللللللدو سللللللللوى  ملللللللا حسللللللللرة  

 

 ه تحلللللللللللللللف التلللللللللللللللراب ملللللللللللللللدر ا  دما  لللللللللللللللل 
 دا للللللللله ملللللللللن اللللللللللدذ  لللللللللار نحلللللللللو ر    لللللللللخ  لَ 
 

لححد ى والشيححار والححدماء وحسححرة الرؾرة البررية أكثر حزؾرا ف  األبيات مؽ جححالل رصححد عشاصححرىا كاف
بيحححد أن ىشحححاك عشاصحححر أجحححرت  ،دراكحححا درحححرياإ -دحححال  حححػ  -الذحححفق ولظحححخ الحححدماء، وىحححذه العشاصحححر تحححدرك 

 أسيس  ف  حيؾية الرؾرة وف  تحريػ عشاصرىا لااذك  مشيا الرؾرة البذرية مث  اغايال، دسو، مدر ا.
 الرؾرة.أكثر ط يانا ف   األحسر البررية وكان المؾن و المؾنية ألنساط وف  الرؾرة تاسازج ا

                                 
 .ٛٓٔل الديؾان ص ٔ)
، مشذحؾرات اتححاد الكاحاب العحرب، ٕٜل الرؾرة الفشيحة فح   حعر الظحائييؽ بحيؽ االفاعحال والححس/ وحيحد صحبح  كبادحة، صٕ)

 م. ٜٜٜٔدمذق، األولى 
 م.ٜٚٙٔ، ط/ الدادسة بيروت ٕٗٙالعر  ، ص ل ابؽ الروم  حياتو مؽ  عره، عباس محسؾد العقاد، دار الكااب ٖ)
 .ٜٔل الديؾان ص ٗ)
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 لٔ)وقريى مؽ ىذه الرؾرة قؾلو:        
 الحللللللللللي مضتللللللللللا أال تللللللللللرى  الذللللللللللتا    يعضللللللللللد  

  هر للللللللللللللللل  أيلللللللللللللللللاذ الربيللللللللللللللللل  حياَتلللللللللللللللللوت  
 

 بللللله اللللللروض  لللللي  فلللللن ملللللن اللللللثم  ملللللدر ا  
  جاوت دللللللللللللللو   للللللللللللللردا بللللللللللللللال هور مللللللللللللللدب  

 
الرسؼ تساما "وذلححػ ألنيححا تاحححؾل إلححى واأللؾان ف  الرؾرة الذعرية ليا وعيفايا وداللايا، كداللايا ف    

ة حيشسا تؾض  ف  سياق لغؾي لسا تسامكو مؽ فاعمية دررية تخاطى الؾ دان والذعؾر ولسا ئياحدالالت إي
ليححا مححؽ داللححة فحح  تركيححى الجسحح  الذححعرية وتاجححدد الرححؾرة المؾنيححة كسححا تاجححدد الرححؾر األجححرت مححؽ جححالل 

 لٕ)عشاصر دال ية كالاذريو واالساعارة" 
ف  تمػ األلؾان تعكس رؤياو وتدفر عؽ نغرتو  ، وال  ػ أنالخزر ألؾان دعيشيا ف  تجر ة كررتاو    

، ولع  لٖ)لحياة الا  تسامب دالساشاقزات، ولع  أكثر األلؾان دورانا ف  صؾره ىسا المؾنان األسؾد واألبيضا
واضححح فحح  كحح  مححا  ضشححاقالذححاعر مححؽ ت يححراه  ححيؾا المححؾنيؽ األسححؾد واألبححيض فحح  الرححؾرة لححدت الخزححر لسححا 

 لححدت الذححاعر مابايشححة ، وىححذا يعكححس مذححاعراعالسحح و اىحح  يغمححىرض األدجي  يغمححى أصحححاب  حؾلو، فيذا
 ممؤىا األسى والحزن ليذا الحال.

فقححد اتكحح  فحح  كثيحححر مححؽ صححؾره عمححى الدححس  وانعكحححاس  دقيقححا،وعححف الخزححر الححشسى الدححسع  تؾعيفحححا كسححا     
إذ تعسحح   فزححال عححؽ اإيقححاا " السشذححب،عمححى نفدححية  تبعا النعكاسيا ،امق  ثانيااألصؾات عمى نفدو أوال ونفدية الس

ا فحح  األداء يححىذه الرؾرة عمى تؾعيف ك  ما ياعمق دحاسة الدس  ورسؼ الرؾرة عؽ طريق أصححؾات األلفححاظ ووقع
 ٗل) الذعري سؾاء كان  مفردة أو م  حاسة أجرت م  تؾعيف اإيقاا الذعري الداجم  والخار  "

االف أدب ج، و اعالقة الزائر دالسزورداجاالف ساو غواجاالف ن " رس الباب "قؾل مرؾرا صؾتي   
 ل٘) الجرس: اساخدامو ليذاف   زائرال

 يرللللللللللللللللللللللللليه  حا للللللللللللللللللللللللل   س   لللللللللللللللللللللللللرَ 
 حضشللللللللللللللللللللللللللللا يشللللللللللللللللللللللللللللوح  سو لللللللللللللللللللللللللللل   
 وام  ر   س هللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر
  زار الرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدي   هللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   

  عربلللللللللللللللللللللللللللد   مللللللللللللللللللللللللللل  المدلللللللللللللللللللللللللللا  م   
 مللللللللللللللللللللللللللللن ل سللللللللللللللللللللللللللللة الستعسللللللللللللللللللللللللللللد

 ع لللللللللللللللللللللللللللللدمَ   دلللللللللللللللللللللللللللللته أنسلللللللللللللللللللللللللللللل
  مسلللللللللللللللللللد ملللللللللللللللللللن بعلللللللللللللللللللد ضلللللللللللللللللللغ ة  

                                 
 .٘٘ل الديؾان صٔ)
، دار غيحداء لمشذحر والاؾزيح ،  ٖٕٔل الرشاء الفش  ف   عر ابحؽ  حابر األندلدح ، د/ سحالم عمح  حسحادي الفالحح ، ص ، ٕ)

 . م ٖٕٔٓعسان، األردن
 .ٜٙٔ، ٗ٘ٔ، ٚٓٔ، ٙٓٔ، ٗٓٔ، ٜٔ، ٔل يشغر عمى سري  السثال ص ٖ)
 م.ٕٓٓٓ، اتحاد كااب العرب، دمذق، ٜٔل الرؾرة الدسذية ف  الذعر العر   قر  اإسالم، صاحى جمي  إبراهيؼ ص ٗ)
 .ٛٚل الديؾان ص ٘)
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   للللللللللللللللللي الحذللللللللللللللللللا ن  والللللللللللللللللللود يدلللللللللللللللللل   
 

 مللللللللللللللللللللن الضللللللللللللللللللللد  حلللللللللللللللللللل   ل للللللللللللللللللللن ي  
 

مشبعثححا مححؽ مرححدر واحححد ىححؾ ىححذا  ،فالرححؾرة عمححى ددححاطايا عكدحح   ححعؾرا مابايشححا لححدت الذححاعر     
وكيححف أن دقححة الجححرس  ،ويرححيؽ عححؽ أجالقححو ،أن ىححذا الجححرس يعكححس أدب الزائححر الكير ححائ ، وكيححفالسفاححاح 

 ذحححاعرأيزحححا، وكححح  ىحححذه الس لحححوو حححجؾن  ححححزن  ريذنحح وأ ،ئحححرالبدححيظة قحححد تكحححؾن مرحححدر سحححعادة وسحححرور لمزا
ف حيانححا يكححؾن  السححزور،تعكديا تمػ الرنة الا  أمازىححا صححاحى الريحح ، مسححا أثححر ذلححػ دالزححرورة عمححى نفدححية 

 ا كشحححؾاحححححايحححذا الجحححرس نؾ ل تدحححس حيشحححا ، و محححثال أو األميحححر حا حححى الحححؾزيريقاعحححو عاليحححا صحححاجبا كرحححؾت إ
والذي  ريو الذاعر ف  الري  الثححان  بمظسححة الساعسححد والاحح  تكححؾن  ،زرهسداغي  مؽ طؾل الزغظة عمى ال

، فاساحح  الدححام ، ولححؼ ال وتمححػ لٔ)السزىححر د نسمححو رقيقححة ىادئححة كسححا يجححس معرححد ةرن حيشا تدس و ، قؾية مؾ عة
رنة تعكس طباعححا  تؤذي،يرن برفق رنة تدس  وال  عؾر أى  الري  ف الذي يراع ى  رنة الرديق السيذب 

الحداسححية يعكس نفدية أديى  ديد ؾ كثر حزؾرا مؽ غيره ف  الرؾرة، وىأكان فالشسى الدسع  مداقيسة 
 اليدوء واألمؽ والدكيشة . يحىمرىف الحس، 

يحححى  داالغاراب،حداسو اعروف وطشو و  اضظراب فرغؼ الظب ،ليس دجاف  أديى،والخزر إندان   
ىححذا اإحدححاس السقمححق والححداع  إلححى  -لححؾ لؾقحح و  -وياجاوب محح  أصححدائيا فاشدححيو  الظريعة،الجسال وت سره 

 لٕ) قمة الظس نيشة، يقؾل مرؾرا صؾت السظر عمى الروضة سحرا.
 هللللل   الشدلللللي    رلللللو  اللللللروض  لللللي َسلللللَحر  
 لللللللل   الح يللللللل   عمللللللل  سلللللللْس   الغسلللللللاذ  أملللللللا

 

 كسللللللللللللا يهلللللللللللل   شللللللللللللا  الغللللللللللللادة الللللللللللللَوَترا 
َرَرا لللللللللللللللللللللللله  د   تللللللللللللللللللللللللرا   يحثللللللللللللللللللللللللو أدواح 

 
 ،عمححى سححس  الغسححام الغرححؾن لححذّ  صححؾرتو، فحسيححفيؤلححف له االسححاعارة ا واتك  عمححى ىححذعفجع  لمغسام سس

وىذا  الرائ ،و يو دررا مكاف ة لو عمى ىذا الشغؼ  عمى فالاذ ليذا الرؾت الخسيف فسا كان مشو إال أن ألقى
فحح  الرححؾرة والاحح   ححكمايا الظاقححة  دححارز الرححؾت الشححدي، فالجانححى الدححسع  عشححد الخزححر كححان لححو حزححؾر

 صياغايا وفقا لارؾراتو وانفعاالتو داألصؾات. لديو، ف عادية الذىشية والعقم
لححى الدححالم، فيحح  لححؼ إوالرؾرة الدسذية فحح  األبيححات تعكححس نفدححا تحححى الجسححال وتعذححق األمححؽ وتيفححؾ   

                                 
معرححد بحؽ وىححى، أبححؾ عّبحاد السححدن ، نادغححة الغشحاء العر حح  فحح  العرحر األمححؾي، كححان محؾلى ابححؽ قظححؽ وىحؼ مححؾال  بشحح  ل ىحؾ ٔ)

الغشححاء عححؽ سححائى جححاثر، و سيمححة السغشيححة ،تعمححؼ عمححى يديححو الكثيححر مححؽ الجححؾاري ، كغريححة  مخححزوم ،نذحح  دالسديشححة ، أجححذ
، ط ٓٗص ،  ٜه جالفة الؾليد بؽ عرحد السمحػ، يشغحر األغحان  ، ج ٕٙٔالسغشية ، وسالمة القس، مات بدمذق سشة 

 م.ٕٜٜٔدار الكاى العمسية بيروت ط 
 ٛٓٔل الديؾان ص .  ٕ)
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لحححؼ تحححؤثر اليجحححرة قرححح  الحححححبس  ،لحححؼ تعحححش االغاحححراب قرححح  االسححححاال ،لحححؼ تكحححؽ دظريعايحححا حزيشححححة، تخمحححق قمقحححة
 . اياانيوالازييق، وىذا يؤكد إند

مشححو أ خاًصححا تاحححرك،  ة، ويجعححالثححا فحح  الجسححاد الحيححاا أن يرزححر وجيالححو الخرححى اسححاظاعإن  ححاعرية الخ    
وأبرزىححا ، وألبدححيا ثححؾب الحيححاة ، فحح  صححؾرة  سيمححة أجححاذة   ححكميافكرة البديظة قد وألدشة تشظق وعقؾاًل تفكر، فارت ال
 :ٔل)لى العق  مؽ أضيق مشافذه يقؾل عمى لدان قمؼفادج  إ ،وتمسديا اليد ،ف  صؾرة مذخرة تراىا العيؽ

لللللل   اتللللل    للللرس  أنس   َسللللَفَ ف يلللللد   لللللي ال   
ل  ذ و هلللللللللو ى   ناَضلللللللللمف  َعلللللللللن َحللللللللل    ي حلللللللللاو 
لللللللللللللللة    ال تزللللللللللللللر ب وا و للللللللللللللَه الث للللللللللللللَرى  ب ي 
لللللللللللللوَر ازَدَهلللللللللللللف   خ اَنلللللللللللللة  األ سلللللللللللللتاذ  َتيس 
للللللللللدى للللللللللات  اله  ضد  وتمللللللللللَل َ ش  لللللللللله    أَنللللللللللا الذ 

 

 َمللللللللللللا َتلللللللللللللَرى  وَ للللللللللللَوتشَي الس  للللللللللللراة  إال   
للللللللللللللللاس  َشللللللللللللللللض  ا م شَ للللللللللللللللر ا  ترللللللللللللللللو يَر   لمش 
لللللللللللواة  وت للللللللللل َدر ى  ش  لللللللللللي َ سلللللللللللا ت رملللللللللللي الش   م 
للللللللللر  َمشَ لللللللللللرا رَ للللللللللا   ت  ه  م لللللللللل  مللللللللللن الع   بح 
للللللللللللللوى ذ راهللللللللللللللا َم َهللللللللللللللرا للللللللللللللي بد   ال أ َتغ 

 
دالحيؾيححة  تسامححبالذححاعر أن يرححرزه فحح  صححؾرة مذخرححة  فقححد اسححاظاا مؾضححؾا الاجر ححة ورغؼ دداطة    

يديؼ ف  حيؾية الرؾرة وديسؾمايا كذلػ، واذا يسسشا و ياشا نحؾ الرححؾرة الكميححة  دق الجساوالحياة، واساشظا
 واإحكام الدقيق بيؽ أ زائيا. سق الاام بيؽ  زئياتيااف  السقظؾعة ف ىؼ ما يسيزىا ىذا الاش

ذا ىحح -ىشححا  –ىا لعحح  أبححرز عشاصححر و  تيححار دور البححارز فحح   ححالء الاجر ححة و مؾ وكححان لمرححؾرة الجزئيححة الحح  
 عكححس كسححا ، ، ويحح مر ويشيححىيشاض الذي ساد  سي  األبيات فقد  ع  لمقمؼ يًدا ُتدفػ ولدانا  لٕ)الاذخيص
 لححذا صححار، دوره البارز ف  إحقححاق الحححق و ىذا القمؼ  مكانةف  قؾلو" ف نا الذييد "    الري  األجيرفالاذريو 
والاذححريو فحح   ،ةقححياىححذه الخزانححة الع فممقمححؼ،  جالححدا مخمححدا فييححا لجشححةة فحح  ااحيححالذييد فكسا أن لمذييد  دسشزلة

ة د "طو ورغؼ مكان، فرغؼ و ؾده ف  بمد غير بمده  ،الحق  قحقيقاو يعكس نفدية الر   وصرره عمى إحقا
حدححيؽ " ورغححؼ الحالححة الدياسححية السزححظر ة ، فانححو صححدا دححالحق ، ولححؼ ت جححذه فيححو لؾمححة الئححؼ ، وىححؾ بيححذا 

 .لحق دفاعو عؽ اددالاو و  كالذييد ف 
"  القححيؼ وسحح  الححذي جححاؼ دححو دحثححعقيسححة ال بيححانتا يححا ترححؾير فكححرة رئيدححة ىحح  واذا كانحح  السقظؾعححة    

                                 
الم الاح  اسحاخدميا الذحاعر فح  تح ليف كاادحو " نقحض كاحاب فح  الذحعر الجحاىم " والحذي رد فيحو ل ىذا القمحؼ كحان آجحر األقحٔ)

 الذاعر عمى طو حديؽ ونقض آراءه. وقد أىدي  دقية القمؼ إلى جزانة السرحؾم أحسد تيسؾر دالقاىرة.
  ٘ٓٔيشغر الديؾان ص  
مدحححاعيرة صحححفاتو ومذحححاعره ، والاذحححخيص والاجدحححيد  ل  الاذحححخيص دسعشحححاه العحححام" ىحححؾ ارتفحححاا األ حححياء إلحححى مرتبحححة االندحححانٕ)

والاجديؼ تدج   سيعا ف  إطار ما يعرف ف  البالغحة داالسحاعارة السكشيحة ، وىح  االسحاعارة الاح  ححذف فييحا السذحبو دحو 
 وذكرت الزمة مؽ لؾازمو". 

ر والاؾزيحح  ، عسححان ، دار مجححدالوي لمشذححٚٓٔعشاصححر القرححة فحح  الذححعر الذباسحح  ،  مشارححر عرححد القححادر الغزححشفري، ص 
 .ٚٙٔم، نقال عؽ الرؾرة الفشية ف   عر أب  تسام , صٕٕٔٓم: ٕٔٔٓاألردن ، األولى ،
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 ية ىامة عررت عشيا األبيات لع  أىسيا: ؾ ثان فيشاك أفكار ،نقض كااب ف  الذعر الجاىم "
 

 نزال الذاعر عن الح  ودح  البا ل بالرأ  الرحيه  -
 ليس الحد ِّ السادي.لذ ء يكسؽ ف  دوره السعشؾي و ا  زف –
 وما تحؾيو مؽ الشؾادر والذجائر. تيسؾر حسدأفز  جزانة األسااذ د الاشؾيو  -
 ."الذعر الجاىم " تمخيص رأيو ف  كااب طو حديؽ  -
داء وأوفحححاه، فعرَّحححر آواذا نغرنحححا إلحححى األلفحححاظ فححح  الرحححؾرة نجحححدىا قحححد أدت دورىحححا السشحححؾط بيحححا أحدحححؽ    

سقاؾل: وكذلػ السرراة  دحركايا الدائرية قححد أنيكاححو وطؾقاححو ذخص الدة دالالقمؼ ف  الكاا  تال الذاعر عؽ 
  "حححق"وكمسححة  ، قححام دححوالحيححؾي الححذي مفغححة " ناضححم " والاحح  تعكححس الححدور بوأجذت مشححو الكثيححر، ثححؼ الاعريححر 

ذوي بححتعريححره " و  ،أصححي  وصحححيح  ومححا يحسمححو مححؽ مححؾروث ،الذححعر الجححاىم فحح  رؤية الذاعر ت بمؾر الا  
وتشححزا إلححى الزححالل  ،والا  تحيف عمى الحقيقة، ذوي األقالم لبعض عكس تمػ السآرب الذخرية ىؾت"  
 الخزانة. ا  حؾتياوال ةالشادر  ه الشفائسكسا عكد  كمسة " ازدى " ف  الري  الثال  ىذ ،أحيانا

ائق، ومححا نححو مححؽ حقححيذا البححح ، فسححا دوّ ل اورؤية الذاعر ف  كاابل –س اعكإنوف  تذريو "القمؼ" دالذييد 
 ادة حق يراغ  بيا و و هللا.يأبرزه مؽ أدلة تعزد رؤياو وتشاصر قزياو، ما ىؾ إال  

ممؤىححا مذححاعر فياضححة  يعرححر عححؽترححؾيًرا   ،ي آجر نفدو السمااعة لفححراق حريراححور يرؾ مذيد ت يعكس و
 فيقؾل مرؾًرا إحدت الغارات عمى تؾنس:،  والحشيؽالذؾق 

 ولقللللللللللد ذ رتللللللللللل   للللللللللي َظلللللللللل ذ  آَذَنللللللللللف
لللللللللللللشاوا  ل لللللللللللللا رات  َتحلللللللللللللوذ   لللللللللللللوَ  رؤوس 

مت هلللللللللا للللللللل ايا خ   وللللللللللو ا  معلللللللللف  عمللللللللل  الذ 
  عمسلللللللللللللللللللف  أ   َنلللللللللللللللللللوار  أرَو   ل مَحذلللللللللللللللللللا

 

اَرة  اإلنلللللللللللللللللللل ار     ب خ وب لللللللللللللللللللله  َصللللللللللللللللللللف 
تللللللللللللللوَ   يسَشللللللللللللللة  وَيدللللللللللللللار   للللللللللللللي الح   َترم 
لللللللللللل  َم لللللللللللار   ضلللللللللللر      َشلللللللللللَرَر الَجحلللللللللللي   َي  
دللللللللللوذ    َشللللللللللار   للللللللللن َهللللللللللْول  م حر َ للللللللللة  الج   م 

 
ف  الرححر والبحححر  اؾنس، عدوانما يسارسو العدو مؽ عدوان عمى ت -بّيشا كسا  –  ةر جاومفجر يشرؾا ال  
 رميححوت  األبريححاء مححؽ السححدنييؽ دسححا ا اآلمشححيؽ، وتقاحح، فالظائرات تحؾم عمى ر ؾا تؾنس الخزححراء، تححروّ والجؾ

جيحححؾط   يحححجساو  ، محححا إن ترحححيى أححححًدا إال أىمكاحححو محححؽ قحححذائف ومحححا يشحححاج عشيحححا محححؽ نيحححران و حححغايا محرقحححة
تجححاه ىححذا  إحداسححاتووعكدحح   ،ار سححة جححؾاطر الذححاعرلرت ا السكؾنححة ليححا نجححدىا قححد تححآز الرححؾرة وعشاصححرى

 رفيقة در و وىؾ ف  ىذه السحشة.و الحدث السروا واسادعى ذلػ تذكر زو او 
والسؾسحححيقى  داللاحححو السعجسيحححة، والخيحححال الخحححالب فحححالمفظ الفرحححيح دسحححا يحسمحححو محححؽ داللحححة نفدحححية فحححؾق   

ؾاء وسححى الغححالم   ان، أو تبعحح  األضححؾ لحح" الا  تشاقحح  ألححؾان الرححؾرة فاركححز األصححباغ أو تسححزج األوالعاطفة 
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 .وحيؾيايا لرؾرة ا ه اال ياء أسيس  ف  ثراءك  ىذ لٔ)ألن عراىا سحرية ال تبقى وال تذر"
تحح زرا واضحححا واندححجاما  جدشسححي معشححا عمححى السذححيد القررحح  الححذ الرححؾرة  أنساطولؾ حاولشا تظريق   

دون  يحححؾل الححذي مؽ القاامة والدححؾاد يدادعيو لفظ الغالم دسايعكديا  فالرؾرة السرئية ،بيشا بيؽ عشاصرىا
ياؾقعو اإندححان مححؽ ، لسا فزا و خؾف د بؾ رحم مؽ وسكيشة ب  عالم د امرحؾ  اوىؾ ليس عالم ،الرؤيا
 .بيؽ عذية وضحاىاو حافوأسرتو السرء فقد يالقى ف  أي لحغة،  خظؾبال ةاباغم

 .دائدذوال سرائىى  نذير الرات اإنذار اصف عؽ الرادرةاألصؾات الراجبة  تمػ، ىذا وكثف مؽ حال الروا
درححؾتيا الظححائرات  عحح ِ سححؽ فنححذار ىسححا مبعحح  الفححزا السححروا وحدححى،  إولححؼ يكححؽ الغححالم وصححفارات ا 

والساسثمححة  ،ؾرة الحركيححةوالرحح ،والرححؾرة الدححسذية ،فالرؾرة السرئيححة ، ميمكة الراجى و سا ُتْقذفو مؽ  غايا
 الحححال السححروا ىححذا اعروقححد ذكححر الذححزرت لححاعكس السذححيد برماححو ،آقححد تحح وايادححا حركححة الظححائرات ذىادححافحح  

 أ د وقًعا مسا ىؾ فيو. فراقو لسحرؾ اوفريؽ أن  عميودسحرؾ او ووق  الشؾت 
يدححو تجححاه السذححيد وأحاس نجححح  فحح  نقحح  مذححاعر الَخِزححْر فقححد  ،حدية دالدر ة األولى أن الرؾرة رغؼو 

 درؾرة دقيقة أجاذة. وتجاه زو او
ىذا السذححيد الدححؾداوي قححد تححآزرت محح  الرححؾرة الدححسذية  ف فالرؾرة البررية ف  الري  األول والساسثمة 

محح  مححا يحسمححو مححؽ  "صححفارة اإنححذار"ى والاحح  ترححدره الرححؾت الرححاج ذلححػان  والساسثمححة فحح  فحح  الذححظر الثحح
عمححى السديشححة فحح  العححدو عكدححو مححؽ سححيظرة تومححا لحركيححة فحح  الريحح  الثححان  الرححؾرة اكححذلػ  و، داللة مروعة 

كسححا كثححف الاذححريو فحح  ، الحالححة تمححػفحح  اسححابعاد الشجححاة د تححؾح قؾلو: "والظائرات تحححؾم فححؾق رؤوسححشا" والاحح  
 ".حيؼجالمؽ وق  الحدث فالذغايا لعغسيا و دة انريارىا ك نيا " رر  الثال الري  
مححؽ الزححخامة  ىا  عححؽ   ححرر ندححاناسححاقر فحح  الؾ ححدان اإسححا لدذححرر الجحححيؼ لذححغايا فالذححاعر قححد  ححبو ىححذه ا  
للي ب َذللَرر  َ اْلَقْرللر   ﴿ِإنََّيححافحح  قؾلححو: عححؽ  يححشؼ  مححا أجرححر دححو القححرآن عمححى اتكححاء والعغححؼ ىححذا يجعحح  الفكححر و  ٕل)﴾َتْرم 

وىحح  ، ر دححالقرآن الكححريؼ و ححدة لييبححو، والرححؾرة  كسححا نححرت ماحح ثر فييححا الذححاع قؾتححوو  ياسثحح  ىححذا الذححرر فحح  حجسححو
 . بياوف   أفع  الافزي وىذا ما عكدو  ،  راء ىذا اليجؾم بيا الذاعر ونفدو القمقة تعكس حالة الفزا الا  مرّ 

   عمسللللللللللللللللللف  أ  نللللللللللللللللللوار  أرو  لمحذللللللللللللللللللا
 

  مللللللللللن هللللللللللول محر للللللللللة الجدللللللللللوذ  شللللللللللار 
 

مذححاعر   عكدححو  ،واتونقمحح  إحداسحح، بشفدححو  الذاعر قد عاناىححا إذ ،والرؾرة تشؼ عؽ تجر ة صادقة   
 ، ُ ماذا لؾ أصر السؾت؟ اى عم ّ ماذا لؾ كُ  ،ذكرىا ف  ىذا السذيد السفزا محدًثا نفدو فقد – لزو و الحى

                                 
 -عيدحى البحاب  الحمرح   -دار احيحاء الكاحى العر يحة  ،٘ٙٔ، ٗٙٔل الرؾرة األدبية تاريخ ونقحد/ عمح  عمح  صحبح، ص ٔ)

 .بدون تاريخ -القاىرة 
 .ٕٖل سؾرة السرسالت آية ٕ)
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 ك  مذىى. السامق  يذىى دعقمو فيووترك  "ولقد ذكرتػ"ولخص السؾقف ف  كمسة 
 لٔ)قؾلو وقد رأت  خرا أجذتو ىزة طرب عشد سساا قريدة. ومؽ الرؾر الحركية 
لللللللللللل  ثَ َتللللللللللللا الفَ  َ َهلللللللللللل لللللللللللل َ  ل  س  للللللللللللد  شَ ل ل  ق    ه  يس 
للللللللللف حَ   لللللللللل  رَ    ال لللللللللل ات  َهلللللللللل للللللللللي  َ واش   ه  بع 

لللللللللللتَ  للللللللللل ه  ا   َ للللللللللل ة  ذلللللللللللوَ نَ      أخ    ة  سلللللللللللرَ ن خَ م 
للللللللللللللللللللللللن   رَ تَ م   ه  رتَ ا أبَرللللللللللللللللللللللللَسللللللللللللللللللللللللب  ر  ولَ    اح 
 

لللللللللللللللللللل وتَ َمللللللللللللللللللللأتَ   لللللللللللللللللللل رتَ ا أذ أدَ عر  ش     ا س 
للللللللللللد  وأَ  لللللللللللل نَ ر م    (2)ا للللللللللللاحَ     ضلللللللللللل   األن   عر  الذ  

لللللللللللللالر      دَ َتللللللللللللل  فا للللللللللللللا خ   يلللللللللللللاش  ي  الر   واس 
 تا لللللللللللللللا ه   ةَ هلللللللللللللللاا الم  قا أعَيلللللللللللللللف   َرلللللللللللللللوم  
 

ىححذه الييئححة فحح   وأوضححح ، االتححزان قمححةالاححرنح و  الاحح  تاسيححز دكثححرةفكمسححة "ثسحح  " تعكححس حركححة الدححكران 
، وقححد تححراه مارنحححا ماسححايال عشد سساعو  ظربالخفة و ال هت جذفيذا السعجى دالذعر ، الريايؽ الثال  والراد  ،
  .الشسى البرري  فييا ، فالشسى الحرك  ىؾ الغالى عمى الرؾرة وان  اركوفا يسأل الدنيا ترسيقا وىاا
 .لٖ)فيقؾل قاوادصيؾّد الرفات الا  يشذدىا فيسؽ أجرت ويريؽ ف  تجر ة 

لللللللا  السلللللللا  يجلللللللر  عمللللللل  الرلللللللفا  أريلللللللد أخ 
 وأرسلللللللمف لحلللللللم الف لللللللر  لللللللي القلللللللوذ نا لللللللدا

  يللللللله علللللللن  للللللل  ضلللللللضر  لللللللي ود  تغاضلللللللضف
 قللللللللللللاال عللللللللللللاد و لللللللللللل  ال لللللللللللل  لدللللللللللللانا مس

 تيللللللللاحي لمشزللللللللال عللللللللن الهللللللللدىر ولللللللللوال ا
 

لللللللرب والبعلللللللد    لللللللا  يرلللللللفو للللللللي عمللللللل  الق   ن ي 
 وأوصلللللللللللللللضته أال يبلللللللللللللللال   لللللللللللللللي الشقلللللللللللللللد
 لللللللللللواذ  يأتضهللللللللللا الرللللللللللدي  بلللللللللل  عسللللللللللد
 وملللللللللن خمفللللللللله  مللللللللل  نقلللللللللي ملللللللللن اللللللللللود   

 عللللللللي  بلللللللله وحلللللللللد أ لفتذللللللللف عللللللللن واد
 

 وة مبعثححو سال الرححؾر ،الرححداقة وقد عرَّرت الرؾرة عؽ مذاعر وو ححدان الَخِزححر ورؤياححو الؾاضحححة فحح 
الححذي أكدححى الرححؾرة حيححاة  والاذححخيص، الاجدححيؼبيححا، ثححؼ ىححذا  و  نفدححوتذححب تححو،فكر  ووضححؾح الذاعر صدق

مححا  مححا يقححال، وياقرحح عحح  ا يشغححر ويلحًغحح السعشححؾي"  ءذححالوىححؾ " لمفكححرعمييا مؽ الحيؾية، فجع   دسا أضفاه
 .لرراحةالردق وتشذد ا حىوقد عكد  الرؾرة نفًدا نقية ت ،ألوامرا عميو مؽ ُيسمى
فقححد أوضححح الريحح  الرادحح   ،فحح  الرححديق الذححاعر واذا كان الاذريو ف  الري  األول قححد لخححص مححا يا يححاه 

سححح  وًدا لدحححاًنا مسالًقحححا وقمًبحححا ال يحفمحححؼ يجحححد إال  فكحححر عسحححؽ يحسححح  تمحححػ الرحححفات،نايجحححة مظمبحححو، إذ فحححاش ال
وفحح   ،زلححة ىحح  الخيححار األنجحح  ولؾال ما أو بو الذاعر عمى نفدو مؽ دفاعو عححؽ الحححق لكانحح  الع ،لرديق

عكححس ت يحح ، ف  ححخاصمحح  دعححض األالذححاعر  دو  ن  ومؾقف مؤلؼ مرّ آسذيد ل رؾيرالحقيقة أن الرؾرة ت

                                 
 .ٚٗٔن ص ل الديؾأ)
 . الِفْمَقُة مؽ ِفَمِق الَقْرَعة أو الَقَدح: لِقْحفُ الالقحاف :  س ٕ)
 .ٚٚل الديؾان ص ٖ)
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الاحح  نحححؽ درححدد  ووفححاء ، إذ الاجر ححة اصححجالإحالة نفدية سررايا جيبة أم  فيسؽ كححان يثححق دححو ويغححؽ فيححو 
 لٔ) .و دذسائ  أصحادو وأساه ألساىؼ دراسايا تؤكد حى الر   ألصدقائو ،و غفو دالرحبو وتغشي

وكثيًرا ما يا يا الذاعر مؽ تجر او ترؾير جؾالج الححشفس واعيححار لؾاعجيححا، ومححا يحدثححو الشححؾَّت درححاحبو 
 .مسا يكؾن مبع  إثارة وت ثير ف  السامق  دسا أودعو فييا مؽ صؾر معررة. مؽ  ؾت واغاراب

 لٕ) :ه ٜٔٗٔ ديدسررالسجس  المغؾي دالقاىرة ف  افاااح مؤتسر ألقاىا ف   ةيقؾل ف  مقدمة قريد  
 نهلللللللللللللل  الق للللللللللللللار   أومللللللللللللللأوا بدلللللللللللللل ذ
 بللللللللللانوا  سللللللللللا بللللللللللالي  قللللللللللدت  ح ذاشللللللللللتي
للللللللللا لللللللللللروح  ار للللللللللف  دللللللللللد امللللللللللرئ   عجب 
لللللللللقات ه   ا ي لللللللللو   س    لللللللللوت الشلللللللللوى عهلللللللللد 

 

للللللللللللا بغضللللللللللللر زمللللللللللللاذ    و للللللللللللرى  هلللللللللللل   مق 
 أمزلللللللل   هللللللللا  للللللللي الر لللللللل   للللللللر   هيللللللللاذ
 يق لللللللللللا  لللللللللللل  ي رشلللللللللللْ  بدللللللللللله  حسلللللللللللاذ 

لللللللللللللداذ ب للللللللللللل وس أ نللللللللللللل   ال  للللللللللللل   وس م 
 

، القظححار بيححؼ طمًقححا   نيححضوقححد وقد آثر الَخِزر الرؾرة الحدية ف  نق   عؾره، فقححد أ ححاروا د يححدييؼ   
 والسحبة. الؾد يياغذيالا  كان و ب بؾطشو االرح ألنس الا  تزؼا وف  الري  الراد  يرؾر مجالس

كححان لححو أكرححر األثححر فحح   مسححا ،ونفدحح عقحح  الذححاعر وتذححبع  بيححا فالرححؾرة فحح  ىححذه الاجر ححة قححد جححامرت
 .ونقماو إلى السامق  حًيا يسيض دالسذاعر واألحداسيس ، وكمالسذيد  ف بث  الروح حيؾيايا فقد 

فالعيححد الححذي ىححؾ ،  تجار ححومشححو  ا مححا اسححاقىفكثيححر  هصححؾر  كثيححر مححؽ فحح  ا و ححارز  ان واضحححآأثححر القححر نجححد و 
 .لٖ):  يقؾلف،  صدره دو شذرحما ي -وىؾ ف  برليؽ - الذاعر ، لؼ يجد فيو لمريجة والدرورمدعاة 

 الهللللللللللللللللل ل وملللللللللللللللللالي    هللللللللللللللللل    معلللللللللللللللللة  
لللللللللللللل عضللللللللللللللد   يللللللللللللللوذ         ب ومللللللللللللللا تفتلللللللللللللل    
 

 انبدلللللللا ي  لللللللل  أ لللللللد  لللللللي الفللللللل اد بعلللللللَ   
 الخيللللللللللللا     َدللللللللللللعللللللللللللن أنللللللللللللي  ولللللللللللللو  َ 

 
حاححى وال يدجمؾن الجشححة »  "عؽ الكفاردقؾل هللا تعالى  ت ثر فيوقد الاذريو ف  الري  الثان  واضح أن و 

 لٗ)«ياطالخِ  ؼِّ   سَ يمج الجس  ف
ر:  التروير الح يقي وم انته من الرورة عْشد الَخز 

ال  ػ أن لمحقيقة أثر ال يدايان دححو فحح  الرححؾر األدبيححة بحح  ال يقحح  أثرىححا فحح  دعححض الرححؾر عححؽ أثححر 

                                 
 ل يشغر مبح  الرداقة ضسؽ مؾضؾعات الاجر ة، الفر  األول.ٔ)
 .ٜٙٔلالديؾان ص ٕ)
 .ٕٚٔل الديؾان ص ٖ)
 .ٓٗل األعراف األية ،ٗ)
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 .لٔ)الخيال د نؾاعو مؽ مجاز واساعارة وكشاية "
ومحح  ذلححػ  ،أكثححر مححؽ اعاسادىححا عمححى الخيححال فكثيًرا ما صاغ الَخِزر تجر او ف  صؾرة تعاسححد عمححى الحقيقيححة

 :لٕ)ف  قؾلو مؽ ذلػ ما صؾره مؽ األثرة بيؽ األصدقاءانفعاليا،  نراىا أجاذة تؤثر ف  الشفس دجساليا وصدق
 سلللللللايرت  خللللللل    لللللللي الهجضلللللللر  حلللللللاد علللللللنْ 
  أ ضللللللللللللللللف أ  أرد ال لللللللللللللللل ل وصللللللللللللللللاح ي

 حدللللللللوته  ولللللللللو احتدلللللللل  السللللللللا  ال عللللللللا
للللللللللللللللا أثللللللللللللللللرة  والللللللللللللللللود إ  شللللللللللللللللا ته يوم 

 

 وآثرنللللللللللللللللللي   للللللللللللللللللرد هوا للللللللللللللللللهظللللللللللللللللللل   
 (3)موا للللللللهيمقلللللللل  وهللللللللي  الذللللللللس   للللللللي    

للللللللللل  (4) لللللللللللا  الفلللللللللللراَت بسا للللللللللله ا وللللللللللللوعب 
 (5)ضلللللللللللللمف معلللللللللللللال  صلللللللللللللد ه وصلللللللللللللفا ه

 
عكدححح  مذحححاعر صحححادقة ونقمححح  وقحححد ،  ة، قحححد اتدحححس  دالحيؾيحححةحقيقحححاعاسادىحححا عمحححى ال رغحححؼ فالرحححؾرة  

ا الححشغؼ الجيححد ، والاركيححى رححديق ، و تا يححا مبعحح  ىححذا األثححر فححال تجححده إال فحح  ىححذال ححعؾرا حقيقيححا تجححاه 
 الجسي  ، وىذه العاطفة الرادقة الا  أمدت الرؾرة دالكثير مؽ السذاعر الا  رفدىا اإجالص.
 أدائو.حدؽ وف  صؾرة أجرت نجده ياخذ مؽ االسادالل السشظق  أداة لثراء الرؾرة وحيؾيايا و مؾرة السعشى و 

 .لٙ)ا يب دون أن يرش  لو والمو عمى أن جاط ثؾ  يقؾل مرؾًرا حؾاًرا دار بيشو و يؽ حائػ ثيادو وقد
للللللللللا  ذللللللللللضب ا  أيللللللللللا مللللللللللن خللللللللللا  لللللللللللي ثوب 
 أترللللللللللللللللللشعه بلللللللللللللللللل   ضلللللللللللللللللل   وهلللللللللللللللللل ا
  قلللللللللال: الدلللللللللف  لللللللللي السلللللللللوت ، وملللللللللن ذا

 

 و للللللللللد م م للللللللللف صللللللللللحا م مللللللللللْن ذ نللللللللللوبي 
 ي َعلللللللللللد  للللللللللللدى الر لللللللللللال ملللللللللللن العضلللللللللللوب 
 رأى األكفلللللللللللللللللللا  ت رلللللللللللللللللللش  بلللللللللللللللللللالجضوب

 
ورغححؼ طرافححة الرححؾرة وصحححة ، ور حيححؾي فحح  ثححراء الرححؾرةوقححد أسححيؼ االسححافيام الاقريححري فحح  الريحح  الثالحح  بححد

 الاعمي  فييا فقد قم  مؽ  ساليا ذكر السؾت الذي ىؾ داعية الحزن والكآدة.
 فيقؾل:  الرديق ومؽ صؾره الجسالية ما عرر عشو فيسا يشذده ف
للللللللللللب   أيرلللللللللللفو للللللللللللي ملللللللللللن األصلللللللللللحاب خ 
 أهللللللللللللي  بلللللللللللله الحيللللللللللللاة ومللللللللللللا ه يللللللللللللامي

للللللللللللللللللللل       لللللللللللللللللللللله أدب  أر   ملللللللللللللللللللللن الد 
 بغضلللللللللللللللللللللللر األلس يللللللللللللللللللللللللة  والعفللللللللللللللللللللللللا   

                                 
 .ٕٛعم  صبح ص ل يشغر الرشاء الفش  ف  الرؾرة األدبية د/ ٔ)
 .ٕٓل الديؾان ص ٕ)
 ل الُغمؾاء: أول الذباب والسراد دو ىشا نذاط ىذا الؾهيج وسرعاو.ٖ)
 ل الزعاق:  الساء الّسر الذي ال يظاق  ر و، الفرات : الساء  ديد العذو ة.ٗ)
 ..كديا اإيثار: األنانيَّة وُحّى الشَّفس، وتظمق عمى ما ال ييدف إاّل إلى نفعو الخاّص، ع معشى األثرة ل٘)
  و .٘ٔٔل الديؾان ص ٙ)
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 يشلللللللللللللا    أو ي خلللللللللللللالم بعللللللللللللل  رأيلللللللللللللي
للللللللللللللللر   وأ و   ثللللللللللللللللر أْ  أكللللللللللللللللوَ  م حلللللللللللللللل   ح 
 

  لللللللللللللللللللللأْ َه   بالشقلللللللللللللللللللللاش وبلللللللللللللللللللللالخ    
  حلللللللللللر  اللللللللللللرأ  أْمَثلللللللللللل  ملللللللللللن ترلللللللللللا ي

 
فحح   و سال الرؾرة يكسؽ ف  أمؾر عدة أىسيا:ىذا االسافيام الذي جرج مؽ معشاه الحقيق  إلححى الظمححى

حححالف  " ي  فححح  الريححح  نفدحححوأفعححح  الافزحححكحححذلػ  و، الريححح  األول عكحححس نفدحححية  " فقحححدلحححو أدٌب أرق محححؽ الدُّ
طب  رقيق ، وىذا دلي  عمى رقة طبعو، وف  ترؾير رغراححو فحح  اصححظفاء  مؽ ف  جميمو هيشذد وماالسشذب 

وىححؾ ال يا يححا فيححو رقححة الظبحح   ،ىذا الخميحح  دالفعحح  السزححارا "أهححيؼ" دليحح  عمححى  ححدة حا اححو إلححى ىححذا الخميحح 
دليحح  آجححر  "دالشقححاش و ححالخالفِ  وفحح  إيثححاره أفعحح  الافزححي  "أبيححج ،الححذكاء واأللسذيححة أيًزححا فحدى بحح   ححدة 

ومث  ىذه ، قو الدفدظة والسحا ة اناراًرا لباط و عمى حدؽ ُجُمِقو ورقِة طبعو فيؾ ال ياعرى لرأي وال تر 
 ،الرؾر تدل عمى أنو صادق الؾد مخمص ف  الرداقة

دعؾاطفححو ومذححاعره واحداسححاتو السرىفححة، وحبححو لمجسححال، وفاشاححو  -كسححا نححرت  -و عححد فقححد رسححؼ الذححاعر 
دالظريعة، م  جرؾ ة ذىشو وقؾة جيالو، ونزج ممكاتو، وتشؾا ثقافاو م  ترف الحزارة الا  غسرت الريئاو 
الا  عاش فييا، و اساميؼ مشو الكثير مؽ صؾر الخيال، ويماقى مؽ الظريعة  اى الرؾر  واأل كال، كحح  

 وسؾاىا نسّ  ف  نفدو ممكة الاخيي  والارؾير، ونفحاو بروائ  الرؾر و يد الاذرييات.ىذه السرفدات 
، وكانحح    حح  ومححؽ الثقافححة ومححؽ السححؾروث الذححعري ،قد اساسد صؾره مححؽ اإندححان والظريعححة مححؽ حؾلححو و 

 .   مرارتوتاجرا  األسى صؾره  معررة تعريرا صادقا عؽ مذاعر نفس قمقة تذعر دالؾحدة وتذيش
 : قالسوسي -

أحد أركان الذعر األر عة، والذعر دون إيقاا مؾسيق  ال يدححسى  -لٔ)كسا قال ابؽ طباطبا –السؾسيقى 
كالم مشغؾم، دائؽ عؽ السشثؾر الذي يداعسمو الشاس ف  مخاطبححاتيؼ،  –أسعدك هللا  – عًرا، يقؾل": الذعر 

"ونثححر الكححالم قححد  .ذوق"اححو األسححساا، وفدححد عمححى الححدسححا جححص مححؽ الححشغؼ الححذي إن عححدل دححو عححؽ  ياححو مجّ 
ال أن )الححؾزنل يسثحح   ححزء الذححعر إيذححاس  عمححى نححؾا مححؽ السؾسححيقى نراىححا فححى صححعؾد الرححؾت وىرؾطححو ... 

فيحح  الاحح  تزححيف إلححى الكمسححات، وىحح   لٕ)فسؾسيقى الذعر أسححاس  سالححو وكسالححو "  ،الذي بدونو يفقد قؾامو
 .ثير فيشا الر بة ف  قراءتو وانذادهالا  تر  دسعان  الذعر إلى قمؾ شا دسجرد سساعو، وك  ىذا ي

 والقافيةل، الؾزن العروض )مؾسيقى الذعر ف  نؾعيؽ أساسيؽ، السؾسيقى الخار ية، والا  يزبظيا عمؼ تاسث  و 
 والجسحح ،األلفححاظ  حدححؽ الاقدححيؼ والاححؾازن بححيؽ )الجشححاس،ن ىسححا السؾسححيقى الغححاىرة اويكاشفيا نؾعوالسؾسيقى الداجمية 

                                 
، مشذحؾرات دار الكاحى العمسيحة، بيحروت، ٜلعيار الذعر،  رح وتحقيق، عبحاس عرحد الدحاتر، مرا عحة، نذحيؼ زرزور، ص ٔ)

 م.ٕٜٛٔلرشان.، األولى 
م ط. ٕٜٚٔه  ٜٖٔٔالثانيححة  –بيححروت  –ط. دار الشيزححة العر يححة  ٚٔل فحح  الشقححد األدبحح  / عرححد العزيححز عايححق ، ص ٕ)

 الثانية.



 سالمة محمود البيومي فاطمة د.                               حسين الخضر دمحم اإلمام عند الشعرية التجربة
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ل ٔل))روحية تشب  مؽ  ؾ الاجر ة والافاع  واالندجام بيؽ العشاصر الفشية  وى :الخسية  يقىالحروفل والسؾس رس 
 ف  اإيقاا السشبع  مؽ تشاغؼ الؾحدات داج  الري  وايقاا الذبارات والجس . والساسثمة

ؾزن فيححذا يؤكححد صححمة الحح غيححره،يحسمو مؽ سسات تسيزه عححؽ  ما يؽ وما دام ىشاك تشاسًبا بيًشا بيؽ الؾزن و 
وقححد فظححؽ ححححازم إلححى ىححذا الاشاسححى وأن ىشحححاك صححمة وثيقححة بححيؽ الحححؾزن والسعشححى فريشيسححا عالقحححة  –دححالسعشى 

 .لٕ) يفارقواحاؾاء تقؾم عمى الاشاسى، ف صبح لك  وزن مؽ األوزان مجال يخاص دو وغرض ال 
دححاطة وطححالوة،  زالة وحدؽ اطراد، والبديى لححو د قد فر  مزايا ك  دحر قائاًل: " فان دحر الكام  لوو 

والظؾي  لو بيححاء وقححؾة، وفحح  الححؾافر الححذي يؾازيححو دالكامحح  ويمحقححو دححاألدحر الثالثححة األولححى، والسديححد السذححاير 
 .لٖ)" ... رقة وليشا ور اقة، والسشدرح يغمى عميو االضظراب، والاقمق 

سا يحقححق  و  عشاياو دسؾسيقاه -فيسا يخص  انى السؾسيقى -عشد  اعرنااجر ة الوأول ما يالحظ عمى 
 مؽ اإفزاء والاعرير عؽ الخؾاطر والسذاعر.كريرا قدًرا لاجر او 

 دحححؾر عروضححية، ثسانيححة وصححاغيا عمححى وقححد نغححؼ الخزححر تجر اححو الذححعرية فحح  إطححار القؾالححى الفشيححة السؾروثححة، 
 مجسؾعات: ةف  تجر او إلى ثالث يااساخدم مؽ حي  ياقمة وكثرة ، ويسكؽ ترشيف تفاوت دورانيا عشده

 الرم ، والكام ، والظؾي ، والؾافر.ك: دحؾر كثيرة االساعسال:   األول 
 دحؾر ماؾسظة االساعسال:  كالبديى، والخسيف. الثانية:
 : دحؾر قميمة االساعسال:  كالدري  والساقارب.الثالثة

دالشدحححبة السئؾيحححة   - حححاعرنا أمكحححؽ عسححح  إحرحححائية تقريريحححة تؾضحححح  ديؾانو عحححد الحرحححر واالساقرحححاء لححح
 لمبحؾر الذعرية وى  كاآلت :   واساخدامالديؾان و  سال  أبياتإ 

 الشدبةالس وية عدد األ يات البحر العروضي
 %ٕٛ ٓٔ٘ الرم 
 %ٕ٘ ٔٙٗ الكام 
 %ٙٔ ٜٕٓ الظؾي 
 %ٖٔ ٖٖٕ الؾافر
 %ٓٔ ٜٚٔ البديى
 %ٚ ٖٔٔ الخسيف
 %ٔ ٛٔ الساقارب

                                 
 م  تظريق عمى مدارس الذعر العر   ف  العرر الحدي  ومححاوالت الاجديحد العروضح  ل أوزان الذعر العر   ومؾسيقاهٔ)

 . م.ٕٛٔٓطبعة ، الزحى لمظباعة الشذر، ٕٔد/ دمحم أحسد فايد هيك  ، ص،  
 ل الدابق نقاًل عؽ حازم القرطا ش .ٕ)
  م. ٜٕٓٓ، دار الجشادرية لمشذر والاؾزي   الدعؾدية ، ٜ٘، عسر إدريس عرد السظمى، ص و البالغ حازم القرطا ش : حياتو ومشيجل ٖ)
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 الشدبةالس وية عدد األ يات البحر العروضي
 %ٖ.ٓ ٘ الدري 

تريؽ أن دحححر الرمحح  قححد احاحح  السرتبححة األولححى مححؽ بححيؽ دحححؾر  ،اإحرائية الحرر وىذه مؽ جالل ىذه
 .عشد الذاعر الذعر السعروفة

مححؽ المححيؽ كانححا أليححق دالرثححاء ومححا  -ل د.  ححابر عرححفؾرقححاكسححا  -ولع  ما ف  دحرّي " السديد، والرم "  
يححد والرمحح  نقحح  رأي حححازم القرطححا ش  فحح  مشاسححبة السد ، وقححدلٔ) األغححراض رت مجراه مشيسححا وغيححر ذلححػ مححؽ 

 -مححثال –لمحاالت الا  تاظمى إفراغ  حشة مححؽ األلححؼ والذححجؽ قححائاًل: " وانايححى حححازم إلححى أن السديححد والرمحح  
 .لٕ)أليق األوزان دالرثاء وأندى إعيار الذجؾ واالكائاب، ومحاكاة األحؾال الذا ية لسا فييا مؽ الميؽ"

عمححى مكمححؾم، وأسححف  ةوأّنححى  إال زفححرة مكغححؾم مححا ألن أغمححى أ ححعاره مرمحح ،ومححؽ ىشححا كثححر اسححاخدام الخزححر ل
 .حساىسا ، ونع  لمعرو ة واإسالم لسا اساباح مؽدارىالفزيمة الا  عقرت ف  ا

 :لٖ) الرم يقؾل ف  قريدتو "أعسار زائفة" مؽ 
 ا   َيلللللللللللارت   مللللللللللل   ي القَ الع ْسلللللللللللر  و  للللللللللل دَ َفلللللللللللنَ 
للللللللللللا انقَ ثَ مَ      دهللللللللللللر  وَلللللللللللللَزللللللللللللمللللللللللللي َلس 

للللللللللللللللل  سلللللللللللللللللا َ  ا   شاَحللللللللللللللللل َ  يَ   لللللللللللللللللا ر  ه 
للللللللللللر   لللللللللللل    يللللللللللللا سللللللللللللا    م   يت للللللللللللال   و   بالد 

 فَسللللللللللللللللل ع  سلللللللللللللللللر ا أ  ا   ع  ي أ َتلللللللللللللللللش لللللللللللللللللم  عَ 
 

 ا  َ دللللللللللللللتَ  ي  ااَل َملللللللللللللل سللللللللللللللر  الع   ا   َجللللللللللللللوارت   
للللللللللللن   يلللللللللللله  ي    ل لللللللللللل ل  َيلللللللللللل  فللللللللللللا وارت   وض  ه 

لللللللللللللللللللللله  إال    ا جَ واضلللللللللللللللللللللل    وذ  ث لللللللللللللللللللللل    دأب 
 ضهلللللللللللللللا وت بلللللللللللللللا     ار  ت ْعلللللللللللللللَرض  األعَسللللللللللللللل

 ا وَسلللللللللللللللعلللللللللللللللَواذ  أ ا   باإلحَدللللللللللللللل شللللللللللللللله  م  
 
* * * 

ْسللللللللللللر  مْثللللللللللللر    َ َسللللللللللللَرْت   ضللللللللللللل: هلللللللللللل ا ع 
ْمللللللللللللل    ال لللللللللللللر و للللللللللللل  : عسلللللللللللللر  م    ملللللللللللللف 
  لللللللللللللللل ذا اإلمدللللللللللللللللار يللللللللللللللللوحي حوللللللللللللللللله

 

 سلللللللللللللللللللاحه  الفدللللللللللللللللللليه زرو   ور بلللللللللللللللللللا ْ  
لللللللللللللللللراة َوَ َيلللللللللللللللللا ْ   َسلللللللللللللللللع دْت  يللللللللللللللللله ع 
 مللللللللا لهلللللللل ا الع ْسللللللللر   للللللللي اإلحدللللللللا  بللللللللا ْ 

 
واذا كححان الخزححر قححد وفححق فحح  اجايححار البحححر الذححعري الححذي يدححسح بارححؾير  ححدة األسححف والشححدم عمححى 

 عؽ ضيق صدره  تالقافية السقيدة الا  عرر  وفق ف  اجايار فقد ، مامزى مؽ عسره
الظؾي : وىذا البحر يرمح لسقاصححد الجححد كححالفخر  وويمي،  ويم  الرم   ف  تجر ة الخزر دحر الكام 

                                 
الخامدحة  –، الييئحة السرحرية العامحة لمكاحاب ٕٖٙل  يشغر مفيؾم الذعر، دراسحة فح  الاحراث الشقحدي،  حابر عرحفؾر ص ٔ)

 م.ٜٜ٘ٔسشة 
 .ٕٖٛل الدابق ص ٕ)
 .ٖٔٔل الديؾان ص ٖ)
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ونحؾه ، كسا أنو مؽ البحححؾر كثيححرة االسححاخدام فحح  الذححعر العر حح ، ولححو  ححيرة واسححعة، إذ فيححو  ححرس واعاححدال 
الجاللححة والشابمححة والجححد والعسححق ، كسححا أن البدححيى ىححؾ أجححؾ الظؾيحح  فحح  الجاللححة وطححؾل نفححس ، وىححؾ دحححر 

 .لٔ)والروعة، إال أن الظؾي  أعدل مزاً ا مشو ، فسيو قؾة وعشف، ويرمح لرقيق الكالم"
 .لٕ) الظؾي مؽ  يقؾل مريًشا كيف أن عيؽ الرضا عؽ ك  عيى كميمة

  للللللللل   لللللللللي امتلللللللللداحي ممهللللللللل  بسح تلللللللللي
ب سلللللللللللايللللللللللدس أخللللللللللو الحقلللللللللللد الس    ايللللللللللا َور 

 ولمحلللللل    َعللللللْضن أ تشللللللي ال ضللللللف مللللللن حرلللللل 
ْ  بالقدللللللللِّ مللللللللا ر سللللللللف يللللللللد   رويللللللللدر ز 

 

ْقلللللللد     وأسللللللر   لللللللي ذملللللللي السرللللللر عمللللللل  ح 
   هلللللللللا بأصلللللللللباِ الللللللللل نوب عمللللللللل  َعْسلللللللللد  
  تبرلللللللللللللر   در ا عمللللللللللللل  القلللللللللللللرب والبْعلللللللللللللد
ْشللللللللد  للللللللر ح يقللللللللة مللللللللا ع   عملللللللل  ور   َتْخ  

 
 .لٖ) األصدقاءويقؾل مرؾًرا حدؽ العيد بيؽ 

 حدلللللللللن العهلللللللللد هللللللللل    ريحلللللللللةرعللللللللل    
َرر  إذا  وملللللللللللا ال مللللللللللل  الفرلللللللللللح  سلللللللللللوى د 
لللللللللنْ  ْ لللللللللرى تثضلللللللللر م   ورب   رلللللللللضد  هلللللللللاج ذ 
  رللللللضد  للللللدا مللللللن أ ْ لللللل   أرض  نذللللللأت  للللللي

 

  ألقلللللللللللف عمضشلللللللللللا ملللللللللللن ح هلللللللللللا  را لللللللللللدا 
 ت  لللللللف عمللللللل  القر للللللللاس صلللللللارت    للللللللدا
 تبللللللللللاريه شللللللللللو   مللللللللللا يلللللللللل ي   الج مللللللللللدا
مف  القرلللللللللللللا دا باهلللللللللللللا ال َعلللللللللللللد   مهلللللللللللللاد  ر 

 
للللللللللْدنا سللللللللللراك  للللللللللا َحس   يللللللللللوذ وا ضللللللللللَف  ادم 

  معلللللللللللللف عمضشلللللللللللللا واشلللللللللللللتيا ي لتلللللللللللللون 
  أهلللللللللديف  ا لللللللللات  ملللللللللن األنللللللللل   السلللللللللا
 لقضللللللللللف  م يللللللللللار األريلللللللللل  اللللللللللل   ح لللللللللل 

 

 عملللللللل  ال للللللللا ر السيسللللللللو  لمحلللللللل   اصللللللللدا 
لللللللللللل  ي وا  للللللللللللدايقملللللللللللل    سللللللللللللرا  للللللللللللْضَن  ش  

 ب لللللللللللرت  لهلللللللللللا  لللللللللللضن الخسا لللللللللللل ناشلللللللللللدا
ا ووالللللللللللللللدا  بدللللللللللللللضرته الحدللللللللللللللشا   للللللللللللللدًّ

 
 الؾد، وصيانة العيد. فاألبيات تسيض رقة وعذو ة وتعكس صدق

تجر اححو عمححى الشغححام الخميمحح  السعيححؾد الححذي ياسيححز  سححاغ معغححؼمؽ الجححدير دالححذكر أن الخزححر وان     

                                 
 م.ٕٜٛٔالثانية  –دار السعارف  ٕٜٖية ف   عر دعر  الخزاع  د/ عم  إبراهيؼ أبؾ زيد ص ل الرؾرة الفشٔ)
 .ٗٛل الديؾان ص ٕ)
، تحيححة السقححام الشرححؾي ومشا ححاة  ٚٓٔ، ويشغححر عمححى سححري  السثححال مقظؾعححة الاؾاضحح  والكرححر ص ٚٛ: ٘ٛل الدححابق ص ٖ)

 وما دعدىا والا  مظمعيا: ٖ٘ٔالرسؾل ص 
ًعا  معا أحيػ واآلماق ترس  مد  ك ن  أحدو دالدالم ُمَؾدِّ

 ... الخ. ٜٖٔواألبيات مؽ ص  
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 . لٕ) ، والسر  لٔ) كالسؾ حالاجديد  مؽ صؾر صؾرعمى   اء بؾحدة الؾزن والقافية، فان دعزيا
ا عححؽ غيححره دححالاشؾا والاححآلف بححيؽ القححؾاف  مسححا ، لاسححايز ىححذا الشححؾ ، اعرنا إلى الشدج عمى نغام السؾ ح مي   ولع  

يعظ  األبيات إيقاعا مؾسيقيا واضحححا دحيحح  ترححدو السؾ حححة وك نيححا معزوفححة مؾسححيقية تاجححاوب األنغححام فيسححا بيشيححا مححؽ 
 .مؽ ناحية أسالفوما نغؼ عميو  عمىأن دامكانو الشغؼ ايزاح و  ،إميار مؾىراو .ورغراو ف  ٖل) ناحية أجرت 

 :لٗ) قريش ح عشد الخزر قؾلو ف  مظم  مؾ حاو صقر ومؽ نساذج السؾ 
 بلللللللللللا وَ ي الش  رلللللللللللمَ تَ  نفللللللللللل  الحلللللللللللر    خلللللللللللل   

 ليدلللللللللللللللللللللللف األخ لللللللللللللللللللللللار إال سللللللللللللللللللللللل ب ا 
 ا َجلللللللللللللليلللللللللللللا م بللللللللللللللا  للللللللللللللضن ظ للللللللللللللي أدع

للللللللللللسللللللللللللا اله  ن   إ جللللللللللللة  للللللللللللي س   جللللللللللللا ر الح  ح 
 أ للللللللللللللل  ت للللللللللللللل ل  إذا تقزلللللللللللللللي اللللللللللللللللد  ي 
  لللللللللللللللللل ذا  للللللللللللللللللف تجللللللللللللللللللار  ال و بللللللللللللللللللا 
 كشللللللللللللف  الزللللللللللللر اذ يسذللللللللللللي الهضللللللللللللد ي 

للللللللللللللل  يات  خلللللللللللللللار سهر ملللللللللللللللا لهللللللللللللللل   الد 
  ضللللللللللللر علللللللللللل ذ هلللللللللللل   حللللللللللللامي اللللللللللللل مار 

 غلللللللللللللللللاْر امه ذا  ملللللللللللللللل   يَ أتللللللللللللللللرى اللللللللللللللللللر  
  للللللللللللر   للللللللللللي األ للللللللللللا  رمحللللللللللللا َسللللللللللللْمَهبا 

 ال بلللللللللللللللا   وهلللللللللللللللو  لللللللللللللللاألع ل ال يمقللللللللللللللل
 

  بلللللللللللللللللللاليال ت   
 لمسعللللللللللللللللللللالي
 ومهللللللللللللللللللللللللاة  
 كالشبللللللللللللللللللللات
  لللللللي سلللللللبات
  للللللللي مجللللللللال
 لمشلللللللللللللللللللللللللل ال

لللللل  راب للللللي الح 
 بالتهلللللللللللللللللللاب
   ض هلللللللللللللللللللللللاب
 باختيللللللللللللللللللللال
 والعللللللللللللللللللوالي

 
 :ل٘)   او " تحيو الؾطؽومؽ أمثمو السر   قؾلو ف  مر ع

                                 
كسححا عرفححو ابححؽ سححشاء السمححػ " كححالم مشغححؾم عمححى وزن مخرححؾص ، وىححؾ ياحح لف فحح  األكثححر مححؽ سححاة أقفححال  –ل السؾ ححح ٔ)

اباححد  فيححو وجسدححة أبيححات ويقححال لححو الاححام ، وفحح  األقحح  مححؽ جسدححة أقفححال وجسدححة أبيححات، ويقححال لححو األقححرا . فالاححام مححا 
 داألقفال، واألقرا ما اباد  فيو داألبيات.

 مٜٜٗٔ, دمذق ٕ٘دار الظراز ف  عس  السؾ حات ، تحقيق، د/   ؾدة الركاب  ،ص  
ل أما السر  : فياحقق ف  أن تاحد ك  أر عة أبيات أو أ ظار ف  قافية واحدة، تخامحف ىحذه القافيحة عسحا قرميحا، ومحا دعحدىا ٕ)

افحق فيححو قافيحة الريحح  الرادح  أو الذححظر الرادحح  فح  كحح  مر عحة دحيحح  تحذكر ىححذه القافيحة فحح  الريحح  وىشحاك مححؽ السر ح  مححا ت
، الييئححة ٖٗالجححزء الثححان  ص  –مؾسححيقى الذححعر العر حح  حدححش  عرححد الجميحح   يشغححر: الراد  حاى نياية القريدة .
  م.ٜٜٛٔالسررية العامة لمكااب 

 . ٓ٘ل السر   نفدو ، صٖ)
 .ٖٚٔل الديؾان ص ٗ)
 .ٙٛٔل الديؾان ص ٘)
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بلللللللللللللل  تللللللللللللللون  ذات  ال  هللللللللللللللوْر  للللللللللللللا ر   حي 
 وا تلللللللللللر   لللللللللللي  معلللللللللللة تملللللللللللل القرلللللللللللوْر  
 مللللللللللا األنلللللللللل    للللللللللي أ للللللللللداح راح  تللللللللللدوْر 
 أ   التللللللللللللللي تمف حشللللللللللللللا  للللللللللللللي الرللللللللللللللدور
جلللللللللللللودْ   يللللللللللللا شلللللللللللللا   السْرَسللللللللللللي إالذ اله 
ْشللللللللللللَف لعهللللللللللللد  الجللللللللللللدود  و للللللللللللن  سللللللللللللا   
لللللللللللل    للللللللللللضن الجشللللللللللللود  يسللللللللللللرح  يللللللللللللَل الع 
لللللللللللللللودْ    أنلللللللللللللللف ال ت ْ هلللللللللللللللي  تمحلللللللللللللللضن خ 

 

وْر   لللللللللللللللر   َعْهلللللللللللللللد  الد 
لللللللللللللللللدور  أ ْنللللللللللللللللل   ال  
لللللللللللوْر   ملللللللللللا َ لللللللللللْضَن ح 
لللللللللللللللللللوْر   نلللللللللللللللللللار  الغض 
  للللللللللللللللللللل  القضللللللللللللللللللللود  
ضلللللللللللللللللَل األسلللللللللللللللللود    
 ضلللللللللللللللا ي ال لللللللللللللللرود
 ونقللللللللللللللللللللر  عللللللللللللللللللللودْ 

 
 د حححؾت ديؾانححو العديححد مححؽ الشسححاذج مححؽ ىححذا المححؾن قححو  :لٔ)األبيححات ونجححد عشححد الخزححر ميحح  إلححى تذححظير 

 :لٕ)راق العمؽ ذلػ قؾلو ف  تذظير بيايؽ ألحد  عراء   العروض
 نهارا عف  انقم  المضل   َ سَ        عث ته(  ب  الرسل ومن  د)سض   

م ف أمتل الع   و              و خارا( )كدف ال و   ها    س 
 والورى  ي  د  الجهل حيارى        به( )   إل  الشور ال     ف 

 ور نارا(أ ترض  أ  يرضر الش   )       تد و حوله   تم  نار الغي   
دع  برياححيؽ إلححى الذححاعر مقارحححا تذححظيرىسا ف  ححاب اقاراحححو  قد تؾنسء وكان أحد أددا قؾلو:لػ ومؽ ذ 

 :لٖ) ىساوىذان الرياان م  الاذظير 
 الضهود بسا  عمته  الية         (  خ ضر  ره  وأنف  ه  )وخ    

 (الع ضد   شذشة  ل ش  بأ  ال   )  وذ ر آل يعرب أين  انوا       
   تأ  (       حياة تحف سي رة السدودنفوس ه ا الخم )وأ   

 الدجود( ف      )لغضر إلهها ذل   عف لها  قد استحم  َز و   خَ 
 

                                 
ل الاذظير ىؾ:  أن يعسد الذاعر الى أبياتٍ  لغيره فيزّؼ إلى كح   حظرٍ  مشيحا  حظرًا يزيحده عميحو عجحزا لرحدر ، وصحدرا ٔ)

، دار الكاحححى العمسيحححة ،  ٍ ٕٗٔلعجحححز، يشغحححر ، ميحححزان الحححذىى فححح  صحححشاعة  حححعر العحححرب ، الدحححيد أحسحححد اليا حححس  ، ص
 م.ٜٜٚٔبيروت لرشان ، 

 .  ٓٓٔص ل الديؾان ٕ)
 .  ٕٜل الديؾان ص ٖ)
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 القا ية: -
لمقافية ارتباط قؾي دالسعشى الذي يحاكيو الؾزن دالرؾت ، فيحح  مركححز ثقحح  فحح  الريحح ، وفححؾق ذلححػ تعححد 

. وليححا دور فحح  ت كيححد لٔ) ياياححوونإن صححح  اسححاقام الححؾزن وحدححش  مؾاقفححو  ،دسثادححة حححؾافر الذححعر ومؾاقفححو
لمححؾزن فحح  الريحح  ويشبغحح  عمححى الذححاعر أن يعشحح  دقافياححو ومححا يقحح  فييححا ،  السعشححى داعابارىححا الشيايححة البححارزة

ويراعد ف  قؾافيو عسححا ال يكححؾن لححو وقحح  فحح  الححشفس دحدححى الغححرض مححؽ ناحيححة، و حدححى تشاسححى الححؾزن مححؽ 
الم عمححى لفححظ كريححو أو معشححى مشفححر لمححشفس عسححا قرححدت ناحية أجححرت، فيشبغحح  أن ياحححرز فييححا مححؽ قظحح  الكحح

 .لٕ)إمالاو إليو، أم مي  ليا إلى ما قردت أن تشفرىا عشو"
 إلخ.فيقال ميسيححة أو رائيححة أو داليححة... القريدة،وحرف الروي أىؼ حروف القافية، فيؾ الذي ترشى عميو 

ة الجحححرس لذيححذة الحححشغؼ، سحححيمة أحسححد الذحححايى أّن "ىشحححاك حححروف ترحححمح لمحححروي فاكححؾن  سيمححح /ويححرا األسحححااذ
الاشاول و خاصة إذا كان  القافية مظمقة، مححؽ ذلححػ اليسححزة والبححاء والححدال والححراء والعححيؽ، والححالم دخححالف نحححؾ 
الثححاء والححذال والذححيؽ والزححاد والغححيؽ فانيححا غريبححة ثقيمححة الكمسححات، فكححان اجايححار الححروي مححؽ مقححاييس الذححعر 

 .لٖ)سقيؼ الذوق أو مارش "  الدقيقة وال يخالف الجسي  الس لؾف إال
و سا أن لمقافية ىححذه األىسيححة فقححد أوالىححا الخزححر عشايححة كريححرة، وحححرص عمححى أن يحقححق ليححا قححدًرا كريححًرا   

مؽ العذو ة الا  تظرب األذن وتمذ الدس ، فقد أحكسيا وعش  باشاسريا وانزححباطيا وحححرص عمححى اطرادىححا، 
 حاى يحقق ليا وقعا وت ثيرا تدامذه األذن،

 وعدد مرات اساخداميا وندرايا السئؾية ف  الجدول الاال : ،كؽ حرر حروف القافية ف  ديؾان  اعرناوأم
 الشدبة الس وية عدد األ يات حر  القا ية
 %ٛٙ.ٓٔ ٕٚٔ الدال
 %ٜٙ.ٜ ٜٚٔ السيؼ
 %ٙٗ.ٛ ٕٚٔ الشؾن 
 %ٕٖ.ٛ ٜٙٔ الراء
 %ٖٙ.ٚ ٘٘ٔ الباء
 %ٖٛ.ٚ ٓ٘ٔ الالم
 %ٔٚ.٘ ٙٔٔ الياء
 %ٔ٘.٘ ٕٔٔ القاف

                                 
 .ٜٕٖ ابر عرفؾر ص  –ل مفيؾم الذعر، دراسة ف  الاراث الشقدي ٔ)
 –دار الكاححى الذححرقية  –نقححاًل عححؽ مشيححاج الرمغححاء وسححراج األددححاء، تحقيححق دمحم الحريححى ابححؽ الحؾ ححة  ٖٕٓل الدححابق ص ٕ)

 ٕ٘ٛص  ٜٙٙٔتؾنس 
 م.ٜٗٙٔالسررية، القاىرة،  ، الشيزةٕٖ٘ص أصؾل الشقد األدب ، األسااذ / أحسد الذايى،ل ٖ)
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 الشدبة الس وية عدد األ يات حر  القا ية
 %ٚٔ.ٗ ٔٓٔ األلف
 %ٚٔ.٘ ٘ٓٔ الحاء
 %ٖٗ.ٗ ٜٓ الكاف
 %ٛٔ.ٗ ٘ٛ العيؽ
 %ٓٔ.ٗ ٖٛ الااء
 %ٗٗ.ٖ ٓٚ الفاء
 %ٙٚ.ٕ ٙ٘ الياء
 %ٕٔ.ٕ ٖٗ الديؽ
 %ٓٔ.ٔ ٕٕ الراد
 %ٗٛ.ٓ ٚٔ الجيؼ
 %ٜٙ.ٓ ٗٔ الغاء
 %ٜ٘.ٓ ٕٔ الظاء
 %ٜ٘.ٓ ٕٔ الغيؽ
 %ٜٖ.ٓ ٛ الؾاو
 %ٕ٘.ٓ ٘ الثاء
 %ٕ٘.ٓ ٘ ؽالذي
 %ٜٔ.ٓ ٗ الخاء
 %ٜٔ.ٓ ٗ الذال
 %ٜٔ.ٓ ٗ الزاي
 %ٜٔ.ٓ ٗ الزاد

  ياأىس مؽ عدة سسات لياعؽ  القافية عشد الذاعرقد أسفرت دراسة و 
 وحدة القافية .مؽ  الشغام االتباع  القديؼ فييا الازام الذاعر -
لححححروف قؾافيحححو عمحححى الشححححؾ  ومكحححؽ ضحححبى اسحححاعسالأ، و  وىشحححاك اجحححاالف فححح  ندحححبة  حححيؾا القافيحححة فححح  ديؾانححح -
 الاال :
: الححدال والسححيؼ والشححؾن والححراء، حيحح  ترححيؽ أن مجسححؾا ىححذه  الارتيححى عمححىوىحح  حححروف كثيححرة الذححيؾا  -

 . الدابق سث  ندبة عالية دالشدبة لغيرىا كسا ىؾ مؾضح دالجدولتالحروف ف  قؾافيو 
سيححز دقححدرتيا عمححى االنظححالق دون تعثححر وحروف الروت " الراء والسيؼ والشؾن" مؽ حروف الذالقة الا  تا
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 .لٔ)ف  تمفغيا ، ولسرونايا وسيؾلة الشظق بيا كثرت ف  أبشية الكالم
 .لٕ)الذعراء إلى اساعسال ىذه الحروف يعؾد إلى كؾنيا مؽ األلفاظ السجيؾرةكثير مؽ  ولع  مي  

 .ٖل)لخاص الذي يسيز دو الكالم مؽ الرس "إذ لؾال ذلػ لفقدت المغة أىؼ عشرر فييا وىؾ تش يسيا ومؾسيقيايا ورنيشيا ا
األصؾات الذديدة االنفجارية ومشيا " الباء والااء والجيؼ والدال والقاف" تؾعيفا  يدا  الذاعر كسا وعف

 ،ف  كثير مؽ قرائده ومقظعاتو.
 حح  أن  ححاعرنا سححار عمححى نيححج سححادقيو فحح  الرشححاء الرححؾت  لقؾافيححو فحح   ترححيؽوت سيًدححا عمححى مححا سححرق 

مكشاححو مححؽ  غزيححرةمادة لغؾيححة مؽ ومقظعاتو ، وىذا يررىؽ عمى اماالكو ألدوات بيا قؾام الذاعرية،  قرائده
 .مؽ القؾاف و األندى ألوفق ل هاجايار حدؽ  الاررف ف  قؾافيو ، و

 .فيو وتاشؾا قؾاف  الخزر بيؽ اإطالق والاقييد، تبًعا لمغرض الذي يعالجو والدرى الذي دفعو إلى القؾل
مححؽ السقيححدة اانححالسظمقححة  كانحح  أكثححر  ححيؾًعا ودور القافيححة الخزححر قححد نححؾا فحح  قؾافيححو، فححان  واذا كححان ، ويححرا د/ ًً

العر    اءت قؾافيححو مظمقححة ألن القافيححة السظمقححة أوضححح فحح  الدححس ،  %مؽ الذعر ٜٓإبراهيؼ أنيس أن " قريى مؽ
 .ٗل)ف  أن تدس  دعد الروي  يئًا آجر"واآلذان قد أل

 .ة والعغةحيالشر و عر الظريعة و ،الذعر الؾطش  و  العااب ، والسديح، والرثاء،ك ،كثيرة  مؾضؾعاتوقد عالج  قؾافيو 
ف  جمق تجر ة  عرية معادلة لاجر او الحياتية وىؾ يردأ ويعيد فحح   -إلى حد كرير –فق الخزر قد و و     

غرب لإلسالم والسدمسيؽ فحح  و يان ما يحيكو ال ،وبيان مؾقفو مؽ االحاالل، وما يشبغ  عمى السدمسيؽ حيال
، وطالسححا حححذر وأنححذر ونرححح ووعححظ، وكثيححًرا ؾايححة  اى البقاا، وما يشذده ف   ي  حاد عؽ اليدايححة إلححى الغ

 ماعرر عؽ حزنو واغارادو جاصة ف  الفارة الا  قزاىا ف  مرر.
 : ل٘) دالقاىرةيقؾل ف  دائياو ف  افاااح  مدات " السجس  المغؾي" 

 أسلللللللللللرابا سشللللللللللليالملللللللللللا ز ْللللللللللللف تقتلللللللللللش  
 ةحللللللللللللللل هلللللللللللللللي  شلللللللللللللللاؤر بالرملللللللللللللللال  راي  

  عللللللللل ذ تذللللللللل و اللللللللللدهر شللللللللل وى  لللللللللا ن  
.................... 

لللللللللللفا أكو    بلللللللللللااوتلللللللللللدير ملللللللللللن َخْسلللللللللللر الر 
للللللللل ابل  ب  خزلللللللللابادلللللللللْف ملللللللللن الللللللللل  ه  الس 

 خ فللللللللللف يللللللللللد الترحللللللللللال مشلللللللللله صللللللللللحابا
............................ 

                                 
 .ٛ٘ص  ٔل معجؼ العيؽ ج ٔ)
ل والحروف السجيؾرة ى  الا  تشقحبض عحؽ الشظحق بيحا فاححة السزمحار فيقاحرب الحؾتران الرحؾتيان أححدىسا محؽ اآلجحر. فقحو ٕ)

 .ٕٓ، واألصؾات المغؾية ص ٕٗٗالمغة وجرائريا ص 
  .ٕٗٗل فقو المغة ص ٖ)
 .ٕٛ٘، ص .الظبعة الخامدة-إبراهيؼ أنيس. مكابة األنجمؾ السررية مؾسيقى الذعر. د/لٗ)
 وما دعدىا. ٖٕل الديؾان ص ٘)
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لللللللللللن لللللللللللر   م   آ   ترلللللللللللد  ملللللللللللا  شلللللللللللا   الذ 
 عفللللللف الحيللللللاة و للللللدت مللللللن أسللللللفي عملللللل 
 ملللللللللللللللن ذا يش  شلللللللللللللللي  مهجلللللللللللللللة ممهللللللللللللللل  
للللللللللْتَ  تحللللللللللف سللللللللللسا شا  أنللللللللللرى السيللللللللللا  الق 

 

 (1)َمْجلللللللللللللد  وأوشلللللللللللللل أ  يرلللللللللللللضر يبابلللللللللللللا
    شلللللللللللللللرابايأسللللللللللللللل المجلللللللللللللللد  ترلللللللللللللللد  

 عللللللللللللن الحذللللللللللللا أوصللللللللللللابا هنبللللللللللللأ يلللللللللللل ي
 لٕ) عبابللللللللللللللاشللللللللللللللفا ة ونللللللللللللللرى الثسللللللللللللللاد 

 
قف الشفد  يجد الذاعر فيو ماشفًدا لمسؾ  ،ىؾ حرف  ديد االنفجارإذ فحرف الروي الباء غش  دالرنيؽ، 

ىححذه القرححيدة وىححؾ  لٖ)الححردف  ، وقححد دجحح يرغى فيو إيرال صؾتو إلى مؽ يريد إيرالو إليو والذيالعشيف 
 ححدة عيححؾر إيقححاا الححروي ،كسححا أن  و  وضححؾحيا ف سرى ى القافيةفالسد  األلف وو ؾد حرف حرف -ىشا-

وىذا ،دححية والذححعؾرية لمسشذححبالظاقححة الشف  إطالححة الؾقححؾف فحح  نيايححة الريحح  الذححعري يدححاعد عمححى إجححراج كامحح
 .يوداءىا والجؾ الشفد  الذي يديظر عمآيريد الذاعر  ا لمؽ   نو أن يحدث تشاغسا م  السعان  ا

يكاد يخمؾ ديؾان الخزر مؽ العيؾب السخمة دجسال القافية واسححاؾائيا ، إذا اسححاثشيشا " الازححسيؽ" الححذي و 
عححانى الذححعر مشححذ صححغره ووقححف عمححى عيؾ ححو ومححا  ، وال غححرو فذححاعرنا أديححى أريححىكثيححرا وقحح  فيححو الذححاعر

 يداجاد مشو وما يدايجؽ.
 :لٗ) قؾلوومؽ نساذج تزسيشاتو 

 وملللللللللللا الحلللللللللللاد  بذلللللللللللعر أ لللللللللللي  لللللللللللراس
 بأعللللللللللل ب ملللللللللللن صلللللللللللدى  مللللللللللل  تهلللللللللللادى

 

بابلللللللللللللللا   (5)و لللللللللللللللد حبدلللللللللللللللف أناممللللللللللللللله الر 
 عمللللللللللللل   لللللللللللللرس  يخلللللللللللللِّ بللللللللللللله  تابلللللللللللللا

 

                                 
 لالَيَباُب : الَخراب و الَيَباُب: الخال  ال   َء فيو.ٔ)
 ل القاؼ:  س  األقاؼ: وىؾ األسؾد. الثساد: الساء القمي  ال مادة لو.ٕ)
ف السححد ، ) األلححف ،الححؾاو ، اليححاء ل وفحح  معجححؼ السعححان  الجححام  ل الححردف ىححؾ : أن يدححرق حححرف الححروي حححرف مححؽ حححرو ٖ)

عرل : حرُف ِليؽ ومٌد يق  قر  الروّي ماراًل دو والجس  : َأرداف ، ْدُف )ف  الذِّ  الرَّ
 .ٖٔل الديؾان ص ٗ)
َ ع ، )٘) مل.  ٜٛٙ - ٕٖٜىح /  ٖٚ٘ - ٕٖٓل السقرؾد دو : أبؾ فراس الَحْسَدان  الحارث بؽ سعيد الحسدان  الاغمر  الرَّ

 اعر وقائد عدكري حسدان ، ابؽ عؼ سيف الدولة الحسدان  أمير الدولة الحسدانية الا   سم  أ زاء مؽ  سال  
العراق وكان  عاصسايا حمى ف  القرن العا ر لمسيالد. ُأِسر ف  إحدت السعارك م  الروم امااز  عره ف   سؾريا و

أحد أتباا سعد الدولة بؽ سيف الدولة.يشغر معجؼ الذعراء مؽ العرر األسر برومياتو ، مات قايال ف  صدده قامو 
، مشذؾرات دار الكاى العمسية ، بيروت، لرشان، و ٙ،ص، ٕم،كام  سمسان الجابؾري ،جٕٕٓٓالجاىم  حاى سشة 

، الر اب:  السؾسؾعة الحرة. ويكيريديا ٍف، َلُو إَطاٌر َجَذِر ّّ آَلٌة ُمؾِسيقيٌَّة ِمَؽ العاِئَمة الَؾَتِريَِّة، َوِىَ  ِعَباَرٌة َعْؽ ُصْشُدوٍق ُمَجؾَّ
ُؽ َوَترًا َواِحدًا َيْعِزُف َعَمى الرَّ ابِ َعَمْيِو ِقْظَعٌة ِمَؽ الِجْمِد، ِف  أَْعاَلُه ِمْفَااٌح َواِحٌد، وَ   َيَاَزسَّ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 :لٔ) وقؾلو
 لللللللو للللللل  أخللللللم وخلللللل  تثريلللللل  يرللللللول بلللللله

 يحلللللللللة  َملللللللللنْ لقملللللللللف: ال شلللللللللعر إال  لللللللللي  ر 
 

 عمللللللللي  نا للللللللد شللللللللعر  مللللللللن  شللللللللي م َزللللللللر 
 ي ضلللللللف  ملللللللن شلللللللقوة  األو لللللللا   لللللللي َسلللللللَهر  

 
 :ٕل) قؾلووقد يحااج تسام السعشى عشده إلى أكثر مؽ بي  و يذا يق  الازسيؽ عشده ف  ثالث أبيات أو يزيد، مؽ ذلػ  

للللللللْرَب الق للللللللا وال للللللللْضن  أ رلللللللل  مغانضشللللللللا  أس 
لللللللللن  إلللللللللل  السغشللللللللل  األنلللللللللي   وأيش قلللللللللي  أح 

للللللللللللللا  السدلللللللللللللال ل  وْعللللللللللللللَرةأعر   نلللللللللللللي  شاح 
 

 تسمضللللللللللللَف أندللللللللللللا  للللللللللللي رباهللللللللللللا لياليللللللللللللا 
 تجللللللللللللللوب  لسمقللللللللللللللا  القللللللللللللللرى وال يا يللللللللللللللا
 وأخفللللللللا  تمللللللللل ال للللللللي  أمدللللللللْف َدواميللللللللا

 
 تزحححسيشاتو معيبحححة لحا ححة الريححح  إلححى الريححح  الحححذي يميححو حاحححى يححاؼ السعشحححى الحححذي أراده دعححض ىححذا وان  حححاءت  

بيححد أنححو يحاححاج إلححى تفدححير أو تؾضححيح يقححؾم  بذاتححو ي  األول قائًسححا إذ قد يكؾن الر كذلػ، ليسكثير مشيا ، فالذاعر 
 .ٖل) عيًبا دو الري  الثان  ، فيكؾن الثان  ف  اقازائو األول كاقازاء األول لو، وما يق  مؽ ىذا الشؾا ال يعد

 :لٗ) قؾلوومؽ ذلػ 
 ملللللللللللللللللللن  لللللللللللللللللللادة   تلللللللللللللللللللاة ال تلللللللللللللللللللرج  

 تمقلللللللللللللللا  ملللللللللللللللن  تلللللللللللللللاة   ملللللللللللللللا  شلللللللللللللللفَ 
 

 يخ  ت شللللللللللللللللللي عمضهللللللللللللللللللا وأنللللللللللللللللللف َشلللللللللللللللللل 
 ذلللللللللللللللللللللللباب الغلللللللللللللللللللللللري  شلللللللللللللللللللللللرخولم
 

 :ل٘) وقؾلو
 ولللللللللللللي  الذللللللللللللعر بالرسرللللللللللللاذ يمللللللللللللو  
لللللللللللْسر     لللللللللللل الذلللللللللللعر الح لللللللللللي  ثقلللللللللللا  س 
 شللللللللللللللللللللللللعور   للللللللللللللللللللللللا ت    اتحللللللللللللللللللللللللاد  

 

للللللللل   الهلللللللللو  بحتلللللللللا   (6)ذراعلللللللللي ملللللللللن ير 
 تدلللللللللللللللللللللسضها القملللللللللللللللللللللوب إذا ن قتلللللللللللللللللللللا
 عللللللللللللل ذ  يدلللللللللللللحف  اإلرهلللللللللللللا  َسلللللللللللللْحَتا
(7) 

 
 السوسيق  الداخمية: -

                                 
 .ٖ٘ٔ، ٖٔٔ، ٖٕ، ويشغر ص ٖٔٔل الديؾان ص ٔ)
 .ٕٚٗ، ٕٙٗل الديؾان ص ٕ)
 ، ٜٚ، ٜٙل أوزان الذعر العر   ومؾسيقاه د/ دمحم أحسد فايد هيك  ص ٖ)
 .ٜٙل الديؾان ص ٗ)
 . ٖٗل الديؾان ص ٘)
 ؼ، ماٍض ف  األمر دعزيسة ثاباةل يقال: رُ   َصْسَرام: ُمَرسِّ ٙ)
 ل سح  الذ ء : اسا صمو ٚ)
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ايححار األلفححاظ الاحح  تعكححس  ححعؾره دسححا تحسمححو مححؽ تريؽ مؽ دراسة األلفاظ عشد الخزححر، حرصححو عمححى اج
 داللة معشؾية فؾق ما تحسمو مؽ داللة معجسية.

  حححدىااخيحححر مححؽ األلفحححاظ أي -دسحححا أوتححح  مححؽ حاسحححة فشيححة وأذن مؾسحححيقية  –إن  ححاعرنا  -ىشحححا –ونقححؾل 
 تشاغًسا. كثرىاتالؤما ، ومؽ الحروف والحركات أ

 ماسثمححة فحح  مشبعثححة مححؽ  ححرس الحححروف  وقى عححاىرة فالسؾسححيقى الداجميححة دسححا تذححاس  عميححو مححؽ مؾسححي
مححؽ ، و نفدححوتشبحح  مححؽ  ححؾ الاجر ححة ، ومؾسححيقى جسيححة الححخ ،  ،والارححري  ،الجشاس وحدؽ الاقديؼ  الاكرار و

اجايار الذاعر لكمساتو ، وما بيشيسا مححؽ تححالؤم فحح   يحدث مؽ حدؽ  وما الافاع  واالندجام بيؽ العشاصر
ر أذًنححا داجميححة وراء أذنححو الغححاىرة، تدححس  كحح  مذححكمة وكحح  حححرف وحركححة وكحح ن لمذححاع،الحححروف والحركححات 

 .لٔ) الذعراءبؾضؾح تام و يذه السؾسيقى الخسية يافاض  
 تجربته، والتي  ثر دورانها  ي  الداخمية عشد  السوسيق ومن صور ، 
ححححد ، جاصحححة الظؾيمحححة مشيحححا،  وكحححذلػ السرسحححمة مشحححو إلحححى ألٕ)فححح  مظحححال  قرحححائده الاقسيحححة والارحححري  -

أصدقائو، و تمػ الا  ألقاىا ف  مشاسبات جاصة، كذكرت السؾلد الشرؾي، وافاااح السجس  المغححؾي دالقححاىرة ، 
 .أو ف  تقريظ قريدة أو ديؾان أو نحؾ ذلػ

الحائية " ميشئا صححديقو دمحم الظححاىر بححؽ عا ححؾر بؾالياححو القزححاء، باححؾنس يقؾل مقسيا ف  مظم  قريدتو 
 . لٖ) هٕٖٖٔسشة 
 شاحلللللللللاعمللللللللل  القملللللللللوب  َ  ا   ِّ الهشلللللللللبَدللللللللل

لللللللللللل  ل ملللللللللللل ن   إيلللللللللللله  محيللللللللللللا الللللللللللللدهر إن 
 

ا دلللللللللللللللود   أعلللللللللللللللاد م     الحيلللللللللللللللاة صلللللللللللللللباح 
للللللللللل  احاملللللللللللا ا تلللللللللللر  ثغلللللللللللرر باسلللللللللللسا وض 

 
 و قؾل أيزا  ف  مظم  قريدتو " أت فمدظيؽ"مقسيا:

  نرلللللللللللل  البغللللللللللللاة عملللللللللللل  ذرار لللللللللللللوا 
 

  و دلللللللللللوا مرابعلللللللللللل الحدلللللللللللا  دملللللللللللا  
 

 

                                 
 دار السعارف. -، ط الااسعة ٜٚل ف  الشقد األدب /  ؾق  ضيفٔ)
 ل وتاحقق الاقسية ف  الذعر إذا كان الذظران معادالن أما الارري  إذا كان الذظران ليدا معادليؽ ٕ)

 ددقى المؾت بيؽ الدجؾل فحؾم  فاألول كقؾل الذاعر قفا نبػ مؽ ذكرت حريى ومشزل   
 والثان  كقؾل امر  القيس  

 قفا نبػ مؽ ذكرت حريى وعرفان       ورسؼ عف  آياتو مشذ أزمان 
 .ٜٕ، ٕٔ، ٖٔ، ٜ، ويشغر أيًزا: ص ٙ٘ل الديؾان ص ٖ)
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 :لٔ) ويقؾل مررًعا
 هسللللللللللللللا الدللللللللللللللهسا يذللللللللللللللتهيا  َمْرملللللللللللللل 

 
 ومللللللللللللا  للللللللللللل الدللللللللللللهاذ يرللللللللللللضد عسللللللللللللرا 

 
 لٕ)ويقؾل أيزا مررعا:  

  ن محدود  ضْ و ل أ ن    ات ال َ               رسول السوت موعود   كل امرئ  
ولع  وقؾف الذاعر عمى ما يحدثو ك  مؽ الاقسية والارري  مؽ تشاغؼ وتشاسى مؾسيق  بيؽ عروض 

عمييسححا . ورغححؼ كثححرة الاقسيححة والارححري  فحح   الريحح  وضححر و، مححؽ أثححر فحح  نفححس السامقحح  ،كححان وراء حرصححو
 مؽ الرشعة والكمفة. ا، جالياعفؾي ا اء طّيعفانو مظال  قرائده،

 الت رار: -
فححح  تجر حححة "الَخزحححر" فاجحححده يكحححرر المفحححظ درحححيغاو أو درحححي   أبحححرز صحححؾر السؾسحححيقىيعحححد الاكحححرار محححؽ 

ق ىححاتيؽ الححداللايؽ يعححد مححدًدا لمرححؾرة، مخامفة، وال  ػ أن الاكرار لو داللة نفدية فؾق داللاو الرؾتية، وفؾ 
 ونبًعا فياًضا لخرؾ ايا، ومؾلًدا لمفكرة الا  يريدىا الذاعر.

 :لٖ)اسسعو يقؾل
 َ  لللللللللاة   لللللللللَدت ت لللللللللو   الَفللللللللل َة َخسيَرلللللللللة  
َ نللللللللة   للللللللا َحَدللللللللْف مللللللللا  م   رعللللللللف  للللللللر َرْ ب 
 وعلللللللادت تذللللللل  الجلللللللو وهلللللللي ت لللللللل ملللللللن 
لللللللللللللللللا م   َرمللللللللللللللللل  الش ا لللللللللللللللللل  مشهلللللللللللللللللا  واد 

 راب  وآذنلللللللللللللْف أَلللللللللللللل    هلللللللللللللا هللللللللللللل   ا تللللللللللللل
للللللللْرب  مللللللللن األْنلللللللل   للللللللا ر    وَمللللللللر   هللللللللا س 
للللللللللللللر  شاَحلللللللللللللله   ك ْ  مللللللللللللللن ذا ي عض   أناشللللللللللللللد 
لللللللللللل إنهلللللللللللا  أ ضلللللللللللر  إلللللللللللل  ز ْ للللللللللل  الحواص 
 وال تلللللل  روا الرلللللل   اللللللل   اسللللللتسشه الق للللللا

ها   إللللللللل  روَضللللللللة   اَ للللللللف و للللللللاَب صللللللللَباح 
هللللللللا للللللللمو  ارتياح   (4)ربللللللللا  للللللللْضَن أحشللللللللا   الز 

 هللللللللللا عملللللللللل   ضللللللللللدا  النللللللللللف رياحهللللللللللاع 
هللللللا  (5)وللللللل  يللللللدر رامللللللي الش للللللل أيللللللَن َمَ اح 

هللللللللللللللللا  ذ كللللللللللللللللا    ترحللللللللللللللللال    للللللللللللللللال ن واح 
  رلللللللاحف و للللللللْد أْ لللللللدى عمضهللللللللا صللللللللياحها
هللللللللللا  (6)م وحللللللللللة   للللللللللي الَقْفللللللللللر    للللللللللد   َشاح 
سلللللللاص  وأخذللللللل  أ  يحلللللللضن ا تياحَهلللللللا  (7)خ 

ها لللللللللللللا  أنللللللللللللل ال ال ضلللللللللللللور شلللللللللللللحاح    شاح 

                                 
 .ٜٜل الديؾان ص ٔ)
 .ٙٚل الديؾان ص ٕ)
 .ٓٙل الديؾان ص ٖ)
 ر ا : زاد ونسا. –ل السزنة: السظرة ٗ)
 مظاحيا: مكان الدقؾط. –ل الشاب  : صان  الشبال ٘)
 لمظؾحة : الا  طؾح بيا ف  األرض أي ذىى بيا.ٙ)
 لزغى :  س  أزغى وىؾ صغير الريش والذعر .ٚ)
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د   لللللللللللْرب  راحلللللللللللة م ْدلللللللللللع    سلللللللللللد  إلضهلللللللللللا الد  
 

هللللللللللا  وَ للللللللللاَر   َهللللللللللا حت لللللللللل  حساَهللللللللللا َمراح 
 

نالحظ ف  الرؾرة أن الذاعر كرر الكثير مؽ األلفاظ كمفغا  " طابحح   وطححاب" فحح  الريحح  األول، و" 
الشاب  والشر " ف  الري  الراد  "وصاح  وصياحيا" ف  الري  الدادس "و شاح و شاحيا" ف  الري  الداد ، 

ة دحيحح  لححؾ حححذف  لحيححف عمححى وال  ػ أن لمكمسة السكررة  وقعيا ف  الري ، وليا مدلؾليا ف  الرؾرة الكمي
السعشححى و ححار عمححى تسححام الرححؾرة  الاحح  يا ياىححا الذححاعر،  فظابحح  فحح  الريحح  األوْل تعكححس  سححال الروضححة 

 وغشائيا مسا كان لو أكرر األثر ف  إغراء ىذه القظاة مسا كان سربا ف  انذغاليا عؽ زغى الحؾاص .
داا دليحح  عمححى حقححارة السظمححى ودنححاءة الظبحح ، وفحح  تكححرار الشابحح  فحح  الريحح  الرادحح ، ووصححفو دالخاحح  والخحح

مححا فححؾق كسححا عكدحح  لفغححة " صححاح "  فحح  الريحح  الدححادس اليححؼِّ الححذي أطرححق عمححى ىححذه القظححاة، والرححياح 
 العؾز والحا ة. يعكدو مؽ طمى االساغاثة وانعدام الحيمة وانذغال البال يعكس مذاعر

ظححاة ضححذيفة كدححيرة ، ولححؾ ُحححذف أحححد ىححذه ولفححظ " شححاح "فحح  الريحح  الدححاد  يعكححس مححا يعشيححو الجشححاح لق
 الكمسات السكررة لزعف  الرؾرة وعجزت عؽ أداء ما ف  الشفس مؽ مذاعر وأحاسيس.

وقححد أثَّححر ىححذا الاكححرار عمححى الرححؾرة الكميححة ومححا يا يححاه الذححاعر مشيححا، فححالاكرار أسححيؼ دذححك  فاعحح  فحح  
لكدير الزذيف كسا يحدث أحياًنححا مححؽ ترؾير السؾقف برماو، وىؾل الحدث و دة وقعو عمى ىذا الظائر ا

حالة اليذيان الذي ييذي بيا مغمححؾم أو مفجححؾا فاححراه يححردد ألفاًعححا مكححررة أو ماذححابية تعكححس مححا بداجمححو مححؽ 
 وغميان فيخفف مؽ غمؾئو بيذا الاكرار. نفد  فؾران

ليححا حححؾارا حيؾيححا بيشححو و ححيؽ لفغا  قالؾا و قمشححا ثححالث مححرات ليعقححد  جالوف  قريدتو " دعض أمراضشا اال اساعية " كرر 
 ٔل) مؽ يرون صحة الؾاق  اآلن  وجظ  رأيو ورأي مؽ يرت رأيو فيدحض جالل ىذا الحؾار حججيؼ الؾاهيو يقؾل فييا:

 واإلبلللللللللللللا   لمذلللللللللللللر  الحساسللللللللللللة   أيعللللللللللللود  
لللللل  ر  وهللللللو يدللللللضر  للللللي للللللالوا اسللللللتقاذ الذ 

 ملللللللا خزلللللللشا الخ لللللللوب ولللللللل  نلللللللرد  د  َذلللللللولَ 
................. 

 شا  لللللللللللللللانو  بلللللللللللللللا زلللللللللللللللات   وا    لللللللللللللللالوا د
 دلللللللللللشا بللللللللللله األ لللللللللللواذ  انت سلللللللللللف لشلللللللللللا س  

.................... 
 سللللللللللللللللاشللللللللللللللللا  ريلللللللللللللللل  رب  ضْ  للللللللللللللللالوا: حوالَ 

   تعللللللللللللللود ع تلللللللللللللله وي للللللللللللللته  العلللللللللللللل     
 زلللللللللا و لللللللللي ع يستللللللللله مَ   ح  نهللللللللل  الَفللللللللل

 إال العلللللللللللللل  و للللللللللللللرت  واديشللللللللللللللا دمللللللللللللللا  
................. 

 اللللللللللللدوا  و لللللللللللانو  اإللللللللللللله هلللللللللللو ريللللللللللل   
  ها   والللللللللد    للللللللي الذللللللللر  والغللللللللرب العدالللللللللة  

................ 
 ملللللللا نذلللللللا  علللللللارض  ي لللللللد  ر ا للللللل   لللللللد ت  

                                 
 . ٖٔ:ٚٔل يشغر الديؾان صٔ)
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 ثشيللللللللله عللللللللللن  مشلللللللللا: اللللللللللر ي  الحلللللللللر ال يَ 
 

    أو ر لللللللا  إصللللللل ح شلللللللأ  الذلللللللع  خلللللللو   
 

كسححا كححرر لقححى صححديقو " الدححعيد أدححا دكححر" فحح  مراسححمة لححو ،أر حح  مححرات، يجححري مححؽ جالليححا حححؾاره ،    
 لٔ)ويردي فييا عؽ  رأيو ف " ديؾانو الدعديات.

وفحح  قرححيدتو" السعححارف والرححشائ " كححرر لفغححة" كشححا " أر حح  مححرات لححيعكس جالليححا أسححفا مسزححا وتحدححرا 
 لٕ)، يقؾل: عؾدتوعمى ماض زاىر مذرق عّز 

  لهجلللللللللللة    َ كشللللللللللا  شلللللللللللي اإلسللللللللللل ذ أصلللللللللللدَ 
 

  د  عهللللللللللللللللدا بالو للللللللللللللللا  ي  لللللللللللللللل وأصلللللللللللللللله   
 

.............. 
  شي  كشلللللللللا  لللللللللدور هدايلللللللللة ملللللللللا ملللللللللن َسللللللللل

 
 د دلللللللللللللللللللللللتو   وملللللللللللللللللللللللن أنوارهلللللللللللللللللللللللا يَ  إالَّ  

 
.................. 

م للللللللل معلللللللللار    كشلللللللللا بحلللللللللورَ     ملللللللللا ملللللللللن ح 
 

 د ترلللللللللللللللللللللللض  إال وملللللللللللللللللللللللن أ وارهلللللللللللللللللللللللا ي   
 

............. 
 لمرلللللللللللدور ملللللللللللن القللللللللللل ى   للللللللللل     كشلللللللللللا

 
  عقلللللللللللللللللدولواؤنللللللللللللللللا  ضلللللللللللللللللد الدللللللللللللللللعادة ي   

 
 : والجشاس  -

 لٖ) نداتو والا  أتى بيا ف  بيايؽ قؾلو:اومؽ مج
  للللللللللا   لللللللللل وس خسللللللللللر تللللللللللدير عملللللللللل  الر   
 و  حملللللللللللللل بعلللللللللللللد َصلللللللللللللو   عزلللللللللللللوا األنا

 

لللللللللللللللللللل   دام وتللللللللللللللللللللدعوه  بسجمدللللللللللللللللللللل الش 
  للللللللللللللللللللللللل     يغفلللللللللللللللللللللللللر لمشلللللللللللللللللللللللللدام  

 
 :لٗ)أيًزا قؾلو ف  رثاء زو او  ومن  شاساته

 لللللللللي شللللللللف  هضهللللللللات ال أندلللللللل  مللللللللوا ن    و 
 

 سغشلللللللللللللللللللللارمدلللللللللللللللللللللمية ال أ نللللللللللللللللللللل  إال ب   
 

                                 
 .ٕٗل الديؾان ص ٔ)
 .ٜٛل يشغر الديؾان ص ٕ)
 بيايؽ ، . ،  قد ي ت  الجشاس بيؽ كمسات ف  بي  أوٕٛٓل الديؾان ص ٖ)
 .ٔٚٔل الديؾان ص ٗ)
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 ،غيححر مححدت تفاعحح  الذححاعر دالحححدثتُ مؾسححيقى جسيححة  -كسححا ذكححر مححؽ قرحح  –ؽ السؾسححيقى الداجميححة عححويافححرا 
 وتكؾن ىذه السؾسيقى أعير ما تكؾن ف  ترؾير الاجارب الا  تشب  عؽ أسى مسض ويرفدىا الغزى.

 .لٔ) والغشى الؾفرمى صاحى عمؾن قروقد رأت قؾًما ي الشفس،يقؾل ف  الغؾاية وغمبة اليؾت عمى 
للللللللللللللللا   اشللللللللللللللللوا  رأوا  للللللللللللللللي  ف  لللللللللللللللله ذهب 
 كللللللللللللللأ  الت   للللللللللللللر نللللللللللللللار   للللللللللللللي ظلللللللللللللل ذ
لللللللللللللْر  ا  يللللللللللللدار  الغلللللللللللللي    لللللللللللللضن يديللللللللللللله ص 
 و   ملللللللللللللللللر  الرشلللللللللللللللللاد  بللللللللللللللللله تثشلللللللللللللللللف
 لحللللللللللللللللا   الغوايللللللللللللللللة مللللللللللللللللن  ريلللللللللللللللل 

 

ْ  الهللللللللللللللللراش     إليلللللللللللللللله و للللللللللللللللال  ْضللللللللللللللللَشه 
 وهللللللللللل  ملللللللللللن حلللللللللللول صلللللللللللفرت ه   للللللللللللراش  

  تغللللللللللس    ال لللذلللاشلللة والهللذللللللللللللللللاش  

للللللللللللللللف تحللللللللللللللللف  رَدتلللللللللللللللله  َر للللللللللللللللاش    و ذ 
 يشلللللللللللللللللال  بللللللللللللللللله  علللللللللللللللللاذ، أو ريلللللللللللللللللاش  

 
ؽ مدحححمػ الحححبعض، مسحححؽ يشجحححذبؾن نححححؾ ذوي الثحححراء فالقظعحححة تعكحححس محححدت أسحححف الذحححاعر وعجبحححو مححح   

الر ححححاد  طريححححق طريححححق هللا ير ححححدىؼ إلححححىسححححؽ يرغرححححؾن عيزىححححدون فحححح  مجالدححححة األتقيححححاء و  و ، وييذححححؾن لمقائححححو
فكمسححة " طا ححؾا " ترححؾر مذححيد ىححؤالء ومححا ىححؼ عميححو مححؽ نححزق وجفححة حححيؽ طريق الدححداد واالسححاقامة،  ،واليداية

، وكمسة " اليراش " تعكس حالة الاخاصؼ بيؽ ىؤالء القؾم لر بة كحح  مححشيؼ ىذا الغش  وما دحؾزتو مؽ مال ارأو 
 .الفراش الذي يماف حؾل الشاردمسا ف   يى ىذا الغش ، و بو حال ىؤالء  ىأن يكؾن لو الديؼ السعم

ححححال ىحححؤالء، أمحححا وقحححد أضحححاف إلححح  حدحححؽ اجايحححار األلفحححاظ ىحححذا  -وححححدىا -فكمسحححات السقظؾعحححة تعكحححس 
دو السذيد واسادعاه الحال، فحال ىؤالء السفاؾنيؽ كحححال الفححراش ييفححؾا إلححى الشححار لححياًل.  الاذريو الذي أنظقو

ؼ الغؾاية والر اد  يححا ويرححدو عميححو إليييححش و ك ن الغؾاية كحح س جسححر ييفححؾ إلييححا الؾلححؾا بيححا فوالري  الراد   دَّ
ثححار الذححاعر لبحححر الححؾافر واذا أضححفشا إي ،يدححاؾ ى الاشكيحح  واإىانححةوكحح ن الر ححاد عرححد أبححق ، سححيؼ االرتيححاح

والذي ىؾ " أليؽ دحححؾر الذححعر يذححاد إذا أريححد مشححو الذححدة، ويححرق إذا أريححد مشححو الرقححة والعذو ححة". ولعحح  سححيؾلو 
أن يححشغؼ نغساتححو فحح  اندححيابية  لححىإىحح  الاحح  حححدت دذححاعرنا  –تكفميححا مؾسححيق  ىححذا البحححر  والاحح  -الاعريححر
وطريعححة   ؾفيححق الذححاعر فحح  مالءماححو بححيؽ الححؾزن العروضححواذا  اوزنححا ت غيححره،وأن يححؤثره عمححى  ، واندححجام

مؽ الحححروف الاحح  ىؾ ف  اجايار حرف الذيؽ روًيا ، و   -أيزا-نجده قد وفق  ،الاجر ة إل  قافية األبيات
 ،وقمة ارتياحو لو ،ق  اساعساليا رويا لثق  مؾسيقاه ، ولع  ذلػ يعكس ثق  مدمػ ىؤالء عمى نفس الذاعر

 ، إذ أندححى الحححروف رويححا   - لٕ)  واالناذححارؾ الحححرف الححذي مححؽ صححفاتو الافذححوىحح -فكححان حححرف الذححيؽ 

                                 
 .ٕٕٔل الديؾان ص ٔ)
والافذ : ىؾ" اناذار الريح " اليحؾاء" داجح  الفحؼ" وتحدفق اليحؾاء الحامح  لمرحؾت بحيؽ وسحى المدحان دغحار الحشحػ واناذحاره ل ٕ)

محد الثحان  ف  الفؼ حاى ير  إل  مقدماو . يشغر الجام  الكرير ف  عمؼ الاجؾيد، ابؽ عم ، نري  بؽ عرد الحسيحد، السج
 . م ٕ٘ٓٓ، الفاروق الحديثة لمظباعة والشذر ٜٖٔص 
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، فردل أن يدعى اإندححان فييؼ السدمػ الؾ ي  ؽ أبشاء مجاسعو، وتفذ  ىذا ميعكس ما عميو  ريحة كريرة 
ياسمحححق الغيحححر ويماحححف ححححؾل ذوي الثحححراء والجحححاه ر بحححة فيسحححا فححح   دظحححرق مذحححروعة،  اىحححدا فححح  تحرحححي  رزقحححو

 أيدييؼ.
ىححراش، فححراش، ىذححاش، رقححاش، ريححاش،  الارتيححى: عمححىو الشغر ف  ألفاظ القافية ف  السقظؾعة والا  ىحح  

نجححد أنيححا عكدحح  السذححيد القررحح  باراتبححو الزمشحح  و سححا يحسمححو الر حح  مححؽ دعححؾة ضححسشية إلححى االباعححاد عححؽ 
بححيؽ ىححؤالء  الاخاصححؼ -ذكححركسححا سححرق أن  -ىححراش فحح  الريحح  األول تعكححس والزححاللة، فكمسححومجححالس الميححؾ 

البذا ححة واليححراش  الغشحح ، ولفغاحح حححؾل  افححافلواال فراش ف  الري  الثححان  تعكححس مذححيد الاحمححق ، وكمسةالغؾاة 
، ورقححاش فحح  الريحح  كمسا  كّذحح كسا عكد  حالة االرتياح الا  يذيذيا ىذا الغؾي.  ااف  الري  الثال  عكد

كسححا سححرق أن  -ام ورياش ف  الري  األجير عكدححاا ولفغاّ  طع هللا،الراد  حالة الزجر وقمة االرتياح لداع  
 ف  حقيقاو ال ياعدت ُطعسة أو أكمة.إذ ىؾ سا يايار ؾن أل مو يتفاىة الغرض وجدة السظمى ف -بيشا 

تكححرار حححروف ميسؾسححة كالدححيؽ   وقححد أ ححاد الذححاعر حححيؽ أحدححؽ تؾعيححف إمكانيححات المغححة الرمزيححة مثحح
، ولع  معايذة الذححاعر لمحححدث ورؤياححو ألمثححال ىححؤالء وىححؼ والا لؼوالزاي والراد الا  تؾح  دالحزن والذيؽ 

 بيؽ إقبال واددار كان أحد الؾسائ  الا  ساعدتو عمى حدؽ األداء و ؾدة الارؾير.
 ال شية اإليقاعية -
داعابارىا مدرك صؾت  ذات أىسيححة عغيسححة فحح  بحح  الحالححة الشفدححية الاحح  تكححؾن قححد  ال شية اإليقاعية إن

اناغام الشص الذعري دجسي  أ زائو ف  سياق كمحح ، ل " ٕ)اإيقاا د قردوي لٔ) ؾتية.غاص  ف  مدركات ص
أو سياقات  زئية تمائؼ ف  سياق كم   ام  يجع  مشيا نغامححا محدؾسححا أو مححدركا، عححاىرا أو جسيححا يارحح  

اححدفق دغيره مححؽ بشحح  الححشص األساسححية والجزئيححة، ويعرححر عشيححا كسححا ياجمححى فييححا " وااليقححاا فحح  أصحح  معشححاه ال
 والجريان، وىؾ الاؾاتر بيؽ حالا  الرؾت والرس 

، وآالممؽ ىسححؾم  الذاعر ياعاورما   عكدوقد  ،عاىر و ؾد لياف  تجر ة الخزر،  والرشية اإيقاعية
 .وأفراح وأتراح وعررت عؽ إحداساتو ، دالحروف والكمسات 

  إيجاد   ء مؽ الاؾاتر والادفق ف  تجر ة الذاعر، وتؾفيقو ف ياجسال إيقاعد تاسيزومؽ الشساذج الا  
 لٖ) ف  بشية الشص قؾلو.

لللللللللللللللي وَيحم لللللللللللللللو الَهلللللللللللللللَوى   أَيهَشلللللللللللللللأ  َعْيذ 
 َ َيلللللللللللا َلضلللللللللللَف   لللللللللللي َ للللللللللل   َهللللللللللل ا ال للللللللللل   

ل  وَعملللللللللللللللللي    َر  ضللللللللللللللللل      َول لللللللللللللللللي َعلللللللللللللللللاذ 
للللللللللللللل  ال َيللللللللللللللل  وب   للللللللللللللل   الَسللللللللللللللل َذ َحر   َيس 

                                 
 .ٜٜٛٔ، دار الذؤون الثقافية العامة، العراق،  ٜٖٓلرماد الذعر، عرد الكريؼ راض   عفر ، ص ٔ)
م، السؤسدحة العر يحة لمدراسحات والشذحر ، ٕٙٓٓ، األولحى ٖ٘ل  فمدفة اإيقاا ف  الذحعر العر ح ، د عمحؾي اليا حس ، ص ٕ)

 ،  لرشان . بيروت
 .ٖٚل الديؾان ص ٖ)
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 َو  لللللللللللللللي َعلللللللللللللللضن  َذاَر الر   ضللللللللللللللل   َ للللللللللللللل  ى
 

م لللللللللللللللللل     َهللللللللللللللللللا َوَيَحللللللللللللللللللار  ال    ضلللللللللللللللللل     ي 
 

  .الشفسإلى   سيال ومحرباأحدث إيقاعا  ،اتؾاترىو و جرس ألفاعف
 لٔ) الزمانيقؾل محذرا مؽ تقمى و 

 إذا   لللللللللللللللللللللللللللي ملللللللللللللللللللللللللللرح   ال تغلللللللللللللللللللللللللللل  
   تجم للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد وتمقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله  

 

 بللللللللللللللللللللللللللللا ال مللللللللللللللللللللللللللللا  ورح    َ َدللللللللللللللللللللللللللللبَ  
 بللللللللللللللللللللللللللللامهسللللللللللللللللللللللللللللا  فللللللللللللللللللللللللللللار و    

 
 باللللللللللللللللل  ملللللللللللللو  تقلللللشللللللللجللللللشلللللللللللللالسللللللللك             ها:  لللللللللل لللللللللللللمذه لللللللللفللللللللو إ  ترللللللللللللله

 لٕ) أيزا:ويقؾل     
 ه للل رب ف  لللفلللللللل  لأوة و لللللللللللمن ي دهي  ي نخ            ي لللللللللللللللمودت ف  للللحزو د مَ  ال الع ول  لللللللل 

 هللل   لللللللح  أ  لل  للل للللعلللللللللللوال التللله للللللل أ  ت                  للللللل   للللللللللللللا  تعلللللللللللد ازدهه و لللللللللل للأتح
 (3) :قائال ويرؾر  دة ألسو لسرض صديقو

 ن  للللللللللللللللللللللللللللللف  أنللللللللللللللللللللللللللللللل م وَ لللللللللللللللللللللللللللللل   
ْشلللللللللللللللف  السلللللللللللللللر    مللللللللللللللا ضلللللللللللللللر  للللللللللللللللو   
لللللللللللللللللللنْ   و للللللللللللللللللل  القملللللللللللللللللللوب أشلللللللللللللللللللد م 
لللللللللللللللللللللللللللل  إال ملللللللللللللللللللللللللللن ي ضلللللللللللللللللللللللللللف  ال خ 

 

 رتلللللللللللللللللللللللللا   م لللللللللللللللللللللللللي وان لللللللللللللللللللللللللب  ا 
 ض وزال علللللللللللللللللللن خملللللللللللللللللللي السللللللللللللللللللللرض
 و لللللللللللللللللللللل  الجدللللللللللللللللللللللوذ إذا عللللللللللللللللللللللرض
 إذا مرضللللللللللللللللللللللَف عملللللللللللللللللللللل  مزلللللللللللللللللللللل 

 
ر: ي تجربة  ي الرورة العزوية الوحدة   الَخز 

 ،الرؾرة الذعرية ف  الاجر ة األدبية عشد الَخِزر تخامف داجاالف طححؾل القرححيدة وقرححرىا مححؽ ناحيححة
الذاعر ف  الؾص  بيؽ  وقد وفق "          ،رت أو عدة أغراض مؽ ناحية أجوا اساليا عمى غرٍض واحد 
مححؽ معشححى إلححى آجححر، ومححرد  و غححرض، مححؽ غححرض إلححى االناقححال فييححا حدححؽ أالقرائد الساعححددة األغححراض و 

ووقؾفحححو عمحححى أدق  ،واماالكيحححا أقظحححاب نفدحححو ،و بيحححادححوتذحححب  نف ،تحححوفكر  وعسق،يحححةشفقحححدرة  الذحححاعر ال ، ذلححػ
 لٗ).السالددات الا  تر ى بيؽ األغراض 

                                 
 .ٜٖل الديؾان ص ٔ)
 .ٜٖٕ، ٕٛٓ، ٕٙٔ، ٕٗ.يشغر أيزا ص ، ٖٕٚل الديؾان ص ٕ)
 .ٕٙٔل الديؾان ص ٖ)
 .٘ٓٔل د. عم  صبح الرشاء الفش  لمرؾرة ص ٗ)
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عمححى ا قححد احاححؾت وجسدححؾن بياًحح ةسححبع ،وعححدتيا فقريدتو فحح  افااححاح  مدححات "السجسحح  المغححؾي " دالقححاىرة
 اسايميا دذكؾت  دعامة، فقد، وم  ذلػ يذعر القار  ددريان وحدة فشية ف  القريدة ثر مؽ غرض  عري أك

والثشححاء  ،ة السكرمححةثححؼ اناقحح  مشححو إلححى ترححؾير مكانححة مكحح ،طشححووحشيشو إلى و  ،وترؾير مؾقف الؾداا ،الدىر
وىححؾ  ثححؼ الححدجؾل إلححى الغححرض األساسحح  ،عمى عرب الحجاز، ودور الديف والقمؼ فحح  الجيححاد ونرححرة الحححق

 :لٔ)يقؾلفباسييد لظيف  العر ية،دور السجس  المغؾي ف  الحفاظ عمى المغة 
شللللللللللل  أْسلللللللللللرابا  ملللللللللللا زْللللللللللللف َتْقَتلللللللللللش    الس 
 ي هللللللللللللللل   شلللللللللللللللاؤر بالرملللللللللللللللال   راَحلللللللللللللللة  

هْ   َر شللللللللل وى  لللللللللا ن   عللللللللل ذ تذللللللللل و اللللللللللد 
للللللللللللللا أوَ ْدللللللللللللللف   للللللللللللللا إذ رأيللللللللللللللف ر ا ب   ر عب 

.................. 
حضلللللللللللللللل و   ْضلللللللللللللللَته    لَصلللللللللللللللَفر الس شب  للللللللللللللله لمر 

لللللللللللا  شللللللللللليعف  بلللللللللللال  ر   الدلللللللللللفضشَة شاخر 
ْ للللللللللل  ملللللللللللة  رارى هللللللللللل ا األسللللللللللل  ت   يللللللللللله ذ 

 أسللللللللللمو البقللللللللللا  سللللللللللوى تهامللللللللللة إنهللللللللللا
 ة الع للللللْرب األوللللللل  شللللللادوا عملللللل هللللللي هاللللللل

 وأمللللللللللللللده  وحللللللللللللللي الدللللللللللللللسا  بح سللللللللللللللة
   التلللللللاريخ ي ْسلللللللل عميلللللللل ملللللللنَعلللللللر  ج عمللللللل

  ر  للللللللللي صللللللللللدور محا لللللللللللتمقلللللللللل  مشللللللللللا
 ت مللللللن أسللللللفي عملللللل  عفللللللف  الحيللللللاة و للللللد

 ملللللللللللللللن ذا يش  شلللللللللللللللي  مهجلللللللللللللللة ممهللللللللللللللل 
 

لللللللللللفا أكوابلللللللللللاوتلللللللللللدي   ر  ملللللللللللن َخْسلللللللللللر  الر 
زلللللللللابا  لبَدلللللللللْف ملللللللللن الللللللللل ه   السللللللللل اب خ 
ْشللللللللله  صللللللللللحاَبا   خ فلللللللللف َيلللللللللد  الترحلللللللللال  م 

 عبابلللللللللا َحَسملللللللللف إلللللللللل  مرسللللللللل  الدلللللللللفضن
............. 

لللللللللللفضر ن عابللللللللللل س وا و للللللللللليَسللللللللللل  اهللللللللللل ا الر 
بلللللللللللللللاب      (2)بلللللللللللللللاحتللللللللللللللل  تلللللللللللللللوارْت بال  

 (3)وت يللللللللللللللد    ذ للللللللللللللرى العقضلللللللللللللل  لهابللللللللللللللا
 خ لللللللللللللللروا اللللللللللللللللب   ل بابلللللللللللللللا إذا كانلللللللللللللللف

 (4)هللللللللللللللاذ الش جللللللللللللللوذ ال اهللللللللللللللرات   بابللللللللللللللا
 ساسللللللللللللللوا  هللللللللللللللا األ دللللللللللللللاذ واأللبابللللللللللللللا
 خ لللللللللللللرات  هاتيلللللللللللللل الشفلللللللللللللوس عجابلللللللللللللا
لللللللللللل ابا  تجللللللللللللر   هللللللللللللا نْهللللللللللللر ال يللللللللللللا  ع 
 مجلللللللللللللللد ترلللللللللللللللد  ال أصلللللللللللللللي   شلللللللللللللللرابا

 ن الحذللللللللللللا أوصللللللللللللابانبلللللللللللأ يلللللللللللل يه علللللللللللل
 

 :ن فز  العمؼ قائالً ابيف    جذ يلغرضو األساس  ف  -كسا قمشا - سيدوي
 رمشللللللللا الدللللللللعادة  للللللللي الحيللللللللاة  ملللللللل  نجللللللللد
 والعمللللللللللل   لللللللللللالم ن الغلللللللللللري  ي ضللللللللللل   إ 
 ال خضللللللللللللر  للللللللللللي عملللللللللللل  وَعْتلللللللللللله  نقضبللللللللللللة  

 ا ضلللللللللللللللر السعلللللللللللللللار  لمدلللللللللللللللعادة بابللللللللللللللل 
ا لللللللللللللللللله وو ابلللللللللللللللللا  أنقضلللللللللللللللللف أ لللللللللللللللللداح 
 كذللللللللللفف عللللللللللن ال بلللللللللل  اللللللللللل مي  نقابللللللللللا

                                 
 وما دعدىا. ٕٔل الديؾان ص ٔ)
 ل الذباب: السؾجٕ)
 لعقيق: واد دغاىر السديشة السشؾرة ا -ل رام: مكان ف  الظريق بيؽ البررة ومكة السكرمةٖ)
 ل ىالة : الدارة حؾل القسر  س  ىاالت ٗ)
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 لام ا مهللللللللللللدوا لحزللللللللللللارة   للللللللللللد والعللللللللللللرب
 حزللللللللللللشوا العمللللللللللللوذ وأنعذللللللللللللوها بعللللللللللللد أ 
 هللللللللللللللي لجهللللللللللللللة ح ضللللللللللللللف  ش لللللللللللللل  دمحم

  لللللللللللللللن عرتهلللللللللللللللا  فلللللللللللللللوة  و لللللللللللللللرا ه الل
 مدلللللللحْف علللللللن الجفلللللللن الشعلللللللاس  روعهلللللللا
 ورأى ر لللللللللللللال العمللللللللللللل   يللللللللللللل  ت امملللللللللللللف
  اسلللللللللللللللللللتش فوا أال ي لللللللللللللللللللو  شلللللللللللللللللللعاره 

 نتزللللللللوانهزللللللللوا  سللللللللا تبغللللللللي ال رامللللللللة وا
 

 األملللللللللللللل  الحجللللللللللللللوَر و تحللللللللللللللوا األ وابللللللللللللللا
 ن األسلللللللللل  أ يابللللللللللاسللللللللللادت تذلللللللللل  ملللللللللل

    لللللللللللا  شاهلللللللللللا  لللللللللللي المغلللللللللللات و ابلللللللللللا
ا وه زلللللللللللللاباو عمسلللللللللللللا  تغللللللللللللل وا أ  (1)هلللللللللللللد 

 أ  ت للللللللللللللل در   لللللللللللللللضن المغللللللللللللللل  وت عابلللللللللللللللا
 لهجللللللللللللللللات  للللللللللللللللوذ سللللللللللللللللايرته  شابللللللللللللللللا
 ا لللللللللي اللللللللللدرس حلللللللللر  الزلللللللللاد واإلعرابللللللللل

للللللللللللللللا يلللللللللللللللللرد الراسلللللللللللللللليات   هبابلللللللللللللللللاع م 
 

 .عم  صبح وسائ   يدة لحدؽ االناقال د/  ووحدة السؾضؾا ووحدة السذاعر كسا يقؾل
 :لٕ)يقؾل ف  تقريغو  ديؾان الدعديات لمذاعر الاؾند  الدعيد أب  دكر و

لللللللللللْسر   لللللللللللل الذلللللللللللعر الح لللللللللللي  ثقلللللللللللا  س 
 شللللللللللللللللللللللللعور   للللللللللللللللللللللللا ت    اتحللللللللللللللللللللللللاد

 ل  خيلللللللللللللاأبلللللللللللللا ب لللللللللللللر  أعضللللللللللللل ر ملللللللللللللن 
 و للللللللللي الذللللللللللعرا  مللللللللللن ضللللللللللا ف خ للللللللللا 
ا للللللللللللراَح يخللللللللللللال  لهللللللللللللو القللللللللللللول  للللللللللللل  د 

للللللللللللللا  ن لللللللللللللل  ،وشللللللللللللللعر الع للللللللللللللرب ذو   ر ق 
للللللللللللللللا  لعللللللللللللللللل اللللللللللللللللل و  ال يدللللللللللللللللمو ن ام 

  للللللللللي صللللللللللفا    للللللللللا   للللللللللري  تللللللللللون و 
ا   للللللللل  ملللللللللن  هر  ع ْدلللللللللف   صلللللللللرو  اللللللللللد 

 أي هللللللللللللل   م لللللللللللللل   لللللللللللللي  للللللللللللل   فلللللللللللللل  
 تضهلللللللللللاوملللللللللللا هلللللللللللو  لللللللللللال مض  يسلللللللللللي  

ا  أبلللللللللللللا ب لللللللللللللر أخللللللللللللل ت تعضلللللللللللللد  مجلللللللللللللد 
 ل   البخللللللللللللللف يدللللللللللللللع  لم دللللللللللللللال وخلللللللللللللل

 اتلللللللللللللللللللتدلللللللللللللللللللسضها القملللللللللللللللللللوب إذا ن ق 
  عللللللللللللل ذ يْدلللللللللللللَحف  اإلرهلللللللللللللاَ  سلللللللللللللْحتا

  ضتلللللللللا رويحلللللللللو يلللللللللروِ  علللللللللن الهلللللللللدى 
 و اتتللللللللللللله الحقلللللللللللللا   وهلللللللللللللي َشلللللللللللللت  

شللللللللللد    هتللللللللللاويشفللللللللللو   للللللللللي م لللللللللل  ا   الر 
للللللللللللا واسللللللللللللت ع  شا هللللللللللللا إ  شلللللللللللل ف ر ق 

 القلللللللللْول َبْغتلللللللللا    ت حللللللللل ح عشللللللللله بعللللللللل
 نعتللللللللللللاو  للللللللللللدا  يزللللللللللللاهي الذلللللللللللله  

  لللللللللللللللر ن ت لللللللللللللللا  ملللللللللللللللاؤ  وا  شزللللللللللللللل
للللللللللللللل   ال م لللللللللللللللَل الغ  ريلللللللللللللللَد مقت لللللللللللللللاي س 

 (3) أمملللللللللللللود  تست لللللللللللللويذلللللللللللللدو  لللللللللللللوَ  
 ليلللللللللله سللللللللللْستاإهللللللللللوى  للللللللللاْب   األنللللللللللاة 

 الحللللللللللللللل ذ واإل لللللللللللللللداذ بخت لللللللللللللللا وسللللللللللللللل   
                                 

 ل أوىدا:  س  وىد وىى األرض السشخفزة ٔ)
 .ٕٗل الديؾان ص ٕ)

ه، أصحدر مجمحة ٖٚٙٔالدعيد أبؾ دكر: أديى تؾند ، ولد ف  مكشيؽ دالدحاح  الاؾندح  وتحؾفى دالعاصحسة تحؾنس سحشة  
 ديات مظرؾا ومؤلفات أجرت.تؾنس السرؾرة، لو ديؾان الدع

 تساى: تسظى  -أممؾد: الشاعؼ مؽ الشاس والغرؾن  -ل يسيس: يابخارٖ)
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يجححري فحح  عذو ححة  ف سححمؾ يا سححمس ،بدسححا تييحح  ليححا مححؽ أسححبا، حححدة العزححؾية لؾ ا اتحققحح  فييحح فالقرححيدة

 وىححذا يححدل عمححى ةدظححار ما و أفكارىححا ،الكمسححة وأجايححابيؽ  وترادىفييا اتداق كسا ويخمؾ مؽ الجسؾد،  ،وتحدر
 مكشاو مؽ الؾص  بيؽ األفكار. والا  فشيةال الذاعر قدرة

، عميححو دححالجؾدة أو الححرداءة ومشاط الحكؼ ، ر والذاعريةالذعف  الذاعر رأي  ،وتريؽ مؽ جالل القريدة
أثححر الحالحححة الدياسححية واال اساعيحححة عمححى الذحححاعر وناا ححو الذحححعري، ورأيححو فححح  و ، ووالسححشيج الرحححيح لقرضححح

مححؽ أصححدقائو  السبعؾثححة إليححوك  ىذه أسئمة أ اب عشيا الخزر مؽ جالل تقريغو لبعض القرائد  ، الخيال
 عؽ طريق السراسالت.

ذححعره أال للزاًما عمى مححؽ يشذححد الجححؾدة  وويرت أن ،ىؾ ما وافق عسؾد الذعر -ف  نغره –ر الجيد فالذع
وتسمححػ عميححو  ،وياذححب  بيححا فكححره ،فعميو أن يدير الفكرة ف  نفدو مراًرا حاى تخاسر ف  نفدو –ياعج  القؾل 

رغيححا فحح  صححؾرة محكسححة ثححؼ يف ،ثححؼ ياخيححر ليححا مححؽ األلفححاظ أدليححا عمححى أداء السعشححى ، سيحح  مذححاعره وحؾاسححو
 .ومذاعره لحالاومؾائسة 

عمححى صحححة السعشححى الحححرص ا ، وعمححييؼ أيًزححؽ الخيححال السجححشحعححويظمححى الَخِزححر مححؽ الذححعراء البعححد 
 ليؾت والزالل.اعر مظية ذد عؽ العر  فال ياخذوا البعد ك  البعالو .  اوواساقام

 .لٔ)ا ذلػ يقؾل مرؾرً 
 الرسرللللللللللللاذ يمللللللللللللو  بولللللللللللللي  الذللللللللللللعر 

لللللللللللْسر لللللللللللل الذلللللللللللعر ال  ح لللللللللللي  ثقلللللللللللا  س 
 شللللللللللللللللللللللللعور  للللللللللللللللللللللللا ت    اتحللللللللللللللللللللللللاد

 

 ذراعلللللللللللي ملللللللللللن يرللللللللللل   الهلللللللللللْو  بْحتلللللللللللا 
 اتدلللللللللللللللللللللسضها القملللللللللللللللللللللوب إذا ن قتللللللللللللللللللللل

   َسلللللللللللللللحتاهلللللللللللللللا عللللللللللللللل ذ يدلللللللللللللللحف اإلر 
 

   الدياسححح  واال اسحححاع  عمحححى الذحححعرمحححأثحححر العا –ا سحححمفً  كسحححا ذكرنحححا –وقحححد بحححيؽ الذحححاعر فححح  القرحححيدة 
 وأمححؽ اسححاقرار  عمييححادالشاحيححة الدياسححية ومححا  ، فرأت أن  ؾدة الذعر واسححاقاماو تاحح ثر دذححك  كريححروالذعراء
كحح  ذلححػ ، حاححى الفكححر الدححائد فحح  السجاسحح  حححؾل الذححعر ومقححاييس  ؾدتححو ،جححؾف وأأمححؽ مححؽ و  ،اضححظراب

 يؤثر ف  عسمية اإبداا ور ى الذاعر ذلػ دحالة الذعر ف  تؾنس قديًسا وحديًثا.
 ،لرحححة واالسححاقامة والدححير عمححى مححشيج األوائحح وا ،الرصححانة ،فاذا كان الذعر الاؾند  القديؼ أىؼ مححا يسيححزه

القائسحححة عمحححى  -وكحححان لدياسحححة االسحححاعسار   ،فاحححدنى ذوق الذحححعراء ،قحححد  حححافى ىحححذا السحححشيج ،فانحححو فححح  الححححدي 
 جظؾات عؽ مشيج األوائ . وارتدادهدور ىام ف  اندحار المغة العر ية و الاال  انحدار الذعر  –الاظري  

فحح  صححؾرة دقيقححة معرححرة تاسيححز باححدفق السعححان  وتحححدرىا  نقحح  تجر اححوقححد فوالذاعر كان صححادًقا محح  نفدححو 

                                 
 . ٖٗل الديؾان صٔ)
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الدححعيد أبحح  دكححر د نححو رصححيؽ  ححزل قححؾي يححذكرنا  واجايار أدق األلفاظ ألداء معانيو فقد وصف  عر صديقو
 .لٔ)دذر بؽ عؾانو العردي أمثال مؽ عر القدماءدذ

لححة والقححؾة والرصححانة، وعكدحح  كمساحح  الجزاسيحح  إلححى فالذححاعر يحح وت إلححى ركححؽ  ححديد فحح  الفححؽ الذححعري وي
 عرؾًسا ورصيشا ما يؾصف دو الذعر مؽ القؾة والرصانة.

 وقد عكس قؾلو: 
 تجاهلللللللللللللللللد  لللللللللللللللللي سللللللللللللللللل ضل ي تغضهلللللللللللللللللا 
 ت ا حللللللللللللللللله و لللللللللللللللللد  فحلللللللللللللللللف يلللللللللللللللللدا 

 

لللللللللللللللا وأمتلللللللللللللللا   (2) ريللللللللللللللل    اشللللللللللللللل  عو  
 بع ْدللللللللللللللللم  يسللللللللللللللللر األ للللللللللللللللوا  صللللللللللللللللست ا

 
إذ يحححاول ، السدححاعسر صححخًرا وحرححى مية اإبداا فيؾ يجاىد ف  طريق مألىححا سما ُيَعشيو صديقو ف  ع

مسححا  ،تجاىححد وتكححافح ،وت محح  مححا تعكدححو كمساحح ،ددياساو الغا سة طسس معالؼ العر يححة فحح  القظححر الاؾندحح  
والقرححيدة دفقححة  ححعؾرية وتجر ححة حيححة عكدحح   ،نيو الذاعر مؽ صعؾ ة الححشغؼ الرحححيح والقححؾل السدححاقيؼايع

 .آراءه ف  الذعر والذاعرية 
قؾلححو  اتدححاقا، بظححة األ ححزاء الاحح  يشححاغؼ فييححا القححؾل اناغامححا وتادححق فييححا أ ححزاء الكححالمومؽ الرؾر السرات
 :لٖ)قدرالفراق وطشو  ،وُحرق الؾ د ،مرؾًرا لؾعة الفراق
 مميلللللللللا حلللللللللاد  الر للللللللل   للللللللل   شلللللللللا يلللللللللا

للللللللللللا هللللللللللللو ذا الر  بلللللللللللل    اللللللللللللل   لللللللللللل  ممي 
لللللللللللللللوى  والدلللللللللللللللف  أدر  أَرَعللللللللللللللل  بعلللللللللللللللد الش 

  للللللللل  عدللللللللل  أ  أْ ش لللللللللي األنللللللللل  الللللللللل  
 ال نلللللللللللرى  اال لللللللللللْي   أنلللللللللللَحْدللللللللللل  شا  لللللللللللي 

 وأحاديلللللللللللللللللو  هلللللللللللللللللي اللللللللللللللللللراح  التلللللللللللللللللي

 (4) الرلللللللللللبا أهلللللللللللدت لشلللللللللللا أ ضلللللللللللَ  ريلللللللللللا 
للللللللللللا شللللللللللللجي ا  كشللللللللللللف  للللللللللللد أودعتلللللللللللله  مب 

ا أذ أحللللللللللدثوا  للللللللللي الع  هللللللللللد شللللللللللي اعهللللللللللد 
 ا وعذللللللللللللللللليًّاكشلللللللللللللللللف أ شيللللللللللللللللله  لللللللللللللللللدو  

للللللللللللللا ْضَشَشللللللللللللللا  مبللللللللللللللا مللللللللللللللن الللللللللللللللو    د   خميًّ
 مجهلللللللللللا  لللللللللللي اللللللللللللد  عشقلللللللللللود الث ريلللللللللللا

                                 
عحرض ---ل دذر بؽ عؾانو: ىؾ دذر بؽ عؾانة الذي أتى عمى ذكره بدي   الزمان اليسزان  فح  السقامحة البذحرية، والحذي ٔ)

 امو.لو أسد وىؾ يراغ  ميًرا البشة عسو، فثر  لو وق
 والدشرا : ىؾ الشسر 
 ل يقال ِدِو اْعِؾَ اٌج أّت : ِاْلِاَؾاٌء، وِاْنِحشاٌء، و اأَلْمُ : الزعف والَؾْىؽ .ٕ)
 
 .ٖٕٗل الديؾان ص ٖ)
ًة أو زماًنا واسًعا،  مزى َمِم ُّ محؽ الشيحار َأو الميح : محا يحيؽ َأّولحو إلحى ثمثحو، أو قظٗ) عحٌة مشحو ل لَسِم ُّ : الزَّماُن الظؾي  ، : ُمدَّ

 ال ُتَحّد..
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ا ال يلللللللللللللللللللللللرى   رو   الَ لللللللللللللللللللللللْضن   للللللللللللللللللللللل اد 
للللللللللللللللا بعللللللللللللللللدما  وبللللللللللللللللدا الرللللللللللللللللبه  ع وس 
  ضللللللللل للللللللللي ال يللللللللل  أنيدللللللللي  ملللللللللف  ملللللللللا

  للللللللللي الحذللللللللللا يلللللللللل  يعمسللللللللللوا التسثللللللللللال 
 للللللللللي  للللللللللي ملللللللللن سلللللللللموة  علللللللللشه  وللللللللللو

 

لللللللللللللللا يلللللللللللللللوذ ي  لللللللللللللللي السذلللللللللللللللر يا     (1)ع 
 (2)لللللللللللضمه   مللللللللللَ  السحيللللللللللا كشللللللللللف  ألقلللللللللل 

 د   لللللللللللللرى  لللللللللللللي مقمتيلللللللللللللاْ لللللللللللللتلللللللللللللرر الوَ 
 إليللللللللللللللللا  أهللللللللللللللللدو لوعللللللللللللللللة الذللللللللللللللللو  

  لللللللللللللف  لللللللللللللوَل المضلللللللللللللل لم لللللللللللللدر  نجيلللللللللللللا
 

وقححد  ،وما يكابده مؽ  ؾق  ،مؽ أسىلؾطشو مؽ حى وما يكشو يحسمو وقد وفق الذاعر ف  ترؾير ما 
مقانححا فحح  ي، وأول مححا بؾضححؾح و سحح  ليححا الكثيححر مححؽ األدوات الاحح  تعكححس الفكححرةحيححا ا صححؾر الاجر ححة ترححؾيرً 

 ىذا الاكرار ف  صدر الري  " قف بشا" والذي كرره الذاعر ثالت مرات ف  األر عة أبيات األولى ،الرؾرة 
مرفححًدا قؾًيححا   كسححا كححان،و ححدة أسححاه  ويعكس تؾ عححلحح  ححاء بحح كرار لؼ ي ت دححو الذححاعر عرثًححا ،اوىذا ال دسادتو ،

 تقانيا واحكاميا.إلمرؾرة، ونبًعا لخرؾ ايا، وثراء 
و ححؾًقا  ارًفححا لسالعححى صححباه، وال يخفححف مححؽ غمححؾاء ىححذه  ،ت ر فححالاكرار: يعكححس مذححاعر حانيححة مححؽ الححذك

الجسيمححة الاحح  يحسميححا لؾطشححو وأىمححو وذويححو ت ، الححذي يدححسح داسححاعادة الححذكر السذاعر إال ىذا الؾقححؾف الظؾيحح 
 .مؽ رائحة ف )الربال  أىدت لو عبًقا طيًبا مؽ  ية وطشو يعرف سساو وما ياسيز دو

 صؾرة الؾقححؾف عمححى السرادحح  صححؾرة قديسححة طالسححا رددىححا  الذححعراء، فقححد أضححفى عمييححا  ححاعرنا   واذا كان
  ؾت بيؽ  ؾانحو ما يجعميا  ديدة مذؾقة مؤثرة.و  ىو مؽ أسمؽ أحاسيدو وما تحسمو نفد

 :لٖ)محرؾ او قائالً  طم أبؾ تسام يرؾر وقؾفو الظؾي  عمى فيذا 
 َ َملللللللللللل  َعَ فلللللللللللف  َعَميللللللللللله  َأسلللللللللللَأل ه  إ لللللللللللل        
للللللللللللللللد  َأهَملللللللللللللللله         للللللللللللللللد    َوَأنذ   َوَظم مللللللللللللللللف  أ نذ 

 

دا    َأ   للللللللللاَد ي رللللللللللب ه  َربع لللللللللله  ل للللللللللَي َمدللللللللللج 
لللللللللللل لللللللللللل    خ  للللللللللللداَوالح  للللللللللللدا  َأو م شذ   دني ناش 

 
وىحححذا الاكحححرار محححؽ لحححؾازم الرحححؾرة فححح  القرحححيدة دحيححح  ال تكاسححح  بدونحححو، وال يكحححؾن ليحححا نفحححس الاححح ثير إذا     

ف ، كسححا لؾقححؾ ليححذ ااساغشى عشو الذاعر . فجسمة " قف بشححا" السكححررة عكدحح  فحح  الريحح  األول  ححدة حا اححو 
ومححا أىا اححو  ،ت لؾطشححور وما تحسمو مححؽ عرححق الححذك ،ظيبةال عكد  ف  الري  الثان  مذاعره تجاه ىذه الريح

فححال زال يعححرف  ححذاه  ،فقد أحي  ف  نفدو ىذا الجسال الحد  والسعشؾي الححذي ياساحح  دححو وطشححو ،مؽ مذاعر
 أسراره.و  سساتو ويقف عمى

                                 
 ل الَسْذَرِف ُّ : سْيٌف يجمى مؽ السذارف، مشدؾب إلييا..ٔ)
 ل َطْمق الُسَحّيا: مايّم  ومذرق، داّش.ٕ)
دار  ،السجمححد الثححان  ، الظبعححة الرادعححة،ٔٓٔل ديححؾان أبحح  تسححام،  ححرح الخظيححى الارريححزي، تحقيححق : دمحم  عرححده عححزام,: ص ٖ)

  السعارف.
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والححذي أحدححو الذححاعر عقححى رحيمححو عححؽ  ، ححدة الحا ححة إلححى الححريِّ ،الاكححرار فحح  الريحح  الرادحح   كسححا عكححس
 الذي ولََّده الشؾت.وطشو و 

 .اوالذي يحاول الذاعر أن يخفف مؽ غمؾائي ،حداس دالؾحدةكس الاجريد ف  صدر القريدة ىذا اإكسا ع
، فححاذا كححان ىححذا حالححو محح   يعكححس حالححة مححؽ الحيححرة والؾلححو  –لد  أدري  –واالسافيام ف  الري  الثان  

 سا يئؽ؟كلبعده   ويئشؾن  ،في  أحراو يحسمؾن لو نفس ما يحس  ،الذؾق والمؾعة
عمححى نقحح  مححا يحسمححو الذححاعر مححؽ أسححى ، وأقرححر طريححق لشقحح  ىححذه الؾسححائ  شححا أقححدر والاكححرار عمححى مححا بيّ 

 الذحشة الكريرة مؽ الحزن عمى فراق مراد  صباه.
أ حححرف   أجحححرت  ومحححؽ طحححرق الَخِزحححر قحححد وزَّا عشاصحححر الرحححؾرة محححؽ الحركحححة والرائححححة والحجحححؼ والذحححك  و 

لؾنححا وك ن ىذه الذكرت أحدث   ،الجسال والاسام ، فحالة الؾقؾف تذك  أسى وو ددالرؾرة عمى الغاية مؽ ا
 السكان. ومغادرةأدت إلى عدم قدرتو عمى الدير  مسا، زوم السكان ملالر بة و  احجرمؽ ال

وفعميححا الححذي ُيخححامر الجدححؼ ،  مؽ غمؾاء البعد دالخسر الذبقححة ا  جففوالرائحة ف  ترؾير األحادي  ال
 .ولؾ مؾقؾتا دًراجحدث دو  يف

 شو داً ا ضاحًكا طمق السحيا.دعد أن كان يراه ف  وط ،قظى الجريؽكالًحا عرؾًسا م،والذك  ف  ترؾير الربح 
واحكاًمحححا وثيًقحححا بحححيؽ أ زائيحححا ، ولعححح  امحححاالء نفحححس الخزحححر  ،ونالححححظ تالحًسحححا قؾًيحححا بحححيؽ أ حححزاء الرحححؾرة

 كان وراء ىذا الاالحؼ. لجيدةواماالكو ألدوات الرشاعة ا ،دالسذاعر السياضة لؾطشو
               فاكاد ال تخمؾ مشيا  -غالبا-أما الرؾرة القريرة والساسثمة عشد الذاعر ف  السقظؾعة 

، عشححدىا ممًيححا تحسحح  جححاطرة واحححدة أو فكححرة عححابرة ال تاظمححى الؾقححؾف  غالبا ماإذ السقظؾعة  ، مقظؾعة 
تر سححة السذححاعر ابرة وترؾير جاطف لفكححرة مححا، لححذا فححان ب  ى  لسحٌة ع ،ار سة عؾاطف كثيرةال تدسح بو 

كححؾن أسححي  تسثححياًل وترححؾيًرا، واذا كححان الَخِزححر لديححو قححدرة عمححى الؾصحح  بححيؽ السعححان  فحح  فحح  ىححذه الحالححة ت
 القريدة الظؾيمة فيؾ ف  السقظؾعة أكثر قدرة وأكثر تؾفيًقا.

 :لٔ)تكررو  ذامخ عميوعاتو قؾلو مرؾًرا  عؾره تجاه مؽ تومؽ أمثمة الؾحدة ف  مقظّ 
 و ذا ت  ضشلللللللللللللللللللللا وَ ْر  لللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللامه  
للللللللللللللا وأنفللللللللللللللل شللللللللللللللامخ    و   َتْمقشلللللللللللللل  يوم 
ْ لللللللللف  َ ْعلللللللللَ  الللللللللل  ل   ل لللللللللْن أعا  للللللللله    وملللللللللا ذ 

 ل   ْ للللللللللللللر  أْسللللللللللللللَح   َذْيَملللللللللللللله  اوال أْرَتللللللللللللللد  

للللللللللع ا   إللللللللللل  علللللللللل  ة  أ رْ للللللللللف   ْر للللللللللي تواض 
رأيلللللللللف   تللللللللل    لللللللللضن الدلللللللللساكضن  الع لللللللللا
(2) 

لللللل للللللسًّا  للللللي  لللللل   الر   ل   نا ع للللللاكسللللللا عْفللللللف  س 
 وللللللللو  لللللللاَ   لللللللي أْسلللللللس  األَملللللللاني    ا ع لللللللا

                                 
 .ٜٖٔل الديؾان ص ٔ)
ساُك الراِمُح، ويقال إنيسا ر ال األسد.ٕ) ساك اأَلْعَزل واآلجر الدِّ ساكاِن: نجسان َنيِّراِن أحدىسا الدِّ  ل الدِّ
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ؼ تؾاضعو ياعححالى وياذححامخ السذلة، فرغ وال ترضى ،الكرر تعاف والرؾرة ف  الاجر ة تعكس نفًدا أبيَّة  

جححؾدة مححا يزححسؽ ليححا ال رعشاصححالويمححبس لححو رداء العححزَّة والكرريححاء، والرححؾرة فييححا مححؽ  ،عمححى مححؽ تعححالى عميححو
والححححذي يعكححححس نغححححرة العححححيؽ وىيئححححة الؾ ححححو فحححح  حححححالا  الِكرححححر  األول والثححححان  يؽفحححح  الرياححححفالذححححك   ، والدقححححة

، والذي نجح الذاعر ف  إبرازه داساعاناو داالساعارة السكشية فحح  الريحح   ، والظعؼ ف  الري  الثال والاؾاض 
وترححؾير صححدق ايا مؽ ناحية، يالرؾرة، وحيؾ  وضؾحف  ا أسيسقد   أيزا والييئة والذك  ف  الري  الراد 
 السذاعر مؽ ناحية أجرت.

 و عد 
فالاجر ة الذعرية لدت  اعرنا دسا تحس  مؽ ترؾير السعاناة، تؤكد أن أدب الخزر أدب إسححالم  دسححا 
يحسمو مؽ رسالة إصححالحية" لسجاسحح  تذححعر  دححو الححدروب وتكالرحح  عميححو الححذئاب، مححؽ ذلححػ إال دححالر ؾا إلححى 

باو محححؽ دعحححده، وىحححذا محححا عححح  يحححدعؾ إليحححو جحححالل تجر احححو فحححاألدب وصححححا تعحححاليؼ ديششحححا واتبحححاا ىحححدي نريشحححا 
اإسالم  كسا قال نجيى الكيالن : " ليس أدب نحيى و كاء وتعرد لأللؼ، لكشو ترؾير ليذا األسى الشفد  
ترؾيرا يرتبى دسعان  السعاناة والاظير والثؾرة عمى أسباب العذاب، والسعاناة نقظححة تحححريض وانظححالق إلححى 

 .لٔ)ح واالبادام والدعادةآفاق االنذرا
 .لٕ) الخزر:لمقرضدة  ي تجربة  ال شا  الفشي
ك  عسحح  أدبحح  لححو جرؾصححية بشائيححة و ، ألدب ا الرشاء الفش  أساسا تذكيميا و ساليا مؽ أسس العس يعد 

  لٖ).معيشة ومحددة تاالءم وطريعة ىذا العس 
مححا يدححسؾنو، الرشححاء السشجححز،  وأو الذححكم ، أالييكمحح ،  الفشحح  فحح  العسحح  األدبحح  إلححى الرشححاء الرشاءيشقدؼ و 

 زاء القرححيدة: مظمحح ، أ، مقظؾعة، قريدة، مؾ ح... الخ، و ةر ؾز أالذكم ،:  لقريدةا ويشدرج تحاو: تظؾر
: أىسيححا قزححاياعححدة الرشححاء الححداجم ، الححذي يذححاس  عمححى معالجححة  الححىمقدمححة، تخمححص، مؾضححؾا، جاتسححة. و 

يقححححاا الخححححار  ، الححححداجم ، والرححححؾرة الفشيححححة، سححححاليى، واإى، األظ، الاراكيححححفححححالتؾصححححيف المغححححة الذححححعرية، األ
 لٗ) جيمة.فكار، والعؾاطف، واألنؾاعيا، الاذخيص، الاجديد، الاجديؼ، وتؾصيف الرمؾز، واألأعشاصرىا، 

واذا كان الرشاء الفش  قؾامو عشاصر يؤازر دعزيا دعًزا عمى نحححؾ ُيشسحح  الغححرض ويححاسؼ السعشححى حاححى 

                                 
 م ، ٜٚٛٔ.طبعة، ٖٚل اإسالمية والسذاىى األدبية أ / نجيى الكيالن  ط. مؤسدة الرسالة، بيروت، ص ٔ)
كميا فيقؾلؾن د ن هيك  القريدة ىؾ ما يخص السقدمة والخاتسة أما ل يفرق دعض الشقاد بيؽ الرشاء الفش  لمقريدة و يؽ هيٕ)

 الرشاء فياحقق با زر الذك  م  السزسؾن  . 
ل مدححاؾيات الرشححاء الذححعري عشححد دمحم إبحححراهيؼ أبححؾ سححشة ، أ/  ححكري الاؾاندحح  ، الييئحححة السرححرية العامححة لمكاححاب ، األولحححى،  ٖ)

 م . ٜٜٛٔ
 ل السر   نفدو  . ٗ)
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تجر او فان ىذه العشاصر وان بدت لشا ماعددة في  ف  الحقيقة عالؼ ماساسػ ماجانس ياؼ لمذاعر ترؾير 
 .لٔ)تاالقى فيو األفكار وتاعاقى ف  حركة نامية ماظؾرة

، كسا أن لححو مقظعححات ةترّيؽ مؽ جالل الدراسة أن لدت الخزر قرائد طؾال وماؾسظة الظؾل وقرير و 
ولححو ، انيؽ بياًححا، وىحح  قرححيدتو: "مذححاىدات  فحح  الحجححاز" فمححو قرححيدة بمحح  عححدد أبياتيححا ثشاححان وثسحح، وناححف 

، "عرححد الححرحسؽ الححداج " بياتيححا مائححة واثشححيؽ وعذححريؽ بياًححا وىحح  مؾ حححاو: "صححقر قريش"أمؾ حححة بمحح  عححدد 
نذححرت ىححذه السؾ حححة فحح  مجمححة الرححدر الاؾندححية ثححؼ أُعيححد نذححرىا فحح  مجمححة اليدايححة، وندحح ل بححدورنا عححؽ ىححذه 

ويحيحح  فححييؼ روح الفححداء  ،يححذه السؾ حححة  ليشعححى العححرب فحح  مجححدىؼ الزائحح ل وغسححالسؾ حة فشقؾل ىحح  كححان ن
أعسححد إلححى ىححذا القالححى ليححذكر  ؟ ححاء مرححادفة اأم نغسححو ليحح ،والازحية والرسؾد مؽ أ   الديؽ ورفعة  حح نو

 ؟، خرححية وأثسرت وآت  أكميا وىدميا الخَمف بافريظيؼ وانذغاليؼ دحح مؾر  ،السدمسيؽ دحزارة بشاىا سمفيؼ
  .نو وليد ىذه الار ة مؽ أرض اإسالمأفقد راج ىذا الفؽ ف  األندلس ب  ىشاك آراء تؤكد 

وتدحح  وأر عححيؽ قرححيدة ياححراوح عححدد  ،كسا أن لو تد  قرائد ير ؾ عدد أبياتيا عمى الخسس وثالثححيؽ بياًححا
 أبياتيا ما بيؽ الادعة أبيات إلى األر عة والثالثيؽ بيًاا 

اراوح عددىا بيؽ الادعة أبيات إلححى الخسححس وثالثححيؽ بياًححا اكاشفيححا  ححعر يا  كسا تريؽ أن    قرائده ال
مجس  المغة العر ية والاحح   ةم. وقريدتو تحئٜٗٔكسا ف  قريدتو ف  افاااح السجس  المغؾي  ،السشاسبات

  والاحح ،وقد بم  عدد أبياتيا سب  وجسديؽ بيًاا، وقريدتو جؾاطر ف  دمذق،قيم  ف  افاااح أولى  مداتو 
ه وقححد بمحح  عححدد أبياتيححا األر عححيؽ بياًححا، وقرححيدتو فحح  ذكححرت ٖٖٙٔقاليححا فحح  حفحح  وداا لححو مححؽ أىحح  الذححام 

 ه فقد بمغ  أبياتيا تد  وثالثيؽ بيًاا ٜٖ٘ٔالسؾلد 
ه ٕٕٖٔقيمححح  محححا بحححيؽ عحححام  خزحححر ال كسحححا اتزحححح محححؽ جحححالل الحرحححر واالسحححاقراء أن  ححح  قرحححائد

، ومعشححى ذلححػ أنححو قححال الذححعر وىححؾ دون الثالثححيؽ وعحح  هٜٖٚٔ تححؾف  عححامو  ٖٜٕٔقد ولد عام ف ٕٖٚٔو
إلححى ؾمححا قريحاححو وأنيححا لححؼ تشزححى يوجرححى ،غححزارة مادتححو  وىححذا يؤكححد, ه الذعري قرادة الخسديؽ عاما ؤ عظا

  .أن وافاو مشياو
وقححؾة  ،وت كححد مححؽ جححالل الدراسححة، تساحح  قرححائده القرححار ومقظعاتححو ونافححو دقححدر كريححر مححؽ االنظباعيححة

  نححاوتساسكيا ف  نفس الؾق ، ولع  ذلػ يعؾد إلى أن ىذه األ عار غالبححا مححا ك ،لة الاعريروسيؾ ،العاطفة 
وأجححذ بمّبححو، فدفعححو لمقححؾل،  هوليححدة الدححاعة، ومبعثيححا الاحح ثر اآلنححّ  دسذححيد معححيؽ أو حححدث مححا حححرك مذححاعر 

 .دسا ف  الشفس فالذاعر ليس مقيدا ف  ىذا المؾن مؽ الذعر دسا يحؾل بيشو و يؽ حرية الاعرير واالفزاء 
ال  انياأما قرائده الظؾال فس  أن الذاعر فييا مقيد دقيد السشاسبة والسؾضؾا الذي أجذ ف  معالجاو، ف

                                 
، دار األنححدلس لمظباعححة والشذححر ٖٕص  يدة فحح  الشقححد العر حح  القححديؼ )فحح  ضححؾء الشقححد الحححدي ل يؾسححف دكححار،ل بشححاء القرححٔ)

 .مٖٜٛٔبيروت، لرشان، والاؾزي ، 
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تخمؾ مؽ الشغرة الذاتية، والاعرير عسا ف  الشفس مؽ جؾاطر، فذعره السؾضؾع  ىؾ ف  حقيقاو تعرير عؽ 
مى ىذا الذعر مدحة مؽ الجسال ، وتسازج فيو رأيو الذات  ف  السؾضؾا الذي أجذ ف  معالجاو، لذا نجد ع

 الشغرة الذاتية والسؾضؾعية .
والخاتسححة ، فححان  ) السؾضححؾالأو واذا كان الرشاء الفش  ياكؾن مححؽ عححدة عشاصححر أىسيححا السقدمححة والغححرض        

عشححد لححذا حدححؽ الؾقححؾف  ،ويحكؼ عميو مؽ جالليححا دجؾدتححو أو رداءتححو،لك  عشرر مؽ ىذه العشاصر سسات تخرو 
 ة.القرححيد عشاصححر مححؽالرشححاء الخححار   وأول مححا يشبغحح  الرححدء دححو عشاصححره ومكؾناتححو دذححب مححؽ الافرححي ، ولشرححدأ د

 السقدمة:
مقدمة القريدة عشد الخزر تخامف داجاالف السؾضؾا ، فاذا كان الغرض مؽ القرححيدة يسححس  انًبححا و

 .ى  جياره األوحد با رالسفان وتر ؾًيا وياعرض لسذكمة تؤرقو أو سمؾك غير مرض، أا اساعًيا 
فسبا رة السؾضؾا تعد أبرز سسات الرشاء الفش  عشححد الخزححر، فغالًبححا مححا ي جححذ فحح  معالجححة مؾضححؾعو دون 
تسييححد أو تقححديؼ، وغالبححا مححا تكححؾن ىححذه السبا ححرة ىحح  األليححق واألوفححق لسؾضححؾعو، ألنيححا تعكححس حالححة  ححعؾرية 

 فس وىذه الحالة ال يداجاد معيا  تسييد أو تقديؼ. امحة لدت الذاعر، تاظمى اإفراغ وسكى لؾاعج الش
َمو مؽ معارف، وأحرزه مؽ تقدم ف  الرححشاعات، والعمححؾم  فاراه يشع  اإندان ف  سؾء جمقو رغؼ ما َحرَّ

 :لٔ)مؽ طى وىشدسة وفمػ وغير ذلػ ، فيقؾل ماحدًرا ف  قريدتو " أييا اإندان"والسعارف ،
للللللللللل لللللللللللر  ا    أملللللللللللا  فلللللللللللاَر ظبلللللللللللا   أو َمه    ب 

 ومللللللللا  ش ْعللللللللَف بسللللللللا ي فللللللللو عملللللللل  ل جلللللللل 
 َ َم لللللللللف و هلللللللللل بعلللللللللد األرض   لللللللللي َ َملللللللللل  
لللللللللللْغَف الحديلللللللللللَد م ايلللللللللللا إْذ َتَم ثلللللللللللف  الْ   ص 
 واشللللللللتقف نجللللللللوى أليلللللللل    اهتللللللللديف إللللللللل 
لللللا علللللن خ  لللللاَر لسلللللا  ملللللا ضلللللا ف األْرض  َيْوم 
ْشلللللللَل إلللللللل  للللللل   الحيلللللللاة  اسلللللللتثار العللللللل ذ م   ح 
ا َ لللللللللللَدرى  لللللللللللل   واد  را لللللللللللد   أرَسلللللللللللْمَف  لللللللللللي   

 َدَريلللللللللف  الَضلللللللللْوَذ أنلللللللللل َ لللللللللدْ ل  ش شلللللللللي ملللللللللا 

 آسلللللللللاَد الذلللللللللرى     َبللللللللل  رلللللللللفَ حتللللللللل  تقش   
ر ا تحتهللللللللللللللا رَ   باسلللللللللللللل غ رللللللللللللللَف تمقللللللللللللللِّ د 

َبا لللللللله  للللللللْبعة الذ  ْشلللللللله  الد  للللللللد  م  وبللللللللف  تْرص 
(2) 

للللللللللْن َسللللللللللْضر ها َنَرللللللللللبا   يللللللللللاد  أو َلقضللللللللللْف م 
ْشهللللللللا أيشسللللللللا ذهبللللللللا للللللللْسَ  م   مللللللللا ي ْستلللللللل   الد 
با لللللح   َصلللللع دْت  لللللي الَجلللللو تح لللللي ال  ضلللللر والد 

لللللللل للللللللْرَ  والَوَصللللللللبا    (3)    وَحللللللللْرب     ْشللللللللَف ال  
لللللللللَ َبا ْ َسلللللللللة  الَبْحلللللللللو   ْشلللللللللَه األْملللللللللر  والد   بح 
لللللللللَل األخللللللللل َ  واألدبلللللللللا  أَكْسْملللللللللَف  لللللللللي َنْفد 

                                 
 .ٕٚل الديؾان ص ٔ)
حْيِر الَقَسحِريِّ َتُكحؾُن ِمحَؽ الثَّاِلحِ  َعَذحَر إِ ٕ) ْيِر  : َثاَلُث َلَياٍل ِمَؽ الذَّ َلحى اْلَخحاِمِس َعَذحَر ِمْشحُو. ، ل ُ ُيُى   س   ياب و يى الذَّ

وأراد دالذححيى : الكؾاكححى الدححبعة الدححيارة ، وسححسي   ححيبا لزححيائيا ، و واحححدىا ، عمححى ىححذا القححؾل ، أ ححيى . وقيحح  : 
الشا حر الحدار القؾميحة لمظباعحة والشذحر  ٖٚص ٔ حزء  ٕ ري  دالشار ف  تؾقدىا. يشغر آثار أب  العالء السعري مجمد 

ٜٔٙٗ.َ 
 :السرض ل الؾصى ٖ)
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وىححذه السبا ححرة دليحح  االنظباعيححة والبعححد عححؽ الاكمححف، وكسححا قححال ابححؽ أجيححو أ/ عمححى الرضححا الحدححيش  فحح  مقدمححة 

وحساًسححا ليححا ضححد الجححؾر والغمححؼ ... ، إال دافًعا لمذعؾب الا  تقاسحح  االضححظياد  لؼ يكؽ الذعر ف  نغره ديؾانو : "
 .ٔل)فاإصالح غاياو ومرماه"،نقًدا  واذ وصش  القريَض 

 :لٕ) ويقؾل ف  مظم  قريدة مرؾًرا دعض أمراضشا اال اساعية
 أيعللللللللللللود لمذلللللللللللللر  الحساسللللللللللللة واإلبلللللللللللللا 
  للللللالوا: اسللللللتقاذ الذللللللر  وهللللللو يدللللللضر  للللللي

لللللللر دْ ولذلللللللد  ملللللللا خزلللللللشا الخ   لللللللوب ولللللللل  ن 
  مشلللللللللا اللللللللللدعارة  لللللللللل  تللللللللل ل  لللللللللي أرضلللللللللشا
 تمللللللللللل الخسللللللللللور تللللللللللدار   للللللللللي َعمللللللللللن  وال
 كللللللل  ملللللللن مللللللل دب  لللللللي اللللللللب د تقلللللللاذ  لللللللي

 

  تعلللللللللللللللود ع   ت للللللللللللللله  وي لللللللللللللللته   العللللللللللللللل     
 نهللللللللل   الفللللللللل ح و لللللللللي ع يستللللللللله مزلللللللللا 
 إال الع لللللللللللللل  و للللللللللللللَرْت  واديشللللللللللللللا دمللللللللللللللا 
َهلللللللللللا  لللللللللللي  لللللللللللل حاضلللللللللللرة للللللللللللوا   ولره  
 للللللللللللللللوذ يشلللللللللللللللال السعمشلللللللللللللللضن وال  للللللللللللللل ا 

 لزللللللللللح  وعملللللللللل  موا للللللللللدها ال لللللللللل  رأد ا
 

فان البعض مشو  -والا  مؽ طريعايا السبا رة  -مؽ  عر الخزر عبارة عؽ مقظعات  واذا كان كثير
اسححاؾقفؾا الركححى ليقزححؾا وطححرىؼ فحح  اسححار اا  قححد ، فححاذا كححان القححدامى القححديؼالسشيج الاقميدي  سار فيو عمى

ؼ، فانو اساؾقف الركى أيزا ونعسؾا  ف  عمو درحبة أحرايالذكرت الا  تسث  ليؼ زمًشا حالًيا طالسا سعدوا 
 لٖ). يقؾل ف  مظ  قريدتو  "لؾعة الفراق":

لللللللللا   للللللللل   شلللللللللا يلللللللللا حلللللللللاد  الر للللللللل  ممي 
  للللللللللللل   شلللللللللللللا هلللللللللللللو ذا الربللللللللللللل  الللللللللللللل  
 لدلللللللللللللللف أدر  أرعلللللللللللللللوا بعلللللللللللللللد الشلللللللللللللللوى 
  للللللللل  عدللللللللل  أ  أْ شلللللللللي األنللللللللل  الللللللللل  

 

للللللللللللا    الرللللللللللللبا أهللللللللللللدت لشللللللللللللا أ ضلللللللللللل  ري 
للللللللللللا شللللللللللللجي ا  كشللللللللللللف   للللللللللللد أودعتلللللللللللله  مب 

ا  أذ أحللللللللللدثوا  للللللللللي العهللللللللللد شللللللللللي ا عهللللللللللد 
 كشلللللللللللللللللف أ شيللللللللللللللللله  لللللللللللللللللدوا وعذلللللللللللللللللي ا

 
ؽ ينقادنححا السحححدث دعححض ومظم  القريدة يحكحح  أحاسححيس ومذححاعر حانيححة تجححاه مالعححى صححباه ، واذا كححان

إذ لححيس فحح  الريئححة الحديثححة  - لٗ)الحدي  عمى ر   األحبة ضححرً ا مححؽ الاكمححف والرححشعة وقؾف الذاعر أن ترأ
رغححؼ وقؾفححو واسححاؾقافو كححان صححادقا ، فريئاححو الاحح  ىجرىححا قف عمى ر ؾا األحبو ،و ان  اعرنا ف  -ر ؾا وأطالل

                                 
 .ٖل الديؾان  ص ٔ)
وقرحيدتو أييححا  ٛٔوقرححيدتو العحرب والدياسححة ص  ٜوانغحر عمححى سحري  السثححال قرحيدتو فمدحظيؽ ص  ٗٔل الحديؾان ص ٕ)

 .ٕٚاإندان ص 
 .ٕٕٗل الديؾان ص ٖ)
 .ٕٕٗلالديؾان ص ٗ)
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ا ؤ ر ًعا حاليا طالسا تقمرؾا ف  نعسائححو وتفيحح أوطانيؼ،قدًرا ى  دالشدبة لو ولكثير مؽ أنداده ونغرائو مسؽ ىجرو 
 مححؽ حححاتوابمححدة صحححراوية فحح   شححؾب تححؾنس، ذات  الخزححر "نفظححة" مدححقى رأس، أضححف إلححى ذلححػ أن عاللححو

فيحح   لٔ) وكانحح  تكشححى دالكؾفححة الرححغرت. الشخيحح  ، وميححاه عذدححة صححافية ، كسححا كانحح  مقححًرا لمعمححؼ وقرمححة لمعمسححاء
ويقححؾل" طححام  دغيميححى" فحح  مقالححو ثقافححة الظمحح  فحح  الححشص الذححعري .  أقححرب إلححى الرححداوة مشيححا إلححى الحاضححرة

الححشص الذححعري السعاصححر والححشص "إن مححا نريححد أن نخمححص إليححو مححؽ ىححذا العححرض أن السثاقفححة بححيؽ  :السعاصححر
قححد ولَّححد ثقافححة  ديححدة فحح  الححشص الذححعري الجديححد، تجمحح  فحح  تخمحح  ىححذا الححشص عححؽ السقححدمات  ،الذححعر الاراثحح 

الظمميححة الاقميديححة فحح  افاااحيححات الشرححؾص، ولكححؽ الذححاعر السعاصححر اساحزححرىا معشححى وطححؾَّر مححؽ أدعادىححا 
لشفد  والرراع  بيؽ الحيححاة والسححؾت دقحح  قادعححًا فحح  القرححيدة ودالالتيا، مؽ ىشا يسكؽ القؾل إن الظم  بُبعده ا

 .لٕ)"  السعاصرة ولكؽ باجميات مخامفة فرضايا طريعة العرر الحدي  وطريعة الثقافة الحديثة
إفراغ لمؾاعج نفس تحس  مؽ الححذكرت الجسيمححة مححا يذححجييا  -حقيقاو –ووقؾف الذاعر واساؾقافو ىؾ ف  

ن دححاليؾان ؾ  رشححاء راضححأناسححو  ةعححنزيد الححشفس إال كآدححة وحزًنححا، حاضححًرا رتيًبححا جاال ي ىاحاضر فويزيدىا و ًدا، 
حااًل و الذل مآال. فؾقؾف الذاعر واسححاؾقاف غيححره مححا ىححؾ إال  ححكؾت الحححال وحدححرة عمححى السححآل. يقححؾل وقححد 

 .لٖ)مرَّت الدفيشة عمى أرض األندلس و ر  طارق 
 أربلللللللللللللللللا  الدلللللللللللللللللفضشة  للللللللللللللللل  مميلللللللللللللللللا
للللللللللللبه َمللللللللللللر    تكللللللللللللأ  ريللللللللللللاح هلللللللللللل ا الر 

 أرى  للللللللللللللللللللللللَب   تدللللللللللللللللللللللللشسه  للللللللللللللللللللللللديس ا
 وساسللللللللللللللللللللوا أرض أنللللللللللللللللللللدل  بعللللللللللللللللللللدل  
 وملللللللللللللللا انقم لللللللللللللللف إلللللللللللللللل  اإلسلللللللللللللللبا  إال  

 

 نللللللللللللللللل ب  ن  اتحلللللللللللللللللا ث لللللللللللللللللف الجشلللللللللللللللللا  
 بلللللللللللللللللأرواح تلللللللللللللللللشع   لللللللللللللللللي الجشلللللللللللللللللا 
للللللللللللللشن الحدللللللللللللللا   دعللللللللللللللاة  الحلللللللللللللل  والد 

  سللللللللللللللا صللللللللللللللشعوا بللللللللللللللأْرض  القضللللللللللللللروا  
لللللللللللللللر  وال يلللللللللللللللا   عمللللللللللللللل  أيلللللللللللللللد  الس اه 

 
 

 : ايقؾل فييمؽ ديؾانو، والا  ٖٜٔص ي مظم  قريدتو ذكرت السؾلد الشرؾ إن  ئ   –وانغر 
 وامأل الجفؽ دسرآه الؾسيؼ    :ح  ذاك الردر دالزىر الشغيؼ             

 الغرض:  
الغرض الذعري ىؾ العشرر الرئيس فحح  القرححيدة، إذ ىححؾ الباعحح  عمححى القححؾل، فسححا سححاق الذححاعر إلححى 

 .لاحقيقوىدف  سعى و  ،عؽَّ لو وأمر ،وأحزان أ جاو ،نغؼ قريدتو إال بؾاع  حركاو

                                 
  ٖٔل يشغر الاسييد ص ٔ)
 م. ٕٙٔٓ/ يشاير، ٔارونية الدعؾدية، الرياض، الجسعة ثقافة الظم  ف  الشص الذعري السعاصر، مجمة الجزيرة اإلكل ٕ)
 .ٕٕٙل الديؾان ص ٖ)
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وعمحححى ىحححذا فحححالغرض أو السؾضحححؾا فححح  القرحححيدة عشرحححر ميحححؼ محححؽ عشاصحححر بشائيحححا، وال غحححرو أن نجحححد 
يؾليححو  حح  ه أن نجححد -أيًزححا–السؾضححؾا  فحح  تجر ححة الخزححر يحاحح  مدححاحة كريححرة  مححؽ القرححيدة، وال غححرَو 

 عشاياو فقد  س  لغرضو مؽ األدلة الرحيحة ما يقش  السامق .
لجة مؾضؾعو عمى السعيؽ اإسالم ، يرفده أواًل القرآن الكريؼ والدشة الشرؾيححة السظيححرة، وقد اتك  ف  معا

تمححػ الذخرححيات الااريخيححة الاحح  أحدححؽ الذححاعر اسححاغالليا فحح  الررىشححة والاححدلي  عمححى صحححة  تؾعيف وثانًيا
 قظر آلجر. قؾلو، وأجيًرا ما ثقفو ف  الحياة وما جرره مؽ الاجارب الحياتية الا  عا يا ماشقاًل مؽ

أن  -أن بيشا  -فكسا سرق –ا مداحاو ف  بشية قريدتو ااتد كان وراء ولع  سيظرة " السؾضؾا " عمى فكر الخزر
 اعرنا غالبا ما كان يبا ر مؾضؾعو ، فمؼ يسيد لو ولؼ يؾطب لغرضو ، ولع  ما وقف عميو الذاعر مؽ طريعة العرر 

 والر بة ف  اإيجاز كان وراء ىذه السبا رة .وما عميو أناسو مؽ الدآمة والسم  مؽ اإطالة 
 .لٔ) الحزن يقؾل ماعجبا مؽ   ن مؽ يعكفؾن عمى مجالس الذراب عشا مشيؼ أنيا تذىى اليؼ وتشد  

  لللللللللللللللا  بال لللللللللللللللأس عمللللللللللللللل  ندمانللللللللللللللله
للللللللللا وللللللللللل  يغتللللللللللل ن هلللللللللل   للللللللللل  يسللللللللللف هس 
  قلللللللللللللللدوا أح مهللللللللللللللل  ملللللللللللللللن   لللللللللللللللل أ 

ف بأندللشرى ا هسلللللللللللللللللللللللللت  أنفد  للللللللللللللللللللو  حر
للللللللللللللللللللللللللللا عشللللللللللللللللللللللللللللدما   ضهللللللللللللللللللللللللللللا حموم 

 

 لٕ) زعسللللللللللللللللاا تيللللللللللللللللال الهلللللللللللللللل   يسللللللللللللللللا  
 ملللللللللا بغلللللللللاة الخسلللللللللر إلللللللللل   لللللللللي عسللللللللل 
 يدلللللللللللف وا ملللللللللللن أكللللللللللل س الَخْسلللللللللللر  َدملللللللللللا

 لٖ) َلَسسللللللللللللللللات فلللللللللللللللل  العقللللللللللللللللل رأيللللللللللللللللت  
م  (4) نبرلللللللللر  األحللللللللل ذ َحم لللللللللْف  لللللللللي اللللللللللد 

 
 الختاذ:     

داءىا فان أفكرة الا  يريد يايح لمذاعر اإفزاء والاعرير عؽ ال اميس اإذا كان السؾضؾا بؾصفو عشرر 
 جاام القريدة صؾرة لشفس الذاعر يعرر فييا عؽ مراده وغرضو مؽ قريدتو. 

 .مخيص فكرة أو ت،تقرير حقيقة  أو ،حكسةلر   يج ءما وغالبا  ،وجاام القريدة عشد الخزر انعكاس لرؤياو
فدححو لبعححد الشححاطقيؽ بيححا عححؽ " حياة المغة العر ية" و عد أن بيؽ  ساليححا، عرَّححر عححؽ ضححيق ن فف  قريدتو
 :ل٘) والاخمفوما أصابيؼ  راء ذلػ مؽ الع ِّ والحرر  ،األصؾل السرعية 

                                 
 .ٕٙٓ، ٕ٘ٓل الديؾان ص ٔ)
 ل الشدمان:  س  الشديؼ. وىؾ السشادم والسجالس عمى الذراب ٕ)
 ل المسؼ: الجشؾن الخسيف أو طرف مؽ الجشؾن.ٖ)
 ل الدمى :  س   الدمية : الرؾرة السشقؾ ة السزيشةٗ)
 .ٜٜص ل الديؾان ٘)
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 نفللللللللللللللللللللللللللروا مشهللللللللللللللللللللللللللا لللللللللللللللللللللللللللواذا و ذا
 مللللللللللللللا ز للللللللللللللا تفللللللللللللللاح ل شللللللللللللللا  عملللللللللللللل 
 واسلللللللللتوى  لللللللللي ن لللللللللر األعذللللللللل  ضلللللللللح 

 

 لٔ) الشلللللللل ْر  للللللللم   بلللللللل  السللللللللر  للللللللل  تغللللللللن  
 لٕ) مللللللللللل ْر حدلللللللللللل الدلللللللللللعدا   لللللللللللي ذو  

 زهلللللللللللللللللللر روض وهذلللللللللللللللللللي  السحت لللللللللللللللللللر
 

 :لٖ) قائالً دتو " طباب الذرق" باؾضيح سري  اإصالح ويخاؼ قري
  بللللللللاب الذللللللللر   للللللللي خ للللللللرات شلللللللله 

 
 و سللللللللر حساسللللللللة  للللللللي القملللللللل  ذاكللللللللي 

 
 .لٗ) ويقؾل أيًزا ف  جاام إحدت قرائده:

لللللللللللللا أثلللللللللللللرة  واللللللللللللللود إ  شلللللللللللللا ته يوم 
 

 ضللللللللللللمف معللللللللللللال  صللللللللللللد ه وصللللللللللللفا  ه 
 

  القرحححيدة رثحححاء فالحححدعاء زحححر محححرتبى أ حححد االرتبحححاط دسؾضحححؾا القرحححيدة.  فحححاذا كانحححخوجاحححام قرحححيدة ال
 لخااميا وكاء .

 .ل٘) صالحةيقؾل ف  جاام مرثياو لزو و وكان  دارة 
لللللللللر  الَرللللللللل  ر عملللللللللي أرا   لللللللللي لللللللللف م   تجرع 
للللللللللة ربلللللللللل  لللللللللللدى   مش     للللللللللوب  لللللللللللل  الق 

 

 حدللللللللللا ي، وع بللللللللللا  الدللللللللللميسة ع بللللللللللار   
ل   لللللللللللري    للللللللللللي مشلللللللللللازل ندللللللللللللار   للللللللللل    ون 

 
 . القدماءو اوالخاام عمى ىذا جاام تقميدي اتباع  درج عمي

مؤكحححًدا أىسيحححة مؾضحححؾعو الحححذي أجحححذ  فححح  ،ص رأيحححو يمخحححباخحححاؼ قرحححيدتو " تحححدريس صحححشاعة اإنذحححاء" ي و
 :لٙ)  قائال معالجاو

 وملللللللللللا الحلللللللللللاد  بذلللللللللللعر أ لللللللللللي  لللللللللللراس
 بأعللللللللللل ب ملللللللللللن صلللللللللللدى  مللللللللللل  تهلللللللللللاد 

 

 و لللللللللللللللللد  دلللللللللللللللللف أناممللللللللللللللللله الربابلللللللللللللللللا 
 عمللللللللللللل   لللللللللللللرس  يخلللللللللللللِّ بللللللللللللله  تابلللللللللللللا

 
                                 

 الشذر: أنذر داألمر نذرا  أعمسو وحذر مؽ عؾاقبو —ل لؾاذا: الذ دو لؾاذا، اساار دو واحازؽ والاج ٔ)
 الدعدان : نر  مؽ أفز  مراع  اإب  لو  ؾك يذبو دو حمسة الثدي ، فيقال لو الدعدانة.  –ل زكا: نسا وزاد ٕ)

 السذر: الفاسد الخري  
 .ٓٚٔل الديؾان ص ٖ)
 .ٕٓص ل الديؾان ٗ)
 ٕٚٔل الديؾان ص٘)
 .ٜٕل الديؾان ص ٙ)
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الكثير صدره وتقف حيشئذ عمى نفس  اعر ما زال ف  ، خااميخاؼ قريدتو دغير ما يذعر القار  د وقد
 مؽ السعان  ، ولؼ تداؾعى قريدتو ك  ما يكشو مؽ أحاسيس.

مؽ ذلػ قؾلو ف  جاام قريدتو " تيشئححة دالقزححاء" وفييححا ييشححب صححديقو الذححيخ دمحم الظححاىر بححؽ عا ححؾر  
 .لٔ) باؾنسعمى والياو القزاء 

لللللللللل ر ولللللللللللو أتللللللللللف  أسللللللللللمو وال أسللللللللللمو ع 
 تقارنللللللللللللللللا لفر للللللللللللللللدينأوللللللللللللللللل  ن للللللللللللللللن  ا

 

للللللللللللللللا  ياحللللللللللللللللا   ل شللللللللللللللللا  ت هللللللللللللللللد  نر د 
 و يسللللللللللللللللر  ضششللللللللللللللللا أ للللللللللللللللداحافوالرلللللللللللللللل

 
فيذا الخاام يذعرك د ن الذاعر لؼ يفرغ دعد ك  ما ف  نفدو ، ولعم  ألاسس لو العذر ف  ىححذا اإنيححاء 

لححيس مظمبححا ىاًمححا دقححدر مححا ىححؾ   -كسححا قححال  -السفاححؾح، فالر حح  معشحح  دالاحح ليف والاححدريس ، والذححعر عشححده 
رؾير لخؾاطر سانحة لايشئححة صححديق حسححيؼ أو طححرق لجانححى ُجمقحح  أو ليؾدعححو صححؾرة معشححى ال أذكححر أنحح  ت

 لٕ)لسحاو فيسا طالعاو مؽ السشذ ت الذعرية أو الشثرية".
 .لٖ) تؾنسويقؾل أيًزا ف  جاام مقظؾعاو  أبشاء 

 هللللللللللات الحللللللللللديو  لللللللللل نشي أصلللللللللل و إللللللللللل 
 

ا   أ شلللللللا  تلللللللون  ملللللللن صلللللللسي  القمللللللل   لللللللد 
 

   السعج  الذعر  -
الرشححاء الححّدال عمححى جرؾصححية الححشص الذححعري، لٗ)ىححؾ كسححا يححراه الذححاعر/ أحسححد الخظيححى السعجححؼ الذححعري 

                                 
 .ٚ٘ل الديؾان ص ٔ)
 .ٚل الديؾان ص ٕ)
 .ٜٛل الديؾان ص ٖ)
، عسحر أبحؾ الييجحاء، "السعجؼ الذعري "لذحاعر، مقال دعشؾان ، ٜٜٛٔل  يشغر مجمة ديؾان العرب اإلكارونية ، ت سد  عام ٗ)

ر ، تاؾزا عمى قدسيؽ، قدحؼ يحسح  الكمسحات العاديحة الاح  أن الكمسات ف  معجؼ الذاع   -أيزا -ويرت م ، ٕ٘ٔٓمارس 
نعرفيا  سيعا بحدالالتيا الذحائعة، وقدحؼ يحسح  الكمسحات الاح  تحرتبى دحيحاة الذحاعر ارتباطحا جاصحا، وتمحػ ىح  الكمسحات الاح  

يحح  تححرتبى تعرححر عححؽ معجححؼ الذححاعر، وعالقححة الذححاعر دالكمسححات ال تادححاوي، فيشححاك كمسححات تمححاحؼ دحياتححو الاحامححا كريححرا، ح
داساخدامات ما، أو ذكريات ما، أو تذك  مفحاتيح لاجحارب معيشحو أو و يحة نغحر معيشحة فح  الحيحاة، تمحػ الكمسحات قحد تحسح  

جاصحححة دالذححاعر ، أو تححححدد ىؾياحححو، وثحححراء الذحححاعر محححؽ حيححح  وعيحححو تسامحححب برمزيحححة  -- -قيسححة مؾسحححيقية أو دالليحححة حيححح 
تمػ الكمسات ، فالسعجؼ يسكؽ أن يذحير إلحى ضحعف الذحاعر كسحا يسكحؽ أن دظريعة الذعر ووعيو دالحياة عسؾما ياجمى ف  

يذير إلى قؾتو وتسيزه، وتكرارىا يؤكد عمى عسق و ؾدىا ف  حياتو، أو قدرتيا الكريرة عمى مد العحؾن لمذحاعر وىحؾ يرحارا 
ؾقححؾف عمححى تمححػ الكمسححات أثشححاء الكاادححة، ومححؽ السسكححؽ اسححاخراج تمححػ الكمسححات واتخاذىححا محححؾرا لدراسححة تجر ححة الذححاعر، وال

السفححاتيح يسكححؽ دالفعحح  أن يقححدم لشححا رؤيححة عسيقححة لاجر ححة  ححاعر جاصححة لححؾ كانحح  كريححرة ، كسححا يشبغحح  فحح  تقححديري أن ييححاؼ 
 الذاعر نفدو بامػ الكمسات الا  تاكرر ف   عره، ويحرص عمى عدم اساخداميا بشفس الداللة،.
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وىذه الداللة ليد  داللو لفغية يسارس معيا قمقو ف  مؾاضحح   ححاى، بحح  داللححة حرححرية ىححؾ مشزليححا األول فحح  
يححا الافاعميححة، واالحافححاظ بيححا ىؾ أيزا ليس تكرارًا لمفغة ىشا وىشاك، ب  الحححرص عمححى  يشاتو الجسمة الذعرية، 

دعيدًا عؽ أعيؽ القؾالى الشاسخة، كسا أّن السعجؼ ال يقاس بارحي  السفردات ف  الشرؾص، بحح  داجفححاء السححادة 
األولححى لمداللححة السعجسيححة، واالحافححاء بؾالداتيححا الجديححدة فحح  كحح  نححص، فححالسعجؼ الذححعري الححذي يححراه ىححؾ الؾقححؾا 

تراكيى فشية غير مدححايمكة، وغيححر قابمححة لماخححاطر الححذىش  بححيؽ الذححعراء، عمى تر ة تخريى السفردات، ونذؾء 
 ىؾ إعادة تدوير وتذكي ، وتخريص مقامات عميا و ديدة لالسائشاس الارؾيري والاخّيم  لمعالقات.

أن السعجححؼ الذححعري ألي  ححاعر مححرتبى دالاشذححئة الثقافيححة والريئححة الجغرافيححة، ، ويححرت غححازي الذيبححة       
سعجححؼ، ياذححك  ضححسؽ ىححذا األفححق، لكححؽ الذححاعر البححارا ىححؾ الححذي يرححؾغ مشغؾمححة مححؽ السفححردات وىححؾ، أي ال

الاحح  ترسححؼ درحححساو اإبداعيححة فححح  أي نححص يكابححو، وىححح  عالماححو السسيحححزة الاحح  يخّمححق محححؽ جالليححا عؾالسحححو 
لمححشص،  لححى الرححؾرة والرؤيححا والسعشححى والفكححرة العامححةإياجححاوز السفححردة  بيححذا السعجححؼ الذححعري و ، وآرائححووصححؾره 

 لٔ) بيذا ياسايز الذعراء، والذاعر برأي  الذي ال يسامػ معجسا أو جؾاص إبداعية يفقد نرف إبداعو.
 والاكححرار حححيؽ ال الفحح ،لسجسؾعححة مححؽ الكمسححات دذححك   او ححالشغر فحح  تجر ححة الخزححر نالحححظ تكححرار     

 يقدم إضافة يسكؽ أن يفقد الكمسات  ؾىرىا الح  ويحؾليا إلى قظعة  امدة
ححححيؽ و ححد لمدولحححة  ٕٖٖٔوالاحح  قاليحححا فحح  دمذحححق عححام  "دكححاء عمحححى مجححد ضحححائ "  حححاعرنا ةقرححيدفحح  ف

 ،أن يجده حًرا طميًقامشو عمى حال الذرق الذي ىا ر إليو عًشا  -ماحدًرا  نراه العثسانية  يئا مؽ الزعف، 
 ومرححؾًرا مححا -سجشؾًعححا  باًنححا مظ طحح  الححرأه ا ر يححإذ دححو  ،مدححسؾا الكمسححة ،اليامححة يقححف فحح  و ححو العححدو مرفححؾا

 :لٕ) األور يةمؽ ضعف الدولة العثسانية أمام قشاص  الدول   اىده
للللللللللللللللللللللل  ة   لللللللللللللللللللللللضن الجلللللللللللللللللللللللوانه هس 
 نهزللللللللللللللف  سللللللللللللللا تبغللللللللللللللي الع لللللللللللللل 
 أدملللللللللللللللللللللللللل   لللللللللللللللللللللللللل اد  أ  أر  أل
 وأرى سياسلللللللللللللللللللللللللللللللللة أمتلللللللللللللللللللللللللللللللللي
للللللللللللللا  شللللللللللللللف  للللللللللللللي   هجللللللللللللللرت   وم 
 وحدللللللللللللل ف هللللللللللللل ا الذلللللللللللللر  لللللللللللللل 
 يدللللللللللللللللللل  الجهلللللللللللللللللللود إذا تزلللللللللللللللللللا
 ويقلللللللللللللللللللللللللول يلللللللللللللللللللللللللوذ أ ثللللللللللللللللللللللللله
  لللللللللللللللللللللللل ذا السجللللللللللللللللللللللللال  أنلللللللللللللللللللللللله

 

 د  بعضلللللللللللللللللللللللدتدلللللللللللللللللللللللسوا إلللللللللللللللللللللللل  أمللللللللللللللللللللللل 
 والعللللللللللللللللللللللللللللل ذ  الدلللللللللللللللللللللللللللللي  الفريلللللللللللللللللللللللللللللد
 أ لللللللللللللللللللللل ذ ترسللللللللللللللللللللللم  للللللللللللللللللللللي  ضللللللللللللللللللللللود
  للللللللللللللللللللي  بزللللللللللللللللللللة الخرلللللللللللللللللللل  العشضللللللللللللللللللللد
 أن للللللللللللللللللللللللللللللاره   ضللللللللللللللللللللللللللللللف القرللللللللللللللللللللللللللللللضد
 ي لللللللللللللللللللللرح عمللللللللللللللللللللل  عهلللللللللللللللللللللد الرشلللللللللللللللللللللضد
 يقلللللللللللللللللللللف اللللللللللللللللللللللب د عمللللللللللللللللللللل  الجهلللللللللللللللللللللود
 بعلللللللللللللل  األسلللللللللللللل : هللللللللللللللل مللللللللللللللن م يللللللللللللللد 
م لللللللللللللللللللللل  الولضللللللللللللللللللللللد  مللللللللللللللللللللللن ضلللللللللللللللللللللليقه خ 

 
                                 

 ل  السر   نفدو.ٔ)
 .٘ٚل الديؾان ص ٕ)
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داللحح ، سحح  عدد األلفاظ الا  تشاس  إلى: حقحح  نجد أن  القريدة،واذا نغرنا ف  معجؼ الذاعر ف     
دعيححد، نيزحح ، العححال،  الجححؾانح، ىسححة، تدححسؾ، أمححد كمسححات:عذر  "عمؾ ىساو"حق  ترؾير  ؽ كمسة،يوعذر 

 القريد.، بي  العزم، الديف الفريد
 أدمى، فؤادي، األقالم، ترسف، قيححؾد، : كمسةعذر  ساةحق  ترؾير األسى والسعاناة  راء االساعسار 

ترححؾير عشححو الحدححؽ دالذححرق الؾليححد،  ضححيقو، جمححق سححى، السجححال،األقبزححة الخرححؼ، العشيححد، سياسة أماحح ، 
معجحححؼ الذححاعر فحح  ىحححذه  تعقرشححاواذا  الححبالد، الجيحححؾد، تزححايق ، يدحح ، ،الر ححيد عيحححد يرححرح، : سحح  كمسححات
تمححػ  ،ثراء لغؾيا يعرححر عححؽ عمححؾ ىساححوالحظ فف  الحق  األول ن عشو،نجده يافق وما يريد الاعرير  ،القريدة

 مداركو.، ف  تكؾيؽ فكره واتداا اليسة الا  نيز  دو
عمححى مححا  عا ححو،قححدر السعانححاة واألسححى الححذي ل الذححاعر أيزححا فحح  ترححؾير ءوفحح  الحقحح  الثححان  نجححد ثححرا

الحقحح  الثالحح   العذاب، وف أصاب البالد  راء االساعسار الغا ؼ الذي هيسؽ عمى البالد، وسام أىميا سؾء 
عيححد "معجححؼ الذححاعر فحح  قرححيدة تعقرشححا واذا ر محمححو ذححرق والححذي كححان عًشححا فحح  غيححترححؾير عشححو الحدححؽ دال

  لٔ)والا  دع  بيا لذقيقو الذيخ زيؽ العابديؽ حديؽ والا  يقؾل فييا  "الذريبة والسذيى
  دعللللللللللوت إللللللللللل  دمذلللللللللل  و للللللللللي  لللللللللل اد 
باهلللللللللللا  تقلللللللللللول: حشلللللللللللا الربيللللللللللل  عمللللللللللل  ر 
لللللللللللللللاح يهلللللللللللللللد   وهللللللللللللللل   ندللللللللللللللليسها ال ي 

للللللللللللللللللللد عهللللللللللللللللللللدا ممض للللللللللللللللللللا    هم لللللللللللللللللللل   ن ع 
 أزيللللللللللللللللَن العا للللللللللللللللديَن لسحللللللللللللللللَف مشللللللللللللللللي
 أثللللللللللللللللرَت بسهجتللللللللللللللللي ذ للللللللللللللللرى ليللللللللللللللللال  
لللللللللللللللر ا للللللللللللللل   األ نللللللللللللللل  ص   تسم ضشلللللللللللللللا س 
 مزلللللللللل  عهللللللللللد الذلللللللللل ضبة  للللللللللي صللللللللللفا   
دلللللللللللاذ  يزلللللللللللض  البلللللللللللا  علللللللللللن هسللللللللللل    
 و لللللللللللل  اللللللللللللدهر  ع ملللللللللللا  لللللللللللا  يدللللللللللل و
للللللللللد لللللللللللي يللللللللللا زمللللللللللا  حدللللللللللاذ علللللللللل ذ    أع 

 لهللللللللللللا شللللللللللللو  أحللللللللللللر  مللللللللللللن الهجضللللللللللللر  
 (2)وحللللللللللللاَر  شللللللللللللا   ال هللللللللللللر الشزللللللللللللضر

 إلللللللللللللللللل  أر ا هلللللللللللللللللا أذ للللللللللللللللل  ع ضلللللللللللللللللر
 بسللللللللللللا نهللللللللللللوا  مللللللللللللن عللللللللللللي   ريللللللللللللر
  رلللللللللللور ا  لللللللللللي المقلللللللللللا    لللللللللللن عللللللللللل ير  
م َر  لللللللللللللللي ح  لللللللللللللللور  (3) زلللللللللللللللضشاها  لللللللللللللللد 

للللللللللللللللللللسضر  وال  للللللللللللللللللللَدح  سللللللللللللللللللللوى أدب الد 
لللللللللللللللَ   أسلللللللللللللللشا عهلللللللللللللللد القتضلللللللللللللللر  (4)ورن 
 (5) يلللللللللللا ويملللللللللللي ملللللللللللن البلللللللللللا  القرلللللللللللضر

 عمللللللللللللل  األخ لللللللللللللار مرلللللللللللللقول األثضلللللللللللللر
 يشللللللللللللاه  صللللللللللللولة الخ لللللللللللل  العدللللللللللللضر

                                 
 .ٓٔٔ، ٜٓٔصن ل الديؾأ)
 الشزير :الذىى والفزة -ل الظشافس: الؾاحدة طشفدة وى  البداط ٕ)
 ل دمر: مشازه ف  ضاحية غرب مديشة دمذقٖ)
 القاير: أول ما يغير مؽ الذيى –ل رنق : كدر ٗ)
 ل ٘)
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 وخلللللللللللللللل   سلللللللللللللللواَ  يدلللللللللللللللتست  ب لللللللللللللللي   
 

 (1)حللللللللللللل   لللللللللللللضَن الخورنللللللللللللل  والدلللللللللللللدير
 

 ،ىححذه الحقححؾل يسكؽ اناغاميححا فحح  حقححؾل دالليححة تدححعيؽ لفغححة، أىححؼ والا  ت القريدةنجد أن عدد مفردا
  .حق  السكان، حق  الزمان حق  الظريعة،

طشححافس الزىححر، حححاك الر يحح ، ر اىححا،  : حشححالفغححة تدححعة عذححر عمححى سححري  السثححال حق  الظريعةحؾي    
 ا، قدح، أدب الدسير.، سالف، األنس، صرفعريرأذكى نديؼ، السّياح، ييدي، ىى الشزير، 
 ، نيؾت، عيش، غرير رر، ىجيح ؾق، أ: لفغة  رحق  وصف الذؾق إحدت عذكسا حؾت     
 يدظؾ،  ،الر ي ، عيدا، الذريبة، القاير، الدىر ،، ذكرت ليالٍ ثسانية ألفاظ :  حق  الزمانو 
 ديرالد ،أر ائيا، الخؾرنق ،دمذق، ر اىا، طشافس، ُدّمر  ،سبعة ألفاظ  حق  السكانو  
بدا ذلححػ فحح  إيثححاره  ،وقد وفق ف  اساغالل معجسو اساغالال  يدا ،يسااز دالثراء والاشؾا، سعجؼ الذاعرف
فقححد احاححؾت  ،تحسحح  داللايححا ورمؾزىححا مححؤثرات بميغححةو  ،وأكثرىححا إثححارة ،األلفاظ وأدليححا عمححى أداء السعشححى أحدؽ

  .ف  سري  بمؾغ الغايةعمؾ ىساو وصرره عمى السذاق  ، ترؾرعمى ألفاظ تحس  دالالت قؾية
 .مدايمكة  وت لقيا، فاربح مفردات ناصعة، غير ىادحر د الا  تاسيز األلفاظ اجاياريسي  ف  معجسو إلى    
  .بعدو 
مؾروث ياسث  فيسا لديو مؽ تيار تقميدي  :اوتياريؽ أسيسا ف  تذكي  ثقاف عمىالخزر  يرتكز معجؼف  
وتيححار تجديححدي: ياسثحح  فحح  تمححػ  الشذحح ة، دظححؾرذا السححؾروث ىححارتححبى و والححذي يؤكححد أصححالة الذححاعر، ثقححاف  

 .األلفاظ السداحدثة والا  اقازايا عروف العرر
إلححى اسححاعسال األلفححاظ السجازيححة السححؤثرة،  ومححال فيححومعجؼ الخزر حؾت العديححد مححؽ ألفححاظ الظريعححة،  -

ؽ دححاق  جرؾصية ميزتو عو مشحومؽ ثؼ  عيفا  يداوقد وعفو تؾ ، ثري غش إذن فسعجسو الذعري 
 االساقاللية.الذعراء فزسش  لو 

 

 

 

 

 
                                 

 - حعراء الجاىميحة  ل الخؾرنق : مؾض  ف  العراق قرب الشجف سكشو بشؾ إياد أقام فيو الشعسان المخس  قررا أ اد بذكره ٔ)
 الددير: قرر ف  الحيرة قريى مؽ الخؾرنق اتخذه الشعسان لبعض ممؾك العجؼ
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 الخاتسة
 كسا تحى ر شا وترضى، و عد. الحسد  الذي بشعساو تاؼ الرالحات، يار شا لػ الحسد حسًدا كثيرًا طيبًا مبارًكا فيو      

 أىسيا: ان مؽكدمحم الَخِزر حديؽ عؽ عدة ناائج مام ، اإ فقد أسفرت دراسة الاجر ة ف  ديؾان الذيخ 
شححة القدححسات تؤكححد تسكشححو مححؽ قححدرة الذححاعر عمححى صححياغة تجر ححة  ححعرية  يححدة واضحححة السعححالؼ بيّ  -

والاعريححر عححؽ الكثيححر  ر،الذاعرية، وأن السمكة والسؾهبة األدبية تدؾق صاحريا قدًرا إلى معانححاة الذححع
 . زا ف  الكاادة وان كان مررّ ، تجاه الكؾن والؾ ؾد امؽ جؾالج الشفس ورؤياي

 حححعر الخزحححر  حححعر إسحححالم  ، دكححح  محححا تعشيحححو المفغحححة ، فقحححد عحححالج مؾضحححؾعات تجر احححو برؤيحححة  -
 إسالمية جالرة، مسا يؤكد ىذا االتجاه اإسالم  عشد الذاعر.

عحححؽ الاكمحححف تشححح ت درحححاحريا ة فححح  صحححياغة تجر حححة  يحححدة ئؤكحححد الدراسحححة عمحححى دور الدر حححة والروّيححح -
 يرورة ، دويكاى لو الالقمؾب ،عمق در رائق ي،فالسؾهبة وحدىا ال تكف  إنااج  ع والرشعة

تجر او صححؾرة الر حح ، وحياتححو ومذححاعره ،ورؤياححو فحح  الكححؾن والحيححاة واألحيححاء  آة انعكد  عمى مر   -
السظمحححح  عمححححى ديؾانححححو أن يقححححف عمححححى حياتححححو مححححؽ  فبامكححححانمححححؽ حؾلححححو ، انعكاسححححا ترححححؾيريا حيححححا ، 

، فحح   ححبادو و ححريراو ححادا يافعححا  و عححد أن صححار،الظححؾق  عححؽوحححيؽ  ححى ،،حياتو فحح  طفؾلاححو  ححعره
حياتححو بححيؽ ، حياتو ف  وطشو الذي ىا ر إليححو، حياتححو فحح  صحححاو وفحح  مرضححو ،حياتو ف  وطشو األم

أالمو ،أسفاره ورحالتو، وىذا يؤكححد أمالو و  ،أصحادو وأىمو ، ما يحى وما يكره ، ما يفرحو وما يحز و
فدححا سححؾية أبيححة ماتحح  دون تحقيححق مححا ترححرؾ أن الر   يحس  نفدا واضحة القدسات بيشة السعححالؼ ، ن

   .ريةحإليو مؽ ال
 جميححقده عححؽ الرححشعة والاكمححف عححو انظباعياححو و  الازام الذاعر ف  تجر او دعسؾد الذعر العر   ، -

 ف  مراف أعالم العرر الحدي  . د ن يزعو 
ف السخامفححة الدراسححة أن الاجر ححة الذححعرية تاحح ثر دذححك  كريححر دالعؾامحح  الاحح  رفححدتيا، والغححرو  تكححدأ -

   .راحرياد  طاحأالا  
الشفدححح ،  ه، و حححعؾر احححوضحححرورة االسحححاعانة دحححالسعجؼ الذحححعري لمذحححاعر كححح داة كا حححفة عحححؽ لحححؾن تجر  -

 وتؾ يو األدب ، وما يرحى ذلػ مؽ أمراض وأدواء.   
السذحححاعر الحزيشحححة، كالكرححح  واالنظحححؾاء  األمحححراض الشفدحححية و تؾلحححد الكثيحححر محححؽقحححد  ىجحححرة الحححؾطؽ  -

 اراب.واالغ والعزلة
مشححارة العمححؼ ومشبحح  الثقافححة ، فقححد تخححرج مشححو  -إن  ححاء هللا  -أكححدت الدارسححة أن األزىححر كححان وسححيغ  -

 ،أ يحححاال محححا عرفحححؾا يؾمحححا الاعرحححى لجحححشس أو لعحححرق  ىور ححح، فححححؾل ىحححؼ أسحححاطيؽ الحححديؽ واألدب والدياسحححة
 لسؾلد والشذ ة.ا تؾند   زائري األص  فقد تقمد مذيخة األزىر وىؾ ،و اعرنا دلي  آكد عمى ما نقؾل



م0202العدد التاسع والثالثون                                                                                                       جملة كلية اللغة العربية باملنصورة                      

- ٖٔ٘ٔ - 

بححيؽ العقحح  والقمححى جزححؾعا فييححا الذححاعر  يسزج  ة دالدر ة األولى،و داني يةذعر ال ة الخزرتجر  -
 .لمرؤية اإسالمية  

  و اىدنا عمححى ذلححػ ومقدساتو وديشالذديدة عم   وغيرتو ،لمغاو الذاعر الدراسة عمى  دة حى تكدأ
وصححؾره الاحح  تساححد دجححذورىا نحححؾ  معغسححوفحح   -قامؾسححو المغححؾي األصححي  وعسححؾده الذححعري الاقميححدي

الساض  د صححالاو وقؾتححو، ودعؾاتححو الرححراح لماسدححػ دحرحح  هللا الساححيؽ ،و اعححاليؼ ديششححا القححؾيؼ ، والححذب 
 .عؽ حياضو ومقدساتو 

مزيححدا مححؽ دححاحق تإن الَخِزححر محح  مححا عححرف عشححو مححؽ ميحح  إلححى الكاادححة فمححو تجر ححة  ححعرية  يححدة  -
 والدراسة.البح  

 وأبًدا .   وأحسده سبحانو عمى آالئو ونعسو، والحسد  أواًل ، عؾنا وسداًدا دائًسا ىذا وأس ل هللا
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 ث ف السرادر والسرا  
 أوال السرادر:  ذ
دار  –الخزر حديؽ، اعاشى بيا / عمى الرضا الحديش   دمحممؾسؾعة األعسال الكاممة لإلمام   ٔ

 -: ومشيام ٕٓٔٓه ٖٔٗٔسؾرية، لرشان، الكؾي ،  األنؾار."

  .اإرث الفكري لإلمام دمحم الخزر  ٕ

 .الخيال ف  الذعر العر   ودراسات أدبية  ٖ

 . ديؾان الذاعر "جؾاطر الحياة "  ٗ

 .القاديانية والريائية، دمحم الخزر حديؽ  ٘

 .مماقى اإمام دمحم الخزر حديؽ ف  الجزائر  ٙ

 ثانيا السرا    ٚ
، القححححححاىرة،  مظبعححححححة الدححححححعادة ؼ عؾضححححححيؽ،إبححححححراهي /اإسححححححالم فحححححح  األدب العر حححححح  السعاصححححححر، د  ٛ

 ٜٚٛٔه/ٛٓٗٔ

 م ٜٚٛٔاإسالمية والسذاىى األدبية أ / نجيى الكيالن  ط. مؤسدة الرسالة، بيروت، طبعة،   ٜ

مرظفى حمس ، الشا ر: دار الكاى العمسية ا/ األسرار الخسية وراء إلغاء الخالفة اإسالمية.   ٓٔ
   .مٕٗٓٓ-هٕ٘ٗٔبيروت، لرشان، األولى: 

 مٜٗٙٔالشا ر الدار القؾمية لمظباعة والشذر ، ٔ زء  ٕآثار أب  العالء السعري مجمد   ٔٔ

الفجالححة ، ، نيرححة مرححر لمظباعححة والشذححر دار  حسححد بححدوي،أ/ أ أسس الشقد األدب  عشد العرب،  ٕٔ
 مٜٜٚٔ

 مٜٗٙٔ، الشيزة السررية، القاىرة، أصؾل الشقد األدب ، األسااذ / أحسد الذايى  ٖٔ

 م.ٕٜٜٔ، ط دار الكاى العمسية بيروت، ٜأب  الفرج األصفيان  ج األغان ،   ٗٔ

أوزان الذعر ومؾسيقاه م  تظريححق عمححى مححدارس الذححعر العر حح  فحح  العرححر الحححدي  ومحححاوالت   ٘ٔ
 م.ٕٛٔٓ، ٕٚٔٓالاجديد العروض / دمحم أحسد فايد هيك ، الزحى لمظباعة والشذر. 

دار الشيزة العر ية  د عرد القادر القى، الثانية،االتجاه الؾ دان  ف  الذعر العر   السعاصر،   ٙٔ
 م.ٜٔٛٔه/ٔٓٗٔ، ٕلرشان، ط -لمظباعة والشذر، بيروت 

 م.ٜٚٙٔابؽ الروم  حياتو مؽ  عره، عباس محسؾد العقاد، دار الكااب العر  ، ط/ الدادسة بيروت   ٚٔ
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ار الجي  لمشذر د ابؽ السعاز وتراثو ف  األدب والشقد والريان د/ دمحم عرد السشعؼ جفا  ،  ٛٔ
 .مٜٛ٘ٔوالظباعة والاؾزي , 

الرشاء الفش  ف   عر ابححؽ  ححابر األندلدحح ، د/ سححالم عمحح  حسححادي الفالححح ، دار غيححداء لمشذححر   ٜٔ
 م.ٖٕٔٓوالاؾزي ، عسان، األردن، 

السكابحححة األزىريحححة لماحححراث، القحححاىرة  –الرشحححاء الفشححح  لمرحححؾرة األدبيحححة فححح  الذحححعر، د/ عمححح  صحححبح  ٕٓ
 مٜٜٙٔ،

 الفشية لذعر الفاؾحات اإسالمية ف  عرر صدر اإسالم،  الرشية  ٕٔ
حدححححححححححيؽ عمحححححححححح  الححححححححححدجيم ، دار الحامححححححححححد لمشذححححححححححر والاؾزيحححححححححح ، عسححححححححححان األردن، رقححححححححححؼ اإيححححححححححداا 

 .مٕٓٔٓ/ٚ/ٕٛٔٙ
األنححدلس  بشححاء القرححيدة فحح  الشقححد العر حح  القححديؼ )فحح  ضححؾء الشقححد الحححدي ل يؾسححف دكححار، دار   ٕٕ

 م.ٖٜٛٔان، لمظباعة والشذر والاؾزي ، بيروت، لرش
الريائية: تاريخيا وعقيدتيا وصمايا دالباطشية والرييؾنية، أ/ عرد الرحسؽ وکي ، الشا ر، دار   ٖٕ

 مٜٙٛٔالسدن  لمظباعة والاؾزي ،  دة، , 
الاشححاص فحح  نسححاذج مححؽ الذححعر العر حح  الحححدي ، مؾسححى ر ادعححة، طبعححة، أر ححد األردن، مؤسدححة   ٕٗ

   مٕٓٓٓ، حساد لمدراسات الجامذية، لمشذر والاؾزي
ندححخة –عححاىر دمحم الغححؾاىرة أ / الاشاص ف  الذعر العر   السعاصر: الاشاص الديش  نسؾذ ححا،   ٕ٘

  الكارونية.
عسر إدريححس عرححد السظمححى، دار الجشادريححة لمشذححر أ /حازم القرطا ش : حياتو ومشيجو البالغ ،   ٕٙ

 مٜٕٓٓوالاؾزي  الدعؾدية، 
 يف ، عرد القادر بؽ عسر البغدادي ، قدم لو ،جزانة األدب ولى لباب لدان العرب ، ت ل  ٕٚ

 . ، دار الكاى العمسية بيروت ٚالظريف  ج / دمحم نري د  
 ،األولحححححححححى، دراسحححححححححات فححححححححح  الشقحححححححححد األدبححححححححح  الحححححححححدكاؾر / دمحم عرحححححححححد السحححححححححشعؼ جفحححححححححا  . الظبعحححححححححة  ٕٛ

 السحسدية داألزىر. الظباعة دار

 مٜٗٙٔعارف دراسات ف   عر السيجر،  عراء الرادظة القمسية، دار الس   ٜٕ

ديحححؾان امحححر  القحححيس، ضحححبظو وصحححححو، األسحححااذ مرحححظفى عرحححد الذحححاف ، دار الكاحححى العمسيحححة،   ٖٓ
 مٕٗٓٓبيروت لرشان.

 ديؾان أب  تسام،  رح الخظيى الارريزي، تحقيق: دمحم عرده عزام، ، دار السعارف. الظبعة الرادعة  ٖٔ



 سالمة محمود البيومي فاطمة د.                               حسين الخضر دمحم اإلمام عند الشعرية التجربة

 

- ٖٔ٘ٗ - 

 

ؤسدححة عححالء الححديؽ لمظباعححة ديؾان اإمام الذافع ،  رحو وقدم لححو / يؾسححف سححام  اليؾسححف، م  ٕٖ
 مٖٕٓٓ، األولى والاؾزي ، سؾرية، دمذق

ديححؾان الذبححاس بححؽ األحشححف،  ححرح وتحقيححق، عاتكححة الخزر حح ، مظبعححة، دار الكاححى السرححرية،   ٖٖ
 مٜٗ٘ٔه، ٖٖٚٔالقاىرة، األولى 

 مٜٜٗٔتحقيق  ؾدة الركاب ، دمذق -دار الظراز ف  عس  السؾ حات ابؽ سشاء السمػ   ٖٗ

دار قايبة لمظباعة والشذر، دمذق،  -حدؽ زك  صؾاف،  -عاصسة ف  العالؼ  دمذق: أقدم  ٖ٘
 م.ٕٗٓٓ

، دار الذؤون الثقافية العامة، العراق، ٜٖٓرماد الذعر، عرد الكريؼ راض   عفر، ص   ٖٙ
 .مٜٜٛٔ

غريد الذيخ، الكاتبة /أب  عم  أحسد بؽ الحدؽ السرزوق ، تعميق  رح ديؾان الحساسة،   ٖٚ
 مٖٕٓٓ .لرشان ،ة، بيروتدار الكاى العمسي

 
الذعر السعاصر عمى ضؾء الشقد الحدي / مرظفى عرد المظيف الدحرت ، تيامة لمشذر   ٖٛ

 م.ٜٗٛٔ -ه ٗٓٗٔوالاؾزي ، السسمكة العر ية الدعؾدية الظبعة الثانية 
 –الذيخ دمحم الخزر حديؽ، سيرتو ومؤلفاتو، د/ دمحم إبراهيؼ الحسد، دار ابؽ جزيسة   ٜٖ

 م.ٕٗٔٓ -ه ٖ٘ٗٔالرياض األولى  –الدعؾدية 
 رح السعمقات الدب ، أب  عرد هللا الحديؽ بؽ أحسد، الزوزن ، دار الكاى العمسية، بيروت   ٓٗ

 مٜٛٚٔانلرش
 رح ديؾان أب  الظيى الساشر ، ألب  العالء السعري، السدسى ب معجز أحسد، تحقيق   ٔٗ

 م.ٕٜٜٔه، ٖٔٗٔد/عرد السجيد دياب، الجزء األول، دار السعارف، الثانية، 
دلس:  س  وتؾثيق ودراسة د/ دديؼ عرد العغيؼ عرد القادر، ن عر األسر والدجؽ ف  األ  ٕٗ

 ه.ٜٜ٘ٔمكابة الخانج ، , 
 م.ٕٜٛٔالرؾرة الفشية ف   عر دعر  الخزاع  د/ عم  إبراهيؼ أبؾ زيد، دار السعارف، الثانية   ٖٗ

/ وحيد صبح  كبادة، مشذؾرات الرؾرة الفشية ف   عر الظائييؽ بيؽ االفاعال والحس  ٗٗ
 م. ٜٜٜٔاتحاد الكااب العرب، دمذق، األولى 

عيدى  -الرؾرة األدبية تاريخ ونقد/ عم  عم  صبح، دار احياء الكاى العر ية   ٘ٗ
 بدون تاريخ.. . -القاىرة  -الباب  الحمر  
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ااب ، اتحاد الكالرؾرة الدسذية ف  الذعر العر   قر  اإسالم، صاحى جمي  إبراهيؼ  ٙٗ
 مٕٓٓٓالعرب، دمذق، 

 ف  محاسؽ الذعر ونقده، ابؽ ر يق القيروان ، دار الجي  بيروت، لرشانالعسدة   ٚٗ

بؽ عرد ر و األندلد ، تحقيق، عرد السجيد الارحيش ، الجزء / الدادس،  ، أحسدالعقد الفريد  ٛٗ
 . م ٕٙٓٓ،دار الكاى العمسية بيروت، لرشان

اإبياري، طبعة، دار  وابراهيؼألندلد ،  رح أحسد أميؽ العقد الفريد ألحسد بؽ عرد ر و ا  ٜٗ
 .مٜٜٓٔ، الكااب العر  

 ٖٚعم  بؽ الجيؼ حياتو و عره، سمدمة أعالم األدداء والذعراء حدؽ  عفر نؾر، الجزء  ٓ٘
 م.ٜٜٛٔ، بيروت –ط. دار الكاى العمسية 

الوي لمشذر عشاصر القرة ف  الذعر الذباس ، مشارر عرد القادر الغزشفري، دار مجد  ٔ٘
 مٕٕٔٓم: ٕٔٔٓوالاؾزي ، عسان األردن، األولى ،

عؽ بشاء القريدة الحديثة د. عم  عذري زايد القاىرة دار الفرحى لمظباعة والشذر   ٕ٘
 مٜٚٚٔ

 عيار الذعر، دمحم بؽ أحسد بؽ طباطبا العمؾي،  رح وتحقيق،   ٖ٘
ة، بيروت، لرشان.، عباس عرد الداتر، مرا عة نذيؼ زرزور، مشذؾرات دار الكاى العمسي

 م ٕٜٛٔاألولى 
االغاراب ف  الذعر العراق  السعاصر، األسااذ / دمحم راض   عفر، طبعة، اتحاد الكااب   ٗ٘

 م. ٜٜٜٔالعرب، دمذق، 
م، السؤسدة العر ية ٕٙٓٓفمدفة اإيقاا ف  الذعر العر  ، د عمؾي اليا س ، األولى   ٘٘

 .لمدراسات والشذر، بيروت، لرشان
 م. ٖٜٚٔ -ه ٜٖٔٔالثانية  –بيروت  –عايق ط. دار الشيزة العر ية  زاألدب  / عرد العزيف  الشقد   ٙ٘

 دار السعارف. –ف  الشقد األدب  د/  ؾق  ضيف، الظبعة الااسعة   ٚ٘

قزايا الشقد األدب  بيؽ القديؼ والحدي  د/ دمحم زك  العذساوي دار الذروق األولى   ٛ٘
 م.ٜٜٗٔ -ه ٗٔٗٔ

 _ألب  ىالل الحدؽ بؽ عرد هللا العدكري _ ضبظو  كااب  سيرة األمثال  ٜ٘
د. أحسد عردالدالم _ جرج أحاديثو أبؾ ىا ر دمحم سعيد بؽ الديؾف  زغمؾل ، الظبعة 

 .م ٜٛٛٔىحٛٓٗٔنذر،، األولى، دار الكاى العمسية بيروت لرشان
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 رضا الحديش ، الكاادات حؾل اإمام دمحم الخزر حديؽ، عم    ٓٙ
 م. ٕٓٔٓ -ه ٖٔٗٔكااب، الظبعة، األولى ، الدار الحديشية لم

كااب الرشاعايؽ )الكاادة والذعرل أب  ىالل الحدؽ بؽ عرد هللا العدكري، تحقيق د  ،  ٔٙ
 .  مٕٛٓٓ،  دار الكاى العمسية، بيروت، لرشان مفيد قسيحة،

لسحات مؽ الذعر القرر  ف  األدب العر  ، د/نؾري حسؾدي القيد  مشذؾرات دار   ٕٙ
 مٜٓٛٔر، وزارة الثقافة واإعالم، دغداد، الجسيؾرية العراقية ،الجاحظ لمشذ

، الشيزة العر ية ،  ٖغرب الكرير، العرؾر الحديثة د/  الل يحيى ، ج السَ   ٖٙ
 م.ٜٔٛٔ

ميزان الذىى ف  صشاعة  عر العرب، الديد أحسد اليا س ٍ ، دار الكاى العمسية،   ٗٙ
 م.ٜٜٚٔ  ،بيروت، لرشان 

ه/ ٜٖٗٔاتو وآثاره، د دمحم مؾاعدة، الدار الاؾندية لمشذر. تؾنس دمحم الخزر حديؽ حي  ٘ٙ
 م.ٜٗٚٔ

 مرارا العذاق ألب  دمحم  عفر بؽ أحسد القار ، دار صادر بيروت  ٙٙ

 –مفيؾم الذعر، دراسة ف  الاراث الشقدي،  ابر عرفؾر، الييئة السررية العامة لمكااب   ٚٙ
 م.ٜٜ٘ٔالخامدة سشة 

 –دار الكاى الذرقية  –ابؽ الحؾ ة ، داء، تحقيق دمحم الحريى مشياج الرمغاء وسراج األد  ٛٙ
 م.ٜٙٙٔتؾنس 

  طبعة  - ٔالسجمد  -يؽ مديشة تؾنس ف  القرن الحادي والعذريؽ دمحم السشج  بمحد  ٜٙ
 · م ٜٜٚٔ

مداؾيات الرشاء الذعري عشد دمحم إبراهيؼ أبؾ سشة، أ/  كري الاؾاند ، الييئة السررية   ٓٚ
 م. ٜٜٛٔألولى، العامة لمكااب، ا

 مٕٕٓٓمدشد إسحاق بؽ إبراهيؼ بؽ راىؾيو، دار الكااب العر  ،   ٔٚ

 م. ٜٜٙٔه ٙٔٗٔالعريكان، الثالثة،  –معالؼ العروض والقافية، الدكاؾر عسر األسعد   ٕٚ

مجس  األمثال، أحسد بؽ دمحم السيدان ، تحقيق، دمحم محي  الديؽ عرد الحسيد السجمد األول،   ٖٚ
 م.ٜٜٓٔطبعة، 

 .الظبعة الخامدة، د/إبراهيؼ أنيس، مكابة األنجمؾ السررية ،مؾسيقى الذعر  ٗٚ
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 م.ٜٜٛٔالييئة السررية العامة لمكااب،  ، مؾسيقى الذعر العر  ، حدش  عرد الجمي  ٘ٚ

الذكؾت والعااب وما وق  بيؽ الخالن واألصحاب، ألب  مشرؾر الثعالر  ، دار   ٙٚ
 مٕٜٜٔىح ٕٔٗٔالرحادة دظشظا، األولى 

 لشزعة اإسالمية ف  الذعر الدعؾدي الحدي  والسعاصر، ا  ٚٚ
 م.ٜٜٜٔه/ٜٔٗٔد. حدؽ بؽ فيد اليؾيس ، مظاد  الشا ر العر  ، الرياض ط 

 م.ٕٕٓٓالشقد األدب  وأزمة اليؾية د/ دمحم طو عرر، الظبعة الثانية،   ٛٚ

 م.ٜٚٛٔه /ٜٖٛٔالشقد الاظريق  والسؾازنات، دمحم الرادق عسيف ، ط   ٜٚ
 

أدعاد اإلكارونية، مقال تح  عشؾان، الاجشيس ف  تؾنس بيؽ القرؾل والسعارضة  مجمة  ٓٛ
 .ٜٙ٘ٔ-، ٔٛٛٔجالل فارة الحساية الفرندية 

م، مقال دعشؾان "معشى االغاراب عشد ٜ٘ٚٔيشاير  ٜٔمجمة العر  ، الكؾي  العدد   ٔٛ
 اإندان العر   السعاصر"

 ر، بدون تاريخ. مجمة السعرفة اإلكارونية، قائسة  يؾخ األزى  ٕٛ

م، مقال دعشؾان "االغاراب ف  اإسالم " ٜٜٚٔ -ٓٔا  ٓٔمجمة عالؼ الفكر مج   ٖٛ
 .األسااذ/ فاح هللا جميف 

 السؾق  الرسس  لمسكابة الذاممة  ٗٛ

مؾق  الؾع  الذباب  الكؾيا  ، مقال لألسااذ / عرداليادي صاف ، دعشؾان،  قريدة الحج   ٘ٛ
 مٕٕٓٓ/ٓٔ/ / ٖٔتحدي  ، ف  الذعر العر   الحدي  ، أجر 

مقال دعشؾان "ثقافة الظم  ف  الشص الذعري اإلكارونية،  الدعؾديةمجمة الجزيرة     ٙٛ
 مٕٙٔٓ/ يشاير، ٔالرياض، الجسعة  السعاصر".

ذاعر، عسر أبؾ ال ،"السعجؼ الذعري ،ٜٜٛٔمجمة ديؾان العرب اإلكارونية، ت سد  عام   ٚٛ
 مٕ٘ٔٓمارس  الييجاء،

، " مذكمة فرندا ف   سال إفريقيا" ، أ / دمحم رفع   دار  ٛالسرري ، العدد مجمة الكاتى   ٛٛ
 م .ٜٗٙٔالسرري ، القاىرة ،  الكااب

مدونة أحسد طؾسؾن أدب وثقافة   قراءة ف  )ديؾان جؾاطر الحياةل لمذيخ العاّلمة محّسد   ٜٛ
 .الخزر حديؽ دقمؼ: عرد هللا الل 

 .ويكيريديا السؾسؾعة الحرة  ٜٓ
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 السعا ؼ ؼ و الارا   ٜٔ

األعالم، جير الديؽ الزركم  الجزء :  األول والثامؽ، دار العمؼ لمسالييؽ الظبعة: الخامدة   ٕٜ
 . م.ٕٕٓٓعذر،

األنداب = أنداب العرب = َتاِريِخ الَعْؾَتِر  السؤلف: أبؾ السشذر سمسة بؽ مدمؼ بؽ إبراهيؼ   ٖٜ
 األنداب لمرحاري.الرحاري العؾتر   الكااب مرقؼ آليا غير مؾافق لمسظرؾا 

، مشذؾرات ٕكام  سمسان الجابؾري،ج م،ٕٕٓٓمعجؼ الذعراء مؽ العرر الجاىم  حاى سشة   ٜٗ
 دار الكاى العمسية ، بيروت، لرشان.

معجؼ البادظيؽ، لذعراء العر ية، ف  القرن الااس  عذر والعذريؽ، مؤسدة عرد العزيز سعؾد   ٜ٘
 البادظيؽ الثقافية اإلكارونية.

الؾفيات / صالح الديؽ جمي  بؽ أيبػ الرفدي تحقيق/  الل الديؽ الديؾط ، دار الؾاف  د  ٜٙ
 .الكاى العمسية، بيروت، لرشان

 مٕٜٜٔمعجؼ الرائد; السؤلف:  رران مدعؾد، دار العمؼ لمسالييؽ،    ٜٚ

 مٜٓٙٔىح/ٜٖٚٔصدر: -مجس  المغة العر ية دالقاىرة -السعجؼ الؾسيى  ٜٛ

 ر ى عر ى ،معجؼ السعان  الجام ، معجؼ ع  ٜٜ

 . ٖابؽ مشغؾر ، دار السعارف ، ج، لدان العرب   ٓٓٔ
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  هرس السوضوعات

 رقؼ الرفحة                        السؾضؾا                                     

     ٜٜٔٔ                   السقدمة                                                  

 ٕٔٓٔالاسييد                                                                      

                          ٜٕٓٔ      الفر  األول: الدراسة السؾضؾعية )مؾضؾعات الاجر ة الذعريةل        

 ٕٗٚٔ                    الفر  الثان : الدراسة الفشية )عشاصر الاجر ة الذعريةل  
 ٕٗٚٔ         االنفعال والؾ دان                                                 -   

 ٕٚٚٔ          الرشية الاعريرية                                                   -   

                          ٕٚٚٔ               *األلفاظ واألساليى                                              

                                                       ٜٕٚٔ                    *السعان  واألفكار                                         

 ٜٜٕٔ                                                          *الرؾر واألجيمة   

 ٖ٘ٔٔ                *السؾسيقى واإيقاا                                            

 ٜٖٖٔ                                 الرشاء الفش  لمقريدة ف  تجر ة الخزر   

 ٖٙٗٔ                                   السعجؼ الذعري                        

 ٖٓ٘ٔ                                                      الخاتسة             

 ٕٖ٘ٔ                                      ثر  السرادر والسرا                

    ٜٖ٘ٔفيرس السؾضؾعات                                                        

 

 


