
  ــزة ـ غـــ–الجامعة اإلســــالميـــــة 

    ـــاــدة الــــدراســـات العليـــاـــعمـ

  اآلداب       آــلــية
  ة ــــقسم اللغة العربي      

  

  

  

  يم  الروحية يف شعر عمر بهاء الدين األمرييالق
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   فى قسم   درجة الماجستيريقدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول عل

  .   اللغة العربية 
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  الرمحن علم القرآن خلق اإل�سان علمه البيان

    الشمس والقمر 
حبسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع     

    امليزان 
أال تطغوا يف امليزان وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا          

    امليزان
  
                                                                                                                                  

       )٩-١ نلرمحا( 

  
  
  



  
  
  
  
  
  

  
  
  

  لعطاء ، بفيض من الحب واي أمدانروح والدي اللذينإلى 

  البحث ،  في رحلة  من شجعني آل إلى و

  ور ،ــــق والنــــــــى طريق الحــــرين علـــــى السائـــإلو

  .ى ـــدى باآورة عملـــــإلى آل أولئك أه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شكر  و تقدير
والدي و أن أعمــل صاحلا ترضاهي  و علــي علــرب أوزعنــي أن أشكـــر �عمتك التــي أ�عمت    

  

  -:  وبعـــد ....
  

د اهللا أوالً  و آخراً  و أشكره عل          د و ال تحص       يفإنني أحم رة التي ال تع ه الكثي ة و آالئ ه العظيم  ، ي نعم

دآتور   ي أتوجه بشكري الجزيل إللذا،    جزاء اإلحسان إال اإلحـسان    هل القائل في آتابه     تاذي ال  سعادة أس

   . الذي أمدني بفيض علمه و رعايته الصادقة و اهتمامه الكبير بهذه الدراسةمحمد شحادة تيم

  

ا   حفظه اهللا لرع    آمالين شعت دآتور  جامعة اإلسالمية ممثلة في فضيلة ال     لل و أتوجه بالشكر آذلك      ايته

م ، و ة العل ة لطلب ة اآلداب ل الحاني دآتور  كلي تاذ ال ضيلة األس ة بف وان  ممثل ان عل ادة، ونعم  عم

  .  مازن هنيةممثلة بفضيلة األستاذ الدآتور  الدراسات العليا 

  

الغ في             ي لجنة المناقشة عل   يآما أتوجه بشكري مقدماً إل     د ب تبذله من جه ا        ما س الة  و م ذه الرس ويم ه تق

  .ستتفضل به من آراء و أفكار و إرشاد و توجيه سيكون له األثر الكبير في إثراء هذا البحث 

  . معروفاً  أو توجيهاً  أو إرشاد اً ي إلي و من أسديآما أشكر آل من له فضل عل

  

   الرشاد و التوفيق أسأل اهللا و

  
  
  
  



  ملخص الرسالة
  

   -: أما بعد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أشرف المرسلين ي الصالة و السالم علالحمد هللا رب العالمين و

   .األميري هو  القيم الروحية في شعر عمر بهاء الدين إن عنوان هذه الدراسة

  .و خاتمة في ثالثة فصول و تمهيدٍ تو قد جاء

اة اال                  يعل التمهيد  ويحتوي  ة و الحي اة الثقافي ة و الحي اة االجتماعي سياسية و الحي اة ال صادية      الحي في  قت

   . ،التى واآبت نشأة الشاعر، ونبذة عن حياتهعصر الشاعر

ين      ، و مفهوم الروح     ، مفهوم القيم  ي عل ي فيحتو ،  الشعر والقيم الروحية    :الفصل األول   أما     ة ب  و العالق

   .ىوتطور الشعر الروح ،و الشعر القيم الروحية 

سعادة ال والحب ، والحرية ، والجمال ،  و  ،لة باهللا الص : و هي هالقيم الروحية في شعر   : الفصل الثاني 

   . والوطنية الصفاء  و اإلرادة و، السمو واإلخالص ، واليقين ،و

ة و األسلوب ، و الص       رهــــــ لشع الدراسة الفنية  : الفصل الثالث  ـ ورة و الخيــــ و تناولت فيها اللغ  ال ـــــ

  . و اإليقاع يو الموسيق

ـ تهت في موضوعها ل     ه الدراسة لم تسبق بدراسات تطبيقية     ن هذ  أ يو تجدر اإلشارة إل    ـ دي  بخط  ــــ واتها ـ

  . محتمل الوقوع الخطأالزلل فى و، ة و لذلك آانت المعاناة شديد،و تبتدئ من حيث انتهت السابقة
  

  ا    الطاقة في إعدادهي هذه الدراسة بجهد أو وقت ، فقد بذلت ما وسعتنيننت علض أنني ما يعل

ا  ي ذ ، و اجتهدت في التحليل و االستنباط ،  فإذا و فقت إل          اازهنج و إ   ك ف ذي  أوالً  و آخراً الفضل  هللا ل  ال

 الحق و    ي فحسبي  أنني حاولت و قصدت الوصول إل            يبه تتم األعمال الصالحات ، و إن آانت األخر        

  .الحقيقة و الغاية 

   

  النصير عمن و المولي نعم إنه الرشاد و السداد و التوفيق أسأل اهللا و
  

  .عميد الكلية                                              الرسالةياملشرف عل                        الطالب           

  نعمـان علــــوان / د . أ         محمـد شحادة تيـــم  / د       وائل مصباح العريني 
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اء          ذاتك ، وابتغ ك ل ن أطاع كر م كرك ش ريم ، وأش ك الك ة لوجه ص الني ن أخل د م م حم دك الله أحم

سلطان ،                         العزة وال رد ب ه ، تف ة      مرضاتك ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل دين هداي وشرع ال

 من اهللا ونعمة ، واهللا عليم حكيم ، وأشهد          ً التحلى بآدابه ، فضال    للمؤمنين ، ووفق من شاء للتمسك به و       

ار ،                         ه األطه ى آل ه وعل أن نبينا محمد رسول اهللا ، المبعوث رحمة للعالمين ، صلوات اهللا وسالمه علي

  وبعد . ......وصحبه الطيبين األخيار 

  

ة ا    شعر       تعد العالق يم وال ين الق ى ب سانية ،            لت ة اإلن ل فى الثقاف اريخ طوي ة ، وهى ذات ت ة وعميق قديم

سانية نحو فع            ق إرادة إن ـ والسبب فى ذلك يرجع إلى أن الشعر هو نتاج حرآة روحية ،وغايته خل ل ــ

ادىء     . موقف أو قيمة     أو يم هى المب يم                   والق ة الق ل  ، وغاي ة وتخيي شعر عاطف ا ، وال  التى يحتكم إليه

ل         ة واحدة هى تجمي ان فى غاي تصحيح الفعل اإلنسانى ، وهدف الشعر اإلمتاع والتأثير ، وهما يلتقي

  .الجميل وتقبيح القبيح 
  

ه سبب فى اضطراب                 وآان من أهم مميزات العصر     ان ل ا آ الحديث االتصال بالثقافات الغربية، مم

شهوات ، فى حين أن     القيم والمفاهيم اإلسالمية ، حيث إن الحضارة الغربية ترآز عل         ز وال ى الغرائ

ى  الحضارة اإلسالمية تهتم بالقيم والمبادىء الروحية فى بناء اإلنسان مع عدم إهمال الجسد ،أو بم             عن

ذا العصر شهد صراعاً         ا  آخر أن ه راً       ً ملحوظ ك أث رك ذل د ت روح  ، وق ين الجسد وال ة    ب ى نظري عل

  . الشعر والقيم الشعر، حيث أدى ذلك عند البعض إلى قطع العالقة بين
  

سلكها          إن فهم هذه العالقة ال يتحقق إال بفهم طبيعة آلٍّ          ة التى ي ة ، والطريق يم الروحي شعر والق من ال

ة ،                          ة روحي اج حرآ شعر هو نت يم ، فال شعر والق ا آل من ال الشعر فى ذلك ، والغاية التى يسعى إليه

شكيل ف            ة ، من خالل ت ة روحي سى أو عاطف و    ويهدف إلى بعث شعور نف ة ، فه ل للغ ر  ال نى جمي يعب

د                           ً تعبيرًا منطقياً أو فلسفيا    ة ، إذ ق ة روحي ر من خالل تجرب ل يعب ائج ، ب دمات بالنت ه المق رتبط في ، ت

ة                           ا الروحي ة قيمه دمات ، وحيث إن لكل حضارة أو ثقاف ائج بال مق ائج أو نت يعبر عن مقدمات بال نت

ا        وعة  الخاصة ، فقد استطاع شاعرنا من خالل تجاربه المتن         ا قيم يم ليجعله ذه الق سانية  ً أن يغرى به إن

  . عامة 
  

ار       وقد آان مقصود هذه الدراسة هو إ       رى باعتب براز القيم الروحية عند الشاعر عمر بهاء الدين األمي

  . أن هذه القيم هى التى تحرك الفاعلية اإلنسانية وتؤسس لحياة إنسانية جميلة 
  



 ٣

د    عر ، وقد سلكت   فى فهم رسالة الش    ً  أصيال جزءًاثل هذه الموضوعات تعد     لذا فإن دراسة م     لهذا الجه

ة لكل                      ً منهجا ة متكامل شكيل رؤي ك ت تم من خالل ذل ة من     يجمع بين الوصف والتحليل ، بحيث ي  قيم

 فى ذلك فمن اهللا تعالى ، وإن آان غير ذلك            ، فإن ُوفقت   هذه القيم فى شعر عمر بهاء الدين األميرى         

  . ى من الخطأ أو النسيان واهللا تعالى الموفق فمن نفسى ، وما أبرىء نفس

 خصوصاً  أننا نعيش ،ا أهتم آثيراً  بقضايا الفكر والثقافة والتأصيل له أنني لموضوعري لسبب اختياو

  .    فى صراع األفكار والثقافات فى هذا العصر 

 فى ت غايتى وقد وجد،يز الفكر اإلسالمىوأردت من هذا البحث أن يسهم ولو بشكل بسيط فى تعز

  .  وهو الشاعر عمر بهاء الدين األميرى ، وسعة الثقافة، مشهود له بعمق الفكر،شاعر معاصر

جراءات االحتالل حيث لم أتمكن التواصل مع أهل الشاعر بسبب إنى فى ذلك عقبات أهمها توقد واجه

  . من زيارة أهل الشاعر وبيئته للتعرف على الظروف التى أحاطت بالشاعر وشعره 

ل ررت أن أتواصطضى مكتباتنا الجامعية والمحلية فاباإلضافة إلى قلة المصادر التى تناولت الشاعر ف

   . الهواتف و  البريدمع أهله بواسطة

  . ولذلك اعتمدت آثيراً  على المشرف وجهدى الخاص فى التأصيل لفكر الشاعر 

قمت بوصف الظاهرة ثم تحليلها ف  منهجًا للبحثالتحليلى والوصفى و  التاريخى المنهجمن وقد اتخذت

  . إلى جزئيات بهدف فهم طبيعتها ثم توظيفها نحو التأصيل للقيم الروحية 

 ذلك من خالل وقد اعتمدت على دراسات سابقة آان لها أثر فى منهج الدراسة ال فى تفاصيلها وقد ظهر

  ).بى قديمه وحديثهالقيم الروحية فى الشعر العر( ثريا ملحس الذى بعنوان كتاب  باستفادتى

عمر بهاء الدين :   فقد صدرت دراسة عن الشاعر بعنوان ،اولت شعر األميرىسات التى تنأما بقية الدرا

 تأليف الدآتور محمد على الهاشمى ، صدرت عن دار –األميرى شاعر األبوة الحانية والبنوة البارة 

ان جامعيتان لنيل اته وأعماله أطروحت عن حي هـ ، وقد أعدت١٤٠٦مية فى بيروت عام البشائر اإلسال

   : شهادة الدآتوراه

  . عمر األميرى شاعر اإلنسانية المؤمنة : عدها الباحث العراقى وليد على السامرائى بعنوان أ: األولى 

  . عدها الباحث خالد سعود الحليبى تبحث فى حياة األميرى وشعره أ: الثانية 

  .     بمعلومات عن الشاعر وشعره مدتنى جزئياً  حيث أد آان تأثيرالدراساتوق

  . وخاتمة  ٍ  فقد جاءت فى ثالثة فصول وتمهيدأما الدراسة

 التى واآبت ر االقتصادية فى عصر الشاعى الحياة السياسية واالجتماعية و الثقافية وويحتوى التمهيد عل

  . نشأة الشاعر ، ونبذة عن حياته 



 ٤

 والعالقة بين القيم ، ومفهوم الروح،ة ، فيحتوى على مفهوم القيمروحيالشعر والقيم ال: ا الفصل األول أم

  . الروحية والشعر ، وتطور الشعر الروحى 

 حرية ، الحب ، السعادة ، اليقين  الجمال ، الالصلة باهللا ،: وحية فى شعره وهى القيم الر: الفصل الثانى 

  . اإلخالص ، السمو ، الصفاء ، واإلرداة ، والوطنية 

رة والخيال ، والموسيقى الدراسة الفنية لشعره ، وتناولت فيها اللغة واألسلوب ، والصو: الثالث الفصل 

   . واإليقاع

  :  وقد آشفت هذه الدراسة المتواضعة عن شعر األميرى ، عما يلى 

  . ن البحث فى األدب الروحى ، يحتاج إلى دراسة متأنية ، فهو أدب من لون خاص إ -١

اسعة األفق ، مكنته من نقل  و خصب ، ينم عن مقدرة فنية آبيرة خيالتمتع األميرى ب -٢

 . سه وانفعاالته إلى وجدان المتلقى أحاسي

 ينطلق من العالم الروحى ولكنه غير  ليس شاعراً  صوفياً  ، بل شاعٌر روحىن األميرىإ -٣

 . منفصل عن الواقع آشعراء المتصوفة 

 . نسانية رة على سبر أغوار النفس اإل والقدتميزت تجربة األميرى بالعمق -٤

 . فى شعر األميرى وقوة الوجدان ، خصوبة العاطفة وقوة الشعور  -٥

 .  ، وصدورها عن نفس مطبوعة ، عاشت التجربة بكل جوانبها رقة األلفاظ  -٦

 . تميز شعره بالصدق المؤثر والتصوير الشعرى الذى يدفع  للتأمل  وللتفكير المتواصل  -٧

 ، وليس إلى داللة الصورة الفنيةغموض فى شعر األميرى  يرجع بدرجة أساسية إلى ال -٨

  .   تشكيله للصورة الفنية  طريقةاأللفاظ ، فالبراعة الفنية ترجع إلى
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 ٦

                      -:توطئة 
  

   جعلها خير أمٍة أخرجت للناس، فأرسل إليها أفضله وتعالى أمة العرب حين  سبحانلقد أآرم اهللا

ة  آتبه وخاتم   ا أم ا ً واحدة ً  رسله، فجعله احرة    ذات رس د أن آانت متن اميٍة، بع ا ألوهن    ً لٍة س ا بينه فيم

ل اإل  ة تحم رات طويل تمرت فت م ، وأقامت حضارة عظيمة،اس دة لألم باب، فأصبحت قائ سالم األس

  .ً وسلوآاً وحضارة،ً دةوعقي،ً منهجا
  

د            ا اإلسالم فى نفوس أصحابه    ت قيم و لما ضعف   د ب الضغف  أ  ، أخذت دولة اإلسالم فى االنحسار، و ق

ى                      لم إل ه وس يسير بالتدريج ابتداًء منذ الدولة األموية وما وليها من دول وقد أشار النبى صلى اهللا علي

ونهم               الذين يلونهم ث    ن أمتى القر  خير" شىء من ذلك حين قال       ذين يل م ال ونهم ث ذين يل ى    )١("م ال ، إل

ة                        ذه الخالف ا ،حيث آانت ه ة اإلسالمية فى ترآي د سقوط الخالف أن تدهور الوضع و ازداد سوءًا بع

  .حامية لإلسالم زهاء خمسة قرون 
  

ة                        اهيم اإلسالمية وضعفت الحمي سلل فى مفاصلها  اختلت المف ا وت وعندما دب الضعف فى أرآانه

ة، فأ صوفية،   الديني رق ال ساجد والط ى الم سرًا ف دين منح لطان ال بح س ى ص وده ف عف وج وض

ة  سات الحكومي ة ، المؤس امالت اليومي ة    والمع ة العثماني جعت الدول ين ش رق    ح شار الط ى انت  عل

سياسة، فأخذت أحوال ا دين عن ال صوفية، فانفصل ال سادال شرى الف زداد سوءًا، واست اد ت م لعب  وع

سئ        البالء فى جميع أرآان الد     ام بم اه رع   ــــولة، فضعفت عن القي ات     ولياتها تج شأت القومي ـاياها، فن  ـ

صلح        ال للم تح المج الح، وف ر واإلص دعوات للتغيي ات وال ت الحرآ رات، و قام رت النع ين و ظه

  . ُيدلى بدلوه والمفسدين على حٍد سواء، آلٍّ
  

دعوات والحرآات اإلسالمية، التى رأت       ك ال ة يكون    فكان من دعوات اإلصالح  تل  أن صالح األم

ه  ان علي ا آ اع م لم،   باتب ه وس د صلى اهللا علي ه محم نة نبي الى، وس اب اهللا تع ن تمسك بكت لفها، م س

لم           دا                   " مسترشدة فى ذلك بقوله صلى اهللا عليه وس ضلوا بعدى أب ن ت ه ل سكتم ب ا إن تم يكم م ترآت ف

              .)٢( "آتاب اهللا وسنتى 
  

ة بزع و  ة المهدي ا الحرآ سنوسى،    منه ى ال ن عل د ب سها محم سنوسية ومؤس دى، وال د المه ة محم ام

  .والوهابية ومؤسسها محمد بن عبد الوهاب
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ان دعوات  وآ ذه ال م ه ن أه الم  م اة اإلس ى الحي أثيرًا ف سياسية  ت اة ال صفة ية المعاصرة،وفى الحي  ب

ام               سها فى ع م تأسي ا      ١٩٢٨خاصة حرآة اإلخوان المسلمين، التى ت د حسن البن ى ي فى مصر،   م عل

ة           بعيد سقوط الخالفة العثمانية      ة الحاآم ى رجوع األنظم سلمين إل دعو جماعة اإلخوان الم  فى  ، و ت

  دوتنا،ـول قــــا، والرســار اهللا غايتنـــ إلى الكتاب والسنة، وترفع هذه الحرآة شعالدول اإلسالمية

 ، غير أن هذه الحرآات       )٣(انينا   و القرآن دستورنا، و الجهاد سبيلنا، و الموت فى سبيل اهللا أسمى أم            

  :لم تحقق أهدافها المرجوة ألسباب آثيرة أهمها

  .ضعف المسلمين ووهنهم  -١

  . سطوة االستعمار الصليبى والصهيونى على بالد المسلمين  -٢

دعوات حرصا           -٣ ذه ال ام ضد ه تهم        ً تسلط الحك ى أنظم اتهم       عل و مصالحهم الشخصية وعالق

  .باالستعمار 
  

اعال      هذاو مع آل     ذآر بصفة        ً  ال يزال بعضها ف ة، و ن ة، و الثقافي سياسية ، و االجتماعي اة ال فى الحي

ى المشروع         التى أصبحت اليوم من أهم الحرآات       إلخوان المسلمين خاصة حرآة ا    التى حافظت عل

شمولية     الحضارى اد              اإلسالمى، بسبب نظرتها ال ة وأبع ة المرحل ا لطبيع  والوسطية لإلسالم، ووعيه

   .)٤(اع الصر
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  :الحياة السياسية فى سوريا : 

ى ذ   أنها ف سى، ش تعمار الفرن وريا خاضعة لالس ت س المى آان الم اإلس ة دول الع أن بقي ك ش ذى ل  ال

ذا               ية شرسة، نهاية القرن التاسع عشر      استعمار تعرض لهجمة  ان ه د آ رن العشرين ، و ق ة الق  وبداي

ة، و ات التنمي م معوق ن أه تعمار م ى أدت إاالس باب الت ر األس ن أآث ة الحضارية م ة الثق ى زعزع  ل

  . والثقافية فى نفوس المسلمين تجاه حضارتهم وموروثهم اإلسالمى
  

ك  و تحررت من ذل      ، استكملت سوريا استقاللها       م ١٩٤٦ نيسان   ١٥ آخر جندى أجنبى فى    جوبخرو

  .احتالل دام  مدة ربع قرن اإلحباط، الذى نما وتعاظم إثر 
  

تثمار    وتمتلك    سوريا مقومات تؤهلها للتقدم والرقى مثل امتالآها ألراٍض خصبةٍ  واسعة وسهلة االس

داخلى بالمتوس   ى ال الم العرب ربط الع سرًا ي زًا ، وج ًا متمي اد ط ،وموقع سبب االزدي ه ب ازدادت أهميت

يج      دولة عبو   ، مما جعل من سوريا     الهائل إلنتاج النفط   ىء     ن ر لنفط العراق والسعودية والخل حو مراف

  .)٥(المتوسط 
  

دم سوريا               ى تق ساعد عل م ي سورى ل سبب عدم                 لكّن النظام ال ك ب ة ، وذل ات العالي ذه اإلمكان رغم ه  ب

ة أخرى                  تحقيق الل  ة ،ومن جه شعب من جه ات ال ين فئ ديم،    حمة ب المى الق ر النظام الع شكل  تغي   و ت

ل    مالمح نظام عالمى جديد فى غمار الحرب العالمية الثانية         ى       فى   ، وتمث ات المتحدة إل صعود الوالي

  .وقد عمل هذا النظام على نهب خيرات العالم العربى واإلسالمى مرآز قيادة العالم الغربى 
  

سورى،  ر ال ى الفك ى تطور ف صادية ،إل ة واالقت سياسية واالجتماعي رات، ال ذه التغي ة وأدت ه  آنتيج

   .)٦(مواطن السورى  أثرت على وعى الطبيعية لما مرت به سورية من أحداث وصراعات
  

ة        أدى إلى تطورفى الفكر السياسى    ومما   ة           وجود صراعات عربي رة القومي ستطع فك م ت ة، إذ ل  عربي

رة          من توحيد المجتمع السور    ك الفك ا تحولت تل ة،       ى ،إذ سرعان م ة العربي ى الزعام ى صراع عل   إل

د         ة أخرى، إذ يع سعودية من جه ة، واألسرة ال ين األسرة الهاشمية من جه ة  الص ب ى زعام راع عل

  .)٧(على سورية ً اعاالعرب صر
  

سطين ة فل د هزيم ق و بع اون الوثي ى التع راق وسعت إل و الع وريا  تلتفت نح دأت س ك  ب ه، و ذل  مع

م      عن ضعف العرب ، والعتقاد       بسبب اإلحباط الناجم   سبب عدم   السوريين أن النصر لن يتحقق له  ب

د هشة ،ون          انهم عقائ اد فى أذه د س ى       توفر أسبابه، فق ة ، و قامت نفوسهم عل انى الفرق يهم مع شأت ف



 ٩

انى النهوض        األطماع يهم إرادة النصر و مع ة، فضعفت ف ة      والمصالح الفردي دم ، فتعمقت حال والتق

  .اإلحباط، والهزيمة فى األمة العربية 
  

ا                 ة وقد ساعدت األنظمة المستبدة فى العالم العربى على تكريس هذه الحالة السيئة ، واستمرارية معان

  .)٨(فى مشكالته اليومية و همومه الفردية ً وجعله غارقااإلنسان العربى، 
  

صادية   والت االقت أت التح د هي ة،وق ة  ، واالجتماعي ة الديني ول الع، والمرجعي ةواألص و ،رقي  والنم

  .األرضية المالئمة لتشكيل أنماط جديدة فى الفكر السياسى السورى  ،االقتصادى المتسارع

ذ                ى وعيها السياسى قياسا ً     فسوريا متفوقة ف   ة لنظام األحزاب  من ة الحديث بمحيطها ، فقد عرفت البني

ة      أول حزب سياسى فى دمشق     اريخ تأسيس م، وهو ت  ١٩١٩عام     هو حزب االستقالل العربى ،برعاي

دافعا         فئات عدة من المجتم     األمير فيصل، واستقطب هذا الحزب     انى، ووقف م سورى واللبن عن   ً ع ال

وريا  تقالل س رى،اس ضا الكب سية ً وراف ة والفرن وذ البريطاني اطق النف داب تفرعت  ،)٩(من د االنت وبع

   -: وحدتها إلى أحزاب عدة عن حزب االستقالل وهى 
  

  -: الكتلة الوطنية   - أ

ى تجمع سياسى             انضم شعب إل سها فى                  أعضاء حزب ال م تأسي ة، التى ت ة الوطني  عرف باسم الكتل

ام  روت ع تقطبت الكم ،١٩٢٧بي وميين  واس دامى الق ة ق ة  تل سورية المالك ائالت ال اء الع  وزعم

ش     ات  ، وت ل الطبق ن آ ين م دن والمثقف ى الم اء ف اء األحي بعة  لألراضى ، وزعم ن س ة م كلت الكتل

ارس    ً لسورية، منهم هاشم األتاسى رئيسا ممثلين عن المدن ا    وعشرين عضواً  سية، وف ة التأسي للجمعي

اظم القدسى ،      ـت ــرى ، و الدآ   ــابــد اهللا الج  ــح ، وسع  الخورى ، و جميل مردم ، و رياض الصل         ور ن

وطنى، التى                    اد قاعدة للنضال ال ة، إيج شكيل الكتل ة من ت ر العجالنى ،  و آانت الغاي و الدآتور مني

  : تشتت عقب فشل الثورات السورية، وآان أهم أهدافها

  .تحرير البالد الشامية وتوحيدها -١

  .ين الدول العربية المستقلة العمل على إقامة اتحاد ب -٢

  .رفع مستوى الحياة االقتصادية  -٣

  .                                                   الحرية و المساواة بين أبناء الشعب  -٤

  .)١٠(" القبس و األيام " و آانت الصحيفتان الناطقتان باسمها 
  

    -:عصبة العمل القومى    - ب

باب مثق ة ش ارزة متوسوهى حرآ ة ب ن أصول اجتماعي ام ف، م م ،وضمت ١٩٣٣طة  تأسست ع

ة     ً شبابا ة، خرجوا فى         من الكتل وطن العربى       ١٩٣٣ آب   ٢٩الوطني د ال ه وطن آل من        م  بتحدي  وأن



 ١٠

ا        يتكلم العربية، وقد قامت العصبة بدور نضالى بارز فى اإلسكندرونة ،               ا لبث أن دّب فيه  و لكن م

انى صبرى العسلى     األول عبد الّرزاق الّدندش، و طر     الّضعف بعد وفاة أمين سرها        د أمين سرها الث

  .)١١(م ١٩٣٩و ضعفت جدًا بعد خروج زآى األرسوزى منها، ثم علقت نشاطها بعد عام 
  

   -: الحزب الوطنى   - ت

ة والشخصية  والءات العائلي ى ال ة، أى عل ة الوطني ة للكتل وات التقليدي ى القن ذا الحزب عل د ه   اعتم

  .م ١٩٤٧الح االقتصادية ، وضم بعض قادة الكتلة، وتم إعالن والدته عام والمص

ا        ولم يطرح هذا ا    اً اجتماعي ه منهاج ومى ونهضة          جد ً لحزب فى ميثاق وعى الق ى ال د رآز عل دًا ، وق ي

د                    العرب، وتنظيم الجهود   ه بع سه األول  سعد اهللا الجابرى ، وأعقب  لتطوير مرافق البالد ، وآان رئي

ل                    وفاته نبيه    ة ، وميخائي ة العام العظمة ، و تاله عبد الرحمن الكيالى ، وشغل صبرى العسلى األمان

  .)١٢(م ١٩٥٨اليان المراقبة العامة ، وقد حّل هذا الحزب نفسه عام 
  

  -:حزب الشعب   - ث

اظم                       ا، ون ة رشدى الكيخي  ضم هذا الحزب التجمع األآبر للكتلة، و نما فى أجواء المعارضة بزعام

شكل         رشاد جبرى  وعدنان األتاسى وزآى ا       :  ومن أبرز قادته     القدسى ،  ارة ، وت لخطيب وسامى آب

ميا ى ً رس ام ١٥ف سه   ١٩٤٨أغسطس ع ن نف ة وأعل ة تحرري شعب انطالق ق حزب ال د انطل  م ، وق

ّدد      حارس الد  سن              يمقراطية وحاميها األمين، وش شريع ب ديل الدستور، وإصالح الت ى ضرورة تع عل

ة،ورفع مستوى                  قوانين تقدمية، آما آ    ة االجتماعي ى تحقيق العدال ه إل سارية، بدعوت ول ي شف عن مي

ى إصالح                    ا إل ا دع الح، آم القوى العاملة، وتشجيع الحرآة النقابية، ووضع تشريع يضمن حقوق الف

  ).١٣(النظام الضريبى القائم 
  

    -:حزب البعث   - ج

سيد،   تم تأسيس حرآة اإلحياء على يد ميشيل عفلق، وصالح البيطار،       ى تنظيم    وجالل ال وتحولت إل

ى اال  أطسياسى م حزب البعث العرب ه اس ق علي دحت الب ل ى الحزب م ضم إل م ان تراآى، ث ار، ش يط

شكـّل ة ف ة تنفيذي ة لجن ام    األربع ان ع ى بي زب ف ن والدة الح ت ع ام   م ،١٩٤٢ أعلن وز ع ى تم و ف

ه ح     م صدرت صحيفة البعث، وفى سبعة نيسان أقر دستور الحزب ، والحزب             ١٩٤٦ ذ بدايت ة   من رآ

ب  والبشرية القائمة فى المحيط السورى ،وقد انطلق الحز سياسية مستوحاة من األوضاع االجتماعية  

ا    ة، محارب ة عربي ادىء قومي ن مب ا  ً م د وداعي ع الفاس ى ً الواق ة   إل ة العربي ين األم ق ب ادة التواف  إع

ساوىء   "وحدة ، حرية ، اشتراآية      "ومتطلبات الحياة، وشعارهم     ى          ، ومن م ه نظر إل ذا الحزب أن  ه



 ١١

الم   لبية اإلس رة س ا  نظ الم إرث ن اإلس ل م ضارياً  تجع شريعيًا،    ،ً ح يًا ت ماويًا، وسياس ًا س يس دين ول

  .)١٤(واجتماعيًا يصلح لكل زمان ومكان 
  

سياسي          يعد الصراع على الهيمنة السياسية    و ا       السمة المميزة لكل أشكال األحزاب ال د راح قادته ة، وق

ع    ستقطاب مجموعات من المنا    ال يشنون الحمالت  صرين، تحت شعارات متعددة األلوان يحرآهم داف

بالد   واحد ع ال ة، تعى واق ة جدي ى حرآ ر إل ية تفتق بالد األساس شاآل ال ت م ى، وبقي دافع النفع و ال  ه

  .طورة  آما هو الحال فى الدول المتا، وتتولى البحث عن أسلوب عالجهاوحاجاتها ومشكالته
  

صراع  ل ال د انتق سلطة  بو ق ى ال سورية عل زاب ال ق   ين األح اقم القل ى تف ا أدى إل يش ، مم ى الج  إل

د آل ه  سياسية، وق اة ال ى الحي ة واالضطراب ف وى الحزبي لل الق ى ش صراع إل ى ذا ال شلت ف ى ف  الت

سياسية            اة ال ى الحي زاب ف اء دور األح ن إلغ زمن م ع ال ت م ى تمكن سة، الت ى المؤس سيطرة عل ال

  )١٥(. السورية
  

  -:المسلمين اإلخوانحرآة   - ح

دعوة فى           ،  و  تنتقل إليه دعوة اإلخوان المسلمين    آانت سوريا أول قطر عربى       ذه ال أول من أسس له

أول من                سوريا ،األستاذ عبد الرحمن الساعاتى، واألستاذ محمد أسعد الحكيم، اللذان قاما باالتصال ب

دآتور م           د، وال د الحام شيخ محم ضيلة ال ا ف سباعى، أول مراقب   حمل دعوة اإلخوان، وهم صطفى ال

لحرآة اإلخوان فى سوريا ،ونظرًا لالنتشار السريع لحرآة اإلخوان فى القطر السورى،  فقد شكلت                

ع، وأعاقت                   ادة المجتم ديهم قي خطورة على األنظمة العربية، واألحزاب السياسية، ألنها سلبت من أي

ون ضدها الخطط والوس م يحيك ا جعله ق مصالحهم الخاصة، مم دمها و إبطال تحقي ة تق ائل، إلعاق

   .مشاريعها اإلسالمية مثل مشروع الوحدة اإلسالمية
   

ا سبق أن  ا نالحظه فيم ية ومم ر بمراحل سياس سورى م ى تطور فكرى الوضع ال ة، أدت إل مختلف

  )١٦(.ملحوظ عند المواطن السورى 
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     : الحياة االجتماعية فى سوريا :

ـواجهت س  ديثاً تقلوريا المس ــ ـ ، أهة ح ا  ـــــ شكلة خلفه اريخم م ا الت ـ، وه له ع  ـــ اء مجتم شكلة بن ى م

تالحم ب الوقت والتخطيط   م ة يتطل ك المهم از تل ان إنج ة، فك ذه الدول ى ه ائهم إل راده بانتم زم أف  يلت

رابط ومتماسك، ولك               ــــوالمنه ة ذات مجتمع مت ة دول سليم ، إلقام ـ ج ال اك أسباب حالت دون        ـــ ن هن

ـ ورى بأنه مجتمع تعددى شاعت في    ـــ فقد اتصف المجتمع الس    -ى  ـــ المساع نجاح هذه  سامات  ـــــ ه انق

ين   ه شروخ ب ذلك وجدت في شائرية، وآ ة وع ة وطائفي ة وديني ين عرقي اف، وب دن واألري كان الم س

س    البدو،وآذلك بين المدن الكبرى ،    والحضر ات المجتمع      ــآما تعاظمت هذه االنق ين طبق   .)١٧( -امات ب

  :  ا منه
  

  :االختالفات الطائفية والعرقية   - أ

د عمل  ة ، وق ة وطائفي ة وعرقي ة ديني ى تعددي ى قامت عل ة الت د شكلت  سوريا جزءًا من المنطق فق

ين األعراق                          ساواة ب شرائع، والم ين أصحاب ال سامح ب ر والت ى بعث روح الب ه عل اإلسالم منذ مجيئ

شريعة اإل    ه ال صت علي ا ن ة ، بم ف المختلف المية والطوائ يا ً  س ن مرض م يك ذا ل اههم ، إال أن ه  تج

  :ألصحاب الديانات واألعراق المختلفة، فأقاموا العراقيل أمام إقامة مجتمع مترابط ومتماسك، منها

  :  األقليات العرقية  )١

  : األآراد  - أ

سلمي    –ويعد األآراد أآبر مجموعة عرقية من سكان سوريا ، وهم هنود     البيتهم من الم ون غ ن  أروبي

السنة، وقد حافظ هذا التجمع على خصائصه وشكـَّل أقلية متراصة ، وبرز منهم عائالت لعبت دورًا     

رد     : مهمًا فى الحياة االجتماعية السورية ، منها      ة بوظو ، وآ اه ، وعائل عائلة البرازى القوية فى حم

   .)١٨(ل بدرخان على فى دمشق ، وعائلة األيوبى ، ومردم بيك ، وعبد الرحمن باشا اليوسف ، وآ

 -: الشرآس  -  ب

ة الجوالن ،                 اة ، وخاصة فى منطق شون فى ريف حمص وحم وهم  قبائل جاءت من روسيا ، ويعي

  .وهم ينتمون إلى الدين اإلسالمى ، وال يختلطون بالعناصر األخرى ، ويفضلون أبناء عشيرتهم 

 -:الترآمان   -  ج          

   .)١٩(مرآزوا فى حمص وحماة والجزيرة العليا وجاءوا إلى سوريا من الشمال ، وت
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 : األقليات العرقية الدينية  )٢

 -:األرمن   - أ

ة                           دى العامل وا األي سورية خاصة فى حلب ، وزاحم دن ال تقروا فى الم ا واس   وقد هاجروا من ترآي

  . السورى ، وتمثلوا فى البرلمانالمحلية ، واستعملوا العربية ، وشارآوا السوريين حياتهم العامة

 -:السريان  -  ب

سمين                         ى ق سمون إل م ينق ة،  وه سيحية القديم ة الم ة الديان م ورث  : وهم بقايا العرق اآلرمى القديم ، وه

   .)٢٠(سريان أورثوذآس ، وسريان آاثوليك 
  

  -: األقليات الطائفية العربية  )٣

 -:العلويون   - أ

ة             وهم طائفة إسالمية منشقة عن الطائفة الشيعية اإلمامي        زة فى الالذقي  ة ، وهى من الطوائف المتمرآ

)٢١(،وتعيش أآثرية مطلقة منهم فى المناطق الريفية والجبلية وأقلية فى المدن الشاطئية 
 .   

  

 -:الدروز   -  ب

شام     وتعود أصول هذه الطائفة إلى عصر الخليفة الفاطمى الحاآم بأمر اهللا        الد ال  ، وقد انتشرت فى ب

مد بن إسماعيل الدرزى ، ويعيش الدروز على العمل فى القطاع الزراعى ،               أآبر دعاتها مح   على يد 

رز دان     توب ة حم ل عائل سيطرة مث ود وال ا بعض النف ان له ى آ ائالت الت نهم بعض الع ة ، م وعائل

ع             شل جمي اءت بالف سلطة ، وب ى ال رد عل ل تم دروز أه د ال سلى ، ويع و ع ة أب رش ، وعائل األط

   .)٢٢(وآسر شوآتهم المحاوالت التى تتالت إلخضاعهم 
  

 -:اإلسماعيليون  -  ت

  ، عمل اإلسماعيليون فى الزراعة     متميزًا عن السنة والشيعة    ً ئفة إسالمية  شكلت تجمعاً دينيا      وهم طا 

رزا ، وتط   امر، وآل المي ل آل ت ة مث ائالت اقطاعي رزت ع اعى ، وب ام اإلقط نهم النظ اد بي ورت وس

ا  صادياً واجتماعي اطقهم اقت واً من اة     ، وعمل االت الحي ى مج ددة ف ن المتع يم والمه ضمار التعل ى م  ف

ات العسكرية           ار حزب البعث            المدنية ، والتحق بعضهم  بالكلي د   ، وانجذبوا نحو أفك ورة   بع آذار ٨ث

   .)٢٣(ال بأس به فى مؤسسات السلطة السياسية والعسكرية ً م، وآسبوا تمثيال١٩٦٣

 -:المسيحيون العرب   -  ث

ة                وتضم سورية أآبر م    اك طائف ى طوائف ، فهن م موزعون عل سيحيين العرب ، وه جموعة من الم

  .الروم األرثوذآس ، وتعد دمشق والالذقية والسويداء وحماه أآبر تجمع لهم 
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الالتين،                 تانت ف م البروس ة، ث م الموارن ك، ث وبعد طائفة الروم األورثوذآس تأتى طائفة الروم الكاثولي

   .)٢٤(ليك وتعد حلب مرآز تجمع الروم الكاثو

سورى ،  ع ال ة المجتم ن خالل عرضنا لترآيب ا وم ع ضم خليط ذا المجتم ستنتج أن ه اً  ن ى ً متنوع ف

  .انقسامياً ً لقد أوجد التنوع والتباين مجتمعافى عقائده وتقاليده وانتماءاته ، وً أصوله ، متباينا
  

   -: الحرآة القومية  -  ب

شأت م        و بظهور  سنى ،               الحرآة القومية العربية، التى ن ا الطابع ال رن العشرين وغلب عليه ع الق طل

داً      و راد الطوائف األخرى                لعب السنة من العرب دورًا رائ سيحيين وأف وا للم ة، وترآ ذه الحرآ  فى ه

ذلك     انوى ، ونتيجة ل دور الث ة  ال ة والعرقي ات الديني م    تطلعت األقلي ة ، فل ذه القومي ى ه شك إل ين ال  بع

ق  ى تحقي ة ف ة القومي ذلك الحرآ نجح آ ت   ت ل عمق ة ، ب دافها القومي ة وال أه دة العربي شروع الوح  م

   .)٢٥(. عوامل الفرقة واالنقسام واإلحباط
  

  -: حتالل الفرنسى الا  -  ت

ة              عمل االحتالل الفرنسى لسوريا    سياسة مناوئ ا آ ة، ودعمه  على تنمية هذه الوالءات الدينية والطائفي

سياسة شجع    ً ض سوريا ، وتبعا   على أر إلضعاف الهوية السورية، وتعطيل إقامة دولة موحدة         لهذه ال

اطق التى       الفرنسيون اقتطعوا المن ات، ف زة لألقلي ة      استمرارية الخصائص الممي ا آل طائف شكلت فيه

ا ً     اً ذاتي ا حكم ة ومنحوه ة عددي الى     أآثري ا اإلدارى والم ة بنظامه دويالت قائم ذه ال تمرت ه ، واس

س         ل ال ذا الك ن ه زر ع د وج ين م صلة ب اص، ومنف ام  الخ ى ع د  ١٩٤٢ورى حت ذلك اعتم م ، وآ

ذا   سياسية ، وهك ردات ال ة والتم ات الوطني ع الحرآ ة لقم ة والطائفي ات العرقي ى األقلي سيون عل الفرن

   .)٢٦(عمقت فرنسا االنقسامات الدينية والعرقية داخل المجتمع السورى 
  

   -:الكتلة الوطنية   -  ث

ة ة الوطني ادة الحرآ سهم ق م ي شروخ ول ى إصالح ال سورى ، وذل ف ع ال سامات داخل المجتم ك االنق

  . التى شكلت النخبة السياسية فى سوريا مدة قرن من الزمانالنتمائهم إلى العائالت الكبرى

سى           الذىعلى الوضع االقتصادى واالجتماعى     عملوا على الحفاظ     وقد  تبلور فى ظل االحتالل الفرن

د  أما الكتلة ا صادية تمس مصالحهم ، أية فكرة إصالحية اجتماعية اقتو أحجموا عن طرح     لوطنية فق

ا           وأآدت على التسامح الدينى والمساواة أمام ا       اهتمت بفكرة المواطنة   م تطبق عملي ا ل  لقانون ، بيد أنه

رًا              رفضت الحكومة السورية  قانون       هذا البرنامج ، وقد   ً ان تعبي ذى آ د، ال األحوال  الشخصية الجدي

س  ة والم ادىء الحري ن مب ذلك تأآاوـــــع انون، و ب ام الق ـاة أم سامـــ ع االنق ت ىـــد الواق  وتعمق

   .)٢٧(ول النابذة داخل الدولة ــــالمي
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   :االآتفاء الذاتى   -  ج

 دورًا بارزًا فى قيام والءات إقليمية على حساب الوالء           الذاتى لألقاليم السورية الكبرى     لعب االآتفاء 

سياسى،          للدولة والوطن، وبذلك أصبحت اإلقليمية إ      اعى ال ة التكامل االجتم  حدى المعوقات أمام عملي

صادية                    ة اقت ة، وأصبحت وحدة ذات آفاي فقد شكلت المدن السورية على غرار المدن العربية التقليدي

ى سياسية، وه ة وال شارآة االجتماعي ارًا للم ة، وإط د : ذاتي ة ، وتع دمشق و حلب و حمص والالذقي

  . ت القرى المحيطة بهامرآز تسويق حيوى لبلدات عدة، ومئا

ة                واعتمد سكان األرياف على المدينة     ذلك عاشت المدين ة ، و آ ة والخدمات االجتماعي  لتأمين الحماي

ع العاصمة صال م اط االت ا ، وآانت أنم اج ريفه ى نت ة األخرىعل ز اإلقليمي ع المراآ ن  أو م تم م  ت

اء المجتمع الواحد    خالل المدينة المرآز، ولم تكن متطورة بشكل آافٍ إلقامة سوق دا    خلية تتسع ألبن

  . )٢٨(لقضاء متطلباته وحاجياته 

والء      عليه توجه الوعى السياسى السورى   وبناًء رن العشرين، نحو ال ومى   منذ األربعينات من الق  الق

ة      د حال اقتطاع الغرب ألجزاء من سورية                       الذى يتجاوز حدود الدول ا ،وق والء له ى حساب ال  وعل

ا          ازن بين الشعور القومى والشعور    الطبيعية، دون قيام تو    باالنتماء إلى الدولة السورية على غرار م

ة           الوعى القومى السورى نحو الخارج     حدث فى العراق ومصر، وعليه اتجه      ك الدول  إذ لم يجد فى تل

  .ما يستأثر به 

م  "رىلسورية الكب"  مستوى الوالء :االول على مستويين ،   وقد تم التعبيرعن الوعى القومى     سع  ، ث ات

ومى آل تطور نحو                 :إلى المستوى الثانى   والء الق ذا ال ق ه د خن شاملة ، وق ة ال  وهو مستوى العروب

دام ه أدى انع ة ، وعلي دوده القائم وطن بح والء لل ةال ألرض وللمؤسسات القائم والء ل ز  ال ى تعزي  إل

  .)٢٩(الوالءات اإلقليمية وإبقائها حية 

ل ت          سورى قب شباب ال سيس ال ى ال    وتم ت ه إل ة       وجه د     عمل فى قطاعات الدول  أو فى المهن الحرة ، وق

سياسى، إذ      ل ال ى العم ع عل ذا الواق س ه صالح       انعك اه الم ة باتج صالح الوطني ام بالم ّول االهتم ُح

سورية            ذلك عكست األحزاب ال دها            –اإلقليمية، وآنتيجة ل اين عقائ  المصالح   – بغض النظر عن تب

ضمنية ، و   ضيقة وال ة ال ذه األاإلقليمي ت ه شار آان اهزة لالنت زاب ج ين  ح دودة، وب اطق مح ى من  ف

وال   قطاع  اً مقب ة ، والقت تجاوب ا مع الخصائص   ً ات معين ة لكل    فى مدى تالؤمه و المصالح المحلي

    .إقليم
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ضا عبية  ً و أي دة ش ى قاع ة إل انوا بحاج اليمهم و آ اطق أق ن من وتهم م سوريون ق سياسيون ال تمد ال اس

  .ح السياسة الوطنية محلية ليتمكنوا من البروز على مسر

د زاب وُيع رة األح سيرًا لكث ة  تف صالح اإلقليمي ى الم شديد عل ى الت وريا ، و الت ى س رت ف ضا ظه   أي

  . للصراعات التى شهدتها المناطق السورية لصالح خلية حزب ما أو سياسى محلى 

اد مجتمع   ة، ف وعلى الرغم من المحاوالت المتعددة، واإلنجازات المقيدو تفيسرًا  لفشل سورية  ى إيج

رابط   الوالء للدسياسى مت راده ب شعر أف ا  ي ة، ويوجب العمل لتطوير بنيانه ة ول ى إقام ساهمة ف  والم

  .)٣٠(مجتمع موحد وحديث 
  

  -: لطبقيةا  -  ح

    -:الطبقة العليا التقليدية -١

وة وتماسكا    أآثر طبقات  ت الطبقة العليا المالكة لألراضى    آان سورى ق عة  ، ضمت مجمو ً المجتمع ال

ار  رى من     صغرى من آب ة ، و مجموعة آب ل البدوي شائر والقبائ اء الع اف وزعم ى األري المالك ف

  .العائالت القديمة من أعيان المدن التى آانت أآبر قوة سياسية محلية فى العصر العثمانى 

اء            ح ة العلم ة محل طبق ذه الطبق ا، فى ظل                 لت ه تقالليتها ونفوذه ة اس دت المؤسسة الديني د أن فق   بع

ة       الحكم االنتدابى ، و إلى هذه المجموعة ان        ى آانت فى آل        الت  ضمت مجموعة من آبار تجار المدين

از           األزمنة طبقة بارزة   ى جه ا عل ة العلي ّوت وسيطرت الطبق د تق سورية ، وق دن ال  فى مجتمعات الم

ات          ساع العملي ع ات ى  ، و م اع الزراع ى القط ا عل الل هيمنته ن خ صاد م ت باالقت م، وتحكم الحك

اعى يمس       تحالفت مع آبار المالآين، ضد أى إ       التجارية ملكت األراضى، و    صالح اقتصادى واجتم

سورى ،  وأهملت التطلت على سد حاجات المجتمع القديم،   سلطتها ، وعم    ورات القائمة فى المجتمع ال

ت موقع  دة، احتل ات جدي ور طبق ام ظه ت أم ه تراجع اً وعلي سياسية اً مهم اة ال عيد الحي ى ص عل

  )٣١( .ماعية واالقتصادية والفكريةواالجت
  

    -:طبقة اإلقطاعيين و مالك األراضى  -٢

صادى ا االقت ى سوريا  ونّمت موقعه شكلت ف ابقاً  ت ا س ى حققته ى قطاعات ووظفت المكاسب الت  ف

ة ،       ة حديث ة التجار وال         زراعية وصناعية ومالي دانبثقت من طبق ا      وق اولين ، واستقطبت قطاع من   ً مق

ال  ار م ة آب مالية،   طبق الم الرأس ا ع وا معه ذين دخل هماً  كى األراضى ،ال تروا أس رآات ًفو اش ى ش

رى ية الكب ل الخماس رة، مث سيج واإلسمنت ، و هى شرآات  آبي صغرى، وشرآات الغزل والن  وال

اب،            دين دي در ال صناعة ، وضمت ب الم ال مثلت االحتكار االقتصادى، وأصبحت القوة الكبرى فى ع

اد     ذلك              وسامى الدسوقى، وع ى التحديث والتحضر ، وب ة إل ة تواق ذه الطبق د آانت ه ا ، وق ل الخواج
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ذى طرأ تفادت من التحسن ال ستقل ، واس شكل م تم بمصالحها ب دأت ته بالد، وتمكنت من  ب ى ال عل

د أن                    ،م  ١٩٤٩السيطرة على السلطةعام     سابق ، بي البالد نحو نظام دستورى أرقى من ال وسارت ب

ى           د افتقرت إل ة ق سامات داخل                هذه الطبق وارق واالنق ا الف ا وتطلعاته التماسك، وعكست فى ترآيبه

   .)٣٢(المجتمع السورى 
  

    -:الطبقة الوسطى  -٣

اع          ساع قط ة، وات سات التربوي ور المؤس سبب تط رى، وب صادى والفك و االقت ة النم ورت نتيج تبل

ات    راد الهيئ وظفين، وأف ين، والم ة المثقف ذه الطبق ة ، و ضمت ه دمات العام ين الخ ة، والفني اإلداري

ا وأصحاب المهن الحرة، وصغار الحرفيين ، تميزت باتس  دافا ً اع حجمها، وبأنها متجانسة ترآيب   ً وأه

بالد         وترآز اهتمامها على اإلمساك بالسلطة السياسية ،وأرادت أن تكون         ه ال ولى توجي   النخبة التى تت

سى ، ثم انقسمت إلى تيارات متصارعة       نحو التطور والتميز،  لكنها فشلت فى تحقيق برنامجها السيا         

  .)٣٣(فأضاعت دورها ، فتأآد الواقع االنقسامى داخل المجتمع السورى 
  

   -:طبقة العمال  -٤

ا أ ان عليه شتتة، وآ رة وم ة مبعث ن أصول ريفي ة م ى وهى طبق ن أجل الحصول عل ن تناضل م

ع،                  حقها،   ة فى المجتم وة فاعل اب         لم تتوصل هذه الحرآة إلى أن تصبح ق سبب سيطرة أرب ك ب ذل

سمح           م ت صادية ، فل ة واالقت العمل على قرار الحكومة ،وبسبب االضطرابات السياسية واالجتماعي

ال ، مم              ة          االحكومات التى تعاقبت على سوريا بتحسين ظروف العم ذه الحرآ ى ضعف ه  أدى إل

  .)٣٤(وتفككها فتعزز بذلك الواقع االنقسامى 

    -:طبقة ضباط الجيش  -٥

ة      ومثلت المجتمع   طبت آل فئات المجتمع    استق ساماته العقائدي سورى بكل انق ة    ال ة والطائفي  واإلقليمي

ل     المية ومسيحية، من مالكى األراضى    اء عائالت إس  ــة ، ضمت أبن   ــرقيــوالع   واألغنياء والتجار مث

ل فيصل األتاسى                :  ضباط من آل األتاسى ، مث د  فؤاد عبد الرحمن  ، وهاشم العظم ،وعشرات ال  قائ

شكل     سيحية       الثورة ضد الشي ائالت الم شور ،  ( ى ، ومن الع ل        ب ديع ، ومخائي ق ، ب د من    )   توفي والعدي

ات        : أبناء الطبقة الوسطى مثل    راد الطبق يج آالس ، وعدد من أف رى وبه حسن الزعيم وزياد الحري

ة ل                 :الصغرى مثل    ة العلماني ذه الطبق وان ،وحملت ه ة    أمين الحافظ عبد الكريم  وجاسم عل حل األزم

  .)٣٥(من التخلف والتقاليد البالية ً مع السورى، واعتبرت اإلسالم إرثاالراهنة داخل المجت

ة             على  وبناًء م تكن أي ه ل ما سبق ما تزال سورية حتى يومنا هذا تعانى من التفكك واالنقسام ، حيث إن

اء   سيرفى بن سلطة ، وال تالك ال ى  ام ادرة عل سورى ق ع ال ات المجتم ن طبق ة م رابط طبق ع مت  مجتم
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ا                            رة منه سام آبي ساقط أق ى  فى ت ة ،ويتجل ات االجتماعي ك تفكك الطبق ى ذل ومتماسك، وقد ترتب عل

ومى رغم                        دخل الق صيبها من ال دهور ن سياسى، وت ا من المشهد ال آتقلص عددها ودورها وخروجه

صادى،        ردود االقت عف الم اعى وض ل االجتم ى العم صتها ف ادة ح ة      زي د طبق ال عن و الح ا ه آم

ر                  ،الفالحين سياسية ودوائ اة ال م خارج الحي  الذى ترك آثارًا على حياتهم اإلجتماعية والثقافية، فجعله

  .صناعة القرار 

د المجتمع               د افتق سامات، فق ومن هنا نرى أن  أبرز ظاهرة تعرض لها المجتمع السورى ظاهرة االنق

وطن الو           اريخ            السورى، األسس والتقاليد التى تبنى اللحمة بين أبناء ال اؤه خالل ت شرب أبن احد ، إذ ت

ة،  ،طويل والءات متعددة، وسادت بينهم االنقسامات الدينية، والمذهبية      والعرقية، واإلقليمية، والثقافي

  .)٣٦(االتجاهات الفكرية  وتشكل بين الطبقات االجتماعية فجوات عميقة، وشروخ بارزة فى
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:الحياة الثقافية :

م                شك فيه أن األمم الساعية    مما ال    شرى، هى األم  إلى أن يكون لها دور مهم ومشّرف فى التاريخ الب

ة ، و           ة واعي ام برؤي سلمين           التى تنظر إلى األم د حث اإلسالم الحنيف الم وحى       لق زول ال ة ن ذ بداي   من

ريم      رآن الك ه من الق رأ   ،على نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم على العلم ، فكان أول ما نزل علي اق

و           " عليه أفضل الصالة و السالم ،      ً  وقال أيضا  )٣٧(بسم ربك الذى خلق      م فه من خرج فى طلب العل

اء، ولكنّ                  )٣٨("فى سبيل اهللا حتى يرجع       م و العلم ى العل ى عل  ، وقد حافظ اإلسالم  فى عصوره األول

رة                             ك الفت م تعرف سورية فى تل ة ، فل ة العثماني ات الخالف ر مع نهاي شكل آبي االنحراف أخذ يزداد ب

ب،             حياة علمية، آما نعرفها فى عصرنا هذا، فال مدارس وال معاهد وال جامعات سوى بعض الكتاتي

ذا إل                  تح    والدراسة فيها ال تتعدى مبادىء القراءة والكتابة وأوليات الحساب ، وظل الحال هك ى أن افت

 ، وآانت البعوث     )٣٩(هـ ثمانى مدارس ابتدائية للذآور واإلناث ، ودار صنائع          ١٢٩٥فى دمشق سنة    

ة ر   األجنبي اء األس ا أبن ى رحابه ذبت إل ى اجت دارس الخاصة، الت د افتتحت بعض الم سيحية ،   ق الم

ة العر  ا باللغ ى جانب عنايته ة إل سية واإليطالي ة الفرن دريس اللغ ى بت ى حين وآانت تعن ة ، ف ان بي آ

ة دارس األميري ى الم يم ف ة ، والتعل ة الترآي ن باللغ وئال  يلق ة م ة العربي ا وجدت اللغ ن هن ى ً م ا ف له

المدارس األجنبية والمدارس المسيحية الطائفية ، فانتشر تعليم األدب العربى فى سوريا ، ولقد آانت               

ه محدودة النطاق، و             د صفدته              الحياة العلمية بمدلولها المتعارف علي ة، فق ان الفكر فى شبه غيبوب آ

ه                يح ل ة واإلسالمية ، ومن أت بالد العربي ظروف الحياة الصعبة، التى مرت بها سوريا آغيرها من ال

ديم ،                   أن ينهل رشفات من المدارس الدينية ، وآان ذا ميل للدرس والبحث ومعاناة األدب بمفهومه الق

شعر ، ويرصع الرسائل ال            ة ، إال من         رأيناه يعالج نظم ال ة مقام ة لكتاب ى محاوالت عقيم ة، إل ديواني

   .)٤٠( - أدب العرب أو أدب الغرب –وعى صدره قبسات من األدب الحى 

من أدب ضعيف مهلهل   ً  الخالفة اإلسالمية، نقرأ ألوانا الذى ترآه األدباء مع نهاية   وحين نقرأ األدب  

ة             يتسم بالمحاآاة والتقليد ، تقوم مادته على السجع والج         ك المحسنات اللفظي ك من تل ناس، وما إلى ذل

  . التى يمجها ذوقنا األدبى

ة،   سهم القومي رون عن أحاسي اب يعب ان الكت د الخطى، وآ سير متئ رة ي ك الفت ى تل ان األدب ف د آ فق

ضا        بأساليب لم تصقلها الديب    شعراء أي ان ال ذه الم       ً اجة العربية ، وآ حاوالت، وآانت    يحاولون نفس ه

وآان الطالب يتجهون    ترسم خطوط الثقافة العامة ، وتحاول رفع مستوى الثقافة،       يةالخالفة اإلسالم 

ى أن تحالف الغرب                 إلى إستانبول  ذلك إل ى اإلسالم      إلتمام دراستهم فى جامعاتها ، وظل األمر آ عل

  . )٤١(والمسلمين، وسقطت الخالفة العثمانية اإلسالمية
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ى تعري ة ، عملت عل ة عربي ى سورية حكوم د أن وأسست ف يما بع ة، وال س ى الدول ب  آل شىء ف

ة " أعلنت أن   ة العربي ة    "اللغ ر، بمزاول اء ورجال الفك ار األدب بالد ، وأخذ آب ة الرسمية لل هى اللغ

ة                             دارس هى اللغ ع الم يم فى جمي ة التعل د أن أضحت لغ ررة، بع مهمة تعريب الكتب المدرسية المق

  .   العربية 

ارف ،    " هو ساطع الحصرى " و :األول،ولعب شخصان دورا بارزًا فى ذلك        رًا للمع ان وزي والذى آ

  . فبذل مجهودًا آبيرًا مع رجال التربية والتعليم لتزويد الطالب بأوفر آمية من الكتب باللغة العربية 

ة         "المجمع العلمى العربى  " الذى عمل على تأسيس     "ومحمد آرد على  " شر اللغ ة لن فكان أعظم دعام

داد                العربية فى تلك الفترة،      اب، وإم سنة، وتصحيح أغالط الكّت ويم األل حيث قام آالحارس األمين لتق

   . )٤٢(الدواوين باالصطالحات العربية 

د             "المجمع العلمى العربى       "  وآان تأسيس    اريخ الفكر العربى فى سورية ، فق ة فى ت ، ظاهرة حي

م ، وعبد القادر المغربى ،     تألف المجمع من ثمانية أعضاء بينهم األساتذة سعيد الكرمى ، وأنيس سلو           

تاذ                     اع األس وا باإلجم د انتخب رى ، وق شيخ طاهر الجزائ رد   "وعيسى إسكندر المعلوف ، وال د آ  محم

ه           ً لرياسة المجمع ، وظل رئيسا    " على ا        .  حتى آخر يوم من أيام حيات ان للمحاضرات التى يلقيه وآ

ة       األعضاء  فى المجمع أثرها الواضح فى تلقيح عقول الناشئة وت           زويدها بثمار المعرفة ، وتحبيب لغ

ة        وساعد هذا التقدم الملحوظ على تقدم الحياة العلمية فى         . )٤٣(األجداد إليها    شئت الجامع  سورية ، فأن

ات الطب، والهندسة                   السورية  التى  تعد ظاهرة ال تقل أهمية عن تأسيس المجمع العلمى، فأقامت آلي

ه     واآلداب، والعلوم والتربية  ، وهى اليو    د استكمل عدت ى واع ، ق م تقوم بواجبها فى إعداد جيل عرب

  .   وينهض بالعبء الفكرى بقوة واعتزاز  علم والمعرفة ، وأخذ يعمل لوطنه من ال

ة             بس ، ومجل ة المقت شئت المجالت ، آمجل م أن ى،    "ومن ث ى    " المجمع العلمى العرب التى أخذت عل

ى     "يزانمال"افظة على اللغة العربية ،ومجلة   عاتقها المح  د األدب ى بالنق ة  وآانت تعن ة  "، ومجل " الثقاف

صحافة         ة وال ديث ، فالمدرس ة األدب الح ديم وروع ال األدب الق ى جم ة عل ى المحافظ ت عل وعمل

در     ا ص ة، فم ات العلمي ى والكلي ى العرب ع العلم ة  والمجم ات الفكري ذه البيئ ن ه ى   ع ل ف ا تفاع  وم

د للحي ذى مه ا، هوال سيرأجوائه ة أن ت داة األدبي يرها الوئي ام س ع األي و وتزدهر م د . )٤٤( وأن تنم وق

تهم                 شعراء ، وفى طليع اء وال شأ األدب تطور األدب مع تطور الحياة الفكرية ، وفى ظالل هذا التقدم ن

روف             رى ، ومع فيق جب ردم، وش ل م ى ، وخلي دين الزرآل ر ال زم ، وخي د الب شعراء محم ن ال م

اد ، و             ل صليبا ، وآامل عي ة األسلوب         األرنؤوط ، وجمي ز بجزال ور يتمي م المنظوم والمنث ان أدبه آ

ا        وقد اتجه . وقوة المعنى  ة، اتجاه ة ،         ً  آذلك فى البحوث الفكري ين سطوره النزعات القومي رق ب تترق

  . واالتصال بأدبنا القديم وبحضارة العرب فى أزهى عصورها 
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آثرهم الرومانسية مادة للتعبير    وفى ظالل هذه الفئة نشأ شعراء توالى تفاعلهم مع مجتمعهم ، واتخذ أ            

ور   د ، وأن دين الحام در ال ى ، وب ر يحي شة ، وعم ر أبوري تهم عم ى طليع ة ، وف ازعهم الذاتي عن من

  . العطار ، ونديم محمد زآى المحاسنى ، ورضا صافى وغيرهم 

 ونذآر من األدباء منير العجالنى ، وأمجد الطرابلسى ، وصالح المنجد، وعلى الطنطاوى ، وسامى       

زار        ر مصطفى ،     الدهان ، ومحمد روحى فيصل ،وعبداهللا عبد الدائم ، وشاآ          دروبى ، ون  وسامى ال

ة    ى معالج دة ف ات جدي سورى انطالق رف األدب ال انى ،فع اةقب ة  الحي ة والثقافي ة واالجتماعي  الفكري

  . )٤٥(  السورية والسياسية
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  :الحياة االقتصادية فى سوريا :א

ة ا              ال ش  د الحرب العالمي اك اقتصادى بع الم ارتب اك     ك أنه حدث فى الع ذا االرتب ائج ه ّن نت ى، ولك  ألول

   .أآثر مما تظهر فى غيرها من الدول العربية األخرى آانت تظهر فى سوريا ولبنان 

تقرار             ان    و جملة القول إن أساليب فرنسا السياسية واإلدارية واالقتصادية، وحالة عدم االس سائدة آ ال

بالد          داب، وآانت مصلحة ال ذى أصاب سوريا خالل االنت صادى، ال ر االقت ر فى التقهق ر آبي ا أث له

 .)٤٦(تقضى بعدم ربطها بعملة خارجية

سو          وقد صاد والمجتمع ال ة االقت ريين ، أفرزت ظروف الحرب العالمية الثانية، تبدالت عميقة فى بني

  . ً  أشد تماسكاً واندماجاقيام مجتمعمالئمة لصمود البالد، ولً وأوجدت أوضاعا

صاد   هد االقت د ش ام     وق ين ع ا ب سورى م ساحة    ١٩٤٩ م و١٩٣٩ال د ازدادت م ة ، فق زة نوعي م قف

ى   ٣٫٦األراضى المستثمرة من      ة من            ٦٫٢إل دان، واألراضى المروي ون ف ى    ٣٥٠ ملي  ألف   ٨٥٠ إل

  . فدان 

ة أضعاف      مليون طن ، وازداد إنتاج ا     ١٫٢م وصل محصول الحبوب إلى      ١٩٤٩وفى عام    لقطن ثالث

ى مصانع غزل وحياآ  ة التوسع ف الى إمكاني سابقة، وازدادت بالت سنوات ال ى ال ه ف ة عن معدالت  ، ت

ومى          ا الق دعم دخله صّدرة، ل ضائع الم عار الب ى أس ارز ف اع الب ن االرتف وريا م تفادت س واس

  .  )٤٧(وتعزيزه

ه         ار الموا  إلى ارتفاع أسع   ضخم إبان الحرب العالمية الثانية      وقد أدى الت   ان علي ا آ د ثمانى مرات عم

ابقاً  ة س شة أغلبي ستويات معي الى م دنت بالت ى األجور والرواتب ، وت ادة ف ك زي ، دون أن ُيرافق ذل

   .)٤٨(السكان، فى حين استفاد المضاربون وتجار السوق السوداء 

سورى، وا ١٩٤١آذلك حرك تدفق جيوش الحلفاء على المنطقة عام      ى   زداد  م االقتصاد ال الطلب عل

تفادت           المنتجات السورية  واردات  واس بالد من ال تفادت ال  بسبب الحظر الشديد على الواردات ، واس

ا     ى منحته دوالرات الت ن ال ى الحصة م اء ، وه وش الحلف ا جي ى طرحته صعبة، الت الت ال ن العم م

دى مالآى                  األراضى،   الواليات المتحدة لكل بلد دخل ضمن دائرة الحلفاء ، وتكدست الثروات فى أي

الى أول         شكل بالت اولين ، وت ة والمق سات التجاري حاب المؤس ن أص طى م ة الوس ن الطبق راد م وأف

  .  )٤٩(رأسمال وطنى استثمر داخل البالد ، فكانت ثروة فى مضمار النمو االقتصادى السورى 

شرقى، وتوجهت نحو تل                         شمال ال ستثمرة فى ال ر م ك مساحات واسعة غي ك  والواقع أن سوريا تمتل

األرض، فاشترت                   ى اتصال ب األرض البكر الطبقة الجديدة من سكان المدن ، والتى لم تكن سابقًا عل

ات ا      ن التقني تفادت م ل ، واس يوخ القبائ ن ش تأجرت األراضى م وش   أواس ا جي ا وراءه ى خلفته لت
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اء،  توردت اآلالالحلف ذلك اس م ، آ وا به م أو احتك وا معه ذين عمل سبها ال ى اآت رات الت ت  ومن الخب

د األول فى                         ك األراضى ، وأصبحت سوريا البل ى تل الحديثة من جرارات ودّراسات وحّصادات إل

م ، واستثمرت                    ذا المستوى المه ى ه ة فى مضمار الزراعة عل الشرق العربى، الذى استخدم المكنن

األراضى على طول الحدود الترآية السورية ، فى تلك المناطق التى تشكل قوس الهالل الخصيب ،                

تج                         و ة، التى أصبحت تن ى شكل حزام من األراضى المروي من شرقى حلب حتى حدود العراق عل

نقص           . )٥٠(ثلثى إنتاج البالد من الحبوب والقطن        ع ال ى، ودف ورافق النمو الزراعى استخدام النقل اآلل

ل اآل   بكة المواصالت والنق وير ش ى تط اص، عل اع الخ ن القط ستثمرين م د الم ى سكك الحدي ى، ف ل

رى ومن            وا السيارات والشاحنات  فأدخل دن الكب ة والم اليم الزراعي ين األق ربط ب ا    لل صدير، مم اطق الت

   إلى إنشاء مؤسسات صناعية استهالآية، أسهمت فى رقى الحياة االقتصاديةهيأ هذا النشاط

   . )٥١( السورية 

سقف ، ف          صعبة   وآان النمو الصناعى السورى محدود ال رمن العمالت ال ذى تكدس    االمخزون الكبي ل

ة            إبان الحرب، قد استثمر فى تجارة االستيراد ،        ضائع األجنبي دفق الب ق ت ا خن صناعى     آم  التطور ال

سو دة  ال وريا مقي ت س ا بقي دأ     رى ، وآثيرًام ه بمب سكت حكومت ذى تم ان، ال ع لبن ة م دة جمرآي  بوح

ا   الت وح، وفق اب المفت رة والب ارة الح ة  ً ج بالد التجاري صلحة ال دفق ال لم ر ت ة   ، ويعتب ضائع األجنبي ب

صوصا سيج ً خ ه      الن اًء علي سورى، وبن صناعى ال اع ال و القط ة لنم حاب    إعاق غط أص ت ض  وتح

ى        هذه الوحدة الجمرآية، وفرضت تعر      قامت الحكومة بقطع   المصانع السورية  دة عل ة جدي فة جمرآي

سورية         صناعة ال تعادت ال ذ اس سلع ، وعندئ ض ال تيراد بع ى اس رًا عل ستوردة، وحظ ضائع الم  الب

   .)٥٢(انطالقتها حتى يومنا هذا 
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   :حياة الشاعر :خامساً 

ام       عمر بهاء الدين األميرى     ولد   وين سوريين ،وفى حلب          م  ١٩١٤فى حلب الشهباء بسورية ع من أب

ة األساسية     درس ى أنهى الدراس    المراحل التعليمي سا      حت ى فرن م  توجه إل ة ، ث درس األدب  ة الثانوي  ف

   . بباريس، وفيها استطاع شاعرنا أن يثبت فى وجه التيارات الفاسدةونالسوربوفقه اللغة فى جامعة 

د                 ثم توسع فى دراسته    ديرًا للمعه د تخرجه م سورية بدمشق، وعمل بع  فدرس الحقوق فى الجامعة ال

اريخ والحضارة،   نفس واألخالق والت اع وال وم االجتم دريس عل ام بت شق، وق ى اإلسالمى بدم العرب

   .)٥٣( الذين سعدوا باالستماع إليه الروح اإلسالمية بين طالب المعهد فأسهم بذلك فى بث

ع إال مع الحق ، وال يقضى                    ً ومارس المحاماة فكان مثاال    دل ، ال يتراف للمحامى النزيه، والقاضي الع

أثيرًا         ،وآا ً ؤتمرات المحامين، فكان فيها نجما    إال بما يقره الشرع ، واشترك فى م        ا ت ه فى قراراته ن ل

ستان ،           ، وبرزت شخصيتة فى المجتمع السورى      ً حوظامل ة باآ دى دول ا ل ة ليمثله ه الحكوم  ، فاختارت

ه   وفيها تألقت شخصيته  ، واستطاع أن ُيقوى ُعرى المحبة واألخوة بينها وبين سوريا ،آ               ان لعمل ما آ

اره من ال  فى المحيط اإلسالمى  محيط العربى    أثره البالغ فى رسوخ عقيدته اإلسالمية، واالمتداد بأفك

 ،  )٥٤(إلى المحيط اإلسالمى، بل والمحيط اإلنساني، ذلك ألن اإلسالم فى حقيقته دعوة إنسانية شاملة               

ك ،     دب اإلسالمى الروحي فيها    واطلع أثناء مقامه فى الباآستان على األ       ه ، وال عجب فى ذل وتأثر ب

سلم      فما الباآستان إال ثمرة    ذي آ    لدعوة محمد إقبال الشاعر الم وين وطن         من بح    ال سلمين فى تك ق الم

ذا    ) ٥٥( بعيدًا عن تحكم الوثنيين، الذين  يقدسون أبقارًا فيهينون آرامة اإلنسان     خاص بهم  ، ويظهر ه

ه          ماسية، التي تكثر فى شعره    التأثر فى المقطعات الخ    ، "مع اهللا    " خاصة فى الجانب اإللهي فى ديوان

ذ  ا صقل ه ل مم عر األ ولع ى ش اه الروحي ف رىا االتج بال مي فيرًا ل ه س ة   عمل ة العربي ى المملك ده ف

ولقد لقي شاعرنا ـ شأن     .  بالقرب من الحرمين الشريفين،  مكة المكرمة ،والمدينة المنورة السعودية

م، لكي   من أعداء اإلسال ، ومغريات آثيرة، ووعودًا عريضةآبيرًاً من إخوانه الدعاة ـ ضغطا الكثير 

ذا واستهان     فوه عن الصراط   ويصر يزحزحوه عن الطريق القويم     المستقيم، ولكنه أعرض عن آل ه

ك  ل ذل ة       بك سجن والمالحق زاؤه ال ان ج ين ، فك ق المب ى الح ت عل وثقى، وثب العروة ال سك ب  واستم

ى المغرب ا        م١٩٦٥، وفى عام    والتشريد   درَّس الحضارة اإلسالمية        دعي شاعرنا إل  فى   ألقصى، ف

ي مدين     امس ف د الخ ة محم ة اآلداب بجامع ارات     آلي الم والتي ي اإلس تاذا لكرس ين أس م ع اس، ث ة ف

ة           دآتوراه في جامع المعاصرة، في دار الحديث الحسنية بالرباط، قسم الدراسات اإلسالمية العليا، وال

اء ال سعة أبن اعرنا أب لت رويين ، وش ان ق ر الحن ان آثي م آ م والحب له ام  به رى ع وفى األمي د ت ، وق

   .)٥٦(م ١٩٩٢
  



 ٢٥

  ـ : شعره 

ه األول      سعة من      وهو لم يزل في التا      يري يقول الشعر   بدأ األم  ره ،وجمع ديوان ة       عم  وهو في الثامن

دواوين                      عشرة ،    شعر وأتحف األدب اإلسالمي بمجموعة من ال ه واستمر في قرض ال ه أحرق  ولكن

  . تضم الشعر اإللهي واإلنساني 

وان مع         اود ة          "اهللا"رس الشعر اإللهي في دي شاعر المؤمن ى           ، يلتقي مع روح ال ه من جو إل ل ب  تنتق

 يؤآد الجانب العملي لإلسالم  نسجام الروحيآخر، في تحليق سماوي وسمو علوي ،  وهو في هذا اال  

   .)٥٧(، ويدعو إلى بعث اسالمى جديد 

حجارة  "أسماه ً جانب آبير، فأفرد لفلسطين ديواناواهتم بقضايا أمته ومشكالتها ، فكان لها في شعره     

ر         لى قصائد متفرقات في دو    ، باإلضافة إ  "من سجيل    ري خي تحدث عن   من  ماوينه األخرى ، واألمي

سطينية  ين  فلسط بابه    فقد عايش القضية الفل ذ ش ان في   من ام       وآ اذ ع ، م١٩٤٨ القدس مع جيش اإلنق

ي          صحراء ف ر ال ضراء لتحري سيرة الخ ع الم ستان، وم اء باآ ع بن ر ، وم ورة الجزائ ع ث اش م وع

 التي اهتمت     من الندوات والمؤتمرات والتجمعات    فكره في آثير  مغرب األقصى ، وشارك بشعره و     ال

سلمين  ضايا اإلسالم والم ا . )٥٨(بق رته جانب ت أس سهً واحتل ن نف رًا م عرًاآبي ام ش ذا االهتم صاغ ه   ف

   وأعزة ليرى أبناءه وقد شبوا آما يريد أتقياء أصفياءً ، ويتحرق شوقاً  وحبايمتلئ عاطفة

  .)٥٩( مجاهدين ، 

ع أ ري والواق تاذ األمي دن األس ار         ق ن األفك ر م ة بكثي ة العربي راء المكتب ى اث ع ف شكل رائ هم ب  أس

ه   سهم ب م ي ا ل ة  م سياسة واألدب والتربي ى ال أمالت ف سامية  والت ة ال ل ، فالروحي ن قب رد م اعر ف  ش

ديدة  إضافة ج   فكان ديوانه مع اهللا      نجدها من قبل عند شاعر سواه،       ال المحلقة المعبرة الواعية الداعية   

 بهذه القدسية المنيرة قلما نجده عند شاعر آخر في  عربي ، بل إن هذا اللون من الشعر لمكتبة الشعر ال  

دة      "أب "العالم بأسره ، فديوانه      ه، وإضافة جدي ه وحديث يعتبر بحق درة في جبين الشعر العربي قديم

  .ً يضاليس للشعر العربى وحده بل واإلنساني أ

   .)٦٠(ياة ، لذا فهو يحتفل به ويرعاه ويتأنق فى إخراجه والشعر عند شاعرنا هو الح

  

  

  
  

  

  



 ٢٦

   -:دواوينه 

  :  منها  اجتمع له أآثر من عشرين ديوانا، بين مطبوع ومخطوطاألستاذ األميري شاعر مكثر
ع اهللا" .١ نة     " م ب س ة  األصيل بحل ي مطبع ى ف رة األول ع للم ي، طب شعر اإلله ن ال وان م دي

  . م  ١٩٥٩
وان طي " .٢ سل    " فأل ق التسل ة وف شعر، مرتب ن ال ة م ون مختلف ي فن صيدة ف سون ق و خم وه

  . م ١٩٦٥ م ، وآخرها سنة١٩٥٧مني، أولها نظمها الشاعر سنة الز
ة                      : ملحمة الجهاد  .٣ ورة المغربي اد المغرب العربى ، فى ذآرى الث ة لجه ة تحي   قصيدة طويل

    .م ١٩٦٨التى قامت ضد الفرنسيين 
تح  .٤ صى وف ة الق األق رى      :م بة ذآ اط بمناس ى الرب سنة ف امع ال ى ج ت ف ة ألقي صيدة طويل  ق

 .   م ١٩٧٠اإلسراء المعراج ، وطبعت فى بيروت سنة 
سطين .٥ ذ  : من وحى فل سطين من شاعر عن فل ه ال ا نظم و جل م ى ١٩٤٦ وه م ١٩٧١م حت

 .  تاريخ طباعة الديوان بدار الفتحة فى بيروت 
احتوى      ديوان فريد فى األبوة وال      :أب .٦ بنوة ارتقى به الشاعر إلى المجال اإلنسانى العالمى ، ف

ى            ريم ف رآن الك شره دار الق تح ، وقامت بن ديوان دار الف اء ، طبعت ال ر حب األبن ه الكبي قلب
 .     م ١٩٧٣بيروت سنة 

ة    :  أشواق وإشراق  .٧ ة               قصيدة طويل شئون اإلسالمية والثقافي ه وزارة ال ذى أقامت ل ال فى الحف
ريم فى نفس    ١٩٧٣ب ، احياء لذآرى الهجرة النبوية    فى المغر  م ، صدر عن دار القرآن الك
  .)٦١( االسنة

ارك سنة                     " ملحمة النصر  " .٨ ؤمن، في رمضان المب اد الم مجموعة شعرية، من وحي الجه
  . بيروت-هـ ، صدرت عن دار القرآن الكريم ١٣٩٤

صائد المتراب       " ألوان من وحى المهرجان    " .٩ ة          مجموعة من الق ذآرى األلفي طة، آتبت فى ال
ن زي   ــــــر الوزي ـــــلميالد الشاع  ـ ر اب ـ دون ، طبعته  ــــ ة    ا وزارة الثـــــ ة المغربي ة بالمملك قاف

  .م١٩٧٥سنة 
  .م ١٩٧٧وهو ديوان شعر إنساني ،  " أمي" .١٠
  .وهو يضم  قصائد الشاعر فى مناجاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم  " الروضيات" .١١
د                 " ع القاضي الزبيري  م" .١٢ ر محم يمن الكبي ين شاعر ال ه وب شعرية، بين ويضم المراسالت ال

  .محمود الزبيري ، وقد آانت بين الشاعرين  مودة آبيرة 
ات المغ" .١٣ ـبن ـ، وه " ربــ ـى مجموعــ صائـ ى     ـــة الق ه ف اء مقام شاعر أثن ا ال ي قاله د، الت

   .)٦٢(المغرب 
  



 ٢٧

   -:مؤلفاته الفكرية 

  .م والمعترك الحضاري اإلسال -١

ارات المعاصرة        " -٢ روت سنة            " المجتمع اإلسالمي والتي تح فى بي شرته دار الف ـ   ١٣٨٨ن  -ه

 . م١٩٦٨

 . م ١٩٦٨الحلقة األولى  نشرتها دار القرآن الكريم فى بيروت  سنة " فى رحاب القرآن "  -٣

ريم،        " فى رحاب القرآن    " -٤ رآن الك شرتها دار الق ة ن ة الثاني روت سنة    الحلق ـ،  ١٣٩٣ فى بي ه

ري أول                 وله مؤلفات أخرى، أهمها ما يتعلق بالفقه الحضاري ، وهو علم يعتبر األستاذ األمي

 . فيه وحاضروألفمن نبه إليه،

  -: ومؤلفاته فى هذا العلم هي 

  .فى الفقه الحضاري  -١

 .  الخصائص الحضارية فى اإلسالم  -٢

 .  فى التصور الحضاري المعاصر  -٣

 . )٦٣(اإلسالم فى ضوء الفقه الحضاري  -٤
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 ٢٩

   -:توطئة 
ه أفضل                         ً تعد القيم أساسا   دم ل ه وتق ى غايت ه إل ه وتهدي د فى فاعليت سان ، فهى التى تزي فى حرآة اإلن

ى الو   ه ف ق غايت رق لتحقي اهج أو الط افظ    المن يم يح ذه الق الل ه ن خ ة ، وم ه الطبيعي ود أو رغبات ج

  . هو مجموعة من القيم والمواقف قبل آل شىء ف نسان على إنسانيته ،اإل

ه                     ا تعاقب وقد جاء الشعر يتغنى بهذه القيم منذ بداياته األولى على نحو ما نرى فى العصر الجاهلى وم

ة بأصالتها وحي             يم الروحي ا             من عصور ، حيث احتفظت الق ـُه فى تجميله شعر أهميت ان لل ا ، وآ ويته

ذا            ة ، وله واالغراء بها ، ذلك أن الشعر هو نتاج تجربة روحية ، وآذلك القيم هى نتاج لحرآة روحي

ا       فإن الشعر والقيم هما      ا ارتباط ا  ً نتاج روحى ، وبذلك رأين ى             ً وثيق شأته األول ذ ن شعر من يم وال ين الق ب

ذا ا ه ى يومن رئ،وحت سان  ألن الموضوع ال شعر هى اإلن ة لل الة النهائي ه .. يس والرس ه وآالم هموم

  .معادلة آاملة " الروح ، والقيم ، والشعر " ولذلك فإن معادلة .. وطموحه وآماله 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 ٣٠

   :القيم :

   -:مفهوم القيم   - أ

ة        القيم فى  ة جمع قيم تقامة                 اللغ سلعة ، واالس ال قومت ال شىء، يق ام ال وم مق ه يق ال      ألن دال ، يق  االعت

ذا أى تع اع بك ام المت ستقيم ، و ق ويم أى م و ق شىء فه ر، و قومت ال ه األم تقام ل ه ، ااس ه ب دلت قيمت

   .)٦٤(والقيمة الثمن الذى يقاوم به المتاع أى يقوم مقامه 

ا " وفى المفردات للراغب     ا  ً دين ا  "  ً ِقَيم ا  ً أى ثابت ادهم       ً مقوم ذا قو     )٦٥( ألمور معاشهم و مع ى ه ه  وعل ل

يِّم    : ى ــــــسبحانه وتعال دين الق ك ال ا    ، )٦٦(  وذل ه عوج م يجعل ل ا ً  ول ه  )٦٧( ً قيِّم ك  ،  وقول  وذل

الى          ـــــــ، فالقيِّمة هنا اسم لألمة القائمة بالقس      )٦٨( دين القيِّمة    ه تع سير قول ن     : ط ، وفى تف ك دي  وذل

  .)٦٩(األمة المستقيمة والمعتدلة  فى تفسيرها ابن آثير الملة القائمة العادلة، أويقولالقيِّمة

  -: والقيمة فيها قوالن 

ولهم               : א ذا     : مستقيمة العوج فيها، تبين الحق من الباطل من قام يقوم ، وهو آق ى آ دليل عل ام ال ق

  .إذا ظهر واستقام 

ستقلة بالحجة والدال   أن تكون القيمة بمعنى القائمة، أى هى       : א ولهم    قائمة م ة ،  آق الن   : ل ام ف ق

( يقوم به إذا أجراه على وجهه باألمر
٧٠

(.  

   -:و نالحظ أن معنى القيمة يتراوح بين المعانى التالية 

  .االستقامة   - أ

 .                     الثمن  - ب

 . المعانى للمفهومالثبات و الدوام على األمر ، ونالحظ أن المعنى األخير هو أقرب  - ت
  

   أما فى االصطالح

ة، ذات صبغ            ايير اجتماعي ارة عن مع ة      فهى عب ة قوي ستويات         ة انفعالي ة تتصل من قريب بالم وعام

ة ،             ة الخارجي ه االجتماعي رد من بيئت وازين     الخلقية التى تقدمها الجماعة ، ويكتسبها الف ا م يم منه ويق

دا        منه  يبرر اً ومرش ه، ويتخذها هادي نهم                    ، ً ا أفعال راد، فتحدد لكل م اة األف يم فى حي ذه الق شر ه و تنت

   .)٧١(خالنه وأصحابه وأعداءه 

صل            ة، وتت ال والعمومي فة االنفع ا ص ايير له ن مع ارة ع يم عب ضح أن الق ف يت ذا التعري ن ه و م

  .باألخالق التى تقدمها الجماعة ، و تحدد للفرد الموازين التى ُيقيِّم فيها أفعاله 



 ٣١

   - :خصائص القيم -  ب

     -:تجريدية  -١

ة اإل ى الكينون ستقر ف ردة ت لوك  فهى مج ى شكل س ع عل ى الواق ر ف سانية ، و تظه ن

  .وأعمال

سلوك  -٢ سبق ال ا ت ة ألنه ا قبلي ة به الحزن ،أن المعرف ة آ ة عاطفي ست وجداني  وهى لي

دا           والفرح ،  وع خاص من الوج ستغن     لكن إدراآها يكون بن ة، وال ت  عن   ىن والعاطف

ل شالعق يم ، و  لتست ة الق الى عر عظم ب االنفع ى الجان ود إل ا تع ب لكنه يس الجان  ول

  .)٧٢(العقلى ، وهى مهذبة سامية متصلة بروح اإلنسان 

  -:تقوم على االنتقاء واالختيار  -٣

ق           ى تحقي ح إل سان يطم ك ألن اإلن مى، وذل ار األس ضل و اختي اء األف ى انتق بمعن

 سيطية،   و قيم و  يم نهائية تطلب لذاتها ،    ه ذات القيمة األرفع واألسمى،وهناك ق     رغبات

   .)٧٣(رى آافة ــم األخـــا القيـــق من خاللهــــفقيمة التوحيد قيمة نهائية، تتحق

ه          التدرج القيمى ليس جامدًا، بل متحرك متفاعل ،        -٤ رد بمحددات رة تفاعل الف والقيم ثم

ه، وتظهر            اعى بذات درج     الشخصية مع متغيرات اجتماعية، أو سياق اجتم ة الت  حرآ

  -:داخل اإلنسان من خالل ما يلى 

يم وتنو  - أ رة الق ار   آث ستدعى االختي ف ت سب المواق ا ح عه

  . والمفاضلة

يم سريعة                           - ب اك ق نخفض ، و هن ع و ت ل ترتف رد ، ب تأخذ القيم صفة التغير فى نفس الف

ر ، وع   ة ال تتغي يم ثابت اك ق سان، وهن ة اإلن ع حسب تربي دم وتتراج ر ، تتق ى التغي ل

ة                  يم الخلقي ا الق ر ، أم ة سريعة التغي يم المادي ة     سبيل المثال فإن الق ة والعقدي والروحي

  .والمجتمع  فبطيئة التغير ، بل يصل بعضها إلى درجة الثبات لدى اإلنسان

 م يزيد من ثبات القيم فى نفس ــــو والعلــــج والنمــــى على النضــــالفهم المبن -  ت

   . )٧٤(الفرد 

 . يم توجه الفرد ، ويستشعر الفرد قيمة القيم وأهميتها فيتوجه إليها الق -٥

      -:والقيم ذات األهمية للفرد تتوفر فيها ثالثة شروط  

  . أن يكون لديه فكرة أو رؤية أو موقف   - أ



 ٣٢

د              - ب ى  أن يحدث عن ه ويخصه ، بمعن ا أن وعيه وإدراآه يهم ا ً ه اتجاه  ً انفعالي

ام             فينظر إلى الشىء نظرة ف     االة وعدم االهتم دة عن الالمب ة بعي احصة واثق

  .وضياع شخصيته 

د من الب                   - ت ابرة، وال ب ة ع ة وقتي ذل فى    أن وعيه واتجاهه االنفعالى ليس حال

  .)٧٥(له ً تمثل القيم لكى تصبح سلوآا

ة        -٦ ذة، أو مجرد                 : أن للقيم عالمات فارق ة تجلب الل ة نمطي ادة أو حرآ فهى ليست ع

رر بط  لوك متك دًا وأ   س ر تعقي يم أآث ل الق ة، ب ة تلقائي ا   ريق ا أن له دًا ، آم ر تجري آث

ا تختلف                 ً أحكاما ا أنه شر ، آم ر وال أ ، والخي معيارية، للتمييز بين الصواب  والخط

ن      دًا م ر تجري ى أآث ل ، وه دف نبي وغ ه سلوك لبل ه ال ات، لتوجي ن االتجاه ع

ه   وغ هدف ل ل، لبل دى طوي ى م سلوك عل ه ال ات، لتوجي ه االتجاه اره وأهميت  .اعتب

ضا ةتختلف عن الحاجات وعن ً وهى أي ضا. األعراف االجتماعي يم أي ست ً والق لي

  .)٧٦( من السلوك، وإن آانت هى التى تؤثر فى السلوك جزًء

   -: وظائف القيم   - ث

نعكس    وعمال ً  ً عدة فهى تؤثر فى سلوك الفرد قوال      للقيم وظائف    ضا ً      ،آما ت ى الجماعة أي ، ويمكن   عل

   -: وظيفة القيم على هذين المحورين تناول

ى     -١ اًء عل ه، بن د أهداف رد وتحدي صية الف اء شخ ى بن ل عل ى تعم ى الت ه

  .اختيارات معينة، عملت على تحديد مفاهيمه وقناعاته

ه مع                  -٢ تعمل على إعالء الشعور بالرضا عند الفرد، من خالل رضاه عن نفسه، فى توافق

 .ة المجتمع فى مبادئه وعقائده الصحيح

ة    -٣ ى مواجه ه عل سه ، وتعين د ضعف نف ه عن ى تعين ان ، فه رد اإلحساس باألم نح الف تم

 .الصعوبات فى حياته 

 .)٧٧( تبنى فى الفرد قوة الشخصية، مؤآدًا ذاته عن فهم عميق لها  -٤

ه،         -٥ ن حول الم م ى الع ساعده عل الى ت ه، وبالت رد لمعتقدات سين إدراك الف ى تح ل عل تعم

 . رجعى فى فهم حياته وعالقاته وتوسع إطاره الم

 .، و توجهه نحو الخير و اإلحسان و الواجب ً وخلقياً تعمل على إصالح الفرد نفسيا -٦

ى فى            -٧ ا تبن تساعد الفرد على التحكم فى شهواته، لكى ال تتغلب على عقله ووجدانه، ألنه

يم   رد قيمة حياته؛    الفرد قيمة خلقية سامية، يستشعر فيها الف       ذه الق  ليست منفصلة عن       وه

  . )٧٨(بعضها بل تتداخل وتتكامل لتحقيق ذاتية الفرد



 ٣٣

   -:وعلى المستوى االجتماعى تتمثل و ظيفة القيم فيما يلى 

دد   - أ ى تماسك المجتمع،فتح افظ عل ى   تح ة، الت ه الثابت ا ومبادئ ه العلي ه ومثل أهداف

  . سليمة تحفظ له هذا التماسك والثبات، الالزمين لممارسة حياة اجتماعية

اس            - ب تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات،بتحديدها المنهج، الذى ييسرعلى الن

 . حياتهم، ومن ثم تحفظ للمجتمع استقراره ودوامه 

بعض، لتصبح         تربط ثقا   - ت ا تعمل           فات المجتمع بعضها ب ا ، آم ا بينه متناسقة فيم

ا ً ع ة أساس نظم االجتماعي اء ال ى إعط اً عقل دةلي صبح عقي ن أعضاء ، ي ى ذه  ف

 .المجتمع المنتمين إلى هذه الثقافة 

ة       - ث دعم الغاي ى ت شة، فه شهوات الطائ ات وال ة والنزع ن األناني ع م ى المجتم  تق

من النظر إليها على أنها مجرد إشباع        وتحمل األفراد على  الوصول إليها، بدالً      

سعى إل   ا، ت ل علي ا مث ى حقيقته يم ف ك ألن الق شهوات، وذل ات وال ا للرغب يه

 . )٧٩(الجماعات

ه أهداف وجوده                    - ج توضح الطريقة التى يتعامل بها المجتمع مع العالم ، و تحدد ل

بحيث ، ومبرراته ، وتتكامل الوظائف الفردية للقيم مع الوظائف االجتماعية لها         

سانية              ًا من الشخصيات اإلن ًا معين ة نمط ى التكيف      ، تعطى فى النهاي ادرة عل الق

ابى وال ، اإليج ع أح ى      م ا تعط شود ، آم ضارى المن ا الح اة ألداء دوره  الحي

   .)٨٠(المجتمع شكله المميز 

    -: مصادر القيم اإلسالمية   - ج

   -: القرآن الكريم هو المصدر األساسى للقيم التى تنتظم آما يلى - :القرآن الكريم -١

  .اآلخرقيم اعتقادية تتعلق باهللا تعالى، ومالئكته، وآتبه، ورسله ، واليوم   - أ

 .قيم خلقية تتعلق باألخالق الحميدة   - ب

 من  عن رسول اهللا    فهى مصدر من مصادر القيم اإلسالمية ، فكل ما صدر       : السنة -٢

  .)٨١(واالقتداء  أقوال وأفعال، يعتبر مقصودًا به التشريع

اة الرسول صلى              و هو االجتهاد من جميع المجته      :االجتهاد   -٣ د وف سلمين، بع دين من الم

ى   اهللا عليه وسلم على حكم شرعى ، وإذا تم االتفاق بين المجتهدين، آان هذا               اق عل االتف

سلم القيمى                . ال تجوز مخالفته     ً الحكم قانوناً شرعيا   م ضمن ال ذا الحك درج ه و من ثم ين

 .الحاآم للجماعة 



 ٣٤

   -:المصلحة المرسلة  -٤

زل م ين ى ل ا و هى الت ى، ولكن إذا صدر حكم ا نص قرآن اً به صبح حكم دين ت اع المجته ً  بإجم

ر       ً  ثم تعتبر من القيم الملزمة أيضا      ، ومن شرعيا ً  د      ، وألن حياة الناس تتجدد وتتغي  يجب أن يجته

ام             العلماء، فى الكثير من    بن األحك م ت ا ل اس، م ا               أمور الن اس، بم اة الن دمج فى حي و تصاغ و تن

ر             يعة، وبذلك تصبح المصلحة المرسلة    شريتوافق مع مقاصد ال    ام، تعتب ا من أحك ى عليه ا يبن  وم

صادر  ن م صدرًا م يم م تقاق الق ع    اش ة الواق دد قيم م يح ذا الحك المى، ألن ه ع اإلس ى المجتم  ف

  . )٨٢(ن ثم يعتبر قيمة من القيم، التى تحدد سلوك الفرد والجماعة ــــبالنسبة للتشريع، وم

   -:العرف  -٥

     -:جتمع من قول ،أو فعل، أو ترك ، و يوجد فى العرف نوعان ، صحيح وفاسدما ألفه الم

  . ما ال يخالف نصًا ، وال يجلب فسادًا  ، وال يفوت مصلحة معتبرة:الصحيح  - أ

ما  يخالف الشرع ، أو يجلب ضررًا أو يدفع ويفوت المصلحة، والعرف               : الفاسد    - ب

اب          إذا اعتبر مصدرًا من مصادر القيم، ال يس        ى آت تقل بذاته آمصدر، بل يرجع إل

  ).٨٣(اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 



 ٣٥

   -:الروح :

     -:مفهوم الروح  - أ

  .)٨٤( وهو ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة الروح 
يقن بوجوده         ه، مع الت دليل  )٨٥(والروح ال نعلم حقيقته، وال يصح وصفه، وهو مما جهل العباد بعلم  ب

  م إالــــــروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلـــويسألونك عن ال:  ىــوله تعالــــق
   .)٨٦( ً  قليال

  :     ووردت هذه الكلمة على معاٍن هى
  .                              )٨٨( وروح منه   آقوله تعالى)٨٧( :األمر  -١
 . )٩٠( ينزل المالئكة بالروح آقوله تعالى)٨٩( :الوحى -٢
  .                                  )٩٢( من أمرناً وآذلك أوحينا إليك روحا  آقوله تعالى )٩١( :آنالقر -٣
  . )٩٤( وأيدهم بروح منه   آقوله تعالى )٩٣(: الرحمة -٤
   .)٩٦(  فروح وريحان  آقوله تعالى )٩٥( : الحياة -٥
 .)٩٨( ليها روحنافأرسلنا إ: ، آقوله تعالى)٩٧(: جبريل عليه السالم -٦

   .                                        )١٠٠(  نزل به الروح األمين:  آقوله تعالى)٩٩(:  واألمين جبريل        
   . )١٠٢(  يوم يقوم الروح:  آقوله تعالى)١٠١( : وملك عظيم -٧
 الئكة ـــزل المـــتن: وله تعالىـــ آق)١٠٣( : ةـــس من المالئكــــوجن -٨

   .)١٠٤(  اروح فيهـــــوال              
ـ ونك عن الـــ ويسأل ىـــ آقوله تعال)١٠٥( : وروح البدن -٩ ل ال ـــ ـ روح ق روح من أمر   ــ

    .)١٠٦(  ربى
  -:صفات الروح   - ب
ا  ،علوية مقدسة من اهللا   -١  وإليه ترجع ، ينزلها بواسطة مالك على من يشاء، ثم ينزل مالآ

 ليقبضها متى شاء، والروح وديعة من اهللا ، وهى موجودة فى البدن ، تفارقه عندما                آخر
  . )١٠٧(يعود إلى األرض 

تخلص من الضعف،                 -٢ حرة طليقة تتجاوز حدود الجسد،فالبد للروح من أن تنأى حتى ت
 . الرحب، وتترك وراءها جسدًا بالياً هوى وتطير حرة ألنها ت

د                  -٣ هى المحرك األول لإلنسان، والدافع األعلى للحياة المثلى ،وهى قبس من اهللا ، وال ب
  .لذلك القبس أن يقوى على الجسد، حتى يستطيع أن يرتقى إلى محبة اهللا وخشيته

 .)١٠٨(اهللا تعالى    مجهولة وال يعلم جوهرها إال -٤

 



 ٣٦

  

   -: بين النفس والروح  الفرق-ج

ارم       -١ ضيلة ومك ث الف اء، حي ى االرتق دعوه إل ات، وت ن المادي سان ع سمو باإلن روح ت ال

  . األخالق 

 : وفى ذلك يقول اهللا تعالى أما النفس فهى تدعو اإلنسان، للسقوط فى الشهوات، -٢

   إن النفس ألمارة بالسوء )١٠٩( .  

سكن                       روح، فت سمو ال سمو ب ذلك ت أما إذا تخلت هذه النفس عن شهواتها ، وتالزمت مع الروح فإنها ب

   . )١١٠(  يا أيتها النفس المطمئنة : وتطمئن، وفى ذلك قوله تعالى 

سه         وتبقى النفس بين الشهوة والسمو، حسب قوة اإلنسان اإليمانية ،            سان سمت نف  فإن زاد إيمان اإلن

ذى ي   ين، ال ارس األم و الح ضمير ه ى ال سه ، ويبق سمو وإذا نقص انحطت نف و ال سان نح دعو اإلن

اء ا اهللاواالرتق ة،التى ذآره نفس اللوام ضمير هى ال ذا ال ذات، وه شهوات والمل رك ال ى  وت الى ف  تع

  .)١١٢) (١١١(  وال أقسم بالنفس اللوامة  :القرآن الكريم فقال 

شهوات،   دعو لل ى ت نفس الت يم بعكس ال ة لألخالق والق روح، رافع ا سبق يتضح أن ال ومن خالل م

  .)١١٣(وتعمق حقيقة الضعف اإلنسانى 
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     -:الروحية والشعر العالقة بين القيم : 

   -:رؤية اإلسالم للشعر  - أ

ى                   للشعر مكانة آبيرة فى حياة العرب قبل اإلسالم، لعلمهم ما للشعر من قيمة أخالقية، فهو يحض عل

نف                   ال في ال ر وسريع وفع و     مكارم األخالق، وينهى عن سيئها ، و للشعر تأثير خطي سانية، فه س اإلن

و  سريع التأثير و   ا                     قالعل ذ عهوده ه من نغم في اآلذان، والعرب اعتدت و ال شار، وحل القلوب ، واالنت  ب

شعر          ه ال م ل ل ،وللعرب                 المبكرة لسانها ودستورها، فمن حك ه نقص وق م علي ع، ومن حك عال وارتف

ون،          لخاصة للشعر، آ  نظرتهم ا  ألدب والفن ا ل ون أن        باقي الشعوب األولى، في نظرته انوا يظن د آ  فلق

   .)١١٤(بعض الشياطين والجن، يوحون إليهم بما يجري على ألسنتهم من شعر

شعر          وعندما نزل القرآن على محمد       ة ال الرغم         لم يحط من قيم ى األخالق،وب دعو إل ذي ي  من    ال

ه          يوحى ظاهرها بالغض     وجود آيات فى القرآن الكريم       من قيمة الشعر والشعراء، ونجد ذلك في قول

ون إال                             تعالى   ا ال يفعل ون م م يقول م في آل واد يهيمون وأنه ر أنه م ت اوون أل بعهم الغ والشعراء يت

ا            الذين آمنوا  د م ذين ظلم       وعملوا الصالحات وذآروا اهللا آثيرًا وانتصروا من بع يعلم ال وا وس وا ظلم

  . )١١٥( أي منقلب ينقلبون 

سرين       ذين                     ولقد نص بعض المف ات شعراء المشرآين، ال ذه اآلي شعراء في ه ى أن المقصود بال  عل

نهم         ات في شعراء بعي آانوا يهاجمون الرسول صلى اهللا عليه وسلم والمسلمين، ولكن نزول هذه اآلي

رآن ال  ن الق ي ع ها      ال ينف ى أساس اجم عل ي ه ة الت ادئ الخلقي ود، ألن المب وم والخل فة العم ريم ص ك

  .)١١٦(ي آل زمان ومكان ــــم فــــق على غيرهـــن أن تنطبــــراء خاصة، يمكــــؤالء الشعـــــه

سالم صالة وال ه ال ا علي وبهم   ونبين ي قل دب ف ي ت عار، الت ار باألش ة الكف ى محارب سلمين عل  حث الم

  . )١١٧( "جاهدوا المشرآين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم : "ضعف فقال وف والـــالخ

ه    ع مبادئ ارض م ا يتع ل م ى عن آ وس، ويتخل ي النف ه ف شعر مبادئ رر ال ى أن يق ه إل واإلسالم يتج

داد      اإلسالم، ب يدرأ به  هجوم المشرآين علىً لعقدية والخلقية، وأن يكون سالحا   ا سنة ح م من أل ا له  م

لم                  الصالة والسالم  وهو عليه  ه وس ول صلى اهللا علي  آان يستمع إلى الشعر ويثيب عليه ويشجعه، فيق

ه يحدد           ، )١١٨("إن من الشعر لحكمة     " ذا التوجي ولكنه آان يوجه الشعراء إلى محاربة الكفار، فهو به

ن الخطاب رضى اهللا            الطريق التي يسلكها الشاعر بشعره، فهو يقول عليه الصالة و           سالم  لعمر ب ال

دي رسول اهللا     المسجد  عنه، وهو يحاول منع عبد اهللا بن رواحة من قول الشعر في  ين ي خل  "  ب

  . )١٢٠( )١١٩("عنه فلهو أسرع فيهم من نضح  النبل



 ٣٨

و ح              ه، فه ا يتعارض           واإلسالم ال يرفض الشعر جملة ولم يقبله على إطالق رفض م ا ي رفض إنم ين ي

ذي  الم إال الطيب ال ل من الك ة، فاإلسالم ال يقب ا يحرك العصبية الجاهلي ة، أو م ه الروحي ع مبادئ م

د                       ى المشرآين، فلق رد عل دفاع عن اإلسالم وال ارم األخالق، أو يتصدى لل يحث على الفضائل ومك

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد قال صلى       به عن رسول     صنع عليه الصالة والسالم لحسان منبرًا يفاخر      

ه                           "اهللا عليه وسلم     افح عن رسول اهللا صلى اهللا علي اخر أو ين ا يف روح القدس م د حسان ب إن اهللا يؤي

  .)١٢١(" وسلم 

شريف      شع      فالقرآن  الكريم والحديث ال بالن من ال صالحات         يق وا ال وا وعمل ذين آمن روا اهللا    راء ال  وذآ

ظلموا ، ويرفضان  الخارجين عن أوامرهما ، فليس األمر على إطالقه            آثيرًا، وانتصروا من بعد ما      

  .)١٢٢(في القبول والرفض، إنما هو مرهون بمدى تمثل الشعراء لحقائق الدين وتعاليمه 

ر من             والشعر بما فيه من طاقة فنية وإبداعية، يرشدنا إلى تأمل خبايا الكون وأسراره ، وُيظهر الكثي

رًا ه، فيأخذنا بسحره إلى آفاق رحبة من الخير والجمال، فالشعر يزيدنا بص            مظاهر الجمال والخير في   

ة والعربي              ومعرفة بالحق والخير والجمال    ساني عام شعر اإلن  وبالتالي بالحياة واإلنسان، و ديوان ال

ة        ً وهو أيضا . بخاصة يزخر بهذه القيم    دعو ، ال يخلو من باب مفسدة وغواية حين يحمل الرذيل ى   وي إل

  .)١٢٣(س في الشهوات، ويستبيح األعراض والحرمات، وال يعرف معيارية الحالل والحرام االنغما

  .وبناًء عليه فالشعر يلتقي مع القيم ألنه لسانها الناطق وأسلوبها المعبر عنه 

ا              إنه يلتقي معها في الوسيلة     ة، فكالهم  حين يغري بالفضائل ويزينها أو يقبحها، ويلتقي معها في الغاي

الم الك        انطالق م  ه         ن عالم الضرورة، وآالهما شوق مجنح لع سعى إلي شعر ي ال، ولكن ال  من خالل     م

   يلتقيان في األشياء والظواهر ز على الظاهرة الجمالية، إذ الجمال والكمال الترآي

ة      ألنهما يسعيان إليهما   ولذا فإن الشعر يلتقي مع القيم     ،  والصفات ، ولذا فإن الشعر فضيلة تتغنى بالقيم

سان و الروحي ى اإلن ي ف عور يحرك الحب اإلله ة ، وش ى أعم ة المطلق الفكر إل دفع ب ـي ا ــ اق الخباي

  .)١٢٤(روح فى محبة اهللا سبحانه وتعالى ــــــــــة ، وتجربة تهيم بها الـــالنفسي

   .الروح البشرية إلى المثل العليا يمجدها وينشدها ، ليرفع لحقيقي يتغلغل فى القيم الروحية والشعر ا

ة         ليس  فى أعماق اإلنسان   وهو يبحث   ة الواعي روح المدرآ ة اهللا            مو به إلى ال ه وفق محب سير ب  التى ت

  . )١٢٥(تعالى ورضاه 

  

  

  

  



 ٣٩

  

   -:الشعر عند العرب   - ب

شعر اة  ال رب  ضروري للحي د الع اة   عن وق الحي المرء ف ى ب شعر يرق ه ، فال ة دون ى أم ه ال تحي  ألن

ش         دارك ال ذي               المادية ، ويسمو به إلى الم ال ال سمو والرقى الروحي، ومن الجم ى ال ه إل ريفة، ويقرب

  .                            ينير الحياة ، فالشعر عندهم يحملنا إلى التأمل فى الكون 

سامية  ة ال ر صورة الطبيع ر     ويظه ها ويظه ين غموض سوسة،  فيب ة المح وق الطبيع ى ف ى ترق  الت

شعر  ذا فال دهم آال صراحتها ووضوحها، له رار   عن ون وأس از الك ل ألغ ذي يح اني ال ول الروح رس

  .)١٢٦(الحياة 

سامية       ادئ ال الم المب ث ع دنيا حي ا وراء ال ى م ة، إل رة الثاقب و النظ رب ه د الع ى عن شعر الحقيق وال

دمها         سان  ،  و يجسد المجردات ليق والناظمات الروحية ، فهو يحمل  داللة روحية  تكمن داخل اإلن

ة ،             قرابين تطمئن الروح اإلن     يم الروحي شعر رسوًال للق ذلك يكون ال ا ً   سانية، وب الى      وباحث عن اهللا تع

والشعر عند العرب لم يخط      . )١٢٧(ليرقى إليه ويقود البشرية ، إلى األخالق السامية والمبادئ القويمة           

ة مجردة ،        إال فى نطاق ضيق      خطوة بعيدة عن المرئيات والمحسوسات     رام عالي ى م م يهدف إل ، ول

ل ظل محص هب شعرآما أشار إلي ر ال د اعتب ة الحسية، وق صور البياني ظ وال ى اللف ن " ورًا ف ة ب قدام

صانع    يت  صناعة  ، فالشعر عند العرب ١٢٨(" قول موزون مقفى يدل على معنى    " جعفر ا ال وخى فيه

  . مهما يكن المعنى من الرفعة والصنعةالتجويد والكمال

م        والشعر فيه مادة وفيه معنى ، وقد شبه قدامة بن          ادة، ث ى م وى عل صناعة التى تحت  جعفر الشعر بال

  .)١٢٩(على صور لتلك المادة 

و ال ، "القيروانى  " عند ابن رشيق" أما الشعر  ا     فه ة مع وزن والمعنى والقافي ، ويجب  )١٣٠(" ً لفظ وال

ه مكي         دة وبنيت ن رشيق آالجسم            أن تكون صنعة الشعر جي د اب اللفظ عن ة ، ف الروح    ن إذا  ،  والمعنى آ ف

  .أحدهما آانت بنية الشعر ناقصة اختل 

اظ و   ى ضوء األلف شعر عل وا ال رب فهم رى أن الع ا ن ن هن سية ،   وم صور الح ة وال انى البياني المع

  .)١٣١(واألوزان الموسيقية والقافية 

ه      خير الشعر ما"عبد القاهر الجرجانى "  وال ننكر قول   ل ، وأدب يجب ب ا العق دل على حكمة يقبله

ا حرك   )١٣٢(" وض جماح الهوى الفضل ، وموعظة تر    ،فهذا اعتراف من الجرجانى أن خير األدب م

تم                     اهر الجرجانى أول من اه األخالق ونشط العقل ، وأبرز العواطف اإلنسانية ، لذلك اعتبر عبد الق

  .)١٣٣(باألدب من ناحيته الروحية واإلنسانية 

  
  



 ٤٠

   -:الشعر عند الغرب   - ت

الة مقدسة              عند العرب،    عما   ً يرايختلف آث  والشعر عند األوربيين ال    ة ورس ة أخالقي ه  قيم حيث إن ل

ه ، وينقى                 " آرسطو "تعزز بها األخالق اإلنسانية ، إذ يقول         ا في شعر بم ًال وي رى الكون آ شاعر ي ال

دها  روح ويخل ول )١٣٤(ال يلي "ويق ول   " ش ر العق ا ،ولخي ات وأمتعه ضل اللحظ جل ألف شعر س إن ال

ة     ، وهو مرآز المعرفة ومحيطها، وأن وأفضلها ، وإنه حقيقة سماوية      ى المثالي اً إل الشعر يهدف دائم

  .)١٣٥("إلى الكمالو

شر                         والشعر ة تقرب أرواح  الب يم الروحي ال ،والق ر والجم اه الحق والخي ين ثناي عند الغرب  يحمل ب

  .)١٣٦(بعضها إلى بعض بالرغم من الحدود الطبيعية واالجتماعية والسياسية 

  .)١٣٧( شعر مفتاح القيم الروحية ، وقيمة الشعر في  إنسانيته ووحيه وإلهامهال" بيورل "فيقول 

شعر  ل ال ة،         ويعم ة الروحي ذه الناحي شعر ه د ال إن فق ا،  ف سانية وتحريكه روح اإلن ة ال ى طمأن عل

وة        ال والق الحق والجم ق ب م ينط ة إن ل شعر قيم يس لل ود، فل ن الوج ضياع ع ي وال صيره التالش فم

م يختلف رأى                 وي. )١٣٨(الروحية   سها ، ول ا ونف ة آله شعر روح المعرف ل      " هيجل "عتبر ال دم ب ا تق عم

ر عن األآمل واألعم      ع اآلراء آلها في قوله إن الشعر        جم ال     و هو التعبي ة والجم روح والمثالي عن ال

ـ على األخص واألفكار الروحية والتأم     لشعر فى نظر هيجل هو عالم الروح      وعالم ا  ة   ــــ الت العاطفي

    .)١٣٩(ة   في التأمل ـــــــــدراتها المتواضعــــس ورغبات الروح السامية و مقواألحاسي

ول ستوي :" يق ب أن   :" تول ا يج ى أنواعه ون عل ة ، ف   إن الفن ل الديني ن المث ا م ستمد غايته سد ت تج

ا       ا روح ادة ،وتحفظ                  ً المجردات ثم تنفخ فيه ا من أدران الم ع النفوس وتجرده امية ،وترف يقية س موس

ا                      األخال اة آله ى الحي ور عل ى األخالق شعر يث ور عل شعر  " ق قوية مصونة ، ألن الشعر الذى يث فال

ى          سانية عل ى لإلن سمو الروح ة وال سعادة الروحي ل ال ذى يحم ور ال شعل الن تالفم ها، اخ  أجناس

ة يع الروحي شت  فالمواض سانية ، ي يع إن ست إال مواض ا األدب لي ى يعالجه سـرك فيهـ الت ل إن ان ــا آ

  .)١٤٠( "وت والحياةــدالة والحب والمـاواة والعـاء والمسـدل واإلخـ والعةـآالمحب
  

   -:تطور الشعر الروحى : رابعًا

ه         ن أقدم يد ، وم صلوات واألناش سان بال س اإلن د فاضت نف اريخى ، فلق ق ت ى عم شعر الروح ولل

يد يد   "رع"أناش صريين، وأناش د الم دا"عن رهميين  " في د الب د الهن يد "عن اال"، وأناش د "  ج عن

  .)١٤١(عند اليونانيين ، وسفر أيوب عند العرب" ارفيه " اإليرانيين، وأناشيد

  

  

  



 ٤١

   -:العصر الجاهلى   - أ

ه ،    تميز العصر الجاهلى بشعر المعلقات ،  وآان للشاعر الجاهلى منزلة عالية ، فهو لسان حال قبيلت

ة ،         عنها ، فإذا نبغ شاعر فى قبيلته        يدافع   ود مهنئ ه الوف شعر الجاهلى ، قاعدة            جاءت وآانت وحدة ال

  رس ــاء األحبة ،  ووصف الناقة أو الفـــتقليدية يسير عليها الشعراء، آالوقوف على الطلل ، وبك

صائده                             ع ق م ترتف ذلك ل رى ، ل ا ي شاعر الجاهلى ال يصف إال م أو الحبيبة ، أو المنظر الطبيعى ، فال

  فات عابرة قد تأتى عرضًا فى بيت  إال فى نطاق ضيق أو وقعن المحسوس والمرئيات

  . )١٤٢( أو بيتين 

الج                         م يع ه ل صائده ، ولكن ا ق اره فى ثناي وقد عرف الشاعر الجاهلى الشعر الروحى ، وقد ظهرت أفك

ذآرها عرضا              قيمة روحية بشكل عا    ان ي ين من     ً م ، ولم ينظم قصيدة تأملية خاصة  بل آ ببيت أو بيت

سه ،  دون البحث    سبب فى          الشعر لحاجة فى نف اك ، وال ا وهن ة هن د جاءت متفرق ا ، وق  فى جوهره

ا، تحمل معن                طبيعة القصيدة فى العصر الجاهلى      ذلك   ستقلة فى ذاته ى التى تجعل من البيت وحدة م

ثال  ة أو م ون حكم أن يك اً ، آ ى ا  ً تام شاعر ف اة ال صعبة لحي د الظروف ال صيحة  ، وتع صر أو ن لع

فراده بقصائد مجردة ، حيث ظروف التنقل ، والغزو، والكأل            فى عدم إ   الجاهلى من األسباب المهمة     

اة  ، والماء ، فهذا القلق المستمر عمل على عدم اعطاء ا     نهم  )١٤٣(والكون  لفرصة للتأمل فى الحي : ، م

         )١٤٤(: لبيد بن ربيعة،فى قوله 

  زائُلمٍ ال محالةَ ــــ   وآلُّ نعي          ال اَهللا باطُلــأال آلُّ شىٍء ما خ

   ُدَوْيهَيةٌ تصفرُّ منها األنامُل         وآلُّ أناسٍ سوف تدخل بينهم   

  )١٤٥(: وزهير بن أبى سلمى ، فى قوله 

  ما قد بدا ليا  إلى الحقِّ تقوى اهللاِ     ى   ــــبدا لَى أنَّ اهللا حٌق فزادِن

  )١٤٦(: أمية بن أبى الصلت، فى قوله و

  راسيات من الجبالِ  ـــــوربُّ ال       لُّ أرض     ـــن وآـــــــــإلُه العالمي

  الِ  ـــ وال رجَنْيَرد ُيــــــ    بال عم شدادًا       ً اــــــى سبعـــبناها وابتن

              من الشمس المضيئة والهاللِ   ورٍ ــــا بنــــا وزينهــــــوسوَّاه

  ذب الزاللِ   ـــــارًا من العـــنه  وأ         وناً ـوشقَّ األرَض فانبجست عي

  

  



 ٤٢

  

   -:العصر اإلسالمى واألموى  -ب 

نظم                     اة ، وي شاآل الحي وفى صدر اإلسالم  نهض القرآن الكريم باألدب العربى فأصبح يخوض فى م

ا ى أموره ارتقى األدب العرب ة، ف ه  الدنيوي سعت أفاق دة   وات ذلك طرق األدب موضوعات جدي ، وب

  .)١٤٧( التى آانت منتشرة فى الجاهلية من الخرافات واألساطيرً المى، بدالمنبثقة من الدين اإلس

ار ، أم             يرًا آبيراً أثر القرآن تأث  وقد   انى واألفك  سواء أآان من حيث اللغة واألسلوب، أم من حيث المع

ا       من حيث الصور واألخيلة ، ومن هنا اختلفت        رًا جمالي ؤثرًا عن مواقف       ً  أشعارهم وأصبحت تعبي م

ى                       بوتجار اًء عل ذا الكون بن ة، فى ه صائدهم التأملي شعراء ق  إزاء الكون والحياة واألحياء ، فنظم ال

ة،   ك المرحل ى تل ر ف ا من اإلسالم، فجاءت تجسيدًا للفك ى تعلموه دة، الت دات الجدي اهيم والمعتق المف

  .)١٤٨(وتوضيحًا لألثر الذى عكسه اإلسالم على العقل العربى 

ًا لما وصل إليه الشعر فى صدر اإلسالم ، وآان تأثير اإلسالم واضحًا فى              عهد بنى أمية تطور     ويعد

ه                   ا أشعاره وألفاظه وتراآيب ان يودعه شاعر التى آ ة ال ا ، وفى ثقاف صيدة وصورها وأخيلته بناء الق

ا ً ً  والحديث الشريف، ونجد هذا واضحا     ومعانيه ، حيث أخذ الشعراء يغترفون من القرآن الكريم          جلي

ر فى آتب    ً فى شعر المخضرمين متصفحا  اليب الشعرية فى تلك الفترة ، ومن يقرأ       فى آل األس   ما نث

ة      يصدرون فى جوانب من  يخ واألدب، يجد جمهور الشعراء    التار يم اإلسالم الروحي   أشعارهم عن ق

  )١٥٠(:  ، منهم أبى الدرداء ، فى قوله )١٤٩(التى أمنوا بها وخالطت شغاف قلوبهم 

  ا أراَدا ـــــــى اُهللا إال مــــ    ويأب  اُه  ــؤتى ُمنيريُد المرُء أن ُي

  أفضُل ما استفاَدا    ِ وتقوى اهللا       يقوُل المرُء فائدتى ومالى  

    )١٥١(: والنَّمر بن تولب ، فى قوله 

  ا ِعالَجا  ــــأعالُجهٍ   ومن نفس        ٍر وَعىٍّــــــأِعذِنى ربِّى من َحصـ

  فإنَّ لُمضـَْمرات النفس حاجا          ى  ـِ فاْعِصَمـنـّ ومن حاجات نفسى

  ال ِخالجا ـــ   إليك وما قضيَت ف        اـــــرئُت منهــــا فبــــوأنت وليَُّه

وى والعمل لآلخرة      ولقد ظهر فى هذا العصر الدعوة إلى الزهد ، وهى دعوة تحمل           ى التق   الحث عل

د         ال يعنى االنقطاع التام عن الدن      ورفض عرض الدنيا، والزهد فى اإلسالم      يا آالرهبانية ، بل هو زه

دل ى    معت شهدوا ف ذين است اظ ال ن الوع صرى م سن الب سب ، والح ل والك ى العم وة إل وة ودع ه ق  في



 ٤٣

دعو     ى ت ك الت ا تل ة وغيرهم د والنابغ عار لبي م بأش ن الطب  وعظه وى اهللا ، وم ى تق رك  إل ى أن تت يع

ا    شع   ً مواعظهم أثرًا عميق سه     فى نفوس ال ى مجال ون إل انوا يختلف ذين آ د بعض    ــــراء ال ا عن م ،وتلقان

                                ) ١٥٣(:  ول ذى الرمةــل قـــــمث ،)١٥٢(ىـــراء أدعية وابتهاالت هللا تعالـــالشع

          د أحصيَت آثارىــــــلقً يقيناً  علما  د علمْت      ـــــى وقــــياربِّ قد أشرفْت نفس

         وفارَج الَكْرِب زحزْحنى عن النارِ   مخرَج الروح من جسمى إذا احتضرْت      يا

  )١٥٤(:  وقول أبو األسود الدؤلى 

  نِ األعماال      ـــفادُع اإللَه وأحس     ةً     ـإذا طلبَت من الحوائج حاج

  اال ـــــما أراد ِفع  فهو اللطيُف ل     درٍة   ـــك ما أراد بقـُـــفليعطينـَّ

  ضـَُع للعباد سؤاال ْعتـَُضً   لهـِجا       م ـودع العباَد وال تكن بطالبه

  واالــــبِ األحـــــِّ   بيد اإلله يقلـ      م ـإنَّ العباَد وشأنـَُهم وأموَرُه

   -: العصر العباسى   - ت

 يونانية ، وقد    نت هندية أم فارسية أم    أآا بالمؤثرات األجنبية ، سواء    الفكر  وفى العصر العباسى تأثر   

  .تميز هذا العصر بالترجمة ، فقد ترجمت الكتب الفارسية والهندية واليونانية  

رن الث   د الق ضطربا  ويع رى م ستقر  ً انى الهج ر م ة ،      غي ل والترجم رب بالنق د الع ه أول عه  ألن

ة     واالطالع الواسع على ثقافات غيرهم من الشعوب ، وألن االختالط أوجد     ة العربي ين األم شكلة ب م

ى الم ال ورثت إل شأت أجي ى الحضارة ، فن بقتها إل ى س م الت ا من األم ى وغيره زاج زاج العرب  الم

ة             ى الحكم ان ف د واليون رس والهن ار الف ال آث ذه األجي ى ه ت إل ى ، ونقل ر الفارس ى أو غي الفارس

م   ى العل سياسة واألخالق ، وف ى ال وم ، وف ك والنج ى الفل ة ،وف ه والموعظ ذا آل ان ه سفة ، وآ والفل

تج ه  ذا أن دة ، وبه ة الجدي نفس العربي ة ال ى ترآيب ديد ف وى ش ر ق امصدر تغي ر أدب ه ً ذا التغي م ينتج ل

  .)١٥٥(الشعراء فى العصور السابقة 

ذه                    ة ، حيث إن ه  وقد تأثر الشعراء العرب بالعلوم األعجمية ، وأصبح للشاعر حظ واسع من الثقاف

نهم                   الثقافة أوجدت نوعين م    ة ، م اد والزندق شك واإللح نهم امتزجت أشعاره بال ن الشعراء ، األول م

  )١٥٦(: بشار بن برد، فى قوله 

  والناُر معبودةٌ  مذ آانْت الناُر           األرُض مظلمةٌ والناُر مشرقةٌ   



 ٤٤

أثر      ه ،   في ً ه متأثرًا بالقرآن الكريم متعمقا    فى الكون وأسرار   ً متأمال ً الثانى اجتهد باحثا   و ذا الت وظهر ه

   )١٥٨(: منهم أبو تمام، فى قوله . )١٥٧(فى نتاجهم األدبى ً واضحاً جليا

  ى قاهٌر لرجائيا ــــــوفــــ ولكنَّ خ     و نوالـَُه    ــــى ثم أرجـــأخاُف إله

  وناشياً الـــــتوحَّد لى بالصنع آه      ذى   ـولوال رجائى واتكالى على ال

   وال طاَب لى عيٌش وال زلُت باآيا      اء بارٌد     ـن الملما ساغ لى عذٌب م

رة ، واشتهر من الوعاظ                      الوعظ بالقصص للعظة والعب ز ب د تمي د ، وق ذا العصر الزه وظهر فى ه

واعظين ،                       عمر بن عبيد ، وصالح بن عبد الجليل ، وابن السماك ، وآان بجانب هؤالء القصاص ال

الى ، من           آثير من النساك ، الذين رفضوا اال       د اهللا تع ا عن ذاتها ، انتظارًا لم ستمتاع بالحياة الدنيا ومل

ن عياض ، و      هورى هؤالء النساك النعيم المقيم ، ومن مش   ارك ، والفضيل ب ن المب د اهللا ب داوود   عب

  .الطائى 

صر ،    ذا الع ى ه سك ف ة الن ت موج د ارتفع صوف  وق ة الت دمات نزع ر مق ذت تظه ى وأخ ة ف متمثل
  . دهم، ورابعة العدوية وغيرهم إبراهيم بن األ

روز            ه فى الب ى ، وأخذت مقدمات ه تفتحت تباشيره األول د العصر العباسى ، ففي د التصوف ولي ويع
  . والظهور 

ى                           د دعوا عل ر ، وق دين ، وحصره فى قوالب ال تتغي ى فى ال والصوفية حرآة معاآسة للنظر العقل
ة           اهللا ، واالتحادي ذا الفكرفى            )١٥٩(الحلوليَّة ، وواجب االتصال ب روا عن ه ذين عب شعراء ال  ، ومن ال
  )١٦٠(: شعرهم  ابن الفارض فى المشرق، حيث يقول 

  رفَت أم لم تعرِف ـــ  ُروحى فداَك ع   ى     ــــى بأنك ُمتلفــــــقلبى ُيحدثـُِن

                            فى حبِّ من يهواُه ليس بمسرفِ                       مالى ِسوى ُروحى وباذُل نفسهِ 

  )١٦١(: وابن عربى فى المغرب، حيث يقول 

  ن محمُد ــ   أنى إماُم العالمي   ُد  ــــدالئُل تشهــُم والـــاُهللا يعل

      أنا العربىُّ الحاتمىُّ محمُد   انا المحيى ، ال أآنى وال أتلبُد   

ا ً     ن  أشعارها تعبي  ، حيث لم تكً مختلفا ً ومثلت رابعة العدوية نوعا    ا نوع  رًا عن الفكر الصوفى ، إنم

  )١٦٢( : من الحب اإللهى الصادق والعميق ، فتقول

  ذاآا ـــل لـــــًا ألنك أهـــــ وحب  وى       ــــــن حبَّ الهـــُأِحُبَك حبي

  واآا ــــ   فشغلى بذآرك عمن س  وى    ــــــفأما الذى هو حبُّ اله



 ٤٥

   فكشفـَُك لى الحجُب حتى أراآا    ٌل له    ــــنت أهذى أـــــــوأما ال

  ى ذا وذاآا   ـــ ولكْن لك الحمُد ف    فال الحمُد فى ذاك وال ذاك لى    

سان                  وبناًء سانية اإلن تم بإن عليه نرى أن األدب العربي فى  العصر الجاهلي والعصور اإلسالمية، اه

د            ادة أو تجري ا وراء الم ى م اة           والتأمل العميق إل ا والتأمل في الحي وق ماديته ا ف اع به ادة واالرتف  الم

ا من                         ا فيه نفس وم وأغوار اإلنسان، و ما في اإلنسان من نفس و روح وعقل وفضائل، وتأمل في ال

قها                        ديع تناس وان وفي ب سانيات أخرى، وتأمل في األآ سعادة وألم وحرية وآمال وحب وفضيلة وإن

دور في خاطر               ً باحثاظرها، وفي ما وراء األآوان      وجميل منا  ذا ي عن قوة عظيمة خالقة مبدعة ، وه

ن      ه م روح ، ويرفع الم ال ى ع ادة إل الم الم ن ع يقية م ه الموس سان بلغت ع اإلن ي، فيرف شاعر الحقيق ال

ات   التراب ليصعد به إلى السماء ويخلصه من شقاء األرض وعنا          الم الالمرئي  حيث  ئها، وينقله إلى ع

  .)١٦٣(وتسعد  تطمئن روحه

ر                             ولق ة التفكي ه فى حري سان مبلغ غ اإلن ة، فبل القيم الروحي ذه العصور ب ي األدب العربى في ه د غن

سان         رد ، وراح اإلن ة الف ة        وتقدير قيم ذه الحري ى به ه ، ومن الطبيعى أن يكون          يتغن رًا عن آرائ معب

وغ باالن       الطليعة ، فأخذوا ينشدون المحبة      الشعراء فى    ى در    واإلخاء ، هدفهم البل اءة    سانية إل جة الهن

ة  ة الروحي سعادة الدائم ى    .وال أملين ف ا ، ومت ن آنهه احثين ع ة ب ب الطبيع ى قل ون إل ذوا يتغلغل  أخ

وى   ى ترت ا ، حت ارئين لخفاياه ا ، وق ة  أعماقه ى الحقيق شة إل روح المتعط ذه ال ى اهللا ه والوصول إل

  .  )١٦٤(تعالى  
  

   -: العصر الحديث   - ث

ك من        فقد تأثر ال   فى العصر الحديث     اأم الفكر الغربى ، و ذل ة     عرب ب ة والثقافي ات العلمي  خالل البعث

ا الحديث حيث                  ى أدبن ك عل انعكس ذل سية    إلى بالد الغرب ، ف سية الفرن أثر بالرومان ة ،  ت  واالنكليزي

دة     ً حدث إليها ويرى فيها مصدرًا غنيا     فنظر الشاعر إلى الطبيعة نظرة روحية حية ، يت         بالمعانى الخال

ا    دب الحديث عن الطريقة التقليدية ،     وقد خرج األ   أمالً عميق شرية    ً  فأخذ الشاعر يتأمل ت نفس الب فى ال

   . )١٦٥(عظيم بشوق  عن جوهرهاً فى الحياة واألحياء باحثاو

ديم ،                  ه األدب العربى فى العصر الحديث           وقد اتج  ة فى العصر الق م تكن معروف دة ل  اتجاهات جدي
ة           ، فالتفت  ً مية التى الزمته أجياال    باألحداث اإلقليمية والعال   متأثرًا   إلى شئون شعبه ، وشغف بالطبيع

أمال  ً به متخطيا وجدد  فى أسالي    اة و  ً الحواس مت ا     فى الحي شعور مع الفكر وال ى ب ، وآمن  ً الكون ، وعن
و                        شعور وال تخل و من الفكر وال ة ال تخل صيدة العربي بالفضائل والعقل والروح ، وبذلك أصبحت الق

الجوا فى                    من التجريد واال   اق ، فع ا وراء اآلف رتفاع عن حدود المادة ، ووقف الشعراء متأملين فى م



 ٤٦

ذه                       وا ه ة وجعل ة والوطني سعادة والحري ال وال اة والوجود والجم نفس والحي روح وال فكرهم مشاآل ال
صائدهم ، فق  ة  مواضيع لق يم الروحي اعيا الق ردات س ذه المج ى ه عرهم عل رارها ، ً ام ش شف أس لك

    .)١٦٦( عليهاً قها مؤمناً بها وحاضافة أعماومعر
ى                        ة ، حت ة المطلق ى الحري ًا إل  ولكن هناك من الشعراء من فهم هذا التطور على حساب الدين ، داعي
سير فى رآب الحضارة                           ه أن يتحرر من شبح الماضى ، لي يتسنى له اإلبداع والخلق ، وينبغى علي

ساير العصر ،       ن ال العقلية الغربية ، ويتحرر م     ً العالمية محتال  ى ي ؤه     دين حت رة   فجاء شعرهم تمل  الحي
  )١٦٧(: والشك ، منهم إيليا أبو ماضى وقوله 

  أوراَء القبر بعد الموت بعٌث ونشور ؟ 
  فحياةٌ فخلوٌد أم فناٌء فُدثور ؟ 

  أآالُم الناسِ صدٌق أم آالُم الناس زور ؟ 
  أصحيٌح أنَّ بعَض الناسِ َيدرى ؟ 

  لسُت أدرى ؟ 

   )١٦٨(: ة فى قوله ومخائيل نعيم

  يا صورةَ اهللا الفتـَّانةَ 
  الضائعةُ اليوَم فى وادى الظلِّ والحيرة ، 

  عهدًا قطعُت بأال أموت 
  كِ وأرُدك مثلما آنت ، حتى أمزَق عنكِ أستاَر

  فتنةً عريانةً  تحَت الشمس 
  لكننى إذ ذاك لن أموت 

  )١٦٩(: فيقول   ويجد فى سبيله، ويسعى الشاعر إلى الخلود

  بالخلد ما آنُت أعى      ى    ــــيا نفُس لوال مطمع
  تـُغنيِه الدهور ً لحنا

  بل آنُت أنهى حاضرى          قسرًا فيغدو ظاهرى
  سرًا تواريُه القبور

ة    ات ثقافي ن منطلق ق م ده ينطل ا نج رى فإنن دين األمي اء ال ر به اعرنا عم ى ش ا وصلنا إل ن إذا م ولك

د ظ            ك عن د ذل ا                 إسالمية ، تقف بع ذا م سانى، وه سلوك اإلن ة تضبط ال لوآية ومواقف روحي واهر س

.   سيكشفه لنا الفصل القادم من الدراسة



 ٤٧

 

  



 ٤٨

   -:  الحياة السياسية:

اقى          –تحقيق   صحيح مسلم ،     :مسلم بن حجاج     )١( د الب ؤاد عب د ف ع    -محم د الراب م  - المجل   حديث رق
  .١٩٦٢  ص-دار احياء التراث :  روت بي– ٢٥٣٣

يس األندنوسى        -مستخرج الطوسى       – أبى على الحسن بن نصر الطوسى          )٢(  الجزء   –تحقيق أن

  .       ٤١ ص-هـ  ١٤١٥ – ١ مكتبة الغرباء بالمدينة ط-األول

   .١١٧ ص– دار اإلعتصام – اإلخوان المسلمون والمؤامرة على سوريا:  جابر رزق )٣(

  .٧٢ ،٧٠ ، صع السابقالمرج )٤(

سياسى المعاصر     : ورــل مخائيل بش  ـأم )٥( اريخ سوريا ال ـ  توزي دراسة فى ت  -روس برس ـ ج -عــ

  .١ص

  .   ٢،ص المرجع السابق )٦(

  .٢٠، ص)دار طالسدار (، الصراع على سوريا: سيل بتريك )٧(

  .  ١٥ ، ص مرجع سابق:أمل مخائيل بشور  )٨(

  .٣٩، ٣٧، ص)م١٩٨٨(، ١ ، طقصة حياة ميشيل عفلقذ ، األستا:  زهير الماردينى )٩(

ـ ستيف)١٠( ـى هملــــــ ان : ى ـــ ورية ولبن اريخ س ـ، بيت ـ  دار الحقيق–روت ــ م ١٩٧٩ -١ ط-ة ــــ

  .٢٨٧ ،٢٨٦ص

   .٨٧، ٧٧ ، صمرجع سابق : أمل مخائيل بشور )١١(

اردينى  )١٢( ر الم وريا  : زهي ى س سياسية ف زاب ال شورات دار ا:  األح ول ،  من شق أيل رواد ، دم ل

   . ١٩٧ ،١٩٥ص

   .                                  ٨٠ ، صمرجع سابق:  أمل مخائيل بشور )١٣(

   .٢٢٥ ،٢٢٣ ، صمرجع سابق: األحزاب السياسية :زهير الماردينى  )١٤(

   .٩٩، صمرجع سابق أمل مخائيل بشور،)١٥(

  .١١٦-١١٥، ص مرجع سابق:  جابر رزق )١٦(

   -: الحياة االجتماعية :

   .٢١ ، صمرجع سابق:  أمل مخائيل بشور )١٧(

.                                  ٨٣ ، صم١٩٧٩-١ط– ، بيروت منتخبات التاريخ لدمشق:  تقى الدين الحصنى )١٨(

   .٣٠ ،صمرجع سابق:  ستيفى هملى)١٩(

   . ٣٨ ،٣٥ ، صمرجع سابق: مخائيل بشور أمل )٢٠(



 ٤٩

ب الط  )٢١( ين غال د أم ـ  محم ـ تاري: ويل ــــــــ ـويـــخ العلــــ دلس ، ط ينـــ روت   ٢ ، دار األن  ، بي

   .                                  ٥٢م، ص١٩٦٦

    . ٤٧ ،٤٦ ، صمرجع سابق:  أمل مخائيل بشور )٢٢(

   .  ٥٠ ،٤٩،ص مرجع سابق:  أمل مخائيل بشور )٢٣(

   . ٥٠ ، صمرجع سابق:  أمل مخائيل بشور)٢٤(

   . ٢٠٦م، ص١٩٥٩ ، بيروت ، هى القومية ما: ساطع الحصرى  )٢٥(

   . ١٢٠ ، صمرجع سابق: ستيفى هملى  )٢٦(

ش  ـــــ ، دار النه   رنسىــــوريا واالنتداب الف  ـــس: م  ـــ يوسف الحكي  )٢٧( روت     ــــار للن م ١٩٨٣ر ، بي

   . ٢٤٤، ص

   .٢٨ ، صمرجع سابق:  أمل مخائيل بشور )٢٨(

   . ٢٩ ، صمرجع سابقأمل مخائيل بشور ،  )٢٩(

   . ٣١ ،٣٠ ، صمرجع سابق:  أمل مخائيل بشور )٣٠(

   .٤٣٨ ، ص١، جم١٩٧٨ ، طبيعة السلطة السياسية وتوزعها فى دمشق:  فليب خورى )٣١(

   . ١٤٥ ، ص١٩٧٥ – ، بيروت االمرحلة االنتقالية فى سوري:  بدر الدين السباعى )٣٢(

ا  )٣٣( د قزيه ـ األس:  ولي ـاعيـــس االجتمـ سي ــ ـة لنـــاسيـــة وال ـ رآــمو الحـ ـوميــة القـ ـ ة فــ ى ــ

   . ٦٢ م ، ص١٩٧٩، آذار رق العربى ــالش

   . ٤١٧ ، صمرجع السابق:  ستيفى هملى )٣٤(

   .٧٢م ، ص١٩٨٧ ، ١ ط– ، بيروت العسكريون العرب وقضية الوحدة:  مجدى حماد )٣٥(

    .٨٤ ، ٨٣ ، صمرجع سابق:  أمل مخائيل بشور )٣٦(

   -: الحياة الثقافية :

  ١اآلية  : سورة العلق )٣٧(

ذى )٣٨( اآر وآخرون - سنن الترم د ش ق أحم امس - تحقي زء الخ ديث  ر-  الج م الح  -  ٢٦٤٧ -ق

  .                               ٢٩دار إحياء التراث ، ص : بيروت

   .  ٨٢دار العلم للماليين ،  ص: ،بيروت٤ ، جخطط الشام:  محمد آرد على )٣٩(

   . ٨٥ ، صالمرجع السابق  )٤٠(

ـ الب:  ساطع الحصرى     )٤١( ـ الد العــ ـ دولــربية والــــ ـ ة العثمانيـــ روت  ،بةــــ ين   : ي م للمالي دار العل

   . ٨٣ ، صم١٩٥٨،



 ٥٠

   . ٨٥ ، صالمرجع السابق  )٤٢(

   . ١٧دار المعارف ، ص:  مصر–  سوريا األدب العربى المعاصرفى:   سامى الكيالى)٤٣(

   . ٣١ ،٣٠ ص ،المرجع السابق  )٤٤(

   . ٣٧ ، صالمرجع السابق  )٤٥(

   -:  الحياة االقتصادية :א

   ٢٠ ، صم١٩٦٧ ، دمشق ، ربى السورى فى الدولة الحديثةـالمجتمع الع : الطويل محمد فايز)٤٦(

   . ٢٦ ، صالمرجع السابق  )٤٧(

   . ٥٥ ، صمرجع سابق:  أمل مخائيل بشور )٤٨(

   . ٥٥ ، صمرجع سابق: أمل مخائيل بشور  )٤٩(

   . ٥٦ ، صمرجع سابقأمل مخائيل بشور  )٥٠(

   . ٤٣ ، صبقمرجع سا:  محمد فايز الطويل )٥١(

   . ٤٤ ، صمرجع سابق:  محمد فايز الطويل )٥٢(

   -:حياة الشاعر  :

د اللطيف الجدع وحسنى جرار    )٥٣( د عب دعوة اإلسالمية فى العصر الحديث   شعراء:  أحم  -  ال

   .٢٣٠ ،٢٢٩ ص هـ ،١٣٩٨ - م١٩٧٨ – الطبعة األولى - مؤسسة الرسالة -الجزء الثانى 

   . ٢٣٠ص : المرجع السابق )٥٤(

.                                 ٦م ،ص٢٠٠٠ – ١٤٢١ الطبعة االولى –  معجم األدباء اإلسالميين:  أحمد الجدع)٥٥(

   .٧ص : المرجع السابق )٥٦(

  . ثقافية فنية / مجاهيل ومشاهير /سالم أون الين  إ)٥٧(

   .٨ص:  ،مرجع سابق معجم األدباء اإلسالميين:  أحمد الجدع )٥٨(

  . ثقافية فنية  / مجاهيل مشاهير /سالم أون الين  إ)٥٩(

   . ٩ص: ، مرجع سابق معجم األدباء اإلسالميين :   أحمد الجدع )٦٠(

   .  ٤٠٤هـ ،  ص١٣٩٢، ٢ دار الفتح ، ط– ديوان مع اهللا ، بيروت:  عمر األميرى )٦١(

   .١٥٢سسة الخليج للطباعة والنشر ، ص ، مؤديوان حجارة من سجيل:  عمر األميرى )٦٢(

   . ٧٨،  ص٢ المدينة المنورة ، ط– ، الرشيد ديوان نجاوى محمدية:  عمر األميرى )٦٣(

  

  



 ٥١

   -:  القيم :

ى       )٦٤( صارى اإلفريق ور األن ن منظ رم ب ن مك د ب ضل محم ى الف دين أب ال ال ة جم ام العالم   اإلم

در       ،  حققه وعلق عليه وو    لسان العرب : المصرى د حي ه  –ضع حواشيه عامر أحم  – راجع

ى بيضون         – الجزء الرابع عشر المحتوى م       –عبد المنعم خليل إبراهيم      د عل شورات محم  من

  .                  ٥٩٠ ،صم ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٢-  الطبعة األولى– لبنان -روت دار الكتب العلمية بي–

رآن    :هانى  أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصف   )٦٥( ردات فى غريب الق  –  المف

 .                                      ٤١٧ لبنان ، ص–بيروت – دار المعرفة –تحقيق وضبط محمد سيد آيالنى 

  . ٣٠اآلية :  سورة الروم )٦٦(

  .٢اآلية :  سورة الكهف )٦٧(

   .٥اآلية  : سورة البينة )٦٨(

ر القر)٦٩( ن آثي داء اسماعيل ب ى الف دين أب اد ال افظ عم ل الح ام الجلي شقى  اإلم وفى –شى الدم  المت

ـ٧٧٤ يم  - ه رآن العظ سير الق امن تف ة - ،الجزء الث روت ( – دار المعرف ة : بي  –دار المعرف

   . ٤٥٦،ص)  م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٠

شر  - ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع    ٣ ،ج التفسير الكبير :   فخر الدين الرازى     )٧٠(  تاريخ الن

   . ٤٢ ، ص١٩٧٨-

صطف )٧١( ل م ى خلي ين   عل و العن ة : ى أب المية والتربي يم اإلس يم  – الق ة الق ى طبيع ة ف  دراس

ا   ا وتنميته ى تكوينه المية ف ة اإلس صادرها ودور التربي ى  (–وم ة االول ـ ١٤٠٨ –الطبع  \ه

   .٢٣، ص)مكتبة إبراهيم حلبى :   المدينة المنورة –م ١٩٨٨

ماعيل    )٧٢( د اس ارى محم الق : قب م األخ ضايا عل ة األو– ق ى  الطبع ة  –ل صرية العام ة الم  الهيئ

   . ٧٧م ،ص١٩٧٥ –للكتاب 

م ١٩٨٠ –ة العربية   ــــ دار النهض  –روت  ـــــ بي – ةــــالقيم والعادات االجتماعي  :  فوزية دياب    )٧٣(

   . ٢٨، ص

 دار المعارف   - القاهرة – القيم الخاصة لدى المبدعين   : ن  ــــــــــد حسي ـــــى الدين أحم  ــــــ مح )٧٤(

   . ٤٩م ص١٩٨١ –

   .  ٢٩ ، صمرجع السابق:  فوزية دياب )٧٥(

ة       :اهر   ضياء ز  )٧٦( ة التربوي يم فى العملي انى           الق د حسين اللق  مؤسسة  – الناشر    – ، إشراف أحم

   . ٢٥ م ،ص١٩٨٤الخليج العربى 



 ٥٢

   . ٣٥، ص مرجع السابق:  على خليل مصطفى أبو العنين )٧٧(

   . ٣٦، ص لسابقمرجع ا:على خليل مصطفى أبو العنين  )٧٨(

   . ٣٢ ص ،مرجع السابق : على خليل مصطفى أبو العنين )٧٩(

   . ٥٩ ، صمرجع سابق:  محى الدين أحمد حسين )٨٠(

   .٦٤، ٦٢ ،  صمرجع سابق:  على خليل أبو العنين )٨١(

   . ٦٧ ، ٦٦ص : مرجع السابق:على خليل مصطفى أبو العنين  )٨٢(

   .  ٦٨ص : رجع السابقم:على خليل مصطفى أبو العنين  )٨٣(

                                                          -: الروح:

 ، تحقيق ، عبداهللا على الكبير و محمد أحمد حسب اهللا وهاشم محمد        لسان العرب :  ابن منظور    )٨٤(

   .١٧٦٨الشاذلى ، الجزء الثالث ، طبعة دار المعارف ، ص

ه وراجع       –  التعرف لمذهب أهل التصوف   : بكر محمد الكالبادى     تاج اإلسالم أبو     )٨٥(  قدم له وحقق

وادى      - األستاذ –أصوله وعلق عليه     ى      – محمود أمين الن ة األول ـ   ١٣٨٨ – الطبع م ١٩٦٩ -ه

   .٨٣، ص

   . ٨٥اآلية : سورة اإلسراء )٨٦(

   .٥٣٣ ،ص٢  ج- مرجع سابق:  ابن آثير )٨٧(

    .               ١٧١اآلية  : سورة النساء )٨٨(

  .٥٦٢، ص٤ ج– مرجع سابق:  ابن آثير )٨٩(

    . ٢اآلية  : سورة النحل  )٩٠(

   .٢١٨ ، ص٧ ج– مرجع سابق:  ابن آثير )٩١(

    .  ٥٢اآلية  : سورة الشورى )٩٢(

شافع          )٩٣( سير البغوى   : ى  اإلمام أبى محمد الحسين بن محمود الفراء البغوى ال الم     - تف  المسمى مع

رزاق المهدى         -هـ  ٥١٦ المتوفى سنة    –التنزيل     د ال روت  – تحقيق عب راث   :بي اء الت  ،  دارإحي

   .                                    ٢٠٢ م ، ص٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ، ١ط

   .                                ٢٢اآلية : سورة المجادلة  )٩٤(

   .٥٥٢، ص٧ ج- سابقمرجع :  ابن آثير )٩٥(

   .٨٩اآلية : سورة الواقعة )٩٦(

   .  ٢٢٦ ، ص٥ ج– سابقمرجع  :  ابن آثير)٩٧(



 ٥٣

   .١٧ اآلية : مريمسورة )٩٨(

  . ١٧٤ ، ص٦ ج– سابقمرجع :  ابن آثير )٩٩(

  .  ١٩٣اآلية  : سورة الشعراء  )١٠٠(

   .  ٢٠٢ ، ص٥ ج– سابقمرجع : غوى  تفسير الب)١٠١(

   .٣٨اآلية: سورة النبأ )١٠٢(

   .  ٤١٤، ص٨ ج– سابقمرجع : ابن آثير )١٠٣(

   .٤اآلية :سورة القدر )١٠٤(

  . ١٢٠ ، ص٥ ج– سابقمرجع :  ابن آثير )١٠٥(

  .٨٥اآلية  :سورة اإلسراء )١٠٦(

 –هـ  ٦٢١ – اإلمام شمس الدين أبى عبد اهللا محمد بن أبى بكر الدمشقى     – ابن القيم الجوزية   )١٠٧(

ـ٧٥١ روح  -ه ه : ال صوصه وخرج ق ن ديوى –حق ى ب ر – يوسف عل ن آثي  -١ط– دار اب

   .٣٤٩م ، ص١٩٩٣

د        –تحقيق  :  الروح    – ابن القيم الجوزية      )١٠٨( د الحمي ع         – حسين عب شر والتوزي ين للن – دار اليق

   .    ٢٨٩م ،ص٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣ -١ط

  .٥٣آية ،  : سورة يوسف )١٠٩( 

    .                                           ٢٧آية، :الفجر سورة )١١٠(

  .٢ ، آية القيامة سورة )١١١(

سلة دراسات إسالمية     : سيد عبد الحميد مرسى       )١١٢( ة      – سل نفس المطمئن ـ    ١٤٠٣ ،   ١ط– ال  - ه

   . ١١ ، ١٠ م ، دار التوفيق النموذجية ، ص١٩٨٣

   . ٥٥ ، صالسابق المرجع )١١٣(

   -:العالقة بين القيم الروحية والشعر  :

ه      :  يحيى الجبورى    )١١٤( ـ   ١٤٠٣،  ٤ ط – الشعر الجاهلى خصائصه وفنون  مؤسسة   –م  ١٩٨٣-ه

   .١٣٤ ،١٣٣  ص- بناية صمدى وصالحة – شارع سوريا – بيروت -الرسالة 

    .٢٢٧اآلية :  سورة الشعراء )١١٥(

يف ش)١١٦( المى  : وقى ض صر اإلس ى ، الع اريخ األدب العرب صر ، -٦ ، طت ارف م  دار المع

   .٤٤ص



 ٥٤

د           – المؤلف سليمان بن األشعث السجستانى       – سنن أبى داوود   )١١٧( دين عب د محى ال  تحقيق محم

           .                                          ١٣ دار الفكر، ص-٢٠٥٤ رقم الحديث-الجزء الثانى –الحميد 

ارى  )١١٨( حيح البخ أليف – ص ارى   – ت ماعيل البخ د إس ا   – محم صطفى البغ ق م زء - تحقي  الج

 .                              ٢٢٧٦هـ ، ص١٤٠٧ -٣ الطبعة – دار ابن آثير -٥٧٩٣رقم الحديث –الخامس 

زء ــ الج– أحمد عبد الفتاح أبو غدة     - تحقيق –حمد بن سعيد النسائى      تأليف أ  – سنن النسائى  )١١٩(

ـالخام ـ رق–س ـ ـم الحــ ـ مكتب– ٢٨٧٣ديث ـــ ب ــ ات بحل ـ ١٤٠٦ -٢ ط–ة المطبوع ه

   .  ٢٠٢،ص

ان      – دار العلوم العربية     – النقد األخالقى أصوله وتطبيقاته   : نجوى صابر    )١٢٠( روت لبن  ١ط– بي

   . ٢٠م ، ص١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، 

  .٧٢  مؤسسة قرطبة بالقاهرة ،ص- ٢٤٤٨١رقم الحديث – الجزء السادس - مسند أحمد )١٢١( 

   .٢٢ ، صمرجع سابق: نجوى صابر  )١٢٢(

اح ملحس      )١٢٣( د الفت ى     : ثريا عب شعر العرب ة فى ال يم الروحي ه   – الق ه وحديث روت – قديم دار :  بي

   .  ٤٢الكتاب اللبنانى ،ص

   .١٣٨م ، ص ١٩٨٣ هـ١٤٠٣– ٦ ، دار الشروق ، طن االسالمىمنهج الف:  محمد قطب )١٢٤(

   .                 ١٣ ، صالمرجع السابق )١٢٥(

   .  ٤٢ ، صمرجع سابق:ثريا ملحس  )١٢٦(

   .                     ٤٣ص : سابقمرجع : ثريا ملحس )١٢٧(

   .٤ ،٣ ، صنقد الشعر:  قدامة بن جعفر )١٢٨(

   . ٥٢ ، صالمرجع السابق )١٢٩(

  .٧٧ ،صمرجع السابق، العمدة : ابن رشيق القيروانى )١٣٠(

   .  ٨٠ ، صالمرجع السابق )١٣١(

ة الترقى ،     : ر  ــــ ، مص  البيان مــــى عل ـــــرار البالغة ف  ــــــأس:عبد القاهر الجرجانى     )١٣٢( مطبع

  .   ٢٢٠هـ ،ص١٣٢٠

   . ٥٥ ، صسابق مرجع:  ثريا ملحس )١٣٣(

   ،م١٩٦٥رية ، ـــــــة المصـــ، مكتبة النهض زىـــاإلنجلي األدب فى: ود ـــمد محـــ محم)١٣٤(

  .                                     ٢٥٢-٢٥١ص 

د     )١٣٥( ة والتطبيق               :  رجاء عي ين النظري د األدبى ب سفة اإلسالم فى النق ارف   – الناشر    – فل  المع

   . ١٥، صم ١٩٨٦ –باإلسكندرية 



 ٥٥

   .  ٣٥ ، صسابق مرجع:  ثريا ملحس )١٣٦(

   .                                     ٣٥  ،صسابق مرجع :ثريا ملحس)١٣٧(

   .٣٦ص ، سابق رجعم :ثريا ملحس  )١٣٨(

تيس )١٣٩( سفة : ولترس ل فل ود ،      هيج ب محم ى نجي ديم زآ ام ، تق اح إم د الفت ام عب ة إم  ، ترجم

   .  ٦٥٠ص ، م١٩٨٠دار الثقافة للطباعة والنشر ، : القاهرة 

ة        :  ، ترجمة    األوربية الواقعية فى دراسات: جورج لوآاتسن    )١٤٠( ر اسكندر ، مراجع د  :  أمي عب

   . ١٩١ -١٨٩الغفار مكاوى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ص

   .٥٦ صمرجع سابق:  ثريا ملحس )١٤١(

   . ١٩٠ ، ١٨٩ ، صمرجع سابق:  يحيى الجبورى )١٤٢(

   .١٦٧ ، ١٦٤ ، صرجع سابقم:   ثريا ملحس )١٤٣(

   .٢٨،ص. )م ١٨٩١:ليدن (  بروآلمان - ، تحقيقديوان لبيد:   لبيد بن ربيعة )١٤٤(

ـ ر بن أب  ــــ زهي )١٤٥( ـ ش: ى سلمى    ــــ ـ الدي رحـــ اهرة   (  ، وانـــــ ة دار الكتب المصرية       : الق مطبع

   .  ٢٨٨، ص)م١٩٤٤،

صلت  ــــة بن أب  ــــــــــوان أمي ـــدية بن أبى الصلت ،      ــــ أمي )١٤٦( روت    (ى ال ة    : بي ة الوطني المطبع

   .٤٩:، ص) م ١٩٣٤، 

   .       ١٨٢مرجع سابق ،ص : العصر اإلسالمى:  شوقى ضيف )١٤٧(

   . ٣٢،٣٣ ص  ،سابقمرجع :العصر اإلسالمى : شوقى ضيف  )١٤٨( 

   .  ٦٨ ص ،سابق مرجع :العصر اإلسالمى : شوقى ضيف )١٤٩ (

   .                          ٦٨ ص ،سابقمرجع :العصر اإلسالمى  : شوقى ضيف )١٥٠(

  .                                  ٧٢ ص ،سابقمرجع  :العصر اإلسالمى : شوقى ضيف )١٥١(

   .  ٣٧١ ، ٣٧٠، ٣٦٩ صمرجع سابق ،: اإلسالمى العصر :    شوقى ضيف )١٥٢(

ديم وتحقيق    ــــى نصــــرح اإلمام أبـــ ،شرمةــــوان ذى الـــــدي:   ذو الرمة   )١٥٣( اهلى ، تق        :ر الب

م  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧ ،   ١دار الجيل ، ط   :روت  ــــــــد ،  المجلد الثانى ،  بي       ــــواضح الصم 

   .                               ٣٣٨، ص

ارف،  : صر  ، العصر العباسى األول ، م  ىـــــخ األدب العربـــــتاري:  شوقى ضيف )١٥٤( دار المع

   .   ٣٧٤ص

   .   ١١٨ -١١١ص : السابق المرجع )١٥٥(

   .م ١٩٧٦الشرآة التونسية الجزائرية ، : ، الجزائر  برد ديوان بشار بن:  بشار بن برد )١٥٦(



 ٥٦

  .٥٩ ، صسابق مرجع:  ثريا ملحس )١٥٧(

   .  ٤٣٢المطبعة األدبية ، ص:  ، بيروت ديوان أبى تمام الطائى:  أبو تمام)١٥٨(

   .٨٦- ٨٤، مرجع سابق، صالعصر العباسى األول:  شوقى ضيف )١٥٩(

ارض )١٦٠( ن الف ـدي:  اب ن الفـــ ـوان اب ـ ، تحقيارضـــ روت  ــــ ق ، بي د توفي ة : ق ، محم المطبع

   .٨٨األدبية ، ص

   .   ٢٣،دار مكتبة ليبيون ، صاألآبر الديوانى الدين ،يمح :  ابن عربى)١٦١(

  .١٦١ ، ص١٩٧٨ ،  وآالة المطبوعات ،شهيدة العشق اإللهى: ن بدوى  عبد الرحم)١٦٢(

   .   ١٦٤ ، صمرجع سابق:  ثريا ملحس )١٦٣(

   .       ٢١٩ ، صسابقمرجع :ثريا ملحس  )١٦٤(

   .٢١٤ ، صسابقمرجع  :ثريا ملحس )١٦٥(

   .  ٣٦٥ ، ٣٦٤ ، صسابق مرجع :ثريا ملحس  )١٦٦(

   .١٠٠ ، صم١٩٢٧مطبعة مرآة الغرب ، :  ، بيروت داولديوان الج: يليا أبوماضى ،إ)١٦٧(

   ٦٢. ، صم١٩٤٣مطبعة صادر ريحانى ، : بيروت :ديوان همس الجفون:  مخائيل نعيمة )١٦٨(
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  -:توطئـــة 
ه  من خالل ما سبق تبين لنا أن الشعر من أ         هم الفنون الجميلة التي تتغنى بالفضائل وتحتفظ بها ،بل إن

هو الذي يغرى النفوس بها ،من خالل ما يفعله من تجارب و تخييالت ومؤثرات فنية ، وذلك أن أهم                 

ذه ا  ن خالل ه ي، وم د المتلق ة عن تجابة روحي ق اس شعر هى خل ائف ال ائف وظ د وظ تجابة تتول الس

شكيل موقف أخال       أخرى ذه                      للشعر، مثل ت ة ه ا أهمي ين لن ذا يتب ى، وبه قي أو سلوآي فى نفس المتلق

ة أنوا   ال بكاف ق الجم ى تحقي ة ف ا   الوظيف ة فني ون جميل د تك صيدة ق ه، فالق ى   ً ع ة ف ون جميل د تك ،وق

ة فى                      يم الروحي ي الق مضمونها، لذلك نجد أن القيم الروحية تتالقى فى قيمة الجمال، وإذا ما نظرنا إل

  .ع إلي حقيقة واحدة هى حقيقة الجمال شعر األميري، نجدها ترج
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                                                                                               -: لصلة باهللا تعالى  ا:

  فى أسمائه وفى ألوهيته، وباهللا تعالى، وتوحيده فى ربوبيتهو تقوم هذه الصلة على تحقيق اإليمان 

   .)١( و صفاته 

ور   ذه األم ى ه ده ف ى توحي الى    ومعن رد اهللا تع سان، بتف س اإلن ى نف ازم ف اد ج و اعتق ة،  ه  بالربوبي

  . والصفات واأللوهية، واألسماء

ه                    فال بد للعبد لكى يكتمل إيمانه       أن يعتقد أن اهللا رب آل شىء، وال رب غيره ، وإله آل شىء وال إل

  . وال آامل غيره فاته وأسمائه ، وأنه الكامل فى صغيره

ه عز وجل         واإلنسان عبد لربه سبحانه وتعالى    م قول ادة،  بحك و وحده المستحق للعب ا خلقت    فه وم

  .)٢(الجن واإلنس إال ليعبدون 

ا يرضيه سبحانه، من صالة،                 انهادة تقوى اهللا والخشوع له سبح       وأجمل العب  دائم بكل م  والتقرب ال

ه                  وصيام، وحج، وزآاة، وصلة األرحام  ، والعطف على الفقراء، والمحافظة على الجار وعدم إيذائ

اس                    و عن الن ه، والعف ل بأحسن من ، والمروءة، والعفة، والصفح، والصدق، واإلخالص، ورد الجمي

ا    عند المقدرة، وترك اإلنسان لما ال يعن      ك آله يه، وسالمة القلب من تلك األخالق المذمومة، ونحو ذل

د                 شكل يجعل عن ة ب ه، وتعمق العالق سان من رب ناشئة عن علو الهمة،  فكل هذه األعمال تقرب اإلن

ؤمن        ً الة من الثقة باهللا تعالى ،وأيضا     من االنضباط العقدى، وح    ً سان نوعا اإلن سان الم د اإلن تنشىء عن

ا            والمصاعب التى يتعرض      اليتغير بتغير الظروف  ال يتأرجح و   ً التزاما ه ، ومن نتائجه ا فى حيات له

ضها  التى تفر    ، وهى التى تبحث عن أفضل الظروف       أنها تعطى أعمق االحترام للمثل األعلى      ً أيضا

  .)٣(الطبيعة بقدر اإلمكان 

ا،         سلم إدراآ            أما النظر إلى أسماء اهللا وصفاته وتدبر معانيه ا تضع فى نفس الم اً  ً ا فإنه صلته    حقيقي   ل

  نه حين يقول فإكيفية تحقيق هذا الرضى،ل لنيل رضى اهللا تعالى و هتدى بها باهللا تعالى، فهو ي

ادة، فال ي              "ال إله إال اهللا   "  ة والعب ى اهللا وحده بالعبودي دًا    ، فإن ذلك يستلزم االتجاه إل سان عب كون اإلن

ادة إال هللا عز وجل ، و            إال هللا تعالى   زم بطاعة إال طاعة اهللا ، وال يحتكم إال              وال يتجه بالعب  هللا،  ال يلت

سان بحسه      . )٤( وال أخالقه، وال مفاهيمه إال من اهللا تعالى        وال يستمد شرعه وال قيمه     وحين يدرك اإلن

ذا اإلدراك يحد من الطمع     "مالك الملك، الذى له ما فى السموات وما فى األرض   " ومشاعره،   ، فه

ة،                والتكالب المسعور على الدني    ه آاف نفس القناعة و الرضا فى حيات ا، وآفيل آذلك بأن يسكب فى ال

ك                   ض الطمأنينة والقرار فى الوجدان      فتفي ى فائت أو ضائع، وشأن ذل نفس حسرات عل ذهب ال  فال ت

  .ومعانى أخالقية فى نفس المسلم ً اء اهللا وصفاته، فإنها تثير قيمابقية أسم
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ة  : ومن أرآان اإليمان     إن اإلن                   اإليمان بالمالئك سان ، ف اة اإلن رة فى حي ار آبي ان آث ذا اإليم سان ، وله

ذى ل   ال ى آ هادتهم عل ه، وش ه وأقوال ابتهم ألعمال درك رق الى وي ود اهللا تع م بجن صدريعل ا ي ه   م عن

الى     وم       ومن م   ليستحيى من اهللا تع ه ، فال يق ة أم فى             بعمل أى معصية     الئكت  سواء أآانت فى العالني

  ) .٥(بط سلوك المسلم وأخالقه السر ، و هذا له أثر فى ض

رآ         : ومنها اإليمان بكتب اهللا تعالى     ل والق التوراة واإلنجي ور     التى أنزلها على أنبيائه آ ريم  والزب  ن الك

الة                    والصحف وغيرها  له رس ى أرس  من الكتب التى لم يذآر اهللا تعالى أسماءها، وإنما ذآر أن لكل نب

م         : ، فقال تعالى  )٦ (بلغها لقومه  زل معه ذرين وأن شرين ومن آان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيين مب

ومنها اإليمان باألنبياء والرسل عليهم أفضل        ،  )٧( الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه       

الى،            خاتم األنبياء  الصالة والسالم، وبأن محمدًا       والمرسلين ، وذلك للتأآيد على آمال منهج اهللا تع

آن الكريم هو   القرتالف أجناسهم وبيئاتهم وأزمانهم وأن      اخوهو اإلسالم وصالحيته للبشر عامة على       

ين ي         آخر الكتب السماوية   د      وأنه صالح لكل زمان ومكان، واليأتيه الباطل من ب ه، وق ه وال من خلف دي

  . )٨( إنا نحن نزلنا الذآر وإنا له لحافظونتعهد اهللا بحفظه، 

ر                 والقرآن الكريم له صفات متميزة     ذا األث الى ،ه اب اهللا تع  لها أثر آبير فى حياة المؤمن القارىء لكت

  .العالقة التى يبنيها القرآن الكريم بين العبد وربه عزوجل يكمن فى 

سان                  اة اإلن رآن     والجزاء العظيم الذى يأخذه القارىء من اهللا تعالى، له عظيم األثر فى حي ذا الق إن ه

  .)٩ (بيرا يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا آ

ه عز                   : ومن أرآان اإليمان     د ورب ين العب ة ب اإليمان باليوم اآلخر ، ولهذا الرآن أثر عظيم فى العالق

ة       ث إن إيمان اإلنسان بهذا الرآن ي     وجل، حي  رآن أهمي ذا ال الى ، وله اء اهللا تع جعل غايته اآلخرة ولق

دن      ى نفس المسلميجاد معان أخالقية ف فى إ  د فى ال الى، والزه يا  آالقناعة والتواضع واإلخالص هللا تع

  . واألخالق الفاضلة بما ينفعه فى آخرته واالجتهاد فى األعمال الصالحة

در     ضيات   :  ومنها اإليمان بالقضاء والق ذة         ومن مقت شيئة اهللا الناف ان بم شاملة،      ه ،اإليم ه ال وهو   وقدرت

  . وما لم يشأ لم يكن اإليمان بأن ما شاء اهللا آان

ى                            ا عل ل يربيه سه، ب ع الضعف عن نف ى دف درة عل سان المق د اإلن ى عن واإليمان بالقضاء والقدر يبن

سه،       ام          الصبر حتى يملك أمر نف ى األي ا، ويمضى إل ع فوقه ة فيرتف ضياع والهزيم ى ال ا إل  وال يترآه

  .عون من اهللا سبحانه وتعالى  وبالسعى إلنجاح حياته ، وله مع ذلك وعد بالمثوبة والفيفوز بنفسه

م والحزن،              القضاء والقدر وفى اإليمان ب   ة اله  هدوء القلب وراحة البدن والنفس واألعصاب، ومفارق
ه         وانشراح صدر، واطم   عيش بطمأنينة وسعادة وهناءة ضمير    وال و  ئنان إلى رحمة اهللا تعالى وعدل فه

  . سبحانه إليه المالذ من آل مصاب
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الهموم وا        ومن فضائل اإليمان بال    وة      قضاء والقدر، أنه يمنح اإلنسان المصاب ب ألحزان والمصائب ق
  . لتوثيق الصلة بربه سبحانه وتعالىحققه اإلنسانمهما تكن النازلة وهذا أعظم ربح ي،ً وراحة وأمال

دين     اء ال يلة ومدخال ً             ونالحظ أن عمر به الى يتخذ الفكر وس رى  فى صلته مع اهللا تع  فى   األمي
ه،    صلة اإلن  م   سان بربه، وذلك ألن الفكر يقود اإلنسان إلى استكشاف عظمة اهللا تعالى فى خلق  ومن ث

ة ه      ً يأتى البصر دليالً عمليا    ى رؤي ات والظواهر      عل ة فى المخلوق الى،    ذه العظم  التى أوجدها اهللا تع
   )١٠( :وتتسع هذه الصلة لتوجد فى اإلنسان حالة من الشعور واإلحساس العالى حيث يقول

  ْرــ لَمَحاِت الَبصفىمع اهللا             ْرــــاِت الِفكـَـ َسَبحىاهللا فمع 
  )١١( ْرــ نـََبَضاتِ الَبَهفىمع اهللا    ا          ـــــ زفراتِ الَحشفىمع اهللا 
   الَخلَجاتِ األُ خْرفى مع اهللا            ىوــ َرَعشاتِ الهفىمع اهللا 
  ْرـــ  مع اهللا عنَد امتدادِ السَّه          ىـََرــ ُمـْطَمِئنِّ الكفىمع اهللا 

ه ،     إلقام  ً خصبا  ً ة الشاعروتجربته الروحية ، مجاال    وتمثل العبادات فى رؤي    شاعر ورب ين ال  ة صلة ب
  )١٢(: يقول 

  ْرـــــ  واعتميلّب             ُدك ، يا رّباُهـــعب
  َذآـَْرَ العتيق ، و             وَّف بالبيتــــــط

  ْرـــ وشكي  وصلـَّ  السعي           ىفدعاك 
   ذو الذنب عمْر       ُدك  يا  رباه       ــعب
    من  غفْرى  أْول       ر له  إنك     ــــفاغف

الى و اهللا تع ى صلته ب شاعر ف ز ال يس يرآ الى، ول ذلل هللا تع دأ الخضوع والت ى مب ب  عل ى الجان  عل
     )١٣(:  يقول الشكلى للعبادات، 

  اــــــــه جميعفيــــــوَن               وما ـــخلق الكً إن ربا
  وعاــــــــوُرآً وداــــ   ُسج   حقـُُّه قط ٌّ          ىؤدَّــــال ُي
  وعاــــ   وقضاَء الوقتِ ُج            ً واعتكافاً وافاـــــوط
  ى األلبابِ تـُوعى  من ذو      وٌز        ـــــا تلَك رمـــإنـَّم

  )١٤( وعاــ     هللا  ، ُخُضـ٠٠       ة         ــحقـّقـَتـْنـَا بالعبودي     

ة   يم الروحي دخل بعض الق ا ت ثال ً وربم ه، آالحب م سان برب ى صلة اإلن صلة ،ف ذه ال ق ه و يعم  فه

                           )١٥(:  يقول ، "معية " يدة للشاعر بعنوان ويقيناً، نجد ذلك فى قصً ويزيدها ثقة

  ْكــــَع أتـْـَب آـيوى            بمـــلِء َيقيِنىـْــــــ وجهَُّت َخطيأيا رب إنـِّ
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  ْكـ أْسمَََعـى آى وطبعىوسمع            ى وعقلىوأصغيُت من غور قلب

  ْكـــــا أوَسَعــا ربِّ مـ   ُألدِرُك ي    رًا     ـْ وإْن آـُنـُْت جـِرَمًا َصِغيىوإنـِّ

  )١٦(  ْكــــ َمَعى أجرىَعقوٍر، ودْعن      رورٍ     ــ غى بين ِشدَقـَىبِ فال ترم 

  !ما أنـَْصَعْك : ى وتهتف عينا          ـــىقِ قلبــــ خففىأعيش بحبـَِّك 

رى أن ا ا ن اآم بحانه خالص اهللا س لته ب ن ص ذ م شاعر يتخ الً ل ه، وح سية ً  لهموم شكالته النف لم

  .  ة واالجتماعي

ر   اعر ثقة عظيمة وقوية باهللا تعالى     ولدى الش  ة           فهو ي ه، من خالل صفاته العظيم ا     اه بقلب  التى أودعه

شراحا ً     فت، فى مخلوقاته، فتنيرهذه الرؤية القلبية نفس الشاعروروحه    سه سعادة وان تح أسارير نف ، تف

   )١٧(:  يقول مام عظمة اهللا سبحانه وتعالى،لدرجة أنه يشعر بأنه ال شىء، أ

  ْســـــه ملـْـتـََبفيــــاب ـــــذوي األلبـــــ  ل      وهْل     ه ،ـُن باللـــــــــآيَف ال  أوِم

   َجنـَحِ  الغـَلْسفى الفجر فى ي الضحى  ف          ِه ـــــــ خلقفىُرُه ــــــآيَف ال أْبِص

  )١٨(  ْســـــ انـَْبَجورِ ذراتىـــــ غىرهِ ، فــــأم          ن  ــروُح مــــآيَف ال أحيا به، وال

  ْســـــــــَرديِد نـَفـــــ آلِّ تفىورِه ـــــــ  ن        ي بسنا   ـــــُد نفســــــآيَف ال تسع

  ! قـََبْس ـــــــــىن إبداعه السَّاِمــــــأنا م             ، من أنا ؟؟ هى سرِّ آـُنفىو أنا 

روح        ومن أثار صلة اإلنسان بربه أنها      ان ال ق عن شاعرعلى           تطل ات، لينتصر ال اط بالمادي من االرتب

  )١٩(:يقول ويتسامى على واقعه وآالمه ، شقائه وأحزانه

  ىدوِدــــ من ُحى ُأطلُق ُروحىخلـِّن           ِد يى أسرُح فى الَبْونِ المــدخلـّـِن

  )٢٠( ضــواَء الوُجــودِ ى أشتُف  أـِنـّخلـ           ي ــــ أْسري بأطواءِ الليالىخلـّـِن

  دِ ـونٍ   َجديـ إلي  آ   ُأفِضىىـِّنل       خـ     ىــاِئـ وشـَق  ُأفِنى َهنائىىخلـّـِن

  ودِ ــاُح   أبواَب    الُخلـ   أجتىخلـِّن     َراَيا       ــــــ أجتاُز آفاَق   الَبىخلـّـِن

  ىغيبِ  شـُُهوِدفى اَن ـمى هيلـّـِن خ           ىورِ ِآيانــ َغفىأشرقَ الدَّيـَّاُن 

أن تكون مع اهللا تع      بين الشاعر أن الصلة باهللا تعالى   وي ليمة، إال ب يس مع   الى ال تكون صحيحة س  ول

نعم والمتفضل     الخالق  غيره، ألن اهللا تعالى هو     انى               والم ه سبحانه مع ه األسماء الحسنى، فل ذى ل  ال

صلة   الل، فال ال والج ال والجم ع اهللا تعالكم رفام سان ش د اإلن االً الى تزي ة وجم ه ً وآرام ى أخالق ف

أن     "  بكن مع اهللا  " ومهانة، ولذا جاء أمر الشاعر ً وسلوآه ، ومع غيره ذال     االً، ب صلة جم زداد ال ،وت

الى وخشيته،                      ين رجاء اهللا تع ب، ب ة القل ه ،وأن تكون حرآ يكون غايتها اهللا تعالى وحده ال شريك ل
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ستقيم سلوك اإل       روح           فمن خاللهما ي تقامة القلب أوال سان ، ألن اس سانى ،         ن سلوك اإلن تقامة لل  هى اس

   )٢١(: يقول 

  )٢٢( دَّةـــــــِ ُع والمــــــ العفى ليَس،إالهُ        َدْه     ــغ ِ اَهللا وحـــــآْن مع اهللا  وابت 

  َوَدةْ  ــــــَمً و  ةـــوخشي٠٠ ورجاًء            دًا  ــــَق  قلبَك َحْمـ واجعْل  اهللاَ  خف

  َدهْ ــــُخل    فوقَ ُعمرِ الحياةِ ما شـَاَء      َت     ــهِ إْن استطعــــ حبفىنِ ــــــواف

       )٢٣( َسْجَدة  العيُن ،واجعْل سبيَل قـُربَك         ـََراُه     ـــــَد  بالذي ال تـــْد الوجــــآاب

  )٢٤( َزنـَْدْه  ِلروِحَكمنــُه، واقـــــدْح بهِ            بْس   تهو نوُر السماِء واألرضِ فاق

  هْ  دَّــــــَ   إثَر    مهِ ، َمْدةً ـــــ   لتـََجِلْي        رهِ ، وتـَلَبْث   ــــــْس بذآــــــــــوتنف

    )٢٥(دْه ـــ أْن تـَُراِمَق َمْج   السَّعِد والمجِد           و وأوجِّ ـــــــــــ ِذروةُ  العزِّ والسُّم

  دْه ـــُ َسوَّاَك ، َعب ذــ   اَهللا  سوَّاَك، من        رُّ أنَّ  ـــــــــ أيا ُحـــــىوُعالَك األرق
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   -: الجمال :

  الجمال هو التناسب  بين أجزاء الهيئات ، سواء أآان فى الماديات أم فى المعقوالت 

   . )٢٦(أم فى الخياالت "فى الحقائق "

يال          لهذا ال يكون الوجه الجميل جميال ً      و    ً إال للتناسب بين أجزائه، وآذلك ال يكون الصوت الجميل جم

  .   إال للتناسب بين نغماته

  : والجمال نوعان 

ادى    - أ ال الم ة،        :الجم صور الخارجي ق ال ق بتناس ذا يتعل الحواس ، وه درك ب ذى ي و ال  وه

ذى وصفه اهللا            وانسجامها سواء أآانت عقلية أم حس      ال الطبيعى ال ية ، وهى تشترك مع الجم

  . تعالى فى مخلوقاته وترتبط به، ألنها صور بصرية أو سمعية أو غير ذلك

 ،)٢٧( وأداة إحساسها القلب هو يتصل بالصفات الروحية الباطنة و:الجمال المعنوى   - ب

  :  وينقسم إلى قسمين 

  .                                               الحكمة والتدبر والتفكير : ويدرك بالعقل ، مثل   :الجمال العقلى )١

  .)٢٨(التقوى والحياء والصبر : مثل  : الجمال الروحى )٢

و   ل، ه ال األآم ل والجم الخير األمث ال ، ف ة للجم ة الروحي ال للغاي ر إغف ن غي افع م و الن ل ه والجمي

   . نه وتعالى فى مخلوقاتهاإدراك جمال اهللا سبح

  .وإذا أحس اإلنسان الجمال يشعر بالسعادة ، وعن إدراك الجمال تصدر الطمأنينة والسكينة

نفس،             جدانى وفى محبة الجميل لذة ، وهى أمر و        سرور، وطيب ال ة، آالبهجة وال  لها تسميات مختلف

  .وقرة العين 

س         ه    لبية هو والجمال الحقيقى هو المتصل بالجمال األعلى ، والجمال الخادع أو القيمة ال المنفصل عن

  .قيمة سلبية أى ذات جمال خادع ً ى المنبت السوء مثال، فالفتاة الحسناء ف

ال                والجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة، وهذا الجم

إن اهللا ال ينظر إلى "  يقول الرسول ، )٢٩(الباطن هو محل نظر اهللا تعالى من عبده وموضع محبته

  )٣٠("  صورآم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

ا الجم               ادة فى       ال الظاهر  والجمال الباطن هو الذى يزين الصورة الظاهرة، وهو األصل، أم و زي  فه

تعديل إيجابى لنسب   والجمال الباطن يقوم ب" )٣٢( فى الخلق مايشاء يزيد :، قال تعالى )٣١("الخلق 

ال الظاهر ا تحسن  الجم ادة ؟ فأجابت ألنه ر العب اذا تكث دات لم ئلت إحدى العاب ى ، س سبة للمتلق  بالن

  .الوجه 
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ا   رؤية الجمال الكلى     ية المؤمن هى  والجمال مرتبط باإليمان والحق والخير والعدل، وغا        ويعبر عنه

  . وجه ربه تعالى برؤية

ة       آما يشكل اإليمان بأن أهل الجنة      ا     يبعثون فى صور وأحوال جميل شون فى شفاء دافع ا ً مهً ويعي  م

ال صورة                  ً مخففا ً لطلب الجمال الداخلى، وعامال    نفس عدم اآتم ه فى ال د يترآ ذى ق سلبى، ال ر ال لألث

  .دنيوية مؤقتة الجمال الظاهرى ، فهى صورة 

اة                           ة، مرتبطة بحي ة ونبيل املة وعميق ة وش ة أساسية ، عام ة حاجة إيماني دو الحاجة الجمالي وهكذا تغ

  .)٣٣(المسلم الروحية والعملية 

ضارى،         سان الح ة لإلن ة الزم ال مقدم ة ، فالجم ضارات التقليدي ل الح ة آ و بداي ال ه ا أن الجم آم

  .وقاعدة انطالق طبيعية له 

سانية ،                 يم شكالً ومضمونا ً   والقرآن الكر  ة فى الحضارة اإلن شارآة اإلبداعي ى الم سان عل ، يحث اإلن

ولقد آان العنصر المحرك لهذا اإلبداع، سواء أآان من خالل لغته فى تالؤمها الصوتى أم من خالل                

و   محتواه فى دقة مفاهيمه وتوازنها    سانية فه ذى فى خطاب الكينونة اإلن ى النظر والتأمل     ال  يحث عل

ضا  ه، وأي تكناه جمال ون الس ى الك ا ،   ً ف داع وغيره ق واإلب افات واللواح ق النطق واإلض ن طري ع

  :           ، قال تعالى )٣٤("للوصول إلى محبة مبدع الجمال ، فالجمال سبب من أسباب حب الخالق

           اً       آل شىء ،    وهو الذى أنزل من السماء ماًء فأخرجنا به نبات  فأخرجنا منه خضرًا نخرج منه حب

ا اب  ً متراآب ن أعن ات م ة وجن وان داني ا قن ن طلعه ن النخل م شتبهاوم ان م ون والرم ر ً والزيت وغي

ون   وم يؤمن ات لق ك ألي ى ذل ه ، إن ف ر وينع ره إذا أثم ى ثم شابه ، انظروا إل ات ، )٣٥( مت ذه اآلي فه

ة                              تظ ل الوحدة القيمي ضًا يمث ل هو أي ه الخالق فحسب ، ب سلمين أن د الم ل عن هر أن اهللا تعالى، ال يمث

  . فهو مبدع آل جميل فاهللا تعالى آما هو خالق الوجود  من خيروجمال، لتقى القيم آلهاحيث إنه م

الى ، وهو دا                 ع      والجمال هو الطاقة المحرآة للنفس اإلنسانية، من خالل فعل الحب هللا تع ع من دواف ف

ال       سبابه ، إال أن الحب المرتبط به الحب وسبب من أ  ة ، فكل جم دة وال منفع ه فائ ال ينتظر من ورائ

   . )٣٦(محبوب لذاته ال لغيره

ذا  تنبع من إحساس الشاعر وحرآة روحهويشير األميرى إلى أن الجمال قيمة روحية،        تجاه خالقه، ل

إن القلب                فإنه يرى حقيقة الجمال اإللهى، فى دجى ا        ين ف راه الع لليل وأعماقه الرهيبة، فإذا آانت ال ت

ة ،                             صفات الروحي القيم وال ق ب ال يتعل ال، جم وعين من الجم ين ن ق ب ى التفري دعونا إل يراه ، وهذا ي

  .وجمال آخر يتعلق بالصفات المادية التى تظهر للعين المجردة 
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آى، فمن حيث     وقف شعورى أو سلو    هو إحساس قلبى، قد يتحول إلى م       واإلحساس بالجمال الروحى  

ادة    د عب سلوك ُيول ث ال ن حي شوعاً ، وم د خ شعور يَُول صالة أوً ال صوم أو آال سبيح  ال صدقة أوالت ال

  )٣٧("صالة " والتهليل، ونرى ذلك فى قوله من قصيدة 

  )٣٨(  اللْكـــِب َجهي غورهِ الرفى شمُت         الْك  ــــتَح  وــىآلما أْمَعَن الدج

  الْك  ــها  َجَمفي   من  جمالٍ  آنْستُ         َبراَيا   ىــــــ لعينِ قلب وتراءْت

  من شفاهِ النـُّجومِ  يـَتـْلو  الثنا لْك            لمسمعِ الروحِ همٌس ىوتـَراَم

    ِحَيالْك       ى    الشعوُر أنـّى  واحتواِن      وٌع  ـــ   تولـٌُّه  وُخشىواْعـتَراِن

  !الْك ـ  ساجدًا   واجدًا   ومْن   يـَتـََم         ىـــــرَّ  ِآيانـ أن  يخما تمالكُت

اه الظالم،         ً مخلوقات اهللا تعالى، ويظل ماثال     يظهر فى     الجمال اإللهى  ويبين األميرى أن   و أخف ى ل حت

  .ونامت عنه عيون األنام 

الى وآمن             فالذى ُيظهر هذا الجمال    ذى جعل       تلك النفوس التى تعلقت بحب اهللا تع ذا هو ال ه ، وه ت ب

ه إحساس رو                         ا أن لوآية  آم ع فى ظواهر س حى  القول إن الجمال  قيمة روحية ألنها تتجسد فى الواق

  )٣٩(:  يقول يؤدى إلى خلق إرادة وموقف ،

  اْم ـــ الناسِ النيفىناُم الِحسُّ في     ا الظالْم      ـــــَنَيا وَيْحوْيهدُد الـــترق

   ال تـَناْم   ى خاليا الكونِ َيقـْظى  ف    ي أبدًا     ــــِ  تـَْبقنــــوعيوُن  الُحس

   الوجدِ وتبريحِ الغَراْم ى من لظ    سٍ  أِرقـَت      ــُر نفـــــَراها غيـــال ت

  الْم ــــ  بهجةِ الحسنِ ِشفـَاٌء وَس         فىرحْت تلتمُس الطبَّ ، وــــس

  !اْم هيـــ   لجمال اهللاِ ؛ يا طيَب ال        ى الكونِ من ُحسنٍ َصَدىآلُّ ما ف

ا          وال شاعر روحي ه ال درك    ،ول ً جمال اإللهى يحس ب ه ال ي ى فى       كن ه يتجل ائل اإلدراك الحسى ،إن  بوس

  ) ٤٠(: أعماق الروح ال يحده حد وال تدرآه األبصار ، يقول 

  وارِ   ـــــِ األننــــورًا         عجبًا ، من طبيعة الكونِ فى ُيشعُّ ىالتجل
  دارِ ــ   فتراُه   يسمو  بال   ِمق  ٍء     ــــى المقداُر منُه  لشىيتصدَّ

  ارِ   ــ األزهفى  الشـَّذا والبهاُء         نفحاُت النسيم، سجُع الشوادى
  الكماُل الوضاُء فى آل خلــــقٍ          عبراُت األبرارِ فى األسحــارِ  

  ِ   لذةٌ   ال   تـُشاُم     باإلبصار          ىـضِ هذا التجلفيَوَمَضاٌت من 
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ك شأن آل                 أنه فى ذل شاعر ش ا ال ستمتع به ات، ي ياء والمخلوق ال طبيعى يظهر فى األش اك جم وهن

سان           لهذا ً وإن آان الشاعر عادة أآثر إحساسا     إنسان،   ى اإلن ره من بن سبب خاصيته      الجمال من غي  ب

  .الشاعرية 

  )٤١(: يقول 

  وارِ ْه ـــــ   أغفىوتمتْع  بالحسن ِ  ل بإزارْه           ــــَر واشتمـــــــبادْر الفج

   ِمضـَْمارِ ْه  ى َمَدى  واْسرِ بالروحِ ف    ًا       ــــ حينىرابِّــــــــُكَل التـهيوَدعِ ال

    ارِ ْهــــــ أفك ُرؤىى هواُه ، وفىف       الطلق ِ واْسَرْح        ِآياِنكىواتـَّجـِْه ف

   من ِستارِ ْه  الغيبِ وانبَرىى   آاَن ف   ديدٍ       ــــــومٍ َجـــــــــ غرَّةً  ليىستر

  ارِ ْه ـــهِ ونـَُضــــْن لـَُجْيِنــــ حلةً  م    ه       عليــــــ فىوالضياُء الحيراُن ُيض

  وارِ ْه ــْ أنـىَدــــــ َصوارهِ ،ــــ  وبأن   َراُه       ــــَرَّ ربٍ بــــهِ ، سفيـــ ىَستـََر

  هِ وِهزارِ ْه ــــرِّ ما بيَن دْيـِكـــــ الفج          ىاَوـــــأرهفِ الحسَّ واستمْع لنـََج

شاعر             ونالحظ أن الشاعر يطلق عنان روحه      ة ال ال الطبيعى، والتى حققت متع ذا الجم ق فى ه  لتحل

  .لهذا الجمال 

انى               رة أن الجمال الطبيعى له دور آبي      والحقيق نا مع زرع فى نفوس سى، حيث ي ا النف  فى هندسة آيانن

ن  اح نفوس سجام، فترت وازن واالن سعادة الت ة وال ا الطمأنين شيع فيه اظر ا وت ياء والمن ة األش د رؤي   عن

  . الجميلة

ه ينط         ال أن ابقة       ومما نالحظه فى تناول األميرى  للجم ة س ة جمالي ة تقافي ق من رؤي د جسدها فى    ل  ق

  .أشعاره 
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  -: الحرية  :

   .)٤٢(خالف الرِّق ، وآذلك الَعتـَاُق بالفتح ، والَعتاقـَةُ  : الِعتـُْق 

أتى ةوت هواتها   الحري ن ش ت م رة إذا انعتق نفس ح ون ال روح أو اإلرادة ، فتك نفس أو ال فة لل  ص

ذلك تكون ص                        الم الفضائل، وآ ة واألرضية، وحلقت فى ع ق المادي ى العالئ فة وملذاتها، وسمت عل

  .لإلرادة 

وى     سلطان اله ضع ل ى ال تخ ى الت ة ه اإلرادة القوي ز   )٤٣(ف ع تميي ة م دمها روي  ، )٤٤(، واإلرادة يتق

  .فالحرية تتولد من الصبر والحكمة

ة                    الى، وأال يكون تحت عبودي دًا هللا تع سان عب ات     وتسمو الحرية حين يكون اإلن ، ففى  )٤٥(المخلوق

داً    اللحظة التى يك   يدًا فى الكون             ون فيها اإلنسان عب ا س الى يكون فيه ى درجات       هللا تع ذه هى أعل  وه

وازم ال ينبغى ألحد                     ا ضوابط ول الحرية والكرامة اإلنسانية، والحرية وإن آانت قيمة روحية فإن له

سان لحدو      )٤٦(أن يتجاوزها  شرع بالضرورة          ،ألن فى تعدى اإلن ة فى ال ه      دها المعلوم راط يقابل هو إف

   .حرمان اآلخرين من حريتهم

وم، وسارت وفق الرسوم          ومتى ما قامت الحرية عل      ذا المفه داع            ى ه ا، أثمرت اإلب  التى شرعت له

  .الذى هو نتيجة حتمية للحرية 

الى         يزيد من حرية اإلنسان و     ميرى إلى أن اإليمان باهللا تعالى     ويشير األ  اهللا تع ان ب ه، ألن اإليم  آرامت

س     ا هو        امى  يحرك الروح نحو الت ع عم ق والترف سجود حيث ت     المطل ادى، ففى لحظة ال ة   م لتقى جبه

ى  تحلق متجاوزة االعتبارات األرضية   تسمو الروح و   اإلنسان المؤمن باألرض    وضرورات المادة إل

 وعظمته ما ال تراه العيون، التى تنتهى        لروح ،حيث تقترب الروح من بارئها فترى من صفاته        عالم ا 

ال   ى مع ا إل ن رؤيته رق   م اك ف ة، فهن دود مادي صائر م أو ح صار والب ين األب شاعر،  ب رى ال ا ي  آم

ات، رى العيني صار ت صفاألب ا الب اتــــــ بينم رى الروحاني صائر ت ه األب ا ال تدرآ ث ار ،ـــــ وم   حي

  )٤٧( : يقول 

  ىَرــ التقاءاتِ السََّما بالثى إل      ا   ــــــَتمتدُّ  باألبصاِر آفاقُـُه

  ىَرــــ     عنَد حدوِد األفق الُمفتـَه    ـــُز غاياِتـــُغ التَّمييـــويبل

  ىَرـــ َسى بصائُر اإليمانِ أنـَّ      م   ـــ بهىلكنَّ أهَل اهللاِ تـَْسر

  ى اهللا ما ال ُيَرفى ىحتي َتـََر       تجتاُز باألرواحِ ُدنـَْيا الفـَنا   
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ل       يعتزل فيها ع   دث األميرى من خالل تجربة ذاتيةٍ     ويتح ة روحه   ن الصغائر، ألنها تكب ه   حرآ  وتمنع

سانية، متخ          ة اإلن سلوك        من االنطالق نحو السمو والكرام ك حسن ال ع وصدق       وجم ذًا من ذل ل الطب ي

  . عدة لهذه الحرآة الروحيةاإلخالص هللا تعالى

سه لذا نراه يهرب من الواقع السيىء ويحلق فى عالم القيم حيث ترتاح روحه  د وصف    وتسمو نف ، وق

ا            أنهب لنا هذا العالم الروحى    واء، ويرت ات أو شهوات وأه ذا   فسيح ال تحده الحدود، وليس فيه مادي د ه

شاعر بعضا     من المؤم  العالم أصحاب القلوب الحية    ذآر ال شعراء، وي الم     ً نين وال ذا الع ردات ه من مف

  .  وهى الحب والصفاء والود وقيمه

الم الم           أما متع هذا العالم الروحى     ع الع شابه     فهى تختلف عن مت ا  ت فى األسماء   ادى، فهى إن ت فإنه

ا          تختلف فى الصفات، حيث نجد أن صفاتها          سه غريب شاعر نف د ال ة ، ويع ذا      ً روحي د عن ه حين يبتع

صيدته            وحى، ويتثاقل إلى العالم المادى      العالم الر  ول فى ق ة  " عالم الشهوات والغرائز، حيث يق عزل

   ) ٤٨("األحرار 

  )٤٩(ـــــى َحام إباِئ َرَهجِ الزِّفى ولزمُت         ىــــُصـنُت آَراَمِت:فقلُت !اعتزلَت:قالوا

  اِء عليــــ وحفظُت  حقَّ   اهللا    وال           وَسجـِيَّـِتىفىال ءمُت   بيَن   تـََصرُّ

   ــى وطويُت عن ذلِّ الصَّغار ِرَداِئ       ـِرًا  ـــ    للعظائمِ  َصابوذَخْرُت نـَفـِْسى

  )٥٠( وزاءِ ـ  قَـَُصرْت  أخادُعه عن   الج   ْن     ـــلُّ َمـــملُّ ؟ قلُت يـــقالوا ألسَت تم

        ـوَضاِءـــــ هربًا من األْبَهاِء والضَّ        ىــــــ وَمَساِمِعىــــِمُض أعُيِنى ألْغإن

ة، وأن الرذ  ة الرذيل شيطان داعي ا أن ال األرض  وبم سان ب ل اإلن ى تكب ى الت ة ه ه يل ع انعتاق  وتمن

ه،  ى  وانطالق ة، الت ات النفحات الرباني ى أوق ه ف رب من أن ال يقت شيطان ب شاعر لل ذير ال اء تح د ج فق

ا               سمو، وحيث إن اإليم صفاء وال سه لل ا نف نقص بالمعاصى         ُيعّرض الشاعر فيه د بالطاعات وي ن يزي

ذا     ى ه شاعر ال ُيخف زة ، وال شهوة والغري زم ال روح ويه صر لل ة،حين ينت سان الحري نح اإلن ه يم فإن

شهوة،                        الصراع ا  ى معسكر ال ان عل ه لمعسكر اإليم ه ينحاز فى معرآت سه وروحه، لكن لدائر بين نف

، يقصد من شهر رمضان حيث   )٥١("العشر األواخر " التى يرفع لواءها الشيطان، فقال فى قصيدته   

  .                                                                تصفد مردة الجن والشياطين 

  )٥٢(دِّ اإلزاْر ـــــــذهِ أياُم شــــــفه         َحذاْر   رِ َيا شـَْيطاَن  جـِْسِمىحذا

   َغمرةٍ  من َخشيٍة وادِّ آاْرى  ف        ه ـــن ربِّـــــَيْدنـُو بها المذنُب م

  اْر ــــ ِذلـٍَّة وانكِسفى مستغفرًا         هِ   ـــــــةَ من ذنبــــَيْعـتـَزُم التوب

  ُع َجاْر ـــوِ والدَّمــبالعفً  ُمؤِمال     هِ      ــــة آثاِمــــُر يا للوعـــــــآيذ
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ة ة روحي ة قيم د يفالحري ساني، فق سلوك اإلن ي ال ر ف د تظه ع ق م ضغط الواق رًا رغ سان ح ون اإلن  ك

  )٥٣(وسطوة السجان ، ومن ذلك قول الشاعر

  ٌن ال َيْملُك اإلفراَجا هي الحرِّ؟ ر         َدرِ  ـــــن قــــوُل عـــــماذا أق! آه 

  اجا ــَ وابِتهةً ـــــ لْيَسْت حقيق          اُء ــ ابتسامتـُُه الَبْيَض حتىىيا إله

  روءةً  وازِدَواَجاـــ وَيْحيـَا م         َيبِسُم الحرُّ واألسي ملُء َجنـْبـَْيهِ   

دًا هللا    جمل تجلياتها مع مفهوم الحرية، فأ   وال تتنافى العبودية هللا تعالى       سان عب الى ،   حين يكون اإلن  تع

  )٥٤(:يقول 

  ْن هيــو َرــــرٌّ ُمطلٌق ، وهــوُك العْبِد حـــوسل                
وم أوالً   ي تق ري فه ة األمي ي رؤي ات ف ة مقوم ة وللحري الى والثق ى اهللا تع اد عل ى االعتم م  عل ه، ث  ب

د      اتية للعمل عند اإلنسان، ومن شأن        وروح المبادرة الذ   اإلرادة الجازمة للتغيير   هذه المقومات أن تول

سان   س اإلن ي نف ة ف ات       الحري ذه المقوم زز ه ة، ويع ار الحري ن ثم رة م اء ثم د والعلي ون المج  ليك

  )٥٥( : يقولليزداد اإلنسان رفعةً ومجدًا، بالمنظومة األخالقية الفاضلة، 

  )٥٦(دِ  ـــ أحعلى ىنـَْهْض بعبِئَك ال تـَلو وا      ِد ــَك وْحَدَك ـ َبْعَد اِهللا ـ فاعتمعلي

  )٥٧(ِد  ـ رخوِ َعْيشٍ آاَن أو آبى   القعَساُء ف ـُُه    ــــــهمت ألسَت ُحرًَّا وزاُد الحرِّ

  دِ ـــِ باهللاِ واتـَّقـذـــوَت فلـــــــَوإْن َخب   واقدْح توقـَُدَها      .. فاآَبْح ترُدَدَها 

   الحياةِ ،ورأُس الرُّشِد والرَّشِدى  َمَد       على رِّ األبىَّــــفِذروةُ الَمْجدِ للح
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  -:المحبة  :א

  .وهى حرآة للروح بين اإلنسان وما يحبه، والمحبة قيمة إنسانية من أعمال القلب 

ة وصادقة، تتحول           آلما آان المحبوب عظيماً ،     ً وتزداد المحبة قوة وتعظيما     فتتولد بذلك مشاعر قوي

  .)٥٨( قل إن آنتم تحبون اهللا فاتبعونى يحببكم اهللا:إلى أفعال وسلوك ، يقول اهللا تعالى

ة، حيث تتح      طاعة والعبادة الصحيحة هللا تعالى    حيث إن ال   ة المحب ة من آون     ُتعلى من قيم ول العالق

  . وهذه أعلى درجات المحبة عند اهللا تعالى ،ً  تعالى إلى أن يصبح محبوباهللاً ااإلنسان محب

  : للمعانى التالية ً وتأتى المحبة فى اللغة وفقا

    .ومنه قولهم لصفاء بياض األسنان ونضارتها حبب األسنان : الصفاء والبياض  - أ

شىء     للبه وداخله ، ومنه الحبة الواحدة  ومنه حبة القلب    : اللب    - ب وب، إذ هى أصل ال الحب

 .ومادته وقوامه 

شديد وحبب                      :العلو و الظهور      - ت د المطر ال وه عن ا يعل ه ، وهو م اء وحباب  ومنه حبب الم

 . الكأس منه 

 . إذا برك ولم يقم  ومنه حب البعير وأحب :اللزوم والثبات   - ث

 .)٥٩(  الذى يحفظ فيه ويمسكه  ومنه حب الماء للوعاء:الحفظ واإلمساك   - ج
  

   -:مراتب المحبة 

ة          :العبودية   )١ ة من مراتب المحب ه اهللا           ، وهى مرتبة عظيم ة رحم يم الجوزي ن الق ال اب                     -:ق

وب   حقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام    الى   )٦٠( والخضوع للمحب ال تع ا   : ، ق ا أيه  ي

ذين  ى   ال ة عل ه أذل بهم ويحبون ومٍ  يح أتى اهللا بق سوف ي ه ف نكم  عن دين د م ن يرت وا م آمن

ك فضل اهللا           المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل اهللا وال يخافون لومة الئم ذل

 .  )٦١ (يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم 

انى اللغ     ذه المع ة ومن خالل ه ى أال        وي صفاء، بمعن ى ال وم عل ة، فهى تق وم المحب شكل مفه شوبها  يت ي

ة          ينبغى أن تكون خالية م     شائبة، فمحبة اهللا تعالى    اق، وأن تكون قائم شرك والنف ى اإلخالص    ن ال  عل

  . أو عوارض مادية  ال أن تكون مرتبطة بفترات زمنيةوالثبات واالستمرار،

اء والزوجات،            هللا  تعالى  بحسب المحبوب، فمحبة ا   وهى قابلة للتنوع     اء واألبن ة اآلب  تختلف عن محب

  )٦٢(.ويترتب على المحبة حسن العبادة والطاعة والوالء للمحبوب 

ة             سان مع اآلخرين،            أو والحب غريزة إنسانية وحرآة روحية تظهر مع آل عالق ه اإلن سلوك يقيم

  .  والسلوآية نحو المحبوبفتكون وظيفة الحب حينئٍذ  ضبط حرآة اإلنسان الشعورية واألخالقية 
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ذه العالق   ٍذ  ه اد     وتوصف حينئ سلوك واالعتق ين ال ن ب ابق الممك و التط صدق ه صدق ،ألن ال ة بال

د ا ال الى مبين ول اهللا تع ث يق سلوك  ً اخلى ،حي ين الحب و ال ة ب وا اهللا  "العالق وا اتق ذين آمن ا ال ا أيه  ي

أتى الصدق          ،أى أن تكون أعمالكم متطابقة م     )٦٣( "وآونوا مع الصادقين   ذلك ي ة ول ع المعتقدات الديني

تج      ى أو أى من شاط روح ة أو ن ة روحي ل حرآ فة لك ادق    ص لوك ص ذا س ول ه ل أن نق ى مث روح

   .)٦٤( أى فى ثباته وشجاعته  وهذارجل صادق فى لقاء األعداءوإحساس صادق ،وقصيدة صادقة،

ة،  فلم يبق شىء ال هو الذى ملك اهللا تعالى لب قلبهوالمحب هللا تعالى  ه اهللا عز      بت د لمحبوب ه عب ل آل  ب

  .)٦٥(، وهذه هى حقيقة العبودية وآمال مرتبتها ً وجل ظاهرًا وباطنا

ان  ":  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه        أن يكون اهللا ورسوله   : ثالث من آن فيه وجد بهن حالوة اإليم

ود ف        ذه اهللا    أحب إليه من سواهما وأن يحب المرء ال يحبه إال هللا ، وأن يكره أن يع د إذ أنق ر بع ى الكف

  .)٦٦( "منه آما يكره أن يلقى فى النار

ه   وهى المحبة التى:الخلة   )٢ وب ،       تخللت روح المحب وقلب ر المحب ق موضع لغي م يب  فل

  . )٦٧(وال تقبل الشرآة والقسمة نة رفيعة وعظيمة عند اهللا تعالى وهى مكا

ة         ى أن المحب شاعررحمه اهللا إل سعا    ويشير ال و       توجب ال ين المحب والمحب ة      دة ب ة المحب ب ،ألن عالق

ا يم توافق سياً تق بحانه    ً نف ر، واهللا س سان وآخ ين إن ة ب ت العالق ذا إذا آان وب، وه ين المحب والمحب ب

ين ال  ة الحب ب ي عالق ارك ف الى يب ا وتع دها عمق ؤمن، فيزي ه الم ؤمن وأخي ا صفاًء ً م ضفي عليه وي

   .                )٦٨(:  يقول ،ً ورونقا

  )٦٩( ُر قوِتــــــه للُروحِ والَحشا خيفي           وبِ بالحبِ َرْوٌح ـــ القل تـَنـَاجـِىىف

  وِتــــــ المكبى   وانطالٌق من األس اٌء        ـــــــوٌة وهنــٌو ونشـــــه صففي

   السُّكوتِ فى أو ىِّ الحديثِ النقيى   ف  بعُض القلوبِ لبعضٍ         حيَن تـُْصِغى

  ْل َرِضيتِ ــــه:  أعَماقَـََها  وُينـَاِدى    ا        ـــَهعلياِء ـــِرُق اُهللا بالصفـــــشُي

  ـُوتِ ـــ بـَِها إلي الَملكىــــَ    َيـتـََسام    ٌر     ــــ القلوبِ بالحبِّ س تـَنَـَاجـِىىف

شاعر     نوقد يتحول الحب إلى هوى حين يمأل الروح والنفس، حيث إن الهوى حرآة لل              فس، فقد نقل ال

شعر                مفهوم المحبة من آونها روحية إلى الهوى         ذه مسحة صوفية في ال نفس، وه ة لل الذي هو حرآ

 بمعنى أنها غريزة، والحب حرآة للروح وليست        ل عام، والهوى والعشق حرآة للنفس     الصوفي بشك 

  . غريزة

  

  



 ٧٣

                             )٧٠(:  يقول ه ونفسه،وحإلى أن الحب قد ملك ر" رحمن وإنسان "ويشير الشاعر في قصيدته 

  وأْهَواآـَا              ... َواَك ــــا ِلَهعلي      ن ُمثلٍ      ــــــأْهَواَك وأغفـُُل ع

  )٧١(  الحبِّ ونـَقـَْضا لرَضاآـَاى ف          الدربِ ونـَقـَْصا  فىنـَكَصا  ال

  )٧٢( راُق َسنـَاآـَاــــ   أْعشـَاَها إش   ْد      ـــنِ وقــــلكْن شرداُت العي

  مَّ األفالآـَا ـــرأفةِ عــــــ   بال  ٌن        ـــــ أنـََّك رحمىــــــوَيقـِْيِن

   ْل أذنُب لو آنُت َمالآـَا؟ــ  ه  إنساٌن         ي أنـِّوِرىـــــــوشـُُع

ا           تعالىانه و ويرى األميري أن محبة اهللا سبح      نفس وصادقة، فإنه سان      إذا آانت قوية في ال ين اإلن  تع

ة ى الطاع ؤمن عل صالحات الم ل ال ل لفع وة التحم نف وق ي ال د ف ا توج ات، ألنه رك الموبق وة  وت س ق

  )٧٣( : اإلرادة وروح المبادرة ، يقول

   قلبـِى الصوَم ُيْمرُض لي فال تـَْجَعلنَّ          لك الصوُم يا ربى لَك القلُب يا َربـِى

َن الطبِّ                                    ـــــ مالحبَّ أجَدى  شفاٌء وإنَّ         َك بارِئىـــــــ داٌء فُحُبــــىإذا آاَن ب

سع                ل تت لوآية، ب ى شكل حرآات س ا الحب عل ة، تجسد فيه ويتخذ الشاعر من الصالة تجربة روحي

  .وتتحرك لها ذرات قلبه وأعضاء جسدهتجربة الحب لتشمل حياة الشاعر آلها، 

نغمس                        شاعره، لي ه وم الى  بكل طاقات ولهذا نجد أن خطاب الشاعر يشير إلى أنه يمارس حب اهللا تع

  .الصفاء والرضا ب فيشعر بذلك أخطاءه وذنوبه في جنب اهللا تعالىفيه بحيث ينسيه 

ذنب    ه بال دم اعتراف يس لع ذنب ل يه لل ب ا    فتناس ي ح تغراقه ف ل الس شاعره  ، ب صى م الى بأق هللا تع

ة،    وطاقاته الروحية    ذنب، وحالوة ال         التي أعاقت ذاآرته العقلي سته لحظات ال  حب  فلحظات الحب أن

إن الصالة                .تذيب مرارة الذنب   ذا ف  والصالة عند الشاعر لحظة عبادة ومنهج تفكير، وطريقة حياة، ل

  )٧٤(: حيث يقول  تستغرق حياة الشاعر آلها، 

  ِ أْن يـَتـََسّرَبا ــــــــــــرْد آاَد وقُت الفجـــ  لق        ً ِرَعاـــــَصالتـََك ُمْس بادْر :قائلةٍ و

  رَبا ـــْــــَق َمغـــــــ الحبِّ عانى  وَمشِرقَـَُه ف          وقتُـَُها العمرُّ آلـُُّهىَصالت: فقلُت 

   اَهللا َمأرَبا وىـــــا ِســـ ِمنهىــــــِ  وال أبتـَغ       َم أَداَءَها  ــــا أْن ُأِقيــهعليحريٌص 

  ا ــــــــذَهبــ بالُحبِّ للصـَّبِّ َمفــــىآ:   فقلُت         مذهٍب  أىِّىوهذا الحكُم ف: فقالْت

  وال أبا ً َس أماــــ ليىــــــاعتناِق: ُتـــــ  فقل         ةٌ ؟ فيرةٌ حنــــــألستـُْم أس: فقالْت

  ىــ الحقِّ تـُْجـتـََبعلى  لها الفضُل ما دامْت        ا   ــــــَ وآلـُّهشتىمذاهُب ديُن اهللاِ 



 ٧٤

رآن        الحب الصادق يتحقق بصدق العبادة     إلى أن  وفي سياق آخر يلفتنا الشاعر     راءة الق  فى الصالة وق

راده وحده                       ود وإف ى حب المعب اج إل صادقة تحت والصوم ،وهذه تحتاج إلى إرادة صادقة، واإلرادة ال

ل             با وعين من المي اك ن إن هن زي،    : لعبادة ، وإذا آان الحب يعني الميل للمحبوب، ف سى غري ل نف مي

يم         ز والق ى    وميل روحي، وهذا ما يؤدي إلى صراع في النفس اإلنسانية، بين الغرائ ل إل النفس تمي ، ف

ادئ  تجاه القيم  فهو حرآة سموالقلب والروح، وأما الميل الروحي     التي قد تميت     إشباع الغرائز   والمب

شيط غضباً  شاعر يست إن  ال ذا ف افع والمصالح، ل ا ال المن شهواتها وغرائزه ي تقف ب سه الت ى نف عل

  )٧٥( : يقول أمام حرآة روحه التي تقود إلى حب الجمال،ً لتكون عائقا

  ْه  ــــــــــــ القلبَّ حقـَّفى            ال ُأَوى ألنـِّ نـَفـِْسىعلى ىَغَضبـِ

  ْه ـــُق ذوقـَـــــَُه وُأِعـــ شوق ُل          ــ لُه وُأهِم الُخموَلأرَضى

  ـَْه             ـ الَجَماَل يذوُب رقىَوـْ             َيهــىَب لـــا آأنَّ ال قلــــــأحي

  )٧٦(   من السَّنا والعشقِ  َخفـْقـَْه اَغ          ـــربِّ َصــوالقلُب بيُت ال

  )٧٧( ْهـــــَق ُدون َربـْقـــ وحلى ب َق           ـــــه لحلــــفلو انطلقُت ب

  ْه ــ وأفـْقـَ  وعدوُت ِمْعَراجـِى           ىَرــفسمومُت عن أفق الث

   )٧٨( ْهـــــ الَمشـَقى واسترحُت إل            ـــــــىلكْن غللُت ُخطا َحياِت

رتبط بمشاعر إيما      وربما ينفعل الشاعر ببعض األماآن     ة الحب،         التي ت ه عاطف د لدي ة، فيتول ة عالي ني

ورة، حيث و                          ة المن لم بالمدين ه وس دما صلى في محراب النبي صلى اهللا علي صلت  مثلما حصل عن

ا      رًا في سلوآه وأخ             عاطفة الحب إلى أعلى درجاته ك أث رك ذل د ت ه، وق ه مع     وهي التول ه وتعامل الق

اء اة واألحي االحي ياء، فلحظ ى األش ه إل ة هللا ونظرت شاعرت العبودي د ال الى عن  هي لحظات سمو  تع

الى         وصفاء وسيادة ،فا   ذلل هللا تع ذي هو ت ه اتصال          لسجود ال درجات، ألن ى ال ى أعل سان إل ع اإلن  يرف

ستقيم                   شاعر، أن الوجود ال ي رى ال ذا ي إال   باهللا تعالى، فأقرب ما يكون العبد من اهللا وهو ساجد، وله

                                                                   )٧٩(: يقول   واإلنابة إليه،بطاعة رب الوجود، والتذلل له

                     )٨٠ (ر األناْم ـــــــراب خيـــــــُم بمحهي  أ    دُت       ـــــــــــي لما سجــــتأله قلب

  )٨١(  اْمــمعِ َسَجُع الحم السَّفىوً   وجـِْيبا         دعاَء ـــــوأرَسَل من شـَفـَتـَْيِه ال

  )٨٢( ْ امــــــُه ال ُيشـــــسُّ ولكنـَّــــــــ  ُيح        رٌق  ـ من َسنا اهللاِ ب أْعيـُنـِىفىو

  َراْم ــ ال ُيًىــــــــــ   إلي شـُرفاِت ِحَم      ٌع    ـــٌع ورفـــــ دف َخالياَىفىله 

  الْم ـــي بـَِها آـُوِّنـَْت من َســــ آأنـِّ            هىوالُم َولــ َعىـــــتُحفُّ بُروح

  اْم             ـَـــــ ال تـَنىعيوُن هو ..   ونفسى   وٍة       ـــــــــ نشفىأغيُب آمن ناَم 



 ٧٥

  )٨٣( ْ امـــــــــ الدُّني والُحط حتي تـََخطى   دََّد        ــــ تمىــــــُر أنَّ ِآيانـــوأشع

   )٨٤( ْ دامـــــــــُوما من م! أقوُل ثملُت ؟         و   ــوفوق السُُّم! أقوُل سموُت ؟

  )٨٥ (ْ ي ُأوامـــــــــ  وآيَف ارتويُت وآـُلـِّ          ْل ؛ ال وال ــأج! أقوُل ارتويُت ؟

  اْم ـــهيــوُق الـــــــاُن سجوٍد َيفهي        ..      ىـــِّــأال إنـََّها نُـَُعْيَماُت التـَّجل

  اْم ـــــــ وملَء السُّجودِ وملَء القـِي       ودِ     ــــُفـَُسْبَحانـََك اُهللا ملَء الوج

ويطور الشاعر موقفه من الحب حين ينفعل بالمقام النبوي ،حيث يتلبس بالمكان ويعيش في الماضي               

شاعر  ً اعا عن التعبير عنها، مما ولد صر  تعجز اللغة  لينشىء تجربة روحية عالية السمو     د ال و  عن  فه

الم الر     ى اهللا             وحي طليق في الع أ إل الم اللغوي، ويخرج من صراعه حين يلج د في الع الى،   ومقي  تع

ة جزءً      ويتسامى على الواقع المادي      د اللغ الى خالصا           من  الذي تع ى اهللا تع ه إل من  ً ه، فيجد في لجوئ

ة والرضا،        إلى إيجاد حاالت   لتي يحياها، حيث أدى هذا اللجوء       حالة الصراع ا   من السكينة والطمأنين

  )٨٦(: يقول 

  ْج ــــ اعتل بـُِحبىلبى  وقفُت وق    َج    ــــــِحَيالَك والنـُّوُر َيْجلو الُمَه

  ْج ــ لساني اختل بيانىعصانى     الَم     ــــكـورمُت السالَم ورمُت ال

  !  َولْج قـِىهي شـَفى آأنـِّي به          ِرقُت بـِغـَمى شـَهـِقُت وهـَِمىش

                                 )٨٨) (٨٧( زْجـــ اْمـت نبضاتِ ِآَياِنىفىو         ى ُجُروِحى وأْوَروخاَمَر ُروحى

      )٨٩(  ُمنـْتـََهْجعلى وُهْجُت وُمْجُت          نهـِجـُْت  وسـُؤلى ينوُء بـِعقلى

                                )٩١) (٩٠( !ْجـــ أَراويُح  منهٍل َيُضُج الثب          يبى وَخفَق وجـِيـْبـِىدعوُت َحب

       )٩٢( ْجــ َره ونـَْجُم السَّماِء بـَِدربى          هىإل ... هىإل: وناديُت رآضًا 

  )٩٤) (٩٣( ْجـــ ابته َفُسرِّى عنـِّى وظنـَّى           ىفير زتتالى" رىفينـَ"وآان

  رْج ـــــ وآانْت َسِكينةُ ُروحٍ َع          وآاَن التـََّملى...  التـََّجلى وآاَن

   لـَُجْج     وبين الدُّري والدَّياجـِى       ىرـــــــ بين الث وردىا طيَبفي

         )٩٥(  َدَرْجــــى أْسَم لنـَفـِْسى  وآاَن        ٍ ِعتاقٍ راقــــَ مفى تصاعَد بـِى

  )٩٦( !ْجــ ويا لَسنا الفجِر آيَف انـْبـَل    ...     ـــــــريَن ويا ِلطـَُمأنينِة الذاآ

الج للقلب باعتباره عضوًا    لوظيفة القلب الروحية، فهو آذلك ع      ً عالجا ً وإذا آان الحب آما جاء سابقا     

ًا ر ، مادي سي م الوة الحب تن ا ض الفح تألت حب القلوب إذا ام سم، ف تألت صحة  هللا ًً ج د ام الى فق تع

                               )٩٧(:   يقول وشفاء، 



 ٧٦

  تصاعَد َضغطـُ الوجدِ فانـْخـَفـََض الضـَّغـْطُ                                                                

  )٩٩) (٩٨(رَب الرَّهطُ ــــــــــــــــ وِريَع الطبيُب واضط                                           

  له " !َحَجزوا" قد: ل ــــــوقالوا تلبَث ، قي

  )١٠٠( طـُّــــــــإيـَّاَك ال تـَُخ: رٌد وجيُب القلِب ـــــ  ف                                          

                                              ىوـــــــــفإنَك تـَشكو الذَّنَب والجدَب والج

  )١٠١(طُ  ـــــــــــاٌء ، وأنتَ لُه ِسْبـــــــوأحمُد ِمْعط                                            

   َدوا يوــ ، فالَهى الَهوفىتـُعالُج بهِ ، زْد 

  طُ  ـــــالُحبِّ ، ال الَحبُّ والنـَّـقُك فـَرطُ                           ِعالُج                  

  رِ  والسـَّنا                                         ــــــــوال  ال تغادْر َروضـَةَ الطه

  )١٠٢(ُ ـُوِرَها وُخطـُّ ــــ ظالمِ   الذَّنبِ مْن نفى   فكْم                                          

  ا ـــــــُضهفي ، فاسألِ اَهللا اٌتــــــــــــلها نفح

   شـَرطُ  ىَوــــــَ بلهفِة صٍب ، إنَّ َمْحَض اله                                           

  وُب وأمحلْت ــــــــــــــ القلىلقد أجدبْت هذ

       وبالحبِّ ، فوق الطبِّ ، ُيستخصُب القحطُ                                        

ة الحب         و ان                   حين يتحدث الشاعر عن تجرب ا حين آ ة أضعف منه ة الروحي ه نجد أن الحرآ نحو أم

  )١٠٣(: عن تجربة حبه اإللهى، ومن ذلك قوله يعبر

    ى ِسربـِي إلى وِطْيرى بـى      فباهللا ِ ِسْيِر       ـــى ذاَب  قلبىنَسْيَماُت لَيـل

  )١٠٥) (١٠٤(ــى ِحبـِيمن الـرُّوحِ ال َيْحَيا بـِغير شذ           لعلَّ أريَج األمِ ُينعُش ذابـِالً   

  )١٠٦(: نحو قوله  من اإلحسان والعرفان بالجميل ،ً وقد تكون تجربة الحب ألمه نوعا

  سالُم ُمِحٍب َعَصاُه الَبَياُن        ُروِحِك  البَّرُّ يا أمَّاُه           على

  ه ما أقاَم الزماُن  ــــــِ             تحياتِهـــــــــ أنفاستردُِّد زفرةُ 

  

  

  



 ٧٧

    -:السعادة  :

شقاوة          "   َعاد      ، َسِعْيد نقيض شقى ، والسَّعادة خالف ال َعَدَك اهللا إْس ة       وسعديك أْس ِعاد أى رحم د إْس ًابع

   .)١٠٧( "بعد رحمة ، وأصل اإلْسعاد متابعة العبد أمر ربه ورضاه

سالم هللا عز      وهى شعور إنسانى وهدوء نفس     ار االست ر من آث ى ناتج عن مرضاة اهللا تعالى ، وهى أث

ن خالل     أتى م سعادة ت ذى يرضى ، وال ه ال ى الوج ه عل ة عبادت ضراء، وإقام سراء وال ى ال وجل ف

الى   ال تع ريرته ، ق سان وصالح س شة ضنكا  (: صالح اإلن ه معي إن ل رى ف ن أعرض عن ذآ وم

م  ال رّبِ  ل ة أعمى ق وم القيام ا   حشرونحشره ي ك آياتن ذلك أتت ال آ صيرا ق ت ب د آن ى أعمى وق تن

سى  وم تن ذلك الي سيتها وآ نفس  )١٠٨( )فن مو ال ى س ون ف رة، وتك دنيا واآلخ عادة ال سعادة هى س ، وال

ذا        )١٠٩(البشرية وترفعها عن الصغائر     سعادة ، ل الى، ورضا اهللا سبب لتحقيق ال ا هللا تع ، وفى محبته

  حقيق الرضا من خاللفإننا نجد أن الصالحين يسعون لت

ى                            رات وأعل الى ، وهى أفضل الخي ة من اهللا تع صادقة ، وهى نعم ادات ال صالحة و العب  األفعال ال

 لكنه  ما ً معد ً ضرورةً ، فقد يكون اإلنسان سقيما     ، وهى قيمة نفسية قد ال تكون فى البدن          )١١٠(مراتبها  

ة الي      ق المعرف ة سعادة ، وألن القلب هو طري عيٌد أي سانٌ س ه هللا    إن ه تحصل فى معرفت إن لذت ة، ف قيني

ا                 ا واختص به ق القلب له سعادة    .  )١١١(تعالى ، وهى المعرفة التى خل رى أن ال ذا ن هى سعى   ، وهك

ة           ، روحى متواصل  سمو والرفع ى ال سان إل ه اإلن ة حظى             ، يصبو ب ذه المرتب سان ه غ اإلن ى إذا بل حت

  .بالسعادة الحقيقية والروحية 

ة  ا الطمأنين ن: أم ى م شىَء  فه أَمن ال ة ال:ط ـَّنه ، والطمأنين اً  سك ل اطمئنان أنَّ الرج  سُّكون ، واطم

ثال  )١١٣(وعدم اضطرابه وقلقه ، وهى سكون القلب إلى الشىء )١١٢(وطمأنينة أى سكن    ً  ،فالصدق م

  .وارتياباً ً إليه ، والكذب يوجب له اضطراباً ونايجد عنده سكيطمئن إليه قلب اإلنسان  و

الى                     وتتحقق الط  ال تع ئن ، ق سان ويطم سكن قلب اإلن ذآر اهللا     :مأنينة بذآر اهللا تعالى ، حيث ي  أال ب

وب  ئن القل ان  ، )١١٤( تطم ذا االطمئن ن ه تج ع حيح  وين ن ص ه أم كون يقوي ان ، س بيه بالعي ش

سكي ة ال ة موجب س  والطمأنين شعور بال ة ال سكينة وبداي ة ال ا نهاي ا ، وآأنه ن آثاره ر م عادة ،ألن نة وأث

سعادة شعور بال ة ال ذلك   حقيق ضراء، وب سراء وال ى ال دره ف ضاء اهللا وق سان بق ى رضا اإلن ن ف  يكم

            .                         تتحقق السكينة، وبالتالى يطمئن قلب اإلنسان ويرضا، وبذلك يتحقق الشعور بالسعادة 

ا سكينة أم ى : ال دوء فه ة واله ن والرحم ار واألم ة والوق ن  )١١٥(الوداع وة األم ع ق ب م كون القل  و س

ى أمن الغرور          ف  ،)١١٦( وليس ألمن الغرور     الصحيح سكن إل د ي ه، ألن    إن القلب ق ئن ب  ولكن ال يطم
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ان الحق        أى أنه من ف    ىء على اإلنسان    الغرور طار  ا اإليم سان، أم و أصل وفطرة فى         يقى عل اإلن  فه

  .اإلنسان 

سكن القلب فى بعض          والسكينة تسكن بها الهيبة والخوف الحاصالن فى القلب        ات     في ان واألوق األحي

ذلك  ، ويصحبه األمن والراحة واألن   وهذا يكون ألهل الطمأنينة دائما ً     ،دائما ً  ً ولكن ليس حكما   س، وب

ط ،واالستراحة فى     د تكون من الخوف والهيبة فق       ق واالستراحة فى السكينة   ،السعادةيتحقق الشعور ب  

ة     تكون مع زيادة أنس، وذلك فوق مجرد األمن وقدر زائ        منزل الطمأنينة  إن الطمأنين ذلك ف د عليه ، آ

المعلوم، و                 أعم ر ب ين والظف ه، واليق ر ب م والخب القرآن        فإنها تكون فى العل وب ب ذا اطمأنت القل ا   له  لم

   .)١١٧(حصل لها اإليمان به 

أنه أن                  نة عند شاعرنا فهى تتحقق بالوحدة        الطمأنيأما   ذا من ش  التى هى انفصال عن اآلخرين، وه

ةٍ         ً  الشهوات واألطماع ، ويعطى مجاال     يغلق باب  روح فى عوالم رحب ع       لتحرك ال ى الواق سامى عل  تت

شاعر           رالمادى، الذى يعيشه البش    ا يعمق إحساس ال شرى، مم  وبالليل الذى يستر الوجود المادى والب

م اليقينى ،            ا          الروحى بهذه العوالم ومن ثم يتحقق العل أتى الصالة لتحدد وتوجد عالم ا ً   ً  وت  من   روحي

ـ خالل صلة الشاعر باهللا تعالى، ومن هنا فإن فاعلية الصالة تقوى وتزداد من خالل ه           ة  ــــ ذه  الثالثي

ؤ           وبذلك) الوحدة ، الليل ، الصالة      (  ذى ي نفس ،ال ة وسكون ال نفس       تتحقق الطمأنين اح ال ى ارتي دى إل

  )١١٨(: وسعادتها ، يقول الشاعر 

  ةْ   ــــــ         أعماِقِه نَصٌب وُغْرَبفىروُح ـــــ ، وال وْحَدِتىفى

  ةْ   ــــــالليلِ ، واآلفاُق َرْحب اجِ        ـــــــ ِفَجفى أرسلُت نفسى

  ةْ   ــ َرطب القلبفى   سكينةٍ   َح      ـــــــــفاْسـتـَْشعرُت باهللا نف

  ةْ      ــــ تلَك السَّـكينمن نـََدى          ارتوتِ الَجوارُح  وحدتىفى

  ْه ـــ الكـُنِه لم أعرْف َمِعينـ   دٌر عجيُب     ـــــــــ َخوأحاطَ بى

  ةْ    ــــ ُدنيا أِمينفىُح ـــوَق الغـََمامِ          أسيـ فىـــــــــ وآأنـَِّن

  و  ـُ النفَس بالحرمانِ تـَْصفـ  آمنُت أنَّ        ىـــــ وحدتفـــــــى

   وُرحُت أغفـُو    َجواىعلىويُت أحناَء الضُُّلوعِ          ــــــــفط

  ا ذوٌق ولطف    ـــــــــــ    آلـََّه  َمَعارَج     ي بىــــــوالحلُم يرق



 ٧٩

تج  مع                       أنها أن تن الى، من ش اهللا تع سان ب سان         والصالة التى هى صلة اإلن ة فى نفس اإلن انى عظيم
در         المؤمن المقيم لعبادة اهللا تعالى ، منها الرضى بقضاء اهللا تعال           ان بالق  أن  ى وقدره، ومن شأن اإليم

  )١١٩(: ينة ومن ثم السعادة ، يقوليحقق الطمأن

  )١٢٠(م وناْرــوٌر من هواآــ القلب نفىاْر           ـــــيا ُمزَع القلب وراء البح
   ِآباْر      ىـــ والعبُء ُمضـْنٍ  وُهُموِم           ُغرَبِتىفى العيد فىذآرتـُكـُم 

   وثاْر   ىـــــــ آلِّ ذراِت ِآيان فـــــى          ىوـــــ وضجَّ الَهفأظلَم القلُب
  اْر ـــُر َجــــ  افتراقـُنا ، وهو لنا خي  ُحبـّهِ        فــــىرُت اَهللا ، ــــثمَّ ذآ

   استناْر غـَورِ إيماِنى ، وقلبىفى           ى واطمأنَّ الرَِّضىفهشَّ ُروِح

ة اهللا              ذآر عظم دره، أو تت الى وق دما ترضى بقضاء اهللا تع ا عن وى ،ولكنه والنفس قد تفزع ألمر دني
ك ع          رى ذل سكن، ن ئن وت أنه             تعالى تطم ى بعض ش شاعر إل دما يلتفت ال ذآر أسرته فيأخذه        ن حين يت

  .عالى وذآره يطمئن نفس شاعرنا  الشوق ،ولكن حب اهللا ت
سا ين اإلن صلة ب زز ال صالة تع ة، ألن ال ى ترسيخ الطمأنين صالة ف ة ال شاعر عن أهمي ن ويتحدث ال

   )١٢١(:  يقول المؤمن وربه سبحانه وتعالى ،

  ورِ     ـــ شغٍف          وُحبوٍر بل فوق ُحبعلىأنا والمحراُب 
   التوبِة الذْت بـِغـَفـُورِ    فى   ٍة       ــــ سجدةِ ُروحٍ والهفى
  )١٢٢(ِ ور ـَق أنا أْصَبْحُت َسنًا          ينَساُب مع الِعينِ  الُحـــلم أب

وفى أآثر من سياق نجد أن الشاعر يلتفت آثيرًا إلى أهمية الصلة باهللا تعالى، لتحقيق الطمانينة حيث             
ا     " مع اهللا    "ه  إنه فى قصيدت   ا عنوان ه،   ً ،التى جعله ا،        لديوان د عليه صلة من خالل التأآي ذه ال يعمق ه

ه                  شاطه وأفعال . مستعمالً  أسلوب التكرار لكلمة مع اهللا، التى يرددهااإلنسان فى آل مراحل  حياته ون
سي              الج مشكالته النف شاعر أن يع ة، حيث   ــــــومن خالل هذه الصلة باهللا تعالى، استطاع ال ة والروحي

  )١٢٣( :يقول 

   الضَّعفِ عنـَْد الكـِبْر   فى  مع اهللا    ا    ـــــوانِ الصِّبـــــفـُ ُعنفـــــــىمع اهللا 
  ْر ـــَـَ والِفكـىرؤـــــــــ وخفق ال      الجسم، والروح، والشعور   فىمع اهللا 

  ْر   ـــ الُحف وما بعَدها عند ُسكنى   ا      ــــهفي ، وىـــــل َحياتـــــــمع اهللا قب
  ْر  ــــدَّخــــل المــــــــــ العمعلى     اب    ــوالحشر،والحس النشر،فىمع اهللا 
  ْر   ـودنا من َسقــــ َعفى مع اهللا      ه    ـــــــرَدوِســء ففـــــى فــــىمع اهللا 
  ْر ــــا أَمـــمفيع ـ  مع اهللا  بالسَّم        ــــىد نهــــــذ ما قــــ نبفـــىمع اهللا 
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ذا المشروع          لتحقيق الطمأنين  ً نا مشروعا ويضع الشاعر أمام   وم ه سعادة، ويق م ال ى أن اإلن     ة ث سان  عل

أنه    ً ينبغى أن يجعل المستقبل جزًء من حاضره، بحيث يتصرف وفقا          لمتطلبات المستقبل ،وهذا من ش

تعدا    ا    أن يوجد اس سياً وخلقي لوآيا  ً دًا نف سان    ً وس د اإلن ذلك            عن ه من مصائب، آ ع ل د يق ا ق  فى تحمل م

ل ل ن النم يجع ه م ى في ث إن الماض ر، حي ى الحاض ضورًا ف ى ح اط لماض سانية واألنم اذج اإلن

الى              الحضارية ما يعزز الحاضر     ويضبط سلوك اإلنسان ويوجهه نحو الخير، وما يحقق رضا اهللا تع

راءة  ى ق ائى ف ل االرتق ر المتواصل، والتأم ة التفكي ى أهمي شاعر إل دعونا ال ا ي ن ، آم ستقبل، وم الم

  )١٢٤( : ة ، يقول ــــوف إلى أمن وطمأنينـــــــ يتحول الروع إلى سكينة، والخلمعطياتخالل هذه ا

  ِه   ـــــــــهِ           لغِدهِ ، العبرةَ من أْمِســــ يومفىلو أخذَ اإلنساُن 

  رِسِه ـــــ ِطفى تقرُأ ِسرَّ الغيبِ           هىَر النـُّــبــوأنفذ النظرةَ ع

   َجرسِه فى إلي المقدوِر ُيْصغى     وراَء الِحَجا      وأرهَف السَّمَع 

   بؤسِه   فىوشاَم وْجَه األُ نس      ةً       ـــالستشعَر الروَع ُطمأنين

  ِه  ـــــ نفـِْســـىا اُهللا علــ يكتـُُبَه    ٍة       ـــــوسلـََّم األمَر إلي رحم
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   -:اليقين :

   .)١٢٥(الشك وتحقيق األمر ، واليقين نقيض الشك، والعلم نقيض الجهل   العلم وإزاحة 

روح ة ال الى هو سكون القلب أو وهو سكون لحرآ اهللا تع سان ب ين اإلن سان ، فيق ه اإلن ا يحب  نحو م

  .   وااللتجاء إليه فى آل األحوالاإلطمئنان إليه  وئها بمحبه اهللا تعالى والرضا به، المتالحالرو

.                                 يقين علم روحى، وثقةٌ متجذرة فى القلب، فهو قريب من التصديق واإلخالص ولذا فإن ال

شهادة،      أول المقامات المعرفة، ثم اليقي قال بعض أهل العلم  إن      و م ال م اإلخالص، ث ن ثم التصديق، ث

  .)١٢٦(ع هذا آله ثم الطاعة، واإليمان اسم يجم

ان ،         رفة ال تحصل إال بتقديم شرائطها  والمع ة وحصل البي م إذا توالت األدل صائب، ث  وهو النظر ال

صارًا ورًا واستب ى القلب ن ى عن تأمل البوأصبح ف ين  يغن ذى يعرف اليق ان ، والقلب ال سكن ره  ي

د ،                    ى الزه دعو إل ة ،       ويطمئن، واليقين داعٍ  إلى قصر األمل ، وقصر األمل ي ورث الحكم د ي والزه

  .والحكمة تورث النظر فى العواقب 

   .)١٢٧(فاليقين هو استقرار العلم الذى ال ينقلب ، وال يتحول ، وال يتغير فى القلب

ان ،                        ال اإليم ه آم ب، وب ة القل ه حرآ ى توجي وقيل اليقين رؤية العيان بقوة اإليمان وهو المسيطر عل

ل الى ، وبالعق اليقين ُعرف اهللا تع العطش وب ات ب اء ، وم ى الم اليقين عل ال ب د مشى رج ل ، ولق  ُعق

  .  صار البالء عنده نعمة والرخاء مصيبة ًا ، وإذا ُمأل قلب العبد يقيناً أفضل منهم يقين

ين  ى وصف الحق : واليق ق ف رف، وال يطل ق الُع ى مطل داخل صاحبه ريب عل ذى ال ي م ال و العل ه

   .)١٢٨(سبحانه لعدم التوفيق 

سه                         :  قينوعلم الي  ين نف ين هو اليق سه ، وحق اليق ين نف ، )١٢٩(هو اليقين ، وآذلك عين اليقين هو اليق

  . وآل ما رأته العيون نسب إلى العلم ، وما علمته القلوب نسب إلى اليقين 

                    -:وهذه الثالثة مذآورة فى القرآن الكريم ، قال تعالى 

 ين م اليق ون عل و تعلم ين ، )١٣٠( ل ين اليق ا ع الى   ،)١٣١(  لترونه ال تع و حق : وق ذا له  إن ه

  .)١٣٢ (اليقين 

ى أن       ويشير الشاعر بأن اليقين درجة سامية من الدرجات التى تسمو إليها الروح،              ع صاحبها إل فترف

ة خاصة                     إن ً يكون نموذجا  ة فى سياق تجرب ذه القيم شاعر ه اول ال د تن تتحدث عن     سانياً صالحاً ، وق

روح   الصراع ين ال نفس، بحيث يمث     بين يق سانى    ل وهوى ال ة للنموذج اإلن ين رافع ذى ينتصر    اليق  ال

وط وانحدار للنموذج    أهوائه، فى حين يمثل اتباع الهوى   على شهواته و   ة هب ان     حال د آ سانى ،وق  اإلن

شاعر صريحا صراع ً ال ذا ال صوير ه ى ت سان   ف ن اإلن سان ، ولك ل إن شها آ ةً  يعي ل حقيق ذى ُيمث  ال
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تفهاماً            ين ، ولقد جاء اال     هو الذى يدفع حرآته واتجاهه نحو اليق      الصالح   صيدة اس تفهام فى آخر الق س

  .يشير إلى رغبة الشاعر فى الخالص من هذا الصراع بانتصار اليقين ً مجازيا

  )                                                             ١٣٣(: يقول الشاعر 

  )١٣٥) (١٣٤(  أويْسأو أنـِّىاذٌ  ــــ مع آأنـِّى          يقينى باهللا يُسُمو بُروحى

  )١٣٦( ْســـ قيى            جموحاً  شرودًا آأنىــــويرتدُّ بعد قليل جنان

  )١٣٧(  ظالمي قـَُبْيْسفى لُه    تراَءى  ا       ـــ آلمى الهوُيجنُّ بقلبى

  )١٣٨( ْســــــ تعلَق منه بأطياف مي  ًا         ــ بارقاً  مائسوأنـَّى رأى

  !    ْس ـــاٌة أليـــ نج أليْس لقلبى    راُع      ـ هذا الص قلبىُيحرُِّق

شاعر     د ال ين عن وم اليق سع مفه ا       ويت ل ربم ين، ب د اليق ف عن روح ال تق ة ال رى أن حرآ ث ن  حي

ى درجة        تزعزعت عن هذا الموقع، حين تثقل الهموم على قلب اإلنسان، ولكن ال            ود إل شاعر ربما يع

ين الثابت   مومه وآربه ،فيتحول الكرب مع اليق          ويستغيث به من ه    اهللا تعالى اليقين حين يلتجىء إلى     

  )١٣٩( :يقول ، "اهللا  يا" يدته ـــٍة ورضا، ، ونرى ذلك فى قصــــى عبادةٍ  وسكينـــوالراسخ إل

  ه مرَّ أساُه ـــــــ إلي القلب           وتـُوحىـىولقد تـَثـْـقـُُل الهموُم عل

  اُهللا                 رب ياــــــ الكفى   فنادى رِء       ـــــ المعلى فإذا أشرَق اليقيُن

  )١٤٠(ان ِهَجْيَراُه ــ اللسفىاه           وغَدت ــــِه وِحَجـــــوبدْت ملَء ُروح

   الرِّضا بالقضاءِ َرجُع َصداُه        ونًا   ـــمُّ قربةً  وُسكـــــأصبَح اله

  ٌر أوَّاُه ـــــرُء صابــــــــ  فالم والتثبيتِ        الرحمُن بالعزمِ وتَجلـَّى

ادات  وربما يعود إلى درجة اليقين من خالل خشوع القلب واخضاعه هللا تعالى، وذلك حين إقامة ال                عب

ث در، حي ة الق ة آليل صيدته والتعرض للنفحات الرباني شوة "  ق درن شاعرإلى أن " الق ا ال ا يلفتن ، آم

ين     سمو والرضا والحب                    الوصول إلى درجة اليق ل ال ة، مث يم الروحي شاء بعض الق حيث  .  يكون بإن

                                          )١٤١(: يقول 

  )١٤٢(أِرَبا ــــــــ مذ تِخذُت اَهللا فذًا م         أَبا     ىرـــــ وال َدهفىما نـَبا َسي

   َربَّا  ُق العرَش ، وتقديسى أرِم   ِه         ــــرِسيِّــــ آىُت إلـــــوتوجه

  رَبا   ــــــُش الطـــ تعيى وخاليا         للسَّنا     ى وُروحىُمْسلمًا  جسم

  )١٤٣( ىـوًا ُمجتَبــــ   ليلة القدر ، ُسم           فــــىوة ـــغمَر األلواَن بالنش

  )١٤٥) (١٤٤(  وَحَبادىـــوأْس   فاض إنعامًا          رَضا    ىـــــ قلبفى اُهللا ىوتجلـَّ



 ٨٣

   -:اإلخالص  :

ا خلص من     وتمييز الشىء عن غيره ، والخالص آل شىء أبيض       هو التصفية    :لغة   ، والخالصة م

سم          الشىء نقيا ً   اء ، وأخلص الرجل ال الن     ، وأخلص العبد هللا ترك الري ن أخذ خالصته ، وخالص ف

  .صافاه،  واستخلصه لنفسه استخصه بالمودة ً فالنا

شوائب      : صطالحًا  ا ع ال الى عن جمي ى اهللا تع صد التقرب إل د ق بحانه ، وتجري ادة هللا س إخالص العب

  .)١٤٦(والعالئق واألغراض 

و لكلمة تعنى صفاء الموقف اإلنسانىومن هنا نجد أن هذه ا     ذا الموقف من     تجاه حقيقة معينة، وخل  ه

   .)١٤٧( والعوارض المانعة المفردات السالبة

اة ، ف           واإلخالص تتعدد  ه ومقاصده فى الحي ه         جهاته ونواحي د لرب أتى إخالص العب ة ي  وهو  فى القم

ديس ، وإخالص ال         ادة والتق لم        إفراده بالعب ه وس سلم لرسوله صلى اهللا علي ه   م ه وحرصه    وهو حب ل

ه      م                        على سنته، وتمسكه بهدي د له أن يري سان ب ى اإلن سان لبن ه ، وإخالص اإلن ة دين اؤه فى خدم  وفن

ى  ر ويتمن بيله  الخي ى س ضحى ف ه وي دافع عن أن ي ه ب رء لوطن ق ، وإخالص الم ة والتوفي م الهداي له

ان     و حرم ق اإلخالص ه ى تحقي سبيل إل ه وأصدقائه، وال رء ألهل يس ، وإخالص الم النفس والنف ب

  .النفس وقطع الطمع والتجرد للعبادة 

الى   الى أن اإلخالص هللا تع ه اهللا تع شاعر رحم رى ال و   وي ن الهم و الخالص م اإلخالص  ه م، وب

سامي،      و الت ة نح ة الروحي ل الحرآ ذا تنتق ر، وبه اغل آخ شغله ش الى ، وال ي اهللا تع ه ب صفو عالقت ت

روح      ه         فيرتاح البال وتسمو النفس وال ستقر صفات اهللا وعظمت ه نحو           ، فحين ت شاعر تنقل  في نفس ال

ق األرضية       المطلق، فيتخلى عن هموم    ارات المادي    واالعت ه التى أو جدتها العالئ شرق       ب م ت ة، ومن ث

ذه          تعالى  وتتبدد همومه، ومن هنا فإن قوام الصلة باهللا        روحه ى اإلخالص، ألن ه وم عل  ينبغي أن تق

  .باهللا تعالى ً  هي التي تجعل اإلنسان أآثر قرباالقيمة

  )١٤٨( : يقول

   ى وَضِميرى وُروحى نفسفىِ  اهللاىيا معاِن

   فوَق َسمـــَواتِ األثيــــرِ  ى وارتق بىى                                      حلـِِّق

   ى ووُجوِدى َغور قلبـــفى وهـَّاجةً ىأشرق

   ى وأنيـــــِرى ليل ُعمرفىً  وضَّاءةى                                      والبث

                ى لجبال الهمِّ تـَجثو فوَق َصـــــدرىوتجلـِّ

  )١٤٩(ِ َحْمـُل هـــــــمٍ ُمستطير ى                                      فلقْد أرهَق َصدر



 ٨٤

   بعــــزمٍ  ُجعلـــــــْت َدآًا أعينينــــىفإذا ما

   ساحِ القديرِ فى                                      أنا ال أرغـــُب أن ُأصعــَق 

  ــُدُه رٌب آبيٌرغايةُ  القـَْصدِ ومْن أقصـــــــ

   بالقـــــــربِ مْن رٍب آبيرِ ى                                      جذبةٌ  تُـُنـِْعُمِن

ى أن         فال عبادة تقبل عند اهللا تعالى إال باإلخالص، ومن         واإلخالص قوام العبادة   رى إل  هنا يبين األمي

ادة ،ويحي   ً الرياء وهو ضد اإلخالص، ُيعد ماحقا      ـ للعب ـ عمل ال ــ صال  ــ ى عمل فاسد ،حيث         ــــل ال ح إل

  )١٥٠(: يقول 

  من لَهْث فى  الحجِّ فىويلهُث ..      ه والصالة   ــــ صومفىيبالُغ 

  ى الَخبْث ـــــــاُه فـَتلقــــ إلى ما جن    وَم الحسابِ   ـوترنو المالِئُك ي

  راَم الرَّفـْث       ـــــــــ َحفى رئاًء وُيخ   ُر َعفَّ اإلزار    ـــــلقد آان ُيظه

   وعن غيرِ َدْعَوى الُهَدى ما نـَفْث        جانبيه  فىوما أشرَق الخيُر 

  )١٥١(ُه َعبْث ــــادةَ منــــــــإنَّ العبـــــ ف ُه       ــــــإذا المرُء لم يستنْر قلُب

سلوك، حيث إن ذ         أن اإلخالص صفة للنية    رحمه اهللا    ويوضح الشاعر  ا    وليس صفة لل ه وأخط ءه نوب

روح            ي.تحرآها الغفلة والشهوة أو الغر     ى سطح ال ا، حيث         زة، وهي أمور توجد عل يس في عمقه  ول

م              يجعل الحرآة اإليمانية والروحية    يستقر اإلخالص، وهذا ما    ذنب ث ة متجددة، يخطيء أو ي  في حال

  .يستغفر اهللا تعالى، فيعود اإليمان في حالة من اليقظة والتوهج مرة ثانية 

ه اهللا واأل ري رحم اءمي ذنوب واألخط ذه ال ا يكشف أن ه ائهن يس من الكب صغائر، ول ي  من ال ر الت

  )١٥٢( : تزيل أصل اإليمان وحقيقة اإلخالص ، يقول

  ُد ـ تعبُّ وذاتى غور ذراتىفى  و  ًا     ـــ وُأذنُب مخطئُأقـَصُِّر ، يا ربى

  دادِ تردُُّد ـزم السَّوعن عٌ   وزيغ   ةٌ     ـــ سطحِ اإلرادةِ غفلفى فذنبى

  دََُّد ـــ إصعاِدِه َيتـَجفى  وُجوِدى    ا     ـــ من نـََماِئَهولكنَّ خالياَى التى

   وتستغفُر الرحمَن دأبًا وتحُمُد      ٍة    ـ محضِ طاعفىتسبُح ال تنفُك 

  ُد ـــا ذآَرُه وُأَمجِّــــــ أحي  لربى      خاشعًا    قلبى ذنبىفىفأحيا ولو 
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سه، ال             و ة في نف ة قائم ا  يلفتنا األميري إلى أن اإلخالص حقيق د         تزعزعه شهوات، التي ق ز وال الغرائ

ذنوب               ار ال ل آث ة ألن تزي ان آافي سكينة اإليم روح، ف ة ال ب وحرآ ى القل وداء عل اث س ث نك تنك

  )١٥٣( : يقول  والمعاصي ،

   أم اتَسَعا                        ُرـــــــــ ضاَق األم     والُم     ــــــُن عــــآالؤَك يا رحم

  )١٥٤(ا ـــ اإلخالُص وآم ألقي طَبَع          ى آـُهن-  وعلى عجزى-فأنا 

  ا ـــــى ُبقَعــــــاأليامِ بِه تـَْبق      ن     ــــدراُت مــــالك  وفَصفاِئى

  َزَعا ها الفـَ غلبْت مسحْت يَد          ىــــةَ أْعَماِقــــــــــلكنَّ سكين

  ا ــــُك ُمتـَِّضَعـــــ وأتيت  ربِّى         ى اإلخالُص لوجهَك يا ـــآنه

  اـــــْد طِمَعــــــ  فعبُدك حرٌّ ق     ُن    ـــــَدَك يا رحمــــــفتقبْل عب

ًة          ًة أخالقي د منظوم أنها أن تول ويشير األميري رحمه اهللا، إلى أن قوة اإلخالص عند اإلنسان، من ش

  )١٥٥(:  على التواضع، ألن اإلخالص نابع  من الشعور بعظمة الخالق سبحانه وتعالى ، فيقول قائمًة

  !ا ـــ ثوبًا طويًال َعرْيَضفى  رغَم أن     دحٍ   ـومٍ  من حسنِ ظنونىألبُس

  ! اــــوَّ َبغيَضـــــــــــ أَرى الغل   ألنى      ، وُأقِسُم ُمضطرًا وأجلـَِّى نفسى

  )١٥٦(  فـَرْيَضاىـــ مراقيهِ ليَس َسْهِمفى          ىــلِ الذي وَضُعوِنلسُت بالمنز

  ا ـــــَضهيرراُت َمـــــ المك بذنوبـِى         ىـــ مْذ آنُت آاَن َجناِحفجناِحى

   قلبًا وطرفًا َغِضْيَضا ْحُب نفسى  وا        ىـــــ فارحْم َرفافةَ ِحْسهىيا إل

ة        ى أن حقيق شاعر إل د      ويشير ال سان المخلص         اإلخالص ق ى سلوآيات اإلن ذلل هللا   تظهر عل ل الت  مث

ر اهللا     تعالىتعالى، ومن خالل هذا التذلل هللا  ذلل لغي  تتعمق معاني العزة عند اإلنسان، في حين أن الت

  .تعالى يوجد عند اإلنسان معاني الذلة والمهانة 

شاعر ا ال ر فيه ي يق ي اللحظة الت ذوف و آ ذنب ويخطيء، فه ه ي ل  بأن ي عم ه مقصر ف شعر بأن لك ي

ة اهللا  ة بعظم ة القوي ة، والثق ن جه ساني م ضعف اإلن ة ال ى حقيق د عل ر آخر يؤآ صالحات، وبتعبي  ال

  . من جهة أخرى سبحانه وقدرته وعفوه ومغفرته

وينبهنا الشاعر إلى أن هناك نوعين من الذنوب، ذنب ينفي أصل اإليمان، وذنب ينفى  آمال اإليمان                 

ؤمن أن                    والنوع األول ي   ستطيع الم ان، حيث ي ى اإليم ه عل اني فيبقي خرج اإلنسان من اإليمان، أما الث

  .  فيقابله ربه بالتوبة والقبول اً إلى اإليمان الكامليعود سريع
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                                                       )١٥٧(:  يقول 

  )١٥٨( مْن وْمِضِه تـَْجلو الَحلْكرةٌ   ذًَ    واذًا يا َسنا     ـــــــالذًا يا لــــيا م

  ٌد أمَّلْك ــ األآوان عبفى  خاَب       ا   ــــــــأمِّـلِ األآواَن بالخيِر، فم

  ذاِت لْك                       ـــ الىآلما ذلـَّت معان           ــــــــى أننِعّزى.. وأنا يا ربِّ 

  )١٦٠) (١٥٩( ًا إثر فلْكـــــــــــ ُمشَرِئبًا فلك         َعال   ى وارتقى شأوىزاَد شأِن

  وَق َملْك ــــــــ طائٌر ف    وآأنـِّى       ـــــــى نفس تتالىفى ىوبنفس

  )١٦١(  وبه التقديُس بالحمد اشتـََبْك  دةً        ـــــــــ مصعىَسَبَحاٌت ال تـَِن

  َك األسمى ملْك  ُحبخفقِ قلبى           فى ف– ــى على ذنب– فتقبلنى
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  - :السُُّمو  :

  )١٦٢( أى ارتفع، وَسَما بهِ وأْسَماُه أْعالُه  لُعلو ، وَسَما الشىء  فهو سامٍ االرتفاُع وا

لوآهم، حيث                          شر وس د أخالق الب اد عن ا هو معت روح، تتجاوز م وهو صفة أخالقية أنتجتها حرآة ال

ق بالنب   ذا الخل ع ه ة والتطب ا ل والرفع صير نموذج ز، في رده ً تمي ضه   لتف سقوط ورف ى ال ه عل وتعالي

  ).١٦٣ (لالبتذال، وبذلك ينحاز لمجتمع يتصف بالسمو 

 حين يكون عبدًا هللا تعالى على الوجه الصحيح، من  لى أن اتصال اإلنسان باهللا تعالىيشير الشاعر إ  و

ـشأن سمـ ق ال ـو والرفعـــه أن يحق ـة، فالعبــ صحيحــ ة، ي اـــة هــــادة ال سانية الحقيقي ق اإلن ي تحق  لت

  )١٦٤(: يقول 

   ى رَهجِ الزِّحام إباِئفـــىولزمُت           ىصنُت آرامت: فقلُت ! اعتزلَت :قالوا 

  اِء   عليــــقَّ اهللاِ والــــــ وحفظُت ح        ىـــ  وَسجـِيتفــــــــىالءمُت بين تَصرُّ

   ـى وطويُت عن ذ لِّ الّصَغارِ رَداِئًا         ـــــــر للعظائم صابــــىوذَخرُت نفس

  وزاِءـــــُه عن الج   قُصَرْت أخاِدُع    ْن   ــــيملُّ م: قلت ! وا ألسَت تملُّ ـــقال

  وَضاِء ــــ    َهَربًا من األبهاِء والضَّــــى       وَمَساِمِعـــــىإني ألُ ْغِمُض أعُين

ة              شاعرأ السمو اإلنسانى فى رؤية ال     ويبد ى حال  من لحظة تخلى اإلنسان عن شهواته، واالنتصار عل

  )١٦٥(:  يقول د على شفافية الفطرة وروعتها،الضعف اإلنسانى، والتأآي

   ىارـــــــعارمٍ عاصفِ التوثـُّبِ َض      من شباٍب      ىآيَف أنُجو يا خالق

  َن   األوطارِ ـــــٍر  آواِمـــــــ           ُمْستـَِفــــىُمْسـتبٍد  بكلِّ ذراتِ جـِْسِم

   ىقاِرَ    وأعيا وى وتخطـَّى   عقل    ًال       ــــآلما ُرْمُت آبتـَُه ، ثاَر َجْه

  ارِ ـ ُجموحٍ     َوِحدٍَّة     واستعفى   واُه        ـــــــفأنا منُه ، ما آَبحُت َه

                                       )١٦٦(اِرىـــ َصميم ِنَجفى و ،ى ِآيانفىٌر            ــــــآيَف أنجو ، وإنـَّه مستق

  ةَ      األقدارِ        ـــ     فريسىَرَمـتن   و         ــــي التى لوَّنتنىهو من طينت

  )١٦٧(ارِ  ـــــ الهبِ   الذاتِ   غاشمٍ     آفـّ   حٍ       ــــــــإنه َرجعةُ الصَّدى لفحي

ر   ى أآث شاعر ف د ال وذجويؤآ ن نم النفس    م سمو ب ى ت ى الت الى ،ه اهللا تع ان ب ق اإليم ى أن طري  عل

  )١٦٨( : يقول مو النفوس يسمو بسمو الغايات،اإلنسانية، فس

  هِ  ـــ  وعزَّ مْن ُيشرُق نوُر قلب  ا     ـراَن على القلوب ما قد شانـَه



 ٨٨

  هِ ــ  وإنَّ حتَف المرِء زيُغ لـُبِّ   نـَها     َزّينـَِت  الدنيا   لها     ُبهتا

  هِ  ــ  ثنايا  َدربفى   وتاَه  آلٌّ   ا      ـــــفـََعِمَهْت واتـََّبعْت شْيطانـََه

   َصوِنِه ورأبه ِ فى وَجهـِدْت  وسٍ  فـَِقَهْت إيمانـََها        ــغيُر نـُفـُ

  هِ ـوغايةُ المؤِمنِ   وْجُه ربِّ    ا      ــــ ما زانهىغايةُ ُعشاقِ الدُّن

سمو، التى        ً بها المادية، ويفتح أمامها آفاقا     ُيخلص النفس من شوائ    واالستغراق فى العبادة   رحبةً  من ال

اوز ة تتج ود المادي ه القي دب سان  والح رة اإلن سمو بفط ذه  ود األرضية، وت ه، ألن ه ن طينت ى م  وُتعل

  )١٦٩(:  يقول لى، اإليمان والعبودية هللا تعاالطينة ارتبطت ب

    ى  ُسجوِدى تجلـِّفى  آلـَّما ِهْمُت         ىدودــــ بدنيا ُحىودــــــ سرٍّ ُييأ

  دودِ  ــــ وراَء السُّىآيَف تجتاُز ب          ىقـُيود" ىسبحان رب"آيَف تذرو

                      ودِ ـــــ   الَمعُهىمِ آوِنهي عن مفا         ىوِدـــــ ووُجىآيَف تـَْسُمو بفطرت

  ودِ ـــــ سمواتِ عالمٍ  من خلفى            ىودــــــ وُجمى بطينتىآيَف تـَرق

   !ىوِدـْت ذاَتها لعينِ شـُه قد َجلَّ       ودِ    ـــــ المعبأتـَُراها ُروحًا مـــــــن

ا               سابقة  ولذا نرى الشاعر يطلب من اإلمام أن يطيل السجود، آى تتحقق المع ا،       نى ال   التى أشرنا إليه

  )١٧٠(: يقول 

   ىـِــــــ ِسراعًا من السُّجودِ لرب٠٠      رَّأَس     ـــعِ الـــــال ترف! إتئْد يا إماُم 

   ـى َعْرفًا عن أشرف الخلق ُينـْب٠٠         ِ قْـُأنا لمَّا تنسََّم الرُّوُح ، عبَر األُ ف

  َرِئبِِّ  ــــــٍه ُمشــــــانٍ ُمَولـَّــــــ   بجـِنـَ        ابًاـــــًا  ُمسَهـــــــوتطلـَّعُت خاشع

   ىَربِّــــ الرسولِ الُمىالُهدى ِِ نب٠٠      واُر    ــــــ أنــــــــىفتراءْت لعينِ قلب

  ن آلِّ َدربِ  ــــــــــ إليه مى يسع٠٠        الك  ــ بين السموات واألفىهاَم قلب

          ــى عبَء ذنبـِى عن آاهلى أرم٠٠         الروضة الغراء  فىثمَّ لمَّا َسجدُت 

    ىــــــ لَغرسةِ ُحبِّى جـِنانِ الَهوفى      ذورًا      ــــــ النياطَ ُجى ألقىِخلُت قلب

  ــــى ِسَراعًا ؛ تكاد تجتثُّ قلبـ٠٠٠ِ     رَّأَس      ــــــال ترفعِ ال! فاتئْد يا إماُم 
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ر            فكما أن االستغ   ذلك التفكي ائى     راق فى العبادة يسمو بالنفس اإلنسانية ، فك  المتواصل والتأمل االرتق

الى      أل يسمو بالنفس اإلنسانية،     ة اهللا تع شفان عن عظم ول      نهما يك اريخ، حيث يق ياء أو الت : فى األش

  )١٧١(" مدى "فى قصيدته 

  ِ     هـــــ خفقتفى ي قلبي     أو مد       ى َبصرىليسِت الكعبةُ َمرم

  زَِّتهِ  ــــــ   ِعزَّةُ  التاريخِ من ِع   رٍ     ـَج صرٌح شامٌخ من َحهى

  هِ ـــ َدوَرِتفى       ِمْحوُر اإلسالمِ    رِ  ــــَد األثــــــــأثٌر ُيبرُز مج

  هِ  ــ وْجَهِتفى المؤمن ى        لهو رِ   ـــــــموئٌل يرُمُز َعْبَر الدَّْه

   َصْعَدِتهِ فى      مشرئبَّ الغـَورِ    رِ   ــِ البشُمصعدًا خلَف حدود

  هِ   ـــــ َبْهَجِتفى   هائمًا َيسرح       ر   ــــــَر الُمفتـَِكـــ ِفكىيتخطـَّ

  هِ   ــــــ     باحثًا للروح عن َجنـَّـِت ًا من ساحِ ُدنيا الصُّور     ـــنائي

ادة           يربط بين السم  وفى أآثر من موضع نرى الشاعر        ا آانت العب الى، فكلم  و والعبادة الخالصة هللا تع

  )١٧٢(:  يقول فع السمو عند اإلنسان المؤمن ،ارتخالصةً  هللا تعالى 

   ىِدـــــ   عنفواَن الصِّبا  ، وغايةُ ُجْه  ا    ـــــــــهفيآم طلبُت الُعال ، وأنفقُت 

   ى ِعنـِْدهى وإذ –بدًا حرًا  ع– اَهللا    طلبُت       ـــــــــى ، حتعلىَّفاستحالْت 

  دِ  ـــٍد وسعــــــ لمجى   أستحُث الخط       ى وأسعى أسع٠٠آم بذلُت الحياةَ 

   ىِدــــــ وَمجى برضاُه ،فكان َسعد         هى إلى تجلـَّي حت٠٠ ىدوَن َجدو

ة فى ال   وآثيرًا ما يتحدث الشاعر   ي     عن حقيقة آامن ة الصراع ب سانية، وهى حقيق ات  نفس اإلن ن متطلب

ى             الجسد ات الجسد عل ا ضغط متطلب صور لن  ومتطلبات الروح، من خالل تجربة خاصة به، حيث ُي

ـ ى عليها، حيث يلجأ إلى اهللا تعال      ـــ بل يتسام  ةـــه ال يستسلم لهذه الحقيق    ـــــالنفس اإلنسانية، لكن   ى،  ـــــ

  )١٧٣(: يقول 

                                      )١٧٤(  َسكوْبى ،وَدْمِعهىول ى ونفِس           ــى الُمنى َحيارى َغرثىخاليا

  )١٧٥( ذوْبـــ يى وُعمرىوَينمو َجنان            ــــــى أضلعفىوأبُسم والناُر 

                                       )١٧٦(  أثوْبىفأنـ٠٠َّألوُب ٠٠ ألوُب    حتـَّاَم هذا الشَجا         ٠٠ا ربِّ في

             لوْبـــــــــ  و أنَت حكيٌم بطبِّ الق          ــــــى وشاِنى إليك ِآيانهىإل
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ة فى                    وآثير ه الذاتي سمو من خالل تجارب ة ال شاعر حقيق شعر،   ًا ما يتناول ال ارج ال تهواه     مع  حين اس

  )١٧٧(:  يقول لطبيعى، الجمال ا

   ُمْصِعدا - الغمضِ فى وقد أمعنُت -عرجُت 
  دا  ــــــ وما َبى ما تـَواَرـــــىَر قلبـــــفأْبص                                      

  رٌق ـــــرِ مشــــــــ من الشعى وحىوَيمََّم ب
  )١٧٨(ى َدــــــــا َصـــــــــعٍ لهعوالَم أنوارٍ َسُجو                                      

  ا ــــــــورجالـَُه٠٠ورةٌ ـــــسماواتـَُها معم
     ىَدــــــــــا َمـــجـِناٌن ِفساُح الَبونِ ليَس له                                      

                      ةٌ                             ـــــــِد عذبــــرِ الخلـــــن آوثــيناِبْيُعَها م
  )١٧٩( داـــاَضةُ الَجفي ٠٠وينِ ـــــــــمعطـَّرةُ التك                                      

ا                                                                                  ـــــالِفهــــن ُســـــنهلُت ارتشافًا جرعةٌ م
  )١٨٠(داــــَّ مخلــــــــيالمعتـَُّق، فاْستشعرُت نفس                                      

  ٌق                                          ــــــــــ حضور معمفىولكن ٠٠وِغبُت 
  )١٨١(داـــــــــًا ُمَحَمــــــــ ولكْن ألمعيـ٠٠َّوُأْبُت                                       

  ًال                                                   ـــــــــــدًا متبتــــــعاب٠٠رًا ـــوحلقُت ح
  )١٨٤) (١٨٣) (١٨٢(دَّداـــــــــــــــــُأواهًا منيبًا ُمس٠٠وقدسُت                                       

     ــــــىـــــراتبــــةٌ هللا أعلْت مــــوديــــــعب
  دا ـــــــواَن للحرِّ َمْعَبــــــرتِ األآــــــ وصَّي                                     

            ــــــــىــالِ تـَذوقـــــ سرِّ الجمفىوَغلَغلُت 
  َداـــــــــــــالِ تَهُجـــــ ذوُق الجمىوأوَسَعِن                                      

صفات و    وال ي ار وال ى األفك اوتون ف اس يتف سمو، فالن إرادة ال سمو إال ب ق ال ن  تحق رات ، ولك المتغي

ر اوت األآب اس، لكالتف ر من الن د تغيب عن آثي ى ق ة،  الت ادرة واإلرادة الخالق ى روح المب ا ال  ف نه

  )١٨٥( : تغيب عن اإلنسان الحر،  يقول

  اُل  ـه ُمَحفي  شاسَع البونِ ليَس          ــــاًالرايا َمجـــــــَل اُهللا للبـــجع

  واُل   ـــ وللدُّنا أح٠٠ وَسَجايا            ى مشارَب شتفىوبنو األرضِ 

  اُل ـالعزمِ َسعيًا ، لتـُْدَرُك اآلم      الحرِّ أن ُيغذ َّ طُُموَح       ـــــىوعل
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رآن      سمو  وإذا آانت الصالة وقراءة الق ذ       ت سانية، فك الروح اإلن صيام   ب ا  لك ال الروح       فهوعب سمو ب دةٌ  ت

  )١٨٦(: ، يقول اإلنسانية أيضاً 

  ْك  ـــــــ  فالصِّياُم ِغذاُء ُروِح ام        ـــــــجدْد حياتـََك بالصِّي

  ْك  ـــــ  اهللاِ ، تبرَأ من قـُُروِح         ىوـداو الذي تـَشكو بِـِتق

  زوِحْك                    ـــُ نـىريقِ إل الطفى           ــــىواغنْم أويقاتِ التجلـِّ

  )١٨٧( ُ طموِحْكفى اللغوِ ، وادأْب  واشحْذ ُسُموَك عن حياة         

  ْك ــ ُسفوِحعلى  طاَل الُمقاُم          ىوارقَ الذ ُّرا وَدْع الثـَّر

ة،      ً وخاصة إذا آان هذا المكان مرتبطا     وللمكان خصوصية في تجربة السمو،       ة روحي و  بقيم ذج أو نم

ا وتحرآت             معينة آالروضة الشريفة في المدين      أو رمزية   إنساني   ورة، حيث انفعل شاعرنا به ة المن

  )١٨٨(:  يقول روحه سموًا، 

  ! ا َدخلُتـــَُه عاَد لّمـــــــــَ ولكنـّ    !      ـــــى قد طاَر منىدخلُت وقلب

  !  َسِلْمُت ـــىحت تلفِ الوجدِ ى إل        ـيدخلُت الرِّحاَب وأسلمُت نفس

  ـُوٌر وَصْمُت ـــــــــه ُيخـَيُِّم نعلي    ُم     ــــــوآاَن الُمقاُم العظيُم العظي

  وِهْمُت وهْمُت..  ذهوٌل فهـِْمُت      ولِ   ــ من جاللِ الرسىفطوََّف ب

  !  دُتــــ سجىها بروحعلي ى وأن         ىشعرُت آأن السماوات أرض

ثال             انفعالية أ وقد تتكرر تجارب     ه م ة آمحراب اآن النبوي شاعر باألم د ال داه       ً خرى عن ال م غ االنفع فيبل

اق رحب                 ى آف شاعر إل ذف بال ان، التي تق ذا المك ة له ة الرمزي وة الدالل ان    بسبب ق ة خارج حدود الزم

                           )١٨٩: ( يقول والمكان ،

  )١٩٠(ـُّ أخاديَد فوَق الُخــــــــدوْدوالدُّموُع           تخط" الُمْصطفى"هنا سجَد 
  وْد ــــــــــه اإللُه ففاَق السُّجعلي       هِ    ـــــ بإشراقـــــــــــيسجوٌد تجلـَّ

  وْد ــــــــــ  شذًا ِملؤُه نـَفحاٌت وُج   ِه      ـــــن روضــــــــسجوٌد تلبـََّث م
  وْد ــــــْودٍ َيُعــــ آلِّ َعفى وى      نق آلِّ قلبٍ     فـــــــــىيدوُر مع الدَّهر 

  دوْد ـــــ والُحي   بعيدًا وراَء الرؤ دًا       ــــــــــ بَجنـَاِني َبعيىوهاَم الَهو
  دوْد ـ  صحائَف من ِسفر َمْجدِ الُج         ــــىفطالعُت ـ والوجَد َيْحدو َخيال

  " َصالةَ  الُخلوْد"      بنورِ الجـَِهادِ      ـَُهـــــُر ُعنـْوانــــــــوقد آتَب الدَّه
  وْد                               ــــ الفتوحِ وخفُق القـَنـَا والُبنـُ   رُق      ـــــــ غور عيني بفىفأومَض 

  )١٩١( وْدــــــ تلَك الُعهى وِشْمُت ُبُروِح     اُن    ـــــــــــوآَب المكاُن وغاُب الزم



 ٩٢

ًة تخيل    وقد يكو  دة       ن السمو تجرب ى عوالم بعي شاعر إل ل ال ًة تنق ا، وتتالشى فيه     ي ا الجغرافي سقط فيه ا  ت

ا األرواح   ي فيه سافات، وتلتق ان      الم سب الزم ين يكت ك إال ح أتى  ذل ساد، وال يت دت األج  وإن تباع

ه، وهم   ـــــــــر نفسه م  ــــوالمكان داللة رمزية، مثلما تخيل الشاع      ـ ع ولدي ان م   ــــ  ج،ـالح ناسك   ا يؤدي

  )١٩٢(: يقول 

           ى سرحةِ الغْمضِ والُمنفىرأيتـُكـُما 

  ب ُمغـِْمَضا  ــــوقد يبصُر اإلنساُن بالقل                               

        جِ فهللْت    ــــــما بين الحجيـــــرأيتـُكـُ

  ِ وبالرَِّضا دُّعاءــــــ بالضراعةُ ُروحى                               

        بخفقِ وجـِيـْبـِهِ    قلبىــــــــىوجنـََّحِن

   ـىبـَِها َمَض  نحَوآـُم وى وأشَرَع نفس                              

        إليكما    و من َمقاِمىــــــفحلـَّقُت أسُم

  )١٩٤) (١٩٣(ى  بُروحِ  نـَضـَا  عنُه الكثافةَ واْنـتـََض                              

      ًا      ـــــــَُد ُمْمِعنــــرهافةُ نـُوِر اِهللا ُيْصِع

  ُه الفـََضا  ـ لىوــَطفي به وجٌد ىوَيْسِر                               

         و لربِّها   ـــــــــ الكعبة الشماَء نعنيإل

  )١٩٦) (١٩٥( رةُ  الغـََضاـم بـَِها جفى زمزَم نـُطيإل                               

     ُع شملنا      ــــــــــــاهللاِ تجمِ  عرفاتيإل

  )١٩٧( د َعَضاـــوقد بعثَر الدُّهُر الدُّروَب وق                               

      ُرَها    ـــ الروضةِ الغرَّاَء ُيشرُق فْجىإل

  )١٩٨( ا َغَضاـــــــــــ ليلهفىبأعمالنا والهمُّ                                

          ىـــ نحَوآـُم رغَم ِعلِتيلقد آنُت أسع

   القـََضا يوُن إلــــ السُّكوملُء خالياَى                               

        عزيمةً    لكْن ُعدُت أْمِضى٠٠مريٌض

  َرَضاـــُت إذ أْنِسيُت ما آاَن أْمفيوُعو                               

ا  ريخىويتحدث الشاعر من خالل نموذج تا      ين    ً  عن السمو، فيتخذ من أهل بدر نموذج ذلك ،حيث يب ل

أن األسباب والعوامل الت   تهم ب ة ي جعل اذج رفيع ة، أصحاب   و نم وبهم  مراتب عالي حين أشرقت قل

الى، ف        بيل اهللا تع سهم رخيصة في س دموا أنف ديان، وق الهم للواحد ال صوا أعم ان، وأخل وا باإليم جمع



 ٩٣

رآن    لً حياً واإلخالص والتضحية، فكانوا مثاال  وأنبل القيم، وهي اإليمان      أجمل المواقف  ما هو في الق

  )١٩٩(:  يقول ُيهتدي به في آل عصر،ً الكريم، ونموذجا

  م َمالِئُك الرَّحَمنِ       ــــــ تحفـُُّه     َل بدرِ    ــــيا بدُر هْل شهدَت أه

  رُق باإليَمانِ  ــــ قلوُبُهم تـُش       رِ  ــلطه موآبٍ من السَّنا وافى

  دِ الدَّيـَّانِ ـــ األحفىرِ          فناؤهْم ــــــــم بالنصــــِآللَّ هاماتـِه

    لينشـُقـُوا من أَرجِ الجـِنـَانِ        رٍ  ــيستبقوَن الموَت دون صب

  رآنِ ــــــُــ ومثٌل حيٌّ من الق         لكل عصرِ  يوالعصرِ هم هد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٤

  -:الصَّفاء :

و َدرانقيُض ه شرابُ و ، لك شيىُء ، وال فا ال ن َص ْصـفـُو م ـُوَّ ًا َي ـَاًء وُصف يىء  ، َصف لِّ ش ـَْوةُ آ  وَصف

  .)٢٠٠(وأْصفـَْيـتـُه الُودَّ أخلْصـتـُه  ، المودِّة واإلخاء وهو ُمُصافاةُ ، خالُصُه 

ائبة      روحية ما بين اإلن   وهو صفة للعالقة ال    ة ،        سان وغيره، بحيث ال تشوبها ش ة الروحي ق الحرآ  تعي

ة أى شريك أو عائق             ة إلى غايتها، وهى تحقيق اإلخالص       وبحيث تصل هذه الحرآ     من خالل تخلي

  .للحرآة الروحية بين اإلنسان ومعبوده أو محبوبه 

ة و            ه الروحي ا        وللصفاء أهمية فى زيادة همة اإلنسان وتصويب حرآت ا يطبعه سلوآية مم ة ال األخالقي

  .)٢٠١(بالرفعة والنبل 

ين اإلخالص                              ا ب ة م ى وجود عالق شير إل ود أن ن ا ن سمو، آم صفاء وال وهذا ما يقيم عالقة ما بين ال

ه من أى            حية  والصفاء ، فال يصفو قلب المؤمن فى حرآته الرو          إال باإلخالص هللا تعالى وصفاء نيت

فا      سنت ص ريرته ح فت س إن ص ريك، ف ت     ش ة وتحقق رت الطمأنين صفات ظه سنت ال ته ، وإذا ح

ين الظوا                  .السعادة ه وب ة بين ة روحي شاعر عالق يم ال ا يق رًا م ار         وآثي ل والنه ة اللي ة، فحرآ  هر الكوني

  .قادرة على استثارة الحرآة الروحية عند الشاعر

ا    روح آم شرق ال ٍذ ت الى، فحينئ ة هللا تع ة الربوبي ى حقيق ان ف ون يلتقي شاعر والك ر،  وال شرق الفج ي

                                                ) ٢٠٢(: وتتبدد الهموم آما يتبدد الليل، وتعرج األلباب إلى بارئها، حيث يقول 

  )٢٠٣(ْح ـــــ إشراقهِ أفـَْصفى   والفجُر          ىه َداَجــــــــ ظـُلمتفىالليُل 

   بها نحَو السَّنا األوَضْح   ي أْسَر  راَجا          ـــأللبابِ معاَن لـــــــفك

  ْح ــــ بما أَصلىرأــــ  وأصلَح ال رًا هاَجا          ـــــًا عابـــــبدََّد شك

  ْح  ـن إيمانها تْنضـــــ  فالنفُس م   األبصار منـْهاَجا         فىأشرَق 

  ْح ـــــــ أنفاسهِ َسبَّفى والصَّدُر             ىِه ناَجــــ خْفقـَِتفىوالقلُب 

ة      ى                   ويربط الشاعر بين صفاء الطبيع دل عل ذا ي انى، وه ار أن األول حافز للث روح، باعتب  وصفاء ال

ة                    اظر الطبيعي ى المن وجود عالقة ما بين الطبيعة والروح، فنحن نشعر عادةً  بارتياح، حين ننظر إل

سجام        ياح فيما نظن وجو     الجميلة ،وسبب االرت   ة من التناسق واالن رو    د حال ة وال ين الطبيع ذا   ب ح، ول

سان   اة اإلن اب حي ذى ينت ق ال سببات القل ن م سر أن م ة نف صال والقطيع و االنف سان  ه ين اإلن ب

  )٢٠٤( : والطبيعة،يقول 



 ٩٥

  ةْ ــــــ لـَُحْيظاِتِك الِعذابِ السَِّنَيفى     ٍ      ـــــــىّرٍ  سنـــ سىُّيقظةَ الفجر أ

  ةْ ـــ نـَُسْيَماِتِك اللـِّطافِ النـَِّدّيفى            ىِنعُش ُروِحفي ىْوحٍ  َيْسر َرىُّأ

   شـَُعاَعات شمسكِ الَعْسَجِدّيةْ فى      اٍء    ـــــوةٍ  وصفـــــ إشراق نشىُّأ

  ةْ هيــــ ُغّرِة الصَّباحِ الَبفى الَح           ىال ومعنــــــ من الجمى مغنىُّأ

ا  وقد يتجلى  اآن        الصفاء بصورٍة أآثر روعة فى األم ذه األم ة فى ه انى الروحي ة، ألن المع آن الديني

راقا  ر إش الرموز      ً أآث ة ب ة غني اآن الديني ة، ألن األم اآن الطبيعي ن األم اآن   م ا األم اذج ، أم والنم

صفاء المتواصل ، ويزداد ال    من خالل التأمل والتفكير      نتحصل فيها على  المعانى الروحية      ف الطبيعية

ة والع             ً تجليا روابط المادي ا        حين تتوحد الغاية لحرآة الروح، وتتخلى عن ال ر م ق األرضية، وأآث الئ

سان ساجدًا خاشعا      فى لحظات االنكسار اإلنسانى هللا تعالى يظهر ذلك  فى صالته،   ً ، حين يكون اإلن

  )٢٠٥( :آما نرى فى قوله 

  اْم    هيــــ ــــــــى بربـِـــــى وآلـِّــــــىَصلـِّ   أ     رٍف    ـــــــعٍ ُمشـــــرتفـــوقفُت بُم

  رِ األناْم    ــــــراقُ خيـــــ القلب إشفـــــــى  و      اُم    ــــ الُمقىــــــِ متناولِ َعْينفىو

  وَق الُبروْج     ــــــُت فـــفحلق٠٠َم ـــــ العظي      َم     ــــ العظيىُح ربِّـــــتُ أسبــرآع

  روَج     ــــــدأُت العـــــ ب٠٠دُت ــــ ولمَّا سج           ى تطاوَل َعزِم٠٠فلما استويُت 

  وْت   ــــ سم٠٠وُت ــــــ عل– على أى وربِّ      ِدَها     ــــ وترديــــىاَن ربـــــبسبح

  سموْت ٠٠ىوُروح٠٠ىوِفكر٠٠ى بذآر        هِ   ـــ وبتقديس٠٠٠هِ ــــــبتسبيح

                      )٢٠٦(ْه ـــــــورِ اإللـــــــــاَع نـــــ وشارفُت إشع         اَدها  ــ وأبعــــــــىوزُت نفسوجا

  )٢٠٧(  وآْه٠٠  وأٍه ٠٠آٍه" وُرـــــــــــن"فيـــ         ِه   ــــــ وْهجفـــــى النوُر ىوغيَّبِن

رة المتجددة والتوب            ى أن المغف شاعر إل ستمرة  ويشير ال ة صفاء ً           ة الم سان الروحي ة اإلن   تعطى حرآ

  )٢٠٨( : ونقاًء، يقول

           ْرــــ   ال تـُتـْبـِعِ الُخسراَن باألْخَس  د ُيغفْر    ـــاُن قــــذنُبَك يا إنس

   فمْن أْجَبْر؟ ٠٠  ومحِّصِ األمَر        ــــــىفما ذنبـِ ٌرـوال تقْل جب

  ْر     ــــــَ  ناهٍ عن الفحشاءِ والُمنـْكـ  رِّ     ــــَم بالشزَِــــهاَت أن ُيلهي

   باألطهْر  ٠٠باألمثل٠٠٠  بالبرِّ       باإلحسانِ أّماٌر ٠٠٠بالعدلِ 

  ْرــــَُوُه أآبــــن آلِّ ذنبٍ عْفـــنٍ         مـــــفثـُْب وتـُْب ولـُْذ برحم



 ٩٦

   -:اإلرادة  :א

ز الفعل آانت        يز الفعل ،فإذا لم تصل هذه القوة ا        تنقل الشعور إلى ح     قوة روحية  هى لروحية، إلى حي

ك  ) ٢٠٩(وإذا عزمت فتوآل على اهللا : ، ولذلك يقول اهللا تعالى      عزما ً  ، وإذا هبطت إلى أدنى من ذل

نفس ،     ً فصارت حديثا  ً آانت هما  ه       لل ا أن  )٢١٠(واإلرادة أول األمر ومقدمت ة   ،  وبم وة روحي  اإلرادة ق

ه                الى وحسن عبادت اهللا تع ان ب د عن         و فهى بحاجة إلى عوامل دافعة ،أهمها اإليم ه، والبع التوآل علي

شهوات       وتطفىء المعوقات التى تشد اإلنسان إلى األرض      سالم لل ق      فاعليته، وهى االست اع طري  واتب

  .    الشيطان 

ك من      ة اإلرادة، فإذا ما قويت اإلرادة       أن اإليمان يزيد فى قو     الحظه فى هذا الموضوع   ومما ن   زاد ذل

  )٢١١( : لسلوك واألخالق ، يقولقوة ا

  ا ــــ غربتهِ ُمْسـتـَأِنَسفى وعاَش           ى اإليمانِ بالعزمِ اآتَسىمن اآتَس

  )٢١٢( اــــــــــ خيُمه أن َيْعبـَِسهعلي ى   أب ا       ــــه نـَفـََسـإْن تحبسِ الُخطوُب من

  ا   ـــــــــه أوقـََسعلي إذا عدا الدهُر           ـــــــــــىمَّ بليَت وعَســــُيداوُر اله

  ا  ــــــ القلب رَسفى يقينُه آالطـَّودِ           ــىَن أســزعٍ رهــــ من فىوال ُير

  من نـُْصَرةِ اهللاِ إذا ما اْسـتـَْيأَسا     ا     ــــ غورِ الُخطوبِ قَبَسفىيبصُر 

س،          وح ة          ين يقف الشاعر على أحد المنتجعات على شاطىء األطل   يتخذ من صورة المحيط، وحرآ

ذا التصوير     وعن إرادت البحر فى أمواجه، وسيلة للتعبير عن تجربته الذاتية،        ة ، ومن خالل ه  ه القوي

                                            ) ٢١٣(: لصبر والتحدى واإلباء فيقول تبرز معالم اإلرادة القوية، التى تقوم على ا

   السرُّ       ـــىنجلفي ٠٠٠وسرِّها            ىسْل بحَرَك عن بسمت! يا موُج

                       )٢١٤( ُرـــــــــــ  بأنعمٍ ليَس لَها َحْصـ          ىد َحفِنـــرِّضا فاُهللا قـــو الــــه

   )٢١٦) (٢١٥( ُرــــــُ وَيْجـتـىــــِ  يلوُك سرَّائ          ــــىــــِ ُمْهَجتفىلكنَّ همَّ الكونِ 

  )٢١٧( ! الصَّبُرهى وَينـْـتـَى  وقْد أْهَم          هى الألواُء ال تنتىَدِرــــــــــوق

  ـُُر                                ــــ وَيفـْـتى عن الألى   ُيغِض      رِّ مروءاتـُُه   ــــــــــدُد الحـــــوم

  ُه الضُّرُّ ـــــــــ  يدأُب مهما مسَّ          ُهـــــُرِّ معاناتـــــةُ الحــــــوراح

  ُر   ـــــــــــــــمكابدٍ أنفاسُه َجْم       وُج من     ــــم  ترجوُه يايفما الذ

   ُرـــــ فأنا وأنت وَساُدنا الصخ          ٍ ـــئ شاطعلىمَل ال ر! يا موُج 



 ٩٧

ة ويشير الشاعر إلى ارتباط اإلرادة بالفاعلية اإل   ة،    نسانية، فكلما آانت اإلرادة قوي ة قوي  آانت الفاعلي

يم       ينبغى أن تقوم على اإلواإلرادة القوية فى رؤية األميرى    ان يجذر الق ان، ألن اإليم صفات،  يم وال

                                                            )٢١٨(:  يقول وأجل الصفات، حس المسلم أسمى المعانى ويضع فى

     )٢١٩ !(ــــــى وأشـَْجاِنى   وأقوُل آبَّلِن  اةَ َغيَّاِن    ــــــأشكو الزماَن َشك

  )٢٢٠(!ـى أنا الَجاِنـــى نفسعلى وأنا      !    وغفلِتَها ىوأشيُح عن نفس

  ؟   ى الولوُد؟وأيَن إيماِنى  الُعظَم    ا    ـــــاقتـُهـأيَن اإلرادُة ؟أين ط

  !؟ى أين ُبرهاِن٠٠ى أين ادِّعاِئ         ؟ى َجلِدفىأيَن انقداُح العزمِ 

   ـــــى ألسوَس باإلحسانِ أآواِن        ى خذ بيد– يا ربِّ -ىدهذه َي

ة،             ويؤآد الشاعرعلى أهمية اإليمان    وة اإلرادة من جه ز ق ه    وضبط سلوك      فى تعزي سان وأفعال اإلن

  )٢٢١(:  يقول من جهة أخرى ،

  )٢٢٣) (٢٢٢( َداَءْكــــــــــ    وتنفْس َصْع َن َرهوًا     ـْض العينيــــأغم

  اَءْك   ـــــــ   ال خيـََّب اُهللا رَج ْد      ـــواستع٠٠أل زْدـــــام

     فاإلمداُد من ربـَِك َجاَءْك      ْذ باهللا      ـــُولـ٠٠ْرـــــــــس

  اَءْك ـــــــــ  واستكمْل َعط        ىوال تقْل جاوزُت َسْبِعْيِن

  اَءْكــــــ ُمَضدََّد اُهللاــــ  س ويًا       ـــــــْض باهللا قــــوام

صوم، ألن       لشاعر أن اإلرادة تتأسس فى النفس من خالل العبادات اإلسالمية         ويبين ا  ادة ال  وأهمها عب

و  صوم يق نفس    ال روض ال ذى ي صبر، وهوال ى ال ل م عل زة     ويقت ا الغري ذب فيه شهوة، ويه ا ال  فيه

راه يحث عل ذا ن سانية، ول ة اإلن ـوالطبيع صيامــ ـ حتى ال ساــ غ اإلن و بل ـن مى ل ـن العمــ ا ، ـــ  ر عتي

                              )٢٢٤(: يقول 

                                                 ـــىنِ ُمْضنـَــ السبعيفى   وأنَت       اُم   ــــَك الصِّيــــُقالوا َسُيتـِْعب

  )٢٢٥( القلَب أْمنـَا    وَيحُبو٠٠ ى  َعزِم      ن    ــــدُّ مـــــفأجبُت بل َسَيشُُ

  )٢٢٦(   ــــى  وأقـْنىـــــ أَغنىذــــــ  لل     وامتثاًال     ٠٠وَصْبرًا٠٠ِذآرًا

          ى وَمْبنى معن٠٠ ىوــــــ   بالق         ُروحًا وجسمًا ٠٠ ىويمدُّن

  اــا    ُمطمِئنـَــــ  لتـَحيــــًى   تـُق    ةٌ فُصمُه     فيــعا"رمضاُن "
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   -:الوطنية  :א

ذى ن   وطن ال ن ال ي م ان     وه ـََن بالمك ه ، َوَوط سان ومحل ْوِطُن اإلن و َم ه ، وه يم ب ام ،  ق ـََن أق وأْوط
ـَا  ذه َوطـَن ـَُه  اتخ ذا أى اتخ  ً وأْوطـَن ذا وآ الٌن أرض آ ـََن ف ال أْوط ال، يق سكناً ذها مح ا  ً وم يم فيه يق

ه         ً واستوطنتـَُها أى اتخذتها وطنا    ً وطيناُت األرض ووطـَنـْتـَُها ت   ،َوأْوطـَنـْ ام ب ام ق ،أما الَمَواِطُن فكل مق
  .اإلنسان ألمر فهو َمَوِطٌن له 

زة                        وطن  غري ه فحب ال ة من غريزت  ومن خالل ذلك نجد أن هناك عالقة بين اإلنسان والوطن نابع
ساني اء  ة إن ذل والعط ضحية، وحب الب نا حب الت ى نفوس ا، وتغرس ف ا بأوطانن و تربطن الوطن ه ، ف

ان حب              ذا آ ده ، وله ه وتقالي ه وعادات مسقط رأس اإلنسان وموضع إقامته واستقراره ، وإطار لثقافت
   .)٢٢٧(الوطن غريزة إنسانية  

ة وتضحية،           فهى أوسع من ذلك وأسمى درجة ً      : ية   أما الوطن  اء، وثقاف ،  ألن الوطنية مسئولية وانتم
ديثا  د أخذت هذا المفهوم الو    ومبدأ وقيمة، وق   شعوب      ً اسع ح ة       حين انفصلت ال ا بقطع  واستقل آل منه

ٍة      ادات، أو ثقاف ا      من الجغرافيا، أو بمجموعة من الع ة فرق إن ثم ذا ف ات ،وله ا   ً من الثقاف ين الجغرافي ب
ا الجغرافي      سان واألرض، أم ين اإلن ة ب ة حميم اج عالق و نت الوطن ه وطن، ف ن  وال ة م ى قطع ا فه

  .)٢٢٨(ة معينة  ومواصفات مناخياألرض ذات تضاريس
  واعتقادًا ً ر بهاء الدين األميرى رحمه اهللا ليشمل العروبة ثقافة        ويتسع مفهوم الوطنية عند الشاعر عم     

ة    الم لغ ذلك اإلس ى ب ه        ً ونعن وم أمت ك هم ى ذل دخل ف ين ي ر ح سع أآث د يت دًة، وق ضاياها وعقي  وق
  . المصيرية

أآيده على أهمية اإلسالم فى المشروع    ويتناول الشاعر قضايا أمته من منظور إسالمى، من خالل ت        
  .الحضارى العربى من جهة، ومشروع المقاومة من جهة أخرى 

الوطن ه ب ى عالقت شاعر ف ق ال روينطل ة جزءًامت  من خالل ِفَك ه يجعل العروب ة، حيث إن  من وازن
ين   ومسئولية، فليس ث فيجعل من مفهوم الوطنية ثقافة ً    العقيدة فى مفهوم واحد ،     ة  مة انفصال ب العروب

ى                   سفر إل دعوات، وال واإلسالم، والشاعر ال ينثنى عن تغنيه بالعرب والعروبة، وال يمل عن قبول ال
باتها الوط  ى مناس شارآة ف ة، للم بالد المختلف ه ال ر قامت بدعوت ث إن الجزائ ة، حي االت ني ى احتف  إل

ذآرى، وص          ذه ال ون به شاعر   الذآرى األولى لثورتها اإلسالمية الظافرة، وصلى المحتفل م ال لى معه
  .)٢٣٠(،وهناك أنشد رحمه اهللا تعالى )٢٢٩(" آتشاو"فى جامع 

    ٠٠٠يجلجُل الحُق 

   ٠٠٠ذان واألآواُن أ

     ٠٠٠٠ إيمان بأنَّ آيةَ هذا النصر
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ون   دعوين قومي ين الم ان ب ينوآ نهم  ،ودار ب الى وبي ه اهللا تع شاعر رحم ث ال وار وأحادي ول  ح  ح

شاعر  لنصر المجيد، حيث أصر      ا عوامل ى تمسكه بع     ال ا        عل ا مقوم ه وإسالمه، باعتبارهم من   ً روبت

   )٢٣١(: النصر،حيث يقول الشعوب بمقومات النصر،وألنهما يعززان إرادة 

  داُنـــمروءاٌت وُوْج  وموطٌن و  إنـَّها َرحٌم     : قـُلنـَا " العروبةَ "قالوا

  اةِ ،فإسالٌم وقـُرآُن     ــــالحيُر لنا         درَب ـــدىُّ المنيــــدةُ والَهـأما العقي

  اٌس وألواُن   ـــ َسَماَحِتَها        وعدِلها الفذ ُّ، أجنفىةٌ  قد تآخْت ــــوِشْرَع

  اٌن وإحساُن              ــــــإيم:   لُه َجناحانِ    ور ُيْحيى جـِسَم حاِملهِ   ــقلٌب من الن

  )٢٣٢(انِ إنساُن ـ اإلنسىوشاَد مجُد بن        اراٌت بُمْحـتـَدَِِهاـــــاهْت حضــإذا تب

  اُن   ــــورافُع الصرحِ ما داناُه بني    ِه    ــــــ ُممتدِّ عالِمفىزِّ ـــــفِذروةُ الع

    أمرًا حكيمًا، وشأنًا دونُه الشأُن       ُه   ــــاُه وأبدَعــــ، أنماهللا " ٌدمحم"

   ْن َيرَعاُه َديَّاُنـــ والديُن أجدُر م       ا  ــلَّ ربُُّهَمـــوٌل جــــــرسالةٌ ورس

شديد     ه ال ه حرص اهر وطنيت ن مظ رق       وم ا داء التف رق له دة، وال يتط ة موح ه قوي رى أمت أن ي  ب

ة   ً ات، ويختار ألفاظا يبدع صورًا وعباره والضعف، لذا نجد   ل آلم ون "مث ا صورة    "أفي شكل به ، وي

داعيات              لهذا الداء بغية تشكيل موقف أخالق       قبيحة   ة ت ة، لمواجه لوآية جميل ى، أو إحداث استجابة س

  .هذا الداء العضال  

ى العالج              ،فهى ً  أن األمة مريضة مرضاً مرآبا     ويرى درتهم عل دعون بق ر، والم داء التبعث  مريضة ب

داء الغف           سلط ،والمخلصون مصابون ب شاعر           مصابون بداء الت رى ال ا ي ذه األمراض آم ة، وه هى   ل

ات النه يسمعوق شاعر  ضة، ول ل إن ال ك فحسب ب ذى   ذل م ال رارة األل شعرنا بم ه ي ن خالل أبيات م

ة   التى سادت العالم فى حقبة من الحقب بكل  مزق هذه األمة المسلمة وتبعثرها      على ت ينتابه، وة وأمان   ق

                                                  )٢٣٣( :يقول 

  )٢٣٤(ا ـــ   وما الحياةُ ما َرونـَُه    اة   ـ الحيفـــــىيا ربِّ ما أنا 

  ا                              ـــــراُب            أم الُمنى مجنـُونـَُهــَ الصَّواُب أم الّسهىأ

  )٢٣٥( زونـَُهاــاَى            من السُّهول ُحــما لي قد اْجـتذَبْت ُخط

  ا                                             ــونـَُهـ    شوؤنـَُها وشـُُجــدوُر         تى رأسفىفألرُض 

  ا    ــــُرونـَُهــــــ     للنـِّطاحِ قـُ زَّْت     ــــــوُمنـَِغَصاُت الُحرِّ ُه

                    )٢٣٦( اـــــــونـَُهفي أونـَىـــ  وال رِ        ـــــةٌ داُء التـَّبعثـــــلي أم

  ا                 ـطاُعونـَُه٠٠  من داِئها   ا      ـــــ عالَجهوُنــــــوالمدَّع
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  )٢٣٧(ا ـ الَمْعَمَعانِ  ُرآونـَُهفى   ا         ـــا أوَدى بـَِهــــوشعوُره

  غـَِفلوا، وِتلَك ُحُصونـَُها       وأيَن ُهم؟        ٠٠والمخلُصوَن

  اــا   مأمونـَُهــــََه وخان  داةِ        ــــم بالُعـــــهعليُملئـَْت 

ه    شتعلة              ومن مظاهر عروبت ار الم تم بالن ه ويه ضايا أمت تم بق ه يه ا أوار فى أنحاء              أن دأ له  التى ال يه

س  و ال ي ى، وه وطن العرب سليم، فاالضطرابات    ال اء والت ر الرج دعاء وغي ر ال ىء غي ل ش تطيع فع

  )                                                               ٢٣٨(:  يقول ى بالد الشام يتصاعد سعارها ،فوالفتن، والمواجهات 

  )٢٣٩ (اـبالدُّموع شؤونـَُه    المَحاجـِرِ         فىيا ربِّ أجَّْت 

  ا    ـــ     والجالُل َيُرونـَُه   ةُ الغراُء نوٌر    ـــــوالروض

       اـ    المرسالُت ُجفونـَُه  وُن     ــى ، والعيـــوأنا أصل

   والعيوُن  ُسجونـَُها       ا ودارْت    ــــحارْت بنظرِته

صائده   تقض مضجعه ،ورغم الشكوى الدافعة فى أ      ً وآالما ً الشاعر جراحا   وُيظهر  من  شعاره وفى ق

ة واإل      ين العربي ه    المصاب الجلل التى أصاب األمت شاعر رحم ا سالمية ،إال أن ال صبر   اهللا دع ى ال  إل

دة والتع   ى الوح دحار     وإل دم االن وض وع ل النه ن أج ى ،م ر،    اون العرب ة والقه ا بالهزيم والرض

وف د   والوق شاعر ابتع صهيونى ، فال صليبى ال تالل ال صدى لإلح روح   والت ل ال ن قت صائده ع ى ق ف

ة ه ح  المعنوي ل إن سلمة، ب شعوب الم دى ال وة   ل ستطاع  دع در الم شعوباول ق ذه ال صبر  ه ى ال  إل

  )٢٤٠(:  يقول والوحدة والترابط ،

   أعمق الُعُمقِ     فى والخطُب من قلبنا     ا    ـــبلى نـُِكبنـَا بما قْد ناَب أمتـُنـَ

  قِ ــــــى طبـــ علٌق يأتىــــ  وإنـَُّه طب     داٌر ودائرةٌ  ــال يأَس فالحرُب أق

  تـَِلقِ ُم مّزْق ظالَم الليلِ وائـْــــ  يا نـَج ٍد نبأٌ      ـــ غفـــــىمكبـَّلوَن ولكْن 

  )٢٤١(ذًى من العزم تـَطوى شـُقةَ اللَحقِ  ُج      َدِمنـَا    فى ،وللقرآن ىلسنا نـُبال

  قِ ـــــَ رغَم الصِّعابِ واإلعدادِ والسَّـب     المِ طالُعنـَا   ـغدًا َسُيشرُق باإلس

ذه القضية مس                ر، وُيعطى ه احة واسعة فى    ويتناول الشاعر القضية الفلسطينية باهتمام منقطع النظي

عره، متخ ا ش زًا وعنوان صى رم سجد األق سطين، ً ذًا الم سطين لفل شاعر لفل ى حب ال دلل عل ذا ي  وه

لى  د ص سرى محم ضا وم لم ، وأي ه وس ة    ً  اهللا علي شروع المقاوم ى م المى ف اه إس ق اتج دف خل به
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دأ الت        ويعززالدافع سالمية، ليرفع بذلك سقف األهداف    العربية واإل   التى   ضحية، ويزيد فى الحافز لمب

       )٢٤٢(: هى عنوان النصر وسبب التمكين ، فيقول 

  قِ  ــو َهاآَها ، ِحلقًا ُشدت إلى ِحل   اَت َيدًا       ــــــــــيا مغرَب الُعربِ واإلسالمِ ه

                             )٢٤٣(قِ ـــــــــ ِذآرى من اإليمان واألل         تحيى ونحيى إلسراء الرسول وللمعراج  

  واألرقِ     ِ  وفى المحاجر وخُز الهّم    اَء لها     ـــــراٌح ال شفـــــــــوفى الَحنايا ج

  )٢٤٤(قِ ـــــوفى فلسطيَن الفتُك والزََّه         زرةٌ    ــــــٌل ومجــــدُس نهٌب وتنكيــــفالق

  )٢٤٥( من اليهودِ ُعراُم الَبغى والشـََّبقِ      يلوِّثـُُه      " األقصى "ُد الحرمـــــــوالمسج

  قِ ـــــ الكفاحِ ، َجلَجَل أمُر اهللاِ أْن أِف      ى   ــــ علــــــييا عالَم الُعربِ واإلسالم ح

دأ العقي         ززًا مب ة واإلسالمية مع ين العربي دة من   وتناول الشاعر األسباب التى أدت إلى ضعف األمت

اب اهللا وسنة رسوله              خالل إيضاح مدى الضعف والوهن الذى أصاب اإلنسانية عندما تخلت عن آت

ذى أصابها فى آل مناسبة                     ،صلى اهللا عليه وسلم    ل ال ذا الخل سانية ه شاعر أن يظهر لإلن  ويحاول ال

ة ا            ،والشاعر آلما مرعلى ذآرى أو      يدعونه إليها    ذه األم ل  مناسبة إسالمية تحدث عن مصاب ه لجل

  )٢٤٦(:  يقول ا وبالتالى فى آل شئون حياته، فى دينه

  َرى     ـــــتعاوُدنـَا الذ ِّآَرى وما أخلَد الذ ِّآ

  َرى ــا المبعوُث بالرحمة الكـُبـوصاحُبه                                 

            ًا      ـــــراَيا ، ُمتمَِّمــــرًا للبــــــِسراَجًا ُمني

  َرى  ـالقِ الورى ، تاليًا ذآــــــمكارَم أخ                                 

        مِّ زأرةُ   ــــ ولله٠٠مع الذ ِّآَرى ً وحيدا

  )٢٤٨) (٢٤٧( َراــــََصُخوٍب َيؤُج الرَّوَع من أْزِلَها ضـ                                 

         رِ دائٌب    ـــــــــى فتُك التـَّنـَاحــــوفى أمَِّت

  )٢٤٩( روٌس، إلى الُخْسرانِ َيأُطُرَها أطَراــض                                 

       ى  ـــى وُمهجتــــوفى بلدى واُجْرَح قلب

  )٢٥٠( َرىــــــعلى بلدى َغشـٌْم تفاقَم واستش                                 

  وارُم َبْغيِّهِ  ـــــَصدَّْت ــــَم واحتــــــتحكـَّ

  م آـُفَرا     ــــرَّ الناَس ُيورُدُهـــذ َّوجـــوش                                 
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                                                                          وَءى ُيرّبى ُمَضلًال  ــــى السَّــــفجيٌل عل

   ُعْسَرا  فى َيكـَْدُح القهَروشعٌب ُيعاِنى                                   

       ا   ـــا نصُب َسْعيهـــــوشرِذمةٌ أغراُضه

  )٢٥١( ى وتلقـَُف ما أذَرىـــــــئ للَباِغـــتطأط                                 

  احِ الجَّدارةُ والدَّعةُ     ـــــوغابْت عن السَّ

  َد واألْمَرا   ــــــــالقيادةُ من ال يملُك الرُّش                                 

  ُم     ـــــــالُص هللا صفــَُّهــــولو جمَع اإلخ

         راـــــرًا ُطْهــــــم وَزاَدُهم ُطْهـــلَصفـَاُه                                 

راه         وبعد أن تناول الشاعر مصاب أمته      ات      وهمومها ،وحاالت التفكك والتناحر والهزيمة، ن  فى أبي

ه ويتحسر      اد أمت سبق ا   أخرى  يبكى أمج ى ال د، وعل ة، ويتحسر     على المجد التلي ذه األم ان له ذى آ ل

ةٍ  س    ً أيضا اريخ أم الم فى   على العظماء والعلماء والحكماء، الذين سطروا بأحرف من نور ت ادت الع

  )٢٥٢(:  يقول يوم من األيام ،

  زَّةً وإَباَء   ــــ التاريخِ تـُشرُق ع    ن     ـــا ُصحٌف مــــهذى الرماُل آأنـََّه

  راَء   ـــــْ أيَّاَم شاَدْت ساَدْت الغب   ى التى       ـــــةُ الُمثلـــــيادهُر أيَن األم

  م وأفاَء  ـــــَبُهِه،وأثاـــــ   لنـََوال  اَدُه      ـــــُد اهللا حَث عبـــــُد مجـــالمج

  اَء   ـــــــللعالم الُعلماَء والُحكم       الِ وأبدعْت    ـــــــفتنافسْت ِهَمُم الرِّج

   تـُنبُت الُعظماَء-جنـَّاُت عدنٍ        شامخاتِ ُصُروِحها     فىوبنْت ذرًى 

سلمة   ألعداء ضد ه  ويبين الشاعر أن سبب انتكاسة هذه األمة المؤامرات التى حاآها ا          ة الم  ٠ذه األم

  )٢٥٣ (:يقول 

  )٢٥٤( اـــ وتلْجلَجيَر الدعاُء بخافق َحِص   ا    ـ َشجيماذا أقوُل وملُء أنفاس

  اإلسالمِ طحنًا دونـَُه َموُت الفـَُجا     دارْت َرَحى األرزاُء تطحُن أمةَ     

  ا    ــــوَجـــأْه ُيدِمُر    آيٌد ُيبيَُّت آــيم     ـ َهَجَماِتهفى ُيأعداؤَها والبغ

  ُغ ما يكوُن تـَدرَُّجا   ـــــوالفتُك أبل      ا   ــه تفتيَت-تَدرَُّجًا–يستهدفوَن 

  رَجا ـــــــهذا بها أوَدى وذاَك تـَف  ةً      ـــوالحكُم أدواٌر وتلعُب قسم



 ١٠٣

ش  رى ال ك   وي احر والتفك ضعف والتن م ال المية، ف    اعر رغ ة واإلس ين العربي اب األمت ذي أص ي  ال

بالد                  الماضي نموذجًا للخالص من الواقع الذي تعيشه األمة اإلسالمية، وهو لذلك يعيش حلم عودة ال

  )٢٥٥(: اإلسالمية المحتلة إلى ديار اإلسالم، حيث يقول 

    آنتِ مْذ آنتِ َمنارًا للُعلى    ا    ــــــلك يا تطواُن ممدودةَ الثـَّن

   بارَك اُهللا الجهاَد األنـْبـَال       ُدمًا  ــ قـُمضىسدِّدى المنهَج وا

  َداُه َجلَجال ــــ  قدرِ اهللاِ َص  ْن     ــــــحِ ومــــأذ ََّن القـُرآُن للفت

  َرِئبـَّـًا هلـَّال ـْ  عقَل إال ُمشـ  َب وال    ــــزَّحُف فال قلــــــــبدأ ال

   اقًا َعالالمِ خفـَّــ علَم اإلس      غدًا المجَد "سبتةَ "فىَسنـََرى 

ة                   و نوه الشا   دول األجنبي ه ال سعى إلي ذي ت ى التكالب ال ه إل ى مصالح       عر آثيرًا في أبيات سيطرة عل  لل

ؤتمر              سالم   المسلمين وخيرات بالدهم، مظهرًا تداعيات الدول غير المنحازة، التي دعت إلى عقد م  لل

 وانتهاب خيراته، وتسخير    العالم المتنافستين للسيطرة على     بين القوتين الخطيرتين   ً ليكّون آتلًة وسطا  

  .له ً مكانا" باندونغ"، واختارت مدينة شعوبه

ؤتمرين                          وقد   ة تمحص أمر الم صيدة التالي د من األحالم ،والق اد تع ، ...عقدت عليه آمال جسام، تك

  )٢٥٦( : ة،  يقول ـــــة واألمة اإلسالميـــض مصائب اإلنسانيـــرض بعــــوتستع

     ذرةً     ــــمع"باندونَغ" فىقادةَ الشرقِ  يا
  ذَ ُر ــــْم َحـــــإن شاَب آمالَي الكـُْبَرى بك                                       

      ـُْم     ــــِدنـَا بـِكــــــما َمَضى من َعْهفيفإنَّ 
  ـَُر ــــــــــرٍ درٌس وُمْعـتـَبـــ بصلكلِّ ذى                                       

        ٌر   ـــــــــٌم به ِسَيـــــــِسجـِلُّ أقواِلكم ضخ
  ُر ــــــى ولكنَّ ِسفـَْر الفعلِ ُمْخـتـََصـ شتـَّ                                      

         ُم  ـــــــُ ال أرى لكـىـــــوأَعَضُل الدَّاِء أنـِّ
  ُر ــــآعبٍة َحولـََها التـَّطـَْواُف َينـَْحِصمن                                        

     اَعُهْم َصنـََمًا    ـــذُ وا أطمــم تـَِخـــُأقطاُبكـ
  ُروا ــــــَدْوا وما َستــأوحى إليهْم بما أْب                                       

     ًا      ـــــالُه ُمنتِشيــــى ليـــــ علىــــآلٌّ ُيغن
  ُروا ـ وما شـََع ليلهِ الدَّاجىفىوالشـَّرُق                                        

      رتـَقـٌَب     ـــوَل مــــيا قادةَ الشـَّرقِ إنَّ اله
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  ُر ــــــــــفالشرُّ ُمْحـتـَِدٌم والويُل ُمْسـتـَِع                                       
         َدأٍب    ىفرٍ وــــ مكفىوالغرُب يعمُل 

  ُر   ــــــُم َبَصــــــــ ذلكـُفىْم ولُه لمْحِوآـُ                                       
        الغربِ قوٌم وَعوا ما َيْبـتـَغـُوَن وما     فى

  ُروا ـــ إنجاز ما نـَظفىَونـَْوا عن الجـِدِّ                                        

ادة العرب       اب العظيم اعر لهذا المص  ويأسف الش  ون بمصاب       الذي أصاب ق ذين أصبحوا ال يكترث  ال

  )٢٥٧(:  يقول م الغرب للمسلمين في آل مكان، شعوبهم ،وبالدمار الذي يحمله عال

  َوَزُر ــــُد والــــروَن فأيَن الرِّفـــــــ يستعم      والغاصبوَن بالَد الناسِ ما فتئـُوا 

  َوُر ــــراُض والخـَـــ والَجْهُل والفقُر واألم      ِ أْضَواَها تـَُبلـُُدَها  سوائُم الشـَّرق

   الـِّتيهِ لن تـَْعرفـُوا ـ واهللاِ ـ ما الظـَّفـَُر      فىُم    ـــــُا لقومي إذا ظلـَّْت ذواتـُكـفي

  ُرـــُا لجَّْت السُّـتـــــسِ َمْهَمــْ الحقُّ آالشـَّم     ا  ــَما بالَمآدبِ واألحفالِ نـَْهَضتـُنـ

ي            تهم الت ن أزم روج م واقعهم، والخ وض ب ى النه ثهم عل اس وح م الن حذ هم شاعر ش اول ال ويح

د للخروج من                         سبيل الوحي اره ال الى، باعتب اد في سبيل اهللا تع يعيشونها، ويستنهض همهم نحو الجه

ل  لك  إن اإلسالم هو الحل    ال نفسه تقول  حالة الضعف والوهن، واالنتفاض في وجه األعداء، وآأن ح        

  )٢٥٨(:  يقول ما تعانيه األمة اإلسالمية، 

  ُر  ـ اآلفاقِ ليَس لُه يوَم الَوغى خـَط        فـــىقرُع الطـُُّبولِ وإْن َدوَّى وجلجَل 

  ُرــــــغيُر الكفاحِ فما ُيْجِدْيِه مؤتـم   جتـَثُّ شأفـَتـَُه       الناس ال َيفىوالَضعُف 

  ما مضى وعظـٌ  وُمزَدجُر فيأليس       ْد َمضى من ُهْونِ أنفِسنـَا    آفى الذي ق

  ُروا ـــــــي َصَبـــةٌ          وُعدَّةٌ وَعِديٌد لأللــــاٌن ومعرفـــــإيم: دِ ــدعائُم المج

ا         سلمين بتحقيقه سيا    وتظل وحدة األمة أمًال للشاعر ويطالب الم م ال رقتهم وتفككه سي، إال أن  رغم ف

ةعو دة الحقيق ل الوح شترك  ام م الم اريخ ،واله ة والت دة اإلسالمية، واللغ ا العقي ة أهمه زال قائم ا ت  م

ا آالب  ل تجعلن ذه العوام تعمار، فه ده االس ذي ول ان المرصوص،ال ا ني ضا، وم ضه بع شد بع ذي ي   ال

الى        اس من بعضه           الكرب إال ابتالء من اهللا تع وب الن ه قل ى الحب      ليقرب ب م عل بعض، ويجمعه م ال

  )٢٥٩(:  والسعادة في الدنيا واآلخرة، وفي ذلك يقول والود
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  بِ    ــــــن الَغَضـــــ    َمضاُؤها قـُدَّ م  ٍة       ـــــونحُن ما نحُن ُسوى أّم

  ى َدْربِ   ــــــــــوالجـِدُّ من َدْربٍ إل       ى     ــ الُعلفى توزَّعْت رْآـَبانـَُها 

  َب بالشـَّعبِ          ـــــــنـَْدبٍ َيُشدُّ الشـَّع   نٍ          ــــْوِطــــَملكنـَّنَـَا من َمْعِدنِ 

  رَّبِ ــــــَدةِ الـــــــــ     ِزناُدُه من َوْح  دٍ      ـــــــنـَقـَْدُح من ُمنطلقٍ واح

   الكـَْربِ فى النـُّْعَمى وفـىاإلسالمِ        َن     ــــورٍ مـــعلى ُهَدى اهللاِ ون

   َرآبِ فىاَن ـــــــــْجَمُع الرُّآبفيـــ         ًا    ــــقد َينـِْزُل الَخطُب بنا فادح

  ـْبِ ــن القـُطــــى بـٌُد مــــ ما للرَّح      مسافاِتنـَا      " األقصى"ُيقـَرُِّب 

  ى الخـَطبِ ـــــــُد اَهللا علـــــ  ونـَْحَم   ا       ـــاتًا لنـوتـَْجَمُع القدُس شـَتـَ

  ْربِ ـــــْربِ بالُعــــ تـَْصَهُر غيَر الُع      ا     ــــ َعزِمَهفىوَجذوةُ القرآنِ 

الى        المسجد ا   ً  وخصوصا بالقضية الفلسطينية آثيراً   و شغل الشاعر   ه اهللا تع ري رحم  ألقصى، واألمي

ما هو من الرجال الذين     لم يكن مجرد شاعر آتب أشعارًا يواسي بها الشعب الفلسطيني لما أصابه، إن            

رب   ي ح ارآوا ف اربوا وش شعره م،١٩٤٨ح سبة ل ا بالن وطني    أم شعر ال ن ال الكثير م ارك ب د ش  فق

سطيني خاصة                والجهادي، شعب الفل ة وال ة اإلسالمية عام ذي يحث األم ة،        ال اد والمقاوم ى الجه  عل

ي انتفاض       ضورًا ف شارآة ح ذه الم بين، وازدادت ه ود الغاص د اليه س ض شعب الفل ام ة ال طيني ع

  )٢٦٠(:  يقول م ،١٩٨٧

       راها       ــــن َيـــــــرى مـــــد َيــــــوفلسطيُن ق

  ودِ     ــــــــزِّ الصُّعــــد عـــــذ ُّلِّ بعــــ ِحطـَّةَ ال                                       

  رُّوحِ والرساالتِ واإلنجيلِ        ــــطُ الــــــــَِمهبـ

  ودِ    ــــــُر الُمُهـــــحِ خيـــــالمسي دــــــــــَمه                                        

            ّدى   ـــــنِ الُمفــــادقِ األميـــــِرُج الصَّـــــمع

  دِ        ــــــٍ وتـَلي ارفــــقِ طــــــــُد الخلـــــــــسي                                        

        سٍ     ــــــةُ نـَْفــــا ُحشاشـــــــهفيٍر ـــــآلُّ شب

  ودِ ــــــاُم ُسُجــــــــا َمقــــهفينٍ ـــــــآلُّ ُرآ                                        

        فى" رـــــالمكبـِّ "فىَدى َرنَّ ـــوالصَّ

  دِ  هيـــــْدَو آلِّ َشــــــزَّحفِ َشــــــتكبيرةِ ال                                        

       ا    ـــاهـــــوا لـَظـــــوَّاُد خاضــــــأيَن أيَن القـُ

  ودِ  ــــــَُدا بالُجنـــــَِل العــــوا َجحفــــــ ورُم                                       
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         رقِ  ــــــعِ البـــــرْينَ آلمــــودِ الُمظفـَّـــالجنب

  ودِ ؟ ــــِف الرُّعـــم آقصـــــًا وهــــــــــزحف                                        

     خ ـاريــةِ والتــــ الحقيقفىُن ـــما فلسطي

  دِ ــــــهيــــالَج    اِدــــــــهـــجـــال إال إرُث                                         

       رنـَا  ــــــا فُشِطــــــَالْت أحوالنــــــــــآيَف ح

  وَم عيدِ ــــــزْل يــــُد لم يـــوالعي" القدَس"                                       

  "   اـــــــعك"و" يافا"و"اــــــحيف"وَرَمْينا 

  ودِ ـــــومِ الحقـــــذ ُّّل للنـَّهــةَ الــــــــــُطعم                                        

  وَّى ــــــــــوُت ســوالم! اَم ــــونـُسيُغ الطع

  !دِ ؟ـــــْرِّْعِديــــاعِ والــــــــبين حتِف الشـُّج                                        

  "       الَمْهِد"وَيْحمي ِحمى"قصىاأل"من ُيجيُر

  دِ ـــــــارِ الَمشيـــــْرَح الفـَخـَــــــوَيْرَعى َص                                        

  ومِ   ـــــــــرفِ الَمثـْلـــــمْن ُيلبِّي استغاثةَ الش

  ! ؟..ودِ ــــُر اليهـــــــــهِ َيعيُث فـُْج                                        فيــــــــــ

شعب                شر ال  ويتفاءل الشاعر بالنصر، رغم آل الجراحات واآلالم التي أصابت األمة اإلسالمية، ويب

                )٢٦١(: الفلسطيني بالنصر إن شاء اهللا، ألنه صاحب الحق، حيث يقول 

  ...                                         ِمَن اهللاِ 

  ...                                       قداِرهِ  ِمْن أ

  َجلَّ قـَْدرُُُه 

   تنزََّل هذا الفتُح                                      

  ...                              نـَْصرُُُه .. فالنـَّصُر 

  ...                                        وِمْن َحْوِلهِ 

  ...                                         ِ ِمْن طْوِله

   ُحكِمهِ                     فىوِحكَمِتهِ .. وبأْمِرهِ 

  ...                                          تـَمَّ أْمُرُه 

  وُأفـْقـًَا ،                          .. وإنَّ لُه ُعْمقـًَا 

                      ...    على مدًى مَن الدَّهرِ 
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  ...                                  لن يرتدَّ 

  ...  فْجُرُه قد ذَ رَّ

  وانِطالقـَُه .. وإنَّ لُه إشراقَـَُه 

  ... أْوقـَفـْنـَاُه : وَمْن قاَل 

  فالَجْهُل ِوْزُرُه 

  ولكنـََّها اآلَجاُل 

  لليومِ حقـُُّه 

  وللغدِ 

  ملَء السعىِّ والوعىِّ 

  ُه أْزُر

  ُيِعُد الحصيُف  

  الثاقُب الرأىِ 

  عزَمُه 

   الغيبِ  ِسرُُّهفىلموعده  المرصودِ  

  على ثقةٍ 

  آالّراسخِ الطـَّودِ 

  إنـَُّه سيأتي 

  وفى اإلّبانِ  

  يزَحُف آرُُّه 

أحرف من                            ه اهللا ب دة في سبيل اهللا، حيث سجل رحم سلمة المجاه رأة الم شاعر دور الم  ولم ينس ال

غ   )سناء محيدلى ( عرية يثني فيها على الشهيدة   نور، أبيات ش   ، الفتاة اللبنانية المسلمة، التي آانت تبل

ة سيارات إسرائيلية                  المتفجرات، قافل من العمر سبعة عشر عامًا، يوم اخترقت بسيارتها المشحونة ب

ل                ا   حربية، ففجرتها وقتلت العشرات ،ثم لقيت وجه ربها سعيدة بإذن اهللا، وآانت قد آتبت قبي  عمليته

ة                  الفدائية الجريئة رسالة ألمها، تحيى فيها حسن تربيتها، وتبارك لها بما قامت به في سبيل اهللا، مهيب

  . بشبان األمة العربية المؤمنين أن يقتدوا بها 

ه اهللا،               وآان الداعي من وراء آتابة هذه األبيات ،هو زيارة أحد أصدقائه، أثناء مكوث األميري رحم

اء    ر إلحي ي قط ه        ف ال ل ذي ق ات، ال ب الخريج ا مكت اه إليهم عرية، دع سية ش ي   :أم رأت ف ل ق  ه
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ة "جريدة ا         " الراي ى أمه ناء إل شهيدة س اب ال ًا لإلطالع                  ؟ آت م يجد وقت ه ل ري أسفه، ألن دي األمي ، فأب

اب،  ى الكت ه عل دة، وأطلع ذ صديقه الجري ه، فأخ سيته علي ي أم ه ف ق علي ح أن يعل ان  وأل ا آ ، وبينم

ه اهللا ري رحم دق      األمي ين الفن سيارة ب ي ال ا ف م أآمله ى، ث ات األول جل األبي ه، س دي ثياب  يرت

  )٢٦٢(: والجامعة،فجاءت مرتجلة على السجية، ولكنها تعبر عن أحاسيس الشاعر، حيث يقول 

  قرأُت آتاَب السَّنا

  ...           من سناْء 

  ... إلى ُأّمها 

   واْحتـََبْسُت البكاْء                      

  ...شيُد بها تـُ

  ...              بـَِجنـَى غرِسها 

  ...تـَُهنـِّـئـَُها 

   ُمقامِ العزاْء                        فى

  ...         وإخوانـَها ... وتدعو ذويها 

  ... وآلَّ النساْء . ِ.وآلَّ الرجال

  إلى المجدِ 

  ...  حرب أعداِئنـَا فى

   .. واقـِْتداْء... إلى تضحيات ُهدًى 

  "سناُء "

  ...  انِتماًء ولسُت أسّمى

  : ولكْن أقوُل 

  ... عروَس السَّماْء 

  ... !فال ِللَجنوبِ 

  ... !وال للشِّمالِ 

   ١...وال ِللتـُرابِ 

  ... !وال للفداءْ 

  ...تـَبـَيـَّنـُْت ُروَحكِ 

  ما آتْبتِ في
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  ومن وْحيِ قلبكِ 

  ... ِ الصَّفاْء وحى

  نـَْبُت الُهدى تـَبـَيـَّنـُْت أنـَّكِ 

  ... ُهدى اهللاِ 

  ...نـَْبُت السَّنا والسَّناْء 

  وَبْذلـُكِ للنـَّفسِ 

  ... هللاِ آانَ 

  ... ِ فـَُبشـَْراك

  ... إن صحَّ منـِّي الرَّجاْء 

  بـَِمقـَْعدِ صدقٍ  

  ...  ِظلِّ َعْرشٍ فىو

  ... اءِ فيمع األص

  ...مع األنبياْء 

ا                  ويتناول األميري رحمه اهللا، دو     صيدة عنوانه اد  بق د أش سلمة في شعره، فق سطينية الم ر المرأة الفل

ستعجلة " ة م ى      " برقي ي أعل ط ،ف شرق األوس دة ال شرت جري ي ن دة ،الت سطينية المجاه اة الفل ،بالفت

دد     ى من الع ـ ـ   ١٤٠٨ من شوال   ١٩،المؤرخ في    "٣٤٧٥"صفحتها األول  بخط  م،١٩٨٨\٦\ ٣ه

  -:  ما يليعريض وطويل على عرض الصفحة 

ا      ام الكنيست، تنفذها فتاة     عملية جريئة أم  "  ة أشهرت مسدسها،     ١٧ من القدس، عمره ًا، الفدائي  عام

دعى    ا ي ل آاهان ى رج ه عل ازار"وأفرغت ن    "إليع ة، م اعات قليل د س ة، بع ة الفدائي اءت العملي ، وج

ى   تهديدات رئيس الوزراء اإلسرائيلى إسحق شامير،ضد قادة اإلنتفاضة مفادها،أن اسرئيل            قادرة عل

  )٢٦٣(: قطع آل يد تمتد للنيل من الدولة اليهودية ، وفى شجاعة هذه الفتاة، يقول الشاعر 

   اسمعوا ٠٠٠اسمعوها  

  برقيـَّةٌ ُمستْعَجلةْ   

  مْن فلسطيَن مَن القدسِ 

  بـَِدارًا ُمرَسلةْ 
  عبَر سمعِ الدَّهرِ 
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  بالحقِّ تعالى َصوتُـَُها  
  صادقًا 

  َيشرُح للدُّنيا 
  صميَم المشكلةْ  

  من فتاة السِّلمِ 
  من قومِ الُهدى والنـََّدى 

  تاريُخُهم ما أنـَْبلْه 
  صاحتِ البنُت بمن همَّ بها 

  ابتعدوا عنَي 
  لةْ يا َسف ..يا

  أنا لم أقتْل إليعاَزاَر 
  ال ألَف ال 

  بل أنتـُُم يا قتلةْ 
   ثقةٍ جازَمةً  فىأآدْت 

  دون لبسٍ 
  وانبرْت ُمستـَرِسلةْ 

  أنا لْم أقـْتـُلـُْه آال 
  وَن هيإنـَّما شعُب َص

  قـَتـَلْه " آاهانا"
  سلو تقاريَرآـُْم 

  عما جنْت َيُدآـُْم  
  وتنكيال  وفتـْكًا وإزهاقًا٠٠٠هتـْكًا

  عن التـَّحدى 
  عن استفزاِزآـُم 

  قد آـُبِّلوا بالَغْشمِ تكبيال 
  حتى إذا أنَّ منهْم ُمثَخٌن ألمًا 

  ُه أسكتـُُّم صوتـَ
  .خنقًا وتقتيال 
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ة     ي انتفاض سطيني ف ل الفل ه اهللا، دور الطف شاعر رحم ذآر ال إرادة  ١٩٨٧وي ه اهللا ب شيد رحم م، وي

  )٢٦٤(: الطفل الفلسطيني في المقاومة، حيث يواجه البندقية والدبابة بالحجارة، حيث يقول 

  طفُل فلسطيَن المارُد 

   ...                         اُهللا أآبْر: صائحًا 
  هِ             عليواْستـَْعلى .. ِ.ضاَق بالقـُْمقـُم 

   ... فتكسَّْر
  وانبرى مْن ِسْجِنِه 

  ...مثَل شهابٍ 
  ... وتحرَّْر 

  عقَد العزَم أبيَّـًا 
  ومضى ال َيتـََعثـَّْر    
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  :الصلة باهللا تعالى 

   .٩٠اهرة ،صــي القـراث اإلسالمــة التـ  مكتب– آتاب اإليمان: نـم ياسيـد نعيــمحم )١(

  .٥٦اآلية : الذاريات  )٢(

ة    )٣( يم الجوزي ن ق ر ب ى بك ن أب د ب دين محم ة مصر شمس ال ة القيم ى –،المكتب ة األول  – الطبع

  .١٧٨هـ ، ص١٤٠٠

  .١٢١-١٢٠ دار الشروق القاهرة ، ص–خصائص التصور اإلسالمي  :قطب  سيد)٤(

  .                   ٦٨٧،صعبد الصبور شاهين : ترجمة دستور األخالق فى القرآن :  درازداهللامحمد عب )٥(

  .٣٠، صآتاب اإليمان :محمد نعيم ياسين  )٦(

  .٢١٣ اآلية،  : البقرة )٧(

 .   ٩اآلية ، : لحجرا )٨(

  .٩اآلية،  : اإلسراء )٩(

  .٤١،  ص ديوان مع اهللا  :األميرىعمر  )١٠(

  .تتابع النفس : الَبَهر و الَبْهر: الَبَهر )١١(

  . ١١٩ ،صديوان مع اهللا : األميرىعمر  )١٢(

   .   ١٠٩، صديوان مع اهللا  : األميرىعمر  )١٣(

  .نا عليأوجبت  : حققتنا )١٤(

   .١١٤،صديوان مع اهللا  :األميرىعمر  )١٥(

  .المفترس  : العقور )١٦(

  . ٦١،صديوان مع اهللا  : األميرىعمر  )١٧(

 .تفجر  : انبجس )١٨(

  . ٥٢ ،صديوان مع اهللا : األميرىعمر  )١٩(

                                                   .                                    الطرائق والمسالك : األطواء  :أطواء )٢٠(

   .١٦ ،صديوان قلب ورب : األميرىعمر  )٢١(

 .ما ُيعد لألمر العظيم : الُعدة : عدة  )٢٢(

 .قاسى شدته: آابد األمر  : آابد )٢٣(

  . ضرب به الحجر لتخرج النار منه:قدح بالزند :زنده اقدح )٢٤(

 . تتبعه بنظره وبصره: رامقه  : ترامق )٢٥(
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  :الجمال 

   .٦علم الجمال  ، ص :القيق نمر )٢٦(

  . ٢٩-٢٨ ، صالسابق المرجع )٢٧(

  . ٤١  ، صالمدخل إلى علم الجمال: محمد حسين جودى  )٢٨(

ال     -عبد الفتاح رواس قلعة جى       )٢٩( م الجم ى عل ـ  ١٤١١ : ١ ط–  اإلسالمى  مدخل إل م  ١٩٩١ -ه

   .٣٠تيبة للطباعة والنشر ،صدار ق

سابورى   )٣٠( اج الني ن حج سلم ب سلم: م ق –  صحيح م اقي  – تحقي د الب ؤاد عب د ف زء – محم  الج

  .م١٩٨٦،صدار إحياء التراث :  بيروت– ٢٥٦٤   – حديث رقم –ابع الر

   .٣٠   ، صمدخل إلى علم الجمال اإلسالمي:عبد الفتاح رواس قلعة جى  )٣١ (

  .                                        ١ية ، اآل : فاطر )٣٢(

   .  ٣١ مرجع سابق ،ص–  الميمدخل إلى علم الجمال اإلس:  عبد الفتاح رواس)٣٣(

شارع    –الناشر مكتبة غريب   –  قضايا تاريخية ومعاصرة  –علم الجمال   :م  هيوفاء محمد إبرا   )٣٤(

  . ٣٧- ٣٥آامل صدقي ، ص

  . ٩٩: اآلية  : األنعام )٣٥(

  . ٤٢ ،٣٨، صالمرجع السابقعلم الجمال، :مهيوفاء محمد إبرا )٣٦(

   .٥١ ،  صديوان مع اهللا : األميرىعمر  )٣٧(

     .  ازدادت حلكته   : تحالك )٣٨(

   .٦٤ ،صديوان مع اهللا :األميرىعمر  )٣٩(

   .٥٤ ،صديوان مع اهللا: األميرىعمر  )٤٠(

  .١٣٥-١٣٤ ،ص  مع اهللا ديوان :األميرىعمر  )٤١(

   : الحرية 

د حسين       : ه ووضع حواشيه      علي حققه وعلق    : لسان العرب : ابن منظور    )٤٢( ه  : عامر أحم راجع

را    عبد الم   ل إب ى بيضون          –م  هينعم خلي د عل شورات محم ة       – من روت   – دار الكتب العلمي  بي

   . ٢٣٤،هـ ، الجزء العاشر ، ص١٤٢٤ - م ٢٠٣ط –لبنان 

ا إبرا )٤٣( ـزآري ـرية   : م هيــ شكلـــة الحــ صر    الن–م ة م ـر مكتب دقي   ٣-اشـــ ل ص ارع آام  ش

   .١٨الفجالة ، ص

  . ١٩ ص ،السابقالمرجع ) ٤٤(
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سابورى         ال )٤٥( شرى الني ن هوازن القي شرية  الرسالة :  عارف باهللا أبى القاسم عبد الكريم ب  فى  القي

ق     – تحقيق وإعداد    – علم التصوف  د بلطة جى          – معروف زري د الحمي ر     – وعب  – دار الخي

  .٢٢٠ هـ ، ص١٤١٣-م ١٩٩٣: الطبعة االولى 

 .٤٠ ص دار اإلعتصام ،–  الحرية فى اإلسالم: محمد الخضر حسين  )٤٦(

           .٥٥،صديوان مع اهللا  : األميرىعمر  )٤٧(

  .١٧٢ ، صديوان مع اهللا: األميرىعمر  )٤٨(

 .الرهج الغبار  : رهج )٤٩(

 . الرقبة فىاألخادع جمع األخدع وهو عرق  : أخادعه  )٥٠(

  .١٢٧ص : ديوان مع اهللا:  األميرىعمر  )٥١(

ّد اإلزار  )٥٢( ول    : ش وة برس زر أس د المئ لى اهللا ش شر    اهللا ص ل الع ه إذا دخ ث إن لم حي ه وس علي

 .األواخر من رمضان جد وشد المئزر 

  .٧٠ ،صديوان أذان القرآن :األميرىعمر  )٥٣(

  .١٢٧ ، صديوان أذان القرآن: األميرىعمر  )٥٤(

  .٣٥-٣٤ ،صديوان قلب ورب : األميرىعمر  )٥٥(

  .هعليال تنتظره وال تعول  : ال تلوى على أحد )٥٦(

  .المشقة والتعب : الكبد  : آبد  )٥٧(

     :محبة ال

   .                                                           ٣١: اآلية  : عمران آل )٥٨(

مكتبة – الناشر دار األقصى –  محبة الرحمنموارد الظمآن فى : سيد بن حسين العفانى ) ٥٩(

    ١٤النجاح بني سويف ، ص

   .٢١، صالسابق المرجع )٦٠(

  .٥٤ :آية : المائدة )٦١(

   .٢١،ص مرجع سابق  – موارد الظمآن فى محبة الرحمن: سيد بن حسين العفانى  )٦٢(

  .١١٩: آية:التوبة )٦٣(

 وجيه - د– السيد محمد السيد – دآتور - تحقيق-   العظيم القرآن تفسير: الحافظ بن آثير  )٦٤(

 دار –ء الرابع  الجز–م صادق هي سيد إبرا- د– مصطفى فتحي عبد الحكيم - د–محمد أحمد 

   .٢٤٧ ، ٢٤٦م ،ص٢٠٠٢  -هـ ١٤٢٣ –الحديث القاهرة 
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مرجع السابق  ،  – الرسالة القيشرية فى علم التصوف: العارف باهللا القيشرى النيسابورى  )٦٥(

  . ٣٢٤ص

    .٦٦ ،ص٤٣ الحديث رقم – الجزء األول – صحيح مسلم: مسلم بن حجاج  )٦٦(

   .٧٣مرجع السابق ،  ص ،  لمذهب أهل التصوفالتعرف:  أبو بكر الكالباذى  )٦٧(

   .                     ٥٩ديوان مع اهللا ،ص : عمر األميرى )٦٨(

  .الراحة : الروح  : روح )٦٩(

   .١٤ ،صديوان قلب ورب:  األميرىعمر  )٧٠(

  .رجع إلى الخلف  : نكص على عقبيه  : نكص )٧١(

   .                 أغبشها وأضعف نظرها : أعشاها )٧٢(

   .١٧ ، صديوان قلب ورب : األميرىعمر  )٧٣(

   .٣٦،صديوان قلب ورب : األميرىعمر  )٧٤(

   .١٩،ص ديوان قلب ورب : األميرى عمر )٧٥(

  .داللة على سعة قلب المؤمن  : القلب بيت الرب )٧٦(

  .الحبل يربط به العنق: الربقة  : ربقه )٧٧(

  .أوثقت  :  غللت )٧٨(

   .٢٢ ،صديوان نجاوى محمدية:  األميرىعمر  )٧٩(

  .تعبد وتنسك : تأله )٨٠(

  .خفقان القلب : الوجيب : وجيبًا )٨١(

  .ُيرى  : يشام )٨٢(

  .مالها ومتاعها : حطام الدنيا   : الحطام )٨٣(

  .سكرت  : ثملت )٨٤(

  .                                        ظمأ :  أوام )٨٥(

  .٣٣ ،صمحمدية نجاوى : رىاألميعمر  )٨٦(

  .خالط ومازج   : خامر )٨٧(

  .أخرج ناره : أورى الزند  : أورى )٨٨(

  . انبهر وتتابع نفسه وأخذ يلهت : نهج اإلنسان  : نهجت )٨٩(

وهى نسيم آل شيء ، وجمعها أرياح ، وأرواح ورياح وريح ، وجمع الجمع : الريح  : أراويح )٩٠(

  .أراويح 



 ١١٧

  .ين الكاهل إلى الظهر ما ب : الثبج )٩١(

  .انتثر وثار آما يثور الغبار  : رهج )٩٢(

  .ه فيالبون الذي ينفخ : ر فيالن : نفيري )٩٣(

  .وستراح من ضيقه : آشف عنه : سرى عنه  : فسرى )٩٤(

  .والجمع عتاق : رائع مجلِّ: فرس عتيق  : عتاق )٩٥(

  .أشرق وتألأل نوره  : انبلج )٩٦(

   .٤٢ ،صمحمدية نجاوى واندي :األميرىعمر  )٩٧(

  .المقصود ضغط الدم  : الضغط )٩٨(

  .أشفق وتخوف  : ريع )٩٩(

  . وسائل السفر فىاستعمال دارج للحصول على مقعد :  حجزوا )١٠٠(

  .ولد البنت : السبط :  سبط )١٠١(

  . شعر الرأس فىويستعمل للشيب بجرى : السريان : الَوْخط  : وخط )١٠٢(

   .٦٨ ،صأمي ديوان:  األميرىعمر  )١٠٣(

  .الرائحة الطيبة : األريج  : أريج )١٠٤(

  .الحبيب: الِحب : حبي )١٠٥(

   .١٢٦ص : أمي ديوان : األميرىعمر  )١٠٦(

  -: السعادة 

   .٢٦٢الجزء الثالث ، ص : العرب لسان: ابن منظور )١٠٧(

   .١٢٤: اآلية  : طه )١٠٨(

 –  تهذيب األخالق وتطهير األخالق : لشيخ أبى على أحمد بن محمد المعروف بابن مسكويه           ا )١٠٩(

 بمصر   –دان األزهر   ـــ بمي –ح  ـــد على صبي  ـــــ مكتبة ومطبعة محم   –م  ١٩٥٩ \هـ  ١٣٧٨

    . ٨٠ ص–

ة     التصوف: عبد الفتاح محمد السيد أحمد       )١١٠( ى      –   بين الغزالي وابن تيمي ة األول  ١٤٢٠:  الطبع

ـ  ع   –م ٢٠٠٠ \ه شر والتوزي ة والن اء للطباع صورة – ع – م – ج – دار الوف  – المن

   .١٢٦ص

اح ملحس )١١١( د الفت ا عب ه:  ثري ه وحديث ي قديم شعر العرب ى ال ة ف يم الروحي روت –  الق  دار :بي

    .١١٧ ص–  اللبناني للطباعة والنشرالكتاب

   . ٣٢٦الجزء الثالث عشر ، ص : العرب لسان: ابن منظور  )١١٢( 



 ١١٨

ة   )١١٣( يم الجوزي ن الق ذيب:  اب دارج ته سالكين م ي       – ال ى العرب الح العل نعم ص د الم ه عب  هذب

   .     ٣٠٥  ، ص١٩٩٧ ، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع :بيروت

   .                                            ٢٨: آية :  الرعد )١١٤(

   .          ٢٥٩الجزء الثالث عشر،ص : العرب لسان: ابن منظور  )١١٥(

   .٥٠٤ ، ص  سابق مرجع – السالكين مدارج تهذيب: ابن القيم الجوزية  )١١٦(

   . ٥٠٥ ص ،السابق المرجع )١١٧(

   .     ١٦٨ -١٦٧ ،صاهللا مع ديوان : األميرى عمر )١١٨(

   . ١٠٣ ،صاهللا مع ديوان: األميرىعمر  )١١٩(

  .                 قطعة  : ةجمع مزع : ُمزع  )١٢٠(

   .٤٠ ،صديوان نجاوى محمدية : األميرىعمر  )١٢١(

  .ذات العيون الحسنة الواسعة وجمعها ِعين : العيناء  : الِعين )١٢٢(

   .٤٣ ،صديوان مع اهللا : األميرىعمر  )١٢٣(

   .١٠١،ص ديوان مع اهللا : األميرى عمر )١٢٤(

   :اليقين 

   .  ٥٦٥الجزء الثالث عشر ، ص : لسان العرب: ابن منظور  )١٢٥(

   .١٧٩ مرجع سابق ،ص– الرسالة القيشرية: :  العارف باهللا القيشرى النيسابورى )١٢٦(

   .١٨٠ صالسابق ، المرجع )١٢٧(

   .٨٥ص السابق، المرجع )١٢٨(

   .        ٧٣ ، صالتعرف لمذهب أهل التصوف : أبو بكر الكالباذى)١٢٩(

  .٥: آية  : التكاثر )١٣٠(

  ٧ :آية  : التكاثر )١٣١(

  .٩٥: آية  : الواقعة )١٣٢(

   . ٦٧ ،صاهللا مع ديوان : األميرى عمر )١٣٣(

  . رضى اهللا عنه جبل بن معاذ )١٣٤(

  .اهللا  من سادات التابعين رحمه عامر بن أويس )١٣٥(

  .مجنون ليلى  : الملوح بن قيس )١٣٦(

  . القبس شعلة نار تقتبس من معظم النار والقبيس تصغيره  : قبيس )١٣٧(

  .                            الميس التبختر  : ميس )١٣٨(



 ١١٩

  .٩٤ ،صاهللا مع ديوان : األميرى عمر )١٣٩(

  .دأبه وشأنه  : هجيراه )١٤٠(

  .٤٥ ،صورب قلب نديوا : األميرىعمر  )١٤١(

  .لم يستوِف مكانه المناسب : نبا الشيء  : نبا )١٤٢(

  .اصطفاه واختاره لنفسه : اجتباه  : مجتبى )١٤٣(

  .حبا فالنًا أعطاه ومنحه  : حبا )١٤٤(

  . أعطى وأولى  : أسدى )١٤٥(

  -:اإلخالص 

د قرعوش -  د)١٤٦( ـ خال- د– آاي ضاة ــ ـ عب- د–د الق ـد الـــ و ـــ  فى األخالق:ل ـــــالبصرازق أب

   .٨٧،  صاإلسالم

   . ٢٠٧ ص– مرجع سابق – القيشرية الرسالة: العارف باهللا القيشرى النيسابورى )١٤٧(

   .٧٨ ،صاهللا مع ديوان : األميرى عمر )١٤٨(

  .اظهرى  : وتجلى )١٤٩(

   .٨٠ ،صاهللا مع ديوان : األميرى عمر )١٥٠(

   .اللعب : العبث )١٥١(

   .١٧ ،صورب قلب ديوان : ميرىاأل عمر )١٥٢(

   .٢٦ ،صورب قلب ديوان : األميرى عمر )١٥٣(

  .الشين : الَطَبع  : طبعا )١٥٤(

   .٢٨ ،صورب قلب ديوان األميرى عمر )١٥٥(

  .السهم المتميز الجيد  : فريضا )١٥٦(

   .٣٠ ،صورب قلب ديوان : األميرىعمر  )١٥٧(

  .غاث لجأ إليه واست: الذ بالشيء : لواذًا )١٥٨(

  .    األمد والغاية  : الشأو )١٥٩(

  . متطاوًال متطلعًا  : مشرئبًا )١٦٠(

  .ضعف : ونى  : تنىال  )١٦١(

  -:السُُّمو   

 .                                                      ٤٨٨ ص– الجزء الرابع عشر – :  العرب لسان: ابن منظور  )١٦٢(

   .١٠٢ ص–  رؤية فى الشعر العربى : النقد الجمالي: حمود خليل  أحمد م)١٦٣(



 ١٢٠

   .١٧٢ ،صاهللا مع ديوان : األميرى عمر )١٦٤(

   .٦٩، صاهللا مع ديوان : األميرى عمر )١٦٥(

  .النجار األصل : َنجارى )١٦٦(

  .ها فيصوتها من : فحيح األفعى  : فحيح )١٦٧(

   .٩٥ ، صاهللا مع ديوان : األميرىعمر  )١٦٨(

   .٩٧ ، صمع اهللا ديوان : األميرىعمر  )١٦٩(

   .١٢٥ – ١٢٤ صديوان مع اهللا : األميرى عمر )١٧٠(

  .١٧٠ -١٦٩ ، ص اهللا معديوان  : األميرى عمر )١٧١(

   .٨، صقلب ورب ديوان :األميرى عمر )١٧٢(

   .١٤ ، ١٣ ، صديوان قلب ورب : األميرى عمر )١٧٣(

  .جائعة  : غرثى )١٧٤(

  .النفس : الجنان  : جنان )١٧٥(

  .حام متطلعًا دون أن يصل: الب  : ألوب )١٧٦(

   .                      ٣١ ، صديوان قلب ورب : األميرى عمر )١٧٧(

  .الصداحة: المغردة  : سجوع )١٧٨(

   ٠النفع والعطاء  : الجدا )١٧٩(

  .ومن آل شيء خالصه : أفضل الخمر : السالف  : سالفها )١٨٠(

  .الذآي المتقد الصادق الفراسة: األلمعي   : يًاألمع )١٨١(

  .تضرع إليه : تبتل إلى اهللا  : متبتًال )١٨٢(

  .المتضرع المرسل االه خاشعًا : األواه  : أواها )١٨٣(

  .أناب رجع إلى اهللا وتاب   : منيبًا )١٨٤(

   .٣٦ ، صورب قلب ديوان : األميرى عمر )١٨٥(

   .٤٢ ،صربو قلب ديوان : األميرىعمر  )١٨٦(

  . أمضاه و أحد سنانه : شحذ الشيء  : اشحذ )١٨٧(

   .١٧ ،صديوان نجاوى محمدية : األميرىعمر  )١٨٨(

   .٢٣ ، صديوان نجاوى محمدية : األميرى  عمر)١٨٩(

  .وهنا آثار الدمع على الخد : وهو الشق المستطيل : جمع أخدود : أخاديد )١٩٠(

  .   نحوه ببصره منتظرًا لهتطلع: شام مخايل الشيء  : شمت )١٩١(



 ١٢١

  .٤٤ ، صديوان نجاوى محمدية : األميرى عمر )١٩٢(

  .                                       خلع ونزع : نضا )١٩٣(

  . السيف فىاستعمالها  وأآثر: استل : انتضى )١٩٤(

  .نخضع  : نعنو )١٩٥(

  . شجر جمره قوى اإلتقاد: الغضا )١٩٦(

  .فّرق : عضا )١٩٧(

  .أظلم :غضا الليل : غضا )١٩٨(

   .  ٩٠ ، صديوان مع اهللا : األميرىعمر  )١٩٩(

  -:الصفاء

   . ٥٧٠الجزء الرابع عشر، ص : لسان العرب:  ابن منظور )٢٠٠(

   .٥٥٨ ص–  تهذيب مدارج السالكين: ابن القيم  )٢٠١(

  .٨٨ ، صديوان مع اهللا : األميرى عمر )٢٠٢(

  .            ى المداراة من المداجاة وه : داجي) ٢٠٣(

   .٢١ ، صديوان أذان القرآن :األميرىعمر  )٢٠٤(

   .٤٨ص :ديوان نجاوى محمدية : األميرىعمر  )٢٠٥(

  .قاربت ودنوت  : شارفت )٢٠٦(

  .سطوعه  : وهجه) ٢٠٧(

   .١٢٩، ١٢٨ ، صديوان أذان القرآن:  األميرى عمر )٢٠٨(

   -:اإلرادة 

   .١٩٥: اآلية :  عمران آل )٢٠٩(

   .٢٠١ ص– مرجع سابق – الرسالة القيشرية: العارف باهللا القيشرى النيسابورى )٢١٠(

   .٨٩ ، صديوان مع اهللا : األميرىعمر  )٢١١(

  .السجية والطبيعة  : خيمة )٢١٢(

   .١٥  ، صقلب وربديوان  : األميرىعمر  )٢١٣(

  .أحاطني  : حفني )٢١٤(

  . فمه ومضغه فىأداره : الك الشيء  : يلوك )٢١٥(

  .عكس الضراء : الهناءة : السراء  : سرائي )٢١٦(

  .الشدة والمشقة  : الألواء )٢١٧(



 ١٢٢

   .٣٤ص،ديوان قلب ورب :األميرىعمر  )٢١٨(

  . الضالل فهو غيَّان فىأمعن : غوى  : غيَّان)٢١٩(

  .أعرض عنه : أشاح عن الشيء بوجهه  : أشيح )٢٢٠(

   .٣٨ ، صديوان قلب ورب : األميرىعمر  )٢٢١(

  .برفق : ورهوًا : رفق : رها  : رهوًا )٢٢٢(

  .ه فيمد نفسه وزاد : تنفس الصعداء  : ُصعداءك تنفس )٢٢٣(

  .٤٥ص : ورب قلب ديوان : األميرىعمر  )٢٢٤(

  .              وّلد ُي: وهنا : ُيعطى ويمنح  : يحبو )٢٢٥(

  .أعطاه حتى يرضيه : أقناه :  أقنى )٢٢٦(

   -: الوطنية 

   .  ٥٥٨ ،٥٥٧الجزء الثالث عشر، ص :  العرب لسانابن منظور،  )٢٢٧(

شعر العربي      : ثريا عبد الفتاح ملحس      )٢٢٨( ه     – القيم الروحية فى ال ه وحديث روت  – قديم دار :   بي

   .٣١٣- ٣١٢ر ، ص للطباعة والنش–الكتاب اللبناني 

شاو )٢٢٩( امع  : آت سجد ج م لم م عل ىاس م ف ذا االس ى ناحية،به صبه ف ر العاصمة اغت ب الجزائ  قل

دة             ة لم ى آاتدرائي ه إل ه، وحول ان    ١٣٢االستعمار الفرنسي، وقتل المدافعين عن ا آ ام، ولم ع

  . االستقالل ،طالب الشعب الجزائري بإعادته فورًا مسجدًا آما آان 

   .١٠ ، صديوان نجاوى محمدية :ميرىاألعمر  )٢٣٠(

  .١٠ ، صديوان نجاوى محمدية : األميرىعمر  )٢٣١(

  .                  األصل والجوهر : المحتد  : محتدها )٢٣٢(

  .٢٤ ، صمحمدية نجاوى ديوان : األميرى عمر )٢٣٣(

  .الُرون الشدة  : ُرونها )٢٣٤(

  .ع من األرض وهو ما غلظ وارتف: جمع َحزن  : ُحزونها )٢٣٥(

  .الفتور واإلعياء والكالل  : الونى )٢٣٦(
  .                                   االشتداد  : المعمعان )٢٣٧(
  .٢٤ ، صديوان نجاوى محمدية :األميرىعمر  )٢٣٨(
  .     العين فىمجارى الدمع : الشؤون :  شؤونها )٢٣٩(
  .٢٧ ، صديوان نجاوى محمدية :األميرى عمر )٢٤٠(
  .           وهى الجمرة الملتهبة : جمع جذوة : ً  جذى )٢٤١(



 ١٢٣

  .   ٢٨ ، صديوان نجاوى محمدية : األميرى عمر )٢٤٢(
  .  ودرجت بفتحتها : اللمعان بسكون الالم : األلق )٢٤٣(
  .خرجت وهلكت : زهقت نفسه  : الزهق )٢٤٤(
   .                            الشدة والخروج  : عرام )٢٤٥(
    .     ٥٤ ،٥٣ ،ص ديوان نجاوى محمدية : األميرى عمر )٢٤٦(
  .                        القلب ، النفس  : الرَّوع )٢٤٧(
  .            شدة الزمان وضيق العيش: األزل  : أزلها )٢٤٨(
  .  أطر العود عطفه وحناه : يشدها  : يأطرها )٢٤٩(
   .                   أشد الظلمة: الغشم  : غشم )٢٥٠(
  .                          لقف الشيء تناوله بسرعة  :تلقف )٢٥١(
   .     ٥٦ ، صديوان نجاوى محمدية : األميرى عمر )٢٥٢(
   .٥٩ ، صنجاوى محمدية : األميرى عمر )٢٥٣(
  .                                  احتبس  : حصر )٢٥٤(
   .                  ٦ ، ص أذان القرآنديوان: األميرىعمر  )٢٥٥(
   .  ٣٠، ٢٩ ، صديوان أذان القرآن : األميرى عمر )٢٥٦(
   .        ٣٢ ، صديوان أذان القرآن : األميرى عمر )٢٥٧(
   .                       ٣٣ ،صديوان أذان القرآن :األميرى عمر )٢٥٨(
   .                    ٤٩- ٤٧ ، صديوان أذان القرآن :األميرى عمر )٢٥٩(
   .                          ٧٩، ٧٨ ، صديوان حجارة من سجيل :األميرى عمر )٢٦٠(
  .            ٤٧-٤٥،ص سجيل ديوان حجارة من : األميرى عمر )٢٦١(
   .     ٥٨، ٥٥ ، صديوان حجارة من سجيل : األميرى عمر )٢٦٢(
   .  ١١٥ – ١١٣، صلديوان حجارة من سجي :األميرى عمر )٢٦٣(
   .٨١ ،  صديوان حجارة من سجيل : األميرى عمر )٢٦٤(
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  : توطئة 
شكيل الفنى      متاع ، وهذا يتطلب مواصف    اإل بما أن الشعر يهدف إلى تحقيق التأثير و        ات خاصة فى الت

ي        مكانات اللغة هو يلجأ إلى تطوير إ     لتحقيق رسالته ، ف    للشعر قية  من خالل البحث عن خصائص موس

ر المتواصل ،وإ             تحقق التأثير، وخ   ائى والتفكي ى التأمل اإلرتق شكيل    صائص تصويرية تقود إل ادة ت ع

  . تجربة تخيلية عند المتلقى 

دأ أوال             إن فهم وظيفة الشعر    الته  تب ا رس ؤدى به د قامت          ً  والطريقة التى ي ذا فق شعر، ل ة ال م طبيع بفه

صور    لوب، وال ة واألس ى اللغ صل عل ذا الف ة له ة  الدراس اع، وطريق يقى وااليق ال ،والموس ة  والخي

  . الشاعر فى تشكيل هذه الوسائل، لتكون قادرة على التعبير على معانيه وتجاربه 

د   األميرى   رسالة  ونظرًا ألن    رًا واضحاً    آانت روحية فق ك أث رك ذل يقاه،    عت ه وصوره وموس لى لغت

  .        تنوع األسلوبى  من حيث الخيال واللى درجة آبيرة من المهارة الفنية عفجاءت
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  -: اللغة :

   -:لغة الشعر  -أ

ص  أثير ال د الت ا  ُيع ا يميزه م م ة أه ة العربي ن وتى للغ ى ال رًا عل سبها أث دالالت ويك سانية، فال فس اإلن

ى      الصوتية ن جن ا      "  ارتبطت باللغة منذ نشأتها األولى ، وقد بين اب ر به ة رموز ألصوات يعب أن اللغ

ة      ًا دور بارز   ولما آان الشعر ديوان العرب، فقد لعب       )١("قوم عن أغراضهم  آل    فى حفظ أصول اللغ

انى        ً إن للغة العرب ديوانا   : " الرازى   ، يقول  ه المع دوا ب ذى قي شعر ال ليس لسائر لغات األمم، وهو ال

شعر،  ولفظ نادر التمسوه فى       إذا أحوجوا على معنى صرف مستصعب،     الغريبة واأللفاظ الشاذة ، ف     ال

ام ى بحكمه ، مجتمع على صحة معانيه        الذى هو ديوان لهم متفق عليه مرض       ه       وأحك  أصوله محتج ب

  .)٢( " من معانى األلفاظ وأصول اللغةعلى ما اختلف فيه
  

شعر، فوضح الجاحظ أن                          لذا ة ال اظ فى لغ ة لأللف يم الجمالي ى الق دماء إل ا الق ى إذا  "  انتبه نقادن المعن

ى         سهالً ، ومنحه المتكلم  ِدال  متعشقا ً         ً عاره البليغ مخرجا   وأ اآتسى لفظًا حسنًا،   ، صار فى قلبك أحل

ى      ت ف ة، تحول ست األوصاف الرفيع ة، وألب اظ الكريم سيت األلف انى إذا آ ى ، والمع صدرك أول ول

ا زخرفت                       ا زينت وحسب م در م دارها، بق ائق أق ى حق  )٣( "العيون عن مقادير صورها، وأربت عل

شعر ضربا             ال  الشعرى للغة   الستعممن هنا آان ا   " د ال ا، وال ُيع   ً  هو أقرب االستعماالت من طبيعته

ق لغوى            ه خل ل إن ان من خالل           . )٤("من اإليقاع الموسيقى فحسب، ب ة الفن شعر تجسيم للغ ة ال إن لغ

ة           شكيالتها الفني ات ت  األلفاظ وإيحاءاتها ، ووسيلة فى التعبير والخلق ، وغاية جمالية تدرك من معطي

ورها رة ، وص وم         المبتك سب المفه وى ح سر اللغ ه المف ا يفهم ا م صد به شعر ال نق ة ال إنَّ لغ ذا ف ل

ة         ً وترآيبا ً نحوى من حيث عالقة اللغة اشتقاقا     المعجمى ، أو ما يفهمه ال      شعر طاق ، وإنما نعنى بلغة ال

ا     شعرية وإمكاناته ة والصرفية             )٥("القصيدة ال دالالت النحوي ال ال ك إغف ى ذل ة ، إذ      وال يعن  والمعجمي

ة         حناتها اإلنفعالي ات ش ة وارتباط اعرية اللغ ولى ش ا ن ب ، ولكنن ذه الجوان اة ه شاعر مراع ى ال عل

  .بتجربة الشاعر االهتمام األآبر
  

 وتراآيبها الخاصة، التى يتحقق      تية، تكتسبها من ألفاظها الموحية    واللغة فى الشعر لها قيمة جمالية ذا      

ى، و        ال المتلق ارة انفع ى التأمل         بها إث ه إل ه ودفع راء وجدان   أو إحداث موقف سلوآى أو أخالقى ،           إث

سق                        "فهى   ن منظوم من ا ف يقية ، فهى فى جملته ة والموس لغة بنيت على نسق الشعر فى أصوله الفني

  .)٦("األوزان واألصوات ،ال تنفصل عن الشعر فى آالم تألفت منه

ل بالصور التخييلي              شع إيحاءات وتحف ة ت ان وهى مجازية مكثف ادرة     ة والمع ذلك ق رة ،وهى ب ى المبتك

ه فى العرف اللغوى،             "على   ا وضعت ل ستعملة فيم اظ الم ا األلف وب ، أم سى المطل إحداث األثر النف
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دها                         ار دون أن تكون عن ل األفك ات، ونق رى يصلح فى توصيل المعلوم فهى ذات طابع خبرى تقري

م ،     ختلف لغة الشعر  لهذا ت  ، و  )٧("الفعالية الكافية، فى خلق المعانى وتنشيط الفكر       ر والعل ة النث  عن لغ

ا الق  ذر نقادن د ح ا  وق شعر حرص ى ال ة ف اظ العلمي تخدام األلف ن اس شعرية ً دماء م ة ال اء اللغ ى نق  عل

ا  ال ،وتفرده نان الخف "فق ن س ى مواضعها "" اجىاب اظ ف ن وضع األلف شعر  وم ى ال ستعمل ف  أال ي

انيهم،        المنظوم والكالم المنثور، من الرسائل والخطب و       ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين ومع

وم             ا أهل المهن والعل دما         ، )٨("واأللفاظ التى يختص به ك أشار حازم القرطاجنى عن ى ذل ال  وإل : ق

ة         ً وأما العلم فال يثبت أيضا    " انى العلمي ذه المع ستخدم ه أن م للشاعر يودع شعره معانى منه فقد بان ب

ستهلك     هفى شعر  ار ،م ه                 يسىء االختي ه وأجدى علي ى ب ره أول ا غي ره فيم صنعته ، مصرف فك ) ٩(" ل

اء    سن انتق شاعر أن يح ى ال ذلك فعل ا  ول ه تبع رة ، و  ً ألفاظ نفس المتغي االت ال روح   لح راقات ال إش

ا المع              ا فى ثناي ا     " اجم،الشاعرة ، ال إلى األصل اللغوى الموضوع له ان أصل الحسن معلوم إذا آ  ف

انى إذا آثرت           ألصل الداللة فحينئذ يتم إشباع    ً ة ، ألن المع ا           الجمل التعبير عنه ى ب اظ تعن وآانت األلف

يج با روبا   أحت شعر ض ضمن ال ى أن يت ضرورة إل ارة ً ل ن اإلش ام اءات  ً  وأنواع ن اإليح م

  .)١٠("والتنبيهات
  

صوصيتها ،     شعر وخ ة ال ة للغ القيم الفني اد ب تم النق ا اه اظ    ووآم صوتية لأللف القيم ال ذلك ب وا آ اهتم

شعرى      ً  يقول قدامة بن جعفر واصفا     اآيب ، والتر أن يكون سمحا     "اللفظ ال سهل مخارج الحروف       ً ب

شاعة             و من الب ول فى          )١١("من مواضعها ، عليه رونق الفصاحة مع الخل ر الق ن األثي د فصل اب  ، وق

ى     : "ضرورة التناسب الصوتى فى تكوين لغة الشعر فقال          ست أعن اظ أن يكون         ول الجزل من األلف ب

ه         ً  ، بل أعنى بالجزل أن يكون متينا        عليه عنجهية البداوة   متوعرًا ً وحشيا م ولذاذت ه فى الف على عذوبت

سمع ى ال د المصطلحات )١٢("ف ى تحدي اد ف ر النق ان أآث ى ، ولعل القرطاجنى آ ستعملة ف ة الم اللغوي

ا شعر تبع آلف ،ً ال يم التناسب والت صوتية   " لق ه ال اء مادت ى حسن انتق ة إل ظ راجع ة اللف ل عذوب فجع

آلف الحروف فى وحدة صوتية خالي             و ـ سهولتها ، وعنى بالطالوة ت ـ ة مـ ا الج  ــ افر ، أم ـ ن التن زالة ــ

  .)١٣("ة بين الكلمات والتناسب بينهما ـــــى قوة الصلــــفترجع إل
  

شعرى      ول ال زاء الق م أج ل تالح شعرى ، فجع ب ال ة الترآي ى طبيع ن إل ن فط احظ أول م ان الج وآ

ا               :" معيارًا للجودة إذ يقول    تالحم األجزاء سهل المخ ه م ا رأيت شعر م ه        وأجود ال ذلك أن يعلم ل رج ، ف

دهان         ً واحدًا ، وسبك سبكا    ً أفرغ إفراغا  ذا إدراك    )١٤("واحدًا فهو يجرى على اللسان آما يجرى ال  وه

  .واعٍ  لطبيعة االستعمال اللغوى فى البناء الشعرى 
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د     إن الشاعر حين يبدع قصيدته ال يحفل آثيرًا بالغ         ار التى يري ه أو األفك  رض الذى يسعى للتعبير عن

ا     "نقلها   شكيل                      ً ولكنَّ اهتمامه يكون موجه ه الت ى يكتمل ل شاطها الخالق، حت ة ن ر فى اللغ ى أن يثي إل

   .  )١٥("الجمالى،  الذى يعادل أو يوازى واقعه النفسى والفكرى واالجتماعى 
  

شكيال            ام  طريقة معينة فى التع     ً- أحيانا -وقد تغلب الشاعر     ه ت ى ل اظ  ، فيبن ا   ً ل مع األلف ً   خاصا  ً  لغوي

اة فى                    ً يعرف به ، وأسلوبا    ة  أن يبعث الحي ه اللغوي ة  يميزه عن باقى الشعراء ، ويستطيع بمقدرت اللغ

 اإليحاءات التى تناسب المعنى وتوضحه   ً ً  بداللتها المعجمية ، ومستلهما- تماما-الجامدة غير ملتزم  

ه اللغ         ذلك أن الشاعر بس   "  ـ يطرته على اللغة يخلع عليها من شاعريته وخبرت ا يجمع      ــــــــــ وية ، آم

ا ، ويضيف               – بإدراآه الفنى    – ة والنظام الخارجى له داخلى للكلم ين النظام ال  – بحسه اللغوى   – ب

تخدامات رم  تقاقات واس ـ اش ـزية وأسطـــ ا  ــــ ا آيان ة وتجعله رى اللغ امالً ورية تث اً ً متك  ال حروف

   .)١٦("اصة متر
      

دة تتفاعل                             ات جدي شاعر فى عالق دخلها ال ة ، ي ة تترآب من عناصر مؤتلف ة لغوي صيدة بني وتعد الق

ق       " داخل السياق لتنجز التشكيل الجمالى ،     ة إال عن طري ة جمالي ذات وظيف فاألنظمة اللغوية ليست ب

موجد للنشاط اللغوى يوجه آل       ويدعم دوره ؛ ألن الفعل ال     المتبادلة حين يفسر أحدها اآلخر      عالقاتها  

شعرى     سياق ال ددًا لل ره مح ه بغي ى عالقت ام إل ل نظ ه آ ا يوج ه ، آم ن نظام ى موضعه م صر إل عن

ة خاصة فى التعامل مع       ً كامل ، فالقصيدة ليست نصاً لغويا وجهته نحو البناء الشعرى ال     ا آيفي ولكنه

   .   )١٧("اللغة
  

اء عضوى          ة             فاأللفاظ فى القصيدة جزئيات فى بن ة لتعطى الدالل ات لغوي دمج فى عالق  متكامل ، تن

ر        المعنوية للعمل الفنى     ى ويعب زل المعن ا ً    " اتعن األحاسيس ، والكلم     ، واللفظ رمز يخت  ليست قطع

ا               زن فى داخله ا الكلمات أرواح تخت من الخشب أو الفسيفساء يوضع بعضها إلى جانب بعض ، وإنم

ا د ع غيره ا م شاعر وإحساسات وهى بتفاعله بعض م نح بعضها ال ى م ادرة عل اخل سياق لغوى ق

ات خاصة تيعابا)١٨("دالالت وفعالي ر اس صبح أآث اً ً ، بحيث ت ر انتاج ة لتجارب اآلخرين وأآث للدالل

  .المتواصل  إلى آفاق رحبة من التأمل والتأويل والتفكيرً وانفتاحا

 -:المعجم اللغوى  - ت

ى                من خالل ارتبا   يتشكل المعجم اللغوى عند الشاعر     ى عل ة هى التى تمل ه، فالتجرب ط النص بتجربت

ى بعث شعور أو            اختيار الشاعر ادرة عل بة، الق ك تصبح          األلفاظ المناس در ذل ا، وبق ر   إحساس م  أآث

االً  ن صم  جم ى م وى ه اء اللغ ة االنتق شاعر، ، فعملي د ال ة عن ة اإلبداعي يس  يم العملي اء ل ألن االنتق

  . نى روحى، وإنما هو انتقاء وجدااختيارًا عقلياً 
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داعى         ل ً وألن اللغة فى حس الشاعر ليست تعبيرًا عن تجربة أو نقال           شكيل إب ا هى ت  معنى فحسب، إنم

  . يهدف إلى بعث شعور نفسى، أو َخلق استجابة سلوآية أو عاطفية

اء اللفظى         وثمة أمر آخر   ة االنتق رة اللغو            يتحكم فى عملي ة والخب ة والثقاف ذا      وهو عامل البيئ ة ، وه ي

ل االعام ق ألفاظ ن     ً  ال يخل شف ع اظ، ويك ة لأللف ارات انتقائي شاعر خي ى ال ل يعط سب، ب دة فح جدي

  .اإلمكانات الكامنة فيها، وما تبعثه من إيحاءات وما تنتجه من دالالت 

شاعر فى دو      ومن خالل متابعتنا للمعجم اللغوى       د ال ا للدراسة وهى         عن ه التى اخترناه " مع اهللا  "اوين

، وجدنا أن أآثر هذه الكلمات حضورًا فى           "أذان القرآن   " ، و "قلب ورب " ، و "نجاوى محمدية " ،و

  :    مثل . هذه الدواوين تنتمى إلى عالم الروح 

    . مائة وخمسين مرة منوقد تكرر أآثر : القلب -١

  . وقد تكررت أآثر من مائة مرة : النفس -٢

 . أآثر من خمسٍة وتسعين مرة توقد تكرر : الروح -٣

 .قد تكررت أآثر من ستين مرة العين و -٤

 . أآثر من خمسٍة وأربعين مرة وقد تكرر : العقل -٥
 

  . هى األساس التى تنطلق منها حرآة الروح وإليها تعود ومن المعلوم أن هذه المفردات

   السمو ، الحر ، البون ، الغيب          -:  وهى عبر عن العالم الروحى عند الشاعر      ت وهناك مفردات أخرى  

اد ، ا رة ، الجه سجود ، الحي ام ، ال ون ، الُهي ه ، الك ان ، الكن ود ، الكي ور ، الوج ال ، الفجر ، الن لجم

  .الحياة ، الليل ، الحب ، السنا ، الجنان ، الجسم 

شاعر   د ال ة عن اء   ونظرًا لعمق التجرب اة واألحي ة خاصة للحي ة، ورؤي ة ذاتي ق من تجرب ه ينطل   لكون

ة  اإل ا من ثقاف ستمد أصولها وحيويته ا ت ة يحياه ة عميق ة روحي نم عن تجرب ا ت ه، فإنه سالم وتعاليم

العمق                      . الشاعر اليبه ب ة، فتميزت ألفاظه وأس ة العميق ذه التجرب لذا فقد اعتمد على ألفاظ تتوافق مع ه

ا واإل الغموض أحيان اء المتواصل، وب راف   ً يح ى األط الى مترام الم خي ى ع ارىء ف ضع الق ا ي ، مم

  .يستغرق تفكيره وتأمله 

 ولحظات الضعف اإلنسانى، وتسمو نحو       عميقة وتتسامى على الواقع المادى      أن تجربة الشاعر   وبما

ا ً          عالمها الروحى، فقد   سياقاً فطري ساقت  الكلمات ان صنعا   ، ان ا ً     ً  ال ت ا مرتبطة        وال تكلف دنا أنه ، ووج

  .بتجربة النص 
  

شاعر      ة ال ا نجد ألفاظه تح                وبما أن تجرب ة، فإنن ة عميق ة روحي سانية خاصة         هى تجرب ة إن مل تجرب

  .بالشاعر، وتفتح هذه التجربة لتعدد زوايا الرؤية 



 ١٣٠

وى وق ه اللغ ارب معجم ذه التج كلت ه اءً د ش ر إيح اظ أآث ه بألف ن . فأمدت اظ   وم ا لأللف الل متابعتن خ

ذى ُوضعت                 المستعملة  فى دواوين الشاعر، وجدنا أن األلفاظ تحمل باإلضافة إلى مدلولها األصلى ال

ا جاءت تحمل   عرضية، إنم ً بته، وهذه األلفاظ لم تكن ألفاظا   أخرى نستشفها من عمق تجر    له دالالت   

  .ً عمقاً دينياً وعقديا

اس      ال  ويولد منها ما قدر على التوليد      . ويختار األميرى من اللغة وإيحاءاتها       ا الن ان يجهله  ليأتى بمع

ا ارفهمً تمام صور صفوة مع ن لي شهم وت، ولك ردة، تده ا متف ن زواي ة  م يهم إحساسات جمالي بعث ف

شعر     ى ال اظ ف اظ ،إال أن األلف ى األلف اء الموضوعى ه ذا البن ارة ه ا ، فحج ى عجائبه ة ال تنته خالق

ذبل                               ك ت ر ذل ا، وبغي ذلك تتجدد وتحي دة ، وب اد جدي ا أبع انى ، فتضاف إليه ا وراء المع ى م تومىء إل

  .لتعبير عن التجربة الشعورية قادرة على ا وتموت، إذ نجد ألفاظه تقدم صورة إنسانية وفنية

ا ى  وربم نص القرآن ام لتوظيف ال شكل ع ه ب ى دواوين رى ف ه األمي ى ،يتوج نص القرآن ك ألن ال وذل

  . ً ة وتوهجاـــر حيويـــن المعانى الروحية فى اللغة الشعرية ويجعلها أآثـــرًا مـــع آثيــيش

  )١٩( :حيث يقول

  )٢٠( وضعفى بقوة أصلى تقوَّى      "     دنا فتدلى "ى َفرُع ـــوأنَّ

  )٢١(وَّ ا ــــ ولكننى عدُت باهللا ض       "   ثالٍث" تكونُت فى ظلمات

   )٢٢(: وقوله 

  حىِّ النبراْت" إذهما فى الغار  "       بُجداٍء من حديث  المصطفى 

  )٢٣(اْت رــــــــُل العثـــــُه مقيــأجل          إنُه الل"فال تحزن "ا اُهللا ــمعن      

  )٢٤ (:وقوله 

  )٢٥( ال ينتهى ووغىٌّ فى آلِّ منعرِج         نصبًا  "اهبطوا "وإنَّ لى منُذ أْن قيَل 

احى آما يميل إلى التوظيف اإل     ذه اللفظة وإن آانت ليست                من خالل توظ     لم ة، فه يف اللفظة القرآني

   )٢٦(: نحو قوله ، فإن لها ايحاءاتها المشعة فى وجدان القارىء ، وذلك نصاً صريحاً 

  )٢٧(ر        وفى الشمس تجرى لمستقْر ــمع اهللا فى الفلك المستطي

  )٢٨ ( ْرـع اهللا فى سلسبيل النهــملحٍ ُأجاجٍ         م مع اهللا فى البحر

  )٢٩(: وقوله 

  )٣١( )٣٠( ال غوٌل فيها من سنًى وسناء        ذةٌ     ــــاٌن ، وراحٌ لــرْوٌح وريح



 ١٣١

    )٣٢(: وقوله 

  )٣٣(فذرى السماُء ُينيرها اإللهاُم          أسرى وسبحاَن الذى أسرى به   

  )٣٤(: وقوله 

  )٣٧)(٣٦)(٣٥(ُقدِسىُّ الَجنى " مريمُى الرزق  "     دقًا      ــــــًا غـــــــوحبا آنهى فيض

  )٣٨(: وقوله 

  )٣٩(العزِّ والنَّدىَ سدرة  وآان اتجاهى        العال  " منتهى "مددُت َيَدْى وْجدى إلى 

     )٤٠(: وقوله 

  )٤١( ٠٠٠ السماواِت بالتىحياتى إلى ربِّ            وأعلنُت يأسى من بنى األرضِ دافعًا   

  )٤٢(: وقوله 

  )٤٥)(٤٤)(٤٣(فكانت قمينةْ  "  آنتم :"وقد قلُت "             حقًا علينا "بحرمة عهدَك         

  )٤٦ (:وقوله 

  )٤٧( ، فإذا السهو فى         صحوى ، وأسترجُع ما من رجوْع قلُت أصلى

  )٤٨(: وقوله 

  )٤٩(     آيف أرضى للنفس ُذّل الصَّغارِ          لم أُرمْ قط أن أدسَِّى نفسى 

  )٥٠(:    وقوله 

  )٥١(د أرهَق صدرى َحمُل همٍ  مستطيرِ وتجّلى لجبال الهمِّ تجثو فوَق َصدرى         فلق

  . بهدف وضع المتلقى فى تجربةٍ روحية لشاعر على اإليحاءمد اويعت
   )٥٢(:  يقول 

  )٥٣( من الضرِّ فى شهقاِت النَّحيْب     دعاَك إلى آشف ما َمسَُّه      

  )٥٤(: وقوله 

  قِ  ـــــ   َعْرفاً  عن أشرف الخل    أنا لما تنسََّم الروُح، عبر األفق      
  رئبِّ ــــمشهٍ ــــــَ   بَجنانٍ موّل بًا          اــــسهًا ُمــــــوتطلعت خاشع

  )٥٥(  نبىِّ الهدى الرسولِ المربى    واُر         ــــَى أنـــــفتراءت لعين قلب



 ١٣٢

  )٥٦(: وقوله 

  المٌ             من غريب مرزأٍ فى ديارْه ــــــــإيه قرنايٌل ، عليك س
  )٥٧(ه ودوارْه ــ يتلظى من همِّ        جَم فى الليالى وحيدًا     سامَر النَّ

ذلل            الى والت شاعر هللا تع ه فى قلب ال ل     حيث يوحى لنا بصدق اللجوء وعمق ه سبحانه، مث اد ل  واالنقي
   .تبصر، وتحلق فى مدارج الروح واألخالقً روضة الغراء ،حيث جعل لقلبه عيناقوله حين ينفعل بال

  )٥٨(:   وقوله 

     )٥٩(َ             من السنا والعشق خفقْه والقلُب بيُت الربِّ ، صاغ

ة                     ع مستوى القيم دال  ويميل الشاعر إلى توظيف الحديث النبوى من أجل ترسيخ األخالق ورف واعت
  )٦٠(: السلوك اإلنسانى ،يقول 

  )٦١( ذه أياُم شدِّ اإلزاْرـــــ      فه   حذار يا شيطاَن جسمى حذاْر   

دَّ       ث النبوى أن النبى إشارة إلى الحدي" شد اإلزار " ّد وش إذا دخل العشر األواخر من رمضان ج
  .المئزر 

  

  -:جمع المؤنث السالم   - ث
يس داال        ً  لصيغة جمع المؤنث السالم  داال       جاء استعمال الشاعر   ه، ول وع تجارب ى تن ددها   ً عل ى تع عل
وع فى التجارب     ى هذه الصيغة فى قدرتها تتجل" مع اهللا  " فحسب، ففى قصيدته     ذا التن راز ه  على إب

ة        عميق الموقف، ونسج العالقة الروحي    التى أدت إلى ت    ة ذهني شكيل رؤي ة بين الشاعر وموضوعه، وت
  ) ٦٢ (:،حيث يقول 

  ات الِفَكْر             مع اهللا فى لمحات الَبَصْرـــمع اهللا فى سبح
  ْرـ        مع اهللا فى نبضات الَبَهرات الحشا     ـــمع اهللا فى زف

    مع اهللا فى الخلجات األخْر  مع اهللا فى رعشات الهوى         

  " التقاء" لمؤنث السالم مثل آلمةس صيغة جمع اـــــر صيغة المصدر على نفــــيجمع الشاع

  )٦٣(:  فيقول 

  الثرى إلى التقاءات السما ب      ا      ــــهآفاقـُ ارــتمتدُّ باألبص
  رىــ    عند حدوِد األفقِ المفت  ُز غاياِته       ـــــُغ التمييــويبل

  رىــــ   بصائُر اإليمانِ أنَّى س     ْم    ــلكنَّ أهَل اِهللا تسرى به
    باألرض آفاٌق لبعضِ الورى       وفى التقاءات جباهِ الُتقى   



 ١٣٣

شاع     ــــآما وتظهر قدرة هذه الصيغة ف      وة ال ا ، فى              رــــــى إبراز ق شهوات فى تنوعه ة ال فى مواجه
  )٦٤ (:مثل قوله 

  وما فى دمى من ُسعار الهوى   ٠٠           ُرــــإلهى ،هذا المحيطُ المثي
  )٦٦)(٦٥(وى ـــــــــوآبتى المريُر وطوُل الن          وحشُد الِخالباتِ والمغرياتِ  

  وى                    ـــــــزعاتٍ ثـــــن نــ م وما فيه        ه   ـــوطبعى الذى أنت سوَّيَت
   ارًا له ما غوىــــ ومن آنَت ج٠٠         ُر  ـــبك اُهللا من آل ذا أستجي

صيغة   ذه ال ى ه شاعر إل أ ال الل آلم   يلج ن خ اص، م عورى خ ف ش ا أو موق عور م ث ش ة بع ة  بغي
  )٦٧(:  يقول المثيرة للعواطف ،" نفحات "

  ُه َخبٌّ غروْرـــــــ َملٌك خالط   ا       ـــــههذه النفُس وما أعجَب
  )٦٨( فيُض نوْر ن حمأٍ، أوـ    َحلكٌ م    ى   ــــــنفحاٌت من فجوٍر وتق      

  )٦٩(: أو آلمة عزمات فى قوله 
  وفى عزماتى عناُد الجهاْد          وصدُق اليقينِ وال أدعى

ين             حيث إن هذه الصيغة تبين تنوع محاوالت التحدى          تنبات صدق اليق شاعر واس د ال ة عن  والمواجه
  .من خالل هذا التنوع 

ى                          و  ل جسده إل الى حين يحي ة هللا تع ى العظم شاعر ومعن ذلل لل ى الت ق معن صيغة لتعمي تجىء هذه ال
      ) ٧٠(:  يقول  تتخللها العبودية هللا تعالى ،ذرات

   تعّبُد   وفى غور ذراتى وذاتى    ُر يا ربى وأذنُب مخطئًا  ـأقصِّ

شاع       ـــذه الصيغة إل  ــوتشير ه  اة ال ة ومعان سية والروحي   ــــى تعميق التجرب ـ ر النف رى فى        ـــ ا ن ة ، آم

  )٧١(: قوله 

  ى الهباُت         الوهجِ ، والقلُب جراْحــــــزفرات

د          و  ور موقف عن ى ظه ذا أدى إل شاعر، وه د ال ة البصرية عن ا الرؤي ع زواي ى تنوي صيغة إل أتى ال ت

  )٧٢(: وهو موقف الحيرة،يقولالشاعر 

  اـــــالُت جفوُنهـــــــ    المرس      وأنا أصلى ، والعيوُن 

ى            معانى ثانوية آاستعماله لكلمة سبيات     تثير هذه الصيغة     ق معن د تعمي ذا يفي بايا، وه  وعدوله عن س

  ، النفوس األسى والمعاناة الذى لحق بالمسلمات ، بما يثير معانى النخوة والحمية الدينية فى 



 ١٣٤

  )٧٣(: يقول  

  !!اِق؟ــــاُت سبياٌت لفســـــوالمسلم        والقدُس فى األغالل رازحٌة  "العيُد"ما 

ر             "نبضات" وآذلك استعمل آلمة   انى، ألن صيغة نبضات أآث ل نبض آي م يق  وعدل عن المصدر فل

شكل موقف      إيحاًء بتعدد التجارب التى تحكى مع آل تجر         ة، وت ا قصة وحكاي ة منه رز شعورًا،   ً اب وتب

  )٧٤(:  يقول ،ً وتفجر انفعاال

  ى نبضات آيانى امتزْجــــــــ    وف        وخامَر ُروحى وأْورى ُجروحى   

وع                      ى تن سالم، لإلشارة إل وفى سياق آخر عدل الشاعر عن صيغة المفرد، إلى صيغة جمع المؤنث ال

  . باإلعياء والتعب وهو الشعوربية، وهذا أدى إلى خلق موقف نفسىالرؤية القل

  )٧٥(:  يقول  

  وبمسمعى ، رغَم المدى            النائى ، استغاثاتٌ عظائْم

شاع  أــــيلج ً ياناوأح صغي    ـــال ى ت ـ ر ه ـــر إل صيغ  ــــ ـ ة لخل ــــذه ال ـ ق شع ــ ـ ور بالمتع ـــــ ة ،    ـ ة الروحي

  )٧٦(: فى مثل قوله 

  ِ  ، بل ذاَب صفو األنس والغزل  وغاَب      بها    ُ مّرْت وفّرْت هنيهاٌت سعدت

  )٧٧(:  يقول ام رمضان وما يثيره من مشاعر، وآذلك قوله فى صي

        فى الطريق إلى نزوحْك       غنْم أويقات التجلى وا

ياء، ويوسع         ما يعتمد على تصغير هذه الصيغة   ً وآثيرا ه باألش ادى فى عالقت ل من الحضور الم  ليقل

   )٧٨(:  ، آما فى قوله ىجدانى أو التأملمساحة الحضور الروحى أو الو

  الفجرِّ أىُّ سرٍّسنىٍّ              فى لحيظاتك الِعذاب السنيةْ يقظةَ 

   -:لتكرار ا  - ج

عن الحالة الشعورية التى تكتنف      تكرار اللفظى من الوسائل اللغوية التى تؤدى دورًا فى التعبير         يعد ال 

  .عبارة  تكرار لفظة أوالشاعر وتسيطر عليه ، فيسقطها عن طريق 

ستطيع                 " والتكرار فى حقيقته إلحاح على جهة هامة فى العبارة، يعنى بها أآثر من عنايته بسواها، وي

ر           الل العناص ن خ شاعر، م ى ال سيطر عل ى  ت ة الت رة أو الحال ى الفك ع عل صير أن يطل د الب الناق

سية    ،بالمتكررة فى شعره، وال تأتى هذه األلفاظ مكررة على نحو عابث         ة النف  ل تنبع من معجم الحال



 ١٣٥

ل صياغتها          ا قب ة، فى آيانه رار فى     )٧٩( "التى انتابت الشاعر أثناء استيحاء التجرب د اتخذ التك   ، وق

  :     شعر عمر األميرى معانى متعددة وهى 

  )٨٠( :تعميق معانى الجمال وإيجاد تجربة روحية، فى مثل قوله  -١

  ه يخيُم نوٌر وصمُتــــــــ         عليُمــــوآان المقاُم العظيُم العظي

    ذهوٌل ، فهمُت وهمُت وهمُت  فطّوَف بى من جالل الرسول    

ام متواصل                       ة ُهي ه، بحال ال ب ان واالنفع ة المك وقابل الشاعر هذا الجمال الذى انبعث من تعميق عظم

  .دفعته إلى التسامى واالنعتاق من االرتباطات األرضية 

    )  ٨١ (:ويقول 

    وآنهى يدعو آلَّ آنهى مردِّدا        الضراعة ُملحفًا   ددُت َيَدى َوْجِدم

ـ تعمي -٢ ـق المعنــــ ـى بهـــ ـدف توسيــــ ـع دائــــ ـرة التجــــ ـربة الروحيـــ ة ـــــــ

   )٨٢(: وامتدادها التأملى آما فى قوله 

   وأستحُث خطايا٠٠٠     ثم أرقى    وسأمضى بالروح أسمو وأرقى 

ل تك ً االـــوجم ً  المعنى ليبلغ أعلى درجاته آماال      تعظيم -٣ ـ مث د   "رار ــ ك الحم ا  " ل  آم

  )٨٣(: فى قوله 

  اًء وأرضاـــ   وثيقًا عميقًا سم    لك الحمُد طوعًا لك الحمُد فرضًا   

   لك الحمُد خفقًا حثيثًا ونبضا   رًا      ــلك الحمُد صمتًا لك الحمُد ذآ

  وًَّا وغمضاـــــ    وآل آيانى ُرن اليا َجَنانى     ــــــخلك الحمُد ملَء 

  )٨٤(: تعميق الشعور الروحى وخلق تجربة روحية ، يقول  -٤

    فى الَجِنان وفى الكياْن   ى    ـــقلبى وما قد  بَث قلب

  اْنــــــــ أْن ُيصوََّرُه البي    ُز    ـــقلبى وبثُّ القلب َيعج

  داْنـــى فرقــــ فكأنَّ قلب    ا    ـيعدو المنى يحدو السن

  اْنـ  وآلُّ ما فى الكون ف      والقلُب وهو أبو القلوبِ 

   )٨٥(:  مثل قوله  ق المعانى والمواقف اإلنسانية ،تعمي -٥

    ُتخفُف من أطماعها وغروِرها   ا     ــــى بأنَّ ذنوَبهـــــتسوُل لى نفس



 ١٣٦

  إلى رحمٍة قد الَح بارُق نوِرها        فيا نفُس خل ِّالمكَر عنك وسارعى  

  )٨٦(: تعميق معنى التمنى بهدف توسيع دائرة التجربة الروحية ،حيث يقول  -٦

  رى ــــ   يا ليتُه ُيْنَجُد تدبي     ى      ــــيا ليتنى أسكُن هذا الحم

     هللا ربى وهى تحريرى    ا عبودّيتى        ـــــــــيا ليتنى أحي
   )٨٨) (٨٧( رىـــ أخلع فى أآنافه ني             األسنى ويا ليتنى فى الموئل

ذا م  -٧ اريخ، وه الزمن والت ال ب ق االنفع ـتعمي ه الروحي ــــ ذى تجارب أنه أن يغ ـن ش  ة ، ـــ
  )٨٩(: يقول 

        يا صباَح الذآريات الغرِّ يا أسنى صباْح   

  )٩٠(راْح ـــولُد المعطاءِ والخيُر القذآرياُت م                                      

  الْح      ــذآرياُت السعدِّ والمجدِّ وإرساُء الف

  )٩١(راْح ـــبرسول اهللا ، بالقرآن بالدين الُص                                     

  راْح  ـيا صباَح الذآريات الغرِّ فى قلبى ج

  !اْحـــةً يا ليتها آانت تتــــ بسمىــــأتمن                                    

       رُّ طاْح   ـــــيا رسوَل اهللا عذرًا فاألبىُّ الح

  )٩٢(  داْحــد أغناَك مدُح اهللا عن أىِّ امتـولق                                   

ى اال  -٨ ة ف ة والرغب وة العزيم ق ق ادى و تعمي ار الم ن اإلط اق م اً  نعت ى بحث ن الجغراف ع

  )٩٣(:  يقول سلوك السوى والصفات النبيلة ،األخروى فى الجنة، الذى هو نتيجة للالخلود 

  خلنى أطلُق ُروحى من ُحُدودى       دِ       ـخلنى أسرُح فى البون المدي

  ِ ودــــ  خلنى أشتُف أضواَء الوج  ى       ــــخلنى ُأْسرى بأطواِء الليال

       ونٍ  جديدِ ــــ     خلنى ُأفضى إلى آ ى     ـــــخلنى ُأفنى هنائى وشقائ

  ودِ ـــــــرايا            خلنى أجتاُح أبواَب الخلـــــــى أجتاُز آفاَق البـخلن

  خلنى هيماَن فى غيب ُشُهودى        أشرَق الدياُن فى غور آيانى     

اة ،   إلنسان وتصحتعميق الصلة باهللا تعالى ألنها الوسيلة الوحيدة إلسعاد ا        -٩ اج الحي  يح منه

  )٩٤(  :يقول 

  ِ     وأشقياُء ُغروُر العقل فى ُطُرق     هى الطريُق ، طريُق اهللا، واحدةٌ    



 ١٣٧

  )٩٥(: تشكيل اإلرادة واإلصرار آما نجد فى قوله  -١٠

  أسعى وأسعى          أستحُث الخطى لمجدٍ وسعِدَ آم بذلُت الحياة

اج       فى هذا البيت على آ     حيث يشير التكرار   ة تحت م العالي ثرة المحاوالت للوصول إلى المجد ألن الهم

  .إلى إصرار وإرادة قوية ومنهج سلوآى قويم 
  

  )٩٦(: حيث يقول  تعميق اإلحساس بالضياع بسبب انحدار األمة اإلسالمية وضعفها ، -١١

  )٩٧(ى ــ    ربى وقد أْبهم درب ون يا       ــــــــسادٌر فى الك

      سادٌر قصدى ورآبى      ى؟      ـــأين قصدى أين رآب

  ُد      عمرى  ـــــ أستنف  اَل واآلالَم         ــــــسادُر اآلم

  )٩٨(! رىــ  وإذا ما عيَل صب      سادُر الصبَر، ويا ويلى     

  ىــــ  معترك األيام غفل  اُس فى         ــــــــسادٌر والن

نفس      تعميق االنفعال الروحى من أجل       -١٢ ان ما،حيث        تحريك القيم الجمالية فى ال اه مك  تج

  )٩٩(: يقول 

      من فؤاٍد يذوب من َتذآارْه   رنايٌل ، عليك سالمٌ     ـــــــــإيِه ق

  ى ديارْه  ـ   من غريٍب مرزإٍٍ ف  الٌم      ـــــرنايٌل ، عليك ســــإيِه ق

  ى أذآارْه ــ عاَش ف نسيًا  أو     إيِه قرنايٌل ، هنيئًا لمن أضحى    

ادى حيث                    -١٣ ه الم ى واقع ه عل تعميق معنى الغربة والوحدة لبعث شعوٍر روحىٍ  يتسامى ب

                                               )١٠٠( :يقول 

  داْد   ـــُل داجٍ            والسكوُن لُه امتـــــفى وحدتى ؛ واللي

  الكوَن فى رفقٍ وخيَّْم                                                ُت لفَّ       ــفى وحدتى ، والصم

  رْب ـــُم بين           الغيم يبسُم ثم يغـــــفى وحدتى ؛ والنَّج

  ى السَّجيةْ         ـــنانِ عل الَع          ُ فى وحدتى والنفُس مرسلة

  أٌ وفورْهــــ  خفقاتِه ظم   ى        ــــفى وحدتى ، والقلُب ف

  )١٠١(: ،حيث يقول " مع اهللا " من خالل شبه الجملة معنى اإلخالص تعميق -١٤ 

  اِء األغْر                   ـمع اهللا آَن اجتالِء السَّنا         ونيلِ الُمنى والهن



 ١٣٨

  مع اهللا حاَل اتقاِد األسى       ووقُع األذى واحتدامُُُُُ الخطْر 

  "أنت "رار ضمير المخاطب ــــى من خالل تكــــاهللا تعالة ــــق عظمـــتعمي -١٥

  )١٠٢(:  آما فى قوله 

     وأنَت السميُع وأنَت المجيْب   وأنَت الرحيُم ، وأنَت العظيُم    

ة    تعميق العالقة بينه وبين األشياء والظواهر واألشخاص بهدف ايجاد   -١٦ ة بالحيوي ة مليئ  تجرب

  )١٠٣ (: فى مثل قوله والفاعلية

  ارى          ـ   وإبائى ،وعزتى ،واصطب  ؤادى     ـــــ آه يا ويَح ُمقلتى ، وف

       درارِ ـــــى المــــــ  وعنادًا ودمع ادًا       ـــ والليالى الطوال مرت سه

   ِ ى الُمغوارــــــ   وزيادى ، وعزم  وجهادى فى ُحلكة الليل نفسى      

    واعتزازى بدحرهم وانتصارى                         ى     ـــوِغالبى ُضروَب آيِد ِصحاب

  )١٠٤(ارى ــــ واعتدادى بعفتى ، وفخ    ى      ـــــى ِلداتــــوثباتى وقد ترام

اط حضارية                         -١٧ سانية وأنم اذج ان ه من نم ا في نص، لم اريخى فى ال تعميق أهمية الحضور الت

  )١٠٥(:  فى مثل قوله تعزز القيم الروحية فى إطارها السلوآى ،

  قد حّدَث التاريُخ             والتاريُخ عدٌل ال َيميْن

  )١٠٦( : الكثرة ، حيث يقول  -١٨

   ورفعنا، فى سبيل اهللا ، للخير بنودا       وجنودًا     حشد الشيطاُن للشرِّ جنودًا

شوق إل     ــــتعميق البحث عن  الخالص من الع        -١٩ ادى وال ـ الم الم الم  ـ ـ  الى الع روحى ، حيث  ــــ

  )١٠٧( : يقول 

       آيف تجتاُز بى وراَء السُّدوِد    ُقيودى    " سبحان ربى " ورآيف تذ

                 ِ ودــــ    عن مفاهيم آونَى المعه ودى      ــــرتى ووجــــآيف تسمو بفط

   ِ ودـــ  فى سموات عالم من ُخل   ودى       ـــــى وُجمـــــآيف ترقى بطينت

سانى      -٢٠ وم                  تعميق معنى التذلل اإلن ة ومفه أنه أن يوسع الدالل ذا من ش الى، وه  وتعظيم اهللا تع

دارج         ى م صاعد ف م تت سانى، ث ذلل اإلن ة الت ن لحظ الى م يم هللا تع دأ التعظ ث يب ة، حي القيم

  )١٠٨(:  يقول ، زل العبودية وتعظيم رب العالمينالسالكين إلى منا



 ١٣٩

  دانى    ـــ  روحى ووج ن       ـــــأدعوَك يا ربِّ م

  ى    ـــــ آالمى وأشجان   ن قلب      ـــوَك مــــأدع

  ى             ــــ إسالمى وإيمان  ور       ــــــأدعوَك من غ

  انِ ـــــنِّ والشـــــ  الم      أدعوَك أدعوَك يا ذا  

 : لطباقا  - ح

   :ه الشعراء آنمط لغوى ، وقد عرفه ابن األثير بقوله يعد الطباق لونًا من ألوان البديع ، يكثر من

سواد              وقد أجمع أرباب هذه الصناعة    "   على أن المطابقة فى الكالم هى الجمع بين الشى وضده ، آال

ى داخل               .)١٠٩(" والبياض ، والليل والنهار      ضادها فى المعن ا ي  أى أن يأتى الشاعر بلفظة مع ذآر م

صيدة ، ارة هن. الق در اإلش ف   وتج ر تكل ى غي ضادة ، ف ه المت أتى آلمات وع ت شاعر المطب ى أن ال ا إل

  . منسجمة مع السياق ، متوافقة مع حالته الشعورية ، تكشف عن سعة خيال وغزير ثقافة 

ا                   يلجأ الشاعر  شاعره مساحة عريضة، لتتحرك فيه ه وم إلى استعمال التضاد، وذلك إلعطاء تجربت

ى         القيم وتتشكل فيها المواقف وتنبعث ف     ه الخاصة إل ا المشاعر واألحاسيس، بحيث تتحول تجربت يه

  )١١٠(:  قوله بة عامة يحياها آل إنسان سوى، نجد ذلك فىتجر

    مع اهللا فى آلِّ خير وشْر  مع اهللا فى آل ُبؤْسى وُنْعَمى      

  ى         مع اهللا فى غدى المنتظْر ـــمع اهللا فى أمسى المنقض

ل                      وتتجلى أروع المواقف وأجم     الى وجمي ه تع ة ب اهللا والثق صلة ب ل اإلخالص فى ال ا وأسماها، مث له

  )١١١(: فى قوله ، التوآل عليه 

      مع اهللا عند انبالجِ السَّحْر  مع اهللا فى ُمْدلهِِمِ الدُّجى         

ث  تغراقاحي د اس ن الل   ً نج شكل م ذى يت ان ال اد الزم ق أبع ى أعم ف ف ة والموق ى  للقيم ار ف ل والنه ي

  .ر وديمومة استمرا

  )١١٢(: وفى قوله  

  مع اهللا فى سكناِت الحياِة             مع اهللا فى حرآاِت الحجْر

ى   يفتح الشاعر حدود المكان ليتحول من المقيد إلى المطلق، حيث يجعل صلته باهللا تعالى ال           تقوم عل

  .أساس مادى وال زمانى 

  

  )١١٣(: وفى قوله 



 ١٤٠

  )١١٤(  فنْحيا ونْحيا ثمَّ نحيا الدهْرونْحيا به ثمَّ نفنى به         

ن،            الى ال يحدها زم اهللا تع يفتح الشاعر حدود الزمن للقيمة لتتحول إلى المطلق، حيث يجعل صلته ب

  .وهذا تعميق لقيمة الثقة باهللا تعالى واإلخالص له تعالى 

   )١١٥(: وفى قوله 

  آون جديدِ خلنى ُأْفنى هنائى وشقائى                 خلنى ُأفضى إلى 

  .يفتح دائرة النفس واألحاسيس لتنطلق من المقيد إلى المطلق

  )١١٦(: وفى قوله 

  ى،فنائى ِبكاـــــوأنَّ بقائ"              أنا    "ـفأيقنُت أنَّ الفنا بال

ة            ى القيم ة لتتجل ذه الرغب تحطم ه ث ت اء، حي ب البق ى بح ى تتجل ة الت رة الرغب شاعر دائ م ال يحط

ا ا        والموقف تجاه ال   ة ويحرآه ا الثق الى، حيث تملؤه اهيم     صلة باهللا تع رؤى والمف ر ال إلخالص، فتتغي

  . حيث يصبح البقاء الحقيقى فى استغراق اإلنسان بالعبادة والصلة باهللا تعالى 

  )١١٧(: وفى قوله 

  ِ فيه صفوٌ ونشوةٌ  وهناٌء         وانطالٌق من األسى المكبوت

روح        ى آيانه، لتبدأ من األسى المك     يوسع الشاعر قيمة الحب ويعمقها ف      الم ال  بوت ،وتحلق بعيدًا فى ع

  .حيث الصفاء والنقاء التى بهما يتأتى للروح الهناء والنشوة 

  )١١٨(: وفى قوله 

  حذارِ يا شيطاَن جسمى حذارِ              جسمى ظالمٌ ، وفؤادى منارِ 

ا              ات الجسد ومتطلب ين متطلب شاسع ب ى طرفى           يشير الشاعر إلى البون ال ان عل ا يقف روح، وأنهم ت ال

  .األول يتمسك بالمادة المثيرة للشهوات التى تمثل البقعة المظلمة فى الكيان اإلنسانى : نقيض 

ة               : الثانى   ل البقع سانى، وهو يمث الم اإلن ة فى الع اق رحب شهوة وتحليق نحو آف ادة وال انعتاق من الم

  .ار القيمة المضيئة ألنها تخلصت من ظلمة الجسد وتمسكت بأنو

  )١١٩(:وقوله 

    ذنبهِ         هو اُهللا َيدعوُه بعزة حبهِ هو اُهللا َيدعوُه بذلة             



 ١٤١

ب هللا            زة الح ذنب وع ة ال ا ذل ى طرفيه ف عل ين يق الى ،ح اهللا تع ة ب رة الثق شاعر دائ د ال سع عن تت

  . ثقة باهللا تعالىم القيمة وهى التعالى،ومن خالل هذين الموقفين موقف الذلة وموقف الحب تعظ
  

  :  أسلوب االستفهام   - خ

ين حصول                      د البالغي شىء المجهول ، وهو عن ة ال  االستفهام بمعناه االشتقاقى هو طلب العلم ومعرف
أدوات مخصوصة ،             ذهن ب ا            صورة الشىء فى ال م يكن معلوم شىء ل م ب أداة     ً أو طلب العل ل ب من قب

   .)١٢٠(مخصوصة 
  : ما  وينقسم االستفهام إلى قسمين ه

ان           :االستفهام الحقيقى    -١ ه ينتظر ممن         وهو سؤال اإلنسان عما يجهله ، وإن آ ذلك فإن آ
  . ، ويكون االستفهام عن مضمون الجملة أو عنصر من عناصرها ً يسأله جوابا

ى -٢ ر الحقيق تفهام غي سؤال عن   : االس ة يخرج ال ذه الحال ى ه وم وف سؤال عن المعل و ال وه
ة م راض بالغي ه ألغ ا حقيقت ددة منه ر : تع ر –التقري ى – األم ذيبى – النه ار التك  اإلنك

تبعاد    – التعجب   – العرض   – التسوية   – النفى   – الدعاء   –والتوبيخى    – االستعطاف    – االس
  .)١٢١(.  والتمنى –والتشويق 

ى - أين - أيان – من   – متى   –ما  " ما يفيد التصور مثل   : فمنها: أما أدوات االستفهام     م  - آيف - أن  – آ
ا" أى ص : ، ومنه د الت ا يفي ل ـــــم ل"ديق مث ـ، ومنه"ه ا  : اــ صديق مع صور والت د الت ا يفي ى ً م وه
  )١٢٢(" الهمزة "

ردد   ت  وقد ت ة          االس شعر العربى عام رة فى ال د شاعرنا خاصة ً       ً فهام بكث ى        وعن شعر يهدف إل ، ألن ال
ى أدوات االس  شعر عل اد ال ان اعتم ذا آ ى، ل شكيل موقف أخالق رًات ذا الغرض تفهام آثي ق ه  ، لتحقي

ن م   تفهام خرجت ع د أن أدوات االس ذلك نج ة  ول انٍ  مجازي ى مع ى إل ا الحقيق رى، ف ٍ عناه األداة أخ
   ) ١٢٣(  :يقول ، "قبس"يسأل بها عن الحال، حيث نرى ذلك فى قصيدته "  آيف"

  ْس                                 ــــتبه ُمْلـــــــذوى األلباب فيــــــــ   ل  ُن باهللا ، وهل       ـــــ آيف ال ُأِوم
  ه            فى الضحى فى الفجر فى جنح الغلْس   ــــــــآيف ال ُأبصرُه فى خلق

  ى غور ذراتى انبجْســـــــــــ أمره ، ف        آيف ال أحيا به ، والروُح من   
  رديد نفْس   ـــــى آلِّ تـــــــورِه فـــــــا             نــــــآيف ال تسعُد نفسى بسن

                     !ه السامى قبْس ـــــن إبداعـــــــ أنا م   ى من أنا         ـــــوأنا فى سرِّ آنه

انى وهو                         ل بعث شعور روحى إيم ة ب حيث نجد أن االستفهام فى هذه القصيدة ال يتطلب إجابة علمي
  .الثقة باهللا وتعظيمه 
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م         وقد نجد الشاعر يستعم    سبة أو الحك ين الن ل أدوات أخرى لالستفهام، مثل الهمزة التى تفيد طلب تعي
                                 )١٢٤(: آما نرى فى قوله 

  !ُيحرُِّق قلبَى هذا الصراُع           أليَس لقلبى نجاٌة أليْس 

ل          ى، مث ه أداة من أدوات النف يس " ويتعمق أسلوب االستفهام حين يرتبط ب ى   "  ال "أو " ل فيترتب عل

النفى                          تفهام المصحوب ب رى أن االس ذلك ن ال ،آ وة لالنفع أزم للصراع أو ق ذلك تعميق للموقف أو ت

                     )١٢٥(: ر ، حيث يقول ــــــــى يحياها الشاعــ ويصورعمق المأساة التى به الشاعر ليعمق التجربةيأت

  ى بناٍر ونورِ ـــــــالهمَّ يشوى ِآيانى          وُيلهُب قلبألسَت ترى 

تفهام التقري   شاعر االس ستعمل ال الم     رىوي ى ع روب إل واقعى واله ه ال ن مأزق روج م ة الخ  لمحاول
                                        )١٢٦(: إنسانى رحب، نحو قوله 

  وثُّبِ ضاِرى                        ــــصفِ الت    عارمٍ  عا آيف أنجو يا خالقى من شباٍب     
      فى آيانى ، وفى صميم ِنَجاِرى  رٌ       ـــــه مستقــــآيف أنجو وإن

ك              " هل  " ومن األدوات التى استعملها الشاعر     م ، ونجد ذل سؤال عن الحك التى تفيد التصديق وهو ال
  )١٢٧(: فى قوله

   واستنَصَح الشيطاَن وانتهَجا                       ه َعَرَجا ــهْل ظنَّ َمْن فى َغيِّ
   وا فرَجاـــــــفى رآبه أْن ُيعقب هْل ظنَّ والرهطُ الذين َجَرْوا         

شاعر األداة  ستعمل ال د ي ا ،  " أى " وق ر يهمهم ى أم شارآين ف د الم ز أح ا يمي سؤال عم د ال ى تفي الت
                                            )١٢٨(: ونجد ذلك فى قوله 

    آلما ِهمُت فى تجّلى ُسجوِدى       أىُّ سّرٍ ُيودى بدنيا ُحدودى  

ة،           اه بعض المشاعر الروحي تحمس تج ا   حيث إن هذه األداة تعمق جانب اإلعجاب وال تفهام هن واالس
ة    ين عمق ت       يشى بعمق التجرب شاعر أداة النفى هل، ليب ذا استعمل ال ه،      ل ه وحرقت دة لوعت ه وش جربت

                                                            )١٢٩(: التى تسكن بين جنبيه فتقض مضجعه ، يقول 

    من ُفيوض اهللا إن لجَّ مسيِرى          هْل لنفسى أمٌل فى نْفحٍة  

   )١٣٠(: نجد ذلك فى قوله آما  للسؤال عن المبهم والمجهول،" ما"  ويستعمل الشاعر األداة 

  ْه ـــــــرُّ ُروُحها         ومن أمِر َمْن إغراُؤها وَتَجّنيـــوما سرُّ حواُء وما س
   وما سرُّ هذا النسُل فى الكون ُتلقيْه   قِ آدمٍ      ــــوما حظُّها من روح خال



 ١٤٣

                             ْه   ــــــــي تراميدٍ   وما أنا فى آونٍ بع   وبعد ؛فما شأنى وما سرُّ خِلقتى     

  . والذى يدعوه إلى ذلك الحقيقة اإلنسانية المعقدة فى ترآيبها وتعاملها مع األشياء 

   يدرك حقائق الروح، التهكم والسخرية، حيث إن العقل قد ال" آيف " وقد تفيد أداة االستفهام

                                                                            )١٣١( : فيقول 

      وآيف أرى يا عقُل ما اُهللا ُمخفيُه  ُتسائلنى يا عقُل آشَف حقيقتى      

سطع منه            " بكيف  "  الشاعر السؤال  يستخدموفى سياق أخر     اة، التى ال ت تهكم بالحي ا ليؤدى غرض ال

  )١٣٢( : يقول شمس الحرية وآرامة اإلنسان ،

  ارْه                        ــــــــــ  بانتصارٍ ُيكنُّ ذلَّ انكس   ير شمسٍ وَيرضى        آيف َيحيا من غ

      آيف َيحيا ، وآيف َيرضى بعارْه  دنِ عاٌر       ــــى الِخـــــــإنَّ ُعدواَنه عل

ذى ال يمكن أن ي             "بأين  "  واستعمل الشاعر اإلستفهام   سانى ،ال نهض إال  ، لتعميق حقيقة الضعف اإلن
ان صادق          ا دة قوية، وتفعيل الطاقات الكامنة    بإرا اج، وإيم ى اإلنت ادرة عل  يصوب البوصلة ويحدد       لق

   )١٣٣(: الهدف والمسير ، حيث يقول 

        ألسوَس باإلحسان أآواِنى   هذى َيدى يا ربِّ خذ بيدى  

ى اآلخر ،         ُيفض  ، ليفرق بين نموذجين سلوآيين    "زة  بالهم" ويستعمل الشاعر االستفهام   ل أحدهما عل
األول انى   : ف ز ، والث و التمي ى وه ل األعل اه المث دفع باتج ستنقع  : ي ى م سان عل دفع باإلن ذى ي و ال ه

      )١٣٤(: الشهوات وتعميق الضعف اإلنسانى، يقول
   العيَن هفوًة            عن المثل األعلى وأنسى تفوِقى   أمْن قدرى أْن ُأغمَض
  ن َلذةٍ أو تذوقِ     ــــــةً            بال مستوًى مـلغو ساعَندمُت لقد ضيعُت فى ال

   )١٣٥(ن تألقِ ـــ    وُتعذر نفسى أْن َآَبْت ع   رَّ لى      ــــذا ؟ فال مفـــأمْن قدرى ه

تفهام د يخرج االس ه  " للتعجب " وق ا تترآ ه، وم ى خلق الى ف ة اهللا تع ار عظم ات وإظه ذه المخلوق ه
سق مع             من جمال فى     الجميلة ى نحو تت سى ،عل النفس اإلنسانية، آيقظة الفجر التى تهندس آياننا النف

ة         ً ء من المنهج القرآنى، الذى دائما     طبيعة هذا المشهد الكونى، وهذا جز      ان عظم ى بي يلفت اإلنسان إل
  )١٣٦(: ى المخلوقات ، وفى ذلك قولهاهللا تعالى ف

  ى ُلحْيظاِتك الِعَذابِ السَِّنيَّةْ   ف     ر أىُّ سّرٍ سنّىٍ    ــــــــالفجَ يقظة
    فى ُنسْيماِتِك اللطاِف النَّديةْ                                       أىُّ ُروحٍ َيسِرى فُينعُش ُروحى      

  ْ   الَح فى ُغرَّةِ الصَّباحِ الَبهيَّة   ى     ــــأىُّ َمْغنى من الجمال ومعن
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سه، ونجد                " الهمزة  "و" ما "ويستعمل الشاعر أداة االستفهام    رة فى نف ون الحي ا عن مكن ، ليعبر بهم

                                                  )١٣٧(: ذلك فى قوله 

        وما الحياُة ما َروُنها  اةِ    ـــيا ربِّ ما أنا فى الحي

                  ا          ــــ   أم المنى َمجنوُنه أهى الصواُب أم السراُب       

     من السهول ُحُزوُنها     اَى   ـــمالى قد اْجَتذبْت خط

ا،       ،لتعمي" ماذا"وقد استعمل الشاعر أداة االستفهام       صلة      ق الصلة باهللا تعالى وتقويته ذه ال داعى له وال

  )١٣٨(: يقول المكان وانفعال الشاعر بها ،رمزية

    حِصَر الدعاُء بخافقى وتلْجلَجا                    ا      ــــماذا أقوُل وملُء أنفاسى شج

  ى ـــ  هللا وهو المستجيُب الُمرتَج     أنا فى رحاب المصطفى متضرٌع      

شاع   ستعمل ال د ي تفهاموق ا " ر أداة االس تعماال" م اً اس الق     ً مجازي ة االنط ن عظم ب م د التعج ُيفي

                                                 )    ١٣٩(: طالق ، يقول أمام هذا االنً حى، وأن الجسد هو الذى يقف عائقاالرو

  ما لى وما للروح فى هيكلى          آّبلُه عن سبحه الهيكُل ؟  

  -:أسلوب الشرط   - د

  ونجد الشاعر يستعمل أسلوب الشرط للربط بين السبب والنتيجة ،

  :    مثل قوله 

      لو لم َيَر الُبرهاَن فى السماِء       َد ُيستدَرُج، فى البالِء   وآا               

  . فرؤية البرهان سبب  فى عدم الوقوع فى المعصية 

شرط  لوب ال شاعر أس ستعمل ال دت   وي ث إذا فق ه، بحي سلوك والتوج المة ال ة وس ين العزيم ربط ب  لل
        ) ١٤٠ (:  يقول العزيمة ضعف السلوك اإلنسانى، 

   نفسى صّح فى اهللا عزُمها          لما بّطنْت ثوَب التقى بفجوِرهاولو أنَّ

ذا من                           سلوآية، وه ة والظواهر ال يم الداخلي ين الق سلوك، أو ب ين األخالق وال الربط ب شرط ب ويقوم ال
ة الصدق    شأنه أن يكشف عن مدى الصدق أو الكذب فى ا           سلوآى، إذ إن عالم  فى أن يكون   لفعل ال

  )١٤١(: خالق والسلوك ، حيث يقول هناك تطابق بين األ
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  منُه َعَبْثَ  قلُبُه           فإنَّ العبادةإذا المرُء لم يستنْر

  ) ١٤٢(: مثل قوله  ،وآذلك الربط بين السلوك السىء واإلرادة السيئة 

  اـــّذات أعتاَبه         قبَِّلَت للـــــحتى إذا استهواَك زيُف الُدنى  

ر من عدم     وهناك فرق فى االستعمال  دها أآث  بين إذا وإن، حيث إذا تشير إلى احتمال وقوع الفعل بع
                                            )١٤٣(: وقوعه، بينما إنْ  تشير إلى عدم وقوع الفعل أآثر من وقوعه، حيث يقول 

  األولى ربى            من وسوساتِ الّزلةِ أخاف إْن لم يحمنى 

  .حيث نجد أن الشاعر يستعمل إْن بدل إذا فى قوله، ليدلنا على أنه يغلب جانب الخوف على الرجاء 
ين         ويستعمل الشاعر    ين اليق ربط ب شرط إذا لل سانى     قي  وهو  أداة ال سلوك اإلن ين ال ة ،وب ة داخلي  وهو  م

  )١٤٤( : يقول  سكون ورضا بقضاء اهللا تعالى ،قيمة خارجية، حيث يتحول الهم إلى

  رب ياُهللاـــــــى الكـــ فنادى ف  فإذا أشرَق اليقيُن على المرءِ        
  ى اللسان ِهجيراُهــ  وغدْت ف اهُ       ـــه وِحجــــوبدْت ملُء ُروح
  ُع َصداُهــ الرِّضا بالقضاء َرج    ةً  وسكونًا     ـــــأصبَح الهمُّ قرب

ـ ط بين األخ  ــــومن قبيل الرب   ك             ــــسلالق وال  ـــ سلوك ، ونجد ذل ساد ال ع وف ساد الطب ين ف وك،الربط ب
  )                                                            ١٤٥(: فى قوله 

  )١٤٧) (١٤٦(      فال شفاَء لُه ُيرجى من العسلِ      إذا الضنى أزمنْت فى النفس ِشرَّتُه 

ة              ويستعمل الشاعر أسلوب الشرط لعملية الرب      ستقبل من جه ة، والحاضر والم ط بين التاريخ من جه

ل بتصحيح الحاضر           سانية وأنماطه الحضارية، آفي اريخ بنماذجه اإلن ستقبل،    ثانية، فالت ه الم وتوجي

  )                                                    ١٤٨(: وهذا لفتنا إليه أسلوب الشرط الذى استعمله الشاعر فى قوله 

  ى َشقَّْت علينا السَّبيُلــــ   الُمَدمَّ        لم ُينْر ُخطا َغِدَنا األْمُس  فإذا 

   -:أسلوب النداء   - ذ

  .أداة النداء واالسم المنادى : ويتألف أسلوب النداء من 

            .               هو االسم الظاهر الذى يطلب إقباله والتفاته إليك بواسطة حرف من أحرف النداء  : والمنادى

  .أ، آ، أى، يا ، أيا ، هيا ، وا ) مقصورة وممدودة (الهمزة : وأدواته 

  : مواضع استعمالها 
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ة القريب ، و          ) أ  ( تستعمل الهمزة المقصورة   زل منزل ا ين ذه    وهى  ) وا(للقريب أو م ة،  وأعم ه للندب

   .)١٤٩(ستعمل لكل نداء وت)يا (األدوات 
  

د                ومن خالل متابعتنا لهذا األسلوب     شعرى، وق ه ال داء فى خطاب  وجدنا الشاعر يعتمد على أسلوب الن

 من تجربته الخاصة، أو     روحية، أو قد تكون جزءً     وجه نداءه إلى األشياء التى تحمل قيمة أخالقية أو        

  )                                                                  ١٥٠(: له تكون قادرة على نقل تجربته أو الموقف الذى يريد ،ففى قو

  يا موُج ال رمَل على شاطىء             فأنا وأنَت وَساُدنا الصَّخُر

إذا      والموج  يوجه الشاعر نداءه إلى الموج حيث تذوب الفوارق بين الشاعر         م واحد، ف صبحا فى ه  لي

ة مع صخور             آانت حرآة الموج فى امتداد     ها واستمرارها تؤآد على استمرارية الصراع والمواجه

اء،                      اة واألحي ه واستمرارية صراعه مع الحي وة إرادت البحر ورماله، فإن حرآة الشاعر تؤآد على ق

ة هى تحقيق رضا                      درك أن لصراعه نهاي شاعر ي واستعداده النفسى لمتطلبات هذه المواجهة، ألن ال

سانى                اهللا تعالى، وهذه النقطة ال     وق اإلن د التف ى تأآي تى يتفوق فيها الشاعر على الموج، ويقودنا هذا إل

  .على الطبيعة، حين تتوفر فى آينونته إيمان صادق و إرادة قوية 

شاعر ن  ه ال ياق آخر يوج ى س ثالً وف العين م ى بعض أعضائه آ ل ، التداءه إل انى األم ل مع ى تحم

  )١٥١(:  يقول والطموح ، 

  فى الغمض  واسترسلى ٠٠٠أغمضى 

    ٠٠٠يقضى 

   ! ٠٠٠يا عيونى 

   ٠٠٠أطلقينى من حدودى 

   ٠٠٠من شئونى

   ٠٠٠من شجونى 

   )١٥٢(: ويخاطب الشاعر أعين المستقبل لما يخبئه من مفاجآت ، فيقول 

  يا أعيَن الغيِب هْل أبصرِت آخرتى         وشمِت موعَدَها فى دفتر األزلِ 

  ، يكون ما يتمناه الشاعر من الممكن تحقيقه ،"ليت "منى وحين يأتى بعد ياء النداء أداة الت

                                                       )١٥٣( : ه مثل قول

  ِرىـــ  يا ليتُه ُيْنَجُد تْدِبْي    يا ليتنى أسكُن هذا الحمى     
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     هللا ربى وهى َتْحِرْيِرى   ى     ـــــيا ليتنى أحيا عبودّيت

ي داءوح شاعر ن ه ال ان يوج ه غالب ى أشخاص، فإن ة أوً ه إل املين لقيم ون ح ا يكون سانى، موقف إ م ن

ثال شاعر م ساساً فال اس إح ر الن ن أآث االً م ياء وانفع شكيل موقف أو  ً باألش ى ت در عل و األق ا، وه به

ه                   أن يصوب غايت شاعر ب رى يخاطب ال إن األمي ذا ف ه، ل  ويصحح  إحدات استجابة سلوآية عند متلقي

ا    رس م                    ً الته، فالشعر ليس تعميق يلة الستنهاض الهم ل ينبغى أن يكون وس سانى، ب ة الضعف اإلن لحال

                                                                      )١٥٤(: واالنتصار على الضعف والهزيمة ، وفى ذلك يقول 

  )١٥٥(   شعُر الهوى لديَك ظلٌّ وارُف  ا         ـــــيا شاعَر األلوانِ ، يا طيَف الّسن

  ُه األنفُس الرَّهائُفــَتهيُج من     ُه        ــ ُيغرى بْوُح٠٠ ُيستدرُج ٠٠ثيُر ُي            

ان نفحة         وقد يأتى النداء ليخاطب جزءً      زمن، إذا آ ة  ً من ال ديا ً   ً أو موسما   ً إيماني ،يهدف من وراء     تعب

  ذلك إلى إحداث يقظة دينية عند المتلقى من جهة، وتعزيزها فى نفسه من جهٍة ثانية ،

   )١٥٦(: حيث يقول 

   تجّلٍ منك ُيسعُف فى الُجلىنيِة ليَت لى              شعاُعالسَّأيا ليلُة القدر 

  ىـ من المأل األدنى إلى المأل األعل ويسمو بهذا الحُب ُحرًا لربهِ           

ق        داء ليعم ى الن سبق أداة التمن ا ي رًا م شاعر، وآثي شها ال ى يعي شديدة الت ة ال ة الروحي رًا للحال ونظ

دم ،        ، ويزيد من إحساسه باألشياء أو يعمق        التجربة الروحية عند الشاعر     معانى الحزن و األسى والن

  )١٥٧(: يقول 

        يا ليَت قلبى فى َصَمْم ى      ــــــــما للهواتف ال َتِن

    واألهُل آْم َهتفوا وآْم فى النفس آْم مْن هاتفٍ          

ه           بهدف االستغاثة    ا يتكىء الشاعر على أسلوب النداء     وآثيرًا م  واللجوء إلى عظيمٍ  يخرجه من أزمت

أ ن الم ا  أو م ك جلي ر ذل د ظه اه، وق ذى يحي انٍ     ً زق ال د مع ة تتول ذه الحال ى ه ه، وف اجى رب ين ين ح

ـ                  داء ب ذلك تكرر أسلوب الن ارب "وأحاسيس شتى، آإظهار التذلل هللا تعالى، ول ى   "و" ي ا رب ا  "و" ي ي

  )١٥٨(: ، حيث يقول " إلهى

      ُروحى ووجدانى   أدعوكَ يا ربِّ، من   

  ىــ  آالمى وأشجان      ْن قلِب  ــــأدعوَك م

                                               ) ١٥٩(: ويا إلهى ، حيث يقول 



 ١٤٨

  رِّ يريُد المأمنا ؟ـــــيا إلهى أيَن يمضى قدُر الحرِّ            بالُح

  )١٦٠(: ويا ربى، حيث يقول 

  مخطئًا           وفى غور َذراتى وَذاتى َتَعبُُّدأقصُر يا ربى ، وأذنُب 

                     )١٦١(:  حيث يقول ً،النداء للبحث عن عالم أآثر جمااليستعمل ً وأحيانا

  يا نجوَم السماِء بجو السناِء           حلقى بى فى عالم من صفاِء

  )١٦٢(: وقوله 

  ا شذا الرضوانِ فى الُخلدِ النضيرِ    ي   يا رؤى اإلشراقِ فى الليلِ المنيرِ   

ا ستعمً وأحيان ى إلـــــي ه المتلق داء لتوجي ـل الن ـى موقف أخالقـــ تجابة سلـــ ـوآيــــى واس حيث  ة ،ــ

  )١٦٣(: يقول 

  ةِ عقدِ ــــ  ليْصطاَدها بصفق   أيُّها التاجُر المراوغُ دنياُه      

وتجلياته الروحية فى سيرته العطرة،       دح النبى    الذى يجعله الشاعر لم    وفى ديوان نجاوى محمدية   

ر ده يكث ى  نج داء للنب ه الن ن توجي ة     م اد تجرب ة ايج دها ،بغي ديث عن ة الح صويرها أو إطال  أو ت

  )١٦٤(:  روحية مفعمة باألحاسيس والمشاعر والقيم ،حيث يقول 

  ى شمُت الْحـــــــــــ أنَّ راَقك       ــيا رسوَل اهللا إش

    روَضِتَك الزهراِء فاْح ن      ــــــــوشذى الجنةِ م

  اْحـــــــــ  فى ساحَك َس  وفؤادى يا رسوَل اهللا      

  )١٦٥(اْح ــــروى الِطم نهلةٍ ت  ن       ــيا رسوَل اهللا هْل م      

ؤرة الحدث نجده      لتجربته، فحً ماله ألدوات النداء وفقا    فى استع  وقد ينوع الشاعر   سه فى ب ين يضع نف

داء ي زة "ستعمل أداة الن شاعر فياضة   " الهم د م ج تتول ام الح ر أي ين تم رب، فح ى الق شير إل ى ت الت

  )١٦٦(: شاعر، فيضع نفسه بين الحجيج، فيقول وتستيقظ ذآريات وتخيالت فى نفس ال

  دىــــــــــَد المــــُ    إنَّا هناَك وإْن َبع دى     ــــــواَن الُهأحجيَج بيتِ اِهللا إخ

  دُق بالِجداــــــ ووقوُفكم ، واُهللا ُيْغ      فى غمض عينى سعُيكم وطواُفكم   

  )١٦٧( وبسمعى فى ضجة التقوى صدى     ى وجَِِنانُه     ـــوينبُض قلبى المصطف       



 ١٤٩

د  شاعر أداة الن ستعمل ال د ي ا "اء وق تح الن" أي ى تف انى  الت ه، لتعطى مع صى درجات ودالالت داء بأق

ك فى   ـــــة، ويظهـــة والمسئوليـــى األصالــــد علــــوة اإلرادة والتأآي  ــــــــن حيث ق  ــــعميقة م  ر ذل

                                                                        )١٦٨(: قوله 

  ُب إنى وّجهُت قلبى             وعقلى ونفسى وَتجوالَهاأيَّا َصْح

  )١٦٩(: لإلنسان نحو قيمة خلقية أو سلوك نبيل فى مثل قوله ً وقد يأتى النداء توجيها

  ال تتبعِ الخسراَن باألخسْر ذنبُك يا إنساُن قد يغفْر          

                      وتحذيرًا من عواقب عدم الفعل، إليه، إلى أهمية فعل ما يدعوً النداء هنا ُيعطى اإلنسان تنبيهاوقيمة 

  )١٧٠(: هللا تعالى فى مثل قوله ً وقد يأتى النداء تعظيما

  ا           ومجدِّّد األآواِن ُتبدُع َدْوَرَهاـيا واهبًا نطَف  الوجوِد حياَته

  اـليَلها ونهاَرهُ َك الحكيمة   يُد يا بارىَء األممِ الخالئفِ َداَولْت       

  اــًا            يا رافقًا ، يا قادرًا أقداَرهــــيا باسطًا يا قابضًا يا خافض

   )١٧١(:  يقول تعزيز عالقته مع اهللا تعالى ،واستعمل الشاعر ضمير المتكلم فى 

  بشِر         ذاتى ، وألقيتِنى فى عالمِ ال    يا ربِّ أنَت الذى أوجدَت من عدمٍ  

                                                                  )١٧٢(: وقوله أيضًا 

            وُأْبِعَد َقْصِدى وأنَت القريْب  إلهى أغثنى فقد ُغمَّ َدربى  

                                                         )١٧٣(: وقوله 

       وفى مجاهدةِ السريرْه     يا ربِّ ؛ فى حلك الهمومِ  

  رهْْـــ   فى المتاهاِت المثي  ى       ــــيا ربِّ؛ فى إبهام َدرب

      سكينةً وُهدًى وبصيرْه ن لُدنَك      ــــيا ربِّ هْب لى م

                                                                  )١٧٤(: ومن ذلك قوله 

        منك فاْمنْن وزْد َفُروحى استجارا حٌ      ــُروحى نفيا إلهى وسرُّ 

  )١٧٥(  بدارا ٠٠ى بدارًا ــــ   قبَل أْن أنته     ُجد بإشراقٍة وَجّدد ُمَضائى           

  



 ١٥٠

   :والجملة الفعلية  الجملة االسمية  - ر

ة االسمية وال                    وع فى استعمال الجمل رى التن و      ومن الظواهر الملفتة فى شعر األمي ة، فه ة الفعلي جمل

ة حين يتحدث عن                    ستعمل الفعلي يستعمل األولى حين يكون الحديث عن مفاهيم وقواعد وصفات، وي

صيدته    ى ق اص، فف ه الخ ه وموقف سبح  "تجربت ا ت وع    " خالي ذا التن ر ه ب ورب يظه وان قل ن دي م

  )١٧٦(: األسلوبى ، حيث يقول 

  ُدـــى غور ذراتى وذاتى َتَعبُّ    وف ًا       ــــــــربى وأذنُب مخطئ أقصُر يا

    وزيٌغ ، وعن عزم السداِد تردُُّد   ح اإلرادة غفلةٌ      ــــــفذنبى فى سط

  ادِه َيَتَجدَُّدــــى إصعــ  ُوُجوِدى ف ن َنَماِئها         ــــــولكنَّ خالياى التى م

  ُدــ وَتْحُموتستغفُر الرحمَن دأبًا       تسبُح ال تنفُك ، فى محضِ طاعٍة     

  ُدـــِا ذآره ،وُأَمّجـــ  لربى ، وأحي      ًا    ــفأحيا ولو فى قلب ذنبى خاشع

ه         ً ن موقف سلوآى مستعمال   ، يعبر ع  "وأذنب  " "أقصر"فقوله   ة ، وقول ًال فعلي فى غور ذراتى    "جم

ستعمال        "وذاتى تعبد    ائق وصفات م وى ب           ً جمال  ً ، ُيعبر عن حق صفات تق ا أن ال ال،  اسمية ، وبم األفع

ه         راه فى قول ا ن سبح ، وال   " فإن الخشوع والتذلل يتحقق من خالل الفعل السلوآى ،وهو م يتجدد ، ت

ست   ا ،وأمجد    تنفك ، ت د ، فأحي ة    ومم ، " غفر ، تحم ة الفعلي ة الجمل ى عالق د عل ة  ا يؤآ ة الذاتي  بالتجرب

      )١٧٧( : والسلوآية، قوله 

  )١٧٨( هو الوجُد َيْدُعوِنى وُيْدِنْيِنى ٠٠  لكْن       ُرِنى    ـَيهِصى الحشَد ــــــآليُت أْن أتحاش       

  )١٧٩(ى ـــــ من روضة المصطفى إال وُيلقيِن  ًا         ـــــــوُح سنــــوُح أريٌج أو يلــــفال يف     

  "يسو" ه ــط" إلى ٠٠ إلى الُمقامِ    ًا َدِنَفًا        ـــى ساميـــفى غمرِة الحشِد أسع

  ىــ  حزمى وعزمى وتْسِديِدى وتمكيِن أسعى لْسعدى ، ووْجدى يستحُث ُخطى        

  ن َجَنا ِدينىـى مكابدٍة            مهما نأوا بى ، بصبٍر مــــــــــــــوها أنا اليوُم أْدُنو ف

  ىـــ ُفُيْحيِنِهــــــــ وُأْحيي٠٠  لروضه    ــى        وُر رسول اهللا َيْجذُبنــــو فنـــــــأدن

  ىـِو وُيْعلينـــــ فوَق الدُّنى والُمَنى َيعل    ا       ـن سناُه سنــى مـــــــــــوَيْرَتِقى ِبِكياِن

  )١٨٠(نِ ـــــــــ حتى أخاَل آأنَّى لسُت من طي     ًا      ـــى ولهـــــشوقٌ  ذوقٌ  وروٌح َتْنَتِش        

  ىــــــى ُفْقُت َتْكوْيِنـــــ أْسرى إليِه وأنِّ    ى َسَكَنًا      ــــــوات الُعلـــوأْن لى فى السم

سلوآية      وهنا نجد    ال ال شاعر،                  أن النص مليىء باألفع د ال ة عن ة عميق أنها أن تظهر تجرب  التى من ش
ة        ألن آثرة األفعال السلوآية ُتؤدى إلى صدق التجربة، حيث نجد أ            ال التالي ستعمل األفع شاعر ي  :ن ال



 ١٥١

و               أتحا"  ه             "شى ، يدعونى ، يفوح ، يلوح ، يلقينى ،أسعى ، أدن ان حب النبى صلى اهللا علي د آ ، ولق
  .وسلم دافعًا قويًا إليجاد هذه المظاهر السلوآية 

 حين يبين الشاعر ارتباط السلوك باألخالق، حيث ُيكثف           نوع بين الجملة االسمية والفعلية    ويتجلى الت 
ر، بهدف تصحيح            سلوك اإل  من استعمال فعل األم ا       ال ه نموذج م ليصنع من سانى، ومن ث سانيا ً ن  ، ً إن

                                         )١٨١(: يقول 

  )١٨٢(ِ واصِبْر على الُعقِم فى جوٍّ مْن الدَّخل  ذلِ والجدلِ         ــــــآرْر ِضَياَعَك بْيَن الع

  )١٨٣ (!ّوُم ُمْعَوَجًا  ِبُمْعَتدلِ ؟ــــــَْن ُيقــــ م يا دى عبٌث         ــــــوال تحاوْل فإحياِء السُّ

  اَء لُه ُيرَجى مَن العسلِ ـــــــــــإذا الضنى أزمنْت فى النفسِّ ِشرَِّتِه           فال شف

  ى الهمِّ بيَن الوهمِّ واألَملِ ــــ  وعْش عل  ا        ــــى مُثوَبَتَهــــــفالزْم مكابدًة َتْجِن

  )١٨٤(لِ ــــــى َسَنا ُزحـــ  أو فالَتِمْسَها َخَياًال ف    اَت ُتْدِرُآَها       ــــــــَــْهِنَيًة َهْيهودْع َبل

  .الدعوة إلى تشكيل موقف تجاه الحياة واألحياء  هوذه القصيدةــــن فعل األمر فى هـفالغرض م

  )١٨٥(: وقوله 

  امِ إبَِاِئى  ــ  ولزمُت فى َرهجِ الزُّح   فقلُت صنُت َآَراَمِتى       ! اعتزلَت: قالوا

  اِء ـــــــــ   وحفظُت حَق اهللا والعلي ى        ـــــى وَسِجَيِتـــالءمُت بيَن َتَصُرِف

      وطويُت عن ذلِّ الصَّغاِر ِرَداِئى   ى للعظائمِ َصاِبرًا       ـــــــوذخرُت َنْفِس

  وزاِءـــ  قُصرْت أخاِدُعُه عن الج           ل ُّ؟ قلُت يمُل مْنــــألسَت تم:قالوا 

  ْوَضاِء ــــ هربًا من األْبَهاِء والَض   ى        ــــــإنى ألغمُض أعيُنى وَمَساِمِع

  داِءــــَعِس الصــــــًُا بَتَنف   ُمَتنِعَم  ِدًا       ــــِِد ُمْصعــــوأهيُم فى جوِّ التَّوح

   )١٨٦( اِءـــــــــوةُ            الُلقيا فبثُّ أثيرها الوَّضــــــــــأما هناءاُت الوصاِل ونش

ه وانف      ر الحديث عن تجارب شاعر آثي ا أن ال ياءوبم ه باألش ل عاالت تعمال الفع ن اس ر م ده يكث  نج

ة شعورية حا            ة           المضارع ،ألنه يريد أن يعبر عن تجرب ى التجدد والحيوي ة عل ة موضرة وقائم  حاول

سان    على حقيقة االنتصار زمن، آم     ـــ الضعف اإلن ـ ى فى ال رى ف   ـــــ ـ ا ن صيدة    ـــ حيث  " صراع   "ى ق

  )١٨٧(: قوله 

  ى ُأَوْيْس   ــــأو أنٌ   آأنى معاذ  يقينَى باهللا يسمو بروحى        

  ى قيْسـ    جموحًا شرودًا آأن   ى     ـــــويرتُد بعَد قليٍل َجنان

  ى ُقَبْيْس ـائى له فى ظالم   تر ا       ــــُيجنُّ بقلبى الهوى آلم



 ١٥٢

  اِف َمْيْس ـــــًا            تعلَق منُه بأطيــــوأنَّى رأى بارقًا مائس

  اٌة أليْس ـــــــأليَس لقلبى نج   راُع        ــُيحرُِّق قلبى هذا الص

  )١٨٨(: حيث يقول " إلىَّ إلّى "وقصيدة 

  َرّى ـــــى َناِظـــــ النوُر ف   ويتقُد ى ُطيوُف الُعال      ــــــَتِضُج ِبرأِس

  ا          وُتغرى الِخالباُت جسمى علّى ـــوُب الَبهــوتهتاُج ِحِسى طي

  ذا وذيَّاك فّى ـــــــــــــ  تهاُتِر ه  راَن من      ـــــــــفألبُت حيراَن حي

  رتّى                 ـــــ  وُتْصَهُر َنْفِسى مْن حي     وَيْظهُر ُبؤِسى ، وُيْهَدُر ُأْنِسى   

  ّى ـ إل٠٠إلّى ٠٠ّىـإل٠٠ىّ ــ إل   ىٍء      ـــفيا رحمةً  وسعْت آّل ش

ه                ل المضارع من هنا نرى أن الفع     ياء، أو تصوير انفعال اه األش شاعر تج  أقدر على تصوير موقف ال

  .  باألشياء واألحداث واألفكار والقيم 

  )١٨٩(: وقوله

  ُر ــــَس لُه فجــــــــ   فليلُه لي ُه        ـــْعُيريُح ُخطا َســــادُر الـــتط

  ِه البحُر ــاُد يرتُج بــــــــ يك     يرآُض من أقصى المدى الهثًا      

  )١٩٠(ّرى َفَيْغتُرـى الحـــ   فى ُعزلت   ًا باسمًا      ــى ناجمــــد يرانــــوق

  رُّ    ــــــُم الُحـــــــ   أال لقْد َيْبُس   ٍة      ــى ُطَمأِنْيَنــــــى فـــــيظنُّ أنِّ

  ى وَيْجُتُر                        ـــــرَّاِئــــ  يلوُك َس  ى ُمْهَجتى        ـــــوِن فـلكنَّ همَّ الك

     وقد أْهَمى وَيْنَتهى الصبُر             ى       ـــــــدرى الألواُء ال تنتهـوق

  )١٩٢) (١٩١(ُر ـــ    ُيْفِضى عن الألى وَيفت         رِّ ُمروَءاُتهـــــــــــــدُد الُحـوم

  رُّ        ـــــ  يدأُب مهما َمسَّه الض   ُه        ـــــــُرِّ معاناتـــــــوراحُة الح

  ُرـــُه َجْمــــــــ  مكابٍد أنَفاُس  ن         ـوُج مـفما الذى ترجوُه يا م

شاعر ي      ا          ستعمونرى أن ال ة أو               ً ل فعل األمر حين يكون حاث ة خلقي ى بقيم ى فعل سلوآى أو التحل إل

  )١٩٣( " سجدة "له فى قصيدة دينية نبيلة ،مثل قو

  ى العوالم عدةْ ــــــــــ    ليَس إالُه ف ِغ اهللا وحدْه        ـــــــع اهللا وابتــآْن م

  ودةْ ــــًة ومـــــــــًء وخشي  ورجا     دًا      ـــَق َقلِبك حمــــــواجعْل اهللا خف

  دْهــ  فوَق عمِر الحياِة ما شاَء خل َت َتحيا          ـــوافِن فى حبِه إْن اْسَتًطع
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     العيُن واجعْل سبيَل ُقرِبَكَ َسْجدةْ     راُه      ـــــــَد بالذى ال تــــــآابْد الوج

  دْح بِه لروحَك ِزْندْهـــواق  منه ،        هو نوُر السماِء واألرضِ فاقبْس     

  دةْ ــــِه ، مدًة إثَر مــــــــــ   لَتَجِلْي    رِه ، وتلبْث       ــــــــــــــوتنفْس بذآ

  )١٩٤("  الصيام "وقوله فى قصيدة 

  امِ غذاِء ُروِحكْ ـــــ    فبالصي    اِم     ــــــــجدْد حَياِتَك بالصي

  روحْكـــــن ُقــــمُ     اهللا تبرأ      وى   ـــداو الذى َتْشكو ِبتق

  ُزوِحْكــ   فى الطريق إلى ُن    م أويقات التجلى       ـــــواغن

     اللْغِو، واْدأْب فى ُطُموِحْك   واشحْذ ُسُمَوَك عن حياِة       

  وِحْكــ   طاَل الُمقاُم على ُسف  َرى        ــوارَق الُذَرا ودْع الثَّ

  )١٩٥(: وقوله 

  ُه َعْوناــــــ   واطلْب من ى رِبَك        ـــفدِع األمَر إل

  )١٩٦(  قد يكوُن الريُث َصْونا      ال َتِضْق بالرَّيِث ذْرَعًا             

  ْوَناـــــْن َدّبَر آـــــــ لم    َر قَضاَياَك       ـــــخلِّ تدبي

  -:الضمائر   - ز

ل ضمير الخطاب حين                ه ي   األميرى نجد  ا لشعر نومن خالل متابعت   رة مث ضمائر بكث ستعمل بعض ال

  )١٩٧(: يناجى ربه ، ومن ذلك قوله 

      نهارًا وفى الليلِ ُمْحلْوِلكا  ى والُبَكا     ــــرأْيُتَك فى َضِحِك

  اــــــ  ِجَهارًا ، ولكْن بآالِئك   ى      ـــــرأْيُتَك ِمثَل الذى  تبتغ

  

  )١٩٨(: ومن ذلك قوله 

    ُروِحى ووجداِنى  يا ربِّ مْن         أدعوَك

  ىــن قلبِ            آالمى وأشجاِنـــأدعوَك م
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اء                    ة، ألن حرف اله ة ثاني واستعمل الشاعر ضمير الغائب لإليجاز من جهة ،وتحريك الروح من جه

  )١٩٩(: أقدر على إخراج الهواء الملتهب فى عمق التجربة ، ومن ذلك قوله 

  وارْهــــــــ   وتمتْع بالحسن من أغ    ْل بإزارْه    ــــاشتمَر وــــبادْر الفج

      واْسِر بالروِح فى مدى مضمارْه   ًا    ــــىَّ حينــــــودعِ الهيكَل التراب

  ارْهـــــــ فى هواه، وفى رؤى أفك  واتَِّجْه فى ِآياِنَك الطلق واْسَرْح        

  )٢٠٠ (:وقوله 

     الّسعِد والَمْجِد أْن ُترامَق مجدْه وأوُج      ِذْروُة العزِّ والسمو 

  واَك   َعْبَدْهــــــــــ اَهللا منُذ   َس رُّ أنَّ         ـوعالَك األرقى أيَّا ح

  )٢٠١(:  وقوله 

    وَيْنَشُق منها ُعرف رحمِة ربهِ   آياَت الرجاء َتَضرعًا             قبلَي

  قلبِهُ     بمْن عنُه ال َتْخفى حقيقة        ذًا    ــــبها يمسُح العينيَن ألي

   

      -:  الصورة والخيال :

ا              اهتمت ال  ا اهتمام ا ووظيفته راً ً دراسات النقدية بالصورة الشعرية  ولقى البحث عن ماهيته د   آبي عن

ازى          ائل األداء المج ى وس صر عل م يقت ث ل ا بحي سع مفهومه دثين  ، وات دماء والمح اد الق النق

تعم ين          واس قة ب سجمة المتناس ات المن ل العالق شمل آ بحت ت ل أص ط ، ب ة فق وان البالغي االت األل

  .مفردات اللغة ومعطيات الواقع 

ديم د الق ى النق ا إل دنا أن وإذا نظرن ه "" الجاحظ " وج ى وتقديم رة صياغة المعن ى فك ه إل أول من نب

   وجنس من ة وضرب من النسيجفإنما الشعر صناع:"بطريقة حسية بصرية فى قوله 

صوير صرية والمالح  )٢٠٢(" الت ذاآرة الب ؤدى ال ث ت ا  ، حي سوسات دورًا هام ة للمح ة الواعي ى ً ظ ف

  .  فى ذهن المتلقى بحمل الفكرة من خالل تجسيمهاً الصورة الشعرية التى تثير إحساساصناعة 

د  ة "وع ادة " قدام ع اختالف الم صياغة م ارة وال شكيلها صناعة آالنج ا" ت شعر إذ آانت المع نى لل

ادة الم ة الم ث إ بمنزل صورة حي ا آال شعر فيه ل  وضوعة ، وال يىء موضوع يقب ن ش ا م د فيه ه الب ن

  .)٢٠٣(" تأثيرها مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغة 

ة المجردة    إذ لم تعد قوة المشابهة بين المعانى الفك       " عبد القاهر الجرجانى    " وتطور مفهومها عند     ري

شكل الحسى ا،  هى أساس جوال وة تأثيره ا وق ة فيه" ماله صورة المعمول د ال ك تج ت فإن ا آان ا آلم
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فى الشكل والهيئة ، ثم آان التالؤم بينها مع ذلك أتم واالئتالف أبين، آان شأنها                ً أجزاؤها أشد اختالفا  

   .)٢٠٤(" أعجب والحذق لمصورها أوجب

شابهة الم   ى الم ة بطرف شعر مرتبط ى ال صورية ف ة ال د العل م تع ذلك ل ى إدراك ؤثرة ،القا وب ة عل ئم

النظم، و                 العالقات الجمالية  اهر ب د الق ذى    هى أساس نجاح الشاعر فى التصوير ، وهذا ما سماه عب ال

وجملة األمر أنه آما ال تكون الفضة أو الذهب خاتمًا أو سوارًا أو غيرهما من               :" لخص فكرته بقوله    

ردة التى هى               أصناف الحلى بأنفسهما ولكن بما يحدث فيهما من الصورة         م المف ذلك ال تكون الكل  ، آ

  .)٢٠٥("  أسماء وأفعال وحروف شعرًا من غير أن يحدث فيها النظم 

صياغة          الل ال ن خ شعر، م ى ال ال ف د الجم ى تولي ال ف ة الخي ى أهمي دماء إل اد الق ن النق د فط ذا فق ل

ه شعر بم        :" التشكيلية ألدواته ، فقال ابن رشيق        شاعر شاعرًا ألن ره ،    إنما سمى ال ه غي شعر ب ا ال ي

فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى وال اختراعه وال استطراف لفظ وابتداعه ، أو زيادة فيما أجحف                  

ان                          ى وجه آخر  آ ى إل اظ أو صرف معن فيه غيره من المعانى ، أو تقصى مما أطاله سواه من األلف

  .)٢٠٦(" اسم الشاعر عليه مجازًا ال حقيقة ولم يكن له إال فضل الوزن 

ى أن    اجنى إل ب القرط ود       " وذه ى الوج لة ف ياء الحاص صوير األش شعرية ت ل ال صول األقاوي مح

ان    ى األذه ا ف ل       )٢٠٧("وتمثيله سية تحم ور ح ى ص انى ف اظ والمع ل األلف ك إال بتخيي تم ذل  ، وال ي

ل    رة ، والتخيي فات مبتك دة وص ات جدي ازم  –عالق د ح شاعر    " – عن ظ ال ن لف سامع م ل لل أن تتمث

ا انفع                  ال ه صورة ينفعل به ى     ً االمخيل أومعانيه أو أسلوبه ونظامه ، وتقوم فى خيال ة إل ر روي من غي

ان ، والتى              )٢٠٨("جهة من االنبساط أو االنقباض       ، وإلى جانب الخيال البد من التجربة الخاصة بالفن

ع ، وال شك أن                  أى معالجة    تشمل ما اختزنه فى ذاآرته البصرية من التراث ورؤيته الشخصية للواق

شعرية            " تغفل هذين العنصرين ،هى معالجة جزئية ناقصة،         صورة ال رى لل ة الكب ذلك تكون القيم وب

اة والوجود                           ى األعمق للحي شاملة، للكشف عن المعن سانية ال ة اإلن ى تنظيم التجرب فى أنها تعمل عل

ل ف ـالمتمث ـى الخيــ ة مخ ــ ة إيحائي ى بطريق ن حيث المضمون والمبن ال، م ث ر والجم ن حي صبة م

  .)٢٠٩("الشكل 

الى                       – إذن   - فالصورة ه الجم اة وفق إدراآ شاعرمن الحي شكل موقف ال ه التى ت شعر وأدات  جوهر ال

ز، الم سية أو حاوهى"تمي ة ح ل تجرب ى  نق ى المتلق شاعر إل ن ال ة م ة عاطفي ى ل ذه  ف ى تتخ كل فن ش

ر       األلفاظ والعبارات  انى خاص، ليعب شاعر فى سياق بي ه عن جانب من جوانب       بعد أن ينظمها ال ب

   .)٢١٠(" التجربة الشعرية الكاملة فى القصيدة 

جديدة مرنة يمكنها    ً لتوسل بالمجاز إذا اعتمدت أشكاال    دون ا  ً موحية ً وتؤدى العبارات المؤتلفة صورة   

شع  ابير ال ل التع ستوعب آ ة  أن ت ب تعبيري اط بقوال ر ارتب درية بغي دة تح نجام ا م ، )٢١١( " حيويته
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تعارة وإن     ً تعد أوسع نطاقا  " ية بالغة جديدة     الفن ويصبح للصورة  وأخصب من مجرد التشبيه أو االس

ان                   – إذن   –ها  أفادت منهما ، فليس بين     تعارة فى بعض األحي شبيه أو تصل االس د يصل الت وة فق  جف

ؤدى                 صورة وت ل ال داع بحيث تمث إلى درجة من الخصب واالمتالء والعمق إلى جانب األصالة واإلب

  . )٢١٢"(دورها

ى   ً ة الشعرية بالصورة الموجودات حضورًا فنيا    تجسيد الرؤي  ويمنح شاعرة عل جديدًا ويلقى بالروح ال

ا  " األشياء الجامدة فيبعث فيها الحياة والتألق والجمال     فقطعة الحجر التى لم تكن لها فائدة ، تصبح له

  . )٢١٣("سان قيمة عندما يمكن تشكيلها فى صورة أداة ، وبذلك تجند فى خدمة اإلن

اً     الصورة مصدر اإليحاء ، وهى تجسد المعنوى فى تراآيب حسية تتضمن عال           ف   اً  خيالي اً  مجازي م

خطوط  وألوان وحرآة وظالل      : يتألف عادة من عناصر محسوسة       ً قويا ً وهى آالم مشحون شحنا   " 

ى الظاهر ، وأ                  أآثر من المعن وحى ب ر من انعكاس    تحمل فى تضاعيفها فكرة وعاطفة ، أى أنها ت آث

سجما ً  الخارجى ، وتؤلف فى مجموعها آال    الواقع ا      )٢١٤("ً من ة ونقله  ، ولعل وصف مظاهر الطبيع

ين                       شبه ب اط أوجه ال شاعر بالتق وم ال سه ، إذ يق يس نف فى ترآيب شعرى هو أول مراحل التصوير ول

ا من          األشياء المراد تشكيلها فى اإلطار المكانى و       م يضفى عليه ا       الزمانى لها ث  شخصيته وروحه م

واقعى             ا ال ا عن حسيتها وإطاره ياء المحسوسة ال من        " يبعد به الى هو وصف األش فالوصف الخي

ى ،               ا من وحى داخل ستثيره فين حيث هى واقعة فى المكان بل فى النفس ، ومدى تأثيرها، ومدى ما ت

زع غالف األشي ذى ين سه وشعوره ال ى نف شاعر إل ل من حواس ال ا ينتق وده فالمحسوس هن اء وجم

   .)٢١٥("ويبعث فيها المعاناة والحنين 

ا                       ر م الم الوجدان والمشاعر ، ولعل أآث وهكذا تنتقل الصورة الشعرية من عالم الواقع الحسى إلى ع

ا  اعر م د ش شوهها عن شابه  " ي ذا الت ط ه ى رب دود الحس دون النظرإل د ح صويره عن ى ت أن يقف ف

ف       ى الموق رة ف شعور والفك وهر ال سى بج ل       ،)٢١٦("الح س والعق ين الح ة ب دمج العالق ذلك تن وب

شعور  ا" وال افالفن درآها إدراآ اً  حسياً ، وال ي ة إدراآ درك الحقيق اً ن ال ي شكل ً عقلي درآها ب ا ي ، إنم

ة ال آموضوع أو                      درك الحقيق ال ي محسوس ، فالعنصر يحرك طاقة الخيال لدى الفنان ، وبعمل الخي

ال ،    )٢١٧("فكرة وإنما يدرآها فى صورة       ، فالحس إذن وسيلة إدراك أولية لألشياء التى تتشكل بالخي

درة فى مجرد       " إذ يعتمد الشاعر على مقدرته التخيلية فى بناء صوره ،   ذه الق ة ه وال تنحصر فاعلي

د من                        ا هو أبع االستعارة اآللية لمدرآات حسية ترتبط بزمان أو مكان بعينه ، بل تمتد فاعليتها إلى م

شك    درآات ، و ذلك ، فتعيد ت ا   يل الم ا عالم ى فيه ياء        ً تبن ين األش ه ، وتجمع ب ه وترآيب زًا فى جدت متمي

افرة والعناص ـالمتن ذيب التناف  ــ دة ت ات فري ى عالق دة ف ـر المتباع سجام  ــــ ق االن د ، وتخل ر والتباع

   .)٢١٨("والوحدة 
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شكيلها    وال يمكن للخيال أن يؤدى دوره فى غياب الحس ، إذ يكتسب من معطياته فاعليته  د ت م يعي  ، ث

  .وفق القوة المصورة فى هيئات مبتكرة 

  ً ن الحسية المباشرة وتكسبها آفاقا     تنأى بها ع    ً وتمنح قدرة الشاعر على التجريد صوره حيوية وعمقا       

ات                   " جمالية رحبة    شاف العالق صورة واآت ين عناصر ال أليف ب ه فى الت فبقدر نشاط الخيال وإيجابيت

ك العن  ين تل ستكنة ب ا   الم ضاعف إيحاءاته ا وتت ة له ع القيم اح  )٢١٩("اصر ترتف ف نج ذلك يتوق  ، وب

ة فى                          ة المتخيل ة لمظاهر الكون ، والملك ين المالحظة الدقيق ام ب الشاعر فى تشكيلها على التوافق الت

  .لحظات انفعالية يعبر بها الشاعر عن تجربته ، وقد يضيف تجارب إنسانية وجمالية جديدة 

ة ، ورقى            تفنن عمر بهاء  وقد   ة عصره األدبي  الدين األميرى فى عرض صوره الشعرية متأثرًا بثقاف

شكيالته الجما    راء ت ى إث ر ف ه دور آبي سعة خيال ان ل د آ شاطه الروحى ، وق ة ون ه الجمالي ة نظرت لي

ة،             ً لصوره التى اختار لها ألوانا     وان البياني من التشبيهات واالستعارات والكنايات وغير ذلك  من األل

شكيل صوره     ليقيم حين  "  بها عالقات جديدة تمد المتلقى بالمتعة الفنية ، إذ يظهر نجاح الشاعر فى ت

ات                       ق صوره من العالق ى خل يعقد عالقات لغوية غير مباشرة ، ويبذل من جهده الفنى ما يساعده عل

ين الطر                         ربط ب ذى ي ذهنى ال ة أو فى المقتضى ال شابهات الحسية أو المعنوي فين،  التى لمسها  من الم

ين          ة ب ات الكامن درك العالق ة ت ة ابتكاري رى ، وعملي صويرى ال تقري ر ت شعر تعبي ك أن ال ذل

اق الغموض                            )٢٢٠("األشياء ى آف ه إل م يجنح بخيال ه ل رى إال أن د األمي ة عن درة الخيالي راء الق ، ومع ث

شبيهات وا              ان بغرائب الت ان     والرمزية فى صناعة صوره ، ولم يتكلف اإلتي ل آ ه   الستعارات، ب  خيال

  . مع واقع مجتمعه وتجربته الروحية ً نسجماومً متالئما

وحيث إن الشاعر قد شغل نفسه بالعالم الروحى ومفرداته، فإن الوسيلة التى اعتمد عليها فى سبحاته                 

ة                    ة واألحداث التاريخي ياء والظواهر الكوني ل األش ذى يحي الروحية هى التأمل والتفكير المتواصل ال

ا    تجارب روحية خاصة،    إلى قيم روحية أو    ة فرق ال     ً ومن هنا فإن ثم ال، فالخي ين التأمل والخي هو  : ب

  .ألشياء أو األحداث وفقًا لتجربة الشاعر اإعادة تشكيل 

ل إعادة تشكي  أما التأمل فهو أعمق من ذلك إنه البحث عن القيم الروحية واإلنسانية فى األشياء، أو               -أ

ا سنن وفق وانين وال ار والق شكل  للتجً لألفك ى ال ال ينظر إل شاعر فالخي د ال ة عن ة الروحي ة أو القيم رب

   )٢٢١(: والصورة ، أما التأمل فإنه يرآز على المحتوى والداللة ،حيث يقول 

   وُغصُت على آشف أسرارهِ     ذا الوجوْد    ـه هـــــى آنــــتأملُت ف

  وارهِ ــــــِء أنواـــ  وُجلُت بأج وْد       ـــــــفُجبُت الوهاَد ُوطفُت النج

  ريه   وأشرارهِ ــــــ   وفى خيِّ  وْد     ـــــه والسعــوفّكرُت فى نحِس
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  ه عن َسْبر أغوارهِ ـــــ وَيثني  وإذ  آاَد  َيْعرو ُشعورى الجموْد       

  !اٌع ، فِصحُت بإآبارهِ ـــ   شع   وْد     ـــايا الخلــــــن َخفـتألأل لى م

شاعر ذ ال ن   ويتخ ل وام يلة للتأم ب وس ا  القل ك جلي رى ذل ل ، ون يس التخيي ة ول ة الروحي ى ً لحرآ ف

                                  )٢٢٢(: ، حيث يقول " فى الطريق "قصيدته 

  )٢٢٣( اَءــ    ُمتحريًا، يتفرُس األرج ُق وْجَدُه      ــــوالقلُب فى عينى يخف        

  ثمَّ آاَن َوَجاَء:   صاٍد يردُد     لهفٍ     نٍ متـــــرِة ممعـــــيرنو بنظ

   ،تنَفُحُه رضًا وِحَباَءثاُر    اآل    الجوى   ِ َدِق المؤَجَجةوَيِجسُّ بالِح

ع قيمته            د ترتف ا التأمل ق ـ فاألشياء أوالظواهر حين يقع عليه ـ ا الرتفـــ ا الروحي ــــ ـ اع داللته ة ،ومن  ــ

  )٢٢٤(: ذلك قوله 

  ن طبيعة األنوارِ ـــــ   عجبًا م ونِ نورًا        ـــــــلكالتجلى ُيِشُع فى ا

  دارِ ـــــــ   فتراُه يسمو بال مق  داُر منه لشىٍء        ـــــــَيَتصّدى المق

  ارِ ــ   الّشذا والبهاُء فى األزه  نفحاُت النسيمِ ، َسْجُع الشواِدى        

   عبراُت األبراِر فى األسحارِ            قٍ ــــــالكماُل الوّضاُء فى آلِّ خل

  ارِ ـــــاُم باألبصـــــ  لذةٌ ال تش ى          ــَوَمَضاٌت مْن فيضِ هذا التجل

ه                     سمو ب سان وي د اإلن ة عن يم الروحي وتزاد فاعلية التأمل وآفاءته حين يرتبط باإليمان الذى ُيعزز الق

  )٢٢٥(:  على الماديات ، ومن ذلك قوله 

  ا بالثَرىـــ    إلى التقاءات السم ا       ــــار آَفاُقهـــ باألبصتمتدُّ

  قِ المفتَرىــــ     عنَد حدوِد األف      ُه ـــُغايات ُزــــيــويبلُغ التمي

  َرىـــــ  بصاِئُر اإليمانِ أنَّى َس ْم         ــلكّن أهَل اهللا تسرى به

  ألرضِ آفاٌق لبعضِ الوَرى  با  وفى التقاءاتِ جباِه الُتقى         

  حتى َترى فى اهللا ما ال ُيرى     ا        ـتجتاُز باألرواحِ ُدنيا الفن

درآات الحسية                   إن الم وبما أن التأمل من األدوات الروحية للوصول إلى القيم الروحية فى األشياء، ف

  )٢٢٦(:  يقول الشاعر ذه القيم الروحية فى األشياء ،قد تفشل فى الوصول إلى ه

  ى الناس النياْمــــ   فيناُم الحسُّ ف ا الظالْم      ـــويهـــــــترقُد الُدنيا َويح

  ى ال تناْمـ  فى خاليا الكونِ َيَقَظ     نِ َتْبقى أبدًا    ـــــــــــــوعيوُن الحس
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       من لظى الوجِد وتبريحِ الغراْم  سٍ  أِرقْت   ــــــــُر نفـــــال تَراها غي

  الْمـــــبهجةِ الُحسنِ شفاءٌ وس   ى       ـــــــَرَحتْ  تلتمُس الطب َّ، وفَس

  !اْم ـــ لجمال اهللا ؛ يا طيَب الُهي     آلُّ ما فى الكون من حسنٍ  صدًى    

ذه األداة هى                     ياء، وه " حيث نرى الشاعر قد استعمل أداة روحية للبحث عن الجمال اإللهى فى األش

  .                                                                " الشعور بالحسن 

ا -ب اريخ معين د الت ى ً وُيع اط الحضارية الت سانية واألنم اذج اإلن شعراء بالنم داد ال ى إم ال ينضب ف

  .فى بناء الصورة الشعرية ً نيهم الشعرية ، فكان عنصرًا هاماتغذى تجاربهم الشعورية ومعا

ة أو          الن وربما تجاوز  يلة تعبيري ك، حيث أصبح وس د من ذل ى أبع ص الشعرى الحضور التاريخى إل

شاعر األ    ذ ال د اتخ ة للداللة،وق ة منتج ا   فني المى أنماط اريخ اإلس ن الت رى م ه   أً مي ا تجارب ى به غن

سفة      ً ومعانيه، وأحيانا  سقة مع فل ة مت اتخذها وسيلة للتعبير، وقد ابتدأت عالقتة  بالتاريخ عالقة ايجابي

ة                           التا سفة تتوافق مع الرؤي ذه الفل ستقبل، وه ه للم رة للحاضر وتوجي اريخ عب رى أن الت و ي ريخ ، فه

  ) ٢٢٧(: حيث يقول  اإلسالمية للتاريخ ،

  ى ما أَمْرــــ   ُهداةً  ُدعاةً  إل رسليَن       ـمع اهللا فى َبعِثهِ الم

  وْرــــ  مع اهللا فى آيهِ والسُّ  ى قرآنهِ       ــــمع اهللا فى وح

  ى َقصص األوليَن الِعَبْرـ وف  مع اهللا فى قصص األوليَن        

ضا     رد، وأنماطه                        ً ثم هو أي ل والتف ه نماذجه من النب ز ب ا تتمي اريخ اإلسالمى، لم زاز بالت ر االعت آثي

  )٢٢٨(: بالتوازن والشمولية والوسطية ، حيث يقول 

   بنى اإلنسانِ إنساُن             وشاَد مجُد إذا تباهْت حضاراٌت ِبُمْحَتِدَها    

  رحِ ما داناُه بنياُن ــ  ورافُع الص    ِه     ـَفِذروُة العزِّ فى ممتدِّ عالم

ل رضى                       ن جب اذ ب ل مع شعرى ،الصحابى الجلي ومن النماذج التى اعتمد عليها الشاعر فى خطابه ال

دعوة اإلسالمية ، و                   ه فى سبيل ال زًا لتفاني ه اهللا         اهللا عنه ، الذى اتخذه رم ابعى أويس القرنى رحم الت

  .ح رمزًا للحب والتعلق  بالمحبوبرمزًا للتقوى والخشوع والورع ، وقيس بن الملو

     )٢٢٩(:  حيث يقول 

  ى أويْســـ  آأنى معاٌذ أو أن   يقينى باهللا يسمو بُروحى      

     َجُموَحًا شرودًا آأنى قيْس   اِنى     ـــــويرتدُّ بعَد قليلٍ َجَن
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ا من حاالت            ة وإخراجه وينظر الشاعر إلى األنماط الحضارية على أنها وسائل آفيلة بإنقاذ هذه األم

ة              ل موقع ة، مث اط اإلسالمية التاريخي ز باألنم راه يعت ذا ن سيادة، ل وة وال ة الق ى حال در  " الضعف ،إل ب

  )٢٣٠(: ، حيث يقول " الكبرى 

  نِ ــــــم مالئُك الرحم  تُحّفه دَت أهَل بدٍر      ــــيا بدُر هْل شه

  انِ ـــ  قلوُبُهم ُتشرُق باإليم  رِ      ـفى موآبٍ من الّسنا والطه

  انِ ـــ  َفناُؤهم فى األحد الدي  رِ     ــــم بالنصـــــــــ هاماِتِهآللَّ

  انِ ـ لَيْنِشُقوا من أَرجِ الِجن ٍر        ــيستبقوَن الموَت دوَن صب

  رآنِ ــــــ ومثٌل حىٌّ من الق  عصرٍ       والعصِر هْم هدًى لكلِ 

ى ضياع المجد اإلسالمى فى                 وهو وإن آان يعتز بالتاريخ اإلسالمى ،فإنه فى نفس الوقت يبكى عل

  )٢٣١(: بالد األندلس ، حيث بكى قرطبة فقال 

  "قرطبةِ "ن ــ   َخَدْى الِمحرابِ م رُّ آالدِر على         ـــــوالدموعُ الغ

  )٢٣٢(  ِة ـــــــــ  فى رضا اهللا ومجِد المل دِ الذين اْسُتْشِهُدوا          ــيبدمِ الصِّ

  دةِ ــــــــْى              هائمًا فى َسَبَحاتِ الّسجـوِتــفإذا بى ، وأنا فى سه

  دةِ ـوُجْنُد الّنج" الفتحِ "    عسكَر ى          ــالُ واآلالُم لــــتحشُد اآلم

  دةِ ــــى َوحـــ ُقطعْت وانتثرْت ف      ى       ـوطاِنى التفأرانى  صغُت أ

  وةِ ــرها بالحب ال بالسطـــــــ  أم  ادية          ــــة هـــــدة ساميــــوح

اريخ وإيقاعه ،                    أما فى تعامل الشاعر مع التاريخ، فإننا نجده يبحث عن الداللة الروحية فى حرآة الت

  )٢٣٣(: حيث يقول 

  )٢٣٤(ى ـــــــــــ   بإمامى  أتأس امى           ا اشتدَّ أَوــــــــآلمَّ

  ى من فيضه               أْقَبُس منه الُهدى َقْبَسا                                       ـــــــأستق

  )٢٣٥(ى آأَسا ـــًا               وَهيولى الوحــــــوُأحيُل النوَر راح

  ْرَسا ــــن التاريخ جـــ م             ولقد أستنطُق الصمَت 

  )٢٣٦(: وقوله 

  زًة وإباَءـــــــ  التاريخ ، ُتشرُق ع ن       ـــــــهذى الرماُل آأنها صحٌف م

  واَءـــــى          أتنفُس الماضى هوًى وَهـمرْت على ِرَئتى الرؤى فحسبُتن
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  ، فأْبِصُرها ثرًى وَسَماَء  غمضى   فى       اُنـــــــ واألوطتتداخُل األزماُن

صادر   -ج م الم ن أه ة م د الطبيع ا تع ا ا آم د عليه ى يعتم ة،   الت راء صورته الفني ى إث شاعر ف  ألن ل

ة من                ة ومحكم ة دقيق الطبيعة ظاهرة آونية خلقها اهللا تعالى وفق نظاٍم آونى ، يقوم على قواعد علمي

الى   حجهة، ومن جهٍة أخرى تحمل قيمة روحية أو داللة رمزية، تب    ث عن عظمة الخالق سبحانه وتع

الى                       ة اهللا تع ومن هنا فإن التأمل هو الذى يبحث عن القيم الروحية داخل األشياء ، فيكشف عن عظم

  )٢٣٧(: يقول الشاعر  فيها ،

    شمُت فى غورهِ الرهيب جاللْك  ى وَتحالْك        ـــــــــآلما أمعَن الدُّج

  الْكـا جمــــ  من جمالٍ آنسُت فيه   َراَيا       ى َبــــــــــوتراءْت لعينِ قلب

  ا لْكـ  من شفاهِ النجومِ َيْتلو الثن  عِ الروحِ  همٌس         ـوَترامى لمسم

  الْكـى ِحيـ    واحتوانى الشعوُر أن وٌع        ـى تولٌه وخشــــــــواعتران

  الْكــــــدًا ومن َيَتَمـاج   ساجدًا و   رَّ ِآيانى       ـــــــــما تمالكُت أن يخ

ى أرض      يلجأ الشاعر إلى مفردات الطبيعة        وقد ة إل ه الروحي  ليعبر بها عن تجربة خاصة فى رحلت

شاعر من االرتباطات          الحرمين، فخوضه ألهوال السماء وطيه للبحار واعتالؤه للغيوم، قد خلص ال

  )٢٣٨(: يقول  ، ً تصفو روحه و ليصبح نورًا روحانياوالعالئق المادية، ل

  رَبها من ديارِ ــــُدََّس اُهللا تــــ   ق ى دياٍر        ــــــى فـَح وقفتـــــآهِ يا َوْي

  اَر إْثَر البحارِ ــــــ    وطويُت البح   وَل السماِء سعيًا إليها     ــــُخضُت ه  

  )٢٣٩(ار ــــ العَنا بالنُّضّرــــــ   أْشِرى ُم     وعلوُت الغيوَم فى صخب اَألنواِء            

  ن األوضارِ ـــــجوهٌر خالٌص م     د حللُت ُرباها       ـــــى وقـــــــــــفكأن

  حين حلَّْت فى روضة المختارِ    ى          ــــــِقَيْت من طبيعة الُتربِ نفسُن

   األنوارِ رــــــ  عنصٌر من عناص     ى     ـــأنـــواُرُه فكـــــى أنــــــغمرتن

ة     ويتخذ الشاعر    الى، من           من الظواهر الطبيعي ة اهللا تع ى وحداني ل وعالمات عل اده    دالئ خالل اعتم

ة      ٍ على عقل واع ٍ ونفس   ول المتعطل ة والنفوس المريضة والعق منفتحٍة وقلٍب نابض، أما القلوب الميت

  )٢٤٠(: فال يمكن أن تحقق وظيفتها وغايتها الصحيحة،  يقول 

  ْحـــــ والفجُر فى إشراقه أفص    ى ظلمته داجى      ـــــُل فـــاللي

   أسرى بها نحو السنا األوضْح   راجا       ـــــاَن لأللباب معــــفك

  ا أصلْحـــرأَى بمـــــا           وأصلَح الـــرًا هاجـــا عابــــبّددَ شّك



 ١٦٢

  ا تْنَضْحن إيمانهــــــ فالنفُس م       أشرَق فى األبصار منهاجا   

  ى أنفاسه سّبْحــدُر فــــــ   والص   ى     ــــوالقلُب فى خفقته ناج

ن خ صور ونالحظ م ن ال ر م ى الكثي ا عل ة وٍد الل اطالعن يم عالق شاعر ُيق ا  أن ال ة، مم ع الطبيع م

ا  ا انطباع ة  ً ُيعطين انى أزم شاعر ال ُيع أن ال سيةً ب ع      ،وً نف ه م ن عالقت صه م ن أن نستخل ذى ُيمك ال

ى دروس                الطب يعة، أنه ينطلق من رؤية إسالمية متوازنة، فهو لذلك يستعذب صوت الديك، ويحيله إل

  )٢٤١(: حيث يقول  فى الفقه، فالديك رمٌز لألذان ،

  ذَب جرسْكــــ  ما أع يا أذاَن الديكِ فى اإلصباحِ       

  ُه درَسْكــــ  لمن َيْفق  ه       ــــلَّ الدرَس ُتلقيـــــوأج

  ِة أْمَسْكــ   عن الطاع  ٌه لغيَّانٍ     ــــــــه تنبيـــــــفي

  ْكــ  أن ال تنَس َرْمَس   ؤوم الفجر    ــــداٌء  لنـــــون

  ْكــ  آما ضيَّعَت أْمَس ى التيه       ــــال ُتضْع يوَمك ف

  )٢٤٢(: وآذلك مع الشمس والبحر ، حيث يقول 

  ى ُغُروْبــــــــــرويدًا ويغمُر َنْفِس          دًاــمع الشمسِ فى البحِر أحبو روي

   ُضُروْب٠٠وذوُق الحياةِ ُضُروٌب           وحولى الحياةَ   ٠٠وحولى الجماَل 

  َو الُغُيوْبـــــــــــوَيرُنو وَيْصَعُد َنْح          ن أرضه ــاُب مــــــى ينســـــوآنه

                    )٢٤٣(: وأيضًا مع ظواهر آونية أخرى ، حيث يقول 

  )٢٤٤( ، ال عْن ِقلْهةـــجمالنَِّ وغابت     وُرُه     ــــــحتى إذا الفجُر َبدا ن         

  ى ديكٌ ما أْعقلْهــــــ   وصاَح ب وِتى      ــأيقظِنى البلبُل من َسْه

      سكينةَ النفسِ وحسَن الصلْه  قْم لصالةِ الفجرِ واغنْم بها    

  )٢٤٥(: وقوله 

  ى أطياِرْهـــــ   آاتـِّقاِد الحياةِ ف  ه     ـــى ساِآِنيــــفاتــّقـاُد الـنَّشاِط ف

    دأَب النملِ  َجـدَّ فى َتْسـَياِرْه     وَرِفـْيـِف الفراش والنـَّحلِ َيْحـِكى  

ديال    ً تكاد تكون عالقة الشاعر بالطبيعة عالقة عميقة بل أحيانا        و سان    ً يتخذها ب سان    عن اإلن ، ألن اإلن

ة و          مملوء ذلك        باألخطاء والشرور، بينما الطبيعة محايدة، وتحمل معانى إيماني ة، ول فضاءات روحي

  )٢٤٦(: عمق الشاعر عالقته مع الطبيعة ، يقول 



 ١٦٣

  ـزِّحامِ إباِئىــ  ولزمُت فى َرَهج ال   فـُقـلُت ُصْنُت َآـَراَمتى        ! اعتزلـَت :قالوا 

  رْت أخاِدُعُه عن الجوزاءِ ــــ     َقُص لُّ َمْن       ــــلُّ ؟ قلُت يمـــــــقالوا ألسَت تم

  ن األبهاءِ والضَّـوضاءِ ــــ  هربًا م  ى        ـــــى وَمَساِمِعـــــإنى ألغمضُ  أعـُين

  ءِ داـــس الصُّـَعــــــــ    متنعماً  بتنف و التوحُّد ُمصعدًا       ــــــم فى جــــــــوأهي

  ى مبسوطةِ األْرَجاءِ ــــــــ   ال تنته    ى فى ُدنى      ــــــفأسيُح من ملكوت ُروح

  واءِ ــــالبةِ األجـــةٍ ، خــــ   مأنوس ةِ السَّـنا         ــــرِ ، زاهيــــورةٍ  بالخيــمعم

   رياِضَها الفيحاءِ و ظلُّــــ والصَّـف       ُه     ــــــرَها وأريُجـــُق زهــــــالحب ُّرون

  ةِ الغرَّاءِ ــــــى الَبسَّامــــ  نيُل المن   راُح ، وَجْنُيها         ـــودُّ الصُّـــــوثماُرها ال

  اءِ ــــِرَها الوَّضــــ    الـُلقيا  فـبثُّ أثي   وةُ      ــــــوصالِ ونشـــاءاُت الــــــأما هن

  اءِ ـاِء والبغضـــــ برئْت من الشَّحن     ا       ـــــخنراَب ، وال ــال أرَض فيها ، ال ت

  ٌه من األضواءِ ــــــ    وسماؤها ُآـُن    اًء ُآُلها     ـــــــــدو سمـــــاُتها تبـــــفجه

شترآان فى                         ا ي ك ألنهم سى والروحى ،وذل ه النف ة فى هندسة آيان ويتحدث الشاعر عن تأثير الطبيع

ة                     مبادىء وقيم ، فهما ي      وازن ، فالطبيع ى  قاعدة الت ان عل ا يقوم ة، وأنهم د الربوبي شترآان فى توحي

رى  ً  محايدة ،وال تحمل حقدًا أو بغضافهىقوم على قوانين وقواعد ال تتخلف    ت على اإلنسان، ولذلك ي

  )٢٤٧(:   يقول شاعر األنس والطمأنينة والسكينة ،فيها ال

  ذَ اب السَِّنّيةْ ــــــ      فى ُلَحْيظاِتك الِع     ّىٍ ـــرٍٍّ  َسِنــــــيقظة الفجر أىُّ ِس

  اِف  النَِّديةْ ـــــــ فى ُنَسْيَماِتِك اللِّط       أىُّ َرْوحٍ  َيْسرى َفُيْنعش ُروحى    

  اءٍ            فى ُشَعاَعات َشْمِسكِ  الَعْسَجِديةْ ــــــوةٍ  وَصَفـأىُّ إْشَراقِ  َنْش

  رَّةِ  الصََّباحِ الَبِهّيةْ ـى غــــالَح ف       الَجَمالِ  َوَمْعنى      ى ِمَنــــأىُّ َمْغن

  ةٍ  ُعْلويَّةْ ــــم فى ثوب  ِفْتَنـــالَغْي       و ِخالَل    ـــــوالضَِّياُء الَحْيَراُن َيْحُب

  ِ  َحّرى َشِجّيةديدــاِر الَجــــــ للنَّه  جٍ        ــــــاحٍ  َبهيــــأىُّ َمْعزوَفِة اْفِتَت

  الِ  الَبديعِ  ، أْيدٍ  ِخِفّيةْ ـــــ بالَجَم       رحٍ  َزّيَنْتُه    ـــــــــَعَزَفْتها فى َمْس

ة أو                           ة عن تجرب يلة تعبيري ا وس ى سبيل التصوير الفنى أو التخاذه يس عل ة ل ويذآر الشاعر الطبيع

ة الح                ة الروحي ى العالق د عل ا للتأآي ا من            قيمة أو موقف  ، وإنم ة، فكالهم سان والطبيع ين اإلن ة ب ميم

 لهذه العالقة الحميمة نجده يستعمل صيغ التصغيرألنها جديرة            ًا وتأآيد ،صنع الخالق سبحانه وتعالى   

شاعر                       ة، حيث ينتقى ال ذه الظواهر الطبيعي ببعث معانى الحب والود ، ولبيان عظمة اهللا تعالى فى ه

  )٢٤٨(:   يقول ،أجمل حرآات الطبيعة البراز عظمة الخالق



 ١٦٤

  ْرـــــ   مع اهللا عند انبالجِ  السََّح ى       ـــمِّ الدَُّجــــــِمع اهللا فى ُمْدَله  

   وَحْبِك الغيوم ، وَضْوءِ  الَقَمْر  وم        ــــــــمع اهللا فى ألآلتِ  النج

  ْرــــــمع اهللا والشْهُب َآرُّ وف      مع اهللا والشمس تكسو الّدُ نى      

  رآات الَحَجْرـــــمع اهللا فى ح   اةِ         ــــــمع اهللا فى َسَكَناتِ  الحي

  :   دور االستعارة فى تشكيل الصورة   - ح

من  ً رة الشعرية ، فهى أآثر دقة وعمقا      تعد  االستعارة من أهم الوسائل المجازية الالزمة لرسم الصو         
ل تجا   ة       التشبيه ، حيث يتمكن الشاعر بواسطتها من نق يس ثم أثير فى اآلخرين، ول شعرية والت ه ال  رب

ق استغالل                ً شك فى أن لالستعارة دورًا رئيسا      ة ، عن طري فى عملية خلق عالقات جديدة أللفاظ اللغ
ة                   ستوفى عناصر التجرب دة ت ياء صياغة جدي ات الحسية لالش الدالالت المجازية لها وصياغة العالق

  . الحسية 
ه                    وتلتقى االستعارة والتشبيه فى      ز عن ا تتمي ة ،إال أنه ى المقارن وم عل ة تق ة لغوي أن آليهما يمثل عالق

ا نوا                    " بأنها   إذا آن ة، ف ة للكلمات المختلف دالالت الثابت ين ال ال ب جه فى    تعتمد على االستبدال أو االنتق
وم     ً ، فإننا فى االستعارة نواجه طرفاً التشبيه طرفين يجتمعان معا   واحدًا يحل محل طرف آخر ، ويق

   .)٢٤٩(" مه لعالقة اشتراك شبيه بتلك التى يقوم عليها التشبيه مقا
رى أن العرب            ة فتضعها    " ولقد أشار نقادنا القدامى إلى معنى االستعارة ، فابن قتيبة ي ستعير الكلم ت

ا أو                     ازاً  له سبب من األخرى ،أو مج ا ب ا الجاحظ    )٢٥٠("  ً مشاآال  مكان آلمة إذا آان المسمى به ،أم
    .)٢٥١(" إذا قام مقامه  تسمية الشىء باسم غيره" فذآر أنها 

ش          " وذآر اآلمدى أن العرب تستعير المعنى لما ليس له           ه أو يناسبه أو ي ان يقارب بهه فى بعض     إذا آ
ه                       ً أحواله ، أو آان سببا     ذى استعيرت ل شىء ال ة بال ذ الئق ستعارة حينئ بابه ، فتكون اللفظة الم من أس

  . )٢٥٢(" ومالئمة لمعناه 
شىء        :" لالستعارة، فهى     ً ودقيقا ً ًا ناضجا  الجرجانى ، فقد قدم تصور     أما شبيه ال د ت شىء ،    أن تري بال

دع أن تفص   ى اس   ــــــــفت ره وتجىء إل شبيه وتظه ـ ح بالت ه فتعي  ـــ شبه ب ـ م الم شب ــ ـه وتجـــره الم ريه ـ
  . )٢٥٣(" عليه  

ة، لتكون أداة من              تعارة المكني ر عن          وقد نجح الشاعر فى توظيف االس  أدوات التصوير الفنى المعب
د                           د أن يؤآ شاعر يري أن ال ونى ، وآ ة فى الوجود الك ة متغلغل القيم الروحية، آالجمال الذى هو حقيق

  )٢٥٤(: على عظمة الخالق من خالل جمال الصنعة واتقانها ، حيث يقول 

  اْمـ    فيناُم الحسُّ فى الناس الني ترقُد الدنيا وَيْحويَها الظالْم         
  ى أبدًا              فى خاليا الكون َيقظى ال تناْمـــوعيوُن الحسنِ تبق



 ١٦٥

  )٢٥٥(: حيث يقول   وقد جعل الشاعر للقلب شفتين وهذا على سبيل االستعارة المكنية ،

  الحجُر األسوُد قبَّـلـْتـُه         ِبَشـفتْى قلبى ، وآلـِّى َولـَْه

ا ً        رى ا  وقد جعل أيضًا للقلب عيون ة التى              ت ة، فالرؤي تعارة المكني ى سبيل االس ذا عل ى، وه ور الخف لن
يلة ل ذها وس شاعر، ويتخ ا ال د عليه ايؤآ ة واإلحساس به يم الروحي ة الق ين رؤي ب، ح ة القل  هى رؤي

ـجع ا ــ ه عين صرً ل ل اك فـــمتب ـع أن هن ص ً رقاـــ ة الب ين الرؤي ـرؤيــ والريةــــــــب صيرية ،ــ  ة الب
                           )٢٥٦(: ول ــيق

  فتراءْت لعينِ قلبى أنواُر               نبىِّ الُهدى الرسولِ الُمَربـِى

ا          ونجد الشاعر يكثر من استعمال العين وا       ة بحث شكيل صوره الفني ة،       ً لقلب فى ت انى الروحي عن المع

                                                            )٢٥٧(: حيث يقول  فالعين وسيلة لإلبصار، والقلب وسيلة للبصيرة ،

  يا أعيَن الغيبِ هْل أبَصرتِ آِخَرتى          وشمتِ موِعَدَها فى دفترِ األزلِ ؟

صيرة                 ومن قبيل التعمق فى البحث الروحى      رد حاسة الب  نجد أن الشاعر قد ُيعطل حاسة البصر لتتف

  )                       ٢٥٨(: ، حيث يقول وهى القلب فى عملية البحث 

    فأبصَر قلبى ما تـَوارى وما َبدا    عرجُت وقد أْمَعنُت فى الغمضِ ُمْصِعدًا     

ى                      ل القلب إل ونجد الشاعر يؤآد على قيمة القلب بالنسبة لإلنسان، ويعمق هذه القيمة من خالل تحوي

                          )٢٥٩(: مكان للعبادة، حيث يقول 

          فأحاَل قلبى للَبرايا َمعبدا    فكأنـَّما قد أضاَء من قلبى سنًا  

ا من مفاجآت                           ا فيه ستقرها بم ام تجرى لم اة، فاألي ه فى الحي وقد يستعمل الصورة للتعبير عن حيرت
ئلة                     ر من األس يرًا لكثي ه أس شل حرآت     ومصائب وآمال وآالم، فى حين يقف الشاعر فى مكان ه التى ت

ى                         ً وتجعله واقفا  ه إل ه ويحيل صه من حيرت الى ليخل ى اهللا تع أ إل شاعر يلج فى وجه تيار الحياة، لكن ال
داً              دنا تأآي ذا يزي اة، وه سوى،         إنسان متزن  متفاعل مع الحي سان ال اء اإلن ان فى بن ة اإليم ى أهمي عل

وب  أال بذآر اهللا تطمئن ا: لقوله تعالى  رى،        )٢٦٠( لقل شاعر عمر األمي ين موقف ال رق ب اك ف ، وهن
و                         ً لشاعر إيليا أبو ماضى مثال    وا ا أب سان، فإيلي ئلة التى تواجه آل إن ذه األس ام ه ائرًا  أم الذى ظل ح

سه ف      ماضى لم يلجأ إلى الدين ليجيب عن       ة فى نف رة قائم ادة     هذه األسئلة ،فظلت الحي ه عن ج أخرجت
  )٢٦١(: الصواب ، حيث يقول 

  جئُت ال أعلُم من أيَن ، ولكِنى أتيتُ  



 ١٦٦

  ولقد أبصرُت قـُدامى طريقًا ، فمشيُت 

  وسأبقى سائرًا ، إن شئُت هذا أم أبيُت 

  . آيف جئُت ال أدرى ؟ آيف أبصرُت طريقى ؟ لسُت أدرى 

  )٢٦٢(: أما األميرى فيقول  

  ى َسكوْبــــــ   وَنفسى َولهى وَدْمِع  ى      ـــالُمَنخالياَى َغرثى َحَياَرى 

  رى َيذوْبــــــــعم   وينمو جنانى و    ى    ـ والنار فى أضلع٠٠وأبِسُم 

   فأنـَّى أتوْب٠٠٠ ألوُب ٠٠   ألوُب   ذا الشَّـجا     ـ حتـَّاَم ه٠٠فيا ربِّ 

  م بطبِ القلوْبــــــــــــكي   وأنَت الح   ى     ـى وشاِنـــــــإلهى إليَك ِآيان

اءت صور     د ج سانى ، ولق ة أو موقف إن ة فني ى قيم ا عل ى احتوائه ة ف صورة الفني ال ال ن جم ويكم

  )٢٦٣(:  يقول  شاعرنا غنية بالقيم والمواقف اإلنسانية أو الروحية،

  ْرـــــــــ  من األعوامِ تـَْسخ دِ آثارًا       ــــهْل تـََرى للمج

   األمسِ َرْغَم الطىِّ  تـُْنَشْر  ابِ       ــــــتوُصروحًا من آ

  ْرــــَالِ ما مــــــ عن األجي   ى      ـبعُضها ُمْنتـَِصٌب َيْحِك

   : دور التشبيه فى تشكيل الصورة -خ

و           ة ، فه صياغة الفني يعد التشبيه بأنماطه المتعددة أداة من أدوات الشعراء التى  اعتمدوا عليها فى  ال

  .                            ؤثرة في تشكيل صورهم وتنميتها وسيلة م

اهلي ،  و  شعر الج د ال ذ وج شبيه من اأ" الت زءاً  ً ساس شعري وج ل ال ن أسس التخي ل  م ة العم ن فني  م

  .)٢٦٤( " في الشعر العربي الموروث والتراث النقدي آله الشعري وبقي آذلك واضحاً 

دماء و ا الق اول نقادن شبيه " تن ي المغزى وإن اختلفت  وع" الت ر ف د آبي ى ح ة إل ات متفق وه تعريف رف

ه و          : " صياغتها ، يقول ابن رشيق       ا قارب شيء بم شبيه صفة ال ة واحدة أو جهات            الت اآله من جه ش

اه                       ان إّي ة لك و ناسبه مناسبة آلي ه ل ة     )٢٦٥( " آثيرة ، ال من جميع جهاته ، ألن ة مقارن شبيه عالق ، فالت

ام            بين طرفين يشترآان فى صف     شابه الت ة أو أآثر استنادًا إلى مشابهة حسية أو ذهنية ، وال يشترط الت

ين الطرفين ،            صفات ب ع ال ان                     " فى جمي ره من آل الجهات إذا آ سه أو بغي شبه بنف شىء ال ي أل ن ال

ع                                دًا ، فيق ان واح دا فصار االثن ة اتح اير البت ا تغ ع بينهم م يق ع الوجوه ول شابها من جمي الشيئان إذا ت

رد آل واحد                  التشبي ه بين شيئين بينهما اشتراك فى معان تعمها ويوصفان بها ، وافتراق فى أشياء ينف

   .  )٢٦٦(" منهما بصفتها 
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ا  بلغ الدآتور جاب  و ا ً ر عصفور فى تعريفه للتشبيه مبلغ ال  ً دقيق ين      : " إذ ق ة تجمع ب ة مقارن هو عالق

شابهة             طرفين التحادهما أو اشتراآهما فى صفة أو حالة قد تستند            ى م ستند إل د ت إلى حالة حسية ، وق

فى الحكم أو المقتضى الذهنى ، الذى يربط بين الطرفين المقارنين دون أن يكون من الضرورى أن         

  .)٢٦٧(" يشترك الطرفان فى الهيئة المادية أو فى آثير من  الصفات المحسوسة 

ديم  ، وآ و ى الق شعر العرب ن ال ى دواوي شبيهية ف صورة الت شرت ال ينانت ل ب اس التفاض      ان مقي

ى الوصف        الشعراء  حسن التشبيه ودقته واإلآثار منه ، والشاعر المجيد هو الذى يمتل             درة عل . ك الق

ى حصره          – إال أقله    –الشعر  " وهذا ما حدا بابن رشيق إلى القول بأن         راجع للوصف ، وال سبيل إل

شبيه       ه     واستقصائه وهو مناسب للت شتمل علي ا   )٢٦٨( " م ا          ،ولعل م شبيهية فاض به  جاء من صور ت

يس      : " ذى الرمة دفع أبا عمرو بن العالء إلى القول           ديوانا امرىء القيس و    امرىء الق افتتح الشعر ب

   .                                                                 )٢٦٩("، وختم بذى الرمة 

  . لوصف وابتكار الصورفقد تمتعا بدقة فائقة فى التشبيه والبراعة فى ا

ه، حيث                   و  استعمل الشاعر التشبيه وسيلة من وسائل التعبير، فمن خالله يستطيع أن ُيعبر عن تجربت

  )                                                                     ٢٧٠(: وجدنا توافقًا عجيبًا بين التشبيه وتجربة النص ، يقول 

        آأنـّها األصداُء مْن أقداِرآا    ْشـكو َخطـُْبه    وخفقاُت القلِب َي

صلة، ولكن حين                       و ا حين تكون منف ة له ا األرضى ، فهى ال قيم درة فى آيانه نفس بال  شبه أيضًا ال

                                                         )٢٧١(: حيث يقول  تتصل بخالقها وتأتمر بأمره ُيصبح لها شأن وعلو ،

  هى آالـذ َّرة فى حيـِِّزها              ال تـُرى، لكنـَّها ملُءالدهوْر

أخرى ،                          ة ب ردة روحي شبه مف وما يدل على أن الشاعر قد حاول أن يسبح فى عالم الروح حين أخذ ي

                                        )٢٧٢(: مثل قوله 

       ورؤًى آاليقينِ تـَمألُ َحْدِسىوفؤاٌد َيـؤُج فيِه َهواُه           

وت      و ع خف دادًا م زداد امت دة، وي اق بعي ى آف د إل الخيط الممت ياء ب ة لألش ه الخافت شاعر رؤيت به ال  ش

ل                            ول إن لحظة التخي د أن يق شاعر يري ائى، وال أملى وارتق الم روحى ت الرؤية، إلى أن تتعمق فى ع

ىء الوجود        والتأمل الروحى تبدأ بانتفاء العالم المادى وأن       ة حين ينطف دأ بالحرآ ة تب ة الروحي  الحرآ

  )٢٧٣(:   حيث يقول  المادى بشهواته وغرائزه  ،
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         بين ُجـفـُونى  فى الَمدى ُمرَسـلةْ  ةٌ        ــــــنافذةٌ  آالخيطِ مفتوح

  !ـةٌ ُمـقبـِلةْ ــــــــ   إلى رؤٌى ُمعرَض   تمتدُّ ما ضيقُت إغماَضـتى          

ول                        وق زى حيث يق ى حب غري دًا لينقلب إل ذهب بعي د يستعمل التشبيه لتعميق الحب الروحى، حين ي

                    ) ٢٧٤(فى تصوير حبه للروضة الغراء 

  )٢٧٥(ى            سنًا جـَِناِنـيًا يفوُق السُّطوعْ ــــــــــرانيةٌ دانيةٌ آالَجنـَ

زال                ويستعمل الشاعر التشبيه لتصوير بعض تجا      دام األمل ال ي اء، ففى لحظة انع اة واألحي رب الحي

  )٢٧٦(: الشاعر متحديًا للحياة واألحياء ، حيث يقول 

  رُف يأساـــن أملٍ           ُيرجى وال أعــــال أرى م

  !البحرِ ال َيـقـِْصُد َمْرَسى   آشراعٍ فى ضميرِ        

شاعر      شبه الشاعر ضياء الصبح ببسمة المولود، لما فيها و ا أن ال د لن ذا يتأآ  من البشر والتفاؤل، وبه

  )                                                                  ٢٧٧(: فى حرآته الروحية، ينطلق من نفس مطمئنة وروح متفائلة ،حيث يقول 

  والضياُء الحيرانُ فى رآعاتِ             الصبحِ َيْسِرُس آَبْسَمةِ الَمولودِ 

ياء                     ه األش وع في ذى تتن وأيضًا شبه الشاعر الذِّآر بما فيه من تنوع فى العبادات واألذآار بالمنتجع، ال

  )٢٧٨: (من أزهار وآائنات ومياه عذبة، حيث يقول 

  ُر للمؤمنيَن ُمنـْتـََجُعـــــوِشـْمُت بالذِّآرِ بـَِرّدِ عافـَِيِتى          والذآ

   -:ورة ور الكناية فى تشكيل الصد  - ذ

درتها        ألوف ،وق تعتبر الكناية إحدى أدوات رسم الصورة الشعرية ، وُيدرك جمالها فى بعدها عن الم

  على تكثيف المعنى وتأآيده وإثباته ، فتكسب المعانى نبالً  وشرفاً  ، وتفخمها فى نفوس 

درك             . )٢٧٩(السامعين   ى       آما أن لها داللة تحتمل الحقيقة والمجاز ، غير أن المتلقى ي ة إل ال الدالل  انتق

شعرية         صورة ال تياق                   . المعنى المجازى لل ه ، واالش د الطلب ل ل بع شىء إذا ني فمن المعروف أن ال

  . وآان موقعه من النفس أجل وألطف  آان نيله أحلى ، وبالميزة أولى 
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ه  ة بقول انى الكناي دعّرف الجرج ال : " وق ذآره ب ال ي انى ف ن المع ى م ات معن تكلم إثب د الم لفظ أن يري

ه ،                                  ه إلي ومىء ب ه فى الوجود ، في ه وردف ى هو تالي ى معن ىء إل ة ، ولكن يجي الموضوع له فى اللغ

   .)٢٨٠( "ويجعله دليال عليه

ل والتحسين واإليحاء ، فهى            والشعراء يتوسلون بالكناية   نهم فى التجمي ة م فى رسم صورهم ، رغب

شعراء ، وهى                 ذى يقصده ال ر من          أآثر داللة على المعنى الخفى ال ا أآث غ من اإلفصاح الحتماله أبل

د عن       . وجه   آما أنها تعبر عن أحاسيس الشعراء وانفعاالتهم ، وتنقل تجربتهم الشعورية بأسلوب بعي

  .التعبير المباشر ،مما يمنحها قدرة أآثر ، وقدرًا أعمق فى نفوس المتلقين  

ا يحقق         ومما نالحظه أن الشاعر اعتمد على الكناية للتعبير عن شعوره وعن             ه، بم  إحساسه وتجربت

ذى يحقق استجابة                           أثير ال دم الت ى، وُيق ل المعن ر الصريح يقت ى، ألن التعبي به متعًة وتأثيرًا فى المتلق

  )٢٨١(: سلوآية أو يشكل موقفًا أخالقيًا، وفى ذلك يقول 

  ةٌ           معطرُة التكوينِ فيَّـاَضـةُ  الـَجداـــــينابيُعها من آوثر الخلد عذب

   الُمَعتقُ ، فاستشعرُت أنِّى ُمخلَدا      نهلُت ارتشافًا جرعةً من ُسالِفها    

  َداـــــًا ُمحمـــــ وُأبُت ولكْن ألمعي      قٍ     ــــوِغْبُت ولكْن فى حضورِ معم

  دَداــــــ  وقدسُت ُأواها ُمنيبًا ُمس    ال     ــرًا عابدًا متبتـِّــــــــوحلـّقُت ح

  َداـــبـــوصيَّرتِ األآواَن للحرِّ َمع     ى      ــــــــوديةٌ هللا أعلْت َمَراتبـــــعب

  .   وهذه األبيات آناية عن شدة جمال الطبيعة التى حول الشاعر 

ة   يلة تعبيري ة وس دو الكناي الى، تب اهللا تع لته ب ى ص سرع، وأن  حيثوف ر الت شاعر آثي رعن أن ال  تعب

  )٢٨٢(: عصمه من شر هذا التسرع ، حيث يقول اتصاله باهللا تعالى هو الذى ي

    اإلخالُص ، وآم ألقى طَبَعا  ى       ــــفأنا وعلى عجزى ُآنه

  اــــــى ُبقَعــــــ   األيام به تبق  درات من      ــــــفصفائى والك

  زَعاـ    غلبْت َمَسحْت يُدها الُف ى       ــــةَ أعماقــــــلكنَّ سكين

  َك متـِِّضَعاــُى ، وأتيتــــرب       لوجهك يا      ُآنهى اإلخالُص

  اــــد طِمَعــــرٌّ قــُن            فعبُدك حــــُدَك يا رحمـــفتقبْل َعْب

دة، أو اإلرادة، أو الحب ،    ضن العقي ذى يحت اء أو الموضع، ال ه الوع ب بأن شاعر عن القل ى ال ويكن

                                         )٢٨٣(: حيث يقول 

  والقلُب بيُت الرَّبِ  صاغَ           من السَّنا والعشقِ َخفقـُْه
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                                        )٢٨٤(: ويكنى الشاعر عن رغبته الروحية بقوله 

  خالياَى َغْرثى َحيارى الُمَنى            وَنفِسى َولهى، وَدْمِعى َسُكوْب

                                )٢٨٥(: ر عن معاناة الشاعر فى الحياة وتشتته فى أرجائها ، حيث يقول   وتأتى الكناية لتعب

  َراْتـَغاَض من ذاآرتى عهُد الصِّـبا               والشباُب الغضِّ إال َغب

  ى ِعشُت ُعمرى فتراْت  فكأنِّ  َزَعا           ــــرى ُمــقطَع النسياُن ُعم

                                  )٢٨٦(: فيقول  وتأتى الكناية للتعبير عن الصراع بين متطلبات الشهوة ومتطلبات الروح ،

  )٢٨٧( ى َخالَياــــ    من ِآياِنى زآْت ِبُروِح  مٍ      ــــــةُ جســـــــــآما أطفئْت خلي         

  ريق الَمناَياـ ُمرسُل الَخطو فى ط     ى      ـــــــــوَسأبقى إلى الثرى أتَدان 

  اَياـــــــى  وأستحُث ُخطــثم أرق      ضى بالروح أسمو وأرقى      وَسأم

                                       )٢٨٨(: ويكنى الشاعر عن آثرة الهموم التى تواجهه فى الدنيا بأن أيامها حبلى ،فيقول

  ـلىى             َيقظاُن واألنهُر ُحْبـــــوأنا فى قـُمقـُِم
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   :الموسيقى وااليقاع :

  ألنها جوهر الشعر وأقوى عناصر اإليحاءن أبرز عناصر التشكيل الجمالى تعد الموسيقى م

شعرى        وهى لون من ألوان التقاليد الفنية ، اعترفت بها        "،  )٢٨٩( فيه   اإلنسانية ، وميزت بها التعبير ال

  . )٢٩٠("عن غيره من صنوف التعبير اللغوى 

ه                       د رب ن عب ال اب شعر ، فق ة موسيقى ال دامى أهمي اد العرب الق زعمت الفالسفة أن     :" وقد أدرك النق

ى استخراجه ، فاستخرجته                  سان عل در الل م يق ى    النغم فضل بقى من المنطق ل ة باأللحان عل  الطبيع

ع ال ر   الترجي ا ظه ع ، فلم ى التقطي روح      عل ه ال ت إلي نفس وحن شقته ال ذا يت )٢٩١("ع  أن ضح،وبه

ائل                               م وس يلة من أه ه ووس ل هى جزٌء من بنيت شعر ب ى ال ة تضاف إل ة خارجي الموسيقى ليست حلي

ل     اً  تنفع ة إال آالم ى الحقيق شعر ف يس ال وس ، ول ى النف ى ف ا خف ر عم ى التعبي درها عل اء وأق اإليح

وب    ه القل أثر ب يقاه النفوس ، وتت ع  )٢٩٢("لموس ة تجم اك رابطة قوي ى أن هن ة شك ف يس ثم ين ، ول  ب

شعر ى           ال ا ف صوتى ، وإن اختلف ى األداء ال دان عل د ويعتم وهر واح ودان لج ا يع يقى فهم والموس

ى             شعر فى صياغته عل اد ال التجاوب واألداء وتباينا فى اللغة ، وتبرز العالقة بينهما من خالل اعتم

ول والمحسوس               ذلك  الموسيقى ، التى تمنحه صفة االنسراب إلى القلوب ، وتجعله يتجاوز المعق  ، ول

نفس من معاشقة بعضها بعضا                 : " قال أفالطون   ع ال صناعات     . ال ينبغى أن تمن رى أن أهل ال أال ت

   .)٢٩٣("آلها إذا خافوا الماللة والفتور على أبدانهم ترنموا باأللحان 

نغم                      ه ينفعل مع ال سامع  وتجعل والموسيقى ضرورة من ضرورات الشعر فهى تحدث لذة فى نفس ال

ا من التجربة الجمالية ، وإطارًا انفعا ً وسيقى الذى يمثل جزًء هاماع الم واإليقا شعر ،   ً لي ة ال إذ إنَّ "للغ

ه وطبيعت                      وحى من فطرت اع ب شاعر لإليق د استجاب ال ـ الشعر تنظيم لنسق من أصوات اللغة ، وق ه ـــ

  . )٢٩٤("ه لرسالة شعرً وغرضاً الـــدفاً  أصيـــــــة حين جعل تطريب النفس بالموسيقى هــالحساس

اس   ولعل تلك اللذة السمعية التى هى نتاج الموسيقى هى السبب وراء             ين الن  انتشار الشعر وشيوعه  ب

دما تجد                            ذة عن ذه الل زداد ه انى  والصور وت درك المع ل أن ي ا قب ا وإيقاعاته فيطرب المتلقى ألنغامه

  .داللتها صدى فى نفس المتلقى فتجعله يشارك الشاعر تجربته ومشاعره 

د     و اء فق ى بالغن شعر األول دو فى    " طبيعة النفس العربية تميل إلى الغناء ، لذا ارتبطت نشأة ال ان الب آ

ر              ون مشهورون فى يثرب والطائف وخيب ك مغن د ذل نهم بع م ، وظهر م ون وراء إبله ة يغن الجاهلي

   . )٢٩٥("ووجدت لديهم بعض اآلالت الموسيقية آالدف والمزمار 

ل                 والشعر أصوات منغمة ملح   " الترنيم وحداء اإلب شأته ب رتبط ن ة  فمن الطبيعى أن ت ين   )٢٩٦( "ن ، وب

ة         ذه اللغ ى ه ائم عل ا ق ن صوتى وآالهم ا ف دة ، إذ آالهم وه ع ن وج ط م يقى رواب شعر والموس ال
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ة من             ا يمتزجان حين تؤخذ القطع رًا م شدو ، وآثي الموزونة المنسقة وآالهما يصاحب اآلخر فى ال

  .      موسيقية أدبيةً ماأنغا الشعر فتلحن ثم تسجل

ه ،  على الشعر ، فقد روى عن عمر بن   " التغنى  "وآان العرب يطلقون لفظة       الخطاب رضى اهللا عن

ا ه يوم ة ً أن ال للنابغ تهر " ق د من شعرك ، واش ك  يري ه من غنائ ك عن ا اهللا ل ا عف أسمعنى بعض م

   .)٢٩٧"(ف بالصنجاألعشى بصناجة العرب ألنه آان يتغنى بشعره على آلة موسيقية تعر

   )٢٩٨(: ويقول حسان بن ثابت 

  تغنَّ بالشعر إما آنَت قائلُه          إنَّ الغناَء لهذا الشعرِ ِمْضَماُر

ة        وقد تميز الشعر العربى عامة بازدواجية متفاعلة فى بنائه الموسيقى             ل فى الموسيقى الخارجي تتمث

صيدة        وتقفية ، وفى الموسيقى الداخلية فى االنسجام    ً وزنا ة الق ة فى بني ين العناصر اللغوي  الصوتى ب

ؤثرة ،          يقي    " الداخلية والتى تبرز على شكل نغمات إيقاعية م شعر ال يحقق موس اع   تفال ة بمحض اإليق

ة  – باإليقاع الخاص لكل آلمة ، أى آل وحدة لغويةً ذى يحدده البحر ، بل يحققها أيضا  العام ال   التفعيل

ت أوال–عروضية  اً  للبي ت  ً ، وثاني ى البي ا ف ى اجتماعه ات ف صدره الكلم ذى ت الجرس المؤتلف ال ب

ه صلين ،   )٢٩٩("آل الن منف داخلى ال يعم ارجى وال يقيين ؛ الخ ارين الموس درك أن اإلط ا ن ن هن ، وم

  .  ولكنهما يتفاعالن من أجل إنتاج إيحاء شعورى مؤثر 
  

   -:الموسيقى الداخلية   - أ

دماء            لأللفاظ فى اللغة العربية قيمة موسيق      اد الق ية إلى جانب داللتها الصوتية والمعنوية وقد أدرك النق

ى               رى أن معن ى ي ابن جن يقية ،  ف ا الموس شعر ال تنفصل عن داللته ة فى ال أن الداللة المعنوية للكلم

اظ  يقى لأللف صل عن الجرس الموس صيدة ال ينف ول )٣٠٠(الق ر  فيق ن األثي ا اب ى : " ، أم ه أدن ن ل وم

إن : أما ابن سنان الخفاجى فيقول    "،  )٣٠١("لفاظ فى األذن نغمة لذيذة آنغمة األوتار      بصيرة يعلم أن لأل   

ة  ً  إن لتأليف اللفظة فى السمع حسنا      الموسيقى تنبع من حسن تأليف وتناسق حروف ألفاظها ، و              ومزي

ا أنك              و    على غيرها ؛ وإن تساويا فى التأليف من الحروف المتباعدة،  آم نغم واألل بعض ال ان  تجد ل

ع                             ً حسنا ك لوجه يق سه آل ذل ا هو من جن ره مم سمع والبصر دون غي درك بال يتصور فى النفس وي

   .)٣٠٢( "التأليف عليه

ا إلى جانب اإليقاع الوزنى الم ويتضمن التشكيل الموسيقى للشعر    ً   نبعث من التفعيالت العروضية نغم

ا دام لل  ،يحققه اإلنسجام بين الوحدات اللغوية  ً خفياً رائعا  ة       وم ة خاصة فى التعامل مع اللغ شعر آيفي
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ا      ات بينه ق العالق ة فى           "تقوم على خل ات الترآيبي ذه العالق م أسس ه ل أه شكيل الصوتى يمث إن الت ف

  وهو الذى يتجاوز بها المقررات  الشعرية ومفسرها ،عماد الموسيقىتشكيل الشعرفهو

سيج العال و، )٣٠٣( "العروضية ى ن ة ف صوتية المتداخل يم ال ذه الق يقى  ه م الموس ا اس ق عليه ات يطل ق

ا            احثين بأنه ع من التوافق المو            "الداخلية ، وقد عرفها أحد الب ذى ينب سجام الصوتى ال ين    االن سيقى ب

ا    ً الكلمات ودالالتها حينا   شاعر فى     )٣٠٤("آخر ً  أو بين الكلمات بعضها وبعض حين ، حيث يتوسل ال

صائده  يقية لق ة الموس شكيل البني ر ،ت أنها إث ن ش يقى   بطرق م ن الموس ة م ؤثرة المنبعث ة الم اء النغم

ة والى         ،الداخلي وى وت ع اللغ رة التقطي روف ودائ اظ والح ى األلف ى دائرت صوتى ف رار ال ل التك  مث

ك من الطرق التى         ،الحرآات المتجانسة  شعر ،            وغير ذل ل الموسيقى لنصوص ال اء التحلي رز أثن تب

ى   قاء األلفاظ ذات الجرس الموسيقى؛ت الداخلية فأحسن ان   يقىوقد أدرك شاعرنا أهمية الموس      ونجح إل

ى       رق الت م الط تخدام معظ ى اس ر ف د آبي نح ز    م يقى المتمي نغم الموس اع وال ق اإليق أنها تحقي  ، ش

رة                  رة الحرف ودائ ر ، وهى دائ ى ثالث دوائ وسنعرض فى دراستنا للموسيقى الداخلية فى شعره إل

  . األلفاظ ودائرة العبارة 
    

   -: دائرة الحروف  )١

ى     ترجع حالوة الجرس الموسيقى للفظة إلى الطبيعة الصوتية لحروفها وطريقة تأليفها فى إيقاع داخل

ه             ،يتناسب مع المعنى ومع الحالة الشعورية للمبدع         يس ل إذ إن الحرف المجرد ال يعبر عن شيىء ول

ا يكتسب الحرف       رده ، وإنم يقية بمف ة موس ذه الخصائص نتي  قيم ة دا  ه اء  جة ارتباطه بالكلم خل البن

  .)٣٠٥( الختالف موقعه من آلمة ألخرىً  ، وقد تتغير قيمته الصوتية تبعاالشعرى

ا             ة التى يتوسل به صيدة إحدى الطرق الفني بعض الحروف فى الق رار الصوتى ل د ظاهرة التك وتع

ك فى شعر                             ة ذل ه فى البيت ، ومن أمثل د حرف بعين ة بواسطة تردي الشاعر إلثراء موسيقاه الداخلي

  )٣٠٦(:  يقول هاء الدين األميرى قصيدة قبس، بعمر 

  بْســــــــــهِ ُملتـــْل            لذوى األلبابِ فيـــ باهللا ، وه ُنـــــآيَف ال أوم

  ْســــحِ الَغلـــ فى الُضـحى فى َجَن    ِه        ــــــــــآيَف ال أْبِصُرُه فى َخلق

  ى انـَْبَجْســـ أمرهِ ، فى غورِ ذرات           روُح منـــآيَف ال أحيا بِه ، وال

  ْســـــــــدِ َنفــــ   ُنورهِ فى آلِّ تردي     ى ِبَسَنا     ــــــــآيَف ال تسعُد نفِس

  !  أنا من سرَّ إبداعهِ السَّاِمى قَبْس          وأنا فى سرِّ ُآنـْهى ، من أنا ؟؟  
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اهللا        ً حيث تتناول موضوعا    ان ب الى  من موضوعات اإليم سين الرخو المهموس          ،  تع أتى حرف ال وي

ة التى تحاول أن توقف                         ليوحى لنا    يم المادي ة والق يم الروحي ين الق شاعر ب بوجود صراع فى نفس ال

ا أو   ين ثناياه سرب ب دما تت ة عن يم المادي ى الق ة تتغلب عل يم الروحي ا الق ة ولكنه يم الروحي ة الق حرآ

سى    ، حيث يوفر حرف السين جوًا من ال        تضاعيفها دوء النف صفير حين            ، ه شىء من ال سمح ب حيث ي

زان                 دوء وات انى به المواقف   يخرج الهواء فيعطى الحرآة الروحية الفرصة لتشكيل الموقف اإليم ، ف

  . حين تكون النفس هادئة والجو الخارجى آذلك ً اإليمانية تتشكل عادة

  )٣٠٧(: وفى قصيدة صالة قوله 

  اللْكـ           ِشمُت فى غورهِ الرَّهيبِ َجى وتـََحالْكــــــآلما أمعَن الدُّج

  الْكــى َبَرايا           من جمالٍ ، آنـَسُت فيها َجَمــــــــوتراءْت لعينِ قلب

  ا لْكــــمن شفاهِ النجومِ يتلو الثن     وترامى لمسمعِ الروحِ همٌس      

  ى ِحَيالْكــِـّـ أنوٌع           واحتوانى الشُّعوُرـــــــواعترانى تولٌه وُخُش

  !ن يتَمالْك ــــــ ساجدًا واجدًا وم   ى       ــــــما تمالكُت أْن يخرَّ  ِآياِن

     )٣٠٨(: وفى قصيدة آفاق قوله 

  َرىــــ إلى التقاءاتِ السَُّما بالث    ا       ــــارِ آفاقـُهــتـَمتدُّ باألبص

  َرىـــــ           عنَد حدودِ األفقِ الُمـفتِهـــــُز غاياتـــيـويبلُغ التـََّمُي

  َرىـــــائُر اإليمانِ أنـَّى َسبصا        م    ـلكنَّ أهَل اهللاِ تـَْسِرى بـِه

  باألرض  آفاٌق لبعضِ الورى       وفى التقاءاتِ جباهِ التـُقى     

  رىحتى تـَرى فى اهللاِ ما ال ُي        تجتاُز باألرواحِ ُدنيا الفنى    

حيث يعبر فيها الشاعر عن حرآة روحية تتحرك من المشهود إلى الغائب ، حيث إنها آلما انفصلت                  

وقد جاء حرف التاء بكل     ، عن المشهود وتعمقت فى الغائب ، تولدت معانى السمو والتميز اإلنسانى            

يث تعمق   ويربط طرفى الحرآة الروحية ، حً  حيث الهمس ليترك امتدادًا صوتيا  صفاته الصوتية من  

ة                        ة الروحي د الحرآ داد أن يزي ذا االمت هذا االمتداد بكثرة وجود الصوائت فى القصيدة ، ومن شأن ه

  . ً ويمنحها حرية وانطالقاً قاتأل

  ) ٣٠٩(: وفى قصيدة فى محراب الرسول قوله 

  ناْمرِ األــــــــــــ أهيُم بمحرابِ خي     دُت        ــــى لما َسَجــــــــــتألـََّه قلب

  اْمـ  وجيبًا وفى السَّمعِ َسَجُع الَحَم    اُء        ــــــوأرسَل من شفتيهَ الدع
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  اْمــــــُه ال ُيشــــسُّ ، ولكنـَّــــُيح       رٌق       ـــوفى أعُينى من سنا اهللا ب

  اْمرـــــًُى ال يــــــ إلى ُشـرفاتِ ِحم    ٌع         ــــــــله فى خالياى دفٌع ورف

  ا ُآوَنْت من َسالْمـــــى بهــــــآأن          ى     ــــتـَُحفُّ بُروحى عوالمُ َولَه

  وُن هوًى ال تـََناْمـــــــ  ونفسى عي      وةٍ       ــــــى نشــأغيُب آمْن ناَم ف

  اْمــــُحطى الدُّنا والــــــ   حتى تـََخط  دَد         ـــى تـََمـــــُر أنَّ ِآَياِنـــوأشع

  وما مْن ُمداْم! وُل ثملُت ؟ـــــــأق             وفوَق السُُّمو  ! أقوُل َسموُت ؟

  ى ُأواْمـــــــويُت وُآلــــوآيَف ارت             ْل ،ال وال  ــأج! أقوُل ارتويُت ؟

  اْمــــق الهيوـــــــهياُن سجود يف        ى       ـــاتِ التـََّجلــــا ُنَعْيَمـــأال إنَّه

  وِد وملَء الِقياْمــــــــ وملَء السُُّج          وِد   ــــفسبحانـَك اُهللا ملَء الوج

  حيث ينفعل الشاعر فيه بالمكان ويظهر حرف الهمزة ليحرك المشاعر واألحاسيس بين المكان 

شاعر   " المحراب النبوى   "  ة ،                 ، وقلب ال زة وهو من الحروف الحلقي ا     حيث إن حرف الهم جاء هن

  . آبوابة للربط بين الداخل اإلنسانى والخارج الكونى 

  )٣١٠(: وفى قوله 

  ِه َنَصـٌب وغربْهــــأعماق    ى        ـــوالروُح ف، فى وْحَدِتى 

  ْهــــ   الليلِ ، واآلفاُق َرْحب    اج     ــــى فى ِفجـــأرسلُت نفس

  ْهـــكينةٍ فى القلب َرطب   س  َح       ـــــرْت باهللا نفــــــفاستشع

  ْهــــ من َندى تلَك السَّكين    فى وحدتى ارتوْت الجوارُح        

  رف معينْهــدٌر عجيُب             الُكنـْهِ لم أعـــــى خـوأحاطـَ ب

  ْهــــا أمينــ   أسيُح فى دني  امِ       ـــــوَق الغَمــــــــوآأننى ف

    على جواَى ورحُت أغفو    وعِ      ـــــاَء الضُّـلــفطويُت أحن

  ا ذوٌق ولطفـــــــــ  آلـَّه ارَج          ــــــوالحلُم َيرقى بى مع

ادى     ع الم نص الواق ذا ال ى ه شاعر ف زل ال ث يعت ات   ،  حي الم الروحاني ى ع ق ف سه  ويحل سمو نف فت

شارآه جوارحه ف           وطمأنينة ً  ً ويستشعر السعادة أمنا   ق ، وت ذا اإلنطالق حيث     ، فيتعمق فى المطل ى ه

  . العالم الروحى فتزيد من حرآة روحه 

نفس التى تتجسد                      زة وال ة الغري ىء حرآ بمعنى  سمو الحرآة الروحية إلى أعلى درجاتها حيث تنطف

  . ال ينتمى إلى الواقع الذى يعيشه ً روحياً وارح فيبدو اإلنسان حينئٍذ آائنافى الج
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س   صوتية لي صفاته ال اء ب رف الح اء ح د ج الم   وق ذا الع ى ه اثر ف ى ذرات تتن ادى إل ود الم حق الوج

  . الروحى 

ة     روف الهوائي ن الح و م اء وه رف اله اء ح ا ج الم    ، بينم ى الع ول إل سد أن تتح ة الج سمح لحرآ لي
    .الروحى ،وهذا دليل على اإلمعان فى الحرآة الروحية داخل النص حيث تقوم على سحق الجسد

ا القل         ة مكانه ة روحي ة          يعد اليقين حرآ ة روحي ين هو حرآ ا أن اليق سان ، وبم ب وهو أصل فى اإلن
ا                   دار م ة ، وبمق تتحرك من أعماق الروح ، وتتجه صوب السلوك اإلنسانى لتطبعه بالتماسك والفاعلي

  . تتواجد هذه القيمة يتسم العمل اإلنسانى بهذه الصفة 
  .نتفى معه القلق واالضطراب للتوازن النفسى والسلوآى ، ليً  فإن اليقين يمثل عامالً إيجابيالذا

  )٣١١( :  يقول 

  اُهـــــرَّ أَســـ   وُتوحى إليهِ ُمـ   ى القلبِ      ـولقد تـَثــْـقـُُل الهموُم عل
  ربِ ياهللاُ ــــــــ  فناَدى فى الك      رِء    ــــــفإذا أشرَق اليقيُن على الم

  َراهُ ـ  وَغَدْت فى اللسانِ ِهـَجْي  اُه        ــــهِ وِحَجــــــوَبَدْت ِملُء ُروح
  داهُ ـ  الرَِّضا بالقضاِء َرْجُع َص   ونًا       ــــربةً وسكـــَح الهمُّ قـــأصب

  ٌر أّواُهــــــرُء صابـــــــ فالم   وتـََجلـّى الرحمُن بالعزمِ والتثبيتِ        

ار أن ال وم باعتب ل طرد للهم ين عام ن اليق ذ م ا يتخ شاعر هن ى وال ة تضغط عل ة خارجي وم حرآ هم
  . الروح ، فى حين أن اليقين حرآة داخلية تتجه نحو الخارج اإلنسانى

اء          ،وتعزيزًا لقيمة اليقين باعتباره حرآة تنطلق من الداخل اإلنسانى           روى اله شاعر بحرف ال جاء ال
  . بددها  لتتغلب حرآة اليقين على حرآة الهموم فت،ليفتح الداخل اإلنسانى على أوسع أبوابه

وقد استعمل الشاعر حرف الهاء الرخو      ، تعبر هذه األبيات عن تجربة اإلخالص آما يعتقدها الشاعر        
ذا الحرف لتناسبه                  ً مما آان ملفتا  ،المهموس مرات عدة     د استعمل ه شاعر ق دنا أن ال للنظر حيث وج

  )٣١٢(:  يقول الحالة الروحية التى يعيشها ،مع 

   )٣١٣(دِ  ــــــأنٍ وقـَْصـــــ        فذًا فى آلِّ ش اَء اهللاِ     ـــُة أنَّ ابتغعلـَّمتـِْنى الحيا         
  )٣١٤( وسواُه َمَهَما ادََّعى ليَس ُيْجِدى     اُه         ـيبلُغ المرُء المرَء سؤلُه وُمَن        

  ِدىــــــــوْج ثمَّ باهللا آاَن َيْسكُن    ِدى          ـ َوْجآْم تـََحرَّقـَُت من لواعج
  ِدىــــــَوْح  ثمَّ باهللاِ لذلَى العيَش    دِ ذْرَعًا          ـــــولكْم ِضقـُْت بالتـَّوُح

  عنفواَن الصِّـبا ، وغايةَ ُجْهِدى           ا    ــآْم طلبُت الُعال ، وأنفقُت فيه
  ى ِعْنِدىــــ وإذ ه اهللاَ عبدًا ُحرًا       ى طلبُت      ــــَفاْستـََحالْت علىَّ حتـ

  دِ ـــــ  أستحُث الُخطى لمجدٍ وَسْع       ى     ـآْم بذلُت الحياةَ أْسَعى وأْسَع
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  ِدىـفكاَن َسْعِدى وَمْج، برَضاُه        ى إلهى       ــُدوَن َجْدَوى حتى تـََجل
  دِ ــــــِعقـْـةِ ــبَصـفق  ليْصـطاَدها    اُه         ـــراوغُ ُدنيــــأيـُّها التاجُر الم

  دِ ــــَرةِ َشـْهـــفـََجَناَها مٌر بـِِقْش           ا    ـَجَداَهِ دْعَك من وْهِمَها وُزور
  دِ ــلــةَ ُخــــ  فوَق ُدنـَْيا الفناءِ جن    ْم         ـــــع اهللاِ تـَْغَنـواتـَّجـِْر مرةً م

د             إن هذه الحالة تقوم على مبدأ اإلخالص الذى يرآز ع          ى توحي اد ، بمعن لى وحدة السلوك مع االعتق
ز            المعبود فى العبادة بحيث ال يشارآه أحد ، ولهذا جاء          صوت الهاء الذى من صفاته الهمس وال يهت

  . له الوتران ليربط الداخل بالخارج فى وحدة ال انفصال بينهما 
تسرب للهواء محتكاً     ستمرًا فى صورة    آما يتميز هذا الصوت بالرخاوة التى تعنى خروج الصوت م         

طا  اً متوس المخرج احتكاآ ده ال    ً ب المعبود وح ادة ب صاص العب ى اخت أن اإلخالص يعن شى ب ا ي ، مم
  . شريك له 

ذا  ، وقد جاء حر ف الدال الشديد المجهور الذى يوقف الصوت ليخرجه فجأة فى صورة انفجار                     وه
د ظاهرة         من الدا  ً ون الحرآة الروحية منطلقة انطالقاً قويا     يشى بأن تك   خل ولتتوقف فجأة دون تلكأ عن

  . سلوآية صادقة 
ادة          د  العب ى توح ى تعن الص الت فة اإلخ رز ص دال تب اء وال رفين اله فات الح الل ص ن خ وم

  . واستمراريتها للمعبود 
   )٣١٥(: وفى قصيدة فى األعالى يقول الشاعر 

   َسُكوْب َونفسى َولهى َوَدْمِعى  خالياَى َغرثى َحياَرى الُمنى          
  رى َيذوْبــ    وَيَنُمو َجَناِنى وُعم  ى       ــُم والنـَّاُر فى أْضلـُِعوأْبُس

  ى أتوْبــــوُب فأنـَّـــــــ     ألوُب أل ا      ـــــفيا ربِّ حتـَّاَم هذا الشـََّج
  وْبــــٌم بطِب القـُلــــ  وأنَت َحكي ى         ـــــى وَشاِنـإلهى إليَك ِآياِن

ة                خلق السمو والرفعة ليعمق الشاعر      يظهر فيها  يثح ا من قعر الطبيع ة من خالل تحريكه هذه القيم
ست ،اإلنسانية   ق        عولذلك ي ع فى أقصى الحل ا تق ة ألنه ى      ،مل الحروف الحلقي روح إل ذه ال م يحرك ه ث

   : عالم أآثر رحابة وهو العالم اإلنسانى ، ويستعمل األلف الصائتة فى نهاية الكلمات التالية
  . خالياى ، غرثى ، حيارى ، المنى ، ولهى، ليطلق المعنى إلى أقصى درجاته 

  )٣١٦( : جر، يقول وفى قصيدة يقظة الف

  ذابِ السَِّنـيَّةْ ــــــ     فى لَحْيظاِتكِ الِع ىٍ      ــّرٍ َسِنــــــيقظةَ  الفْجرِ أىُّ س

  ةْ ـــــ ُنَسْيَماتكِ اللـِّطافِ النـَِّدَي فى    أىَّ ُروحٍ َيْسِرى فـَُيْنعُش ُروِحى       

    فى ُشَعاَعاتِ َشمسكِ الَعْسَجِدَيةْ   اءٍ        ـــــوةٍ وَصـفـــأىُّ إشراقِ نش
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  ةْ ـــ الَح فى ُغرةِ الصَّـباحِ الَبهـَِي    ى       ـــأىُّ َمغنى من الجمالِ وَمعَن

  ويَّةْ ـــــــالغيمِ فى ثوبِ فتنةٍ ُعل     و ِخالَل       ـــوالضياُء الحيراُن َيْحُب

  رَّى َشجِـَّيةْ ــــ   للنـَّهارِ الجديِد ح   جٍ       ـــــــــأىُّ َمعزوفِة افتتاحٍ َبهي

  ةْ ـــــــ بالجمالِ البديعِ ، أيدٍ َخِفيَّ رحٍ زيَّنـَتـُْه          ـــــَعَزفـَتـَْها فى مس

 حيث سكون الطبيعة مع إشراقة        ،ى تولد فى لحظة من لحظات الفجر       ظهر فيها الصفاء الروحى الذ    

ذى      ،شمسها فقد اجتمع فى هذه اللحظة سكون األشياء مع وضوحها         ل ال وهذا يختلف عن سكون اللي

  . تشيع فيه الرهبة أما سكون الفجر فيمتلىء باألمل والبشر والتفاؤل 

ذه ال        صيدة نلمح ه انى  وفى الداللة الصوتية لبعض حروف الق د ،مع صامتة     فق ساآنة ال اء ال  جاءت الي

صامتة التى تخرج                   لتنقل الحرآة الروحية من الوجود المادى عبر مسرب ضيق وهو صوت الياء ال

ى فضاء روحى رحب                  ى إل سان والحنك األعل د            ،من وسط الل من خالل تكثيف حضور حرف الم

ساآنة هى حرو اء ال سبق الي ى ت ر الحروف الت دأن أآث ورة وهى األلف ، حيث نج ف صامتة مجه

ين الكون                    ة فتتحرك ب ة الروحي أقرب إلى مادية الطبيعة ، وجاءت الصوامت المهموسة لتمهد للحرآ

  . واإلنسان 

                      )٣١٧(وقوله فى نص وساد من صخر 

   )٣١٨( رُّـــــا آـــــــــ  أسٌد أثيرْت ، فلَه هِ          ـــــْن َزْحِفـــموٌج آأنَّ الَبوَن م

  ! ُرـــــَس لُه فـَْجـــــــــــ  فليلُه لي  ِه         ــــــا َسْعيـــــتطارُد الريُح ُخط

  ُر ــــجُّ بهِ الَبْحــــــاُد يرتــــــ يك     َدى الِهثًا        ـيرآُض من أقصى الَم

  ـُُر ــــــى فـََيغـْت   فى ُعزلتى الَحرَّ    ًا       ـــــــًا باِسمـــوقْد َيَرانى ناجـِم

  رُّ ـــــُم الُحــــــْد َيْبتســـــــ  أال لق     ةٍ       ـــــىُ طَمأِنْيـنـَــــى فــيظنُّ أنـِّ

    )٣١٩(رُّ ــــــال ُمــــــ وَصـْبُرُه َمْهَما َح     ٌج        ــــهِ العـــــــوالهمُّ فى أعماق

  رُّ ـــــى السِّــــــ وسرِّها فينـَْجـل       ى       يا موُج سْل َبْحَركَ عن َبْسَمِت

  ـُر ــــا َحْصــــــيَس لَهـــ بأْنُعمٍ ل  ى           ــــــهو الـرَِّضا ، فاُهللا قد َحفِن

  ـُُر ـــــى وَيْجـتـــــــيلوُك َسـرَّائ   ى ُمْهَجِتى           ـــــــلكنَّ همَّ الكونِ ف

      )٣٢٠(!  وقْد أْهَمى وَيــْنـتـَهى الصَّـْبُر ى            ــــــواُء ال تنتهَدرى الألـَوقــ

  ُرــــــ   ُيْغِضى عن الألى وَيـفـْـتـُ          ُه ــــــــُرِ َمُروءاتــــــ ومدُد الحُّ

  ُر ــــــــــ               َيدأُب َمْهَما َمسَُّه الضُّـُهرِّ معاناُتــــــةُ الُحـــــــــوراح

  ُر ــــــــُه َجْمــــابدٍ أنفاســـــ مك         ن     ـــفما الذى ترجوُه يا موُج م
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   فأنا وأنَت وَساُدنا الصَّـخُر             ال رمَل على شاطىءٍ   ! يا موُج 

شكيل ا      وبما أ  ى الت لصوتى  ن عنوان النص هو تعميق اإلرادة الجازمة ، فإننا نرى تأثير ذلك يرجع إل

د                          ،لهذا النص  ة عن وى يتناسب مع اإلرادة القوي ه حرف ق راء ألن ى حرف ال ز عل  حيث نجد الترآي

شا سياال اً نف ست هم ذه اإلرادة لي ع  ً عر وه ق روح التحدى م ة وتعمي ررة للمواجه اوالت متك ل مح ب

  . الحياة واألحياء 

  )٣٢١(:  وفى قوله 

  دُّعاُء بـَِخاِفِقى وتـَلْجلْجا ــــــَر الـــــ  َحِص    ا       ــــــماذا أقوُل وملُء أنفاِسى َشَج

  ى ــــرتَجــــو الُمْستـَجـِيُب الُمــــــ هللاِ وه    أنا فى رحابِ الُمْصـطفـَى ُمتـَضرٌع       

  ا ـــــانِ ُمؤجََّجـــــــــ    ينفُك جمرًا فى الجِن  ٌع والبـَُّث ال       ــــــرٌع متفجـــــــمتض

  )٣٢٢(ى رَجا ـــــــــــــ  وتـَفـَُجِعى عانٍ، وُمْنَبلج  ى         ـــــُرِعـمتضرٌع والعزُم بين تـََض

  ا ــــــــوُت الُفَجـــــ اإلسالمِ طحنًا ُدوَنُه َم   ُن أمةَ        ــــدارْت َرَحى األعداِء تـَْطَح

  َوَجا ــــــُر أهـــــى ُيدمـــــــــ  آيُد ُيَبيَُّت آ    ِم      ـــــــأعداؤَها والَبْغُى فى َهَجَماِته

  ا ــــدُّوا الَمْنَهَجــــْد أعـــــولق،  إلفناِئها       ْم      ـــلـُُد ، ذوو مكرٍ ،وفى تـَْصِمْيِمه

  ا ــــَدُرَجوُن تـَــــــُغ ما يكــــــ   والفتُك أبل  َها        وَن تـََدُرَجا تـَفـِْتيـْتـــــــــيستهدف

     فى القبرِ ، أو فى األسرِ فى تيِه الشـََّجا  ا         ــــا أوَّاُه أين ِرَجالـَُهـــــــورجالـَُه

  ـََرَجا ـــــا أودى وذاَك تـَفـــــــذا بهـــــ  ه  ةً        ــــُم أدواٌر وتلعُب ِقسمــــــوالحك

             )٣٢٣(ْن َنَجا ــــــَل َمـــــَ   ُجلُّ الوَرى والعجُز آبـّ َرى        َوــــَه الــــــأوَّاُه يا ربَّاُه قد َعِم

  )٣٢٥)(٣٢٤(ا ـــــــِة أْدلَجـــــــــ  والعمُر فى ُجَدِد الَمنيَّ   ن ِهَمِتى        ــلقْد َضاَق الَمدى ع، وأنا

  دََّجا ــــى الدعاَء تـََهــــــال، حتـََّجْدَوى و وى وال           ــــــرُب األياُم ال فْحـــــتتس

  َرَجا ــَْحشـ،  ربِّ الُعلى ، وَوجـِْيُب قلبـِى    ى         ـــــ إلم  فاْمتدتِ الزفراُت تـَْرفُعه

  )٣٢٦(ى َرَجا ـــــــــــــ ُسُبلى ، ولكنَّ آلَّ أنفاِس      ْد أْبلسْت      ــــــال ال أقوُل يئسُت بْل ق

  ا ـــــــدّى ، توهَُّجــــالوسائُل فى َيِ  خبت  مَّ ماضٍ ، آلما         ـــــــــــ اللهأملى بَك

ة      ً  حضورًا مكثفا  نجد لألحرف الصامتة آالميم والجيم والالم والدال والقاف والكاف والحاء ولكن ثم

الى                     اهللا تع ة ب ة وهى الثق خالل حرف    من   ،ثغرة فى هذا الجدار من الصوامت تفتح على قيمة روحي

د  ف "الم ذه      " األل ب ه ف عق روج األل اة خ ر معان ث تظه يم حي روى الج رف ال ع ح ر م ذى ظه ال

  " .تلجلجا ، مرتجا ، تدرجا ،  أدلجا " الصوامت 
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رف          يقية للح ة الموس تغالل الدالل ى اس ح ف شاعر نج ظ أن ال سابقة يالح صائد ال ى الق ل ف إن المتأم

شطر أو الب     ى ست         ،يت بتكريره فى أآثر من آلمة فى ال ات إل رار الحرف فى بعض األبي  ليصل تك

وجودة ،  ً  معناه ، بل يزيد موسيقاه حسنا مرات مع ذلك ال يشعر القارىء بخلل فى موسيقى البيت أو    

  .من الترديد الصوتى لحروف ذات جرس ونغم توحد موسيقى متآلف ومنسجم مع المعنى  فنشأ

ذا التجانس            مجا ً  حروفا وقد آرر الشاعر فى القصائد السابقة      دة ه نسة لحرف الروى فى البيت ، وفائ

ا      ا سمع للقا     ً لصوتى أنه يبعث فى النفس ارتياح د ال ة ، فاألصوات التى تتكرر       ويمه فى حشو البيت      في

ة، تجعل البيت            مضافة إلى    وان              ما يتكرر فى القافي ة األل نغم مختلف ددة ال يقية متع أشبه بفاصلة موس

  . ويرى فيها المهارة والمقدرة الفنية يستمتع بها من له دراية بهذا الفن 

ون            داث لح ى إح ؤدى إل صائص ت ا خ ين ، ألن له وات الل سابقة بأص صائده ال شاعرفى ق تم ال واه

  فتحة وضمة ( سواء أآانت أصوات لين قصيرة رخى بظاللها على نفسية المتلقى ، متنوعة ت

صيدة ، إذ          وقيمتها الموسيقية )  األلف والواو والياء    ( أم طويلة   ) وآسرة    تظهر داخل البناء الفنى للق

ا الزمن         ) زمن   ( ليس لها فى ذاتها طول      ر طوال ً      صوتى محدد ، ولكن أطواله ة تتغي ر   ي وقصرًا بتغي

ذى            ،البناء الصرفى للمفردات التى تدخل فى بنائها من ناحية         سياق اللغوى ال ردات فى ال  ومكان المف

روف    أن الح ن ش رى فم ة أخ ن ناحي ه م ى تأليف دخل ف ه   ت يح ألنفاس تكلم ، وتت ريح الم ة أن ت  الطويل

  .  األخيرة أن تخرج هادئة بطيئة

  )٣٢٧(: ومن ذلك مثال قوله 

  راْب   ــــــــ    تذوُد ُرقادى بَوخزِ الِح  حقوُق الُعلى فى َجنـَاِنى ِغَضاْب       

  ى فى الصِّعاْب         َضميرى وتقذُف ب  ْن        ـــــــْم قطٌ مــــــتـُنـَبُِّه ما لْم ين

  )٣٢٨(وُض الِعقاْب ــ    وإْن َهـدَّّ جسمى خ  العقاب        وَضـــــ خولست أجانُب

  اْب                  ــــدِ بقلبِ الُعبــــــ الفريدِ العني     راعِ        ـــــَل الّشـــــولكْن أرانى مث

  اْب                       ــــــَل الِخطــــرُك هللاِ فصــ  وأت   ِدى آالمستميِت        ــــــُح َوْحــــأآاف

شاعر ،                    ويرى الباحث أن الطول الزمنى لحرآات اللين قد وافق حالة الكفاح الطويلة التى يمر بها  ال

ه فى آل                          زام ب ا أوجب اإللت رارًا مم راره م روى وتك ل حرف ال ع قب وخاصة حرف االلف الذى وق

  . قافية نغماً  وموسيقى القصيدة وهذا يكسب ال

    )٣٢٩(: وفى أبيات أخرى يقول 

    بـِغـَىِّ القريبِ وَبغـْىِّ الغـَريْب    لقد ضاَق َصْدرى، وَصدِرى رحيْب       

                  )٣٣٠(ا حبيبٍ ، وأين الحبيْب ــ    للـُقي  أ       ــــى ُأواُم الظــَّـمـــــــــــوثاَر بقلب
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  )٣٣١(واُء الكئيْب ـــ   ُينـَّغـُِصـُهنَّ الِخ ارى         ــــــى حَيـــــــــشَبابتمُر ليالى 

    وُيفنى حياتى العناُء الَجديْب                ُه        ــــى تباريُحـــــــــُج بعقلـــــــتض

  ى لهيْبــــ أواٌر وفى َعزمات      وحِ      ــــوفى الروح من وثبات الطـُّم

ى صدره               إ وم عل ل الهم ار أصوات   ،ن الشاعر يحتاج إلى قدر من النفس فهو يكاد يختنق من ثق فاخت

     .لين طويلة مكررة تريح المتكلم بما تستغرقه فى الزمن وتتيح لنفسه المقدرة على تجاوز الصعاب

شا       إن ال ذبين   ف ستخدم  أما فى توالى األحداث وأصداء الفواجع الدامية ، وآهات واستغاثات المع عر ي

اظ          ى أللف والى النطق ، وقصر الطول الزمن اع وت أصوات اللين القصيرة التى تسهم فى سرعة اإليق

  )٣٣٢(: وذلك فى مثل قوله 

    زفيرهِ ، ُغصٌص تـَواِئْم     ى صدرى وملُء        ـــــلهفى عل

  واِلْم ـــــ   ُموزَّعاٌت فى الع ى ، والقلوُب          ـــــمن غور قلب

     آالرََّحى ، للرأس قاِضْم   داٌع          ــــــشوٌك بحنجرتى ، ص

  )٣٣٣(ْم ـــــرََّح               ُمقلِتى ُمقٌل َسواجــــــق  مِّـــــياالئمى فى اله

  ـِْم ـــــــى َمآثــــ  تنزُف ف    أبصرتـُها بمشاعرى بالروحِ         

  م ـــ               هللا ، من آربٍ َجواثـِاــــو بثـَّهــــــى وتشكــــتبك

    َيُسوُمَها الطغياُن غاِشْم     ادِ         ــــــةِ العبـــــــأخذْت بخانق

  ْم ـ النائى استغاثاٌت عظاِئ       دى       ـــــى رغَم الَمـــــوبسمع

  ْم ــــَداِه  تلوذُ  من فتكِ ُم         اُء    ــــــــقرعْت بـُِبحَِّتَها السم

   )٣٣٤(من الَخَنى لِحَق الكراِئْم            ُر     ــــــُرُخ تستجيــــــباهللا تْص

يقى الحروف     ز بموس ساسه المتمي ة وإح شكيل اللغ ى ت ه عل ف  قدرت ى توظي شاعر ف ذا نجح ال وهك

  .ره بين تجربته الشعورية وإيقاعات شعً  إلثراء موسيقاه الداخلية مالئماوطاقاتها النغمية
  

  -:دائرة األلفاظ  )٢

ة         ين األصوات المنبعث  اهتم الشاعر فى اختياره أللفاظه بجرسها وتالؤمها مع بعضها ، والمجانسة ب

ذه                          النغم ليتكرر جرسها الموسيقى ، وتمثلت ه سمة ب اظ المت راره لأللف ك فى تك د ظهر ذل منها ، وق

  )٣٣٥(: الظاهرة فى قوله 

  ى ـــــاء أْسَمـــــــــ  وأفُق ُروحى من السم ى        ـــــحواُس جسمى إلى الترِب تُـُنَم

  ى ـــــى أْعِمـــــن وراِء آونــــــ  آأنـَّنى ع ٌس        ـــــى حبــــــمللُت آوناً  حدوَدُه ل
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   وحيَن أصُحو ، فى األرض ُألقى الجْسَما  فى النوم ُروحى إلى السماء تـَسرى         

  ا              ـــــُه ِفْهَمـــــُق عنـــــــــ  لكنَّ عقلى َيِضي ى        ـــــــذا الُمَعْمـــحلُّ هيكاُد َحْدِسى َي

  اــــــــــىءٍ ِعلَمــــى بكلِّ شــــــأحطَت رب  ى         ــــدايةً  تـُنجينــــيا ربِّ َهْب لى ه

ى    وهذه الظاهرة من شأنها أن تؤآد على رنين األلفاظ وجرسها         ا ُتعل ا أنه  فى قالب موسيقى جميل آم

  .من شأن الموسيقى 

ق الص             ن وثي يس          واهتم الشاعر بألوان البديع اللفظى ، وهو ف و ل اظ فه نن فى     لة بموسيقى األلف إال تف

يقى   م وموس ه نغ ون ل ى يك الم حت ى الك د األصوات ف اس،طرق تردي د الجن وان  ويع ر األل ن أآث  م

اال   ة جم تم شاعرن   ً البديعي د اه ى         ولق دلل عل ه لي د استعان ب ة ، ولق ون من المحسنات البديعي ذا الل ا به

  ى ــفً اـــاس واضحـة ، ونجد الجنــدًا عن التكلف والصنعــارته وبراعته الفنية  فجاء بعيـــمه

  )٣٣٦(:  قوله 

  مع اهللا والفْيُض من قْد سهِ              ُينيُر َبِصيرتـََنا والَبَصْر

بعض    ً موسيقيا ً ، حيث أعطى تناغما   "يرتنا والبصر   بص" البيت بين    فالجناس ظاهر فى هذا    وترديدًا ل

شعرى   ى ال شكل المعن صوتى أن ي د ال ذا التردي أن ه ن ش دة أو ،األصوات ، وم انى جدي د مع  أو يول

ة           ل بكلم ى المتمث ود الروح ر الوج ة تغم وار اإللهي أن األن اس ب د الجن ذلك يفي أخرى ، وب وحى ب ي

  .  مادى المتمثل بكلمة البصر والوجود ال، بصيرتنا

  )٣٣٧(: حيث قوله 

  التـَّجِلى ُيِشعُّ فى الكون ُنورًا         َعَجبًا من طبيعةِ األْنوارِ 

  َيتـََصدَّى المقداُر منُه لشىءٍ          فـَتراُه َيْسُمو بال ِمقـْـَدارِ 

فيعطى  ، ين تتجانس الكلمات  ح ، من شأنه أن يعمق الجانب الروحى"  نورًا واألنوار  " فالجناس بين 

  . مساحة واسعة للمعنى الدينى من االنتشار 

ة    ، وهناك جناس آخر بين المقدار ومقدار حيث عزز به الشاعر  الجانب الروحى               ين القيم والعالقة ب

  .  والموقف 

  )٣٣٨(: وقوله 

   قـُوتِ الَحشـَا خيُر        فيهِ للروحِ و    فى تـَناجـِى القلوِب بالحِب َرْوحٌ   
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ة فى سياق روحى متكامل            "  رْوح والروح   "فالجناس بين    يم الجمالي جاء به الشاعر للتوحيد بين الق

وع ة  ، ومتن يم روحي ال ق ا ، فالحب أو الجم ة أى بقيمه ا الداخلي ة تتحرك بمحرآاته ة الروحي فالحرآ

  .وفى نفس الوقت محرآات للروح 

  )٣٣٩(: وقوله 

       امتداُد الليالى وانبـِالُج ُبُكوِرها    َسَرى بها    َأَغدَّى إليها السيَر أنَّى 

سانى                سلوك اإلن ل     ،و فى نص تسويل بين الشاعر مدى قدرة النفس على اإلغواء والعبث بال  ومن قبي

سلوآى                " السير وسرى   " الجناس قوله    تعداد ال ى درجات االس ر عن أعل شاعر أن يعب ، حيث أراد ال

ا    لل ا  وصول إلى الرحمة باعتباره ين                    ً  مخرج اق ب د جاء الطب سه وروحه ، وق ين نف دائر ب لصراعه ال

  . الليالى والبكور للتعبير عن استمرارية االستعداد السلوآى 

   )٣٤٠( :وقوله 

      عنصٌر من عناصرِ األنوارِ   َغَمَرتـِْنى أنواُرُه فكأنِّى     

رد والجمع حيث       " عنصر وعناصر    "  ومن قبيل الجناس قوله      ين المف رد والجمع         ب ين المف  فصل ب

  .  للقيمة الروحية  ليقلل من قيمة الفرد أمام المجموع إعالًء،التبعيضية" من"بحرف الجر 

  )٣٤١(: وقوله 

  َر الِقفارِ ـــربَّ سارٍ  والُسْحُب قد لفـَّتِ النـَّجَم         فحاَر السَّاروَن عب

رد             يشير إلى أن الحيرة     "  ساٍر والسارون   " فالجناس بين    ا المف ة بحيث حار فيه ة ومظلم آانت عام

  .والجمع 

  )٣٤٢(: وقوله 

   مدًا وجزرًا ، فنهُج الموجِ ُمْنتـََهجـِى         َيْجِرى بىَّ الموُج فى َرْهوٍ  وفى َصخبٍ   

الميم                          دة ب ة مزي ة الثاني ذلك جاءت الكلم نهج ول ى ال د معن ومن قبيل الجناس قوله نهج ومنتهجى لتأآي

  .  والتاء 

   )٣٤٣( : وقوله 

         وقْد تكوُن ِسراجًا جل َّ فى السَّرجِ  فقْد تكوُن الدُّنا بى مرةً حلكًا        

  . والسرج حيث جاء به الشاعر ليوسع مساحة اإلضاءة ً لجناس بين سراجااً وأيضا

  )٣٤٤(: وقوله 



 ١٨٤

  تـِْنى ُمْهَجةِ الُمَهجِ نًا وحينًا وَحْسبَى الروُح قْد نفخْت           فى َهْيكِلى ، وَحَبحي

ى      سن المعن بعض ليح ضهما ال ى بع افهما إل اس وأض شاعر بالجن اء ال ث ج ج حي ة المه ه مهج وقول

  .           ويعمقه 

آلف  ً تعبير فنى يكسب الكالم قيما " نا   والجناس ه  جمالية بما يضيفه إلى النسق اللغوى من انسجام وت

  .ى الصياغة اللغوية ويثرى المعنى ، ويغن، فى البناء الصوتى

ا                         ً وقد يردد الشاعر ألفاظا    ذ به يقية متنوعة تل ة موس ا ، فتحدث نغم ا ، مع اختالف فى حرآته بعينه

                                  )٣٤٥(: األسماع ومن ذلك قوله 

  واْصطـَِنع للوجودِ قلبَى شـَْمَسًا           ألِنْيَر الوجوَد  ما دمَت َشْمِسى

  )٣٤٦(: وقوله

    وما الحياةُ ما َرْوُنَها      يا ربِّ ما أنا فى الحياةِ      

   )٣٤٧(: وقوله

  ُك فـَْرُط الُحبِّ ال الَحبُّ والنـَّقـْطُ عالُج     تـُعالُج بهِ ، زْد فى الهوى ، فالهوى َدوا     

   )٣٤٨(: وقوله 

  فـُْق قلبى منُه تـَْرِديُدإشراقـَُك ُحُبُك فى قلبى له طرُب               آأنـَّما َخ

  )٣٤٩(: وقوله

        والعقُل ، آلُّ ِآيانِ العقلِ ، تـَْمجـِْيُد    وفى َخالَيا ِآياُن العقلِ منَك َسَناً     

     )٣٥٠( :وقوله 

       بـُِخطاَك تـَْمِضى ُمْسـتـَرقـَّةْ  ا         ــــــفُخطاَك أنَت َجَعلتـََه

                                                            )٣٥١(: وقوله 

  َيتـََسلَسُل الدَّوَراُن فيهِ              وأنَت فى الدَّورانِ َحلـَقـَةْ 

  )٣٥٢(: وقوله 

  ِ         آالَبونِ بيَن الدُّرِ والَحَجر والَبوُن بيَن الناسِ ُمختلٌف  
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  )٣٥٣(: وقوله 

  َِجذبةٌ ُ تـُْنِعُمِنى بالقـُربِ مْن ربٍّ آبير           أقـُْصُدُه ربٌّ آبيٌر   غايةُ القـَْصـدِ ومْن 

  )٣٥٤(: وقوله 

  !    تناسُل ُروُح اهللاِ َعْبَر ذراريهِ       ذَراِريُه زادوا  من تناُسلهـِم فهْل    

ا    ات جرس بح للحرآ ذا أص يقياً وهك ا   ً موس نص تنوع ى ال ضفى عل ين الخف   ً ي يقى ب ى الموس ض ف

  .       واالرتفاع 

  -:دائرة العبارة  )٣

ا        ع قيمته ى تنب ة ، الت يقاه الداخلي شكيل موس ى ت اظ ف روف واأللف ف الح شاعر توظي تطاع ال د اس لق

ذه    وع ه آلف مجم ن ت ة م ب   الحقيقي سقة التراآي ل مت ى جم اظ ف ات  األلف قة األوزان والتقطيع متناس

ة مجموعة            ،"موسيقى العبارة   "  وهذا ما يطلق عليه      ،الصوتية صوتية مكون ات ال تظم العالق  ففيها تن

ى النحو          : ظواهر موسيقية درج الشعراء على استخدامها مثل         ك عل التقسيم الصوتى  والتصريع وذل

  : التالى 

  : التقسيم الصوتى   - أ

أ           و ة التى اتك ادىء             هو من الوسائل الهام نغم موسيقى ه صائده ب راء ق شاعر إلث ا ال سق   ،عليه  يت

ذه الظاه      ،وزن والقافية   ـــن ال ـــن آل م  ـــى المنبثق ع  ــــوالنغم العال  ـ  وقد وضحت ه رة فى   ـــــــ

  )٣٥٥(: مثل قوله 

  !ورمُت السَّالَم ، ورمُت الكالَم              َعَصاِنى َبَياِنى، ِلَساِنى اْختـَلْج 

ت  ذا البي ى ه ق ف ث اتف ا ً  حي دث توازن وزنى ، فأح ع ال ع التقطي يقى م سيم الموس ين  التق اً  ب لحني

  : الفقرات الموزعة فى البيت ، ويمكن أن نقرأ البيت على النحو التالى 

  وُرْمُت السَّالَم            وُرْمُت الكالَم

  َعَصاِنى َبَياِنى           لَساِنى اْختـَلْج

  )٣٥٦(: وقوله أيضًا 

  هِ  ـُنوُر قـَلبزَّ مْن ُيشـْرُق ـا             وعـراَن على القلوبِ ما قْد َشاَنَه

  هِ ــ  وإنَّ حتَف المرءِ َزْيُغ لـُِبـِّ    ا ُبْهتـَاَنَها       ـــا لهــــــزيَّنـَتِ الدُّني

  هِ  ـايا  َدْربـــى ثنـــ  وتاَه آلٌّ ف      ا     ــَْت شـَْيطانـَهــَفـََعِمَهْت واتـََّبع
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  هِ            ـــ وَجَهَدْت فى صونِه وَرأب       ا     ـــــَغيُر ُنفوسٍ فـَِقَهْت إْيَمانـَه

  ُه َربِّهِ   ـــــا             وغايةُ الُمؤِمُن وْجــــغايةُ ُعَشاقِ الُدنى ما َزاَنه

  )٣٥٧("  نشور " وقوله فى قصيدته التى تحت عنوان  

  َمِعىى َيِعى            وُروِحى َيثـَوُر ، وِعلِمى ـــفؤاِدى ُيِحسُّ ، وَعقل

  ىــــــ  وصدُق اليقينِ؛ وال أدَِّع  ادِ        ـــــوفى عَزَماتى ِعناُد الجه

  عِ ــــــــَتـََراَمى إلى المأل األرفـ      ى جساٌم       ـــــــولكنَّ أماَل نـَفِس

    وأنَّى أَصخُت ، فَرْجُع النـَِّحيبِ   ٌق سليٌب         ـــــفأنـَّى التفتُّ ، فح

  عِ ــــــ ترامى مع األُ فق األوس     ُت َسْعى ِصعابٌ ِرحاٌب       وساحا

  ٌم َرِهيبِ ـــــ وفٌخ عجيٌب ، ولـُغ     ريٌب      ـــوأنَّى َسَرْيُت ، فَدرٌب م

تتجلى فى هذه األبيات براعة الشاعر وقدرته الخيالية على التشكيل الموسيقى ، الذى ظهر  حيث  

فليس أوفق للشعر الموزون من       " ابية ، التى تمثل ظاهرة موسيقية ،        من انتظام الحرآات اإلعر   

واب األوزان ،                     اطع العروض وأب ا مق ل فيه العبارات التى تنتظم فيها حرآات اإلعراب ، وتتقاب

ستقر                يقية وت وعالمات اإلعراب ، فإن هذه الحرآات والعالمات تجرى مجرى األصوات الموس

   .)٣٥٨" ( س النغم واإليقاعــاييــى مقـون فــة والسكـرآــحب الـدورة حســا المقــفى مواضعه

ا      وقد يصور    ة مراعي ى الموسيقى             ً الشاعر بعض ظواهر الطبيع اظ عل ا للحف سيم الصوتى له التق

  )٣٥٩(: الداخلية ، مثل قوله 

  اِرهِ ـ َيستثيُر الَحفيَف مْن أشج     الً        ــــمِ َهفَّ َعليـــــــــيا لطيبِ النسي

  ارهِ ــــ   ُمشبعًا باألريجِ من أزه  ةِ وَداللٍ        ــــرى ، فى رقـــــــــثم َيْس

  ارهِ ــــــ والدرِّ فى اتـِّضاح نه          البسٍ بهجةَ الصباحِ َوَوْهُج الماسِ   

  ارهِ ـــ وقْد الَح زاهياً  فى ِخم           وآأنـِّى بالشمسِ غارْت من الوادى  

    فـَتـََبدَّى الجماُل بعد استتارهِ   ُه          ـــلِ عنــــاءةَ الليــــــــ عبثم ألقى

   -: التصريع   - ب

  )٣٦٠(" ما آانت عروض البيت تابعة لضربه ، تنقص بنقصه ، وتزيد بزيادته" وهو

روى    وزن وال ى ال زه ف ى عج ع آخر جزء ف ت م ى صدر البي تواء آخر جزء ف ى اس ذا يعن وه

القصيدة ، وآلما زاد اشتمال     ضرورة التصريع فى مقدمة     "  ، وقد رأى نقادناالقدامى  . واإلعراب  

شعر       ى غرض      " فوجوده فى    )٣٦١("الشعر عليه آان أدخل فى باب ال ة عل تح المصراع دالل مفت
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ق وذهبت               القصيدة  ، عذب سموع ، ال يكون مما تردد على ألسنة الشعراء فى المطالع حتى اخل

  )٣٦٢("طالوته

ا           " أنه  : يع فوائد آثيرة ، منها      وللتصر م قافيته ا   )٣٦٣"(قبل آمال البيت األول من القصيدة تعل  آم

ندهما ، وبخاصة   يتيح لصوت الشاعر مرآزين يتوقف ع     " يدل على ارتباط الشعر بالغناء ، فهو        

شاد ، ع اإلن ى مطل رار  ف ى تك شاعر إل أ ال د يلج صيدة ، وق ى الق نغم ف رار ال د األذان لق ه يع  وآأن

ه ي                ا صيدة ، وآأن رة فى تضاعيف الق ى            علتصريع فى أآثر من م شاد إل ة اإلن ى تجزئ ذلك إل د ب م

   . )٣٦٤("مقاطع يتوقف عند نهاية آل منها ، ثم يستأنف اإلنشاد من جديد

  )٣٦٥(: ومن ذلك قوله 

  مع اهللا فيما َبدا وانـْتـََشْر            مع اهللا فيما انـْطوى واْستـَتـَْر

  . حوت هذا البيت ، وخلت باقى أبياتها من التصريع فقصيدته هذه 

يدة فى  ـــالقص أبيات ى عنه فى باقى ـــريع  ثم يتخلـــدة أخرى بالتصــر فى مطلع قصي  ـــويبدأ الشاع 

                                                                           )٣٦٦(: مثل قوله 

  َحالْك          ِشْمُت فى غورهِ الرَِّهيبِ َجاللْكآلما أمَعَن الدَُّجى وتـَ

  )٣٦٧(: ويأتى الشاعر ببيت أخر فى قصيدة تخلو باقى أبياتها من التصريع وذلك فى مثل قوله 

  رأيتـَُك تـُْشرُق فى َخلِقكا            فيبتزُّ ُروِحى َسَنى َوْجهـِكا

ك            بالت " ذّرة  "ويفتتح الشاعر قصيدته التى تحت عنوان        صيدة ، وذل ات الق اقى أبي ه ب صريع وتخلومن

  )٣٦٨(: فى مثل قوله 

  فكـَّرُت فى آالِمَى الناميْه          وفى أمانىَّ وأحالِميْه

ـ ويأتى الشاعر بقصيدته التى تحت عن        ـ إغ"وان  ـــــــ صيدة          "  راء  ــــ ات الق ع أبي بالتصريع فى جمي

  )٣٦٩(: حيث يقول 

  واءِ ـــــــ  وَزللِ القلبِ مع األه   راءِ       ـــــغ باهللاِ ،وباإلُنـــــــــــآم

  ةِ  واإلباءِ ــــــــــ وَغفوةِ العف         والضـَّعُف ، آناًء ، عن اإلغواءِ  

  ىــــــ  ومكرِهنَّ البارُع الُمراِئ   اءِ فى النساءِ       ـــــــــــوفتنةُ البه

  داءِ ـــــــ  ُأحيطـَ من أطرافهِ بال  ى        ٍر َراِئــــاَن خبيــــ إيمُنــــــآم

   لو لم َيَر الُبرهاَن فى السماءِ      الءِ      ـــــــــوآادَ ُيستدرُج ، فى الب
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  )٣٧٠(" سبحان ربى األعلى "وقوله فى قصيدته التى تحت عنوان 

  فى تـََجـلـِّى ُسجوِدى     آلما همُت   ُدوِدى       ــــا ُحــــــــأىُّ سرٍّ ُيوِدى بـُِدني

  دودِ ـــــ آيف تجتاُز بَى وراَء السُّ      قـُُيوِدى      " سبحاَن ربِّى "آيَف تذُرو 

  ودِ ــــَى الَمْعُهــــِعن مفاهيمِ آون   رِتى ووُجوِدى          ـــــــآيَف تـَْسُمو بـِِفط

  وات عالمٍ  من ُخلودِ ـــــــم  فى س  ى بـِطينِتى وُجمودى         ــــــــآيف تـَرقـَ

  !ْت ذاتها لعين شـُهوِدى ـَّْد جلـــ   ق    ودِ       ــــن المعبــــًا مــــــــأتـَُراَها ُروح

ل ،             لى جانب التصريع    وفى هذه األبيات توازن صرفى إ      شطر المقاب ا فى ال ا يقابله ا م ، فكل آلمة له

ا              صيدة مم نم عن براع             باإلضافة إلى وجود التصريع فى الق ذا ي ا الموسيقى ، وه د فى إيقاعه ة يزي

ت يقى البي وازن الصرفى موس نح الت ات  آيف م ذه األبي ى ه ة ، ويتضح ف ك فائق ى ذل ل ف اً  تمث  تألق

  . ً وعجباً عل المستمع يتثنى مع نغماته طرباويج، التقابل النغمى ، الذى تلذ اآلذن بسماعه 
  

   -: الموسيقى الخارجية   - ت

  . بهما ُميز الشعر عن النثردعامتى البناء الموسيقى  الخارجى،ن والقافية يعتبر الوز

سجام الموسيقى يكمن             "  وا أن االن ك حين أدرآ فقد عّرف النقاد الشعر بأنه آالم موزون مقفى ، وذل

ا ،  . فى توالى مقاطع الكالم ، وفى خضوعها إلى ترتيب معين            أضف على ذلك تكرارالقافية وتردده

   .)٣٧١("عن النثر أهم خاصة تميز الشعر الذى يعتبر

ة              :" الوزن   .١ ا الفني ا ذاته ، )٣٧٢("هو النهر النغمى الذى يحد بضفافة تجربة الشاعر ، ويعطيه

ه         "وهو أيضًا   ز يمكن التعرف علي اع متمي إطار تنتظم فيه األلفاظ والتراآيب من خالل إيق

م اس              ة ، ث سكنات مطلق ين آل         مجردًا من خالل رصد الحرآات وال ز ب ل للتميي تخدام التفاعي

    .)٣٧٣("وزن وآخر

ع   ا دف شعر ، مم اء ال ى بن ه ف وزن أهميت يق"ولل ن رش اره" اب ى اعتب د   " إل ان ح م أرآ أعظ

   .)٣٧٤("الشعر وأوالها به خصوصية ، فهو يشتمل على القافية، بل ويجليها ضرورة 

ا  ن طباطب"أم د " ااب رطا "، فق وزن ش دال ال ّد اعت ول اً ع ال لقب شعر فق اع  : ل وزون إيق شعر الم ولل

ه   دال أجزائ ه واعت ن حسن ترآيب ه م رد علي صوابه ، وي م ل اد )٣٧٥("يطرب الفه رى بعض النق ، وي

ذى  "  حازم القرطاجنى     " ومن أولئك    . القدماء ضرورة الربط بين األوزان واألغراض الشعرية         ال

شاعر الفخر           قال بعد أن ذآر أغراض الشعر بما يناسبها من األوزان ويخيل           إذا قصد ال ها للنفوس ، ف

ا حاآى غرضه باألوزان الفخمة الباهية الرصينة         أو استخفافياً   ً ، وإذا قصد فى موضع مقصدًا هزلي

اء              ة البه شة القليل ا يناسبه من األوزان الطائ ذلك  ،، وقصد تحقير شىء أو العبث به حاآى ذلك بم  وآ
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رى    )٣٧٦("فى آل مقصد    ا   "، وي ن طباطب ذى      " شاعر أن ال " اب ى ال صيدة مخض المعن اء ق إذا أراد بن

وافى التى                 ه والق اظ التى تطابق اه من األلف سه إي ا يلب ه م يريد بناء الشعر عليه فى فكره نثرًا أو أعد ل

ول له  توافقه ، والوزن الذى يسهل       ه  الق ر   ، )٣٧٧("علي و ي ا ً     فه ألوزان تبع شاعر ل ر ال  ى ضرورة تخي

ذا ا     . لموضوعات شعره  ل ه ى أشار   وإلى مث ن رشد   " لمعن ال   " اب وزن أن يكون          : حين ق ام ال من تم

ومن التخيالت  : ،ثم يقول ) ٣٧٨("آخر وال يناسب غرضاً        ً للغرض ، فرب وزن يناسب غرضا      ً مناسبا

   .   )٣٧٩("والمعانى ما يناسب األوزان الطويلة ، ومنها ما يناسب القصيرة

رًا          " النويهى  " ؤالءوقد جارى بعض النقاد المحدثين هذا الرأى ، ومن ه          ذى جعل لكل غرض بح ال

شعرى ، فبح رض ال دم الغ ة تخ ة خاص سبياووظيف ادىء ن ه اله ل بإيقاع ة ً ر الطوي م العاطف يالئ

ة         ، الممتزجة بقدر من التفكير والتملى     م العاطف إذا زادت         وبحر الخفيف يالئ الممتزجة المضبوطة ف

   . )٣٨٠("هذه العاطفة واهتزازها الءمها بحر الوافر

ل هى                         ويرى الباحث أن     ة ب ين ليست حتمي ا ووزن مع ين موضوع م ربط ب صادرة فى ال ام ال األحك

م                       " ،   ظنية دهم ، ول شائعة عن شعر ال ون فى آل بحور ال اخرون ويتغزل فقد آان القدماء يمدحون ويف

ين         ذه ا           )٣٨١("يقتصروا على بحر معين وموضوع مع اد من دحض ه ى      ، ومن النق زًا عل رة مرآ لفك

ة وهى    قضية ها  ه           م ة ، وآل وزن نظمت في ى موضوع نظم فى أوزان مختلف صيدة عل  اشتمال الق

ة  ذه القض )٣٨٢(موضوعات مختلف ى ه ن األصوب ف ل م ة  ،ولع ين األوزان والعاطف ربط ب  .ية أن ن

ا       دأ تبع شاعر          ً فاألنغام الموسيقية تعلو وته ا ال سية التى يصدر عنه ة النف ه    .  للحال ا أشار إلي ذا م " وه

ر     نستطيع ونحن مطمئنون أن نقرر أن الشاعر فى ح : " بقوله  "  أنيس إبراهيم أس الجزع يتخي ة الي ال

آثير المقاطع ، يصب فيه من أشجانه ما ينفس عن حزنه وجزعه ، فإذا قيل الشعر                 ً طويال ً عادة وزنا 

نفس وا      الهلع ، تأثر باإلنفعال النفسى      وقت المصيبة و   تالئم وسرعة الت صيرًا ي رًا ق اد   وتطلب بح زدي

ة         " الشعورية للوزن فى      ، وتكمن القيمة   )٣٨٣("النبضات القلبية  رات العادي توزيع غير مطرد من النب

صوتية               شدة ال وط فى ال ات أطول وأقصر مع صعود وهب ا   ، )٣٨٤("القوية والضعيفة مع وقف ذا م وه

إن         . نسميه باإليقاع    المتلقى ، ف أنه شأن ا   " آما أن للوزن عالقة وتأثيرًا ب وزن ش اع ، ينبغى أال   ال إليق

ول  ى دق الطب ا ، أو ف ات ذاته ى الكلم ه ف ى أن صوره عل ى  . نت و ف ا ه ه  وإنم وزن المنب ى ال يس ف فل

تجابة ال سقااالس اع ن ا اإليق ألف منه ى يت اً ت اً معين اً زمني ا ، وال يرجع ً أو نمط ى آونن وزن إل أثير ال ت

ى       فى شىء ما خارجنا ، وإنما إلى آوننا نحن قد تحق    ً ندرك نمطا  سقنا عل د تن ين ، أو ق ا نمط مع ق فين

دوران                      . نحو خاص    ع تأخذ فى ال نا موجة من التوق فكل ضربة من ضربات الوزن تبعث فى  نفوس

   )٣٨٥( "فتوجد ذبذبات عاطفية بعيدة المدى
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راد       : " بقوله " الرافعى" وإلى مثل هذا أشار    ى الصوت ، ي ادة اللحن عل وإنما الوزن من الكالم آزي

درآون           منه إضافة    ك ، ال ي ون آل ذل ذين يهمل من صناعة النفس ، إلى طرب من صناعة الفكر ، فال

د                 ى ق ين فى صناعته ، إذ المعن وى الطبيعت سدون أق شىء من فلسفة الشعر ، وال يعلمون أنهم إنما يف

ا  يأتى نثرًا فال ينقصه ذلك عن الشعر من حيث هو م  ر إحكام وة  ً وتفصيال ً عنى ، بل ربما زاده النث  وق

ستطيعه النث          بما يتهيأ فيه من البسط والشرح ، ولكنه يأتى فى الشع           ا ال ي ر بحال من     ر غناء ، وهذا م

وال رى  )٣٨٦("األح بق ن ا س ى م اًء عل ا  ، وبن رتبط ارتباط ر ال ت ة البح اُ أن عالق بموضوعات ُ وثيق

ي                     ة وموس ة إيقاعي ة البحر هى حرآ ك ألن حرآ شعر ، وذل ر محددة، فهى      محددة من ال ر   قية غي  أآث

ا ة  ً ارتباط رتبط بالحرآ ذلك ت ا ، وهى ل ياء أو اإلحساس به ال باألش ن حيث اإلنفع نص م ة ال بتجرب

  . الروحية 

يس        ارب واألحاس ل بالتج وعات ب رتبط بموض شاعر ال ت صائد ال ى ق ور ف وع البح إن تن ذا ف ل

  . واالنفعاالت التى تسيطر على الشاعر 

ة              ومن هنا فاألحكام التى قد نصدرهاعلى عالقة       ام ظني شاعر هى أحك  البحر بتجربة النص وروح ال

الم روحى ،           ى ع وا عن خصائص البحور واألغراض       " نظرًا ألن هذه القضية تنتمى إل ذين آتب فال

وا د اختلف بها ق ى تناس االت غ الخالف أحيان ى بل رًا ، حت ين آاتب وآخر ً  آثي اقض ب د التن ان . ح ل آ ب

  .)٣٨٧(" ً الكاتب الواحد يناقض نفسه أحيانا

  : ويرجع هذا االختالف فى األحكام إلى 

  . أن أحكامهم آانت أقرب إلى الذاتية منها إلى الموضوعية   - أ

  .  )٣٨٨(تأثر بعضهم بقصيدة أو بعدة قصائد مصوغة فى الوزن الذى تناوله   - ب

ن من شعر األم                         ة  دواوي ى ثالث ا عل ا بإجرائه ة اإلحصائية للبحورالتى قمن ائج العملي رى  وآانت نت ي

ر البحور ورودًا فى         : وهى   ان أآث مع اهللا ونجاوى محمدية وقلب ورب ، أظهرت أن بحر الرمل آ

  : قصائد الشاعر حيث ورد فى نحو سبع وعشرين مرة  ، وتفعيالته هى 

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن                فاعالتن فاعالتن فاعالتن

ام محذ        ا   وتأتى عروض الرمل الت ة دائم ى ، ً وف سبب الخفيف من آخر             بمعن اعالتن   " أن يحذف ال " ف

  :   وبذلك يصبح الوزن المستعمل للرمل التام هو " فاعلن"وتنقل إلى " فاعال"فتصير 

   .)٣٨٩(فاعالتن فاعالتن فاعلن            فاعالتن فاعالتن فاعلن 

ة ، فتك                   انى الرقيق رتبط بالمع ا ت ى أنه يقة     ويتصف هذا البحر بالموسيقى الخفيفة ، بمعن ة رش ون خفيف

  )٣٩١(: ، وهذا ما رأيناه عند شاعرنا حيث يقول )٣٩٠(فى موضوعات الغزل ومعانى الحب والشوق
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  ُت الْحـــــــى شـُِمـــــــ   أنـَّ  راقـَك       ـــيا رسوَل اهللاِ إش

  اْحــــروضتك الزهراءِ فـَ    ن        ــــةِ  مـــــوشذى الجن

  اْحـــــــاحك َســـــــ  فى َس          ؤادى يا رسوَل اهللاـــوف

  اْحـــــــــاُق الَجنــــــــ خف    ُد األشواق        ـــــهائمًا متق

  راْحـــ  الوهجِ ، والقلُب ج  اُت         ــــهب ى الـــــــزفرات

  اْحـــــــ    نهلةٍ تروى الطـِّم ن       ــيا رسوَل اهللا ، هل م

  )٣٩٢(راْح ــــــــ  فأمضى فى َس     ى      ــلغـُلَّ عن عزموتفُك ا        

  اْحــــــــُد ِشحـــــــــ     والبي   دى    ـــى قيــــفأنا أآدُح ف

  )٣٩٣ (رََّزاْح ــــ     ُغربتى العبُء ال  ى      ـى فــــــــد أثقلِنـــولق       

  دى وَراْحـــــدنى قْص  باع   دنا       : تـــــــــا قلـــــــآلم

  )٣٩٤(الْح ــ   فيا َرباه جد لى بالف  ى        ـن دسَّــــــــــــلست م        

  رةُ راْحــولو قط:   الروح    ى ظمِأ       ـى فــــــــــواحُبن

  )٣٩٧)(٣٩٦)(٣٩٥(    نور الهدى الثــُّرِّ القـُراْح    ن     ـد ، مــمن ُسالف الخل                  

ا              )٣٩٨(وقد يأتى هذا البحر فى تجارب حزينة         شدة ، آم  ، فتكون حرآة الروح بعيدة عن الصخب وال

  )٣٩٩(: فى قوله 

  راْتــــــ إال غب    والشباُب الغضُّ   غاَض من ذاآرتى عهُد الصِّـبا     

  رى فتراْتـــــ    فكأنى ِعشُت ُعم  رى ِمزعًا      ــــــقطَع النسياُن ُعم

     خـُضتـُُه فى َجلدى من غمراْت  ى من خـَلِدى جلُّ الذى       ــوانمح

  ذراْتـــ  طـَُرفِ األخبار عنى ش   ن       ـــــفلكم قصَّ علىَّ الصُّحُب م

  راْتــــــــ    وبقلبى من أساُه جم  ًا      ــــــــا ُمبـْتـَِسمـــــوأنا أسمُعَه

  . لألغراض الترنمية الرقيقة وللتأمل الحزين وينبو عن الصالبة والجد لذا فهذا البحريصلح 

  .  وهذا يشى بأن الحرآة الروحية عند الشاعر تتصف بالحيوية والفاعلية والتجدد 

                   :وعشرين مرةً  ، وتفعيالته هى ً ويأتى بحر الكامل فى المرتبة الثانية وقد تكرر ستا

  فاعلن            متفاعلن متفاعلن متفاعلنمتفاعلن متفاعلن مت

ره          ً ويتصف الكامل بأنه يعطى مجاال      سح من غي شاعر أف ساح فى المجال يعطى           )٤٠٠(لل ذا اإلف ، وه

  الحرآة الروحية مزيدًا من االنطالق والوصول إلى التامل العميق والتفكير المتواصل ، 
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   )٤٠١(: آما نرى فى قوله 

  َد الَمَدى ــــًا ،وإن بعـــــدى           إنا هناَك معــــَن الُهواــــأحجيَج بيت اهللا إخ

  ) ٤٠٢(دا ـــدُق بالَجـــــ  ووقوفـُكم ، واُهللا ُيغ    فى غمض عينى سعيـُكم وطوافـُكم     

  )٤٠٣(  وبمسمعى من ضجة التقوى َصَدى   هِ       ـــوبنبض قلبى الُمصطفى وجـِنـَان

  ن الِعَدا ــ أطوى مديَد البونِ من سج  ى         ـــــــــــشاشِتولقد أطيُر إليكم بـُِح

  َدى ـــــ ُروحيةِ السَّبحاتِ تنضُج بالنـَّ    ى رؤًى       ــوأعيُش هاتيَك المشاعَر ف

يج العواطف                   ويتصف بالشدة حين تكون تجربة النص فيها نوع من التحدى الذى يحرك النفوس ويه

أت  شدة ي ذه ال ن ه ى أو    ، ومكم ف أخالق ق موق دف خل ؤثر به ال الم أثير واالنفع وة الت الل ق ن خ ى م

   )٤٠٥(: آما نرى فى قوله . )٤٠٤(روحى أوسلوآى 

  ن الوغى ـ    ألآَف عنهم ما شنـَنـُْت م    ةً      ـــــــوَد سخيـــــالباذلوَن لَى الوع

   يستخفُّ بمن طغى  فطغوا وعزمى     م        ــــُهعجـِبوا إلعراضى وأوغَر آْيُد

  رهِ لن تـُفـَْرغا ــــــــ من ُسمِّهِ ، فبغي  م          ــــواَب رأُس ضاللهـــــفليترعِ األآ

  ا   ــــــَة َمْبلغـــــَدُهم ووعيَدُهم             فلقد بلغُت من المناعـــ وعُرــــــِق إنى ألَح

  دى الُمتقى والُمبتغى ــــــــ  واُهللا عن          ُيغرى الذى ُيغرى ، وَيْبغى من َبغى  

تا           ويأتى بحر المتقارب مع البحر الكامل  فى           د تكرر س ة ، وق ة الثاني ضا      ً  المرتب رة أي ،  ً وعشرين م

  : وتفعيالته هى 

  فعولن فعولن فعولن          فعولن فعولن فعولن

ى الموسيقى                      ساب ، طبل ل ، من نغم مطرد التفاعي سيط ال ه من          وصفاته أنه بحر ب ا في ويصلح لكل م

د            ة ، وتجوي ه دندن ستمر ،ول سق م ى ن داث ف رد لألح اظ وس رس األلف ذذ بج صفات ، وتل داد لل تع

ر توقف         ً اعاالصناعة فيه أمر مهم ، وهو يتطلب اندف        ار من غي دفع التي ا ين ا  )٤٠٦(وراء النغم آم ، آم

  )٤٠٧(: نرى فى قوله 

  ْرـ فى لمحات الَبَص   مع اهللا     ْر   ــمع اهللا فى سبحات الِفكـَ

  ْرــ    مع اهللا فى نبضات الَبَه    ا   ـــمع اهللا فى زفرات الحش

     مع اهللا فى الخلجات األخْر     مع اهللا فى َرعشات الهوى   

     مع اهللا عنَد امتدادِ السَّهْر    رى    ـمع اهللا فى ُمطـَْمِئنِّ الك
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ه            تجسيدًا  " مع اهللا " ونرى فى هذه القصيدة      الى وعظمت ا صفات اهللا تع للصفات حيث جاء مكررًافيه

  .    التى تتكشف فى لحظات الصفاء الروحى والتفكير المتواصل 

  : ويأتى بحر الخفيف فى المرتبة الثالثة ، وقد تكرر عشرين مرةً  ، وتفعيالته هى 

  فاعالتن مستفع لن فاعالتن            فاعالتن مستفع لن فاعالتن

ذا ا صالبة  ويتصف ه ا ) ٤٠٨(لبحر بال ا ،حيث إنه ة من حيث قوته يم الروحي ع الق ذا يتناسب م ،وه

  . تنطلق من معتقد صحيح صادق، يتحرك بقوة نحو الهدف السلوآى 

  )٤٠٩(: حيث قوله 

  الكْْ            ِشمُت فى غورهِ الرَّهيب جاللْكــــــآلما أمعَن الدُّجى وتح

  الْكــــ  من جمال آنسُت فيها جم          ى براياـــــــوتراءْت لعين قلب

  ا لْكـــ من شفاهِ النجوم يتلو الثن   وترامى لمسمع الرُّوح همٌس       

  ى ِحيالْكـــ   واحتوانى الشعوُر أن   وٌع     ـــــــواعترانى تولٌه وخش

  الْكـــــــرَّ ِآيانى            ساجدًا واجدًا ومن يتمـــــــما تمالكُت أن يخ

   )٤١١(: حينما تكون التجربة رقيقة ، آقوله )٤١٠(ً وقد يأتى هذا البحر لينا

  وارِ ـــــون نورًا           عجبًا من طبيعة األنــــالتجلى ُيشعُّ فى الك

  دارِ ــــــ فتراُه يسُمو بال مق  ىء         ـــــيتصدى المقداُر منه لش

              الشذا والبهاُء فى األزهارِ وادىـنفحاُت النسيمِ سجُع الش

   عبراُت األبرار فى األسحارِ   ق        ــــالكماُل الوضاُء فى آلِّ خل

  ارِ ــــــــ  لذةٌ ال تشاُم باألبص   َوَمَضاٌت من فيض هذا التجلى       

جود مسافة بعيدة   ، ويأتى ذلك حين تكون تجربة النص مثقلة بطيئة الحرآة لو          )٤١٢(ومن صفاته الثقل    

  )٤١٣(: بين القيم الداخلية والظواهر السلوآية ، آما نرى فى قوله 

  ريضاـويًال َعـ رغَم أنفى ، ثوبًا ط   ألبسوِنى من حسنِ ظنٍ ومدحٍ        

  ا ـــــــو َبغيضــــى أرى الغـُلــــوأجلــّى نفسى وأقِسُم ُمضطرًا           ألن

    فى مراقيهِ ، ليَس َسهمى فريضا  ى         ــلسُت بالمنزل الذى وضعوِن

  ) ٤١٤(ا ـــــرراِت َمهيضــــــ  بذنوبى الُمك   ى       ــفجناِحى مذ آنُت آاَن جناِح

  وٌن ، فيها أهيُم َمريضا    ـــــــ وشج     ال شؤوٌن      ـلى مع الحب والجم
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  : شرة مرةً  ، وتفعيالته هى ويأتى بحر الطويل فى المرتبة الرابعة وقد تكرر ثمانى ع

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن            فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

ة الرصينة ، التى تصلح لمقاصد الجد                     ذا يتناسب     )٤١٥(ويتصف هذا البحر باألعاريض الفخم ، وه

ة وأصالتها          ة الروحي يم ا          ،مع صدق الحرآ ين الق اط ب ة والظواه  حين يكون االرتب سلوآية  لداخلي ر ال

  . ً وثيقا

ل              وتظهر جديته فى أنه يرآز على المواقف والصفات أآثر من ترآيزه على التجارب ، حيث إنه مثق

ا                      ا ، آم ة وثباته يم األخالقي ة ، لوضوح الق بالمسئولية األخالقية لذا فإن الحرآة الروحية جاءت بطيئ

  )٤١٦(: نرى فى قوله 

  دَك يا ربىـــــــــ   أقدُس ، ما وفيُت حم   ًا      دـــــــــــإلهى لو أنفقُت ُعمرى ساج

  ى قلبىـــدَك فـــ نداك بأن أودعَت حم   وفى ِذروة اإلحسان والفضل والَجدا         

  ى ذنبِ ـــــٌم علــــــــ   ُعالَك ولو أنى مقي  ًا       ـــــُر ُمقدِســــــفظلَّ وجيبى المستم

  ى اللـُّبِ ــــــــبقشرٍ جنىٍّ  ال يستطيُل إل  وى          ـلهوذنبى وما ذنبى ُسوى عبُث ا

  ى            إلى التوب والرحمن يجزى على التوبـــــعلى أن ذنب المؤمن الحر ينته

  )٤١٨(: آما فى قوله   ،)٤١٧(ويتصف برحابة الصدر ، وإطالق العنان ولطف النغم ، 

  وِرَهاـــ   إلى رحمة الَح بارُق ُن   فيا نفُس خلِّ المكَر عنك وسارعى       

    امتداُد الليالى وانبالُج بـُكوِرها  أغذ َّى إليها السيَر أنـَّى َسَرى بـَِها        

ز               حيث يعبر هذا النص عن تخلى الشاعر عن الرذائل والصفات السيئة ، ومسارعة نحو النبل والتمي

  .    وهذا يتناسب مع صفات بحر الطويل 

  : مرةً  ، وتفعيالته هى وقد تكرر ست عشرة، مرتبة الخامسة حرالسريع فى الويأتى ب

  مستفعلن مستفعلن مفعوالت          مستفعلن مستفعلن مفعوالت

ثقال       )٤١٩(ويتصف هذا البحر بالبطء والتأنى       ه م صفات       ً ، حيث يكون فى بدايت سلوآية وال المواقف ال ب

   )٤٢٠ (:ية ، آما فى قوله آة الروحالر وحية ، وفى نهايته تحلق الحر

   )٤٢١( وُرحُت َيستغرُق قلبى السُّجوْد    ألقيُت نفسى فى ِخضم ِّالُحشود          

      آأنها المعراُج ، َهيمى ُصعوْد   ا         ـــةٌ من َسنـــــوفى ِآيانى وثب

  ى َمدوْد ـــ   فى هاِمشـَيـَْها تتمط    رُّؤى        ــــــيقظاُن لكْن يقظِتى آال
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    )٤٢٢(روْد ــــ مستقبل والغيُب آٌل شـَ رى إلى              ــــعيٌن إلى ماض وأخ

  )٤٢٣(وْد ـــــــ    غائمةٍ وألُف ذآرى تـَُع  ةٍ         ـــــاِنى ألُف أمنيـــــوفى جـَنـَ

  : هى ويأتى بحر البسيط فى المرتبة السادسة وقد تكرر ثالث عشرة مرةً  ، وتفعيالته 

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن              مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

  ) ٤٢٥(: ، آمافى قوله )٤٢٤(ويتصف هذا البحر بالفخامة والرصانة والجدية 

  قِ ـ ُجذًى من العزم تطوى شـُقةَ اللح   ى دِمنا        ــلسنا نـَُبالى ، وللقرآن ف
  ِلُعنا            رغـم الصِّعاب ، وتجلو غـُرة الفلقِ رآن طاــــــغدًا َسُيشرُق بالق

  داد والسَّبقِ ـــــ والمجُد بالعزم واإلع    والنصُر بالصبر واإليمان َمْعِقَدُه      

ين               ع المه رفض للواق ة ال ة فى عملي ى             ،حيث نجد الجدي ة وعل ة والثوابت الديني القيم الروحي ة ب  والثق

  . ات النصر والتمكين رأسها القرآن الكريم وهى مقدم

ين   ذآر والحن شجن والت االت ال ق وح ن   )٤٢٦(ويتف ة م ة نابع ة روحي اج حرآ ى نت انى ه ذه المع ، وه

  )٤٢٧(: أعماق ومسافات بعيدة فى النفس ، حيث يقول 

   وتعيينِ ىــه ، بال وعـــ األجساُم في   ى حشدٍ تالصقِت       ــــــألقى بى الوجُد ف

  )٤٢٨(ى وتـُقـِْصينى ـــ    فيها سواعُد تنأى ب   رُّ واشتبكْت    ــــــــالرحباُت الغِ واآتظت

  !  دقِ عاصفةٍ            تلوآـُِنى وبـِغـَوِر الموجِ تـَْرِمْيِنى ــــــةٌ فى ِشــــآأننى ريش

  نى  ورِ الغـِّرِ ُيؤذيـــ  والناُس بالالشع  دتـَُه        ــــــذ عانيُت شــــوآنُت آليُت ، م

  ى ـــِه فُيحيينـــــهِ وُأحييـــــــذُبِنى            لروضـــــول اهللا َيجــــــأدنو فنوُر رس

  ى َيعلو وُيعلينى ــــاُه سنًا            فوق الدُّنا والُمنــــن سنــــى بكيانى مــــويرتق

  أنى لسُت من طينِ ى أخاُل ـــــــــ حت         وُرْوٌح تنتشى ولهًا ...ذوٌق ... شوٌق 

   )٤٣٠(:  ، آقوله )٤٢٩(ويتفق وحاالت الحزن الرفيع واالنكسار المتعالى 

  مِّ والألواءِ والقلقِ ـــــــة الهـــــى           من حومــــعلى براقٍ من اإلشراقَ ُمنطلق

  ىـــــقى عنــــــ  برحمة اهللا ، واألعباءِ ف    ُه     ى َمطمحى أمٌل ، لم تخبُّ َجذوتـُف

  ى َحَدقىـــى علــــ ونكبةُ المسجد األقص دُق بى         ـــأرنو إلى اهللا والضراُء تح

    ذوََّب ، وزفرةُ صدرى الَجمر فى الُحَرقِ    دُم الفؤاد ، ودمُع العين ، من لهبٍ      

  لسََّمقِ ذرِ واـــــرساالت ذاتِ الجـــــ  من ال  دًى       ــعلى منابت تاريخٍ ، وأرض ُه
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سلما      ة           ً حيث نجد الشاعر منكسرًا مست ذٍ  حرآ ة حينئ ة الروحي الى وقضاؤه فتكون الحرآ در اهللا تع لق

  .   نابعة من قواعد إيمانية ثابتة ، وتتصف بالصدق 

  : وآان أقل البحور ورودًا من حيث اإلحصائية هى 

  : حيث تكرر ست مرات وتفعيالته هى : بحر المتدارك -١

  فاعلن فاعلن        فاعلن فاعلن فاعلن فاعلنفاعلن فاعلن 

   .)٤٣١(رأو قعقعة سالح، أوزحف جيش، ـدارك ال يصلح إالإليراد نكتة أو محاآاة وقع مطـوالمت

دق          ف وص ة الموق الة وجدي عره أص ى ش سود ف ذى ت رى ال عر األمي ى ش ضوره ف ل ح ذا ق ول

    .التجربة

  :  هى  وتفعيالتهوقد تكرر أربع مرات  :  بحر الرجز -٢

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن          مستفعلن مستفعلن مستفعلن

ة        الترنم والخف صف ب الل ، ويت ة والج ه ، وباألبه ول في ال الق ساع مج ر بات ذا البح صف ه ويت

ياء  تخف ِ ْس،ويستعمل للقصص الشعبى وأخبار الفتوح ، والرجز ال يصلح إال للوصف المُ              واألش

ذلك   ة     التى تجرى مجرى الحداء ، ول ه بحر الطبيع ق علي ة    )٤٣٢( يطل ة حرآ ة الطبيع  ، ألن حرآ

  .  ثابتة مطردة ، أما الحرآة اإلنسانية الروحية فهى متنوعة ومترددة بين القوة واالنكسار 

  . وهناك بحور تقترب من الرجز آالكامل والسريع لذلك قلل الشاعر من استعمال هذا البحر 

  : الته هى وتكرر مرتين ، وتفعي : بحر المجتث -٣

  مستفع لن فاعالتن  فاعالتن          مستفع لن فاعالتن فاعالتن

ل                        ا تطوي ة التى يحسن فيه ويتصف هذا البحر بأن فيه رنة عذبة ، وأنه من األبحر القصار القليل

  . )٤٣٣(الكالم  لإلطراب واإلمتاع 

ى  وقد أقل الشاعر من استعمال هذا البحر ألن الحرآة الر وحية ال تحتاج إ           لى إيقاع راقص بل إل

  .  إيقاع  تأملى بعيد المدى عميق الغور 
         

  : القافية  .٢

ا           ة لكونه فى آخر   القافية هى تلك األصوات التى تتكرر فى نهاية قصيدة من القصائد ، وسميت القافي

ا   وت فالن ك قف ن قول ت م هً البي ا )٤٣٤(إذا اتبعت يس "، أم راهيم أن ول"" إب ة إ : فيق ست القافي دة لي ال ع

ات من ا               ا            أصوات تتكرر فى أواخر األشطر أو األبي ذا يكون جزًء هام ا ه صيدة ، وتكراره من   ً لق

ذا      ل ه ستمتع بمث ا ، وي سامع تردده ع ال يقية ، يتوق ة الفواصل الموس ى بمثاب شعرية فه يقى ال الموس



 ١٩٧

ا                اطع ذات نظ ين من مق د عدد مع م خاص  التردد الذى يطرق اآلذان فى فترات زمنية منتظمة ، وبع

سمى            " ، ويرى القدماء     )٤٣٥("يسمى بالوزن   أن القافية شريكة الوزن فى االختصاص بالشعر ، وال ي

صيدة من      ً شكل وفقا ، فالوزن إطار عام للموسيقى التى تت      )٤٣٦("شعرًا حتى يكون له وزن وقافية      لها ق

دد     من الختام ألبيات القصيدة ، وفى إطار القاف  ً القصائد ، والقافية تمثل نوعا  ة الواحدة يمكن أن تتع ي

وافى ،    دد الق ن أن تتع د يمك ر الواح ار البح ى إط ور ، وف ست إال  "البح رب لي د الع ة عن فالقافي

ين   دد مع أتى بع ى ت ات الت شمل الحرآ ة ت ذه األصوات اللغوي ا ، وأن ه ة بعينه تكريرألصوات لغوي

ة ، أو يكون                 ده حرآ أتى بع ا ساآن ي ة ، يتلوه ى أربع ة   يتراوح من واحد إل ذه   .  بال حرآ ر ه وتكري

سئول  . األصوات اللغوية هو السبب فى إحداث النغم فى األبيات           دة         وهو م اع الموحد ووح  عن اإليق

شعر العربى                      النغم دناه فى ال ذى وج اع ال ه بجوهر اإليق د     )٤٣٧(" بالقصيدة ، وإن آان ال صلة ل  ،  وق

ا         اطلبوا الرماح فإن  : "أهمية القافية فقال    " القرطاجنى" أدرك وافى فإنه دوا الق ل ، وأجي زون الخي ا ق ه

ه       . حوافز الشعر أى عليها جريانه واطراده ، وهى مواقفه           فإن سحت استقامت حريته وحسنت مواقف

   .)٤٣٨( "ونهاياته

اد ،          د     "وحدود القافية موطن اختالف عند النق ن أحم ل ب ى              "" فالخلي دأ من آخر البيت إل ا تب رى أنه ي

ال   . ه ساآن   الذى قبل أول ساآن يليه من المتحرك       ة       " :"األخفش "وق  ..البيت أجمع   فى   هى آخر آلم

ة                روى هو القافي دآتور   )٤٣٩("ومنهم من يسمى البيت قافية ، ومنهم من يجعل حرف ال ا ال د  " ،أم محم

دأ فى البيت                     " فيرى أنها   " زغلول سالم  م تب نغم فى البيت ، ث فاصلة موسيقية تنتهى عندها موجة ال

ذا     ذه                        .الذى يليه ، وهك ة  فى التفصيالت فيكون له نغم المتدافق واج ال انى مع أم دها تتوقف المع وعن

   .)٤٤٠("الوقفة اللحنية أثرها فى تثبيت معنى البيت  وتنشأعن تردد القوافى لذة موسيقية خاصة

ل فى       يجب أن تتوفر فى القاف     ً اؤنا القدامى شروطا   وقد حدد علم   ة فى   أن تكون متمكن    "ية الجيدة تتمث

صبة                          مكانها ر مغت ة غي ا جاءت طيع ا ، وأنه ى البيت يتطلبه  من البيت ، ومعنى تمكن القافية أن معن

ذلك                ى ، وهى ل ذا المعن ا         وال مستكرهة ، لتكمل ه اً وثيق ا ارتباط ا قبله ة     ، ً مرتبطة بم وأن تكون عذب

   .)٤٤١(" ال تختم بما يدل على رقة فى مقام القوة والفحولة،سلسة المخرج ، موسيقية

ى النحو          " المعرى" الباحث فى تقسيمه أنواع القوافى ، على ما قام به            ويعتمد ك عل ه وذل فى لزوميات

  :  التالى 

  : القوافى الذلل   - أ

ديث        ديم والح ى الق ه ف ى علي سن ، وه ى األل ر عل ا آث ى م دآتور  ،  )٤٤٢(وه دد ال فاء "وع ص

ون ،                "  خلوصى يم والن الم والم راء وال دال وال اء وال يم    حروفها ، وهى الب اء والج زة والت  والهم

اء             اف والكاف والي اء والق ين والف سين والع اء إذا       ، واشترط الع   )٤٤٣(والحاء وال روضيون فى الت



 ١٩٨

ا  ت روي د       أ" ً التزم ألف م بقت ب ة إال إذا س ة الكلم ن بني ون م ث ، أى أن تك اء التأني ون ت ال تك

   .  )٤٤٤("وبدون ذلك يرى الشعراء ضرورة التزام حرف آخر مع تاء التأنيث،

   )٤٤٥(: ومن ذلك قول الشاعر 

  راْتــ إال غب والشباُب الغضُّ  غاَض مْن ذاآرتى عهُد الصِّبا          

  راْتـ   فكأنى ِعشُت ُعمرى فت   زعًا       ـــــقطع النسياُن ُعمرى ِم

  راْتــ خضتـُُه من ُعمرى فـت   دى ُجلُّ الذى         ـوانمحى من خـَل

    طـَُرفِ األخبارِ عنى شذراْت       الُصحُب من     ىَّـــفلكم قَص عل

سبوقاً   ً إذا جاء رويا) المخاطبة  ( الكاف  وآذلك فعل الشاعر فى استخدامه لحرف         ،حيث جعله م

  ) ٤٤٦: (بحرف مد ، فقال

  واآاـــــــــــ   ُعليا لهواآا وأه ن ُمثلٍ         ـــــــأهواَك وأغفـُل ع

    فى الحب ، ونقضاً  لرضاآا     ، ونقصًا        ال نكصًا فى الدرب

  راُق َسنـَاآاــــــــ  أعشاها إش     نِ وقد      ـــــــرداُت العيـلكن ش

  الآاــــــ األفــــــَّ      بالرأفةِ عم  ٌن      ـــــى أنك رحمـــــــــويقين

 )٤٤٧(بينها وبين الروى حرف  واهتم الشاعر بأصوات المد ، فقد تأتى حرف تأسيس ، وهو ألف          

  )٤٤٨(: مثل قوله 

   ) ٤٤٩(رُم من ذلْك ـــــراَم عبادتى             وإحباطـَها ، واُهللا  أآــــــــيحاول شيطانى اخت

  )٤٥١)(٤٥٠(واَن ال مالْك ــ نصيبى فضًال منه رض        سيحفظـُنى،رغم الوساوس ، جاعالً     

   )٤٥٢(عٍ سالْك ــــــ  وتصعد بى فى آلِّ مرتف   ن آل جانب        ـــــــــــتحيط بى اآلالُء م

  )٤٥٣(   وخـَبٍّ ومن يتبْع خـُطا ُزوِرهِ  هالْك     الَبةٍ        ـــــــوتمنيةُ  الشيطانِ محُض ِخ

ال حرف األلف          ً ردفا)  األلف أو الواو أو الياء       (وقد تأتى أصوات المد      يسبق حرف الروى ومث

  )٤٥٤(: قوله 

  !ى وأشجانى ـــــــــ      وأقوُل آبلن اةَ غّيانٍ       ــــأشكو الزماَن شـَك

  !ى أنا الجانى ـــــ    وأنا على نفس     وأشيُح عن نفسى وغفلتـِها      

     العظمى الولوُد ؟ وأين إيمانى ؟  ا         ــــأين اإلرادةُ ؟ أين طاقتـُه

  !ى ؟ــــــ  أين ادعائى أين برهان             أين انقداُح العزم فى جلدى؟
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  )٤٥٥(: ومثال حرف الواو قوله 

  ورحُت َيستغرُق قلبى السُّجوْد     ألقيُت نفسى فى ِخضمِ الُحشـُودِ        

  وْدـآأنها المعراُج ، هْيمى َصُع    ن سنا         ــــــــــوفى آيانى وثبةٌ م

  ى ُمدوْدــــ فى هاِمشـَْيَها تتمطـّ   ؤى        رــن يقظتى آالـــــــيقظاُن لك

  روْدــَمستقبلٍ ، والغيُب آلٌ شـ    رى إلى         ـــعيٌن إلى ماضٍ  ، وأخ

  )٤٥٦(: ومثال حرف الياء قوله 

  ى الغريْبــ بغـَّى القريب وبغ    لقد ضاَق صدرى وصدرى رحيْب        

  ا حبيب ، وأين الحبيْبــــ  للقي أ          ـــــــــــى أواُم الظمــــــوثار بقلب

  واُء الكئيْبـــــ ُينـَغُِّصُهنَّ الِخ     ارى       ــــابى حيــــــــالى شبــتمر لي

   وُيفنى حياتى العناُء الجديْب    ُه        ــــى تباريُحــــــــجُّ بعقلـــــــتض

ر وضوحا       على ال  ً ياالمد هنا أن تضفى جماالً موسيق      ومن شأن حروف     فى   ً قافية ، تجعلها أقوى وأآث

  . السمع 

  : القوافى النفر   - ب

اء      ( من غيرها ، وحروفها      ً وهى أقل شيوعا   ذه          )٤٥٧() الضاد والطاء واله ى ه د نظم شاعرنا عل ،وق

  . القوافى ، ولكن بنسبة قليلة إذا ما قيست بحروف القوافى الذلل 

   )٤٥٨(: ًا لقافيته يقول الشاعر متخذًا من الطاء روي

    وريَع الطبيُب الـبَّرُّ واضطرَب الرَّهطـُ   تصاعَد ضغطـُ الوجد فانخفَض الضغطـُ      

  إيـَّاَك ال تخطـُ: رٌد وجيُب القلبِ ــــــ ف     زوا له     ــــــقد حج: تلبَث ، قيل : وقالوا 

  ِمعطاٌء وأنتَ لُه ِسبطـُ" ُدــــأحم"   و  وى      ــــــفإنك تشكو الذنَب والجدَب والج

    )٤٥٩(:  وقد نظم على حرف الضاد فقال 

  اـألبسونى من حسن ظن ومدحٍ                 رغم أنفى ، ثوبًا طويالً  عريض

  وأجلــَّى نفسى وأقسُم مضطرًا                 ألنى     أرى     الغلّو     بغيضا

       فى مراقيه ، ليس سهمى فريضا            ىـلسُت بالمنزل الذى وضعون

  )٤٦٠(: وقوله 

  اءً  وأرضاـــ   وثيقًا عميقًا سم       لك الحمد طوعًا لك الحمد فرضًا  
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     لك الحمد خفقًا  حثيثًا ونبضا     د ذآرًا    ــلك الحمد صمتًا لك الحم

  ى رنـُّـَوًا وغْمضاـــيان    وآلُّ ِآ اِنى        ــــَنـلك الحمد ملَء خاليا جـَ

  )٤٦١( :فقال " الالنهاية"ونظم الشاعر على حرف الهاء قصيدته 

  ْهـرى يبحثُ عن أيَّةِ آيـــــ  فج   رام عقلى آشَف أسرارِ الحكايْه         

  ْهـ   أْم بأطواِء الفـَنا َيلـْقـَى ِهَداي    رِ الُدنى       ـــــــأتـُراُه وهو فى أس

  دٌّ وغايْهــــ  آيفما امتدَّ ، له ح     رى        ـيـَقـْظـَةِ عانٍ  ، نظأنا فى ال

  ى النوم واليْهـــ  ليس للحدِّ عل   ى  لو خـَلـََدْت          ــــوالرؤى تطلقن

    غيَر بابٍ  فى سماء الالنهايْه   َى أبوُب الدرايه          ــــــُأغلقْت دون

اء  ة فوحرف اله شعر األصلية ثقيل ى ال رى وف ى شعر األمي تعمال ف ة االس ذا فهى قليل ى النطق ، ل

   . العربى بشكل عام   

  )٤٦٢(: ونظم الشاعر على حرف الواو فقال 

  )٤٦٤)(٤٦٣(وى ــــــ  مولــٌَّه نائٌس من غربة لن     يا رب يارب عبد فى صدى وِطوى     

  به هائماً  فى لهفة وَجوى   تسعى   ر وانطلقت        ـــــدهــــتداولته أآف ال

     يدعو ويدعو ويرجو للعليل دوا   واجعُه فى خفقة ضرعْت        ـــــقلٌب م

ل                         يًال ، ب ا قل ان وروده د آ   وحرف الواو من الحروف الضعيفة ، التى ال يستقل النطق بها ، ولذا فق

  .نادرًا فى أشعار األميرى 

  : القوافى الحوش   - ث

ستعمل    هى القوافى التى تهج    ذه الحروف هى        )٤٦٥(ر فال ت ين          (  وه ذال والظاء والغ اء والخاء وال الث
دا حرفى          وقد تجنب الشاعر ا   ) والواو والشين    اء      لنظم على هذه الحروف ع ال الث شين  ، فمث الثاءوال

  ) ٤٦٦(:قوله 

      ويلهُث فى الحج فيمن لهْث الة       ــيبالُغ فى صومه والص
  ى الخبْثــــ   إلى ما جناُه فتلق  ب       وترنوالمالِئُك يوم الحسا

  راَم الرَّفْثـ  رئاًء ، وُيخفى ح     ُر َعفَّ اإلزار    ـــلقد آان ُيظه

  . وهذه القصيدة الوحيدة فى شعره التى نظمها على  حرف الثاء 
  )٤٦٧(: ومثال حرف الشين قوله 

  ىـــلنورِ َعْرَف النورِ وانتعشا  عوالَم  دى       ــــــتنّسمى يا خاليا القلب ملَء م
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  ىـ   برْوح جنـَّات عدن الوجدِ واعترش  دةً      ــــمصعانِ ـــــوأترعى رئةَ الوله
  ىـــــ   وعانقى ِذروةَ الجوزاء وافترش ةً       ــــــوحلقى فى سماء الوصل هائم

  ىـــــــِ وارتعش   وأرعشى دَمُه الدقاق   اليا القلب خفقتـَُه     ــــــوضاعفى يا خ

  . ولم ينظم الشاعر على حرف الشين غير هذه القصيدة 

ل       ل أق شيا    ونرى أن الشاعر قد تجنب استعمال هذه الحروف ب ا   ً من استخدامها إال شذوذًا ، تم مع م

شعراء        ة من الناح            . قرره النقاد وانتهجه ال ستثقلة فى القافي صوتية     فهى حروف م ة ال ول  ي .ي ن  " ق اب

ر ى بعض      و"  : "االثي الم ف ال الك ه مج ضيق ب ا ي ا م اثر أن يتجنب اظم والن ى الن ه يجب عل م ان اعل

ة مندوحة                   إن فى الحروف الباقي الحروف ، آالثاء والذال  والخاء والشين والصاد والطاء والغين ، ف

وقد ال تثقل هذه الحروف إذا وردت فى آلمات           " ،)٤٦٨( "عن استعمال ما ال يحسن من هذه األحرف       

ة                             خارج الن  ا نهاي ة ، ألنه ل إذا استخدم فى القافي شعرى أو فى حشو البيت ، ولكن الحرف يثق ظم ال

ا الحرف فى موضعه             يقية يكونه  )٤٦٩( "البيت التى تتكرر فى آل القصيدة، ولها قيمة صوتية وموس

ه   ": وللقافية عالقة بالمعنى الشعرى ، يتضح ذلك من قول العسكرى        فمن المعانى ما تتمكن من نظم

ك        ً أقرب طريقا  قافية و ال تتمكن منه فى أخرى ، أو تكون فى هذه              فى ة فى تل . )٤٧٠( "وأيسر منه آلف

ض            صلح بع د ت ن ق رى ، ولك ة دون أخ أغراض معين رتبط ب ة ال ت ى أن القافي ث إل ذهب الباح وي

يم       " الحروف لبعض المعانى ،      فالقاف تجود فى الشدة والحرب ، والدال فى الفخر والحماسة ، والم

سيب               و راء فى الغزل والن اء وال ه           )٤٧١( "الالم فى الوصف ، والب ا ارتبطت في  ولكن موضوع بحثن

  :   القوافى بمعانى روحية مختلفة ولكى نقترب من هذا المعنى ، نسوق األمثلة التالية 

     )٤٧٢(" رب وحب " فمثال القاف قوله فى قصيدة 

  ُقــ ال ريَب وال قل  يا نفُس ،   صبرًا على األيام، بل ثقةٌ       

  زُقــ  حتـَّاَم هذا الضيُق والن   ٌر ورضًا       ـٌر وتذآــــــوتفك

  )٤٧٣( األعماق ، ال ضنٌك وال فرُق    ى       ــواستشعر باهللا أمنَك ف         

  قُ ـسيمضى وهو ُمنطلً    بدء    ًا    ــمن آان بسم اهللا منطلق

سًا  "رب وحب  "ة والحرب ، فقد استعمله شاعرنا ، فى قصيدة      فهنا  حرف القاف الذى يأتى للشد        عاآ

شاآل     شاعر م ا ال الج فيه ى ع ة، الت انى الروحي ؤه المع ى تمل ى معن ى للحرف ،إل تعمال الطبيع االس

  .اإلنسان النفسية مع الحياة ،وإيجاد الحلول لهذه المشاآل من خالل الصلة باهللا تعالى 

شاعر ليعمق االحساس بالوحدة ،             وهنا حرف الدال الذى جاء فى الفخ       د استخدمه ال ر والحماسة ، فق

  )٤٧٤(" فى وحدتى " فقال تحت عنوان 
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  فى وحدتى ؛ والليُل داجٍ           والسكوُن لُه امتداْد

  اْدـ  بين أجفان السُّه  ى        ــوالذآرياُت تلوُح آسل

  تئنُّ فى خفق الفؤاْد  داءُ  ماضٍ  ما تزاُل         ــأص

   : اإلطالق والتقييد  القافية بين- ٣

                                        :)٤٧٥(القافية إلى قسمين   قسم العروضيون         

  .وهى التى يكون فيها الروى متحرآًا : مطلقة    -أ       

  .مقيدة وهى التى يكون فيها الروى ساآنًا    -ب      

شيوع  ل ال انى قلي وع الث ى ، والن ى األدب العرب ا ف اوز عشر م سبته تج اد ن ى ال تك شعر العرب ى ال ف

ة  ونسبته فى الشعر العباسى أآثر منها فى الشعر الجاهلى ، لشيوع الغناء أيام العباسيين ، و         ألن القافي

ا هل تلحين دة أس ة ً المقي ن المطلق شعر  "، )٤٧٦( م ى ال شائع ف ر ال و الكثي روى المتحرك فه ك ال ا ذل أم

ا          العربى ،    دون عنه ة ال يحي اة تام ا مراع ذه ويراعونه سجم   )٤٧٧( "ويلتزم الشعراء حرآته ه د ان ، وق

صيدته                             ال   ق ى سبيل المث ا عل صائد منه دا بعض الق شائع المشهور ع رى مع ال ام ْ  "شعر األمي " هي

  "استغاثة "وقصيدته " صراعْ " وقصيدته" شيطانْ " وقصيدته

  )٤٧٨(" هيامْ "فمثال قوله فى قصيدته 

  اس النيامْ ــ  فيناُم الحسُّ فى الن رقُد الدنيا ويحويها الظالْم        ت

  ى أبدًا           فى خاليا الكون يقظى ال تناْمـــوعيوُن الحسنِ تبق

  )٤٧٩(" شيطان "ومثال قوله فى قصيدته 

      وإحباطـََها ؛ واُهللا أآرُم من ذلْك ادِتى      ـــيحاوُل شيطانى اختراَم عب

  ف أصدُّ النفَس عن نور ربَِّها            إلى َمْجَهلٍ وعرٍ وُمنـَْعرجٍ حالْكفكي

  .ن الشاعر ويواا العروضيون فلم أعثر عليها فى دأما عن عيوب القافية التى حدده

ة                   ة اللغ ه من ناحي ل تمكن وب دلي شاعر فى العي ه        ،ولعل عدم وقوع ال م العروض والتزام ه لعل  وإتقان

شعر وأصو د ال دار   ،لهبقواع تطاع باقت د اس ه المرهف ، فق يقى وذوق سه الموس ك ح ا  يعكس ذل  آم

   .توظيف الخصائص الصوتية للقافية لخدمة موسيقى الشعر

   : داللة الحروف -٤

ومن خالل عملية إحصائية مبدئية على ثالثة من دواوين الشاعر عمر بهاء الدين األميرى ، تبين لنا                 

ذا الحرف ، مخرج خاص وصفات صوتية            أن أآثر حروف الروى وجودًا ، هو        حرف الراء ، وله
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رف ،     ذا الح رج ه رى ، إذ إن مخ روف األخ ة الح ن بقي زه ع رف ،  "تمي سان المنح ن طرف الل م

صامتة              أنه أن ُيعطى      )٤٨٠(" وصفته التكرير ، آما أن هذا الحرف من الحروف ال ه من ش ذا آل ، وه

ا وص ال مالمح خاصة للحرآة الروحية ، التى تظهر فى النص         ا  ً شعرية التى يأتى فيها الراء روي ،وبم

ة  أن الراء من الحروف المجهورة ، وهذا يحتاج إلى قوة دفع للهواء        الخارج ، مما يوحى بقوة العاطف

  . وانبثاقها من معتقدات وقيم ثابتة ال تتغير بمتغيرات الزمان والمكان 

ذا من      )٤٨١("ضيق فتحة المزمار  فالجهر يحدث حين يقترب الوتران الصوتيان من بعضهما فت        "  ، وه

   .شأنه أن يدخل الحرآة الروحية فى مأزق الفعل السلوآى ، وتوقف الحرآة الروحية فى هذا المأزق

سلوآى        إلى أن قوة الحرف تشى بأن الحرآة الروح         ً ونود أن نشير أيضا    ا نحو الفعل ال  ية فى توجهه

  .مة التوجه ناشئة آذلك من ثبات المعتقد ، وصدق الموقف وسال

ستمراً      "ويعد حرف الراء من األصوات الرخوة ،         واء     حيث يخرج الحرف م سرب لله  فى صورة ت

ا ا ً       ً محتك ون اعتراض ر يك واء الزفي رج له راض المخ ى أن اعت المخرج ، بمعن طاب ، )٤٨٢("ً متوس

  . ويتوافق ذلك مع الحرآة الروحية للقيم ،أو المشاعر التى عاشها الشاعر فى قصائده 

ة فى               وحي ة الروحي ساعد الحرآ ه ال ي ث إن حرف الراء من الحروف الصامتة ، فإن من شأن ذلك أن

ا وراء الحرف ، ولك   ى م ا  االنطالق إل أ أحيان د يلج شاعر ق ذا   ً ننانجد أن ال أة ه ى التخفيف من وط إل

ة                      د للحرآ ذا الحرف ليعي ى تحريك ه ة ، أو حت سكت، أو األلف المطلق اء ال الحرف حين يوصله به

   )٤٨٣(: آما نرى فى قوله  وحية حيويتها وفاعليتها ،الر

  راـــــزيــــ   اهللا من الثناء ثـُرًا غ لَك يا ُمصطفى الوجودِ وحبُّ          

  راـــ    فـُْحَت من جنة الرجاء عبي  ر ٍّ        ـــــآلما اشتدتِ الكروُب بح

  راــــبشروا وآنَت البشي    اُهللا أن أ  ى        ــــــوإذا قيل يا محمُد أوح

    تجعُل القلَب فى الدياجى بصيرا الةً            ـــــالمًا مبارآًا وصــــفس

   .)٤٨٤("  وهذا يسمى فى علم العروض  بالوصل "حيث إننا نجد مجيىء األلف بعد حرف الروى ، 

  .            فى مجال الحرآة الروحية ً مما يعطى اتساعا

   )٤٨٥(:  ،حيث يقول " عزلة األحرار " وردت فى قصيدته أما هاء السكت فقد

    وفى مجاهدة السريَرْه ومِ       ـيا ربِّ فى حلكِ الهم
  َرْهـــ   فى المتاهات الُمثي ى      ــيا ربِّ فى إبهام درب

  َرْهـ  سكينةً وهدى بصي  يا ربِّ هْب لى من لُدنك      
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اء    من حيويتهاً ة تستعيد بعضاروحيحيث نجد فى هذا النص أن الحرآة ال       ىء حرف اله  ، نظرًا لمجي
  .  ً ساآنا

  )٤٨٦(: وعشرين مرةً  ، منها أربع مراٍت مفتوحة تالها ألف مد ، حيث قال ً وقد تكررت الراء أربعا

    ضروٌس ، إلى الخسران يأطرها أطَرا    ر دائٌب     ــــــــوفى أمتى فتُك التناح
  َرىـــــ على بلدى َغشـٌْم تفاقَم واستش   وُمهجتى       وفى بلدى واُجْرَح قلبى 

  م آفَراــاس ُيورُدُهـــــــ  وشذ َّوجرَّ الن  وارُم بغيه       ـــــــــتحكَم واحتّدْت ص

اء                     وقد جاءت ثالَث عشرةَ  مرةً  مكسورة ، منها أربٌع جاء بعدها هاء ، وما تبقى جاء مكسورًا تاله ي
  )٤٨٧( : مد ، قال 

  روِرَهاــ   تـُخفـُِّف من أطماِعَها وغـ ا         ـــى بأنَّ ذنوبـََهـــــتسوُِّل لى نفس
     وتـُورى بها عزمًا لدرِء شـُروِرَها    تـُريها انقباَض الحظـِّ عنها عقوبةً      
  وِرَهاـــــ  لما بطـَّنْت ثوَب التقى بفج    ولو أنَّ نفسى صحَّ فى اهللا عزُمها      
  ةٍ قد الَح بارُق نوِرَهاـــــإلى رحم       فيا نفُس خلِّ المكَر عنك وسارعى      

  وِرَهاــــــ امتداُد الليالى وانبالُج بك    رى بها        ـَأغذ ِّى إليها السيَر أنى س

ف      رارة العواط ن ح ة، وم ة الروحي دفاع الحرآ ن ان ف م شاعر خف نص أن ال ذا ال ى ه رى ف ن
  . ً ألفا تى تتفاعل فى صدره ، وقد زاد فى تخفيفها أن أتبع الهاءواألحاسيس، ال
ا    ً كسرة لتصبح ياًء ، وهى أآثر ثقال       ة ال ـــــر حرآ ــــوقد يشبع الشاع   ل لين ك          ً وأق من األلف ، نجد ذل

  )٤٨٨(: فى قوله 

  اِرىـارمٍ  عاصفِ التوثب ضـآيَف أنجو يا خالقى من شبابٍ            ع
  نَ األوطارِ ـــــــــ   مستفزٍ  آوام  ى        ـــــــتِ جسممستبدٍ بكلِّ ذرا
  ا َوقاِرىــى وأعيـ   وتخطى عقل   ـَُه ثار جهًال       ـــــآلما ُرمُت آبت

  ارِ ــــــفى ُجموحٍ وحدةٍ واستع      واُه      ــــه ما آبحُت هــــــفأنا من
  ى ِآيانى   وفى صميم نجاِرى ف  و وإنُه مستقٌر         ــــــــــآيف أنج

ة ،        ة الروحي ل من الحرآ راء يثق د ال د بع اء الم ىء ي ى     "فمجي ؤثر ف ال الم ى االنفع دل عل اء ت ألن الي
  .   ، غير أن هذا الثقل يحد منه حرف األلف الذى يسبق الراء )٤٨٩("البواطن 

  )٤٩٠(: فقط ، قال ً آناء ساوجاءت فى ست مرات ساآنة، اثنتان منها مسبوقة بألف مد ، وما تبقى جا

    فى القلب نوٌر من هواآم وناْر      اْر      ـــــيا مزَع القلب وراء البح
    والعبُء مضنٍ  وُهمومى آباْر       ذآرتـُُكم فى العيدِ فى غـُرَبتى     
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  ى وثاْرــــانـــــ  فى آلِّ ذراتِ ِآي        وى    ـــــفأظلَم القلُب وضجَّ اله

ل      ا النص جاءت األلف قبل حرف الروى الساآن ، وقد عمل على إطالة ال             وفى هذ  ة قب ة الروحي حرآ
  .     ً أن تسكن سلوآيا

  )٤٩١(: فمثل قوله ً أما مجيء الراء ساآنا

  ى واعتمْرـــــــُدَك يا رّباُه           لّبــــــعب

  ق وذآْرـــــــّوَف بالبيت          العتيـــــــط

  ْرـــــ وصلى وشك    ى     ـْعدعاَك فى السَّ

  ْرـــ   ذو الذنب ُعم ُدك يا رّباُه       ــــــعب

  ن غفْرـــــْر لُه إنَك          أولى مــــــفاغف

د توقفت             ة ق ة الروحي أن الحرآ وحى ب اآنة لت راء س ا      فقد جاءت ال يس توقف ه ل ذا الحد ، ولكن د ه  ً  عن

ير ، الذى يوحى بأن فى هذا النص ثمة مواقف سلوآية           ،حيث إن من صفات هذا الحرف التكر       ً مطلقا

  .    عدة ،ترتبط بهذه الحرآة الروحية 

وع العواطف والمشاعر                  ة ، وتن وهذا التنوع فى حرآة الروى يوحى بتنوع الحرآة الروحية من جه

  .  والمواقف من جهة أخرى 

أن يج                 ارات  ، آ صوائت       ومن المالحظ أننا نجد الشاعر يقوم بمجموعة من المه يء بأحد حروف ال

  .   قبل حرف الروى ، بما يتناسب مع تجربة النص والمعنى الشعرى

ومخرج هذا الحرف من      " ويأتى حرف الباء فى المرتبة الثانية من حيث تواجده فى قوافى الشاعر ،            

صائد                      )٤٩٢("الشفتين   شعرية للق ذا يتوافق مع التجارب ال ة ، وه ورة القوي ، وهو من الحروف المجه

  . لتى ورد فيها هذا الروى ا

سارع                      شكل مت شاعر ب إذ يوحى هذا الحرف من حيث المبدأ بأن الحرآة الروحية تتفاعل فى داخل ال

  .  ثم تندفع بشكل قوى نحو الفعل السلوآى 

د المخرج ، حيث                       " ذلك أن  ة عقب انحباسه عن ه يخرج بصورة انفجاري حرف الباء حين يخرج فإن

  )٤٩٤(: فى قول الشاعر ً ، ونرى ذلك مثال)٤٩٣(ً تاماً ضاترايكون اعتراض الزفير اع

  ّربـَاــ لقد آاَد وقُت الفجرِ أن يتس   بادْر صالتـَك  ُمسرعًا       : وقائلةً  

     ومشرقـَُه فى الحبِّ عانَق َمغِرَبا ُه       ـفقلُت صالتى وقتـُها العمُر آل

  أِرَباـوال أبتغى منها ِسوى اهللا م       َم أداَءَها    ـــحريٌص عليها أْن أقي
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ارة                         ا إش ك يعطين إن ذل وافى ، ف ة من حيث وروده فى الق ة الثاني وبما أن هذا الحرف يأتى فى المرتب

ه شوق فى أن                              ان لدي ا آ ة إنم ه الروحي ه فى تجارب شاعر ، وأن شها ال إلى مدى المعاناة التى آان يعي

  . ة تتحول أمانيه وطموحاته إلى وقائع سلوآية وفعلي

  )٤٩٥(: وقد تكررت الباء خمس عشرةَ مرةً   ، منها مرتين مفتوحة تالها ألف مد ، مثل قوله 

  ذًا مأرباـــــــ  مذ تخذُت اهللا ف  ما نبا سيفى وال دهرى أبا         

    أرمُق العرَش وتقديسى َرَبا    ه       ـــــــوتوجهُت إلى آرسّي
  رَباــــــــ  وخالياى تعيُش الط   ى وجسمى        ــــمسلمًا روح

  وًا ُمجتَبىـــــى             ليلة القدر ُسُمــغمَر األلواَن بالنشوة ف
  َدى وَحَباـ  فاض إنعامًا وأْس   ى رضا         ـوتجلى اُهللا فى قلب

   .فى الحرآة الروحية ، بهدف انتاج تجارب تأمليةً ا النص أن هذا الصوت أعطى اتساعارى فى هذأ
  ) ٤٩٦(: فى حين جاءت الهاء بعد هذا الحرف مرة واحدة ، حيث قال 

  د ربَّْه ــــــــ  فى غد للعب  ىُء       ـــــاهللا أعلُم ما يخبِّ
   )٤٩٧(  وجدارُة اإلنسان دأُبْه    دارةٍ       ــــمريَج ج: قالوا
  ْهــ اهللا طبُّأو ليس حُب   ْدنـٌَف        ــمريٌض ُم: قالوا
  )٤٩٨( األفق درُبْه   ناٍء وخلَف    ُه     ـــــغريٌر ُحلُم: لوا قا

  رُبْه  ـــــ  آائٌن والقرُب ق     أو ما درْوا أن الُمقـَدَِّر    

ى               ً  مجال الحرآة الروحية أقل اتساعا      أن ونالحظ التين إل ين الح رق ب من الحالة السابقة ، ويتحول الف
   .   إعطاء الجانب السلوآى حضورًا أوسع

  فىً كسورة تليها ياء ، ونرى ذلك مثالوجاءت ثمانى مرات مكسورة ،  خمس مرات منها جاءت م
   )٤٩٩(:   قوله 

  ـِىــــى           وُهدى عقلى وَدربـــــــــنوُر عينىَّ وقلب
   الروحِ مهما اشتد آربـِى     و    ــورضى نفسى وصف

  )٥٠٠(ى طاَل نحبى ـــــــــَحبون      أجهَش الوجَد بأعماقى            
  ى ثمَّ ِطْر بىــْر بــــــ   فط        ى تحتـدُّ تمتدُّ  ـــــــغربت

داخلى ،            ونجد   ة تجاوزت المجال ال ة الروحي ى الخارج لتعطى مجاال           أن الحرآ أوسع   ً  وانطلقت إل
  .       للجانب السلوآى، بهدف انتاج مواقف سلوآية 

  )٥٠١(: ء السكت ، حيث قال وثالث مرات جاء بعدها ها
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  هِ ــ   وعزَّ من ُيشرُق نوَر قلب  راَن على القلوب ما قد شانـََها       
   وإنَّ حتَف المرءِ زيُغ لـُبـِّهِ        ا    ـــــــــزيـَّنتِ الدنيا لها ُبهتانـََه

  ا دربهِ ى ثنايــــــ   وتاَه آلٌّ ف   ا      ــــــفـََعِمَهْت واتبعْت شيطانـََه
   وَجهـَِدْت فى َصونهِ ورأبهِ    ا        ـــــَغيَر نـُُفوسٍ فقهْت إيمانـَه
  ُه رّبهِ ــ وغايةُ المؤِمنِ وج     ا       ــغايةُ ُعشـَّاق الُدنى ما زانـََه

ه ا نالحظ ى    ومم ى ، بمعن ة األول ه الروحي ى حالت سلوآى ، إل ف ال رد الموق شى ب سكت ت اء ال  أن ه

  .   ً آة الروحية بعد تجسدها سلوآيالحرإرجاع ا

   )٥٠٢(: أما الباء الساآنة فقد وردت أربع مرات ، ونرى ذلك فى قوله 

  راْبـــــــــ  تذوُد ُرقادى بوخز الِح حقوُق الُعلى فى َجنانى ِغضاْب          

  صِّعاْب    ضميرى  وتقِذُف بى فى ال   ن      ــــْم قطـٌّ مــــــتـُنـَبـُِّه ما لم ين

  وُض الِعقاْبــــوَض الِعقاْب             وإن هدَّ جسمى خــــولسُت أجانُب خ

  اْبـــــــدِ بقلب الُعبـــــ الفريدِ العني راع           ـــــــــولكْن أرانَى مثَل الش

  اْبـــــَل الخطـــــــ وأترُك هللا فص     دى آالمستميت        ــــــــأآافُح وح

شى ا   بوت دف انت ة ، به ة الروحي اجىء للحرآ ف مف ريعا ً توق ا س م عوده لوآية ، ث ف س ى ج مواق  إل

  .  محورها الداخلى 

ة  ،    ة الثالث ى المرتب اء ف د ج ون فق ا حرف الن سان   "أم ن طرف الل رج م ذا الحرف يخ ث إن ه حي

شومى ة ال )٥٠٣(الخي سد فتح ا ي سان مم ع طرف الل ى، م ك األعل اء هبوطه أقصى الحن ك أثن م  ،وذل ف

  .   )٥٠٤(من الحفيف الذى ال يكاد يسمع  ً ليحدث نوعا،فيتسرب الهواء إلى التجويف األنفى ،

سان وجوارحه،                ع أعضاء جسم اإلن وهذا الصوت يوحى بانتشار الحرآة الروحية وتسربها فى جمي

ك فى  معها ، نجد ذل  ً نسانى حينها متفاعال  لتتجاوز مرآز حرآتها وهو القلب ، حيث يصبح الكيان اإل         

  )٥٠٥(: قول الشاعر 

  اَن فرقانـَاـــــــــ   فى رمض دى      ــأنزلَت يا ربى آتاَب الُه

  روُه آان ما آانـَاـــ  ما هج  ى إذا      ـــــأناَر ُدنيا الخلق حت

  ى األيام ما رانـَاـــ راَن عل     واليوَم قدَّرَت ُوُجوِدى وقد    

   يفيُض قلُب الكونِ ُبهتانـَا   اَن به       ــــوها أنذا فى رمض

  رآنك قرءآنـَاـــ من نور ق   دى       ـــ الهفأنِزلـَْن ربى علىَّ
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رى             د، ون ا ألف م ا تاله ع منه وقد تكررت النون أربع عشرة مرة ، منها خمس مرات مفتوحة ، أرب

   )٥٠٦ (: ذلك فى قوله 

  َبْونـَا    تطوَى بالطفرةِ  اُن لن      ــــــــــــأيها اإلنس

  ونـَاـــــــ تمشى بك ه       أنت تستعجُل ، واألقداُر   

  ونـَاـــى ربك           واطلْب منه عـــــــفدعِ األمَر إل

  )٥٠٧(: ومرة واحدة تالها هاء السكت ، حيث يقول 

  ْهـــمن ندى تلك السكين   فى وحدتى ارتوتِ الجوارُح        

             الكـُنـْهِ لم أعرف َمعينْهَدٌر عجيُبــــــَوأحاطَ بى خـ
  ى دنيا أمينْهـــــ  أسيُح ف ام        ــــــوقَ الغمـــــوآأنـَِّنى ف

  )٥٠٨(: وقد جاءت ست مرات مكسورة ، منها أربع مرات تالها ياء مد ، من ذلك قوله 

  انىــــــــــــاةَ غيـَّانٍ            وأقوُل آبلنى وأشجـــــأشكو الزماَن شـَك
  ىــــــــ   وأنا على نفسى أنا الجان ا        ـَهــوأشيُح عن نفسى وغفلِت
    العظمى الولوُد ؟ وأين إيمانى ؟ ا          ــــــأين اإلرادةُ ؟ أين طاقِتَه

  !ى ؟ــــى أين برهانــــ  أين ادعائ    أين انقداُح العزم فى جلدى ؟      
  ان أآوانىــــــــ  ألسوَس باإلحس          دىــــهذى يدى يا رب ِّخذ بي

  )٥٠٩( :ومرة واحدة مكسورة دون ياء مد ، حيث قوله 

  نِ ـ تُحفـَُّهم َمالِئكُ الرحم  دَت أهَل بدرٍ       ـيا بدُر هْل شه
   قلوُبهم تشرُق باإليمانِ     فى موآب من السنا والطهر     

    فناؤهْم فى األحد الديانِ       ر   ــــُم بالنصـــــآلـََّل هاماِتهـِ

  )٥١٠(: وجاءت  مرتين ساآنة ، منها مرة سبقت بياء ، من ذلك قوله 

    أمةَ خير المرسليْن  رةٌ هللا ، يا       ـــــــــــهج
  ) ٥١١(ْن ــــــــــُت األميالثبَّ  النبىُّ العربىُّ الصادُق       

  ا وديْن    ـــــــ دني   فى    وىُّ   ـــاألبىُّ المثُل الُعل

  )٥١٢( :ومرة سبقت بألف مد ، حيث قوله 

    فى الجـِنانِ وفى الِكياْن      د بث قلبى  ــــقلبى وما ق
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  )٥١٤) (٥١٣( راْن ــ   يظلُّ ُيمعُن فى الِح   ؤودِ   ـــمن وقدةِ الهمِّ الك
                    )٥١٥(اْن ــــــومن مكابدة الزم      من وثبة العزم الصَّعودِ   

  )٥١٦(: وجاءت مرة واحدة مضمومة تالها هاء وألف مد ، حيث قوله 

  اـ  وما الحياةُ ما رونـُه   اة      ـــيا رب ما أنا فى الحي
  !  أم المنى مجنونـُها ؟      أهى الصواُب أم السراُب   

  من السهول حزونـُها      مالى قد اْجتـَذَبْت خطاى      

ذا ا ه          وه اء تجارب شاعر أثن ب ال ى قل ة ف ة الروحي وع الحرآ وحى بتن ون ي ات الن ى حرآ وع ف لتن

  . الشعورية 

ا أن                 ة ، وبم ة الرابع دال فى المرتب ا          "ويأتى حرف ال سان وأصول الثناي دال هو طرف الل مخرج ال

شديد                 )٥١٧(العليا نانى ال ى مخرجه ، األس دين رمضان عل ذا نجد  )٥١٨( ، وقد أطلق محى ال  أن  ،  وبه

الجهر " مخرج الدال ليس من أعماق تجويف الفم بل هو من مقدمة الفم ،              )٥١٩(ويتصف هذا الحرف ب

ة سطحية               )٥٢٠("والشدة   ،وهذا يوحى بأن الحرآة الروحية التى تسرى فى تضاعيف النص هى حرآ

  وليست عميقة ألنها فى هذه اللحظة أآثر تجسدًا بالموقف السلوآى ،

  )٥٢١( : ونجد ذلك فى قول الشاعر

  دِ ــــــــــــ  فذًا فى آل شأن وقص     اَء اهللا     ــــعلمتنى الحياةُ أن ابتغ

  ِدىـ  وسواُه مهما ادعى ليس ُيج        يبلغ المرُء المرَء سؤلُه ومناُه  

  ِدىــــن وجـــــ  ثم باهللا آان يسك      دى    ــ من لواعج وجآم تحرقُت

  ِدىـــــَش وحــ  ثم باهللا لذلى العي    ذرعًا       دِ ــــوحــولكم ضقُت بالت

  ِدىـــــ عنفواَن الصِّبـا وغايةَ ُجه     ا      ــال وأنفقُت فيهـآم طلبُت الع

سلوآية      ة وال ات األخالقي ر والتعليم ن األوام ة م د مجموع ف عن ة تق ة الروحي د أن الحرآ ث نج حي

  . المباشرة 

د      وقد تكررت الدال اثنتى عشرة مرة ً  ا ألف م ة     منها أربع مرات مفتوحة تاله بهدف اعطاء الحرآ

  )٥٢٢(: من الحيوية ، آما فى قوله ً الروحية شيئا

  وارى وما بَدا ــــ   فأبصر قلبى ما ت  عرجُت وقد أمعنتُ فى الغمض ُمصعدًا       

  َدى ـــــ  عوالَم أنوارٍ سجوعٍ لها ص        رٌق  ـــــــويمَم بى وحٌى من الشعر مش

   البون ليس لها مَدى   جـِناٌن ِفساُح  ا        ـــــــــورةٌ  ورحاُبَهــــسماواتـُها معم
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  .  حيث استعادت الحرآة الروحية حيويتها بفضل حرآة الفتح ومجيىء األلف بعد الدال

و               إن  وجاءت أربع مرات مكسورة تالها ياء مد ، وبما أن الياء تدل على االنفعال المؤثر فى الب اطن ف

  )٥٢٣( :هذا يوحى بامتداد الفعل السلوآى ، آما فى قوله 

     آلما همُت فى تجلى سجوِدى دودى        ــــــأىُّ سّر ُيودى بدنيا ح

    آيف تجتاُز بى وراَء السُّدوِد   آيف تذرو  سبحان ربى قيودى       

  ودِ ـــــودى           عن مفاهيم آونَى المعهــآيف تسمو بفطرتى ووج

  .    حيث نرى فى هذا النص أن الياء أعطت امتدادًا للفعل السلوآى 

ا أن  د ، وبم واو م بقتا ب ا س ان منه اآنة ، مرت رات س الث م د جاءت ث ال " وق ى االنفع دل عل واو ت ال

سلوآية ، ونجد   )٥٢٤("المؤثر فى الظواهر   فإن هذا يوحى بوصول الفعل السلوآى إلى أعلى مراتبه ال

  ) ٥٢٥( :حيث قوله " الفجر الولود " ته ذلك فى قصيد

     وأمعنُت حتى عددُت الوجوْد ود       ـــــسجدُت أسبُح ربَّ الوج

  )٥٢٦(ُت وِغبُت وأبُت           وما من غواش وال من قيوْد ــوِسحُت ورح       

  ى شروْدــــــٌه           ُيلمُّ به طيُف وحـْوصرت آأنى من الوجد آـُن

  . ً لحرآة الروحية قبل تجسدها سلوآيالً ى مجاالوهذا يعط

ا                        روح ، ولكنه اة تتحرك ال ذه المعان ونفهم من واقع تجربة النص أن ثمة معاناة تسبق الفجر ، وفى ه

  .   وبعد هذه الحرآة الروحية ، تتمخض عن ظاهرة سلوآية ،أو واقع ملموس يأتى بعد هذه المعاناة 

ذا  د ، وه ألف م بقت ب دة س رة واح و وم ا ل ق فيم ة أعم ة الروحي أن الحرآ شى ب دال  ي ان حرف ال  آ

  )٥٢٧(: حيث قوله . ً أو ياء ،ألن حرف األلف أآثر لينابواو ً مسبوقا

    والسكوُن له امتداْد         فى وحدتى والليُل داجٍ   

  اْدـــ  بين أجفان السُّه        والذآرياُت تلوح آسلى   

  ؤاْدـتئنُّ فى خفق الف        داُء ماضٍ  ما تزاُل     ـأص

  . وامتدادًا ً  ، جعل الحرآة الروحية أآثر ليناونرى من خالل مفهوم هذه األبيات أن ألف المد

 الحرآة الروحية قبل توقفها سلوآيًا     أما بالنسبة لمجيىء الياء قبل حرف الروى الدال ، فهو يطيل من             

  )٥٢٨(: حيث قوله 

  ى إلى ما أريْد ـــــ        وعاَق ُمضّيتقاذَف جسمى زحاٌم شديٌد    
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   )٥٢٩( من النور تـَروى الفؤاَد العميْد    ةٍ        ـــــــماذا أريُد سوى نهل

  دٍ مجيْد ــــــ بصمتٍ مبينٍ ووج  وى         ـــونظرةِ قربٍ تبُث اله

  . عل السلوآى ومن خالل اطالعنا على النص نجد أن الياء أعطت مساحة واسعة بين الروح والف

  . ونجد أن أقل الحروف ورودًا فى القوافى هى الثاء ، والراء ، والشين ، والطاء ، والغين 

ن     ان م زاى يخرج اء وال ة ، ألن الث ة الروحي ا التناسب الحرآ ة ألنه ذه الحروف قليل اءت ه د ج وق

م ،  ة الف زاى فمخرجه      " مقدم ا ال ا ،أم راف الثناي سان وأط رف الل ين ط اء ب رج الث نانى فمخ ا األس

ى                سان والحنك األعل ا وسط الل شين فمخرجه ا ال ذه الحروف تضعف من         )٥٣٠( "الصفيرى ، أم ، فه

ق   "الحرآة الروحية،  ا حرف الطاء   )٥٣١( "وأما الغين فمخرجها أدنى الحل ين طرف    " ، أم فمخرجه ب

ا       يم         "،  )٥٣٢("اللسان وأصول الثنايا العلي ا من حروف االستعالء والتفخ ذان   ، وصف  )٥٣٣( "وهم ات ه

ع          ال واس ى مج اج إل ة تحت ة الروحي روح ؛ ألن الحرآ الق لل ن االنط د م سمحا بمزي ان ال ت الحرف

ا ،فهى ب، لالنطالق  نفس وخياالته اق ال ى أعم اء األحاجة إل ى انتق شاعر إل دفع ال ذا ي اظ ذات  وه لف

  .للحرآة على نحو ما ذآرنا من قبل ً الحروف التى تتيح مجاال
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ى النجار ، ط          الخصائص : ابن جنى    )١( روت  (٢ ، تحقيق محمد عل  ١ج) ت ٠ دار الهدى د   :بي
   .  ٤٠،ص

رازى   )٢( اتم ال و ح ة: أب يض اهللا  -الزين ن ف سين ب ق ح ذانى  تحقي ب   ( الهم اهرة ، دار الكات الق
   .٨٣ ، ص١ج) م١٩٥٧العربى ، 

اح-٣ )٣( ين : ظ  الج ان والتبي سندوبى  -البي سن ال ق ح ة ،     ( - تحقي ة التجاري اهرة ، المكتب الق
   .  ٢٥٤، ص١ج ) ١٩٣٢

   .٨٩،ص ) م١٩٧٤االسكندرية منشآة المعارف ،  ( اللغة والحضارة: مصطفى منذور  )٤(
ورقى   )٥( سعيد ال ديث   : ال ى  الح شعر العرب ة ال ة ،    ( ٣ ، طلغ ضة العربي روت ، دار النه بي

   .٦٤،ص ) م١٩٨٤
اد  )٦( ود العق اس محم شاعرة: عب ة ال ة العصرية ، د ( اللغ شورات المكتب روت ، من ، )ت ٠بي

  ٨ص
شباب ، د       ( نظرية الشعر فى النقد العربى القديم     : عبد الفتاح عثمان     )٧( ، )ت٠مصر ، مكتبة ال

   .١١٩ص
ة صبيح   القا(  ، تحقيق عبد المتعال الصعيدى      سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجى     )٨( هرة ، مكتب

   .١٤١،ص) م١٩٦٩، 
اجنى  )٩( ازم القرط اء : ح راج األدب اج البلغاءوس ونس  منه ة ، ت د الخوج ق محم دار :  ، تحقي

   .٣١ ، ٣٠ م، ص١٩٦٦الكتب الشرقية ، 
   .٨٧ ، ص٢ج) م ١٩٣٢القاهرة ، مكتبة المقدس  ( ديوان المعانى: أبو هالل العسكرى  )١٠(
ر     قدامة   )١١( ن جعف د : ب شعر  نق ال مصطفى          ال ة الخانجى ، د       (  ، تحقيق آم اهرة مكتب ، )ت٠الق

   .٢١ص
ر     )١٢( سائر   : ابن األثي ل ال ة             المث دوى طبان د الحوفى وب اهرة ، نهضة مصر       (  ، تحقيق أحم الق

   .٢٤٠ ، ص١، ج)م١٩٦٢
   .٢٢٥  ، مرجع السابق: حازم القرطاجنى  )١٣(
  .  ٧١- ٧٠ ، ص١ ، جالبيان والتبيين: الجاحظ  )١٤(
ة     (  ،   الموقف والتشكيل الجمالى  أبو فراس الحمدانى ،   : النعمان القاضى    )١٥( القاهرة ، دار الثقاف

   .٣٩٥،ص)م١٩٨٢
ل    )١٦( سعودى   : يوسف نوف ة  " فى األدب ال ة داخلي ) م١٩٨٤الرياض ، دار األصالة    " ( رؤي

  .  ٣٦ص
   .٩٩، ص)م١٩٧٨ ، دار الثقافة القاهرة ( مدخل إلى علم الجمال األدبى: عبد المنعم تليمة  )١٧(
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ت ٠القاهرة ، دار الكتاب العربى ، د        ( قضايا النقد األدبى والبالغة   : محمد زآى العشماوى   )١٨(
   .٢٤١،ص) 

   .٤٢ ، ٤١ ، ص ديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى )١٩(
ة  : إشارة إلى قوله تعالى فى سورة النجم    ": فتدلى دنا" )٢٠( ه     ٩آي  عن الرسول صلى اهللا علي

  .  وهى منزلة فى القرب لم يبلغها سواه) ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى : ( وسلم 
م فى     ": عن اإلنسان    ٦آية:إشارة إلى قوله تعالى فى سورة الزمر      " : ثالث ظلمات" )٢١( يخلقك

   .بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق فى ظلماٍت ثالث 
   .   ٣٦ ، ص ديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٢٢(
ار " )٢٣( ى الغ ا ف زن  " ، " إذ هم ال تح ا اهللا ف ارة " معن ورة   إش ى س الى ف ول اهللا تع ى ق إل

صاحبه          :  "  خالل الحديث عن الهجرة      ٤٠آية:التوبة ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول ل
  .نورة بين مكة المكرمة والمدينة الم) ثور (والغار هو غار "  ال تحزن إن اهللا معنا 

   .١٠ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٢٤(
قلنا اهبطوا منها بعضكم     ٣٦   ، آية:إشارة إلى قوله تعالى فى سورة البقرة       " :  اهبطوا"  )٢٥(

   .لبعضٍ عدو
   .٤٥ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٢٦(
ة :إشارة إلى قوله تعالى فى سورة يس      " الشمس تجرى لمستقر  " )٢٧( شمس تجرى    و٣٨ آي ال

  لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 
اطر       : أجاج ملح )٢٨( الى فى سورة ف ه تع ة  :إشارة إلى قول ستوى البحران      " ١٢  :آي ا ي وم

  " غ شرابه وهذا ملٌح ُأجاجهذا عذب فرات سائ
  .   ١٧٤ ، صديوان مع اهللا:عمر األميرى  )٢٩(
ة        " :رْوٌح وريحان " )٣٠( الى فى سورة الواقع ه تع ى قول ارة إل ة  :إش رْوٌح ور ، ٨٩آي يحان  ف

  .وجنة نعيم 
: آية:الصافات  : الغائلة ، ما يغتال العقل، إشارة إلى قوله تعالى فى سورة            : الغول   : غول ال )٣١(

٤٧ ال فيها غوٌل وال هم عنها ُينزفون  .  
  .           ٢٩ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٣٢(
ذى   ١ آية: إشارة إلى قوله تعالى فى سورة اإلسراء   "سبحان الذى أسرى به   " )٣٣(  سبحان ال

    . أسرى بعبده ليًال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذى بارآنا حوله
   .٥٨ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٣٤(
  .ى وحقيقتى منح جوهر : حبا آنهى )٣٥(
  .آثيرًا عميمًا: غدقًا )٣٦(
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ا     ٣٧  آية: إشارة إلى قوله تعالى فى سورة آل عمران        "مريمى الرزق   "  )٣٧( آلما دخل عليه
دها ر    ا المحراب وجد عن د اهللا إن اهللا        زآري ذا قالت هو من عن ك ه ى ل ريم أن ا م ال ي ا ق زق

   .يرزق من يشاء بغير حساب 
   .٣٢، صديوان قلب ورب : عمر األميرى  )٣٨(
نجم             " سدرة  " "منتهى" )٣٩( ة   :سدرة المنتهى  إشارة إلى قوله تعالى فى سورة ال د  ١٤ آي عن

   .سدرة المنتهى
   .٤٠ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٤٠(
  . ادفع بالتى هى أحسن٣٤   ُفصلت آية: إشارة إلى قوله تعالى فى سورة : بالتى )٤١(
   .١٨، ص نجاوى محمدية ديوان: عمر األميرى  )٤٢(
الى فى سورة          ": علينا حقًا"  )٤٣( ه تع ة   : إشارة إلى قول روم آي ا نصر        ٤٧ ال ًا علين ان حق وآ

  .المؤمنين 
ة   : إشارة إلى قوله تعالى فى سورة     " : آنتم" )٤٤( ة أخرجت         ١١٠ آل عمران آي ر أم تم خي  آن

   .للناس 
  .الجدير الخليق : مؤنث قمين ، والقمين  : قمينة )٤٥(
   .٣٢ ، ص نجاوى محمديةديوان: عمر األميرى  )٤٦(
   إنا هللا وإنا إليه راجعون١٥٦ البقرة آية: إشارة إلى قوله تعالى فى سورة  ":رجوع" )٤٧(
   .٧٤ ، صديوان مع اهللا:عمر األميرى  )٤٨(
ى سورة:"أدسى" )٤٩( الى ف ه تع ى قول ارة إل ة: إش شمس آي واها١٠ -٧ال ا س  ٧ ونفس وم

   .١٠ وقد خاب من دساها ٩ قد أفلح من زآاها٨فألهمها فجورهاوتقواها
   .٧٨ ، صديوان مع اهللا:عمر األميرى  )٥٠(
الى فى سورة           "تجلى" )٥١( ه تع ة     :  إشارة إلى قول ل       ١٤٣ األعراف آي ه للجب ى رب ا تجل  فلم

    جعله دآًا وخر موسى صعقا 
   .١٢٣ ، صمع اهللا: عمر األميرى  )٥٢(
الى فى سورة     ":آشف الضر"  )٥٣( ه تع ة   :  إشارة إلى قول اء آي شفنا  ( ٨٤األنبي ه من   وآ  ماب

  ضر 
   .١٢٤ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٥٤(
ة   :  إشارة إلى قوله تعالى فى سورة"عين قلبى" )٥٥( سيروا فى األرض     ٤٦  الحج آي م ي  أفل

فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب               
  "التى هى فى الصدور

   .١٤٩ ،١٤٧ ، صديوان مع اهللا:  عمر األميرى -٥٦ )٥٦(
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   آال إنها لظى   )١٥المعارج آية: إشارة إلى قوله تعالى فى سورة  "يتلظى" )٥٧(
   .١٩، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٥٨(
رب " )٥٩( ت ال ور    "بي ى س الى ف ه تع ى قول ارة إل ور  إش ة : ة الن سموات    ٣٥آي ور ال اهللا ن

ا آوآب ذرى          واألرض مثل نوره آمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة آأنه
ار                يوقد من شجرة مبارآة زيتونة ال شرقية         م تمسسه ن و ل ا يضىء ول اد زيته وال غربية يك

يم        . نور على نور  يهدى اهللا لنوره من يشاء ويضرب اهللا األمثال للناس واهللا بكل شىء عل
ى      ى معن ر ف ن آثي سير اب ى تف اء ف ث ج وره   "حي ل ن سموات واألرض مث ور ال أن " اهللا ن

   . ٦٥ص:  تفسير ابن آثير . والقرآن فى صدره المؤمن يجعل اإليمان 
   .١٢٧ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٦٠(
إذا دخل العشر   :  إشارة إلى الحديث النبوى أن النبى صلى اهللا عليه وسلم قال           "اإلزار شد" )٦١(

  . ٧٨٨ ص- الجزء الثانى-صحيح مسلم: األواخر من رمضان جدَّ وشدَّ المئزر 
  .٤١ ، صديوان مع اهللا: ميرى عمر األ )٦٢(
   .٥٥ ، صديوان مع اهللا:عمر األميرى  )٦٣(
   .٧٧ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٦٤(
  . جمع ِخالبة وهى ما يسلب العقل  : الِخالبات )٦٥(
  . الشديد  : المرير )٦٦(
   .٩٩ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٦٧(
  .  الخدَّاع : خب )٦٨(
   .١١٠ ، صديوان مع اهللا: ميرى عمر األ )٦٩(
   .١٧ ،صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٧٠(
   .٢١ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٧١(
   .٢٤ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٧٢(
   .٣٠ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٧٣(
   .٣٣ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٧٤(
   .٤٩ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٧٥(
   .٣٠ ، صورب ديوان قلب:عمر األميرى  )٧٦(
   .٤٢ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٧٧(
   .٢١ ، صديوان أذان القرآن: عمر األميرى  )٧٨(
  .٢٨٦، ص )١٩٨٣بيروت دار العلم للماليين ، (  ،قضايا الشعر المعاصر: نازك المالئكة  )٧٩(
   .١٧ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٨٠(



 ٢١٧

   .٣١ ،صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٨١(
   .٤١ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٨٢(
   .٣٤ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٨٣(
   .١٣ ، صقلب ورب: عمر األميرى  )٨٤(
   . ٦٣ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٨٥(
   .٦١ ، صديوان نجاوى محمدية: ميرى عمر األ )٨٦(
  .المرجع والملجأ  :الموئل )٨٧(
ا      : نيرى )٨٨( د     : المراد من النير هن ل والقي ور                . الُغ ة الث ا رقب رن به ر فى األصل خشبة تق والني

  .لجر المحراث 
   .٥٠ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٨٩(
  .الخالص الصافى  : القراح )٩٠(
  . النقى البيِّن :  الصراح )٩١(
  .تاه وأشرف على الهالك  : طاح )٩٢(
   .٥٢ ، صمع اهللا ديوان: عمر األميرى  )٩٣(
   .٢٨ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٩٤(
   .٨ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٩٥(
   .١٢ ، ١١ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٩٦(
  .لتائه المتحير ا: السادر  : سادر )٩٧(
  .نفد  : عيل )٩٨(
   .١٥٠ ، ١٤٧ ، ١٤٦ ، ص ديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٩٩(
  .١٥٦ - ١٥٣ ، ص ديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٠٠(
   .٤٢ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٠١(
   .١٢٣ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٠٢(
   .٧١- ٧٠ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٠٣(
  .  َمن ُولد معك : اللدات جمع لدة  : لداتى )١٠٤(
   .٥٢ ، صديوان أذان القرآن: عمر األميرى  )١٠٥(
   .٣٧ ، صديوان أذان القرآن: عمر األميرى  )١٠٦(
    .٩٧ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٠٧(
    .١٢٠ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٠٨(
   .٢٧٩ ، ص٢المثل السائر ، ج: ابن األثير  )١٠٩(



 ٢١٨

   .٤٢ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١١٠(
   .٤٤ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١١١(
   .٤٥ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١١٢(
   .٥٠ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١١٣(
  .        نتوجه إليه دون سواه  : به نفنى )١١٤(
   .٥٢ ، صديوان مع اهللا: رى عمر األمي )١١٥(
   .  ٥٣ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١١٦(
   .٥٩ ، صديوان مع اهللا:عمر األميرى  )١١٧(
   . ١٢٨ ، صديوان مع اهللا:عمر األميرى  )١١٨(
   .١٩ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )١١٩(
  . ١٥٠م ، ص١٩٤٨ـ  ه١٤٠٥ – الطبعة الثانية - البالغة فن -عبد القادر حسين )١٢٠(
انى  خالصة  –الحسن بن عثمان بن حسين المفتى   )١٢١( ادر   - د– تحقيق ودراسة   –  المع د الق  عب

   .٢٣٠ المملكة العربية السعودية ، ص– الناشرون العرب –حسين 
وان  )١٢٢( ان عل وان ونعم د عل ات: محم ه  دراس رآن وعلوم ى الق ـ ١٤٢٦ ،٣ ،طف  م ٢٠٠٥ -ه

   .٤٢ ،٤٠ص،
   .٦١ ، صديوان مع اهللا: األميرى عمر  )١٢٣(
   .٦٧ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٢٤(
  .١١٣، ص ديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٢٥(
   .٦٩ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٢٦(
   .٩٣ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٢٧(
  .٩٧ ، صاهللا ديوان مع: عمر األميرى  )١٢٨(
   .٩٨ ، صديوان مع اهللا: رى عمر األمي )١٢٩(
  .١٠٥ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٣٠(
  .١٠٦ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٣١(
   .١٤٤ ،١٤٣ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٣٢(
   .٣٤ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )١٣٣(
   .٣٩ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )١٣٤(
  .خبت وانطفأت  : آَبَت )١٣٥(
   .٢١ ، صديوان أذان القرآن: عمر األميرى  )١٣٦(
   .٢٤ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )١٣٧(



 ٢١٩

   .٥٩ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )١٣٨(
   .٦٢ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )١٣٩(
   .٦٢ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٤٠(
   .٦٣ ، صديوان مع اهللا: األميرى عمر  )١٤١(
   .٨٠ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٤٢(
   .٨٤ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٤٣(
   .٨٧ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٤٤(
   .٩٤، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٤٥(
   .٣٠ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )١٤٦(
  . طال عليه الزمن : زمن أ : أزمنت )١٤٧(
  .الحدة : الشرة : ِشّرَته )١٤٨(
   .  ١٨٧ ، ديوان أذان القرآن: عمر األميرى  )١٤٩(
   . ١٣٠ ص-٢ ج– دار الفكر –، نحوها وصرفها المرجع فى اللغة العربية -على رضا  )١٥٠(
   .١٥ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )١٥١(
   .   ٢٢ ، صبديوان قلب ور:عمر األميرى  )١٥٢(
   .٣١ ، ديوان قلب ورب:عمر األميرى  )١٥٣(
   .٦١ ، صنجاوى محمدية ديوان:عمر األميرى  )١٥٤(
   .٢٩ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )١٥٥(
  " .ألوان طيف"إشارة إلى ديوان الشاعر  :شاعر األلوان يا طيف السنا )١٥٦(
   .٤٤ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )١٥٧(
   .١٨٣ ، صديوان مع اهللا:عمر األميرى  )١٥٨(
   .١٢٠ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٥٩(
   .٥٨ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )١٦٠(
   .١٧ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )١٦١(
   .٨١ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٦٢(
  . ٩٨ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٦٣(
  .٨ ،صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )١٦٤(
   .٢١ ،صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )١٦٥(
  .الفجر والتطلع إلى السمو  : الطِّماح )١٦٦(
   .٢٥ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )١٦٧(



 ٢٢٠

  .آناية عن ضجيج الحجيج : التقوى  : ضجة )١٦٨(
   .١٠٧ ، صآنديوان أذان القر: عمر األميرى  )١٦٩(
   .١٢٨ ، صديوان أذان القرآن: عمر األميرى  )١٧٠(
   .١٤١ ، صديوان أذان القرآن: عمر األميرى  )١٧١(
   .٧٩ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٧٢(
   .١٢٣ ،صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٧٣(
   .١٨١ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٧٤(
  .١٨ ، صان قلب وربديو: عمر األميرى  )١٧٥(
  .سريعًا  : بدارا )١٧٦(
   .١٧ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )١٧٧(
   .٤٩ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )١٧٨(
  .يتدافع بى : يهصرنى  )١٧٩(
  . عطرًا فواح  : أريج )١٨٠(
ا صحيح ، وال                  : أخال )١٨١( ا وآالهم اس بفتحه زة ، والقي تح ألطف فى      الدارج إخال بكسر الهم ف

  . الشعر 
   .٣٠ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )١٨٢(
  الفساد   : الدخل )١٨٣(
  . المهمل الساقط من التكليف  : السدى )١٨٤(
  . الرخاء وسعة العيش : البلهنية  : بلهنية )١٨٥(
   .١٧٣ ،١٧٢ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٨٦(
ا )١٨٧( ر  : أثيره ادة ال ت: األثي صوت م داد ال ون امت سام ، ويك ل األج وزن ، تتخل ت ال ع تح ق

  .      والحرارة بواسطة تموجاتها 
   .٦٧ ، صديوان مع اهللا:عمر األميرى  )١٨٨(
   .                                ٦٦ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى )١٨٩(
   .١٥ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )١٩٠(
  . هرًاظا : ناجمًا )١٩١(
  .                                                       التعب : الألى )١٩٢(
  . يلوح عليه االبتسام : يفتر )١٩٣(
   .١٦ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )١٩٤(
   .٤٢، صديوان قلب ورب:عمر األميرى  )١٩٥(



 ٢٢١

    .٨٢ ، صديوان مع اهللا:  عمر األميرى  )١٩٦(
  . اإلبطاء  : الريث )١٩٧(
  .٥٣ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )١٩٨(
   .١٢٠ ، صاهللا ديوان مع:عمر األميرى  )١٩٩(
   .١٣٤ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٢٠٠(
   .١٦ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٢٠١(
   .١٩ ،صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٢٠٢(
   .١٣١ ، ص٣، ج : الحيوان: الجاحظ  )٢٠٣(
   . ١٤ ، صالشعر نقد:قدامة بن جعفر  )٢٠٤(
اهر الجرجانى    )٢٠٥( د الق قأسرار البالغة  : عب اآر، ط  :  ، تحقي د ش ود محم دة ، ٣محم ة :ج مطبع

   .١٢٧م ،   ص١٩٩٢المدنى ، 
                    . ٣١٥، ص)م١٩٧٨دار المعرفة للطباعة والنشر ،(،دالئل االعجاز: عبد القاهر الجرجانى  )٢٠٦(
ى     )٢٠٧( يق القيروان ن رش ه    : اب شعر أدب ن ال ى محاس دة ف ده العم روتونق ل ، : ، بي دار الجي

   .٧٤ ، ص١ج، ١٩٧٢
   .١٢٠المرجع السابق  ،ص :البلغاء منهاج:  القرطاجنى  )٢٠٨(
   .٨٩ ، صالسابق:  القرطاجنى  )٢٠٩(
اعى   )٢١٠( اهر الرب د الق صورة: عب ام  ال ى تم عر أب ى ش ة ف وك ،  (  الفني ة اليرم األردن ، جامع

   .١٤،ص) م ١٩٨٠
ة   )٢١١( ى هدي د عل ديوانيين  : محم عر ال ى ش صورة ف ة ،    (ال ة الفني صر ، المطبع ،  )م١٩٨٤م

   .٤٧ص
ستانى   )٢١٢( ة: صبحى الب ة الفني شعرية فى الكتاب صورة ال روت، دار الفكر ، ( ال ، )م ١٩٨٦بي

   .٢٢ص
ة            :  اسماعيل   عز الدين  )٢١٣( ة والمعنوي ضاياه وظواهره الفني ى المعاصر ق  ،  ٣ ، ط  الشعر العرب

   .١٤٣ م، ص١٩٧٦دار الفكر العربى ، : بيروت
اب  ( ترجمة أسعد حليم  ،  ضرورة الفن : آرنست فيشر    )٢١٤( القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكت

   .٣٨، ص )١٩٧١، 
   .١٩٣،ص) م ١٩٧١بيروت ، دار المكشوف (  تمهيد فى النقد الحديث: روز غريب  )٢١٥(
          .١٤٠، ص)م ١٩٦٧بيروت ، دار الكتاب اللبنانى ،  (٢ ،طفن الوصف: إيليا حاوى  )٢١٦(
ى الحديث     : محمد غنيمى هالل      )٢١٧( د األدب ة ،          ( ٤ ط  ، النق اهرة ،دار النهضة العربي  ١٩٦٩الق

   .١٣٢،ص)م



 ٢٢٢

ديع   )٢١٨( د الب ى عب ب اللغ: لطف ألدبالترآي صرية   ( وى ل ضة الم اهرة ، دار النه  ) م١٩٨٠الق
   .١٣،ص

صفور   )٢١٩( ابر ع ى    : ج دى والبالغ راث النق ى الت ة ف صورة الفني ارف   ( ال صر ، دار المع م
   .١٣،ص ) م١٩٨٠

ة    : على عشرى زايد     )٢٢٠( وم          (بناء القصيدة العربية الحديث ة دار العل اهرة ، مكتب ،  )م١٩٧٩الق
   .٧٩ص

ارف  مصر  ( الصورة الفنية فى شعر دعبل الخزاعى:  زايد على أبو  )٢٢١( ،  )م١٩٨٣، دار المع
   .٢٥٠ص

  .٥٧ ، صديوان مع اهللا:عمر األميرى  )٢٢٢(
  .٥٥ ،صديوان نجاوى محمدية:عمر األميرى  )٢٢٣(
  . نظر وثبت نظره : تفرس  : يتفرس )٢٢٤(
  .٥٤ ، صديوان مع اهللا:عمر األميرى  )٢٢٥(
  .٥٥ ، صديوان مع اهللا : عمر األميرى )٢٢٦(
  . ٦٤ ،صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٢٢٧(
  . ٤٩ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٢٢٨(
  .١٠ ،صديوان نجاوى محمدية:عمر األميرى  )٢٢٩(
 .٦٧ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٢٣٠(
 . ٩٠ ص ،ديوان مع اهللا:عمر األميرى  )٢٣١(
 . ٢١ ص ،ان نجاوى محمديةديو:عمر األميرى  )٢٣٢(
 . وهو الرجل المرفوع الرأس مجدًا واعتزازًا  : الصِّيد )٢٣٣(
 . ٣٥ ،صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٢٣٤(
 .  الظمأ : األوام  : أوامى )٢٣٥(
 . مادة تكوينه األولى : هيولى الشىء  : هيولى )٢٣٦(
  . ٥٦ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٢٣٧(
 . ٥١ ص ،ديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٢٣٨(
  . ٧٢ ،٧١ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٢٣٩(
 . الذهب  : الُنضار )٢٤٠(
 . ٨٨ ، صديوان مع اهللا: األميرى عمر  )٢٤١(
 . ١١٧ ص ،ديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٢٤٢(
  .١٢ ،صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٢٤٣(



 ٢٢٣

 . ١١ ، صديوان قلب ورب: األميرى عمر  )٢٤٤(
 البغضاء : الِقلة  : قلة )٢٤٥(
 .١٣٧ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٢٤٦(
  .  ١٧٤- ١٧٢ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٢٤٧(
 . ٢١ ،صديوان أذان القرآن: ميرى عمر األ )٢٤٨(
  .٤٥ ،٤٤ ، صديوان مع اهللا: يرى عمر األم )٢٤٩(
  . ٢٢٠ ، صلتراث النقدى والبالغىالصورة الفنية فى ا: عصفور جابر  )٢٥٠(
 ٢ ، ط  صقر  شرح السيد أحمد   ،تأويل مشكل القرآن  محمد بن عبد اهللا بن مسلم ،        : ابن قتيبة    )٢٥١(

 .١٣٥ ،  ص١٩٧٣دار التراث ، : ، القاهرة 
  .١٣٥ ،ص١ج : البيان والتبيين: الجاحظ  )٢٥٢(
ة ،     –بيروت   ( – محمد محى الدين عبد الحميد       –حقيق  ت : الموازنة: اآلمدى   )٢٥٣(  المكتبة العلمي

  .٢٣٤،ص ) م١٩٤٤
اهر الجرجان -٢٥٣ )٢٥٤( د الق ـ عب ل: ى ـــ ـاإلعج دالئ ة للط ( – ازــــــ شر  دار المعرف ة والن  باع

  .٥٣، ص) م ١٩٧٨
  . ٦٤ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٢٥٥(
  . ١١٦ ، ص اهللاديوان مع: عمر األميرى  )٢٥٦(
  . ١٥  ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٢٥٧(
  .٣١ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٢٥٨(
  .٣١، صديوان قلب ورب :  عمر األميرى  )٢٥٩(
  . ٢٥ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٢٦٠(
 ٢٨ : اآلية ،الرعدسورة  )٢٦١(
  .٩١ ، صم١٩٧٧ مصر ، –،دار المعارف  ٣ط ،أدب المهجر: عيسى الناعورى  )٢٦٢(
  . ١٢ ،صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٢٦٣(
 .١٧ ، صذان القرآنديوان أ: عمر األميرى  )٢٦٤(
: دار المتنبى  : قطر  ( المتنبى ،  دراسة فى شعر      : الصوت والصدى   : ماهر حسن فهمى      )٢٦٥(

 . ٧،ص) م١٩٩١
ى  )٢٦٦( يق القيروان ن رش ده  : اب ه ونق شعر أدب ن ال ى محاس دة ف روت ( العم ل : بي دار الجي

 .٢٨٦ ، ص١، ج) م١٩٧٢،
 . ١٠٧ ، صنقد الشعر: قدامة بن جعفر  )٢٦٧(
 . ١٨٨، صمرجع سابق  : الصورة الفنية فى التراث النقدى والبالغى: جابر عصفور  )٢٦٨(



 ٢٢٤

 . ٢٩٤ ، ص٢ ، جالعمدة: ابن رشيق  )٢٦٩(
 .  ٨٤ ، ص٤ ، جالبيان والتبيين  ،الجاحظ )٢٧٠(
  . ٩٦ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٢٧١(
  . ٩٩ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٢٧٢(
                                         .                                       ٩ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٢٧٣(
   .               ١١ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٢٧٤(
   .٣٢ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٢٧٥(
  . ناظرة  : رانية )٢٧٦(
   . ٣٥ ، صجاوى محمديةديوان ن: عمر األميرى  )٢٧٧(
   .  ٣٤، ص ديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٢٧٨(
   .    ٦٠ ، صديوان نجاوى محمدية:  عمر األميرى  )٢٧٩(
   . ٥٧ ، صدالئل اإلعجاز: عبد القاهر الجرجانى  )٢٨٠(
  . ٥٢ص : المرجع السابق )٢٨١(
   .  ٣١ ، صورب ديوان قلب: عمر األميرى  )٢٨٢(
   . ٢٦ ، صديوان قلب ورب: ألميرى عمر ا )٢٨٣(
   . ١٩ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٢٨٤(
   . ١٢ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٢٨٥(
  .   ٣٦ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٢٨٦(
  .٤١ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٢٨٧(
  .    نمت وزادت  : زآت )٢٨٨(
   . ١٢ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٢٨٩(
   . ٤٤٥ ، صالنقد األدبى: محمد غنيمى هالل  )٢٩٠(
ة  )٢٩١( دوى طبان ى: ب د األدب ى النق رة ف ارات المعاص اهرة(  ، ٢ ، طالتي و : الق ة األنجل مكتب

   . ٣٠٤، ص) م ١٩٧٠المصرية، 
   . ٧٧ ، ص٢، ج) م١٩٨٢دار الكتاب العربى ، : بيروت ( ، العقد الفريد: ابن عبد ربه  )٢٩٢(
شعر   :  إبراهيم أنيس    )٢٩٣( اهرة   (  ،   ٥ ، ط  موسيقى ال و المصرية ،        : الق ة األنجل ، )م١٩٨١مكتب

   .١٧ص
   . ٤٨٦ ، صالنقد األدبى: محمد غنيمى هالل  )٢٩٤(
ة النهضة المصرية ،     : القاهرة  ( ،  ٨ ، ط  أصول النقد األدبى  : أحمد الشايب    )٢٩٥( ، )م١٩٧٣مكتب

   .  ٣٠٢ص



 ٢٢٥

ة ،   ) م١٩٦٣بغداد مطبعة أسعد ،     ( ،  ٢ ، ط  الطرب عند العرب  : الكريم العالف   عبد   )٢٩٦( المقدم
  . ص ظ 

   .  ٣١٥ – ٣١١ ، ص٢، جالعمدة: ابن رشيق  )٢٩٧(
   . ١٠٩ ، ص٩م، ج١٩٢٩دار الكتب المصرية ، : ، مصراألغانى:أبو فرج األصفهانى  )٢٩٨(
 : ين ، ورد البيت على النحو التالى  سيد حنفى حسن– تحقيق  :ديوان حسان بن ثابت  )٢٩٩(

  .٢٨٠،ص . إن الغناء لهذا الشعر مضمار  تغن فى آل شعر أنت قائله            
ويهى   )٣٠٠( د الن اهلى : محم شعر الج ه ،    ال ته وتقويم ى دراس نهج ف اهرة (  ، م ة :الق دار القومي

   .٣٩، ص١، ج) ت .للطباعة والنشر ،د
   . ٢٤٥ ، ص٢ ، جالخصائص: ابن جنى  )٣٠١(
   . ١٥٠، ص١ ، جالمثل السائر: ابن األثير  )٣٠٢(
اجى    )٣٠٣( نان الخف ن س صاحة : اب ر الف روت ب( ، ١ ، طس ة ،  : ي ب العلمي ،  )م١٩٨٢دار الكت

  . ٥٥ص
ة  )٣٠٤( نعم تليم د الم ال: عب م الجم ى عل داخل إل ى م اهرة األدب ة ، : ، الق  م، ١٩٨٧دار الثقاف

   . ١١٩ص
روت (،٢،ط قضايا الشعر فى النقد األدبى    :  الرحمن   إبراهيم عبد  )٣٠٥( ودة     : بي ، )١٩٨١، دار الع

   . ٣٦ص
   ٢٣٢ ، صالصنعة الفنية فى شعر المتنبى: صالح عبد الحافظ  )٣٠٦(
   . ٦١ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى )٣٠٧(
   . ٥١ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٣٠٨(
   .٥٥ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٣٠٩(
   . ٢٢ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٣١٠(
   .١٦٨- ١٦٧ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٣١١(
   . ٩٤، ص ديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٣١٢(
   . ٨ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٣١٣(
  . المتفرد فى مكانته : الفذ  : فذًا )٣١٤(
  . سأله اإلنسان ويطلبه ما ي: السؤل  : سؤله )٣١٥(
   . ١٢ ،صديوان قلب ورب:  عمر األميرى  )٣١٦(
   . ٢١، صديوان أذان القرآن: عمر األميرى  )٣١٧(
  .١٥، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٣١٨(
  . المسافة  : البون )٣١٩(



 ٢٢٦

  . المشتد المحرق  : العج )٣٢٠(
  . ضعف  : أهمى )٣٢١(
  .٥٩ ، صوى محمديةديوان نجا: عمر األميرى  )٣٢٢(
  . أسفر فأنار : بلج الصبح بلوجًا  : منبلجى )٣٢٣(
  . حار وتردد  : عمه )٣٢٤(
  . الطريق المستوية  : جدد )٣٢٥(
  . سار من أول الليل : أدلج  : أدلجا )٣٢٦(
  . سكت لحيرة أو انقطاع حجة  : أبلس )٣٢٧(
   .   ٩١ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى   )٣٢٨(
  . جمع عقبة وهى المرقى الصعب  : عقابال )٣٢٩(
   . ١٢١ ،صديوان مع اهللا:  عمر األميرى  )٣٣٠(
  . الظمأ : األُ وام  : ماأو )٣٣١(
  . الخالء والفراغ  : الخواء )٣٣٢(
   .٤٩ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٣٣٣(
  .  مرسالت الدمع  : سواجم )٣٣٤(
  . الفحش  : الخنى )٣٣٥(
   .٨٣ ، صديوان مع اهللا:  األميرى عمر )٣٣٦(
   . ٤٩ ، صمع اهللا ديوان: عمر األميرى  )٣٣٧(
   .٥٤، صاهللا مع ديوان:عمر األميرى  )٣٣٨(
   .٥٩، صديوان مع اهللا:عمر األميرى )٣٣٩(
   . ٦٣، ص ديوان مع اهللا :عمر األميرى   )٣٤٠(
   .٧٢ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى   )٣٤١(
   .٧٦ ،صديوان مع اهللا: يرى  عمر األم )٣٤٢(
   .١٠ص ،ديوان قلب ورب: عمر األميرى   )٣٤٣(
  .١٠ص ،ديوان قلب ورب: عمر األميرى   )٣٤٤(
   .١٠ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٣٤٥(
   . ٩ ، صديوان قلب ورب:  عمر األميرى  )٣٤٦(
   . ٢٤ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى )٣٤٧(
   . ٤٢ ، صديوان نجاوى محمدية: ميرى عمر األ )٣٤٨(
   . ٤٦ ، صنجاوى محمدية ديوان: عمر األميرى )٣٤٩(



 ٢٢٧

   . ٤٦ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى )٣٥٠(
   . ٢٠ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٣٥١(
   .٢٠ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٣٥٢(
   . ٢٥ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى  )٣٥٣(
   . ٧٨ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى   )٣٥٤(
   . ١٠٥ ، صديوان مع اهللا: عمراألميرى   )٣٥٥(
   . ٣٣ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى   )٣٥٦(
    .٩٥ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى   )٣٥٧(
    .         ١٦اللغة الشاعرة ،ص: عباس العقاد  )٣٥٨(
       .١١٠ ، صوان مع اهللادي: عمر األميرى  )٣٥٩(
   .١٣٨، ١٣٧، ١٣٦ ، ص ديوان مع اهللا:عمر األميرى   )٣٦٠(
   .١٧٣ ،ص١ج ، العمدة: ابن رشيق )٣٦١(
   .٦٠ ، صنقد الشعر: قدامة بن جعفر  )٣٦٢(
   . ٢٨٤ ، صمنهاج البلغاء: حازم القرطاجنى  )٣٦٣(
   . ٩٧ ، صالمثل السائر: ابن األثير  )٣٦٤(
   .٨٧، ص) م١٩٧٧دار الثقافة ، : القاهرة (  ، التفعيلة والتراث شعر:  القاضى النعمان )٣٦٥(
   . ٤٨ ،صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٣٦٦(
   . ٥١ص ، ديوان مع اهللا: عمر األميرى   )٣٦٧(
   . ٥٣ص، ديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٣٦٨(
   .٥٦ص ، ديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٣٦٩(
   . ٦٢ص ، ديوان مع اهللا: ميرى  عمر األ )٣٧٠(
   .   ٩٧ص ، ديوان مع اهللا: عمر األميرى   )٣٧١(
   . ١٢ ، صموسيقى الشعر: ابراهيم أنيس  )٣٧٢(
د   )٣٧٣( اء عي ى   : رج شعر العرب ى ال يقى ف د الموس كندرية (  ، التجدي ارف ،  : اإلس شأة المع من

   .  ٩ص، ) م١٩٨٧
ل يوسف       )٣٧٤( د الجلي ى  موسيقى  : حسنى عب شعر العرب اهرة  (  ، ال ة    : الق ة المصرية العام الهيئ

   . ١٥، ص) م١٩٨٩للكتاب ، 
   . ١٣٤ ،ص١العمدة ، ج: ابن رشيق )٣٧٥(
دار الكتب  : بيروت (  ، تحقيق عباس الساتر ،     عيار الشعر  ) :محمد العلوى   ( ابن طبا طبا     )٣٧٦(

   .٢١، ص) م١٩٨٢العلمية ، 



 ٢٢٨

   . ٢٦٦ ص،بلغاءمنهاج ال: حازم القرطاجنى  )٣٧٧(
   . ١١ ، صعيار الشعر: ابن طباطبا  )٣٧٨(
شعر         : ابن رشد    )٣٧٩( الم          تلخيص آتاب أرسطو طاليس فى ال ليم س د س اهرة   (  ،تحقيق محم : الق

   . ٢١١، ص) م١٩٧١المجلس األعلى للشؤن األآاديمية ،
   . ٢٣٢ ،صالسابق )٣٨٠(
ويهى   )٣٨١( د الن اهلى :   محم شعر الج ته ال نهج دراس ه ،  ،م اهرة (  وتقويم ة  : الق دار القومي ال

   . ٦١ ، ص١، ج)للطباعة والنشر 
   . ١٧٧، صموسيقى الشعر : إبراهيم أنيس  )٣٨٢(
   . ١٥٢م ،  ص١٩٧٦دارالمعارف :  ، القاهرة ٥ ،طفى النقد األدبى: شوقى ضيف  )٣٨٣(
   . ١٧٧ ، صفى موسيقى الشعر:   إبراهيم أنيس  )٣٨٤(
روت     التفسير النفسى لألدب  : عيل  عز الدين إسما   )٣٨٥( ة ،         :  ، بي ودة ، دار الثقاف م ١٩٦٢دار الع

   .    ٥٢، ص
د           : حسنى عبد الجليل يوسف      )٣٨٦( نقلها فى آتابه موسيقى الشعر العربى عن آتاب مبادىء النق

   . ١٩٤ ، صاألدبى لريتشارد
   . ٢٨٥ ، ص٣، ج) ت . ، دالمكتبة التجارية الكبرى: القاهرة (  ، وحى القلم: الرافعى  )٣٨٧(
ى         : على يونس    )٣٨٨( شعر العرب اب ،          – نظرة جديدة فى موسيقى ال ة للكت ة المصرية العام  الهيئ

   . ١١٤م ، ص١٩٩٣
   .  ١١٥ ، صالمرجع السابق )٣٨٩(
شر        : ، بيروت    علم العروض والقافية  : عبد العزيز عتيق     )٣٩٠( ة للطباعة والن دار النهضة العربي

   .٨٠، ص
ب   )٣٩١( د اهللا الطي ناعتها   : عب رب وص عار الع م أش ى فه د إل زء األول ، طالمرش  ، ٤ ، الج

وم  رون م ١٩٩١الخرط ابعون    : ،الناش شر ، الط وم للن ة الخرط ة  :جامع ة جامع مطبع
   .١٥٨الخرطوم ، ص

   .٢٢- ٢١ ، صديوان نجاوى محمدية: عمراألميرى  )٣٩٢(
  . القيد  : الُغل )٣٩٣(
  . لرزاح ، الذى يثقل على الكاهل حمله العبء ا : الرزاح )٣٩٤(
  . أفسد وأغوى  : دّسى )٣٩٥(
  . خمر  : ُسالف )٣٩٦(
  . الغزير  : الثر )٣٩٧(
  . الخالص الصافى  : القراح )٣٩٨(



 ٢٢٩

   .١٥٨ ، صمرجع سابق: عبد اهللا الطيب  )٣٩٩(
   . ٣٦ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٤٠٠(
   . ١٠٨ ، صمرجع سابق: على يونس  )٤٠١(
   .٢٥ ،صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٤٠٢(
  .الكرم والعطاء  : الجدا )٤٠٣(
  .آناية عن ضجيج الحجيج  : ضجة )٤٠٤(
   . ١٠٩ص،مرجع سابقعلى يونس ، )٤٠٥(
   .١٠٠ ،صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٤٠٦(
   . ٣٨٣ ، صمرجع سابق: عبداهللا الطيب  )٤٠٧(
   .٤١ ، صديوان مع اهللا: ى عمر األمير )٤٠٨(
   . ١١٤ ، صمرجع سابق: على يونس  )٤٠٩(
   .٥١ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٤١٠(
   .١١٤ ،صمرجع سابق: على يونس  )٤١١(
   . ٥٤ ، صديوان مع اهللا: عمر األميرى )٤١٢(
   . ١١٤ ، صمرجع سابق: على يونس  )٤١٣(
  . ٢٨ ، صورب ديوان قلب: عمر األميرى )٤١٤(
  .المهيض ، المنكسر  : مهيضًا )٤١٥(
   . ١٠٣ ، صسابق مرجع: على يونس  )٤١٦(
   .  ٤٦ ، صديوان قلب ورب: عمر األميرى )٤١٧(
   .                          ١٠٣ ،صمرجع سابق:على يونس  )٤١٨(
   . ٦٣ ، صديوان مع اهللا: عمراألميرى )٤١٩(
   .                           ١٨٢ ،صمرجع سابق:عبد اهللا الطيب  )٤٢٠(
   . ٤١ ، صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٤٢١(
  . البحر المتدافع الموج : الخضم  : خضم )٤٢٢(
  . السراب : اآلل والهال  :آل )٤٢٣(
  .القلب : الَجنان  : َجنانى )٤٢٤(
   . ١٠٥ ، صسابق مرجع: على يونس  )٤٢٥(
   .٢٧ ، صمحمديةديوان نجاوى عمر األميرى  )٤٢٦(
   . ١٠٦ ، صمرجع سابق: على يونس  )٤٢٧(
   . ٤٨ ،صنجاوى محمدية ديوان: عمراألميرى  )٤٢٨(
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  .    امتألت وضاقت بالناس لكثرتهم  : اآتظت )٤٢٩(
   .                   ١٠٦، صمرجع سابق : على يونس  )٤٣٠(
   . ٢٧ ، صديوان نجاوى محمدية: عمراألميرى  )٤٣١(
   .١١٢، صمرجع سابق: ى يونس عل )٤٣٢(
                      .١١١ ، صمرجع سابق: على يونس  )٤٣٣(
   . ١٢١ ، صمرجع سابق: عبد اهللا الطيب  )٤٣٤(
اهرة  (  ، ٢تحقيق عونى عبد الرؤوف ، ط     : آتاب القوافى : التنوخى   )٤٣٥( ة الخانجى ،   : الق مكتب

   . ٦١ -٥٩،ص ) م١٩٧٨
   . ٢٤٦ ، صسيقى الشعرمو: إبراهيم أنيس  )٤٣٦(
   . ١٥١ ، ص١ ، جالعمدة: ابن رشيق  )٤٣٧(
رؤوف    )٤٣٨( د ال ى عب د عرب ة  : محم وات اللغوي ة واألص اهرة ( ، القافي انجى ،  : الق ة الخ مكتب

   .٩،ص)م١٩٧٧
   . ٢٧١ ، منهاج البلغاء: حازم القرطاجنى  )٤٣٩(
زى  )٤٤٠( وافى: التبري روض والق ى الع وافى ف ر ال ق عم اوة ، ط ، تحقي دين قب ى وفخر ال  ٣يحي

   .  ١٤٩، ص)م١٩٧٩دار الفكر ، : دمشق (،
ول سالم  )٤٤١( د زغل ديث: محم ى الح د األدب ات رواده ، طالنق اهرة ( ، ٤ ، أصوله واتجاه : الق

   . ٦٩، ص )م١٩٦٩دار النهضة العربية ،
دوى   )٤٤٢( د ب رب   : محم د الع ى عن د األدب اهرة (  ، أسس النق ص : الق ضة م ة دار نه ر للطباع

   . ٣٤٦، ص) م١٩٧٩والنشر ، 
فاء خلوص  )٤٤٣( ة    :ىص شعرى والقافي ع ال ن التقطي داد (  ، ف ة ال : بغ شورات مكتب ى ، من متنب

   . ٢١٥، ص) م١٩٧٧
   .٢١٦ص : السابق )٤٤٤(
   .٣٦ ، صديون نجاوى محمدية:عمراألميرى  )٤٤٥(
   .١٤ ، صديوان قلب ورب: عمراألميرى  )٤٤٦(
   . ١٠٦ ، صآتاب القوافى: التنوخى  )٤٤٧(
   .٦٥ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٤٤٨(
  .  استأصلتهم : اخترمت المنية القوم  : اخترام )٤٤٩(
  .خازن الجنة  : رضوان )٤٥٠(
  . خازن النار  : مالك )٤٥١(
  . النعم  : اآلالء )٤٥٢(
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  .  اع الخِد : ِخالبة )٤٥٣(
   . ٣٤ص ، ديوان مع اهللا:عمر األميرى  )٤٥٤(
   .٤١ ،صديوان نجاوى محمدية: عمر األميرى  )٤٥٥(
   .١٢١ ،صديوان مع اهللا: عمر األميرى  )٤٥٦(
   . ٢١٦ ، صفن التقطيع:  صفاء خلوصى  )٤٥٧(
   .   ٤٢ ،صديوان نجاوى محمدية:عمراألميرى  )٤٥٨(
  . ٢٨ صديوان قلب ورب:عمراألميرى  )٤٥٩(
   .٣٤ صديوان قلب ورب:عمراألميرى  )٤٦٠(
   .٨٦ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٤٦١(
   .  ٤٢ ،صديوان قلب ورب:عمراألميرى  )٤٦٢(
  . العطش  : صدى )٤٦٣(
 . الجوع : الطوى  : ِطوى )٤٦٤(
   .٣٧،ص) ت.دار صادر ، د: بيروت (، ) اللزوميات ( لزوم ما ال يلزم : المعرى  )٤٦٥(
   .٨٠ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٤٦٦(
   . ٣٢ ، صديوان نجاوى محمدية:عمراألميرى  )٤٦٧(
   . ٦٠ ، ص١ ، جالسائر المثل: ابن األثير  )٤٦٨(
   . ٢٩٠ ، صالمتنبى الصنعة الفنية فى شعر: صالح عبد الحافظ  )٤٦٩(
سكرى )٤٧٠( الل  (الع و ه صناعتين) : أب ة ، ط  ال د قميح ق مفي روت( ، ٢ ، تحقي ب : بي دار الكت

   .   ١٣٩ص) م١٩٨٤العلمية ، 
   . ٩٧، ص) م ١٩٠٤مطبعة الهالل ، : مصر  ( مقدمة اإللياذة: سليمان البستانى  )٤٧١(
   .٣٧ صديوان قلب ورب:عمراألميرى  )٤٧٢(
  . الجزع واشتداد الخوف : الفرق  : فـََرق  )٤٧٣(
   .١٥٣ ، صاهللا مع ديوان:عمراألميرى  )٤٧٤(
    .٢٦٠ ، صموسيقى الشعر: إبراهيم أنيس  )٤٧٥(
   . ٢١٧ ، صفن التقطيع الشعرى والقافية: صفاء خلوصى  )٤٧٦(
   .٢٦٠ ، صمرجع سابق: إبراهيم أنيس  )٤٧٧(
   .٦٤ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٤٧٨(
   .٦٥ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٤٧٩(
ة     : محى الدين رمضان     )٤٨٠( ان    – فى صوتيات العربي ة ، ص       : عم الة الحديث ة الرس - ١٢٩مكتب

١٣٢  .   
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   . ٢١ ،ص٤ط- ، مكتبة األنجلو المصرية  األصوات اللغوية:إبراهيم أنيس  )٤٨١(
ع          العربية وعلم اللغة الحديث    : محمد محمد داوود     )٤٨٢( شر والتوزي  – ،دار غريب للطباعة والن

   . ١٢٣، ص٢٠٠١ –القاهرة 
   .٥٢ ، صديوان نجاوى محمدية:عمراألميرى  )٤٨٣(
   .١٤٣ ، صمرجع سابق: تيق عبد العزيز ع )٤٨٤(
   .١٨١ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى )٤٨٥(
   .٥٣ ، صديوان نجاوى محمدية:عمراألميرى  )٤٨٦(
   .٦٣ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٤٨٧(
   .٦٩ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٤٨٨(
   . ٦٤ ،ص١،طم١٩٦٨ان دار النعم:  ،لبنان تهذيب المقدمة اللغوية للعاليلى: أسعد على  )٤٨٩(
   . ١٠٣ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٤٩٠(
   .١١٩ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٤٩١(
   . ١٦٠  صفى صوتيات العربية،:محى الدين رمضان  )٤٩٢(
   .٢٤ ، صاألصوات اللغوية:إبراهيم أنيس  )٤٩٣(
   .٣٦ ، صديوان قلب ورب:عمراألميرى  )٤٩٤(
   .٤٥ ،صديوان قلب ورب:عمراألميرى  )٤٩٥(
   .٢١، ص ديوان قلب ورب:عمراألميرى  )٤٩٦(
  . الملتبس : المريج  : مريج )٤٩٧(
  .القليل التجربة  : الغرير )٤٩٨(
  . ٤٣ صديوان قلب ورب:عمراألميرى  )٤٩٩(
  .   جاش وتحرآت نفسه  : أجهش )٥٠٠(
   . ٩٥ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٥٠١(
   .٩١ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٥٠٢(
  .١٣٢ ،صفى صوتيات العربية: محى الدين رمضان  )٥٠٣(
   .٦١ ، صاألصوات اللغوية:إبراهيم أنيس  )٥٠٤(
   .٨٥ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٥٠٥(
   . ٨٢ ،صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٥٠٦(
   .١٦٨ ،١٦٧ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٥٠٧(
   . ٣٤ ، صديوان قلب ورب:رى عمراألمي )٥٠٨(
   .٩٠ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٥٠٩(
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   .   ٣٨ ، صديوان نجاوى محمدية:عمراألميرى  )٥١٠(
  . الحجة  : الثـَّبت  )٥١١(
   . ١٣ ، صديوان قلب ورب:عمراألميرى  )٥١٢(
  .الصعب المرتقى  : الكؤود )٥١٣(
  . التوقف حين يطاب الجرى  : الحران )٥١٤(
  .       الصاعد  : الصعود )٥١٥(
   . ٢٤ ، صديوان نجاوى محمدية:عمراألميرى  )٥١٦(
   .٣٢ ،صم٢٠٠٤ ، صالح البنية الصوتية وداللتها فى شعر عبد الناصر:  إبراهيم رجب )٥١٧(
   .١٣٧ ،صفى صوتيات العربية: محى الدين رمضان  )٥١٨(
   .٢١ ، صاألصوات اللغوية:إبراهيم أنيس  )٥١٩(
   .٢٤، ص السابق المرجع )٥٢٠(
   .٨ ، صديوان قلب ورب:عمراألميرى  )٥٢١(
   . ٣١،ص ديوان قلب ورب:عمراألميرى  )٥٢٢(
   .٩٧ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٥٢٣(
   .٦٤ ،صتهذيب المقدمة اللغوية للعاليلى: أسعد على  )٥٢٤(
   .١٩ ، صديوان نجاوى محمدية:عمراألميرى  )٥٢٥(
  . جمع غاشية ، وهى الغطاء  : غواش )٥٢٦(
   .  ١٥٣ ، صديوان مع اهللا:عمراألميرى  )٥٢٧(
   .٤٧ ، صديوان نجاوى محمدية:عمراألميرى  )٥٢٨(
  . الذى هّده العشق  : العميد )٥٢٩(
   .٣١ ، صمرجع سابق: إبراهيم رجب   )٥٣٠(
   .٧٦، صاألصوات اللغوية:إبراهيم أنيس  )٥٣١(
   . ٣٢ ، صع سابقمرج: إبراهيم رجب  )٥٣٢(
  .١٢٦ص ، العربية وعلم اللغة الحديث:  محمد داوود محمد )٥٣٣(
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  اخلامتة
  

ا تنتمى                      ُدها ألنه  تبين لنا فيما سبق أن القيم الروحية فى شعر عمر بهاء الدين األميرى يصعب تحدي

ر             إلى عالم روحى مطلق     ، إال أن المالحظة التى يمكننا تسجيلها هى أن الشاعر بذل جهدًا تجاه التعبي

  . عن هذه القيم بأسلوب فنى جميل ناتج عن تجربة 

يم                     ذه الق فلم يكن شعره مجموعة من الصفات والقيم مثل غيره من الشعراء، بل جاء تعبيرًا عن أثر ه

  . عن غيره من الشعراء  ذا هو أهم مظاهر التميز الذى ميزتهوالصفات، وه

  .وآان جهد األميرى فى ذلك متباينًا فى وسائله متعددًا فى الطرائق متنوعًا فى التجارب 

شعر العربى ،بحيث                 ة فى ال وآان للشعر الروحى الذى سلكه األميرى أهمية فى تعزيز القيم الروحي

 اإلسالمى فى التعامل مع   مثل قوة دفع لهذا الشعر دون الوصول إلى ظواهر فنية تتعارض مع النهج            

  .العالم الروحى 

 ومع أن الشعر الروحى يحتاج إلى مزيد من التأمل وشىء من الفلسفة ، إال أن األميرى قد نجح  فى      

د       أن يتعامل مع ذلك      ا              بفكر ناضج وأسلوب بعيد عن التعقي ل وآل م زم خاصية التخيي  اللفظى ، والت

  . لتأمل العميق فى عمله الشعرى من شأنه أن يدفع نحو التفكير المتواصل وا

وى         يم بمحت ذه الق د ارتبطت ه وبما أن األميرى ينتمى إلى الثقافة اإلسالمية ، والعقيدة الصحيحة ، فق

  .  إسالمى يتوافق مع ثقافته وحضارته اإلسالمية 

   -:ويمكن حصرأهم النتائج التى توصلت إليهاالدراسة فيما يلى 

  .  ، يحتاج إلى دراسة متأنية ، فهو أدب من لون خاص ن البحث فى األدب الروحى إ )١

ل                        )٢ ه من نق رة ، وسعة أفق ، مكنت ة آبي درة فني نم عن مق ال خصب ، ي رى بخي تمتع األمي

  . أحاسيسه وانفعاالته إلى وجدان المتلقى 

ر         رى ليس شاعرًا صوفيًا ، بل شاعٌر روحى       ن األمي إ )٣   ينطلق من العالم الروحى ولكنه غي

  . عن الواقع آشعراء المتصوفة منفصل 

  . تميزت تجربة الشاعر بالعمق والقدرة على سبر أغوار النفس اإلنسانية  )٤

 . فى شعره خصوبة العاطفة ، وقوة الشعور، وعمق الوجدان  )٥

  . ، وصدورها عن نفس مطبوعة ، عاشت التجربة بكل جوانبها رقة األلفاظ  )٦

   .وير الشعرى الذى يدفع للتأمل والتفكير المتواصلتميز شعره بالصدق المؤثر والتص )٧
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ش             )٨ شاعر   الغموض فى شعر األميرى يرجع بدرجة أساسية إلى الصورة الفنية التى ي كلها ال

 .  تشكيله للصورة الفنية  طريقةلفاظ ، فالبراعة الفنية ترجع إلى، وليس إلى داللة األ
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Praise be to God, the Cherisher and Sustainer of the Worlds, Peace 
and Prayers be On Supervised Messengers  
 
The title of this study is about the spiritual values in the poetry of Omar 
Bahaeddin Al-Ameeri 
It comes in three chapters, prelude and Conclusion. The prelude contains 
the political life, social life, cultural life and economic life in the age of the 
poet, coinciding with the emergence of the poet and a profile of his life.  
The first chapter:  
The poetry and spiritual values which contains the concept of values and 
the concept of the soul and the relationship between the spiritual values and 
poetry and the development of spiritual poetry  
Firstly: Political life 
I explained here the Syrian political circumstances since the French 
occupation to the present day. I tried to show how the internal political 
conditions of Syria, and how it passed in political volatility which caused to 
weaken its internal.  
Secondly: The social life 
Explained here the most important problem which was Syria suffered from, 
namely the problem of social incoherence among the people of the same 
society due to the differences of sectarianism and racialism.   
Thirdly: The cultural life 
Illustrated some reasons which weakened the Syrian Scientific life and the 
role of the Arabic athenaeum in raising the level of the scientific and 
cultural concerning the Syrian society. 
Fourthly: Economic life: 
Illustrated the economic realities which Syria faced where as Syria had 
undergone several stages of economic. Here I talked also about the life of 
the poet Omar Bahaeddin Al-Ameeri and the multiple stages of which he 
undergone.  
The first chapter: Poetry and spiritual values 
Illustrated the concept of values, concept of soul, and the relationship 
between the spiritual values and the poem in addition to the development of 
the spiritual poem.     
Firstly: Concept of values:  
Demonstrated the meaning of values linguistically and terminologically 
and the characteristics of values and its functions and sources.  
Secondly: Concept of the spirit 
Talked about the qualities of the soul and the difference between the soul 
and spirit  
Thirdly: The relationship between the spiritual values and the poetry: 
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Demonstrated the vision of Islam to the poetry, poetry in West and Arab. 
Fourthly: Development of the spiritual poetry:  
Talked about the development of the spiritual poetry since pre-Islam and 
modern time.  
The second chapter: illustrated the following spiritual values: 

1. Relationship with God. 
2. The beauty.  
3. Freedom.  
4. Love. 
5. Happiness. 
6. Certainty. 
7. Faithfulness. 
8. Sublimity. 
9. clarity. 
10.  The will. 
11.  Patriotism  
The third chapter: The technical study for his poetry 
Demonstrated the followings: 
1. The language and style. Concept of poem language, poet language 

dictionary, repetition, contradiction and method of inquiry. Style of 
pronouns and appeal.   

2. Image and imagination. Metaphor, analogy and metonymy 
3. Music and rhythm – internal and external music   
 

It is worth to mention that this study is the first one of its type and because 
it has never been conducted by methodic studies in its subject in order to 
follow up its pace so that I can start from where it ended. So, the suffering 
was sever and the mistake are possible. But as a matter of fact I did not 
save any effort concerning this study. 
Once again I assure that neither effort nor time was saved regarding this 
study. I did my best in preparing and completing this research and strived 
in analysis and extraction. If succeeded that is from Fadalla , if not I tried to 
reach the reality and truth.      
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املصادر و املراجع 
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  :  القرآن الكريم وتفسيره :أوًال

ل      -تفسير البغوى : البغوى   -١ راء               – المسمى معالم التنزي ن مسعود الف د الحسين ب ى محم ام أب  لإلم

دى ،   رازق المه د ال ق عب شافعى ، تحقي وى ال روت ( البغ راث ، : بي اء الت ـ ١٤٢٠دار احي  - ه

 ).  م ٢٠٠

رازى   -٢ دين ال ر ال ر ،  : فخ سير الكبي شر    (التف اريخ الن ع ، ت شر والتوزي ة والن ر للطباع دار الفك

  ).   م ١٩٧٨،

ن آثيرالقرشى                  : ابن آثير    -٣ داء اسماعيل ب ى الف دين أب تفسير اإلمام العظيم الجليل الحافظ عماد ال

يد                    – تحقيق   –الدمشقى   يم ، س د الحك  محمد السيد أحمد ، وجيه محمد أحمد ، مصطفى فتحى عب

 ).     م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣دار الحديث القاهرة ( إبراهيم صادق ،
  

    -:السـنة وشروحها:ثانيًا

  ) .   مؤسسة قرطبة بالقاهرة: (مسند أحمد  -١

ارى   -٢ حيح البخ ارى  : ص ماعيل البخ د اس ا ، ، محم صطفى البغ ق م ر  ٣ط( تحقي ن آثي  ، دار اب

 ). هـ ١٤٠٧

 ) .  دار احياء التراث: بيروت  (– أحمد شاآر وآخرون –تحقيق : سنن الترمذى  -٣

ى داوود  -٤ نن أب ن األشعث الس: س ليمان ب ق –جستانى المؤلف س د - تحقي دين عب د محى ال  محم

 ) .  دار الفكر ( الحميد،

ستخرج الطوسى  -٥ صر الطوسى :م ن ن ى الحسن ب ى عل ق –ألب يس األندنوسى- تحقي ، ١ط (-أن

 ).   هـ١٤١٥مكتبة الغرباء 

اء  : بيروت(–تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى   –صحيح مسلم   : مسلم بن حجاج النيسابورى      -٦ دار احي

 ) .    التراث

سائى  -٧ نن الن سائى  : س عيد الن ن س د ب ق –أحم دة ،  – تحقي و غ اح أب د الفت د عب ة ( أحم مكتب

 ) .  المطبوعات بحلب 
  

  -: الدواوين:ثالثًا 

  ) .   م ١٩٣٤بيروت المطبعة الوطنية ، (ديوان أمية بن أبى الصلت ، : أمية بن أبى الصلت  -١

 ) .  مطبعة مرآة الغرب : وت ريب( ديوان الجداول ،: إيليا أبوماضى  -٢

 ).   م ١٩٧٦الجزائر ، الشرآة التونسية الجزائرية ، ( ديوان بشار بن برد ،: بشار بن برد  -٣

 ) .  بيروت المطبعة األدبية ( ديوان أبى تمام ، : أبو تمام  -٤
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 –ضح الصمد    وا –ديوان ذى الرمة ، شرح اإلمام أبى نصر الباهلى ، تقديم وتحقيق             : ذو الرمة    -٥

 ).    م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ ، ١بيروت دار الجيل ، ط( المجلد الثانى ،

 ).   م ١٩٤٤مطبعة دار الكتب المصرية : القاهرة (شرح الديوان ، : زهير بن أبى سلمى  -٦

 ) .  م١٩٧٨وآالة المطبوعات ( شهيدة العشق اإللهى ،: عبد الرحمن بدوى  -٧

 ).  دار مكتبة ليبيون ( الديوان األآبر ،، ) محى الدين ( : ابن عربى -٨

 ) .   هـ ١٣٩٢دار الفتح  ، :  ، بيروت ٢ط( ديوان مع اهللا ،: عمر األميرى  -٩

 ) .                    هـ١٤٠٨الرشيد المدينة المنورة ( ديوان نجاوى محمدية ،ط، : عمر األميرى  -١٠

         . هـ ١٤٠٩،ديوان قلب ورب : عمر األميرى  -١١

ان         ديوان أذان القرآن    : عمر األميرى    -١٢ شروالترجمة ، عم ،مؤسسة الشرق للعالقات العامة والن

 . م  ١٩٨٥ ، ١األردن ،ط

 ) .   مؤسسة الخليج للطباعة والنشر ( ديوان حجارة من سجيل ،: عمر األميرى  -١٣

 ) .    هـ١٣٩٨(  ديوان أمى ، : عمر األميرى  -١٤

  .)المطبعة األدبية : بيروت (  محمد توفيق ،–ديوان ابن الفارض ، تحقيق :  ابن الفارض  -١٥

                      م١٩٨١ بروآلمان ليدن –ديوان لبيد بن ربيعة ، تحقيق : لبيد بن ربيعة  -١٦

     ) م ١٩٤٣ة دار صادر ريحانى ، مطبع: بيروت(ديوان همس الجفون ، : ميخائيل نعيمة  -  -١٧
 

  :مصادر والمراجع ال:رابعًا

   ) .  ١٩٨١مكتبة األنجلو المصرية  : القاهرة (  ، ٥موسيقى الشعر ، ط: إبراهيم أنيس  -١

 ). مكتبة األنجلو المصرية (  ،٤األصوات اللغوية،ط:إبراهيم أنيس -٢

 . ١البنية الصوتية فى شعر عبد الناصر صالح ،ط: إبراهيم رجب  -٣

 ).    م ١٩٨٧دار الثقافة : القاهرة (الشعر فى النقد األدبى ، قضايا : إبراهيم عبد الرحمن  -٤

ر  -٥ ن األثي ة ،  : اب دوى طبان وفى وب د الح ق أحم سائر ، تحقي ل ال اهرة ( المث صر : الق ضة م نه

 ).  م ١٩٦٢

 ). م ١٩٦٣مكتبة النهضة المصرية : القاهرة (  ، ٨أصول النقد األدبى ، ط: أحمد الشايب  -٦

 ١شعراء الدعوة اإلسالمية فى العصر الحديث ، ط      : ف الجدع وحسنى جرار     أحمد عبد اللطي   -٧

 ). م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨مؤسسة الرسالة ( ،

 ) .  م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢١ ، ١ ط(معجم األدباء اإلسالميين ،:  الجدع  عبد اللطيفأحمد -٨
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( ألخالق ،  الشيخ أبى على أحمد بن محمد المعروف بابن مسكويه ، تهذيب األخالق وتطهير ا              -٩

 ). مكتبة ومطبعة على محمد صبيح ، بميدان األزهر بمصر 

 ) . رؤية فى الشعر العربى ( النقد الحمالى : أحمد محمود خليل  -١٠

 ) م ١٩٦٨دار النعمان : لبنان (  ،١تهذيب المقدمة اللغوية للعاليلى ،ط: أسعد على  -١١

 )   م ١٩٢٩ب المصرية ، دار الكت: األغانى ، مصر : أبو فرج األصفهانى  -١٢

 ). م ١٩٤٤المكتبة العلمية :بيروت(الموازنة ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، :اآلمدى -١٣

  .)توزيع جروس برس( دراسة فى تاريخ سوريا السياسى المعاصر ،: أمل ميخائيل بشور -١٤

 ).        م ١٩٦٧ بيروت دار الكتاب اللبنانى( ، ٢فن الوصف ، ط: إيليا حاوى  -١٥

  ).  م ١٩٧٥: بيروت (المرحلة االنتقالية فى سوريا ،: بدر الدين السباعى  -١٦

مكتبة األنجلو المصرية  : القاهرة  (  ،   ٢التيارات المعاصرة فى النقد األدبى ، ط      : بدوى طبانة    -١٧

 ) . م١٩٧٠

زى  -١٨ رؤوف  : التبري د ال ونى عب ق ع وافى ،تحقي روض والق ى الع وافى ف اهرة ( ، ٢ ، طال : الق

 ).   م ١٩٧٨مكتبة الخانجى 

 ) . م ١٩٧٩بيروت ( ،١منتخبات التاريخ لدمشق ،ط: تقى الدين الحصنى  -١٩

وخى  -٢٠ رؤوف ، ط   : التن د ال ونى عب ق ع وافى ، تحقي اب الق اهرة ( ، ٢آت انجى  : الق ة الخ مكتب

 ). م ١٩٧٨

شعر         : ثريا عبد الفتاح ملحس      -٢١ ة فى ال يم الروحي ه      –العربى   الق ه وحديث روت    (– قديم دار : بي

 ).   الكتاب اللبنانى 

  . خوان المسلمون والمؤامرة على سوريا ، دار االعتصام اإل: جابر رزق  -٢٢

 ). م ١٩٨٠دار المعارف : مصر(الصورة الفنية فى التراث النقدى والبالغى ، : جابرعصفور -٢٣

 ).   م١٩٣٢المكتبة التجارية : القاهرة (لسندوبى ، البيان والتبيين ، تحقيق حسن ا: الجاحظ  -٢٤

 ). دار الهدى : بيروت (  ،٢الخصائص ، تحقيق محمد على النجار ،ط: ابن جنى  -٢٥

انى            -٢٦ ادر حسين ،            –الحسن بن عثمان بن حسين المفتى ، خالصة المع د الق  تحقيق ودراسة عب

  ). الناشروت العرب المملكة العربية السعودية (

ل يوسف    -٢٧ د الجلي سنى عب ى ،  : ح شعر العرب يقى ال اهرة ( موس ة  : الق صرية العام ة الم الهيئ

   ).م١٩٨٩للكتاب 

فهانى     -٢٨ روف باألص د المع ن محم سين ب م ح و القاس رآن ، :أب ب الق ى غري ردات ف ق  مف  تحقي

 ) .     بيروت لبنان –دار المعرفة (وضبط محمد سيد آيالنى ،
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رازى  -٢٩ ة ، ت: ال دانى ،  الزين يض اهللا الهم ن ف سين ب ق ح اهرة ( حقي ى ، : الق اب العرب دار الكت

 ) .  م ١٩٥٧

ة والتطبيق ،             : رجاء عيد    -٣٠ ين النظري ى ، ب ارف   ( فلسفة اإلسالم فى النقد األدب الناشر دار المع

 ) .  م ١٩٨٦باإلسكندرية 

د   -٣١ اء عي يقى  : رج ى موس د ف شعر العربالتجدي ـ ال ارف  : كندرية اإلس(ى ، ـــــــــ شأة المع من

 ) . م ١٩٨٧

الم ،         : ابن رشد    -٣٢ ليم س د س شعر ، تحقيق محم اهرة ،  ( تلخيص آتاب آرسطو طاليس فى ال الق

 ). م ١٩٧١المجلس األعلى للشئون األآاديمية 

ى  -٣٣ يق القيروان ن رش شعر    : اب ن ال ى محاس دة ف ه–العم ده  أدب روت  (– ونق ل ، : بي دار الجي

 ). م ١٩٧٢

 ).  م ١٩٧١دار المكشوف : بيروت ( تمهيد فى النقد الحديث ،: روز غريب  -٣٤

  ) الفجالة-شارع آامل صدقى ٣مكتبة مصر : الناشرون(مشكلة الحرية ، : زآريا إبراهيم  -٣٥

 .  م  ١٩٨٨ ، ١األستاذ ، قصة حياة ميشيل عفلق ، ط: زهير الماردينى  -٣٦

 .  ة فى سوريا، منشورات دار الرواد ، دمشق أيلول األحزاب السياسي: زهير الماردينى  -٣٧

 ).  م ١٩٥٩: بيروت ( ما هى القومية ،:ساطع الحصرى  -٣٨

 ). م ١٩٥٨دار العلم للماليين :  بيروت (البالد العربية والدولة العثمانية ،: ساطع الحصرى  -٣٩

 ).   معارف دار ال: مصر (األدب العربى المعاصر فى سوريا ، : سامى الكيالى  -٤٠

 ).  م ١٩٧٩دار الحقيقة : بيروت ( ، ١تاريخ سوريا ولبنان ،ط: ستيفى هملى  -٤١

شع  : ى  ـــالسعيد الورق  -٤٢ ـ ر العرب ــــلغة ال روت  ( ، ٣ى الحديث ، ط  ـ ة  ــــدار النهض : بي ة العربي

 ) .  م ١٩٨٤

  ) .  م١٩٠٤مطبعة الهالل : مصر (مقدمة اإللياذة ، : سليمان البستانى  -٤٣

صعيدى ،        : ابن سنان الخفاجى     -٤٤ ال ال د المتع اهرة  ( سر الفصاحة ، تحقيق عب ة صبيح   : الق مكتب

 ).  م ١٩٦٩

انى  -٤٥ سين العف ن ح يد ب رحمن ، : س ة ال ى محب آن ف وارد الظم ة ( م صى ، مكتب الناشر دار األق

 ) .  النجاح بنى سويف 

نف       : سيد عبد الحميد     -٤٦ ة ،   سلسلة دراسات إسالمية ، ال ـ   ١٤٠٣ ، ١ط( س المطمئن م ، ١٩٨٣ - ه

 ).  دار التوفيق النموذجية 

 ) .   دار الشروق :القاهرة ( خصائص التصور اإلسالمى ،:سيد قطب  -٤٧
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 ) . دار طالسدار ( الصراع على سوريا ، : سيل بتريك  -٤٨

 . )دار المعارف : مصر(،٦تاريخ األدب العربى ، العصر اإلسالمى، ط: شوقى ضيف  -٤٩

 ).   دار المعارف : مصر( تاريخ األدب العربى ، العصر العباسى األول ،: شوقى ضيف  -٥٠

 ).   م ١٩٧٦دار المعارف : القاهرة (  ،٥فى النقد األدبى ، ط: شوقى ضيف  -٥١

 ) .   م ١٩٨٦دار الفكر : بيروت (الصورة الشعرية فى الكتابة الفنية ، : صبحى البستانى  -٥٢

 ).   م ١٩٧٧منشورات مكتبة المتنبى : بغداد ( فن التقطيع الشعرى والقافية ،: وصى صفاء خل -٥٣

 .الصنعة الفنية فى شعر المتنبى : صالح عبد الحافظ  -٥٤

يج    : الناشر   (إشراف أحمد حسين اللقانى ، القيم فى العملية التربوية،        :ضياء زاهر  -٥٥ مؤسسة الخل

 ).   م ١٩٨٤العربى 

ا -٥٦ ن طباطب سا ع: اب اس ال ق عب شعر ،تحقي ار ال روت (تر ، ي ة :بي ب العلمي ). م ١٩٨٢دار الكت

 ).   منشورات المكتبة العربية : بيروت ( اللغة الشاعرة ،: عباس محمود العقاد 

 ).م ١٩٨٢دار الكتاب العربى ،: بيروت (العقد الفريد ، : ابن عبد ربه  -٥٧

   .)روت دار النهضة العربية للطباعة والنشر بي( علم العروض والقافية ،: عبد العزيزعتيق -٥٨

 . مدخل إلى علم الجمال اإلسالمى : عبد الفتاح رواس قلعة جى  -٥٩

 ). مكتبة الشباب : مصر( نظرية الشعر فى النقد العربى القديم ،: عبد الفتاح عثمان  -٦٠

د         -٦١ سيد أحم ة ط          : عبد الفتاح محمد ال ن تيمي ى واب ين الغزال اء لللطباعة      ،   ١التصوف ب دار الوف

 . م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠والنشر والتوزيع المنصورة ، 

 . )م١٩٤٨ -هـ١٤٠٥( ،٢فن البالغة ، ط: در حسين عبد القا -٦٢

انى  -٦٣ اهر الجرج د الق اآر ، ط : عب د ش د محم ق محم ة ، تحقي رار البالغ دة ( ،٣أس ة : ج مطبع

 ).  م ١٩٩٢المدنى 

 ).  دار المعرفة للطباعة والنشر (جاز ، دالئل اإلع: عبد القاهر الجرجانى  -٦٤

 ). م ١٩٦٣مطبعة أسعد : بغداد(،   ٢الطرب عند العرب ، ط: عبد الكريم العالف  -٦٥

سابورى        -٦٦ شرى الني ن هوازن القي ريم ب م التصوف ، تحقيق       : عبد الك شرية فى عل الة القي الرس

 ).م ١٩٩٣ -ـه١٤١٣دار الخير ( واعداد معروف زريق وعبد الحميد بلطة جى ،

ة   : الخرطوم   ( ٤المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، ط : عبد اهللا الطيب     -٦٧ ة جامع مطبع

 ) .م١٩٩١الخرطوم 

   ). م ١٩٨٢دار الثقافة : القاهرة ( مداخل إلى علم الجمال األدبى ، : عبد المنعم تليمة  -٦٨

     



 ٢٤٤

  ، ٣ياه وظواهره الفنية والمعنوية ، طالشعر العربى المعاصر قضا: عز الدين اسماعيل  -٦٩

 ).م ١٩٧٦دار الفكر العربية : بيروت ( 

  .)م ١٩٦٢دار الثقافة –دار العودة : بيروت (التفسير النفسى لألدب ، : عز الدين اسماعيل  -٧٠

 ). م ١٩٣٢مكتبة المقدس : القاهرة (ديوان المعانى ، ) : أبو هالل (العسكرى  -٧١

د قميحة ،ط         ): هالل  أبو  (العسكرى   -٧٢ صناعتين ، تحقيق مفي روت    ( ٢ال ة     : بي دار الكتب العلمي

 ).  م ١٩٨٤

يم ومصادرها      : على خليل مصطفى أبو العنين       -٧٣ ة الق القيم اإلسالمية والتربية ،دراسة فى طبيع

ا ،ط     ا وتنميته ى تكوينه المية ف ة اإلس ـ ١٤٠٨ ، ١ودور التربي ورة  ١٩٨٨ -ه ة المن م المدين

 ) .راهيم حلبى مكتبة إب

 ) .  دار الفكر (المرجع فى اللغة العربية نحوها وصرفها ، : على رضا  -٧٤

 ). م ١٩٨٣دار المعارف : مصر( الصورة الفنية فى شعر دعبل الخزاعى ، : على أبو زايد  -٧٥

د   -٧٦ شرى زاي ى ع ى ،    : عل دى والبالغ راث النق ى الت صيدة ف اء الق صر ( بن ارف : م دار المع

 ).   م ١٩٨٠

ونس  -٧٧ ى ي ى ،   : عل شعر العرب يقى ال ى موس دة ف اب ( نظرة جدي ة للكت ة المصرية العام الهيئ

 ).  م ١٩٩٣

 ).م ١٩٧٧دار المعارف : مصر ( ،٣أدب المهجر ،ط: عيسى الناعورى  -٧٨

 . م ١٩٨٧، ١طبيعة السلطة وتوزعها فى دمشق ، ط: فليب خورى  -٧٩

 ).  م ١٩٨٠دار النهضة العربية ،: بيروت (  االجتماعية ،القيم والعادات: فوزية دياب  -٨٠

ماعيل  -٨١ د اس ارى محم الق ، ط: قب م األخ ضايا عل اب ، ( ، ١ق ة للكت صرية العام ة الم الهيئ

 ).   م ١٩٧٥

ة   -٨٢ ن قتيب قر ، ط     : اب سيدأحمد ص رح ال رآن ، ش شكل الق ل م اهرة ( ، ٢تأوي راث : الق دار الت

 ).   م ١٩٧٣

 ).   م١٩٦٢نهضة مصر : القاهرة (نقد الشعر ، تحقيق آمال مصطفى ، : جعفر قدامة بن  -٨٣

ة      -٨٤ ى بكر الدمشقى ،                      : ابن القيم الجوزي ن أب د ب د اهللا محم ى عب دين أب ام شمس ال روح،   اإلم   ال

 ).    م ١٩٩٣دار بن آثير( ،١حقق نصوصه وخرجه ، يوسف على بدوى ،ط

ة  -٨٥ يم الجوزي ن الق ق : اب روح ،تحقي د ،ال د الحمي ع ،ط(حسين عب شر والتوزي ين للن  ، ١دار اليق

 ).  م٢٠٠٣هـ ، ١٤٢٣

 



 ٢٤٥

 نعم صالح العلى العربى ،تهذيب مدارج السالكين ، هذبه عبد الم: ابن القيم الجوزية  -٨٦

 ).  م ١٩٩٧لنشر والتوزيع ا دار قتيبة للطباعة و: بيروت( 

 .    األخالق فى اإلسالم :بصلخالد القضاة وعبد الرازق أبو الو آايد  قرعوش  -٨٧

 ).  م ١٩٨٠دار النهضة المصرية ، : القاهرة (الترآيب اللغوى لألدب ، : لطفى عبد البديع  -٨٨

ى   -٨٩ سين فهم اهر ح ى ،   : م عر المتنب ى ش ة ف صدى ، دراس صوت وال ر ( ال ى : قط دار المتنب

 ).   م١٩٩١

  ).   م ١٩٨٧: ت بيرو(  ،١العسكريون وقضية الوحدة ،ط: مجدى حماد  -٩٠

  ) .   م ١٩٦٦:  ، بيروت ٢دار األندلس ،ط(تاريخ العلويين ، : محمد أمين غالب الطويل  -٩١

اهرة   (أسس  النقد األدبى عند العرب ،         : محمد بدوى    -٩٢ شر         : الق دار نهضة مصر للطباعة والن

 ).  م ١٩٧٩والتوزيع 

 . محمد حسين جودى ، المدخل إلى علم الجمال  -٩٣

  ) . دار االعتصام ( الحرية فى اإلسالم ، : محمد الخضر حسين  -٩٤

ول سالم       -٩٥ ى الحديث أصوله واتجاهات رواده ، ط            : محمد زغل د األدب اهرة   (  ،   ٤النق دار : الق

 ).  م ١٩٩٦النهضة العربية 

     ).دار الكتاب العربى : القاهرة (قضايا النقد األدبى والبالغة ، : محمد زآى العشماوى  -٩٦

ـمحم -٩٧ رؤوف   ـــ د ال ى عب ة ،   : د العرب وات اللغوي ة واألص اهرة (القافي انجى  : الق ة الخ مكتب

 ).  م ١٩٨٧

 ).  م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ ، ٢ط( دراسات فى القرآن وعلومه ،: محمد علوان ونعمان علوان  -٩٨

 ). م ١٩٨٤ الفنية ة المطبع: مصر(الصورة فى شعر الديوانيين ،: محمد على هدية  -٩٩

الل  -١٠٠ ى ه د غنيم ـالنق: محم ـد األدبــــــــ ـى الحـــــ ـالقاه(  ، ٤ديث ، طـــــ دار : رة ــــ

  ).  م ١٩٦٩ة العر بية ـــــالنهض

 ).   م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ٦دار الشروق  ط(منهج الفن اإلسالمى ،: محمد قطب  -١٠١

  ).يين بيروت دار العلم للمال(خطط الشام ، : محمد آرد على  -١٠٢

ق            :تاج اإلسالم محمد الكالبادى      -١٠٣ التعرف لمذهب أهل التصوف ،  قدم له وراجع أصوله وعل

 ) . م ١٩٦٩ -هـ١٣٨٨ ، ١عليه محمود أمين النوادى، ط

د داوود      -١٠٤ ة الحديث ،          : محمد محم م اللغ ة وعل اهرة   (العربي شر       : الق دار غريب للطباعة والن

 ).  م٢٠٠١والتوزيع 

 ) .  م ١٩٦٥مكتبة النهضة المصرية ، (فى األدب اإلنجليزى ، : حمودمحمد م -١٠٥



 ٢٤٦

 ).  دار التراث اإلسالمى : القاهرة( آتاب اإليمان ،: اسين محمد نعيم ي -١٠٦

ه       : محمد النويهى    -١٠٧ اهرة   ( ، الشعر الجاهلى منهج دراسته وتقويم ة للطباعة      : الق دار القومي ال

 ) .   والنشر 

    ). م ١٩٨١دار المعارف : القاهرة (القيم الخاصة لدى المبدعين ، : حمد حسين محى الدين أ -١٠٨

 ).  م١٩٧٤ية ، منشأة المعارف راالسكند(اللغة والحضارة ، : مصطفى منذور  -١٠٩

  ) .  بيروت دار صادر( ،) اللزوميات ( ما ال يلزم لزوم : المعرى  -١١٠

ور  -١١١ ن منظ ق   : اب ه وعل رب ، حقق سان الع سين ،     ل د ح امر أحم يه ، ع ع حواش ه ووض   علي

راهيم ،   ل إب نعم خلي د الم ه عب روت   ( راجع ضون ، بي ى بي د عل شورات محم ب : من دار الكت

 ).  م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ١ط، العلمية لبنان 

ابر -١١٢ وى ص ه ،: نج وله وتطبيقات ى أص ى ف د األدب روت (النق ة بي وم العربي  ١ط:  دار العل

 ). م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

 ).   م ١٩٨٣بيروت دار العلم للماليين (قضايا الشعر المعاصر ، : نازك المالئكة  -١١٣

الى ،           : النعمان القاضى    -١١٤ شكيل الجم اهرة   (أبو فراس الحمدانى ، الموقف والت ة  : الق دار الثقاف

 ). م ١٩٨٧

 . علم الجمال : نمر القيق -١١٥

راهيم  -١١٦ د إب اء محم ضايا تاري: وف ال ، ق م الجم ة ومعاصره ، عل ب ، (خي ة غري الناشر مكتب

 ). شارع آامل صدقى 

شرق العربى ،               : وليد قزيها    -١١٧ ة فى ال آذار (األسس االجتماعية والسياسية لنمو الحرآة القومي

 ).  م ١٩٧٩

ورى   -١١٨ ى الجب ه ،ط  : يحي صه وفنون اهلى ، خصائ شعر الج روت  (٤ال الة  :  بي سة الرس مؤس

 ). م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

 ).   م ١٩٨٣دار النهار للنشر : بيروت (سوريا واالنتداب الفرنسى :وسف الحكيم ي -١١٩

  ).م ١٩٨٢دار األصالة : الرياض (، "رؤية داخلية "فى األدب السعودى ،: يوسف نوفل  -١٢٠

  

  -:اإلنترنت : ثالثاً 

  اسالم أون الين  .١
  

  

  



 ٢٤٧

  

  

   -: المراجع األجنبية :رابعاً 

الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة ( فن ، ترجمة أسعد حليم ،ضرورة ال: آرنست فيشر  -١

  ).  م ١٩٧١

دراسات فى الواقعية األدبية ، ترجمة أمير اسكندر ، مراجعة عبد الغفار : جورج لوآاتش  -٢

 ).  الهيئة المصرية العامة للكتاب (مكاوى ، 

 .   عبد الصبور شاهين دستور األخالق فى القرآن ، ترجمة: محمد عبد اهللا دراز  -٣

:  القاهرة (ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ، تقديم زآى نجيب محمود ،: فلسفة هيجل : ولتر ستيس  -٤

  ). م ١٩٨٠دار الثقافة للطباعة والنشر 
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 ٢٤٩

    

  فهرس املوضوعات
  الصفحة                           الموضـــــوع

  هداء  اإل

  الشكر

                                                                                                                         ملخص الرسالة 

   ١          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  المقدمة

  ٢٧ -٥         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  التمهيد

  ٦            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  توطئة

  ٨            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سياسيةالحياة ال:المبحث األول      

  ١٢            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جتماعيةالحياة اال:المبحث الثانى      

  ١٩           ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الحياة الثقافية:المبحث الثالث      

                        ٢٢          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  قتصاديةالحياة االرابع المبحت ال     

  ٢٤              ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  حياة الشاعر:المبحث الخامس

  ٥٦ - ٢٨      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  الشعر والقيم الروحية: الفصل األول 

   ٢٩             ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠توطئة   

    ٣٠          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  مفهوم القيم :المبحث األول

   ٣٥         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  مفهوم الروح:المبحث الثانى

  ٣٧          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  العالقة بين القيم الروحية و الشعر:المبحث الثالث

  ٤٠                 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  تطور الشعر الروحي:المبحث الرابع

  ٤٧              ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  التوثيق 

   ١٢٣ – ٥٧      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  القيم الرروحية في الشعر: الفصل الثاني 

   ٥٨            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  توطئة 
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  ٥٩         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الصلة باهللا:المبحث األول    
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 الصفحة                                                                                     الموضـــــوع
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      ٩٤            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  الصفاء:ث التاسعالمبح

      ٩٦             ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   اإلرادة:المبحث العاشر

                       ٩٨                 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠نيالوطن:الحادى عشر المبحث 

            ١١٢                ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.التوثيق  

   ٢٣٥ -  ١٢٤ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  الدراسة الفنية لشعره: الفصل الثالث

   ١٢٥           ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠توطئة   

  ١٢٦              ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اللغة واألسلوب  :المبحث األول  

      ١٢ ٦            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠لغة الشعر     -            أ

       ١٢ ٨            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠المعجم اللغوي   -ت                 

     ١٣٢            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سالم  جمع المؤنث ال -ث            

  ١٣٤                   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   التكرار -            ج

  ١٣٩             ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  الطباق- -           ح

  ١٤١           ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فهام  ستلوب االأس-           خ

   ١٤٤             ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أسلوب الشرط  -          د

  ١٤٥              ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أسلوب النداء  -         ذ

     ١٥٠             ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الجملة الفعلية   و اإلسمية الجملة-          ر

    ١٥٣             ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الضمائر  -          ز

      ١٥٥        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الصورة والخيال  :المبحث الثانى 

  ١٥٨           ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تأمل  ال -أ            



 ٢٥١

           ١٥٩        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠التاريخ   -            ب

 ١٦١         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الطبيعة    -ج           

         

  الصفحة          ـــــوعالموض

   ١٦٤            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ....... دور اإلستعارة في تشكيل الصورة  -ح

  ١٦٧           ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دور التشبيه في تشكيل الصوررة   - خ

       ١٦٩               ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دور الكناية في تشكيل الصورة    - ذ

     ١٧٢     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  الموسيقى واإليقاع:المبحث الثالث

  ١٧٣       ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الموسيقى الداخلية   - أ

  ١٧٤       ٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  دائرة الحروف -١

  ١٨٢                ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   دائرة األلفاظ -٢

    ١٨٦               ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  دائرة العبارة -٣

  ١٨٦              ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ التقسيم الصوتي  -أ                 

         ١٨٧             ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  التصريع  -    ب       

        ١٨٩        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الموسيقى الخارجية          - ت

   ١٨٩     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الوزن  -١

  ١٩٧     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠القافية  -٢

  ١٩٨              ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وافي الذلل الق - أ

  ٢٠٠          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  القواقي النفر-ب

      ٢٠١              ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ القوافي الحوش-ث

  ٢٠٣   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   القافية بين اإلطالق والتقييد  -٣

  ٢٠٣   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  داللة الحروف  -٤

       ٢١٣   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ التوثيق  

  ٢٣٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الخاتمة  

      ٢٣٨   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠. ) نجليزيةباال( ملخص الرسالة  

     ٢٤٠   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المصادر والمراجع  

  ٢٥٠   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فهرس الموضوعات  


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	إلى روح والدي اللذين أمداني بفيض من الحب والعطاء ، 
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	أولاً:القيم :  
	توطئـــة :- 
	الـــــــــدراســــــــــة     الــــــــــفــــنــــيــــه 
	أولاً: اللغة والأسلوب .  
	ثانياً : الصورة والخيال .  
	ثالثاً : الموسيقى والإيقاع .  
	توطئة :  
	بما أن الشعر يهدف إلى تحقيق التأثير و الإمتاع ، وهذا يتطلب مواصفات خاصة فى التشكيل الفنى للشعر لتحقيق رسالته ، فهو يلجأ إلى تطوير إمكانات اللغة من خلال البحث عن خصائص موسيقية تحقق التأثير، وخصائص تصويرية تقود إلى التأمل الإرتقائى والتفكير المتواصل ،وإعادة تشكيل تجربة تخيلية عند المتلقى .  
	إن فهم وظيفة الشعر والطريقة التى يؤدى بها رسالته  تبدأ أولا ًبفهم طبيعة الشعر، لذا فقد قامت الدراسة لهذا الفصل على اللغة والأسلوب، والصورة  والخيال ،والموسيقى والايقاع، وطريقة الشاعر فى تشكيل هذه الوسائل، لتكون قادرة على التعبير على معانيه وتجاربه .  
	ونظراً لأن رسالة  الأميرى كانت روحية فقد ترك ذلك أثراً واضحاًعلى لغته وصوره وموسيقاه، فجاءت على درجة كبيرة من المهارة الفنية من حيث الخيال والتنوع الأسلوبى .         


