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 صمخ  م  

نصكصػػػو تكشػػػذ ىػػػذه الدراسػػػة عػػػف بصػػػمة أديػػػبأل مػػػف أدبػػػاش العصػػػر األيػػػك ي  تمي ػػػزت 
األدي ة ييراعة السبؾ كقكة اليناش كحسف األداش  يراعة نستنبط منيا شثص ة ذلؾ األديب بأبعادىا 

ئد ديكانػو  كمالمحيا  كنكشذ ييػا عػف طي عػة تشػكيمو ا يػداعي مػف ثػالؿ أسػمكبو فػي ينػاش قصػا
عمػى احػث البفييػا  ف ايف سكار الدمشػقي"  حيػث اعتمػدفي ديكا الفكر كالففكقد كسمت الدراسة يػ"

التكػاممي  ككنػو األنسػب   كقد اتبع في دراستو المنيج درالجاديكاف الشاعر الذؼ حققو دمحم أديب 
 الستجالش ككامف النصكص الشعررة  كالكشذ عف سماتيا المكضكع ة كالفن ة. 

أىم ػػة البحػػث  كدكافػػع اثت ػػار المكضػػكع  كمػػنيج البحػػث   :يػػدأ البحػػث بمقدمػػةأل جػػاش فييػػا
 كأىداؼ الدراسة  كالدراسات السابقة.

 -الحديث حكؿ الييئة العام ة التػي نشػأ فييػا ايػف سكاريالس اسػ ة ـ التمييد  كقد جاش ف و 
 االجتماع ة(. -ال قاف ة

ـ   ػػ فو(   -ممػػوع -إلػػى سػػت ةِّ فصػػكؿأل ىػػي  الفصػػأ األكؿ ايػػف سػػكار يح اتػػو البحػػثُ  ُقس ِّ تصػػك 
الينػػى  :المظػػاىر الميك  ػػة  الفصػػأ الرابػػع :الظػػكاىر المكضػػكع  ة  الفصػػأ ال الػػث :الفصػػأ ال ػػاني

 المكس قى. :الصكرة الشعرر ة  الفصأ السادس :األسمك   ة  الفصأ الثامس

كأثيػػرًا الثاتمػػة كفييػػا الحػػديث عػػف ثالصػػة البحػػث  كأيػػرز النتػػائج كالتكصػػ ات   ػػـ  يػػت 
 راجع.المصادر كالم

ػعمػ   قافػة ايػػف سػكار كسػعة اط ِّ كمػف أىػـ نتػائج الدراسػة:  عمػى  قافػة ايثػررف  يػػأ  وِّ العِّ
بشػػعراش العصػػكر األدي ػػة المثتمفػػة  أم ػػاؿ:  هتػػأ  ر كذلػػؾ مػػف ثػػالؿ كالتػػأ  ر ييػػـ كاالحتػػذاش حػػذكىـ  

-أيك فراس الحمداني-الشافعي-ثييب يف عدؼ األنصارؼ -طرفة يف العيد-يزىير يف أيي سممى
 ا مؤشػػرو كاضػػ و (  كىػػذ...القاضػػي األرجػػاني-أيػػك الحسػػيف الجػػزار-المتنيػػي-أيػػك نػػكاس-أيػػك تمػػاـ

لمامو الكاسع. أِّ فكره كا  كُّ  عمى ت ش 

أـل  ةِّ تكج و عنا ة الدارسيف كالباح يف إلى دراس  كمف أىـ التكص ات:   ال تقأُّ  ةأل أدي    أعال
عرفناىا في أدينا العر ي  كىي أعالـو  ما زالت مثيكشًة  في طي  منزلًة كأىم ًة عف قاماتأل 

 حتى المحظة. دراساتأل  ةُ عمييا أ    النس اف  كلـ تجرِّ 
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ABSTRACT 

This study investigates the impact of a writer from the Ayyubid era, whose literary 

texts were characterized by the skill of synthesis, the strength of structure, and the 

good performance. These qualities reveal the ingenuity and personality characters of 

that writer, and the nature of his creative composition of the poems of his Diwan. 

The study was titled “the thought and art in the Diwan of the damascene Ibn Siwar”. 

The researcher relied on the poet Diwan that was edited by Mohammed Adeeb Al-

Jader, and followed the integrated approach, being the most appropriate approach to 

explore the textual poetic aspects and technical characteristics. 

The research started with an introduction, which showed the research importance, the 

motives of choosing the topic, the research methodology and objectives, and the 

previous studies. 

As for the preface, it introduced the general environment in which Ibn Siwar arose  

considering the political, cultural, and social aspects. 

The study was divided into six chapters as follows: The first chapter introduced the 

life, knowledge, and soufism of Ibn Siwar, the second one presented the thematic 

aspects, the third one presented the linguistic features, the fourth one discussed the 

stylistic structures, the fifth one discussed the poetic image, and the final one 

discussed the poetic music. 

Finally, the conclusion came in which the study summarized the research conclusion, 

and highlighted its findings and recommendations. This was followed by the list of 

sources and references. 

Among the most important results of the study: the depth of the culture of Ibn Siwar 

and his knowledge of the culture of others, which had an impact on him and an 

influence on his poetry. This influence came from prominent poets from different 

eras such as  Zuhair bin Abi Salma, Tarfa bin Al-Abd, Khubayb bin Uday Al-Ansari, 

Al-Shafei, Abu Firas Al-Hamdani, Abu Tammam, Abu Nawas, Al-Mutanabi, Abu 

Al-Hussein Al-Jazzar, Al-Qadi Al-Arjani (among others). This is a clear indication 

of his mature thought and broad knowledge. 

One of the most important recommendations of this study is to direct the attention of 

scholars and researchers to study the works of other scholars of literature, who have 

competitive and unique ranks. These works, unfortunately, are still hidden and 

undiscovered, and have not been investigated until the moment. 
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 إىداء

أـل   لمبشررة جمعاش حضرة النيي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إلى ثير معم

 إلى كالدؼ  .. المر ي كالمعمـ .. المرشد كالمكجو .. 

 األب العالـ الذؼ قاد ثطكاتي في دركب العمـ كالمعرفة 

 كعممني الصير في طمب المعرفةإلى كالدؼ الذؼ غرس في  حب العمـ   

 إلى كالدتي .. التي لـ  سكف ليا جفف كىي تدعك لي

 إلييا .. كىي تحكطني بالرعا ة كتزرع في در ي أزىار التفاؤؿ كاألمأ

 ىادئاً  اً دراس    لي جكاً  ر  لتكف   إلى رف قة در ي .. التي عممت جاىدةً 

 يإلى أينائي فمذات كيدؼ .. الذيف داعيت أصكاتيـ مسامع

 إلى إثكاني كأثكاتي

 يمتمس بو عمماً  إلى كأ مف سمؾ طررقاً 

 ىذا العمأ المتكاضع أىدييـ جم عاً 

 

 خالد نبيل أبو عمي

 

 

 



  ح
 

 شكر وتقدير

  عم ػو عمػى رسػكلو الػذؼ أكتػي جكامػع الكمػـ  كالصػالة كالسػالـ الحمد  الذؼ عمـ بالقمـ
 كالتسم ـ .. كبعد:كعمى آلو كصحبو كم ف سار عمى ىد و أفضأ الصالة 

 – بعػد شػكر و كال نػاش عم ػو –ى معاني الشكر كالعرفاف كالتقػديرسعدني أف أتقدـ بأسم ُ 
  الػػذيف فػػي تػػكجييي إلػػى مػػف كػػاف ليػػـ الفضػػأُ   ف قػػدـ لػػي المسػػاعدة فػػي إتمػػاـ بح ػػيإلػػى كػػأ مػػ

رشػاداتيـ اليال ػة مػا ىػاك أسدكا لي النص حة في كأ ثطػكة أثط  زاداً كػاف   كأمػدكني مػف ثيػرتيـ كا 
أسػػتاذؼ الػػدكتكر "كمػػاؿ يػػذلؾ كمػػو أسػػتاذؼ كمشػػرفي    كأثػػصُّ البحػػث لػػي طررػػ    أضػػاش   كنيراسػػاً 

 .إلى النكر البحثُ  ج  كتكجيياتو ليثرُ   الذؼ لـ ييثأ عمي يكقتو كجيده أحمد غن ـ"
شتقػػػدـ يثػػػالص الشػػػكر كالتقػػػدير أكمػػػا  ؛ األسػػػتاذ لجنػػػة المناقشػػػة أعضػػػاش لألسػػػاتذة األجػػػال 

بالدكتكر/   بالجامعة ا سالم ة بيزة.أستاذ األدب كالنقد في كم ة ايداب  دمحم مصطفى ك ت 
ايداب بالجامعػػػة  فػػػي كم ػػػة العمػػػـك الميك ػػػةأسػػػتاذ  إبػػػراىيـ أبػػػو في ػػػاض فػػػوز  كاألسػػتاذ الػػػدكتكر/ 

 .ا سالم ة بيزة
يجامعػة  فػي كم ػة ايداب أسػتاذ األدب كالنقػد المشػارؾ اليعقػويي يوسػ  عمػيكاألستاذ الػدكتكر/ 

 يزة.ب األقصى
 يجامعة القدس المفتكحة بيزة.أستاذ األدب كالنقد في كم ة ايداب عمي عودة كاألستاذ الدكتكر/ 
 كتكجييات. مف نصائ  قدمكنوس قراشة ىذا البحث  كما  مف جيد في يذلكهعمى ما 

 يمقبو كمنزلتو ...  أو   كُ لمية العر  ة بالجامعة ا سالم ةإلى أساتذتي في قسـ ا مكصكؿو  كالشكرُ 

 كالسداد التكفي    و   أسأؿُ  كأثيراً 
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 المقدمة
بسـ و كالحمد   الميـ صأ ِّ كسمـ كبارؾ عمى سيدنا دمحم صالًة تككف لو رضاش  

   كاجزه عنا ثير ما جزرت  ني ًا عف أمتو  كبعد:أداش  الميـ اجزه عنا بما ىك أىموكلحق و 
زاؿ األدب عنكاف نيضة األمـ كالحضارات  يرق و ترتقي  ك نمكه تزدىر كتتقدـ  فاألمة  ماكاف ك 

تقاس بفكرىا كآ ارىا األدي ة  التي تصنع اسمًا المعًا  كتنقش عنكانًا ساطعًا لتاررثيا  بحركؼ 
ىي ة  نسجتيا مجيكدات عمماش العر  ة في مؤلفاتيـ العمم ة  يأ كتكسييا اليك ة  كتمنحيا ذ

عمى دراسة ىؤالش العمماش كاألدباش  كالتعرؼ إلى  بفثرأل  الجنس ة؛ لذا كاف حقًا عمينا الكقكؼُ 
 لمعت كسطعت  ـ أفمت أنارت  كنجكـو  أضاشت  كأقمارو  كاألدي ة  فيـ شمكسو  نتاجاتيـ العمم ةِّ 

لـ تيب عف ذاكرة الكجداف  كتركت أ رًا بما كر  تو لألج اؿ عير العصكر  يا  لكن  جسد اً 
 كاألزماف  كأؼ كِّر  ةأل ىذه؟!

ذ ييا األني اشُ  كسار عمى كصيتيـ ييا الصالحكف كاألكل اش  فمِّف   إنيا كِّر  ة العمـ التي اتص 
ـُ ذكره بما كر  و لنا كففأل أدييأل زاىر    مف نتاجأل عمميأل زاثر ىؤالش ال ننسى نجمًا أفأ  كثم د العم

 كالشاعر "نجـ الديف يف سكار الدمشقي".  إنو األديبُ 
عمػى أدب ذلػؾ الػنجـ العمػالؽ بفكػره كفنػو  الكقػكؼِّ  لذا كاف لمباحث في ىذا المقػاـ شػرؼُ 

كمجيكداتػػػو كقكفػػػًا  سػػػتكجب دراسػػػًة متعمقػػػة فػػػي  نا ػػػا قصػػػائده األدي ػػػة مػػػف ثػػػالؿ ديكانػػػو  شػػػرحًا 
  اًل لظكاىرىا الفن ة كأساليييا الميك ة المثتمفة  راج ًا مف المكلى عز كجأ التكفي  كالسداد.   كتحم

الؿ التي تعرضت لشػاعرنا  فقػد الحػع الباحػث مػف ثػ بالدراسات السابقةأما ف ما يتعم  
كجػػكد دراسػػتيف فقػػط  األكلػػى تناكلػػت شػػعر ايػػف سػػكار مػػف زاك ػػةأل أسػػمك  ة  كىػػي تنقيبػػو عػػف ذلػػؾ 

رسػالة  -دراسة أسمك  ة( لمباح ة زرنػة سػعد الػذىيي -اف: يشعر نجـ الديف يف سكار الدمشقيبعنك 
 العراؽ. -جامعة المستنصررة -ـ2313 -ماجستير

عمػى صػعيد الميػة  كىػي بعنػكاف: يليػة الشػعر فػي  كال ان ة دراسة تناكلت شعر ايف سكار
 -جامعػػة األنبػػار -ـ2314 -اجيديػػكاف نجػػـ الػػديف يػػف سػػكار الدمشػػقي( لمباح ػػة أالش ثميػػأ الثفػػ

 العراؽ.
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 :دوافع الدراسة وأىميتيا
رغبػػػة الػػػدارس فػػػي الكشػػػذ عػػػف أحػػػد أعػػػالـ كشػػػعراش األدب الػػػذيف لػػػـ تتنػػػاكليـ دراسػػػة  
كالتعرؼ عمى نتاجو األديي  كظركؼ عصػره  التػي أ  ػرت فػي إرىاصػات كالدة فنػو األديػي كفكػره 

 ا يداعي  كتي اف المكانة التي استحقيا ذلؾ العالـ بما  حممو لنا عممو مف يلئ المعرفة. 

كلعمنػي أظػف أف نتاجػو األديػي اسػتح  الكقػكؼ عم ػو   ؛ ػي ىػذا شػاعراً لذا اثترت في بح
 نمت باثت ارؼ ليذا العالـ قصب السي  كالشرؼ الرف ع. أككف قد

ك نػػاًش عمػػى مػػا سػػي  سػػكؼ أتنػػاكؿ فػػي بح ػػي ىػػذا نمػػاذج مػػف ديػػكاف الشػػاعر ايػػف سػػكار 
تكػكف شػاىدًا عمػى مكانػة بالدرس كالتحميػأ سػاع ًا إلػى الكشػذ عػف ق متيػا األدي ػة كالفن ػة  كلكػي 

 ك راعة كشاعررة ىذا األديب العمالؽ.

  ىيكمية البحث:
ػػػلكػػػي      ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى مقدمػػػةأل  أف تتػػػكزع   رأيػػػتُ   إلػػػى األىػػػداؼ المتكثػػػاة البحػػػثُ  أ  صِّ
ػػ فصػػكؿأل  كتمييػػد كسػػتةِّ  ػػ بعػػرض ميػػرراتِّ  ةُ كثاتمػػة  تيػػتـ المقدم  ككصػػذ ثطتيػػا كمنيجيػػا   ةِّ الدراس 
 عف العصر الذؼ نشأ ف و الشاعر ايف سكار. بالحديثِّ  كريتـ التمييدُ 

مباحث   ةِّ ف و عمى  ال    عمى ايف سكار  كرتكزع الحديثُ  الضكش   زُ فيرك   األوؿ الفصل  أما 
ػ إلى الكقكؼِّ  ؿُ  سعى األك   ػ ثُ عمػى ح اتػو  كريػتـ المبح  ػ ةِّ ال ػاني يدراس  ال الػث  ثُ عممػو  كأمػا المبح 

 فو.فيتناكؿ تصك  

 ةِّ ف ػو عمػى سػبع   الحػديثُ  عُ   كرتػكز  الظكاىر المكضكع  ةيدراسة  الثاني ل  الفص ُص كرتثص  
ييػػػػا فػػػػي ديكانػػػػو كىػػػػي: يالمػػػػدح كاليػػػػزؿ كالحػػػػب ا ليػػػػي كالفثػػػػر كالر ػػػػاش  ر  يِّ اشػػػػتُ  ةأل شػػػػعرر   أغػػػػراضأل 

 كالكصذ كالحكمة(. 

" يدراسػػػة إ حػػػاشات األصػػػكات المظػػػاىر الميك ػػػةالمكسػػػكـ يػػػػ " الثالػػػث الفصػػػل  ىػػػذا كريػػػتـ 
 .الميكؼ كاأللفاظ  كالحذؼ كا ضمار  كما يتناكؿ المعجـ 
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أـل  الينػػى األسػػمك  ةلمحػػديث عػػف  الرابػػع الفصػػل  ك ػػأتي  نشػػاشأل  كتقػػد  أل  كثيػػرأل  كا  مػػف يتنػػاص 
فرادأل كجمع  كتعررذأل كتنكير  كتراسأأل لمحكاس...(.   كتأثير  كا 

لصػػكرة الشػػعررة  مػػف حيػػث مصػػادرىا  حػػكؿ ا الفصػػل الخػػامس ػػـ يرتكػػز الحػػديث فػػي 
 الجزئ ة كالكم ة(.يينكعييا 

 ستعرض جانب المكس قى بشقييا: الداثمي كالثارجي في فكاألثير  السادس الفصل  أما 
 القصائد المثتمفة. 

ـ  اك  ُث بح و ثتت أ إلييايرصد النتائج التي  الباحِّ  التسػجيأ  كالتكص ات التي تسػتح  تكص 
 ل ستفيد منيا الدارسكف. 

ػػ  السػػتجالشِّ  األنسػػب   وُ التكػػاممي  الػػذؼ أظنُّػػ ج  المػػني   ةُ كلتحقيػػ  ىػػذه اليا ػػات سػػتعتمد الدراس 
كالفن ػػة. راج ػػًا مػػف و عػػز كجػػأ  ةِّ ا المكضػػكع   ي  عػػف سػػماتِّ  كػػكامف النصػػكص الشػػعررة  كالكشػػذِّ 

 التكفي  كالسداد.   
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 مييدالت  
 العصربيف يد  
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 ابف سوار عصر  
 :لمعصر ة  السياسي   ة  البيئ  

مػػػف غػػػارات اليػػػزك الصػػػمييي  سمسػػػمةً  - اليجػػػرؼ القػػػرف السػػػابع  –لقػػػد شػػػيد ىػػػذا العصػػػر
فسػاداً  زعزع أمف    ميكلي ىمجي الياشـ  تبعو غزكو    األمة كاستقرارىا  كعاث في األرض حرقػًا كا 

أحػػػكاؿ األمػػػة الداثم ػػػة أفضػػػػأ حػػػااًل مػػػف أحكاليػػػػا   فػػػػي حػػػيف لػػػـ تكػػػػف كتقتػػػ اًل لمنفػػػكس كطي انػػػاً 
 الثارج ة  فقد دب  النزاع ييف السالطيف كالممكؾ  ككقعت الفتف  ككصأ الصراع ذركتو.

فبعػد انصػراؼ الحممػة الصػميي ة الرابعػة عػف غػزك العػالـ ا سػالمي كانشػياليا باالسػػت الش 
ت الصميي ة في الشرؽ لمتكسع في عمى القسطنطين ة  كاف ىنالؾ عدة محاكالت مف حكاـ ا مارا

األراضي ا سالم ة  فمف ذلؾ اليػارات المتكػررة التػي شػن يا صػميييك طػرايمس عمػى مدينػة حمػص 
ىزرمة أسػد الػديف شػيرككه ال ػاني  مف -إحداىافي –كالتي كاد يتمكف يكى مند الرابع ىػ  604سنة 

صػػميييك قيػػرص  ىػػاجـ نفسػػو. كػػذلؾ كفػػي العػػاـ لػػكال سػػرعة كصػػكؿ الممػػؾ الظػػاىر بعسػػاكر حمػػب
كاسػػتكلكا عمػػى بعضػػيا كأسػػركا مػػف فييػػا  ممػػا دفػػع الممػػؾ العػػادؿ   قِّطعػػًا مػػف األسػػطكؿ المصػػرؼ 

لمثػػركج بالعسػػاكر المصػػررة لمكاجيػػة الصػػمييييف فػػي الشػػاـ  بعػػد أف أرسػػأ إلػػى األمػػراش المسػػمميف 
 .(1يىناؾفي الجزررة لمقايمتو يجيكشيـ 

جيػػػكش ا سػػػالم ة مدينػػػة عكػػػا  فطمػػػب صػػػاحب عكػػػا األمػػػاف كحاصػػػر الممػػػؾ العػػػادؿ كال        
كالصػػػم  عمػػػى أف يػػػرد  السػػػفف المصػػػررة كاألسػػػرػ  ككافػػػ  العػػػادؿ عمػػػى ذلػػػؾ   ػػػـ اتجػػػو لتأديػػػب 
الصمييييف الطامعيف في حمص  فياجـ حصف األكراد  كغػنـ كأسػر ثمسػمائة صػمييي   ػـ تكجػو 

ي طػرايمس أقػاـ العػادؿ ا نػي عشػر إلى طرايمس  فاستكلى عمى حصف القم عات كأسر حاكمو  كف
الميادنػػة  فأجابػػو العػػادؿ  إلػػى طػػرايمسحػػاكـ  يكمػػًا  قتػػأ ك أسػػر ك يػػنـ  حتػػى جػػن  يكى منػػد الرابػػع

 .(2يمش دكعاد إلى 
ىدنػػة مػػع الممػػؾ  اتفاق ػػة المقػػدسممػػؾ ييػػت  ىػػػ  كق ػػع  الممػػؾ حن ػػا ديػػف يػػررف608كفػػي سػػنة       

يػدأ حن ػا  سػتيأ ىػذه اليدنػة لتقك ػة الصػمييييف فػي   ػـ - ىػ614حتى  - العادؿ لمدة ست سنكات

                                                           

ال يي  األيك يكف بعد صالح الديف يص (1)  (.              91ينظر  الص 
 (.13/49ينظر  ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج (2)
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الشػػػرؽ  ييػػػدؼ االسػػػت الش عمػػػى ييػػػت المقػػػدس  كقػػػد اسػػػتجاب البابػػػا لطمػػػب حن ػػػا بالػػػدعكة لحممػػػة 
 .(1يـ1213ىػ/610صميي ة جديدة عمى الشاـ سنة 

ق  كصمت طالئػع الحممػة إلػى عكػا  كحينيػا أدرؾ العػادؿ أنػو لػف 614كفي سنة        
أماـ جيكش الصمييييف الك  فػة  فانسػحب إلػى دمشػ   كأرسػأ فػي طمػب المعكنػة   صمد بمف معو

  كقػػد تمكػػف الصػػميييكف مػػف احػػتالؿ ي سػػاف كبان ػػاس  كثرجػػكا إلػػى مػػف الحكػػاـ كاألمػػراش المسػػمميف
أراضػػي الجػػكالف إلػػى نػػكػ كغيرىػػا  بعػػد أف عػػا كا فييػػا فسػػادًا كنيبػػًا كحرقػػًا كأسػػرًا كتقتػػ ال  كسػػار 

فنزؿ عمى عقبة الميف ييف القدس كنايمس؛ ثكفًا عمى القدس  -ايف الممؾ العادؿ -الممؾ المعظـ 
منيـ  فإنيا ىي اليـ األكير   ـ حاصر الفرنج حصف الطكر حصارًا ىائاًل  كمانع عف الذيف بػو 

مف األبطاؿ ممانعًة ىائمة   ـ كر  الفرنج راجعيف إلى عكا  كمعيـ األسارػ مف المسمميف
 .(2ي

ق كالممؾ العادؿ ككلده األعظػـ عمػى حصػف الطػكر  حيػث اتفقػا عمػى 615كدثمت سنة 
ثكفػػًا مػػف اسػػت الش الصػػمييييف  ؛كغيرىػػا إلػػى اليمػػداف حػػربأل  ىػػدـ الحصػػف  كنقػػأ مػػا ف ػػو مػػف آالتِّ 

 .(3يف وعم و كالتحصف 
ثػالؿ المعػارؾ الضػاررة مػف تثط طيـ كمكرىـ  حتى تمكنكا كاصأ الصميييكف زحفيـ كاستمركا ي

 - المصػػررةايػػف الممػػؾ العػػادؿ كنائبػػو عمػػى الػػد ار  -كقعػػت فػػي دم ػػاط ييػػنيـ ك ػػيف الكامػػأالتػػي 
كلما يمػ  العػادؿ نبػأ سػقكط  ق.615عمى يرج السمسمة  كذلؾ في جمادػ األكلى سنة  باالست الش

يػػػرج السمسػػػمة كىػػػك بمػػػرج الصػػػفراش  مػػػرض أسػػػفًا كحزنػػػًا عمػػػى ذلػػػؾ الحصػػػف الػػػذؼ  عػػػد قفػػػأ بػػػالد 
 .(4يق615بع جمادػ ايثرة مصر  كمات في سا

 كاضػػطرب جنػػده   ػػـ يميػػو أف األميػػر ايػػف المشػػطكب  ك مػػ  الكامػػأ نبػػأ كفػػاة أي ػػو فػػكىف
و إلػػى القػػاىرة؛ دكف عمػػـ مػػف معػػو  كتكجػػ يررػػد مبا عػػة الفػػائز يػػداًل منػػو  فانسػػأ   أكيػػر أميػػر بمصػػر
 أكيػر مػف قػد حػدث أمػرو فمما فقده الج ش مف يينيـ انحػأ  نظػاميـ  كاعتقػدكا أنػو ليتدارؾ األمر  " 

  كاسػػتحكذكا عمػػى معسػػكر إلػػى الػػد ار المصػػررة بأمػػافأل  الفػػرنجُ  مػػكت العػػادؿ  فركيػػكا كراشه  فػػدثأ
                                                           

ال يي  األيك يكف بعد صالح الديف يص (1)  (.              93ينظر  الص 
 (.13/76ينظر  ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج (2)
 .  78ينظر  المرجع الساي   ص(3) 
ال يي  األيك يكف بعد صالح الديف يص (4)  (.              99ينظر  الص 
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لػـ  مصػر   جػدًا  كذلػؾ تقػدير العزرػز العمػ ـ  فممػا دثػأ الكامػأُ  عظػ ـو  الكامأ كأ قالػو  فكقػع ثطػبو 
نما ىي ثد عةو  إلػى الشػاـ   ػـ ركػب  مشطكبِّ ال مف الفرنج  كىرب منو ايفُ   قع مما ظن و شيش  كا 

  الفػػرنج قػػد تزايػػد  فتمكنػػكا مػػف اليمػػداف  كقتمػػكا ثمقػػاً  مػػف فػػكره فػػي الجػػ ش إلػػى الفػػرنج  فػػإذا أمػػرُ 
كتمكػف مػف كقػذ زحفيػـ   ػـ  -الصػمييييف -   كصػمد الكامػأ فػي كجػو الفػرنج(1ي"كغنمكا ك يػرًا...

ك ػػدأ سػػيأ العسػػاكر ا سػالم ة يتػػدف  عم ػػو مػف كػػأ مكػػاف. كفػػي   كتػب إلػػى إثكانػػو  سػتنجدىـ...
عيػػػر جنكيػػػز ثػػػاف يجحافػػػأ التتػػػار نيػػػر ج حػػػكف  قاصػػػدًا الدكلػػػة  - ق616 سػػػنة - ذلػػػؾأ نػػػاش 

فػػرأػ ضػػركرة   الثكارزم ػػة  ك مػػ  الكامػػأ مػػا فعمػػو التتػػار بأىػػأ ثػػكارـز مػػف جػػرائـ قتػػأ كسػػمب...
لػػػذلؾ عػػػرض الصػػػم  عمػػػى  ثطػػػر زحػػػذ التتػػػار؛الم ة الشػػػرق ة مػػػف التكجػػػو لحما ػػػة الجييػػػة ا سػػػ

  كقػػد قػػكؼ مكقػػذ الصػػمييييف فػػي (2يالصػػمييييف  كبشػػركطأل ميررػػة  إال أنيػػـ رفضػػكا طمعػػًا كاغتػػراراً 
 -ق 616شػعباف -دم اط بما كصميـ مف إمدادات صػميي ة  فتمكنػكا مػف االسػت الش عمػى دم ػاط 

أطفاليػا  كفجػركا بالنسػاش  كبع ػكا بمنيػر "كدثمكىا باألماف فيدركا بأىميا كرجاليا  كسػيكا نسػاشىا ك 
 . (3يالجامع كالر عات كرؤكس القتمى إلى الجزائر  كجعمكا الجامع كن سة"

فحاصػػػػرىـ "الصػػػػميييكف فػػػػي دم ػػػػاط مػػػف نقػػػػص المػػػػؤف  عػػػانى جررػػػػة ى 617كفػػػي سػػػػنة 
ككقػع الصػم  عمػى مػا   المسممكف حتػى أثضػعكىـ لممصػالحة بػال معارضػة  ككػاف يكمػًا مشػيكداً 

   .(4ي"الكامأ...أراد 
  (ق618يكتراجع الفرنج إلى عكا كقد صحييـ الفشأ  كعمتيـ المذلة في التاسع عشر مف رجب 

 :(5)  مف ذلؾ قكؿ راج  الحم ييـفشم   يينما نعى عمييـ الشعراشُ 
ػػػػػػ  و  أعبػػػػػػاد  عيسػػػػػػى إف عيسػػػػػػى وحزي 

 دمحما   وموسػػػػػػػػػػػػى جميعػػػػػػػػػػػػا  يخػػػػػػػػػػػػدموف    

   
 بفشأ الحممة الصميي ة الثامسة.كا المسمميف في جم ع اليمداف أكىن   

                                                           

 (.13/80ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج (1)
ينظر   عرض عمييـ ييت المقدس  كجم ع ما كاف لصالح الديف في الشاـ  عمى أف يرحمكا عف دم اط. (2)

 (.٨/٨(  كالسيكطي  حسف المحاضرة   يج٣١/٢٨اليدا ة كالنيا ة   يج
 (.84-13/83ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج (3)
 (.24-2/23السيكطي  حسف المحاضرة يج (4)
 (.24  ص2(. كحسف المحاضرة يج243-6/242جـك الزاىرة يجايف تيرؼ يردؼ  الن (5)
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 :ةس  الساد   ة  الصميبي   ة  الحمم  
بعد فشأ الحممة الصػميي ة الثامسػة كانسػحاب أفرادىػا إلػى عكػا  دب  الػكىف فػي نفػكس           

 صميييي الشاـ  ك دأت الركح الصميي ة التي حر كت دىماش أكركبا في التالشي.
كمػػا ازدادت  الػػديف صػػالح  يأثػػ يػػيف أينػػاش العػػادؿكفػػي أ نػػاش ذلػػؾ ازداد الصػػراع عمػػى السػػمطة 

مثػػاطر الثػػكارزمييف الفػػاررف أمػػػاـ جػػ ش جنكيػػز ثػػاف الميػػػكلي  ك ػػدأكا ييػػددكف أطػػراؼ العػػػراؽ 
 كالشاـ  لكأ ذلؾ طمب الممؾ الكامأ المعكنة مف إميراطكر ألمان ا فردررؾ ال اني.

ال لمػػا   س كال مكانتػػوكمػػف اليررػػب حقػػًا أف ىػػذا الكامػػأ كػػاف ال  عػػرؼ قػػدر ييػػت المقػػد كا 
حن ػا يػررف عنػد حصػاره  قػد عرضػيا مػف قيػأ عمػيفى الصػمييييف  عرضيا ييف الفينة كاألثرػ عمػ

عمػػى ا ميراطػػكر فردررػػؾ ال ػػاني فػػي  لػػدم اط  كىػػا ىػػك  عرضػػيا مػػع كػػأ مػػا حػػرره صػػالح الػػديف
عػرض السػثي كقػد تكافػ  ىػذا ال  الممؾ المعظـ كالممؾ األشرؼ مقايأ الكقكؼ يجانبو ضد أثك و

مػػػع إلحػػػاح البابػػػا يجررجػػػكرؼ التاسػػػع( عمػػػى فردررػػػؾ بضػػػركرة تسػػػيير حممػػػة عمػػػى ييػػػت المقػػػدس  
كبػػالرغـ مػػف كػػـر الممػػؾ الكامػػأ الػػذؼ أىػػداه ييػػت المقػػدس  إال أف فردررػػؾ لػػـ  كػػف متحمسػػًا لتمػػؾ 
الحممػػػة  فبعػػػد أف أبحػػػر بػػػالج ش الصػػػمييي  عػػػاد متػػػذرعًا بػػػالمرض  ليكاجػػػو غضػػػب البابػػػا  الػػػذؼ 

ـ  ككصػػمت بعػػض الجيػػكش الصػػميي ة إلػػى عكػػا 1227-ق624در ضػػده قػػرار الحرمػػاف سػػنة أصػػ
ػػطامِّ  مػػا كػػاف البػػو ب ط  ق624فػػي ييػػت المقػػدس  حيػػث أرسػػمكا إلػػى الممػػؾ المعظػػـ رسػػكاًل سػػنة  ةً ع 
ػػفت   حأ  فػػػأغمع ليػػـ المعظ ػػػـ فػػػي عمػػػو السػػمطاف الممػػػؾ الناصػػر صػػػالح الػػػديف مػػف بػػػالد السػػكا وُ ح 

 .(1يقأ لصاحبؾ ما عندؼ إال السيذ"  كقاؿ ليـ: "الجكاب
كنظػػػرًا لسػػػثاش عػػػرض الممػػػؾ الكامػػػأ الػػػذؼ تعجػػػز عػػػف تحق قػػػو السػػػيكؼ  كدفعػػػًا ليضػػػب 
البابػػػا  كأمػػػاًل فػػػي اسػػػتعادة  قػػػة أكركبػػػا  أبحػػػر ا ميراطػػػكر فردررػػػؾ ال ػػػاني يج شػػػو إلػػػى عكػػػا سػػػنة 

ػػقػػد حُ  إلػػى مػػف سػػبقو مػػف ج شػػو ىنػػاؾ  كبػػالرغـ مػػف أف المكقػػذ لالنضػػماـ ؛ـ1228-ق625  ـ  سِّ
لصػػػػال  الممػػػػؾ الكامػػػػأ  حيػػػػث تػػػػكفى الممػػػػؾ المعظػػػػـ كزاؿ ثطػػػػره  بػػػػالرغـ مػػػػف اتحػػػػاد الجيػػػػكش 

مػػف ممػػكؾ ينػػي أيػػكب " كأث ػػو األشػػرؼ   ا سػػالم ة تحػػت را ػػة الكامػػأ حيػػث اجتمػػع إل ػػو جماعػػةو 
كأث ػػو الشػػياب غػػازؼ يػػف العػػادؿ  كأثػػييـ الصػػال  إسػػماعيأ يػػف العػػادؿ  كصػػاحب حمػػص أسػػد 

                                                           

 (.13/117ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج (1)
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كبػػػالرغـ مػػػف كػػػأ ذلػػػؾ  إال أف ا ميراطػػػكر فردررػػػؾ ال ػػػاني اسػػػتطاع  .(1ي"  كغيػػػرىـالػػػديف شػػػيرككه
  ك ػذلؾ تػرؾ الكامػأ ق626بحنكتو كمكره أف  حصأ عمى ييت المقدس كيد ةأل مف الكامػأ سػنة 

القدس لمصمييييف  كاتجو يجيكشو لمحاصػرة دمشػ  كنيػب أىميػا  كعػزؿ ايػف أث ػو الناصػر داككد 
كمػػع ذلػؾ فػػإف البابػػا قػد رفػػض تتػكرج فردررػػؾ ممكػًا عمػػى ييػػت   (2يمكػويػف المعظػػـ  كضػميا إلػػى م

المقدس  كما أباح لجيكشو نيب ممتمكاتو كأراض و فػي ألمان ػا  لػذلؾ غػادر فردررػؾ الشػاـ؛ لحفػع 
  بعػػدما أىػػدػ لمصػػمييييف أنفػػس ىد ػػةأل طالمػػا فشػػمكا فػػي (3)ـ1228-ق626ممكػػو فػػي ألمان ػػا سػػنة 

 الكصكؿ إلييا.
 :ةع  الساب   ة  الصميبي   ة  الحمم  

األمراش األيك ييف كازدادت ثالفاتيـ  كعانى المسممكف مػف مكائػدىـ كسػكش  ت نزاعاتُ ر   ُ ك          
أفعػػػاليـ كمػػػا عػػػانكا مػػػف ك ػػػرة األعػػػداش الطػػػامعيف كشػػػدة ىجمػػػاتيـ  فبا ضػػػافة إلػػػى ك ػػػرة ىجمػػػات 

يػػػك ييف  ىنالػػػؾ ىجمػػػات الصػػػمييييف كمحػػػاكالتيـ المسػػػتمرة االسػػػتفادة مػػػف ثالفػػػات ثصػػػكميـ األ
الثكارزمييف المتزايدة  كىنالؾ جحافأ الميكؿ المتر صة بالعالـ ا سالمي  ىذا إلػى جانػب تجػرؤ 

كلمتػدليأ عمػى ذلػؾ نعػرض صػكرة مػكجزة لػبعض   سالجقة الركـ كطمعيـ في ممتمكات األيػك ييف
 ما عاناه المسممكف آنذاؾ:

ييػػت المقػػدس لمصػػمييييف  كتفرغػػو لمحار ػػة ايػػف  رأينػػا ف مػػا سػػي  تثمػػي الممػػؾ العػػادؿ عػػف        
أث ػػو فػػي دمشػػ   حيػػث أبػػاح لجنػػده حرمػػات المسػػمميف فنييػػكا األمػػكاؿ كثر ػػكا الػػد ار  كقػػد صػػكر 

 ػـ قػدـ الممػؾ الكامػأ فحاصػر   حيث قاؿ: "ق626 ذلؾ ايف ك ير في أ ناش عرضو لحكادث سنة
كغمػػت األسػػعار  كلػػـ يػػزؿ الجنػػكد دمشػػ   كضػػي   عمػػى أىميػػا فقطػػع األنيػػار كنيػػب الحكاصػػأ  

 .(4ي"...الممؾ الناصر داككد يف المعظـ حكليا  حتى أثرج منيا ايف أث و صالح الديف

                                                           

 (.123ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة  يص (1)
(. 116(. كعمي محمكد  اليزك الصمييي كالعالـ ا سالمي يص2/1015ينظر  عاشكر  الحركة الصميي ة يج (2)

 (.13/124يجكايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة 
 (. 57-15/56ينظر  ديكر انت  كرم اـ  قصة الحضارة  يج (3)
 (.2/987(. كعاشكر  الحركة الصميي ة يج13/124اليدا ة كالنيا ة  يج (4)
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ق فقػػد حاصػػر الممػػؾ األشػػرؼ مكسػػى يػػف العػػادؿ قمعػػة بعمبػػؾ  كبعػػد 627أمػػا فػػي سػػنة 
  كفػػػػي أ نػػػػاش ذلػػػػؾ انقػػػػض  (1يـ صػػػػاحييا الممػػػػؾ األمجػػػػد ييػػػػراـ شػػػػاهمعانػػػػاة كطػػػػكؿ حصػػػػار اسػػػػتم

صػػػميييكف عمػػػى إحػػػدػ القػػػرػ التابعػػػة لحمػػػاة يقررػػػة بعػػػررف(  كغنمػػػكا أمػػػكاؿ المسػػػمميف  كسػػػاقكا ال
رجاليـ أسرػ كنساشىـ سػبا ا  يينمػا كػاف أمػراش ينػي أيػكب  عػدكف العػدة لالنقضػاض عمػى المػدف 
ثػر قكتػو لمكقػكؼ فػي كجػو أث ػو عنػد الضػركرة   ا سالم ة حتى حػاكـ حمػاة يالممػؾ المظف ػر(  اد 

صمييييف   كدفع ليـ ما اشترطكا مف األمكاؿ  أما الممػؾ األشػرؼ مكسػى يػف العػادؿ فقػد كىادف ال
ات حد مع ثصمو عالش الديف ك قباد سمطاف سالجقة الركـ؛ لمكقػكؼ فػي كجػو الثػكارزمييف  كبعػد 

ق تمكف األشرؼ كحم فو السمجكقي مف ىزرمػة جػالؿ الػديف يػف 627معركة حام ة الكط س سنة 
تعادكا مدينة يثالط( التي ثر  يا الثكارزميكف ثكارـز شاه  كاس

 .(2ي
اغتنمػػػػكا انشػػػػياؿ المسػػػػمميف "فقػػػػد ازدادت ف ػػػػو مثػػػػاطر التتػػػػار  حيػػػػث  ق628أمػػػػا عػػػػاـ 

كأغػػاركا عمػػى أراضػػي   يبعضػػيـ  كمػػا ترتػػب عمػػى ىزرمػػة الثػػكارزمييف أمػػاـ األيػػك ييف كالسػػالجقة
حػػكا فحم ػػت ييػػا يػػُد الثػػراب  التػػي طالمػػا صػػاحيت التتػػار  فقتمػػكا الشػػيكخ  كذب  الدكلػػة الثكارزم ػػة

 .(3ي..."األطفاؿ  كبقركا بطكف النساش
ق ىاجمػػت طائفػػة مػػف التتػػار مدينػػة شػػيركز  فتصػػدػ ليػػـ حػػاكـ مدينػػة 629كفػػي سػػنة          

 ػـ فػي السػنة التال ػة ليػا ىػاجـ صػاحب مػارديف كجػ ش سػالجقة  .(4يالعباسػيإر أ كج ش الثم فة 
 .(5يالرـك أراضي الجزررة  "فقتمكا كسيكا كفعمكا ما لـ  فعمو التتار بالمسمميف"

ـ حتػػى نجػػد الصػػمييييف  فكػػركف يجد ػػة باسػػتيالؿ 1238-ق635كمػػا إف نصػػأ إلػػى عػػاـ        
جديػدة  كقػد ازداد عػزميـ حينمػا رأكا  يي ةأل صػم شرع البابا بالػدعكة لحممػةأل "المكقذ لصالحيـ  حيث 

دمحم يف الممؾ العػادؿ أيػك  ما ترتب عمى كفاة الممؾ الكامأ مف صراعات  فمنذ كفاة الممؾ الكامأ
ق  كعيػػده الينػػو العػػادؿ ال ػػاني بحكػػـ مصػػر كدمشػػ   يػػدأت 635 سػػنة شػػادؼبكػػر يػػف أيػػكب يػػف 

                                                           

 (.126/ 13كىك ييراـ شاه يف فرثشاه يف شاىنشاه يف أيكب. ينظر  اليدا ة كالنيا ة يج (1)
 ( كما بعدىا.127/ 13ينظر  ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج (2)
 (.129  ص13ق. كرنظر  اليدا ة كالنيا ة يج628ايف األ ير  الكامأ  حكادث سنة  (3)
 (.132  ص13ق. كاليدا ة كالنيا ة يج629ينظر  الكامأ  حكادث سنة  (4)
 (.135  ص13ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج (5)
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كاينػو العػادؿ الثالفات ييف اينو األكيػر الصػال  أيػكب حػاكـ حصػف ك فػا كغيػره مػف بػالد الجزرػرة 
 .(1ي"ال اني

تجيػػ ش الجيػػػكش  -الػػػذؼ رأػ أنػػو أحػػ  بػػػامتالؾ مػػا فػػي يػػػد أث ػػو-ك ػػدأ الصػػال  أيػػكب 
مصػػػر مػػػف أث ػػػو بعػػػدما اسػػػتتب لػػػو األمػػػر فػػػي دمشػػػ   كمػػػا إف نصػػػأ سػػػنة  كاالسػػػتعداد النتػػػزاع

تمكف الصػػال  إسػػماعيأ يػػف الممػػؾ العػػادؿ مػػف االسػػت الش عمػػى دمشػػ   ككصػػأ ق  حتػػى يػػ637
ثيػػػر اسػػػت الش الصػػػال  إسػػػماعيأ عمػػػى دمشػػػ  اليػػػف أث ػػػو الصػػػال  أيػػػكب الػػػذؼ كػػػاف فػػػي نػػػايمس 

المعظػػـ  ايػػف عػػـ جنػػده كتمكػػف الناصػػر داككد فتفػػرؽ عنػػو  يكاصػػأ اسػػتعداده لمثػػركج إلػػى مصػػر
 .(2يالدرمف أسره كجاررتو أـ كلده ثميأ  شجر  ع سى

كتبػػع ذلػػػؾ اقتتػػػاؿ أمػػػراش ينػػػي أيػػػكب  كك ػػػرت ثالفػػػاتيـ فػػػي تثمػػػ ص الصػػػال  أيػػػكب مػػػف 
ـ   ك ػدأ 1229-ق637األسر  كفي أ ناش ذلؾ كصمت طالئع الجيػكش الصػميي ة إلػى عكػا سػنة 

اجـ عسػػقالف فيػػنـ كقتػػأ مياجمػة اليمػػداف ا سػػالم ة  فيػػ قائػػد جػػ ش فرنسػػا الصػػمييي تييػكت الرابػػع
  فكتػب رهكأسر   ـ تقدـ إلى غزة كعندىا تقايأ مع الج ش المصرؼ  الذؼ سي ره العادؿ لدفع ثطػ

و النصر لمج ش ا سالمي  كعاد تييكت كمف تبقى معو مف الجند إلى عكا   ػـ تمكػف الناصػر 
ق ػة مػع أي ػو  أمػا العػادؿ داككد مف انتزاع ييت المقدس مػف الصػمييييف؛ ألنيػـ أثمفػكا شػركط االتفا

ال اني فقد ثرج يج ش مصر قاصدًا الشاـ ألثذ أث و مػف أسػر الناصػر داككد  كعنػد يميػ س  ػار 
عم ػو أمػػراش جنػده كاعتقمػػكه  كأرسػػمكا فػي طمػػب الصػال  أيػػكب؛ لتػػكلي حكػـ مصػػر  كفػي سػػنة سػػبع 

 .(3يك ال يف كستمائة  تكلى الممؾ الصال  نجـ الديف أيكب حكـ مصر
سماعيأ انتقاـ الصال  أيكب فتحالذ مػع سػالجقة الػرـك عمػى إلؾ ثشي الصال  كعند ذ

ق   ػػـ تحػػالذ مػػع الصػػمييييف ضػػد جم ػػع األمػػراش األيػػك ييف سػػنة 637الممػػؾ الصػػال  أيػػكب سػػنة 
 .(4يكالحصكف ق  حيث سمميـ القدس كطيررة كعسقالف كغيرىا مف المدف 638

                                                           

 ق.635الكامأ  حكادث سنة  (1)
 (.154-146/ 13ينظر  ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج (2)
 (.2/34(. كالسيكطي  حسف المحاضرة يج992-2/987ينظر  عاشكر  الحركة الصميي ة يج (3)
 (.120ينظر  عمي محمكد  اليزك الصمييي يص (4)
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تػػكلي يػػف جنكيػػز  -ممػػؾ التتػػارق قػػدـ رسػػكؿ مػػف 638كفػػي ثضػػـ ىػػذه األحػػداث سػػنة 
  كعنػكاف الكتػاب: يمػدانيـ.ممكؾ ا سالـ يدعكىـ إلى طاعتو  ك أمرىـ يتثررػب أسػكار  إلى -ثاف

 .(1ي"..."مف نائب رب  السماش ماس  كجو األرض  ممؾ الشرؽ كاليرب قاف قاف
إال كرغـ شػدة ىجمػات التتػار عمػى أطػراؼ الػبالد ا سػالم ة  كرغػـ ثطػكرة ىػذا التيديػد  

أف األمػػراش األيػػك ييف لػػـ  كتر ػػكا كمػػا لػػـ  كتػػرث غيػػرىـ مػػف الممػػكؾ كالحكػػاـ المسػػمميف فػػي سػػائر 
 أرجاش الممالؾ ا سالم ة.

أمػػػا الثطػػػر الصػػػمييي فقػػػد تجنبػػػو الصػػػال  أيػػػكب يػػػبعض التنػػػازالت  إذ كق ػػػع معاىػػػدة مػػػع 
اجيػػػة الحممػػػة ق  ككػػػذلؾ تجنػػػب مك 639تييػػػكت الرابػػػع  كجعمػػػو  يػػػادر مػػػع قكاتػػػو الفرنسػػػ ة سػػػنة 

ا نجميزرة التي كصمت عكا بعد عكدة تييكت كحممتو  حيث اعترؼ بحػ  الصػمييييف فػي امػتالؾ 
ق  كىػي الشػقيذ أرنػكف  كالجميػأ  ك يػت المقػدس  ك يػت 638المناط  التي س طركا عمييا سنة 

 .(2يإنجمترا  ك يذا عاد ررتشارد كحممتو إلى ...لحـ  كالمجدؿ  كعسقالف
ئ مكاجية الصمييييف قم اًل؛ حتى كىكذا          ك بعض التنازالت استطاع الصال  أيكب أف ُيرجِّ

ثػػراجيـ مػػف حظيػػرة الث انػػة  كالػػكالش يػػتمكف مػػف إعػػداد جنػػده  كتصػػف ة ثالفاتػػو مػػع األيػػك ييف   كا 
لمصمييييف  ككاد  فم  في ذلػؾ لػكال عػدكؿ الصػال  إسػماعيأ عػف اتفاقػو عمػى فػؾ أسػر عمػر يػف 

 .(3يدمش ؾ مقايأ اعتراؼ الصال  أيكب بح  الصال  إسماعيأ في حكـ الصال  أيكب  كذل
كلمػػػػػا فشػػػػػأ الصػػػػػال  أيػػػػػكب فػػػػػي تجنػػػػػب المكاجيػػػػػة مػػػػػع عمػػػػػو  أرسػػػػػأ إلػػػػػى الثكارزم ػػػػػة 
 ستحضػرىـ لمسػػاعدتو فػي حصػػار دمشػػ   كالتصػدؼ لمصػػال  إسػػماعيأ كأعكانػو مػػف الصػػمييييف  

الػػػبالد ا سػػػالم ة  كتمكنػػػكا مػػػف كعمػػػى صػػػعيد آثػػػر فقػػػد كاصػػػأ التتػػػار ىجمػػػاتيـ عمػػػى أطػػػراؼ 
ق انقضػػاض 642  كشػػيد عػػاـ (4يق641االسػػت الش عمػػى مممكػػة سػػالجقة الػػرـك ا سػػالم ة سػػنة 

القػػػػكات الثكارزم ػػػػة عمػػػػى الصػػػػمييييف فػػػػي قػػػػرػ كمػػػػدف فمسػػػػطيف  كتمكػػػػنيـ مػػػػف تحررػػػػر: طيررػػػػة  
حػػػرب كنػػػايمس  ك يػػػت المقػػػدس  الػػػذؼ لػػػـ  فمػػػ  الصػػػميييكف فػػػي دثكلػػػو بعػػػد ذلػػػؾ  حتػػػى كانػػػت ال

                                                           

 (.156-13/155اليدا ة كالنيا ة  يج (1)
 (.293-292/ 2حركة الصميي ة يجينظر  عاشكر  ال (2)
 (.347-346/ 6ينظر  ايف تيرؼ يردؼ  النجـك الزاىرة يج (3)
 (.173ينظر  أيك شامة  ذيأ الركضتيف يص (4)
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ـ  لػ عمف بعػد سػبعة 1917-ق1335العالم ة األكلى فدثمو القائد ا نجميزؼ الجنراؿ المنيػي سػنة 
 .(1يقركف انتياش الحركب الصميي ة

ككاصػػػمت القػػػكات الثكارزم ػػػة زحفيػػػا  حتػػػى كصػػػمت غػػػزة  كىنػػػاؾ انضػػػم ت إلييػػػا القػػػكات 
األيػػػك ييف: الصػػػال   المصػػػررة  التػػػي أرسػػػميا الصػػػال  أيػػػكب؛ لمتصػػػدؼ لمصػػػمييييف كأعػػػكانيـ مػػػف

 إسماعيأ  كالناصر داككد  كالمنصكر صاحب حمب.
  كقتأ مػف الفػرنج (ق642يكفي غزة أنزؿ و نصره عمى المسمميف في شير جمادػ األكؿ سنة 

ألمػػراش مػػف ا  و كأسػػاقفتيـ  كثمػػ ممػػككيـ  كقسكسػػيـ  كأسػػر جماعػػة مػػف عػػددو كييػػركاحػػد  فػػي يػػكأـل 
 .(2يالصمييييفالمسمميف المتآمررف مع 

 ـ يكاصأ الممؾ الصال  نجـ الديف أيػكب انتصػاراتو فػي بػالد الشػاـ  كمػا إف نصػأ إلػى 
  كبمجرد عػكدة ييػت المقػدس (3يالشاـق حتى  ككف قد فرض سمطانو عمى معظـ بالد 645عاـ 

كف عمى أكركبا؛ لتسػيير 1244-ق642إلى أيدؼ المسمميف سنة  ـ يدأ الصميييكف في الشرؽ يمح 
ـ  انعقػػػد مجمػػػع ليػػػكف  الػػػذؼ " قػػػرر إرسػػػاؿ 1245-ق643الجيػػػكش الحتاللػػػو  ان ػػػًة  كفػػػي سػػػنة 

  .(4يحممة صميي ة إلى الشرؽ؛ لتدارؾ المكقذ قيأ فكات األكاف"
 كنظرًا التساع اليك ة ييف الكن سة كأباطرة أكركبا  كاحتداـ الصراع ييف سمطة البابػا الدين ػة

الػذؼ  ممؾ فرنسا كسمطتيـ العممان ة  فإف أباطرة أكركبا لـ  صيكا ليذه الدعكة  عدا لك س التاسع
كاف قػد نػذر كىػك عمػى فػراش المػرض الق ػاـ بحممػة صػميي ة عمػى الشػرؽ ا سػالمي إف ُشػفي  مػف 
مرضػػو  لػػذا فإنػػو رأػ فػػي دعػػكة الكن سػػة ىػػذه فرصػػة طيبػػة لمكفػػاش ينػػذره  كبعػػد  ػػالث سػػنكات مػػف 

أبحػر الجػ ش الفرنسػي كعمػى رأسػو ممػؾ فرنسػا إلػى قيػػرص  -ـ1248 -ق646 سػنة -سػتعداداال
يػػا السػػفارات إلػػى الميػػكؿ كصػػميييي الشػػرؽ لعقػػد األحػػالؼ  منالتػػي يتجمػػع فييػػا الجنػػكد  كترسػػأ 

                                                           

 (.998-997/ 2ينظر  عاشكر  الحركة الصميي ة يج (1)
 (.165-13/164(. كايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج174ينظر  أيك شامة  ذيأ الركضتيف يص(2) 
(. كأيك شامة  ذيأ الركضتيف 358-352 -328-322/ 6ينظر  ايف تيرؼ يردؼ  النجـك الزاىرة يج (3)

 ( كما بعدىا. 174يص
 (. 1004/ 2عاشكر  الحركة الصميي ة يج (4)
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كتنسي  ا مدادات قيأ اليجػكـ عمػى مصػر التػي رأكا فػي احتالليػا كالقضػاش عمػى جنػدىا الطررػ  
   .(1يدائمة يت المقدس بصفةأل ي الحتالؿالكحيد 

يكنيػػػك حزرػػػراف  -ق647  ففػػػي صػػػفر سػػػنة أك ػػػر تصػػػاعدفػػػي الكتسػػػتمر كتيػػػرة األحػػػداث 
ر  كصػػػمت الحممػػػة الصػػػميي ة  التػػػي ُقػػػ - ـ1249 عػػػدد جنكدىػػػا ينحػػػك ثمسػػػيف ألػػػذ مقاتػػػأ إلػػػى  د 

سػكاحأ دم ػػاط  كبعػػد معػارؾ ضػػاررة  تمكنػػت القػكات الصػػميي ة مػػف النػزكؿ لمشػػاطئ  كفػػي مسػػاش 
ذلؾ اليكـ تثاذؿ قائد القكات ا سالم ة األمير فثر الديف ايف شيخ الشيكخ  الػذؼ ظػف أف الممػؾ 

 .(2يمصرطماعو في ممؾ الصال  أيكب قد مات  فثرج يجنكده ل اًل  سعى لتحقي  أ
كلمػػا رأػ أىػػأ دم ػػاط تثم ػػي فثػػر الػػديف كجنػػكده  ثرجػػكا مػػف المدينػػة ىػػار يف تحػػت جػػن  
الظػػػػػالـ فممػػػػػا أصػػػػػب  الصػػػػػميييكف "ممككىػػػػػا صػػػػػفكًا بمػػػػػا حػػػػػكت مػػػػػف العػػػػػدد كاألسػػػػػمحة كالػػػػػذثائر 

 .(3يكالمجاني "
كعنػػد كصػػكؿ فمػػكؿ اليػػار يف إلػػى معسػػكر الممػػؾ الصػػال   أمػػر بالشػػجعاف مػػنيـ فشػػنقكا 
عقابػػًا ليػػـ عمػػى ىػػرك يـ أمػػاـ عػػدك و   ػػـ سػػار يجنػػكده إلػػى المنصػػكرة "ككقػػع النفيػػر العػػاـ فػػي 
المسمميف  كاجتمع بالمنصكرة أمػـو ال  حصػكف مػف المطكعػة كالعر ػاف  كشػرعكا فػي ا غػارة عمػى 

تيـ كتثطفيػـ  كاسػتمر ذلػؾ أشػيرًا كالسػمطاف يتزايػد  كاألطبػاش قػد آ سػتو السػتحكاـ الفرنج كمناكشػ
  .(4ي"بوالمرض 

ق  تػكفي الممػؾ الصػال  نجػـ الػديف أيػكب كىػك 647سػنة كفي ليمػة النصػذ مػف شػعباف 
معسػػكر يجنػػكده فػػي المنصػػكرة  فأثفػػت شػػجر الػػدر ثيػػر كفاتػػو  كأثػػذت الي عػػة مػػف كبػػار القػػكاد 

الػػذؼ كػػاف ينػػكب عػػف أي ػػو عمػػى حصػػف ك فػػا كغيػػره مػػف د ػػار بكػػر  كأرسػػمت فػػي الينػػو تكرانشػػاه 
   .(5يإحضاره

                                                           

 (.27ينظر  الش  اؿ  جماؿ الديف  مجمأ تاررخ دم اط  يص (1)
 .31ص -29المرجع الساي   صينظر   (2)
 (. 6/330ايف تيرؼ يردؼ  النجـك الزاىرة يج(3) 
 .330المرجع الساي   ص (4)
 (.33ينظر  الش  اؿ  جماؿ الديف  مجمأ تاررخ دم اط  يص (5)
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فقػكؼ  - أثك لػك س التاسػع -أما الصميييكف فقد كصمتيـ ا مدادات الفرنس ة مع ألفكنس
عزميـ عمى المسير ألثذ القاىرة لم ا تسرب ليـ نبأ كفاة الممؾ الصال   فتحركت  مكقفيـ  ـ تأكد
لػػدلتا فػػي طػػرؽ تحػػ ط ييػػا المسػػتنقعات كالبحيػػرات  ممػػا سػػي أ عمػػى األميػػر فثػػر جيكشػػيـ عيػػر ا

الديف مناكشتيـ كتعكر  حركتيـ  كلم ا رأػ نصارػ سممكف 
  عجز لػك س التاسػع عػف الكصػكؿ (1ي

إلى المنصكرة  أرشدكه إلى مثاضة عمى بحر أشمكف كصػأ عػف طررقيػا إلػى المنصػكرة  كىنػاؾ 
في انتظارىـ  كبعد مكاجيات عن فة  كمقتأ  (2يبق ادة يييرس اليند قدارؼ كانت الجيكش ا سالم ة 

كايالؼ مػػف جنػػكدىـ  حػػاكؿ  -كمػػنيـ رك ػػرت أثػػك لػػك س التاسػػع  -العديػػد مػػف أمػػراش الصػػمييييف
الممػػؾ لػػك س أف يتػػدارؾ المكقػػذ  فأقػػاـ جسػػرًا مػػف الصػػنك ر عمػػى النيػػأ  كعيػػر ىػػك كجنػػكده إلػػى 

عمػػى الجسػػر الػػذؼ  -جيػػكش ا سػػالم ة  فعيػػرت تحػػت جػػن  الظػػالـالشػػاطئ ال ػػاني  كتػػابعتيـ ال
إلػػػى يػػػر ىـ  ففػػػكجئ الصػػػميييكف بالسػػػيكؼ تنكشػػػيـ مػػػف كػػػأ  -نسػػػيت القػػػكات الصػػػميي ة أف تقطعػػػو

جانب  كعادت القػكات ا سػالم ة باألسػرػ مػف أمػراش الصػمييييف كجنػكدىـ إلػى المنصػكرة بعػد أف 
ذه المكاجيػػات  كصػػأ الممػؾ المعظػػـ تكرانشػػاه قتمػت مقتمػػة عظ مػة مػػف الصػػمييييف  كفػي ثضػػـ ىػ

رتفعػػت ركحيػػـ المعنك ػػة عمػػى حػػيف يػػف الصػػال  أيػػكب إلػػى المنصػػكرة  فتباشػػر النػػاس بقدكمػػو  كا
ازداد مكقػػذ الصػػمييييف سػػكشًا  ك ػػدأكا  طميػػكف النجػػاة  كرثططػػكف لمعػػكدة إلػػى دم ػػاط؛ لمتحصػػف 

بمػػػا أحضػػػر معػػػو مػػػف السػػػفف طررػػػ  فييػػػا  ككػػػاف تكرانشػػػاه قػػػد أعػػػد  ليػػػذا األمػػػر عدتػػػو  إذ قطػػػع 
ا مػػدادات الصػػميي ة  كمػػا انتصػػرت سػػفنو عمػػى األسػػطكؿ الفرنسػػي فػػي أك ػػر مػػف كقعػػة  كغنمػػت 

  كىكذا ُضي   الثناؽ عمى الصمييييف  كعند فارسككر  التقت الجيكش ا سالم ة بفمكؿ ك يراً منو 
إال أسػير  ككػاف يػيف القتػأ اليار يف مف الصمييييف  كقضت عمى كأ أفػراد الحممػة  كلػـ يػنُج مػف 

                                                           

 سممكف: قررة مصررة.   (1)
ىذه أكؿ مرة  ظير فييا اسـ يييرس عمى مسرح األحداث  ك ييرس ىذا ىك الذؼ لقب ف ما بعد باسـ الممؾ  (2)

الظاىر ركف الديف أيك الفتكح يييرس يف عيد و اليندقدارؼ  كاف مممككًا لعالش الديف أيدكيف اليندقدارؼ  كفي 
كقد تكلى حكـ مصر في آثر شير مف ق أثذه الصال  أيكب  كأعتقو كجعمو مف جممة ممال كو. 644سنة 
 (.  199-7/94ق  كىك الرابع مف ممكؾ الترؾ. ينظر ترجمتو في النجـك الزاىرة يج658سنة 
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 كِّػأ  ك ىؤالش الناجيف الممؾ لك س نفسو  الذؼ انتيى إلى السجف فػي دار ايػف لقمػاف بالمنصػكرة  كأُ 
 .(1يلمطكاشي صي   المعظمي حراستو

   :غروب شمس األيويييف
 ال ػيف ألػذ  بمقتػأ (ق648يأمر الحممة الصميي ة السابعة فػي  الػث المحػـر سػنة انتيى 

مػػػػف األمػػػػراش كالفرسػػػػاف    كأسػػػػر لػػػػك س التاسػػػػع ممػػػػؾ فرنسػػػػا كك يػػػػرأل (2يصػػػػمييي كقيػػػػأ مائػػػػة ألػػػػذ
. كقيأ أف ينفذ الممؾ المعظػـ تكرانشػاه اتفاقػو مػع أسػيره الممػؾ الصػمييي لػك س التاسػع  الصمييييف

كييػرة  سراح لك س التاسع  كمف معو مف األسرػ  مقايػأ فد ػة  يإطالؽذلؾ االتفاؽ الذؼ  قضي 
  .(3يأثرػ كشركط 

شػػػير كذلػػػؾ فػػػي السػػػابع كالعشػػػررف مػػػف  (5يسػػػمطانيـ تكرانشػػػاه (4يقتػػػأ الممال ػػػؾ الصػػػالح ة
اتفػػػاؽ تكرانشػػػاه مػػػع لػػػك س  (6يق  فأتمػػػت شػػػجر الػػػدر  سػػػمطانة مصػػػر الجديػػػدة648محػػػـر سػػػنة 

التاسػػع  بعػػدما أضػػافت مػػا رأتػػو مناسػػبًا مػػف الشػػركط  كأطمػػ  سػػراح لػػك س التاسػػع كمػػف معػػو مػػف 
 .(7يـ1250ق  السابع مف مايك سنة 648األسرػ  فأبحر إلى عكا في  اني عشر مف سنة 

 شػيدت - كلػدهمممككػة الصػال  نجػـ الػديف أيػكب كأـ  -شػجر الػدر السػمطة إلػىكبانتقاؿ 
 مصر كبالد الشاـ عصرًا جديدًا مف المنازعات كالحركب  كعانى المسممكف مف الفتف كالدسائس.

                                                           

 (.  186ص-182(. كأيك شامة  ذيأ الركضتيف يص369-6/364ينظر  ايف تيرؼ يردؼ  النجـك الزاىرة يج (1)
 (.  178/ 13ينظر  ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج (2)
 (.  369/ 6ينظر إلى  تمؾ الشركط في النجـك الزاىرة يج (3)
الصالح ة: نسبة إلى أستاذىـ الصال  نجـ الديف أيكب  ك سمكف أ ضًا باسـ الممال ؾ البحررة؛ كذلؾ ألنيـ  (4)

 (.1/441سكنكا في قمعة يجزررة الركضة في النيأ.  ينظر  المقررزؼ  السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ  يج
 (.  185ت كاليتو عمى مصر دكف الشير  كقتمو الممال ؾ لسكش معاممتو ليـ. ينظر  ذيأ الركضتيف يصككان (5)
ـ  كعينت أيبؾ 1250ق/ الثامس مف مايك 648أثذت ليا الي عة عمى مصر في العاشر مف صفر سنة  (6)

زاش غضب الثم فة ا1250كفي يكليك  -أؼ نائبًا لمسمطنة-التركماني أتابكًا لمصر لعباسي كعدـ رضاه ـ  كا 
عف حكميا  تزكجت مف عز الديف أيبؾ  كتنازلت لو عف العرش بعد أف حكمت مصر  مانيف يكمًا. ينظر  

 (.  379-373/ 6النجـك الزاىرة يج
(. كفررد بؾ  تاررخ الدكلة العم ة الع مان ة 37ينظر  الش  اؿ  جماؿ الديف  مجمأ تاررخ دم اط  يص (7)

 (.83ص-82يص
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كحاكلػػػت شػػػػجر الػػػدر اجتنػػػػاب غضػػػب الثم فػػػػة العباسػػػي  كمػػػػا حاكلػػػت اجتنػػػػاب االصػػػطداـ مػػػػع 
األيػػػػك ييف فػػػػي الشػػػػاـ  الػػػػذيف رأكا فػػػػي حكػػػػـ الممال ػػػػؾ لمصػػػػر اغتصػػػػابًا لمسػػػػمطة مػػػػف أصػػػػحاييا 

ـ تفم   فبالرغـ مف زكاج شجر الدر مف عز الديف يف أيبؾ  كتنازليػا لػو عػف الشرعييف  كلكن يا ل
عرش مصر  كرغـ إعالف أيبؾ أنو نائب الثم فة العباسي عمى مصر  كرغـ إشػراؾ أيبػؾ لمطفػأ 

 معػػػو فػػػي حكػػػـ مصػػػر  رغػػػـ كػػػأ ذلػػػؾ  إال أف األيػػػك ييف رأكا ضػػػركرة (1يمكسػػػىاأليػػػك ي األشػػػرؼ 
 استنقاذ حكـ مصر مف أيدؼ الممال ؾ.

عمػػى  يف أيبػػؾ مػػع الممػػؾ لػػك س التاسػػعاتفػػ  عػػز الػػد ق650 -ـ1252كفػػي مػػايك سػػنة 
الق اـ بحممة مشتركة؛ لتطيير الشاـ مف األيك ييف  فاستكلى لك س التاسع عمى مدينة  افا  كاتجو 

ذ حػػػاؿ ييػػػنيـ ك ػػػيف فػػػارس الػػػديف أقطػػػاؼ بالممال ػػػؾ لالسػػػت الش عمػػػى غػػػزة  كلكػػػف  الناصػػػر يكسػػػ
 .(2يالصمييييفاالست الش عمييا  كقطع االتصاؿ ييف الممال ؾ كحمفائيـ مف 

 المستعصػـ -كاستمرت المناكشات ييف الممال ؾ كاأليك ييف  حتى تكسط الثم فة العباسي
كىكػذا ثايػت آمػاؿ لػك س   ق651ـ/1253ييف الطرفيف  كعقد الصم  يينيما فػي إيررػأ سػنة  -

ليبقػى قرربػًا مػف مسػرح األحػداث  كرغػـ مػا  إال - أسػرهبعػد فػؾ  - ما ذىب إلى عكاالتاسع الذؼ 
عقده مف أحالؼ  سكاش مع التتار  أـ مع ممال ؾ مصر  ضد أيك يي الشاـ  إال أف ذلػؾ الصػم  

 .(3يق652 -ـ1254أفسد عم و أحالمو  فعاد إلى بالده سنة 
نا ييػا سػك ًا إلػى نيا ػة العصػر األيػك ي  كبعد األحػداث السػابقة التػي أكردتيػا  كالتػي كصػم   

 بعػػد  كأفلػػـ  كتمػػأ  إف المشػػيدأف أقػػكؿ  الصػػميي ة  بقػػيالػػذؼ  م ػػأ آثػػر فصػػكؿ قصػػة الحػػركب 
األحداث استمرت في العصر الكس ط  ليتكفأ الممال ؾ بعد ذلؾ يإتقاف صنعتيا  كفي ىذا المقاـ 

أيػػرز المحطػػات التػػي  يػػذكر-عجالػػةأل عمػػى -كتفػػي التعمػػ  أك ػػر فػػي األحػػداث  ك  يررػػد الباحػػثال 
 :المممكك ة الفترة يدا ةحد ت بعد ذلؾ في 

                                                           

شرؼ مكسى يف يكسذ يف المسعكد يف الكامأ  ككاف في السادسة مف عمره؛ لذلؾ لـ يثدع األيك ييف كىك األ (1)
 (.  6-5/ 7يإشراكو في الحكـ  فيك طفأ ال حكؿ لو كال قكة. ينظر  النجـك الزاىرة يج

 (.  127ينظر  العبادؼ  دكلة الممال ؾ األكلى في مصر كالشاـ يص (2)
المصررة كغزة كالقدس لمممال ؾ  كتككف باقي بالد الشاـ لمناصر صالح الديف يكسذ. كبمكجييا تككف الد ار  (3)

 (.  398-1/385(. كالمقررزؼ  السمكؾ يج10/ 7ينظر  النجـك الزاىرة يج
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 .(1يـ1258ق/656س طر الميكؿ عمى بيداد  كقضكا عمى الثالفة العباس ة سنة  -1
سػػيتمير/  3ق/658التقػػى قطػػز يجحافػػأ الميػػكؿ فػػي الثػػامس كالعشػػررف مػػف رمضػػاف  سػػنة  -2

فػػػػأنزؿ و نصػػػػره عمػػػػى  -ك  سػػػػافيػػػػيف نػػػػايمس  -ـ  عنػػػػد قررػػػػة عػػػػيف جػػػػالكت1260أيمػػػػكؿ 
 .(2يالمسمميف

ـ  حيػث طمػب 1263ق/661الظاىر يييرس يتصف ة ما تبقى مف الكجكد الصمييي سػنة قاـ  -3
ردكا مػػػا أثػػػذتمكه مػػػف الػػػبالد  كفكػػػكا أسػػػر ييف  كرفػػػض ميػػػادنتيـ  كقػػػاؿ ليػػػـ: "رسػػػأ الصػػػميي

 .(3ي"يف جم عًا  فإني ال أقيأ غير ذلؾالمسمم
ـ استمر الظاىر يييرس بفتكحاتو  حيػث اسػتكلى عمػى ىػكنيف ك نػيف 1266ق/664في سنة  -4

 .(4يكالرممة
 .(5يـ1266ق/665األرمف كحمفائيـ سنة  انتصر المسممكف عمى -5
سػػػػ س عاصػػػػمة أرمين ػػػػا  عمػػػػى - حمػػػػاةصػػػػاحب  -أغػػػػار الممػػػػؾ المنصػػػػكر ال ػػػػاني األيػػػػك ي -6

بعػػد  ال ػػة أسػػاي ع قضػػاىا فػػي  - الصػػيرػ  فػػدم رىا   ػػـ عػػاد بػػالج ش ا سػػالمي إلػػى الشػػاـ
حتػى ي ػع ر عػف ضػثامتيا المقررػزؼ بقكلػو: "ألػذ أسػير  كغنػائـ عي ػ كف أر عػ كمعو - أرمين ة

 .(6ي"رورأس البقر يدرىميف  كلـ يكجد مف  شتر 
نتػػو مػػف االسػػت الش عمػػى ع ثطػػة حر  ػػة مك  ق تمكػػف الظػػاىر يييػػرس مػػف كضػػ666كفػػي سػػنة  -7

مت النقكد بالطاسات  كلـ ييػ  س ِّ قُ المؤرثيف ك رة الينائـ بقكلو: " أنطاك ة  حيث صك ر بعُض 
 .(7يدرىمًا  كالجاررة يثمسة دراىـ" كلو غالـ  ك  ع الصيير با ني عشر إال مسمـ غالـ

                                                           

 (.  425 1/129ينظر  المقررزؼ  السمكؾ يج (1)
 (.  2/38(. كالسيكطي  حسف المحاضرة يج211ص-203ينظر  أيك شامة  ذيأ الركضتيف يص (2)
 (.  486-458/ 1المقررزؼ  السمكؾ يج(3) 
 (.  141-138/ 7ينظر  ايف تيرؼ يردؼ  النجـك الزاىرة يج(4) 
 ق.664/665ينظر  أيك الفداش  المثتصر  حكادث سنة (5) 
 (.7/139ق. كايف تيرؼ يردؼ  النجـك الزاىرة يج664/665  حكادث سنة المرجع الساي (6) 
 (.   253-13/251(   كرنظر  ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج568/ 1المقررزؼ  السمكؾ يج (7)
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  ـ 1270-1269يػػيف عػػامي  ػػـ بعػػد فشػػأ حممتػػيف لمصػػمييييف عمػػى المشػػرؽ ا سػػالمي  مػػا  -8
يييػػػػرس يجػػػػ ش المسػػػػمميف إلػػػػى الشػػػػاـ     سػػػػارالتاسػػػػعككفػػػػاة الممػػػػؾ لػػػػك س  ق668 -ق667

كاسػػػػػػػتكلى عمػػػػػػػى حصػػػػػػػف األكػػػػػػػراد   ػػػػػػػـ حصػػػػػػػف عكػػػػػػػا   ػػػػػػػـ حصػػػػػػػف القػػػػػػػررف  كذلػػػػػػػؾ سػػػػػػػنة 
ـ كصػػمت حممػػة إنجميزرػػة إلػػى عكػػا بق ػػادة األميػػر إدكارد  1271ـ  كفػػي عػػاـ 1271ق/669

لـ يي  مف أحدىـ  معو   ـ أصيب بطعنةأل  حيث فشأ في مياجمة الظاىر يييرس  فعقد ىدنةً 
 .(1يـ1272ق/672اًل  كرحأ إلى بالده سنة بعدىا طك 

رحػػػأ ىيػػػك ال الػػػث عػػػف عكػػػا بعػػػدما يػػػئس مػػػف تحقيػػػ  أؼ نصػػػر عمػػػى الممال ػػػؾ  كذلػػػؾ سػػػنة  -9
 .(2يـ1276ق/676

السنة التي تكفي فييا الشػاعر نجػـ الػديف يػف سػكار الدمشػقي(  تكجػو يق 677كفي سنة  -10
عمػػػػى حمفػػػػائيـ  فأغػػػػار -إدكارداألميػػػػر  -يييػػػػرس لمعاقبػػػػة الميػػػػكؿ؛ لتحػػػػالفيـ مػػػػع الصػػػػمييييف

 .(3يق صررةج ش الميكلي  كاستكلى عمى السالجقة في األناضكؿ  كىـز ال
ػػػد ايػػػف سػػػكاركفػػػي نيا ػػػة حػػػدي ي عػػػف الييئػػػة الس اسػػػ ة لعصػػػر ىػػػذا    بقػػػي أف أقػػػكؿ: لقػػػد تعم 

ق؛ لككنيػا 677ق  ككقكفػًا عنػد سػنة 603ايتػداًش بسػنة الس اسػ ة لمعصػر   الباحث تتبع األحداث
  شاعرنا ايف سكار  فيك شاعرو مثضـر شيد العصػررف األيػك ي ش في ظم ياالفترة التي عا تم أ
 المممككي. العصر  دا ة ك 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.  6/370(. ك ايف تيرؼ يردؼ  النجـك الزاىرة يج593-1/592ينظر  المقررزؼ  السمكؾ يج (1)
 (.  2/1104ينظر  عاشكر  الحركة الصميي ة يج (2)
 ق.677ينظر  أيك الفداش  المثتصر  حكادث سنة  (3)
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 :لمعصر ة  الثقافي   ة  البيئ  
ػت فػي السػاحة  رغـ الحركب التي عصفت بالعالـ ا سالمي في الشرؽ  كالفػتف التػي تفش 

فنشػطت العمػـ قائمػًا يتػذاكر ف ػو الػذاكركف  كرتحمػ  فػي مجالسػو المحيػكف   الداثم ة  ظأ  محػرابُ 
 ال قافة  كاتسعت العمكـ  ككُ ر  العمماش...

حيػػث مجػػالس العمػػـ   كأدبائػػو النجبػػاش  بعممائػػو األفػػذاذ عاشػػو ايػػف سػػكارالػػذؼ  عصػػرتميػػز الفمقػػد 
كتػػأليذ   شػػتى العمػػـك كالمعػػارؼفػػي كالتبحػػر   كالبصػػيرة ال اقبػػة  كالػػكعي ال قػػافي الفكػػرؼ   كاألدب

النيضػة التػي  مسػتكػ ل كاضحةو  كفي ذلؾ إشارةو   كما تميز بك رة عممائو  الكتب كانتشار المكتبات
ـ أنيػا 1226/  ى623فقد ذكر ايف ثمكاف عندما زار حمب سػنة آنذاؾ  كصأ إلييا ذلؾ العصر 

عممػاش ال غرابػة فػي ذلػؾ كقػد عممنػا أف ذلػؾ العصػر حػكػ   ك (1يكانت أـ البالد لك رة العممػاش فييػا
هـ((  اأيـين 633هـ((  اابـن عينـين )ت634ابن الساعاتي )تأجالش  شار إلييـ باليناف  أم اؿ: 

  (2يهـ((656هـ((  ااسسـدرد) )ت652ه((  اصـدر الـدين بـن حيايـ  )ت642الدين الحلبي )ت

   اغيرهم الكثير.اار الديشقي(اشاعرنا الذ) نحن بصدد الحديث عن  )نجم الدين بن س

ـ   وُ إنو العصر األيك ي الذؼ شجع سالطينُ  كاىتمكا بحفع منزلة العمماش كاحتضػانيـ باعتبػارىـ  العم
كركا ػػػة األج ػػػاؿ الالحقػػػة بفثػػػر ال قافػػػة   كرا ػػػة مجػػػد األمػػػة  كسػػػمة الحضػػػارة  ثػػػط الػػػدفاع األكؿ

 المنسكجة كالفكر المشرؽ...
أيػػػكب بالحركػػػة العمم ػػػة كعمػػػى رأسػػػيـ القائػػػد صػػػالح الػػػديف تجسػػػد اىتمػػػاـ سػػػالطيف لقػػػد 

كال   األيػػك ي كاقعػػًا مممكسػػًا كمكاقػػذ مشػػيكدة سػػجميا التػػاررخ فػػي سػػجالتو التػػي ال  يي ييػػا النسػػ اف
فيذا صالح الديف يجمع حكلو رجاؿ العمـ  ك حضر مجالسيـ  ك سػتمع    طكؼ صفحاتيا الزماف
بػػػو فعػػػأ بػػػاقي سػػػالطيف ينػػػي أيػػػكب  ك ثاصػػػة  و اقتػػػداشً   كم مػػػ(3يأبحػػػا يـإلػػػييـ  ك شػػػاركيـ فػػػي 

السػػمطاف الكامػػأ الػػذؼ قػػاؿ عنػػو المقررػػزؼ: " كػػاف  حػػب أىػػأ العمػػـ  كرػػؤ ر مجالسػػتيـ  كرنػػاظر 

                                                           

 (.7/48ينظر  ايف ثمكاف  كفيػات األع اف كأنباش أيناش الزماف يج (1)
 (.29ص-22لالستزادة ينظر  الحمكؼ  دمش  في العصر األيك ي يص (2)
 (.4/329ينظر  السبكي  طبقات الشافع ة الكيرػ يج (3)
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ككػػػػػػاف لد ػػػػػو شػػػػػػيذ بسػػػػػػماع الحػػػػػػديث العمػػػػػػـ   فػػػػػي مسػػػػػػائأ حػػػػػػديثالالعممػػػػػاش  كرتسػػػػػػامر معيػػػػػػـ 
 .     (1يالنيكؼ..."

ممحػػكظ  فقػػد كصػػأ عػػددىا  بشػػكأأل  المػػدارسكقػػد كصػػأ ذلػػؾ االىتمػػاـ آنػػذاؾ إلػػى انتشػػار 
ك قػػاؿ أف فػػي دمشػػ  كحػػدىا كجػػدت نحػػػك   مدرسػػةً إلػػى سػػتأل كسػػتيف  السػػابع اليجػػرؼ فػػي القػػرف 

  كمػف أىػـ ىػذه المػدارس  المدرسػة الكامم ػة  التػي أنشػأىا السػمطاف الكامػأ سػنة (2يتسعيف مدرسة
 .(3يىػ639الصالح ة التي أقاميا السمطاف الصال  نجـ الديف أيكب سنة ىػ  كالمدرسة 621

مػػدارس لمحنايمػػة  يلممػػذاىب األر عػػة منيػػا مدرسػػتاف لممالك ػػة  ك مػػان مػػدارسنشػػئت أُ قػػد ك 
حػػدػكثمػػس كعشػػركف مدرسػػة لمحنف ػػة  ك    كقػػد (4يالنع مػػيكمػػا  قػػكؿ لمشػػافع ة   ك ال ػػكف مدرسػػةً  ا 

 السػابقة التػي اىتمػت يتعمػ ـ الػنشش   إلى جانب المػدارسالطب الث مدارس أنشئت لدراسة  ذكر
.  كالنحك كالمية  كالبالغة كالصرؼ  كالحديث النيكؼ الشررذ  عمـك القرآف  كغيرىا مف العمـك

ك ػػذلؾ لػػـ  كػػف اىتمػػاـ سػػالطيف كممػػكؾ ينػػي أيػػكب بػػالعمـ كالعممػػاش اىتمامػػًا شػػكم ًا عػػايرًا  
كثمعػػكا عمػػييـ فقػػد أجزلػػكا ليػػـ العطػػاش  "بػػالعمـ كأىمػػو   كشػػيذأل  إنمػػا كػػاف اىتمامػػًا نابعػػًا مػػف دافػػعأل 

ػػ(5ي"الثمػػع كاأللقػػاب  كفكضػػكا إلػػييـ أمػػكر مدارسػػيـ ىػػؤالش السػػالطيف بألقػػاب  بعػػُض  ب    حتػػى تمق 
 .(6ي"الذؼ تمقب يييمكاف جياف  أؼ العالـ"كتسم اتيـ  كاألشرؼ مكسى يف العادؿ  العمماش 

فػػي تػػأليذ الكتػػب كانتشػػار المكتبػػات التػػي اىػػتـ  نشػػطةً  العصػػر حركػػةً ذلػػؾ ىػػذا كقػػد شػػيد 
  (7ي"كالمكتبػػة التػػي فػػي الجػػامع األيػػك ي يدمشػػ "سػػالطيف كأمػػراش ينػػي أيػػكب   يتأس سػػيا كدعميػػا

                                                           

 (.1/258المقررزؼ  كتاب السمكؾ يج (1)
 (.57ينظر  ي طار  التعم ـ في الشاـ يص (2)
 (.2/374ينظر  المقررزؼ  المكاعع كاالعتبار يج (3)
 (. 2-1ينظر  النع مي  الدارس في تاررخ المدارس يج (4)
 (.41الحمكؼ   مرات األكراؽ يص (5)
 (.228الباشا  األلقاب ا سالم ة يص (6)
 (.159أيك شامة  الذيأ عمى الركضتيف يص (7)
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كالمدرسػػة   المدرسػػة األشػػرف ة يدمشػػ ك" مثتمػػذ المػػدارس آنػػذاؾ  الكتػػب التػػي ضػػمتيا نػػاتكثزا
   .(1ي"العادليػة  كالمدرسة العمررػة  كالمدرسة الناصررة

معمـك ل شيد العصر انتشارًا ممحكظاً  مف العمـك  يأ كاحدأل  كلـ  قتصر التأليذ عمى جانبأل 
كما كاف لممساجد إلى   كغيرىا كترجمةأل  كفمؾأل  كليةأل  كطب أل كشعرأل  الدين ة كالفقي ة كاألدي ة مف تاررخأل 

ػػت بمجػػالس العمػػـ كحشػػدت بالدارسػػيف  كمػػف ذلػػؾ جانػػب تمػػؾ  ػػاؿ  فقػػد عج  المػػدارس دكرو مػػؤ رو فع 
  (2يالجامع األمػكؼ يدمشػ  الػذؼ كػاف لػو حمقاتػو العمم ػة المتكاصػمة  كزكا ػاه المتكدسػة بالدارسػيف

الػذيف تتممػذكا عمػػى أيػدؼ شػػيكخ أجػالش متفقيػػيف فػي أمػكر الػػديف  إضػافًة إلػػى إنشػاش مثتمػػذ دكر 
كدار الحػػػديث بمنػػػيج  التػػػي تػػػكلى مشػػػيثتيا   (3يأ "دار الحػػػديث الييائ ػػػة فػػػي حمػػػب"الحػػػديث  م ػػػ

  كدار الحػديث األشػرف ة التػي أنشػأىا الممػؾ (4يىػ(641ينييتالحافع تقي الديف يف أحمد الصررف
ىػػػػػ  كقػػػػد تػػػػكلى مشػػػػيثتيا تقػػػػي الػػػػديف الكػػػػردؼ  المعػػػػركؼ بػػػػايف 622األشػػػػرؼ يػػػػف العػػػػادؿ سػػػػنة 

    كغيرىا الك ير مف دكر العمـ.(5يىػ643الصالح  المتكفى سنة 
 دمحم الػػديف زكػػي العػػارؼ كمػػف أشػػير عممػػاش تمػػؾ الفتػػرة أذكػػر عمػػى سػػييأ الم ػػاؿ الشػػيخ

الػةو    عصػره فػي عممػاش الشػررعة أيػرز مػف   الحافع اليرزالي   كقػد   لمعمػـ طالبػاً  قايفػا جػاب رح 
 عػاش حيػث   الشػاـ مػدف يػيف كتنقػأ   كالجزرػرة كثراسػاف كالعػراؽ كأصػيياف كمصر الحجاز زار

 عمػى الػذىيي صػنفو كقػد حتى كفاتػو  ييا كبقي حماة انتقأ إلى  ـ مف الزمف  طكرمةً  مدةً  يدمش 
 ك يػػرو  يػده كتثػر ج عمػػى بحمػػاة  إقامتػو ثػالؿ العمػػـ طػالب قصػػده  (6ي"الشػػاـ كمفيػده محػدث: " أنػو
  .(7يالعمماش مف

 

                                                           

 (. 195/ 6دمحم كرد عمي  ثطط الشاـ يج (1)
 (.220ينظر  ايف جيير  الرحمة يص (2)
 (.194-7/193الدكادارؼ  كنز الدرر يج (3)
 (.5/210ينظر  الحنيمي  شذرات الذىب يج (4)
 (.5/224ينظر  ايف ثمكاف  كف ات األع اف ي (5)
 (.3/228الذىيي  العير يج (6)
 (.168ينظر  أيك شامة  ذيأ الركضتيف يص (7)
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مة الفق و المحد ث   الدمشػقي  البعمبكػي يف يكسذحمف الر  عيد يف دمحم يف فحمالر  عيدكذلؾ العال 
 والفقػػ أتقػػف القػػدس ك  جػػاز كالح بعمبػػؾ ك  ص كحمػػ اة كحمػػ حمػػب ك  ا سػػكندررة ك  رة ىبالقػػا سػػمع
ػة  و كلييػره  كػاف ف ػو ثيػرو لنفسػ ثػرجك    حنيػأ يػف دحمػأ ـا ما بىمذ عمى ك يػر  نفػع بػو الثاص 

 .(1يكتابو: "ال مر الرائ  المجتيى مف الحدائ "كالعام ة  كلو عدة تصانيذ  كمف أشيرىا 
الذؼ كػاف  قصػده طػالب العمػـ مػف كػأ  البارزؼ  ايف الديف شمس ا ماـ أ ضًا اشتير مف العمماش

  .(2يالمذىب الشافعي في بالد الشاـ آنذاؾ دبأل كصكب  كقد انتيت إل و مشيثةُ ح  
 662تي سػػيك األ ؼ األنصػػار  دمحم يػػف المحسػػف عيػػد يػػف دمحم يػػف العزرػػز عيػػد الػػديف فشػػركػػذلؾ 

تصػػػدػ لمتػػػدررس فػػػي حمػػػاة  كحمػػػب كدمشػػػ  كبعمبػػػؾ كغيرىػػػا  كتكافػػػد عم ػػػو  الػػػذؼ ـ(1263/ق
الطالب مف كأ مكاف  كُعرؼ في حماة يػيشيخ الشيكخ(  ككانت معظـ دركسو في الحديث  كقػد 

أم اؿ الحافع مف الطالب  الذيف أصبحكا ف ما بعد عمماش  شد ليـ الرحاؿ   تتممذ عمى يد و ك يرو 
 .(5يكقد "أصب  األكؿ محد ث مصر  كال اني محد ث الشاـ" ...(4ي  كاليكنيني(3يالدم اطي

أمػػا عػػف حػػاؿ الممال ػػؾ  فقػػد سػػاركا عمػػى نيػػج أسػػالفيـ األيػػك ييف فػػي نيضػػتيـ العمم ػػة  
  مػػااًل ك يػػراً تشػػج ع العممػػاش كالفقيػػاش كاألدبػػاش  ك ػػذلكا مػػف أجميػػـ حيػػث حػػرص سػػالطينيـ عمػػى 

  األمػر الػذؼ جعػأ ير فػي التػأليذ كجمػع شػكارد العمػكـكا السػككلكىـ المناصب الرف عػة حتػى  يػذ  
 أك لػكفو  المعرفػةِّ  مف فنػكفِّ  فم س ىناؾ ففو   ىذا العصر  متاز ينشاط الحركة العمم ة نشاطًا فررداً 

ث الضػثـ   ك شػيد عمػى ذلػؾ التػراىػذا العصػر كعػالجكه إال كتطػرؽ إل ػو عممػاشُ  ال قافػةِّ  مف ألكافِّ 

                                                           

 (.5/343ايف حجر  الدرر الكامنة يج (1)
 (. 2/298(. كالسبكي  طبقات الشافع ة يج3/119ينظر  الحنيمي  شذرات الذىب يج(2) 
 ـ(  حافع الحديث  مف أكاير الشافع ة  لو عدة1306ق/705ىك عيد المؤمف يف ثمذ الدم اطي  يت(3) 

 (.  4/169(. كالزركمي  األعالـ يج6/12مصنفات. الحنيمي  شذرات الذىب يج
ـ(  مف حفاظ الحديث  كىك كالد المؤرخ 1260ق/658 دمحم يف أحمد يف عيد و اليكنيني  يتىك أيك عيد و(4) 

(. الزركمي  13/227المعركؼ مكسى اليكنيني صاحب كتاب مرآة الزماف. ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج
 (.5/322األعالـ يج

 (.  281كا مارات يص (. شكقي ضيذ  عصر الدكؿ5/65ايف تيرؼ يردؼ  المنيأ الصافي يج(5) 
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ػلـ يُ كالتي الممال ؾ   لنا عصرُ  افيثم   التيمف المؤلفات كالكتب   سػكػ القميػأ  عمػى أف   ار منيػنش 
 .(1ي"يجد المكسكعات الضثمة التي جمعت فأكعت"ليذا التراث  المتأمأ  

ييكرتيػػا فػػي  قائمػػةو  حضػػارةو فيػػي   كالفقيػػاش كف كالمحػػد  كاألدبػػاشُ  مػػاشُ العمفػػييـ  ر   ُػػك ػػذلؾ ك  
   قكؿ فػييـ مػف شػدة اىتمػاميـ بػالعمـ كتشػييد المػدارس: القمقشندؼ   حتى لنجد شتى مناحي الح اة

 ...."(2يإف ىؤالش السالطيف ينكا مف المدارس ما مأل األثطاط كشحنيا"
ضػػػافةً  يإنشػػػاش المكتبػػػات التػػػي  -أ ضػػػاً –  اىتمػػػكا اىتمػػػاـ الممال ػػػؾ بػػػالعمـ كالتعمػػػ ـإلػػػى  كا 

 حررػ   كعػدد: ثزانػة القمعػة التػي أصػاييا الم ػأ  لمكتب ثزاناتأل  أكانشيتمؾ المدارس كما أت ق  لحِّ أُ 
 كػأ في  ثزانة يفالتي يميت أر عك   بقصكر سالطيف الممال ؾ المكجكدةكيير مف ثزانات الكتب 

 .(3يمف الكتب القد مة منيا ما يزرد عف  مان ة عشر ألذ كتابأل  كاحدةأل 
لمجم ػع  كمػا فعػأ السػمطاف  متاحػةً  ةً كجعميػا عام ػ  مف ثزانػات الكتػب كما تـ كقذ ك يرأل 

مػػػػف الكتػػػب فػػػي العمػػػػـك  أحمػػػاؿأل  ةُ فييػػػا عػػػد   كييػػػػرةً    فقػػػد أكقػػػػذ المنصػػػكر ثزانػػػةً المنصػػػكر كغيػػػره
 .(4يا ييف أيدؼ الناس لالستفادة منيايمكجع  المثتمفة

زكده ييػػػا   ثزانػػػة جػػػامع الحػػػاكـ بػػػأمر و  كمػػػف أشػػػير ثػػػزائف الكتػػػب فػػػي ىػػػذا العصػػػر
 .(5يكثزانة القبة المنصكررة  السمطاف يييرس  كثزانة جامع المؤرد

 
 
 
 

                                                           

 ( .73( الييب  الحركة الشعررة زمف الممال ؾ في حمب الشيباش يص1ي
 (.  3/367القمقشندؼ  صب  األعشى يج(2) 
 (.1/212( ينظر  المقررزؼ  المكاعع كاالعتبار يذكر الثطط كاي ار يج(3
 .2/380ينظر  المرجع الساي   ج (4)
 ( كما بعدىا ثالؿ ترجمتو لممساجد.2/244كاالعتبار يذكر الثطط كاي ار يج( ينظر  المقررزؼ  المكاعع (5
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فػػػػػي  -أ ضػػػػػاً –كلػػػػػـ  قتصػػػػػر كجػػػػػكد المكتبػػػػػات عمػػػػػى المسػػػػػاجد كالمػػػػػدارس  يػػػػػأ كجػػػػػدت 
إلػػػى المكتبػػػات  اب  إضػػػافةً ب ػػػكالقِّ  فِّ كالمػػػدافِّ  بِّ ر    كالتُػػػ(1ي ػػػااط  كالزك    الي مارسػػػتانات  كالثكانػػػ   كالػػػرُ 

 .(2يالتي اجتيد أصحاييا في إقامتياة الثاص  
  فقػػد بػالعمـ كالعممػاش كالمتعممػيف أ ػرو كييػرو فػي انتعػاش حركػة التػأليذ كػاف ليػذا االىتمػاـ

 كفػي مكضػكعاتأل   مػف العممػاش كالمػؤلفيف الػذيف أك ػركا مػف التػأليذ ازدحمت دكلة الممال ؾ بك يػرأل 
كايػػف ت م ػػة  كايػػف حجػػر العسػػقالني   ت بالعشػػرات  أم ػػاؿ السػػيكطي د  كمثتمفػػة  حتػػى ُعػػ متنكعػػةأل 
 .(3يـحصرىِّ ل ال يتسع  المجاؿُ  ف  كالمقررزؼ كك ير مف العمماش الذيالجكزرة  كالصفدؼ أـل كايف ق   

 عػػف الشػػعر  فكمػػا ىػػك معػػركؼ  م ػػأ مػػرآة العصػػر  إذ لػػـ تكػػف األحػػداثُ  تحػػد ناأمػػا إذا 
الحركب الصػميي ة  ةً التي عصفت بالساحة الداثم ة كالثارج ة لمدكلة األيك  ة آنذاؾ ىينة  كثاص  

فكسدت سكؽ الشعر  كاتجيت القرائ  إلػى األدع ػة  كمػدح "ة  ثاص   بصبيةأل  التي صبيت األدب  
 .(4ي"النيي ملسو هيلع هللا ىلص  ككذلؾ المعاني الصكف ة

ما ذىب إل و جرجي زرداف مف كسادأل لسكؽ الشعر كاتجاه    ىأ حقاً ثُ الباحِّ  ؿُ كىنا يتساش  
 ػـ   سػيبو الػرئ س الحػركب الصػميي ة فػي قصػائدىـ كالمعاني الصػكف ة النيكؼ    الشعراش إلى المد

 ؟!آنذاؾ الشعر أصالً  كسد سكؽُ  ىأ
ال يػػد  ىنػػا مػػف كضػػع النقػػاط عمػػى حركفيػػا الصػػح حة  حيػػث يػػرػ الباحػػث تسػػرع جرجػػي 

ىػأ   ػـكيذ لمحػركب أف تطفػئ الممكػة الشػعررة لػدػ األدبػاش!  إذ زرداف في الميرر الذؼ أطمقو  
باتجاه شعراش العصر لمػنظـ فػي المػد   النيػكؼ السيب الجكىرؼ المباشر الحركب الصميي ة  كانت

 !؟اً مساعد اً  انك  عامالً م  مت   أـ أنيا ف ةكفي المعاني الصك 

                                                           

( الثكان   جمع الثانقاه كىي كممة فارس ة تعني مكانا لمتعيد كالتصكؼ كالزىد كىك ثاص بمتصكفة العصر (1
الزكا ا: جمع المممككي. الُر ط: جمع الر اط كىك أ ضا مكاف لمصكف ة إضافة لمفقراش مف الناس  ق مكف ف و. 

زاك ة كىي كممة تطم  عمى كأ مسجد صيير ف و أحد الرجاؿ المشيكررف بالصالح كالتقكػ كالعبادة   قـك 
رشادىـ  كىذا المكاف ال يكجد ف و منير أك مئذنة  كقد يكجد ف و محراب. ينظر  دمحم دىماف   يكعع الناس كا 

 (.85ص -81ص -66معجـ األلفاظ التاررث ة في العصر المممككي يص
 (.63( ينظر  السيد النشار  تاررخ المكتبات في مصر العصر المممككي يص (2
 (. 17ينظر  محمكد رزؽ سم ـ  األدب العر ي كتاررثو في عصر الممال ؾ كالع مانييف كالعصر الحديث يص (3)
 (.13-3/12زرداف  تاررخ آداب المية العر  ة يج (4)
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قػد  نيػكؼأل  الصكفي بما ف و مف مػد  أل  جيدًا أف الشعر   ؾ  لإلجابة عمى تمؾ التساؤالت  عمينا أف ندرِّ 
ػ قيػأ ذلػؾ العصػر  د  جِّ كُ   القػرف  فػي ةِّ لمصػكف    ظيػكرأل  ؿُ أك   كػاف ؽ الصػكف  ة  كقػدر  يتكاجػد الفِّػ ةً ثاص 

  ـ(767/ ق150تي الصػكفي ىاشػـ أيػك" االسػـ تسػمى ييػذا مف أكؿ كاف حيث اليجرؼ  ال اني
لػذا كػاف مػف الطي عػي  ؛(1ي"  كقضػى معظػـ ح اتػو فػي بػالد الشػاـةالككف ػ أىأ  مف وُ أصمُ  رجأو  كىك

أف نػػرػ اتجػػاه الشػػعراش لشػػعر المػػد   النيػػكؼ كالمعػػاني الصػػكف ة آنػػذاؾ  مػػع األثػػذ باالعتبػػار أف 
مت عاماًل   انك ًا  بما أنتجتو عمى الساحة األيك  ة مػف فِّػر ؽ كطكائػذ  كػاف الحركب الصميي ة شك 

منيػػا الصػػكف ة  إذ ال غرابػػة فػػي ذلػػؾ  كال حاجػػة لثمػػ  الميػػررات أك تصػػنع األسػػباب  أك إيجػػػاد 
ػػف  قػػيميـ بمػػا جػػرت عم ػػو العػػادة  مػػع كجػػكدِّ فػػارِّؽأل  العالقػػات  السػػ ما كأنيػػـ حػػاككا فػػي تصػػكفيـ م 

صكفي في ىذا العصر عف العصكر السابقة بػأف أثػذ  طابعػًا جماع ػًا بس ط  كىك تميز االتجاه ال
 كل س فرد ًا.

نحػػك شػػعر  باتجػػاه الشػػعراشِّ  المباشػػر   ل سػػت السػػيب   الصػػميي ة   الحػػركب   أف   كىكػػذا يتضػػ ُ 
 .صكف ةالالمعاني المد   النيكؼ ك 

 ؿو أما عف زعـ جرجي زرداف بكساد سكؽ الشعر آنذاؾ بفعػأ الحػركب الصػميي ة  فيػك قػك 
ذك عالقة ك  قة يتأجج  تأجج الممكة الشعررة كانطالؽ ألسنة الشعراش أف   ف و نظر  فمف المعركؼ

   فكيذ لمشعر أف تنطفئ جذكتو؟!نيراف الحركب
ػػػررة  كلػػػـ تشػػػيد تراجعػػػًا أك كسػػػاداً نشػػطت الحركػػػة الشػػػع آنػػػذاؾ بػػػات  أف الشػػػعراش   ةً   ثاص 

بػأمس  الحاجػة لمػف يرفػع مػف صػكتيا  مييبػًا  عف ىمػـك األمػة التػي كانػت شيميـ الشاغأ التعييرُ 
كىجماتػػػو  بأصػػػحاب النثػػػكة كالبسػػػالة مػػػف أينائيػػػا الم ػػػاميف بػػػالكقكؼ فػػػي كجػػػو االحػػػتالؿ الظػػػالـ

 الكحش ة اليادرة.
 بػػايف طرطػػكر  المعػػركؼ دمحم يػػف عمػػي يػػف أذكػػر دمحم  أشػػير شػػعراش تمػػؾ الفتػػرة مػػفأمػػا 

 قر  ػػو كأدنػػاه حمػػاة الػػذؼ صػػاحب الممػػؾ األفضػػأكقػػد ثػػدـ  كحمػػاة  دمشػػ  يػػيف  سػػكف كػػاف ؼالػػذ
 كبقػي إلى حمػاة عاد  ـ عممو  مف الشاـ؛ ليزرد مدف ييف جكلة في حماة مف ثرج  ـ عم و  ان  كح  
 .(2يكفاتو حتى ييا

                                                           

 (.7مككًا يصعميرة  التصكؼ ا سالمي منيجًا كس (1)
 (.3/389ينظر  ايف العماد  شذرات الذىب يج(2) 
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 ـ( 1265ق/664المكاىػب  المعػركؼ بػايف صصػػرؼ يت يأيػ يػػف سػالـ يػف أحمػد الشػاعركػذلؾ 
 دار فػػي ُعػػي ف كمػػاؿ   ػػركةأل  ذا كػػاف حمػػاة  زاركا الػػذيف مػػفدمشػػ    فػػي الحػػديث عممػػاش أحػػد كػػاف

  .(1يييا تكفي حت ى فييا قاضي القضاة منصب ككلي حماة  في ا نشاش
  ككمػاؿ الػديف يػف الني ػو (2يىػ(  الذؼ استك ر مف المكشحات كأجاد فييا608ايف سناش الممؾيتك 

الػذؼ اتصػذ شػعره بمسػحة   كعمػر يػف الفػارض (3يىػ(632ىػ(  كايف شمس الثالفة يت619يت
  (4يىػػػ(656ىػػػ(  ك يػػاش الػػديف زىيػػريت649كاضػػحة مػػف التصػػكؼ  كجمػػاؿ الػػديف يػػف مطػػركحيت

 كغيرىـ.
إل و  الذؼ أشير كاألديب كالمؤرخ كالفق وُ  رُ الشاعِّ  يـسالطينك يني أيكب اـ ك  حُ  نب  مف لقد

ايػػف الممػػؾ األفضػػأ نػػكر : المػػؤرخ الشػػيير أيػػك الفػػدا  كىػػك عمػػاد الػػديف إسػػماعيأ   أم ػػاؿبالينػػاف
  الديف عمي يف جماؿ الديف محمكد يف دمحم يف عمر يف شاىنشاه يػف أيػكب  كىػك صػاحب حمػاة

"  كمػنيـ ييػراـ لبشػرالمثتصر فػي أثبػار ا  كمف مؤلفاتو كتاب "(ـ1331ق/732يالمتكفى سنة 
يـ الممؾ   ككاف شاعرًا أديبًا  كمن(ـ1231ق/628يشاه يف فرثشاه صاحب بعمبؾ المتكفى سنة 

  ككػػػاف مشػػػتياًل يتحصػػػيأ (ـ1258ق/656يالناصػػػر يػػػف الممػػػؾ المعظ ػػػـ ع سػػػى المتػػػكفى سػػػنة 
الكتب النف سة كرجيز األدباش  كالممؾ المعظ ػـ ع سػى يػف الممػؾ العػادؿ صػاحب دمشػ   المتػكفى 

ػػػػػ ككػػػػػاف راغبػػػػػًا فػػػػػي األدب كأىمػػػػػو  حتػػػػػى"  (ـ1227ق/624يسػػػػػنة  أ شػػػػػرط لمػػػػػف  حفػػػػػع المفص 
   (5ي"نار كثمعة...لمزمثشرؼ مائة دي

 

                                                           

 (.1/413ينظر  ايف تيرؼ يردؼ  المنيأ الصافي يج(1) 
 (.19/256ينظر   اقكت  معجـ األدباش يج (2)
 (.1/337ينظر  السيكطي  حسف المحاضرة يج (3)
 (.1/332ينظر  ايف ثمكاف  كف ات األع اف يج (4)
 (. 3/10لمية العر  ة يجزرداف  تاررخ آداب ا (5)
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 عػاش" الجنػد  أحد أمراش فيك شاعراً  ككنو إلى فبا ضافة تم ـ  يف عمي يف  عقكب يف دمحمكذلؾ 
  كقػد (1ي"مػف ثاصػتو كػاف إذ الممػؾ المنصػكر صػاحييا إلػى حمػاة لثدمػة انتقػأ  ـ يدمش   عمره

 .(2يالجكدة كالرصانة غا ة في شعره ككاف الكرماش  الفضالش العقالش مف كاف الشاعر ايف تم ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.5/351(. كالذىيي  العير في ثير مف غيريج7/145الزركمي  األعالـ يج (1)
 (.3/389ينظر  ايف العماد  شذرات الذىب يج (2)
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 :لمعصر ة  اةجتماعي   ة  البيئ  
 امتػػػد   كىػػػك نشػػػاطو يا الممحػػػكظ  فػػػي عصػػػر األيػػػك ييف ينشػػػاطِّ  ةُ االجتماع  ػػػ اتصػػػفت الح ػػػاةُ 

 األيك  ػة مػف حػركبأل  فبالرغـ مف الظركؼ العصػيبة التػي مػر ت ييػا الدكلػةُ متعددة   جكانب   ل شمأ  
فػػي عزميػػا عػػف المضػػي قػػدمًا  ميكل ػػة  كفػػتفأل داثم ػػة  إال أف ذلػػؾ كمػػو لػػـ يػػ فِّ  صػػميي ة  كأثطػػارأل 

إذ لـ تكف الح اة مجدبة   كالظركؼ المح طة ييا معا شة ح اتيا الطي ع ة  كالتأقمـ مع الجك العاـ
فقػد ك ُػرت األكقػاؼ المكقكفػة عمػى  كأ الجدب  يأ كػاف ىنالػؾ احتفػاالت كرحػالت كحركػة دائبػة 

ن ػػػػة  كالتعم م ػػػػة  كالمنشػػػػآت االجتماع ػػػػة  كك ُػػػػرت المؤسسػػػػات االجتماع ػػػػة  م ػػػػأ: المنشػػػػآت الدي
ككػػذلؾ نشػػاط أصػػحاب الر اطػػات كالمتصػػكفة  كالػػذؼ م  ػػأ   السقا اتيمكضػػع السػػقي( أؼ السػػييأ

ػػػػة  أك دركسػػػػيـ كمراسػػػػـ صػػػػالتيـ  ػػػػًا  سػػػػكاش فػػػػي احتفػػػػاالتيـ الثاص  أـل مظيػػػػرًا اجتماع  ػػػػًا ميم   ينظػػػػا
  عكدكف إلى الر اط كالثانقاة.يتكجيكف بو لممسجد  ك 

ػػة   لعيػػتىػػذا كقػػد  ػػة كالعام   فكانػػت شػػيثةً "المػػرأة دكرًا ميمػػًا فػػي الدكلػػة األيك   ػػة  فػػي الح ػػاة الثاص 
في  اجتماع ةو  ا كاف لو ميمةو ي  بعض   فإبالنساش  حتى  كمتصكفة  ككانت بعض الر اطات ثاصةً 

 .(1ي"كمأكػ  إيكاش المطمقات  كالالتي ل س ليف  أىأو 
 

 :المجتمع األيويي طبقات  
العالقػػػات السػػػائدة  كطي عػػػةِّ  ةِّ كالس اسػػػ    ةِّ بحكػػػـ الظػػػركؼ الح ات  ػػػ األيػػػك يُ  انقسػػػـ المجتمػػػعُ 

 ف ما يينيا  كذلؾ عمى النحك التالي: متمايزةأل  طبقاتأل  ةِّ آنذاؾ إلى عد  
 

 :اك مةالح ة  طبق  ال -0
اقتصػرت ىػذه كقػادة الجنػد ككبػار مػكظفي الدكلػة  كقػد  كالكزراش   كاألمراش   كتشمأ السمطاف  

 وِّ أينائِّػ عمػى  عتمػد األيػك يُ  مػؾُ لما فكػا  حيػث كرد ػة الذيف ىـ مف أصكؿأل األيك ييف  الطبقة عمى 
 .الدالب كف شؤ  إدارة في يفاألقر  وِّ ىمِّ أ  كأ

 
 

                                                           

 (. 176ص-175(. كايف منقذ  كتاب االعتبار يص236ص-228ي طار  تاررخ العصر األيك ي يص (1)
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 :ةوالصوفي   العمماء   ة  طبق   -7
ػػة  فػػي المجتمػػعِّ  ةأل مرمكق ػػ ةأل حظيػػت بمكان ػػ كىػػي طبقػػةو  األيػػك ي  كذلػػؾ نظػػرًا لمنزلتيػػا الثاص 

منزلة  لذلؾ قيأ عف بالط المنصكر أنو كاف  ك  مُ ليـ كعُ  لدػ الممكؾ الذيف رأكا في تقررييـ عظمةً 
 .  (1يفي ثدمتو مئتا متعمـيكىك الزؼ الثاص يتمؾ الطبقة(

ار ة  طبق   -6  :التج 
مت طبقًا لظركؼ الييئة األيك  ة بحكػـ مكقعيػا  كعالقاتيػا الثارج ػة كىي الطبقة التي تشك 

بفعػػأ األسػػرػ كالحػػركب التػػي  شػػيرًة كاسػػعةً  آنػػذاؾ الرقيػػ  تجػػارةُ  القػػتكقػػد "مػػع الػػبالد األثػػرػ  
مكقعيا الثاص في ركاج   كما كاف لحماة مف ييف المدف األيك  ة (2ي"العصر األيك ي ة  م  كانت سِّ 

   .(3يالتجارة بحكـ العالقات الجامعة يينيا ك يف الينادقة مف الفرنج
 :والعواـ ات  والصناع   ؼ  ر  الح   أصحاب   ة  طبق   -3

 ةأل حرف   أ ِّ منزلًة طبقتي التجار كالفالحيف  حيث كاف عمى رأس كُ التي تتكسط  ةُ كىي الطبق  
 قػػػـك يتعم مػػػو كتدرربػػػو  كقػػػد كػػػاف  كلػػػو نػػػكاب  كلممتػػػدرب فػػػي ىػػػذه المينػػػة أسػػػتاذو  متثصػػػصو  شػػػيخو 

ف ػو  يجتمػعُ  سػكؽو  ةأل حرف     فكاف لكأ ِّ كالصناعات المتشايية يتجمعكف في أسكاقيـ الحرؼِّ  أصحابُ 
 .(4يكأ مينة أصحاب   عُ تمؾ الحرفة  كما أنيـ سكنكا في أح اش تجم   أصحابُ 

 :الفتحيف ة  بق  ط   -5
لػـ تثتمػذ ك يػرًا  وُ تحػت رحمػة سػادتو مػف أر ػاب ا قطاعػات  كح اتُػ األيػك يُ  كاف الفػالحُ 

عػػف زميمػػو فػػي العصػػر المممػػككي  إال أننػػا لػػك دققنػػا النظػػر أك ػػر فػػي كضػػع الفػػالح األيػػك ي نجػػده 
أفضػػأ حػػااًل مػػف كضػػع زميمػػو فػػي عصػػر الممال ػػؾ؛ ذلػػؾ ألف الدكلػػة األيك  ػػة ظمػػت تعمػػأ عمػػى 

                                                           

 (.126-3/125ينظر  أيك الفداش  المثتصر يج (1)
 (.185سبانك  مممكة حماة األيك  ة يص (2)
 (.257ينظر  عاشكريفايد(  العالقة ييف اليندق ة كالشرؽ األدنى ا سالمي في العصر األيك ي يص (3)
عداد السنة ال امنة. ينظر  يرنارد لك س  النقابات في ا سالـ  ترجمة عيد العزرز الدكرؼ  مجمة الرسالة  أ  (4)

 (.185كسبانك  مممكة حماة األيك  ة يص
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  تحديد مبال  كق ـ الجبا ػات التػي يػدفعيا لممقطػع  كمػف   كذلؾ عف طررعييفحمايتو مف ا قطا
 .(1ي"محدكدة نعمةأل " ـ كاف ىؤالش المقطعكف في 

 :ةالعمراني   ة  لحرك  ا
ـ  السالطيفُ    حتى شاع فػي عصػرىـ بالعمراف كاليناش اً بالي اً اىتماماأليك يكف  كاألمراشُ  اىت

قامػػة صػػركح العمػػـ   كالػػذؼ تم ػػأ فػػي أشػػكالو ةِّ بكاف ػػ العمرانػػي االزدىػػارُ  ينػػاش القصػػكر كالجسػػكر  كا 
 كش  الترع  كحفر ايبار  كتشييد األين ة...

 بعضا  مف صور ىذا اةىتماـ: فعمى سبيل المثاؿ ة الحصر أذكر  
  كاد  فت ُ  فال الك ير مف الكم ات كالمستشف ات كالمدارس المجان ة يإنشاش صالح الديف  ق اـ -1

ػػ مدينػػةً    صػػذُ  القمقشػػندؼُ فيػػذا كالتػػرع.  كالمرافػػ   كرينػػي الجسػػكر   د  حتػػى يؤسػػس فييػػا المعاىِّ
بالػػدكر الضػػثمة  كالمبػػاني  كزثػػرت القػػاىرةُ " فػػي العصػػر األيػػك ي بقكلػػو: المصػػرؼ   المجتمػػع  

 الرىيبػػػػة كاألسػػػػكاؽ الممتػػػػدة كالثكانػػػػ  الفػػػػاثرة  كجكامعيػػػػا كمدارسػػػػيا ك يػػػػكت رؤسػػػػائيا مين ػػػػةو 
.. كألىميػػا الميػػأ إلػػى تعم ػػة المسػػاكف  فارتفعػػت األرض بالرثػػاـ. بػػالحجر المنحػػكت  مفركشػػةُ 

 . كلػـ(2ي"مسػاكف كاممػة بمبانييػا كمرافقيػا طبقتػيف كأر ػع طبقػات  كفػي كػأ طبقػةأل  الػدكرِّ  بعُض 
 قتصر ىذا االىتماـ العمراني عمى القاىرة دكف سكاىا  فقد ذكر ايف جيير في كصػفو بعػض 

  .(3ي"اً كصف اً ك ن ان كنظافةً  اً سنحُ  إنيا كانت ممتازةً "مدف الصعيد: 
 المدرسػة أك النحك ػة   يإنشػاش القبػة(ـ1207/ىػ604ي عاـ األيك ي ع سى المعظـ الممؾق اـ  -2

 مقػراً  مػؤثراً  األعمػى ا سػالمي المجمػس اتثػذىاك  العر  ػة  العمػكـ لتدررس سياكر  قد ك النحك ة  
ػػاتُّ   ػػـ  لمكتيتػػو  كىػػي المشػػرفة  الصػػثرة قبػػة  صػػالح ؛اليندسػػي المعمػػارؼ  لممكتػػب مقػػراً  ت  ذ  ثِّ
 غػرفتيف مػف لمقبػة العائد اليناش رتألذك   األقصى المسجد إعمار لجنة مكاتب مف مكتب ايف

 قيػأ مف القبة يناشإلى  تشير ( يرش ـ فافي ذكرىا كتابةً  القبة يناش  حمأك   قبة تعمكه  كصالة

                                                           

 (.34حسنيف ر  ع  النظـ المال ة يص (1)
 (.114الطائي  صالح حسف  أ ر الشاـ الحضارؼ في مصر في العصر األيك ي  يص(2) 
 (.305عرب دعككر  تاررخ الفاطمييف كالزنكييف كاأليك ييف كالممال ؾ كحضاراتيـ يص (3)
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 ييػػػت لػػػياك  (ق مػػػا حسػػػاـي األميػػػر يػػػد عمػػػى آنفػػػاً  المػػػذككر التػػػاررخ فػػػي ع سػػػى المعظػػػـ الممػػػؾ
   .(1يالمقدس

 دمحم القاسـ أيي يف دمحم الديف يدر بمساعي (ـ1213/ىػ610ي عاـ ع سى المعظـ الممؾ ق اـ -3
        اليدررػػة يإنشػػاش المدرسػػة الصػػميي ة الحػػركب عصػػر فػػي المجاىػػديف كبػػار مػػف كىػػك اليكػػارؼ 
  قػع الػذؼ القرمػي شػارع مػف الير ػي الجانب في القد مة المدينة كسط المدرسة ىذه تقعحيث 
 البقا ا بعض إال منيا يي  كلـ (ايف المند رة المدرسةي السرا ا كشارع السمسمة باب شارع ييف
      :يمػػي مػػا عمػػى تػػنص أيك  ػػة نسػػث ة كتابػػة مػػداثميا عمػػى  الحدي ػػة األين ػػة مػػع دمجػػت التػػي
  عنو  و رضي الشافعي ا ماـ أصحاب عمى كأكقفيا المباركة المدرسة ىذه أنشأ...  بسممة"

 رحمػػو اليكػػارؼ  القاسػـ أيػػي يػػف دمحم الػديف يػػدر الشػييد المجاىػػد اليػػازؼ  الكييػر األميػػر الػكالي
 تعػػالى و ك ػػرىـ أكالده  مػػف الرشػػيد إلػػى نظرىػػا كجعػػأ كسػػتمائة  عشػػر سػػنة منػػو كتقيػػأ  و

 أثػػرػ  كتابػػةو  كىنػػاؾ. (2ي"عم ػػو ـ  تػػرح   كلمػػف و رحمػػو  ميفػػكرا كذنػػييـ مشػػككراً  سػػعييـ كجعػػأ
 معػدة المدرسػة أف العػارؼ كرػذكر يإنشائيا؛ أمرت يدررة المجاىدة ةالعم    الممكة أف إلى تشير
ثكانو التكتكنجي نصرة عمي عائمة اليكـ كتسكنيا لمسكف   .(3يالكاد حارة في تقع كىي كا 

 استقدميـ الذؼ الثكارزم ة ثافيركة    كىيثاتكف  يإنشاش تر ة يركة الديف حساـ ق اـ األمير -4
/ ىػػ644ي عػاـ د  شػيِّ استُ  كعنػدما القػدس  تحررػر فػي لممشػاركة أيكب الديف نجـ الصال  الممؾ
 ددتُجػػكقػػد   بػػؾ كػػره الػػديف كحسػػاـ  دمحم الػػديف دريػػ: كالػػداه فييػػا دفػػف ككػػذلؾ  دفػػف (ـ1247
ػػػػػػػككُ  التر ػػػػػػػة ىػػػػػػذه  عػػػػػػػاـ العالئػػػػػػػي أحمػػػػػػػد يػػػػػػف دمحم أي ػػػػػػػقِّ  مػػػػػػػف المممػػػػػػػككي العصػػػػػػر فػػػػػػػي عتس 

 كفييػا  قيػكر  ال ػة التر ة في يكجد مكشكفة  ساحةأل  مف التر ة ىذه تتألذ  (ـ1294/ىػ792ي
 .(4يالثالدؼ يؿ مكتبة ايف ستثدـتُ  غرفةو 

                                                           

    . (124  كنكز القدس يص ينظر  نجـ رائذ ك آثركف  (1)
(. نجـ رائذ ك آثركف  كنكز القدس 2/55مجير الديف الحنيمي  األنس الجميأ يتاررخ القدس كالثميأ يج(2) 

   . (128يص
 (. 185ينظر  العارؼ عارؼ  المفصأ في تاررخ القدس يص(3) 
(. ليتأ دكنالد  القدس تحت حكـ األيك ييف 136ينظر  يينسي  المنشآت األ ررة في الحـر الشررذ يص (4)

 (. 213(. العسمي  القدس في التاررخ يص1016ص-1187كالممال ؾ يص
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   يإنشاش قبة(ـ1250 -1249/ىػ647ي عاـ الكامأ الممؾ يف الديف نجـ الصال  الممؾ ق اـ -5
 مر عػة غرفػة مػف القبػة ينػاش يتككف  المدثأ  فكؽ  المكجكد التدشيني النص  شير كما  مكسى
 كىػػي الشػػمالي الجانػػب مػػف إلييػػا يػػكلج كالثػػارج؛ بالػػداثأ المحاررػػب مػػف عػػدد ييػػا قبػػة فكقيػػا
 الممػػؾ عيػػد قيػػأ مكجػػكدة كانػػت القبػػة أف يـبعضػػ رػػذكر  ك الكػػررـ القػػرآف لتحفػػ ع مدرسػػة اليػػكـ

 .(1يإنشاشىا أعاد كلكنو الصال 
 بحمػػاة  مدرسػػة  ـ(1270/ق669تيالحمػػكؼ سػػيذ الػػديف عمػػي يػػف مشػػطكب األميػػر أسػػس كمػػا
 ايػػف عػػف حيػػث ُعػػرِّؼ   حمػػاة  صػػاحب عمػػر الػػديف تقػػي األميػػر ثدمػػة فػػي الػػديف سػػيذ كػػاف كقػػد"

بِّو العمـ ألىأ المعركؼِّ كا حسافِّ  ك رةُ  مشطكب  .(2ي"كُطال 
ىػػذا كلػػـ  قتصػػر تأسػػ س صػػركح العمػػـ عمػػى السػػالطيف كاألمػػراش فحسػػب  يػػأ نػػرػ مػػف 

 في يناش المدارس  أم اؿ:  كييرو العمماش مف كاف لو دكرو 
 قاضي القضاة نجـ الديف عيد الظاىر يف السفاح الحميي  أحد عممػاش حمػب  الػذؼ أسػس مدرسػةً 

مػػف المػػدارس المعػػدكدة فػػي فػػي حمػػاة  كأطمػػ  عمييػػا "مدرسػػة الشػػيثة"  كقػػد كانػػت ىػػذه المدرسػػة 
 .(3ييرت بعد ذلؾ باسـ "الزاك ة السفاح ة"اشتُ  حماة  حيث
 زكػػػػػػػػػي القاسػػػػػػػػػـ أيػػػػػػػػػك الحمػػػػػػػػػكؼ  يػػػػػػػػػف ركاحػػػػػػػػػة الكاحػػػػػػػػػد عيػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػف دمحم يػػػػػػػػػف و ىبػػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػػيخ
 كبحمػػب  ييػػا ك نػػى فييػػا  كاسػػتقر إلػػى دمشػػ  رحػػأ" حمػػاة  عممػػاش مػػف ـ( 1225/ق622الػػديفيت

 ككػػاف كمدرسػػيف  اراً ظ ػػنُ  ليمػػا الشػػافع ة  كأقػػاـ عمػػى كقفيمػػا الركاح ػػة  مدرسػػتيف  ُعرفػػت بالمدرسػػة
 .(4ي"يدمش  تكفيالمكسررف  كقد  التجار مف

كىػػػذا إف دؿ   فإنمػػػا يػػػدؿ عمػػػى مػػػدػ الحػػػرص الشػػػديد فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة عمػػػى تمقػػػى العمػػػـ 
لػػػ س مػػػف جيػػػة الممػػػكؾ كالسػػػالطيف فحسػػػب  يػػػأ مػػػف كافػػػة أط ػػػاؼ المجتمػػػع   كالتحػػػررض عم ػػػو

 كمػػدػ الشػعكر بالمسػػؤكل ة الجماع ػػة   عكػػس درجػة الػػكعي ال قػػافي الفكػرؼ  األمػػر الػذؼكطبقاتػو  
   ال مكاف ييننا لمتقاعسأل أك كسكؿ".آنذاؾ  ككأف لساف حاليـ  قكؿ: "
                                                           

 .(513المفصأ يص (. العارؼ في141ص- 140ينظر  نجـ رائذ ك آثركف  كنكز القدس يص (1)
 (.73(؛ أحمد يدكؼ  الح اة العقم ة يص2/242يجالصفدؼ  الكافي بالكف ات  (2)
 (.6/125(؛ كرد عمي  ثطط الشاـ يج113الصايكني  تاررخ حماة يص (3)
 (. 2/28الزركمي  األعالـ يج(4) 
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 :واألعياد اةحتفاةت  
زت ىػػػػذه ينػػػػي أيػػػػكب  كقػػػػد تمي ػػػػ كأمػػػػراشُ  رت االحتفػػػػاالت التػػػػي كػػػػاف  ق ميػػػػا سػػػػالطيفُ  ُػػػػك  

فػي  لمجانػب االقتصػادؼ مراعػاةأل    مػعطابعًا مف المحافظة كعػدـ ا سػراؼاالحتفاالت بأف اتثذت 
ح ائِّيا  حيػث كعيػد   عيػد الفطػر :األع ػاد الدين ػة  م ػألتشػمأ  تنكعػت ىػذه االحتفػاالت إقامتيا كا 

كليمػػػة   كليمػػػة نصػػػفو    كليمػػػة أكؿ رجػػػبملسو هيلع هللا ىلص األضػػػحى  كرأس السػػػنة اليجررػػػة  كمكلػػػد النيػػػي دمحم
 ...كليمة نصفو  شعباف

مػف اتثػاذ سػمة  - أح انػاً  –التػي كػاف  ق ميػا األيك يػكف  االحتفػاالت ىذا كال تثمك بعُض 
صالح الديف أسرفكا أح اًنا فػي  مفاشِّ ثُ  بعض   أف  المقررزؼ  حد  نا باليذخ كا سراؼ كالمبالية  فيذا 

ح اش بعض الحفالت  كمف ذلػؾ مػا اشػتير بػو العزرػز ع مػاف مػف إقامػة األسػمطة  مد األسمطة كا 
الكيػػرػ ألع ػػاف دكلتػػو يػػيف حػػيف كآثػػر  كمػػا أف السػػمطاف الكامػػأ أقػػاـ سػػمًطا بمناسػػبة ثتػػاف اينػػو 

مطاف العػػادؿ الصػػيير سػػمًطا   كمػػا أقػػاـ السػػباىظػػة نفػػ  فػػي سػػييأ ذلػػؾ أمػػكاالً أك   العػػادؿ الصػػيير
عػػػف البقػػػر كالجػػػامكس  مػػػف اليػػػنـ  فضػػػالً  رأسأل  فػػػي الميػػػداف األسػػػكد تحػػػت القمعػػػة  ذبػػػ  ف ػػػو ألػػػذ  

  .(1يكا يأ  في المقايأ قاـ صالح الديف في يدا ات حكمو لمصر يإلياش االحتفاؿ ييـك عاشكراش
 :الترفيو ل  وسائ  

  بػػالرغـ ح اتػػو الترفيي ػػة المجتمػػع األيػػك ي مػػارس مػػف المجتمعػػات البشػػررة  كػػأؼ مجتمػػعأل 
فػػػي المجتمػػػع  لمتسػػػم ة معينػػػةً  أ  كسػػػائِّ قػػػد فػػػرض الجيػػػاد  إال أف مػػػف الح ػػػاة الحر  ػػػة التػػػي عاشػػػيا 

إذ كػػػاف األيك يػػػكف ييتمػػػكف بصػػػيد "الثػػػركج لمصػػػيد   :م ػػػأ  كثاصػػػًة المجتمػػػع الشػػػامي  األيػػػك ي
الصػػيد مػػف أىػػـ مظػػاىر الح ػػاة  رحػػالتُ حيػػث كانػػت الحػػرب   كأنػػو ترتيػػبُ  الحيكانػػات كفػػ  ترتيػػبأل 

عػػف سػػالطيف األيػػك ييف  ر  يِّ االجتماع ػػة  كالتػػي كانػػت تعػػرؼ آنػػذاؾ يػػػيسرحات الصػػيد(  كقػػد اشػػتُ 
بالحركب عف ممارسػة  وُ انشيالُ  وِّ لـ ي نِّ "الديف    فيذا صالحُ (2ي"كالممال ؾ ممارستيـ لتمؾ الرراضة

  كػذلؾ (4ي"أسػيكعاً  األح ػافِّ  فػي غالػبِّ  ؽُ تسػتيرِّ  الصػيدِّ  ةُ كانػت سػرح  "حيػث   (3ي"ىكايتو فػي الصػيد
                                                           

 (.356ينظر  الصاليي  صالح الديف األيك ي كجيكده في القضاش عمى الدكلة الفاطم ة يص (1)
 (.70ص-69يف الممال ؾ يصعاشكر  المجتمع المصرؼ في عصر سالط (2)
 (. 357األصفياني  الفت  القسي يص (3)
 (.72-1/71المقررزؼ  السمكؾ يج (4)
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اسػة؛ لشػدة كلعػو ق( تفضيمو ا قامػة بالعب  635-615عف السمطاف األيك ي الممؾ الكامأي ر  يِّ اشتُ 
 .(1يييكا ة الصيد التي شممت صيد الطيكر كاألسماؾ كالكحكش

الممال ػػػؾ  ىػػػذا كقػػػد سػػػار الممال ػػػؾ عمػػػى نيػػػج أسػػػالفيـ األيػػػك ييف  حيػػػث اعتػػػاد سػػػالطيفُ 
فينزلكف بالمالبس الفاثرة  كاألسمحة المزركشة  كالثيكؿ المزدانة بفاثر ال  اب  "لمصيد   الثركج  

 .(2ي"كامأ و  كمارستافو أمكالِّ  فُ ك ككف في صحبة السمطاف ثزائِّ 
أمػػا عػػف المكػػاف الػػذؼ كػػاف  حفػػع ف ػػو طيػػكر الصػػيد  فضػػاًل عػػف آالت كأدكات الصػػيد  

 .(3ي"الشكارثاناه"م أ: أقكاس اليندؽ  كالجراكات  كالشباؾ  كما شابو ذلؾ  فقد كاف ُ عرؼ باسـ 
ػػ" لنفسػػو مكانػػًا  الصػػيد  فقػػد كػػاف يتثػػذ السػػمطافُ  رحةُ كنظػػرًا لطػػكؿ المػػدة التػػي تسػػتيرقيا س 

الصػيد كالنزىػة  كالتػي  يث ػاـ ؼ  رِّ أك مػا ُعػ  ى الػدىميزسػم  راحتػو أ نػاش الصػيد  ك ُ   قضي ف و كقت
 .(4ي"الراحةيأ سُ  بكأ   كانت مزكدةً 

مارسػػكا رراضػػة الرمػػي بالينػػدؽ التػػي انتقمػػت إلػػييـ مػػف العػػراؽ  كمػػا مارسػػكا لعبػػة "كػػذلؾ 
فركسػػ ة حظيػػت رراضػػة ال كقػػد صػػالح الػػديف بشػػيذ  التػػي مارسػػيا السػػمطافُ   كالصػػكلجاف الكػػرةِّ 

 . (5ي"باىتماـ الممكؾ كالسالطيف
                       :والفنوف  ة  ف  الزخر  

ذلػؾ مػا ى   كالػدليأ عمػالتي حد ت فػي ىػذا العصػر الحركببك يرًا  ةُ الفن    ةُ الحال   تتأ رلـ 
التقاليػد الفن ػة يك  ػة يػيف يك ي. كقد مزجت الفنػكف األالعصر األ إلى ار كفنكف ترجع آنا مف م  كص  

 تنكعت تمؾ الفنكف لتشمأ ما يمي: حيث  السمجكق ة السائدة التأ يراتك يف   الفاطم ة المكرك ة
 :الخزؼ ة  صناع  أوة : 

ة عػػد   أ  يار  حتػى تنكعػػت تمػؾ المصػنكعات لتشػم  شػتمػا ابصػناعة الثػػزؼ أ    األيك يػكف   ر  يِّ اشػتُ قػد ل
كقػد   ...ش  كالمقيػيكالمػرق    لػكافاأل كالثػزؼ المتعػدد  الثزؼ ذك اليرر  المعػدنيمنيا:   أصناؼأل 

                                                           

 (.1/78ينظر  ايف إ اس  يدائع الزىكر يج (1)
 (.317طرثاف  النظـ ا قطاع ة يص (2)
 (.128ص-126ايف شاىيف  ز دة كشذ الممالؾ يص (3)
 (.6/226(. كالنكررؼ  نيا ة األرب يج3/138القمقشندؼ  صب  األعشى يج (4)
 (.60الطراكنة  الح اة االجتماع ة في بالد الشاـ في عصر الممال ؾ يص (5)
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ممػا  الفػاطمي ي سػمكب الفن ػمػف األ قرربأل  مف الثزؼ في بالد الشاـ كبأسمكبأل  األنكاع تمؾ تظير 
ػػػ ثػػػالؿ العصػػػر  فػػػي مصػػػر   وُ نتاُجػػػإ ىػػػذا النػػػكع مػػػف الثػػػزؼ اسػػػتمر   ف  أبػػػ القػػػكؿِّ  إلػػػى يـدفػػػع بعض 

 .(1ييك ياأل
اسػتمرار حركػػة  إلػى با ضػػافة  الشػاـ بػالدِّ  إلػػى قػد ىػػاجركا مػف مصػر   اع  ن  ف الُصػأكريػدك 
 طررف.التجارة ييف القُ 

ػػػ بػػػأنكاعأل  ؼ  ثػػػرِّ كأمػػػا عػػػف زثارفػػػو فقػػػد زُ  مػػػف  ةُ م  ػػػايد الرسػػػكـُ  منيػػػا:  مػػػف الزثػػػارؼ ةأل مثتمف 
 ىمما يدؿ عمػ  المكضكعات الدين ة المس ح ة إلى با ضافة  كصيد كطربأل  ىمكضكعات مكس ق

فػي المنػاط   بػاعُ   أك كانػت تُ يفاج األكرك يج  اؽ بالد الشاـ لمحُ في أسك  باعُ أف ىذه القطع كانت تُ 
الصػيد كاألسػكد  كػالبُ  :منيػا  حيكانػات ؼُ كما ظيرت عم و زثارِّ   يا الصميييكف عمي ىاستكلالتي 

ػػػػكالفيػػػػكد كالجِّ  ػػػػ اؿُ م  ػػػػالطيػػػػكر بأنكاعِّ  إلػػػػى ةِّ با ضػػػػاف   كاليػػػػزالف  بُ كاألرانِّ المثتمفػػػػة  كمػػػػا ظيػػػػرت ا ي 
ػػ  ةة كالكتاي  ػػالنبات  ػػ ؼُ الزثػػارِّ  الزثػػارؼ  إلػػى ةِّ با ضػػاف   مقػػركشة كغيػػر  مقػػركشةت كتابػػات م  مِّ التػػي ش 
 .(2يالرؤكس ةِّ مان   كال ُ  ةِّ داس   السُ  في النجكِـّ  المتم مةِّ  ةِّ اليندس   

أك ػػر مػػف قطعػػة مػػف  ىسػػمو عمػػا كرد حيػػث(  دمحمكمػػف أشػػير ُثػػز اؼ العصػػر األيػػك ي ي"
 ؼمف الثزؼ ذ درأل قِّ  ىسمو عماكرد  (  الذؼيكسذ  كينتج في مدينة الرقةأالثزؼ األيك ي الذؼ 

قػي الثػزؼ فػي العصػر األيػك ي كثاصػة كريدك أنو مػف أعػالـ مزك   المكف اليرر  المعدني الذىيي 
 .(3ي"دمش في مدينة 

طقة من دمش   حمب  ا سكندررة  القاىرة : مراكز صناعة الثزؼ في العصر األيك يكمف أىـ  
 ...كادؼ الفرات في سكررا  الرقة

 

  

                                                           

 (.2/33ينظر  سالـ  عيد العزرز  الفنكف ا سالم ة في العصر األيك ي يج(1) 
 .   37  ص36  ص34  ص33ينظر  المرجع الساي   ص (2)
 (.77إيراى ـ  محمكد  الثزؼ ا سالمي في مصر يص(3) 
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  جاج:الز   ة  صناع  ثانيا : 
مػػػف الرقػػػي  كييػػػرةً  كالشػػػاـ فػػػي العصػػػر األيػػػك ي درجػػػةً  جػػػاج فػػػي مصػػػر  الز   ةُ يميػػػت صػػػناع  

بعػػػة فػػػي العصػػػر الػػػنيج كاألسػػػاليب التػػػي كانػػػت مت   عمػػػىكقػػػد سػػػارت ىػػػذه الصػػػناعة   كاالزدىػػػار
 الفاطمي.

كتمكرييػػػػػا   (1يبالمينػػػػػاة األكانػػػػػي الزجاج  ػػػػػ ةُ ف ػػػػػشػػػػػاع فػػػػػي العصػػػػػر األيػػػػػك ي زثر   ىػػػػػذا كقػػػػػد
كمػف  .  كامتػازت بالزثػارؼ الكتاي ػةةكاالنسػ اي    ةِّ األكاني بالرشػاق   شكاؿُ أسمت ات    حيث (2يبالذىب

  .النسرم أ:   (3يزجاج العصر األيك ي الرنكؾ ىييف الرسـك التي ظيرت عم
  :النسيجصناعة ثالثا : 

بسقكط الدكلة الفاطم ة "أتقف األيك يكف تمؾ الصناعة مف ثالؿ بصماتيـ التي ترككىا  فػ
ىذا الشررط شػارة مػف شػارات  د  عالمنسكجات  ككاف  ُ  ىفي مصر تـ اثتفاش شررط الطراز مف عم

كالطرز التػي جػاشت مػع األيػك ييف كما أف اليزك الميكلي   عر  ة كتاباتأل  مفالثالفة لما  حتك و 
  كمػا أ ػرت تػأ يرًا ر الزثرف ة كالمكضكعات التصكرررةالعناص ىعم ايسيك ة أ رتذات التأ يرات 

القػػرب مػػف الطي عػػة كااليتعػػاد عػػف األسػػمكب  ىلػػإاألسػػمكب الفنػػي الػػذؼ أصػػب   ميػػأ  ىكييػػرًا عمػػ
 .(4ي"التجرردؼ

                                                           

المينا ىي: كممة فارس ة األصأ عرفت بأنيا حجر مف الرصاص المعتـ المعركؼ بأكؿ أكسيد الرصاص  ـ  (1)
يثمط باأللكاف المتعددة كالتي اقتصرت في اليالب عمى أر عة أك ثمس ألكاف  كقد عرفت المينا أ ضا حدي ًا 

كقة كالتي تستثدـ في زثرفة المعادف كالثزؼ كالزجاج  ينظر  جماؿ عيد الرح ـ إيراى ـ  بأنيا المادة المسح
 (. 18الفنكف الزثرف ة ا سالم ة في العصر األيك ي كالمممككي يص

 (.18إيراى ـ  جماؿ عيد الرح ـ  الفنكف الزثرف ة ا سالم ة في العصر األيك ي كالمممككي يص (2)
فارس ة يرنگ( تنط  رنج كتعنى المكف  كقد عر ت تمؾ الكممة كأصب  حرؼ يک(  جمع رنؾ  كالرنؾ كممة (3)

 (.27يصػػ1982ينط  كافا  ينظر  ما سة داككد  الرنكؾ ا سالم ة  مجمة الدارة العدد ال الث  السنة السابعة 
: مكتبة ا سكندررة -2011؛ يكليك 7ع -مجمة ذاكرة مصر المعاصر -عزب  ثالد  متحذ النسيج المصرؼ  (4)

 (.7-4يص 2011ا سكندررة  



39 
 

فػػػي العصػػػر األيػػػك ي طػػػرؽ صػػناع ة جديػػػدة نافسػػػت طررقػػػة القبػػػاطي التػػػي  تكقػػد ظيػػػر  
  كتعػددت أنػكاع المنسػكجات ئعة في العصر الفاطمي  كمنيا طررقة المنسكجات المركبػةكانت شا

  .(1ينكاعيا نسيج الزردثافأالمركبة كمف أبسط 
ال ثيػكط إ  فالمنسكجات المركبػة ال  الئميػا تييير المكاد الثاـ ىلإتييير الطررقة الصناع ة  ػأد

  كمػا انتشػرت الثيػكط جات الحررررة المستكردة مف الصيفنكاع المنسك أ  فانتشرت الحررر الرف عة
القطن ػػة المسػػتكردة مػػف الينػػد كالػػ مف. كقػػد اضػػمحمت صػػناعة النسػػيج مػػف الكتػػاف كزادت العنا ػػة 

 ينسيج الحررر كتطررزه.
 

  :وزخرفتياصناعة المعادف رابعا : 
ازدىػػرت صػػناعة كزثرفػػة المعػػادف فػػي العصػػر األيػػك ي ازدىػػارًا كييػػرًا كذلػػؾ بسػػيب ىجػػرة 

كاشتيمكا في ثدمػة   مصر كالشاـ أماـ اليزك الميكلي إلىاع المعادف مف المكصأ ك ير مف صن  
 ـ ىذه الصناعة في العصر األيك ي.تقد   ى  مما ساعد عماألمراش األيك ييف في مصر كالشاـ

  دركع كمنيػػا: السػػيكؼ  قمػػ ص الػػزرد  الثػػكذة  األسػػمحة" أنػػكاع التحػػذ المعدن ػػة األيك  ػػة: كمػػف
الكػرة  األسػطرالب  اليكصػمة  السػاعة الشمسػ ة  :مػف أىميػافاألدكات الفمك ػة:   أمػا عػف ...الثيأ

 .(2ي"الصكاني  المباثراألككاب كالسمطان ات  الطسكت  الحمي   إلى:   با ضافةاألرض ة
ىيئػػة  ىزثػػارؼ نبات ػػة عمػػفيػػي التحػػذ المعدن ػػة األيك  ػػة:  ىأنػػكاع الزثػػارؼ المكجػػكدة عمػػكعػػف 
 ككػالب  الثيكؿ :منيا  زثارؼ حيكان ةك   زثارؼ كتاي ةك ؽ  ال  ة كمراكح نثيم ة كأنصافيا  أكرا

زثػػارؼ ...  ك منػػاظر صػػيد كطػػرب كشػػراب كمصػػارعة :منػػاظر آدم ػػة تشػػمأك   كاليػػزالف  الصػػيد
زثػارؼ ىندسػ ة تأثػذ  :  زثػارؼ الػدقماؽ كىػيالجدائأ كالضفائر  مناظر مس ح ة :ىندس ة منيا

بات ػػة تنتيػػي يػػرؤكس كظيػػرت فػػي آسػػ ا الكسػػطي كىػػي عبػػارة عػػف أشػػكاؿ ن :شػػكأ زثرفػػة الكقػػكاؽ
 .(3يالرأسيفكىك النسر ذك  الديف   شعار السمطاف صالح طيكر كحيكانات

                                                           

الزردثاف: ي كممة فارس ة معناىا دار السالح كسيب تسميتيا ييذا االسـ أف الدركع المتثذة مف الزرد المانع (1) 
كانت تيطى بطبقة مف نسيج مزركش مف الحررر(  ينظر  رحمة ايف بطكطة  لشمس الديف الطنجي  تحقي : 

 (.166أكاد م ة المممكة المير  ة يصعيد اليادؼ التازؼ  الناشر: 
 (.1/43سالـ  عيد العزرز صالح  الفنكف ا سالم ة في العصر األيك ي  التحذ المعدن ة يج (2)

 . 247ص-237ص-229ص-24ينظر  المرجع الساي   ص(3)  
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  عمػػػر يػػػف د الكػػػررـ المصػػػرؼ عيػػػ مػػػف أشػػػير صػػػانعي المعػػػادف فػػػي العصػػػر األيػػػك ي:ك 
  أحمد يف عمر المعركؼ بالذكي  دمحم يف ثتمخ المكصمي  أحمػد يػف الػدقاؽ المكصػمي  الحاجي

 .(1يسماعيأإ  الحاج شجاع يف منعو المكصمي  دمحم يف فتكح المكصمي
نجػد ل  حتػى كتكسػعًا كشػيرة اً كقد استمرت جم ع ىذه الفنػكف فػي العصػر المممػككي إنتاجػ

ازدىػار فػف النحػت عمػى الثشػب فػي ذلػؾ ك شػيد عمػى  كالرقػي  كا تقػافأنيا كصمت حد  الركعػة 
 اسػتطاعكا أف ييػدعكا فػي زثرفػة الحشػكات بالرسػـك الدق قػة الفنػانيف إف   حيػثالعصػر المممػككي

ممػػا كػػاف عم ػػو الكضػػع فػػي العصػػر  كايتكػػار أشػػكاؿ فػػي النحػػت عمػػى الثشػػب كانػػت أك ػػر إتقانػػاً 
جديػدة مػف المػراكح النثيم ػة  ككحػدات  ذلػؾ أف فنػاني العصػر المممػككي ايتكػركا أشػكاالً "األيك ي  

كمػػػا شػػػاعت فػػػي ذلػػػؾ العصػػػر الزثػػػارؼ اليندسػػػ ة المؤلفػػػة مػػػف حشػػػكات   مػػػف الزثػػػارؼ النبات ػػػة
فػي    كقػد اسػتثدمت  تنتظـ حكؿ شػكأ نجمػي فػي الكسػطسداس ة األضالع صييرة تم أ أشكاالً 

 .(2ي"باألينكس كالعظـ   طع ِّمت أح اناً الحفر أثشاب متباينة األلكاف
 المثػركط المعركفػةصػناعة الشػبك ات مػف الثشػب  الممال ػؾكذلؾ ازدىرت في عصػر "

عف التحذ الدق قة المصنكعة مف  الثاصة بالنكافذ ككاجيات الييكت  ىذا فضالً  باسـ المشر  ات
 .(3ي"كغيرىا كالصنادي  الدكؾ كالكراسي  م أ:الثشب 

ذلػؾ   حيث امتازت التحذ المعدن ػة التػي ترجػع إلػى كقد طاؿ ىذا الفف صناعة المعادف
  كزثػارؼ ييف الزثارؼ النبات ة التقميد ة جمعت"  ذلؾ أنيا العصر بصفات ثاصة كطابع مميز

مرتبػة داثػأ معينػات عمػى : رسػـ أزكاج مػف الطيػكر ا في ذلؾ العصر م ػأجديدة شاع استثدامي
الكػػؤكس كاألبػػارر  كالقػػكاررر كالمشػػك ات الزجاج ػػة كالتػػي مػػف  -أ ضػػاً –كمػػا زثرفػػت   (4ي"األبػػارر 
  كالمينػػا عم ػػو متعػػددة األلػػكاف يػػيف اج الممػػكه بالمينػػا فػػي متحػػذ يػػرليفمػػف الزجػػ دكرؽو " :أم متيػػا

                                                           

 .(177-1/54سالـ  عيد العزرز صالح  الفنكف ا سالم ة في العصر األيك ي  التحذ المعدن ة  يج (1)
 (.122ـ.س.د ماند  الفنكف ا سالم ة يص (2)
 (.288  ص287الحكررؼ  مصر في العصكر الكسطى يص (3)
 (.155د ماند  الفنكف ا سالم ة يص (4)
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ييررقػػو كعمػػى رقيتػػو كتابػػة بػػالثط    كعم ػػو تػػذىيب مػػا زاؿ محتفظػػاً ضكأيػػ  كأصػػفرأل  كأثضػػرأل  أحمػػرأل 
 . (1ي"ال مث الجميأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 (.601حسف  فنكف ا سالـ يص (1)
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 األوؿ الفصل  
 ار  و  س   ابف  
 و(ت  ونشأ   و  )حيات  
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 :حياتو -المبحث األوؿ

 :اسمو -أ
ك ار يف دمحم"ىك  سِّ

 يف دمحم عمي يف يف الحسف يف إسرائيأ يف الثضر يف إسرائيأ يف (1ي
  .(2ي"الدمشقي الشيباني المعالي الديف  أيك الحسيف  نجـ

 :لقبو -ب
 .(4ي"العارؼ با"  الممق ب يػ(3ي"ايف إسرائيأ الشاعرػ"نجـ الديف  المعركؼ ي

 :كنيتو -ت
 .(5ي"الدمشقي الشيباني المعالي أيك"

 :ميتده ونسبو -ث
ع األكؿ سػػػنة  ػػػالث ضػػػحى يػػػـك اال نػػػيف  ػػػاني عشػػػر ر  ػػػ"كلػػػد ايػػػف إسػػػرائيأ فػػػي دمشػػػ  

 إلػػػى نسػػػبو فػػي يرجػػػع". كأمػػا عػػػف نسػػبو  فكمػػػا  قػػػكؿ المقررػػزؼ أف ايػػػف سػػكار (6ي"لميجػػػرة ئةاسػػتمك 
ي معػػػف يػػػف زائػػػدة  كأصػػػمو مػػػف مػػػف ينػػػي مطػػػر   ػػػـ مػػػف ينػػػ صػػػميبة عر ػػػي  فيػػػك أركمػػػة شػػػيباف
 .  (7ي"العراؽ

  

                                                           

ك ار(  ينظر م اًل  الحنيمي  شذرات الذىب  (1) د ت  في بعض المصادر بفت  السيف  كتشديد الكاك يس  كقد ُكجِّ
 (. 15/470(  كايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج15/347(  كالذىيي  تاررخ ا سالـ يج7/626يج

 (.5ايف سكار  الديكاف يص (2)
 (.142ايف ثمكاف  كف ات األع اف يص (3)
 (.2/210دؼ  سمؾ الدرر يجالمرا (4)
 (.3/120الصفدؼ  الكافي بالكف ات يج (5)
 (.15/470ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج (6)
 (.5/708المقررزؼ  المقفى الكيير يج (7)
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 :أسرتو -ج
ممصادر القد مة ال  كاد يجػد فػي بعضػيا عػف أسػرة شػاعرنا أؼ حػديث  للعأ المتصف   

قػػدمكا الشػػاـ مػػع "سػػكػ الحػػديث الػػذؼ نقمػػو لنػػا اليػػكنيني عػػف أف شػػاعرنا ايػػف سػػكار ذكػػر أف أىمػػو 
 .(1ي"كاستكطنكا دمش  -رضي و عنو-ليد ثالد يف الك 

  كزكجػو فاطمػة  (أيػك الفػكارسيككذلؾ الحديث الذؼ نقمتو لنا بعض المصادر عف كالده 
حيث كاف كالده سػكار يػف إسػرائيأ الدمشػقييأيك الفػكارس(   شػيأ آنػذاؾ منصػبًا رف عػًا فػي الدكلػة 

كػػػاف مقر ػػػًا مػػػف السػػػالطيف كاألمػػػراش  كقػػػد ذاع صػػػيتو كاتسػػػعت شػػػيرتو  فيػػػك جمػػػ س "األيك  ػػة  إذ 
   .(2ي"السمطاف صالح الديف األيك ي  كمف ثاصتو

فقػػد كصػػفيا لنػػا الػػذىيي أمػػا عػػف زكجػػة شػػاعرنا ايػػف سػػكاريفاطمة ينػػت إيػػراى ـ الزعيػػي(  
  الرجكل ػػة مم حػػة تتعػػانى كانػػت  إسػػرائيأ يػػف الػػديف نجػػـ زكجػػة  الحررررػػة الشػػاطرة المػػرأةبقكلػػو: "
   .(3ي"كتشتم   الفقراش رؤكس   كتحم 

 األع ػاف مػف تُػكف ي كممػفأ ضًا ما كصفيا بو ايف ك ير مف صفات حينما ترجـ لكفاتيػا  قػائاًل: " 
قػػداـو  سػػمطنةو  ليػػا  الفقػػر ييػػت مػػف كانػػت  الزعيػػي إيػػراى ـ ينػػت الشػػيخ فاطمػػة الشػػيثة كترجمػػةو   كا 
   .(4ي"الحررررة طررقة في ككالـو 

عػػف أسػػرة الشػػاعر أنيػػا كانػػت  -محقػػ  ديػػكاف ايػػف سػػكار -درىػػذا ك قػػكؿ دمحم أديػػب الجػػا
مػػف العمػػـ كالس اسػػة  يػػدليأ اىتمػػاـ العممػػاش الػػذيف ترجمػػكا فػػي مصػػادرىـ اليػػف  عال ػػةأل  عمػػى درجػػةأل 

كمػا كػاف ىػذا التحديػد ل كػكف "سكار بالتحديد الدقي  لمكػاف كالدتػو  كثاصػًة سػاعة الػكالدة  قػائاًل: 
   .(5)"كس اس اً لك كانت أسرتو متكسطة الحاؿ اجتماع ًا  ك قاف ًا  

                                                           

 (.3/405اليكنيني  ذيأ مرآة الزماف يج(1) 
 (.227الت فاشي  سركر النفس يص(2) 
كط أ ك نحكه (. كقد 15/614الذىيي  تاررخ ا سالـ يج(3)  ر   و بالس  م ًقا: ض  م قُو ش  م قُو ش  جاش في المعجـ الكس ط: ش 

ق ُو ُطكاًل  أما في المعجـ: الرائد فإف شمقة تعني: امرأة جررئة تمعب بالعقكؿ. ر  : ث  م قُو اأُلُذف  أ ك األنذ   ك ش 
 (.15/533ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج(4) 
 (.7ايف سكار  الديكاف يص(5) 
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 :نشأتو -ح
محافظػة  حفظػت لمعمػـ ق متػو  كصػانت لمعممػاش  دمشػق ةأل  نشأ الشاعر ايف سكار فػي ييئػةأل 

مكػػانتيـ  ييئػػةو ازدىػػرت فييػػا الح ػػاة ال قاف ػػة بازدىػػار العقػػكؿ الراق ػػة  كمجػػالس العمػػـ المتكاصػػمة  
 كصركح العمـ المتنكعة التي استكعيت كافة أط اؼ المجتمع...

يداعػو كفنػو  كقد  كاف لتمؾ الييئة المح طة بايف سػكار كامػأ األ ػر فػي تكػكرف شثصػيتو كفكػره  كا 
فقػػػد أضػػػحى الشػػػاعر األديػػػب  كالعػػػالـ الفق ػػػو  كالمتصػػػكؼ الزاىػػػد  الػػػذؼ نيػػػأ مػػػف ينيػػػكع العمػػػـ  
 كارتشذ رحي  األدب  كتحمى بصفة العمماش  كالـز كبار الفقياش  ك يػذا فقػد كانػت نشػأتو صػاف ةً 

 كركح ًا دكف أ ة شكائب. فكرراً 

 :مينتو -خ
 ال يكجػػد فػػي أميػػات المصػػادر التػػي تناكلػػت سػػيرة الشػػاعر نجػػـ الػػديف يػػف سػػكار إشػػاراتو 

معينػة  لكػف مػا أظنػو غالبػًا أف الشػاعر ايػف سػكار كػاف قػد تفػرغ  عمػى امتيانػو مينػةً  دالةو  كاضحةو 
ثالصًا دفعو أف يتثذ مف تي ن ػو بالشػعر كمدحػو لمرؤسػاش كالقضػاة  تفرغًا تامًا لمعمـ حبًا كشيفًا كا 

كحضكره مجالس السػمر  كترحالػو ألمػاكف مثتمفػة  كقضػائو األكقػات الطيبػة مينتػو الكحيػدة التػي 
امتينيػػػا كالزميػػػا طيمػػػة ح اتػػػو  ثاصػػػًة كأنػػػو كػػػاف شػػػاعرًا متصػػػكفًا زاىػػػدًا متفرغػػػًا بانتمائػػػو لمطررقػػػة 

 الصكف ة التي سار عمييا شيثو ايف الفارض.
آثػػػر بػػػأف ايػػػف سػػػكار قػػػد عمػػػأ كاتبػػػًا لػػػدػ الػػػكالة كالسػػػالطيف  ىنػػػاؾ احتمػػػاؿو  كقػػػد  كػػػكف 

 ذيػػأي فػػي اليػػكنينيكاألمػػراش  كىػػك احتمػػاؿو أقػػكػ مػػف سػػابقو  أسػػتدُؿ عم ػػو مػػف القصػػة التػػي ذكرىػػا 
 ليمػة النػكـ فػي رأيت:  -تعالى و رحمو- العد ـ يف الديف نجـ القضاة قاضي قاؿ" (:الزماف مرآة

  صػػييرةأل  يمػدةأل  إلػى الػػدثكؿ   قاصػدو  كػأني ئةاسػتمك كسػػتيف  تسػعأل  سػنة ايثػػرة ُجمػادػ تاسػع الثمػ س
 :ارتجاالً  النكـ في فعممتُ   كالييا عند كاتًبا صار قد إسرائيأ دمحم ايف الديف نجـ   إف: لي فقيأ

رؾ الميػػػػػػػػػػالي  إلػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػـ ذا ت ػػػػػػػػػػر  

 وت بػػػػػػػد  منػػػػػػػػؾ حػػػػػػػاة  بعػػػػػػػػد حػػػػػػػػاؿ    

   
 فطػػػػػػػػػػػور ا شػػػػػػػػػػػي   زاويػػػػػػػػػػػة  وفقػػػػػػػػػػػر  

  

 وطػػػػػػػػػػور ا كاتػػػػػػػػػػب  فػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػاب واؿ  

   
 .(1ي"أحفظيا كأنا است قظتُ   ـ: كقاؿ

                                                           

 (.2/401(. كقد أكردىا أ ضًا الصفدؼ في " الييث المسجـ" يج3/317اليكنيني  ذيأ مرآة الزماف يج(1) 
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ف ص  االستدالؿ يتمؾ القصة  فمنيا نستنبط شيئًا آثر  كىك أف شاعرنا  قػد ُحػـر ىذا كا 
فػي ح اتػػو االسػػتقرار  فيػػك سػررع التقمػػب مػػف حػػاؿأل إلػى حػػاؿ  بفعػػأ الم ػػالي التػي كشػػفت عػػف تمػػؾ 

رت بو األحكاؿ  كتارًة أثرػ نجده كاتبػًا لػدػ  األحكاؿ  فتارًة نجده شيخ زاك ةأل  قد الزمو الفقر كتعس 
 الكالة م سكر الحاؿ  كىكذا دكال ؾ.

 :رحتتو -د
أـل مف عمماش العر  ة طاؼ ايف سكار مثتمذ البالد في سييأ حبو لمعمـ كالتبحػر          كأؼ عال

فا شػارات كالػدالئأ التػي حكتيػا أميػات الكتػب ميينػًة رحػالت ايػف سػكار   كشفًا عف يلئ المعرفة
 تجػػر د"ك يػػرة  منيػػا قػػكؿ ايػػف شػػاكر الكتيػػي  صػػاحب كتػػاب يفػػكات الكف ػػات( بػػأف ايػػف سػػكار قػػد 

   .(1ي"كالقضاة الرؤساش مدح  ك الطيبة األكقات كقضى  الفقر قدـ عمى البالد إلى كسافر
 المصػػررة  الػد ار إسػػرائيأ يػف الػديف نجػػـ الشػيخكمنيػا مػا ذكػػره شػياب الػػديف النػكررؼ مػف مفارقػػة 

  بحضػرة (2ي  بعد حضػكره مجمػس األدب الػذؼ جمعػو مػع الشػاعر ايػف الث مػيالشاـ إلى وكتكجي
ىذا المجمس الذؼ حد ت ف و القصة  ك يرةو    كقد ذكرت مصادرُ (3يالشيخ شرؼ الديف يف الفارض

 . (4يرة يينو ك يف ايف الث ميالمشيك 
 قػدـ عمػى الػبالد إلػى كسػافر  الػديف نجػـ تجػر د"بالكف ػات(:  في كتابػو يالػكافي كذلؾ قكؿ الصفدؼ

  المشاىد ررحانة ككاف  الميني الفص   ايف صفد مع إلى كجاش  الطيبة األكقات كقضى  الفقراش
   .(5ي"السماعات كديباجة

 يكضكح عمى ك رة أسفار الشاعر ايف سكار.كغيرىا مف ا شارات  التي تدؿ 

                                                           

 (.3/383الكتيي  فكات الكف ات يج(1) 
ىك: دمحم يف عيد المنعـ يف دمحم يف يكسذ يف أحمد االنصارؼ  أيك عيد و  شياب الديف ايف الث مي: شاعر (2) 

ـ(  مكلده ككفاتو بمصر. ينظر  الزركمي  األعالـ 1286-1205ق= 685 -602أديب  ماني األصأ  ي
 (.6/250يج

 (.31/95ينظر  النكررؼ  نيا ة األرب في فنكف األدب يج(3) 
(. كالكتيي  فكات الكف ات 5/386(. كأع اف العصريج4/39ينظر م اًل  الصفدؼ  الكافي بالكف ات يج(4) 
 كغيرىا. (7/192(. كايف حجر  لساف الميزاف يج3/414ي
 (.3/143الصفدؼ  الكافي بالكف ات يج(5) 
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 رحالتتمػػػػؾ الػػػػقاصػػػػدًا معرفػػػػة تفاصػػػػيأ   أميػػػػات المصػػػػادر اط العػػػػي عمػػػػىلكن ػػػػي كبعػػػػد        
  أرانػي أضػـ صػكتي أثيػرًا مػع مػا قالػو محقػ  الػديكاف يدمحم أديػب ايػف سػكار كالمناط  التي زارىػا

  (:  درالجا
 أحػػػداث أك  أمػػػاكف سػػػفره يػػػذكر عمينػػػا تضػػػفُّ  لكن يػػػا  كسػػػ احتو سػػػفره عمػػػى المصػػػادر تجمػػػع تكػػػاد"

 كاأُلثرػ   مصر إلى إحداىما  سفرتيف أف لو لكجدنا ىذا في أثباره عف نبحث رحنا كلك رحالتو 
ك ػ  كما  الحجاز إلى ر" مكافأل  إلى إشارة أ ة ال نرػ  ذلؾ سِّ  . (1يآث 

 

 :صفاتو وأختقو -ذ
مػػف األثػػالؽ التػػي دار رحػػى ذكراىػػا عمػػى  كباقػػةأل   مػػف الصػػفات تميػػز ايػػف سػػكار يجممػػةأل 

أطمػ   يـممػف عاصػركه فنقمػكا عػنيـ لنػا مػا سػمعكه  فبعضػ بػولساف مف عا شكه  أك حتى سػمعكا 
كػػاف فقيػػرًا ظررفػػًا "  كممػػا نقػػأ إلينػػا عنػػو مػػف الصػػفات كاألثػػالؽ أنػػو (2يعم ػػو لقػػب يالعػػارؼ بػػا(

يم ػػػ   كػػػاف"  (4ي"صػػػالحًا  كررمػػػًا متكاضػػػعًا فاضػػػالً دي نػػػًا "  (3ي"نظ فػػػًا  ممػػػ   الػػػنظـ  رائػػػ  المعػػػاني
قادرًا عمى النظـ مك رًا منو  مػدح   ررحانة المشاىد كديباجة السماعات بأنو ذ  صِّ   كقد كُ (5ي"بالراش

يمتفػػت إلػػى حتػػى كػػاف   فػػي الػػرقص يثػػرج ف ػػو عػػف الضػػرب كلػػـ  كػػف لػػو طبػػعو   األمػػراش كالكبػػار
   .(6ي"و  عمـ مف ىك الذؼ ثرج!"  ف قكلكف لو: "ثرجتـ عف الضرب"المياني ك قكؿ: 

 :وفاتو -ر
 كانػت أنيػا عمػى نجػـ الػديف يػف سػكار  كفػاة سػنة ذكػرت التي (7يياجم عُ  رُ المصادِّ  اتفقت

    ليمػػة األحػػد  رابػػع عشػػر مػػف ر  ػػع ايثػػر الد ػػةم 1278 أيمػػكؿ 4 المكافػػ   جررػػةى 677 سػػنة

                                                           

 (.16ايف سكار  الديكاف يص(1) 
 (.2/210ينظر  المرادؼ  سمؾ الدرر يج(2) 
 (.7/626ايف العماد  شذرات الذىب يج(3) 
 (.30/391النكررؼ  نيا ة األرب يج(4) 
 (.15/347الذىيي  تاررخ ا سالـ يج(5) 
 (.3/144يجالصفدؼ  الكافي بالكف ات (6) 
(. كالذىيي  تاررخ 30/391(. كالنكررؼ  نيا ة األرب يج15/470ينظر م اًل  ايف ك ير  اليدا ة كالنيا ة يج(7) 

 (.5/709(. كالمقررزؼ  المقفى الكيير يج15/352ا سالـ يج
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كلػػػـ أجػػػد ثػػػالؿ  كالسػػػنة  كالشػػػير بػػػاليكـ كفاتػػػو المصػػػادرتمػػػؾ  دقيػػػ   إذ حػػػددت ف ػػػو كىػػػك تك يػػػ و 
                   تصفحي ييف  نا ا أميات الكتب ما ي يت االثتالؼ حكؿ تحديد زمف الكفاة.

 أنػػو فتػػذكر مكانيػػا  عمػػى -أ ضػػاً  – تتفػػ  فإنيػػا كفاتػػو زمػػاف عمػػى المصػػادر اتفقػػت ككمػػا
قبػة الشػيخ  كدفػف داثػأمتػر   300يجكار نير عقر ػا  شػرقي بػاب تكمػا ينحػك في دمش    تكفي"

  .(1ي"رسالف
مػػف الثمػػ  مػف أع ػػاف كفقػػراش  بمػا فػػي ذلػؾ كبػػار رجػػاؿ الدكلػة مػػف كزراش كتجػػار  كقػد شػػ عو ك يػرو 
   .(2ي"كشيد جنازتو قاضي القضاة شمس الديف يف ثمكاف"كعمماش كقضاة  

ش  بعػػد ح ػػاةأل  ك ػػذلؾ فقػػدت دمشػػ  كاحػػدًا مػػف أيػػرز ر عػػًة كسػػبعيف دامػػت أ عممائيػػا األجػػال 
 عامًا عاشيا ايف سكار في دمش  مسقط  رأسو كمحضف جسده.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 (.3/383الكتيي  فكات الكف ات يج(1) 
 .144المرجع الساي   ص(2) 
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 :عممو -المبحث الثاني
لػػػـ  قتصػػػر بعممػػػو عمػػػى جانػػػب الشػػػعر   كػػػاف شػػػاعرنا ايػػػف سػػػكار متبحػػػرًا فػػػي العمػػػكـ لقػػػد

الن ػر  كمػا  مضػمارفحسب  يأ إلى جانب إيداعو الشعرؼ كقػذ كبقػكة منافسػًا كمتألقػًا فػي سػاحة 
  (1ي"شػػػاعر اليػػػزؿ" طمػػػ  عم ػػػو لقػػػب  يـبعضػػػالشػػػعر  إيػػػداعًا جعػػػأ  مضػػػمارإيداعػػػو كتفننػػػو فػػػي 

التي لكال يراعتو ما أطمقيػا   كغيرىا مف األلقاب (2ي"الشاعر الصكفي"ايثر  طم  عم و  يـبعضك 
ىؤالش الذيف تشر كا معاني قصائده فكصمكا إلى تمؾ النتائج بعػد طػكؿ إمعػاف   كأصػدركا األحكػاـ 
كالشيادات بحكـ المنط  كاليرىاف  فباتت محفكظػة فػي سػجالت األدب عمػى مػر الزمػاف  ك ػذلؾ 

كالميػػدع المتػػأل  فػػي شػػتى  فقػػد كػػاف شػػاعرنا ايػػف سػػكار بم ابػػة الػػراكؼ كالمػػؤرخ كاألديػػب الشػػاعر 
 المجاالت.

 :شيوخو-أ
تمق ػػى نجػػـ الػػديف ايػػف سػػكار العمػػـ عمػػى نثبػػة مػػف عممػػاش عصػػره  فبػػالعكدة إلػػى مػػا ذكػػره 

دب عػػف الشػػيخ زرػػد يػػف قػػد أثػػذ األ شػػاعرناالمقررػػزؼ فػػي ترجمتػػو اليػػف سػػكار الدمشػػقي  نجػػد أف 
حيػػث جالسػػو كسػػمع الحػػديث منػػو    (4يالشػػاعر  المعػػركؼ بػػأيي الػػُ مف األديػػب (3يالحسػػف الكنػػدؼ

  كالـز حمقاتو كىك في سفأل مبكرة.
لفق ػػػو ا شيخ شػػػيكخ بيػػػداد يػػػػ  الممقػػػب (5يالحػػػديث مػػػف شػػػيثو شػػػياب الػػػديف السػػػيركردؼسػػػمع  ػػػـ 

أجمسػػػو فػػػي  ػػػالث   كقػػػد تتممػػػذ عمػػػى يد ػػػو  ك الصػػػكفي العػػػارؼ  صػػػاحب كتػػػاب عػػػكارؼ المعػػػارؼ
 .(6ي  بعد أف ألبسو الثرقة يالزؼ الصكفي(ثمكات

  

                                                           

 (.6/153الزركمي  األعالـ يج(1) 
 (.5/195ايف حجر  لساف الميزاف يج(2) 
 (.            4/22ينظر ترجمتو عند ال افعي  مرآة الجناف كعيرة ال قظاف يج(3) 
 (.5/195ينظر  ايف حجر  لساف الميزاف يج(4) 
 (.8/140ينظر ترجمتو عند الزركمي  األعالـ يج(5) 
 (.3/383يجىكذا كتيت نصًا في كتاب فكات الكف ات لدمحم يف شاكر (6) 
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سػػيركردؼ  معتػػزًا ىػػذا ك قػػكؿ الشػػاعر نجػػـ الػػديف يػػف سػػكار مفتثػػرًا يتتممػػذه عمػػى يػػدؼ ال
 . (1يشيثي شياب الديف السيركردؼ"بمشيثتو عم و: "

  المعػػركؼ بػػأيي الحسػػف البسػػرؼ  شػػيخ (2ي ػػـ بعػػد ذلػػؾ صػػحب ايػػف سػػكار الشػػيخ عمػػي الحررػػرؼ 
عشػػرة  حيػػث بقػػي مصػػاحبًا لػػو ممتزمػػًا طررقتػػو الفقػػراش الحررررػػة كعمػػره آنػػذاؾ لػػـ يتجػػاكز الثامسػػة 

 الحررررة حتى كفاتو.
تتممػػذه كصػػحيتو لييػػر ىػػؤالش  -مػػف ثػػالؿ المصػػادر التػػي يػػيف أيػػدينا-كلػػـ نعػػرؼ عػػف ايػػف سػػكار

 العمماش.

 :تتمذتو -ب
ش  لزمػػكه كجالسػػكه كأثػػذكا عنػػو  لقػػد تتممػػذ عمػػى يػػدؼ ايػػف سػػكار نثبػػةو  مػػف العممػػاش األجػػال 

 العمـ  ُأكرُِّد منيـ مف ذكرتيـ أميات المصادر  كىـ: 
مياطيشرؼ الديف   :ـ(1306 -1217ىػ= 705 - 613ي الد  
ا ماـ الحافع النسابة شيخ األئمة شرؼ الديف أيك دمحم التكني عيد المؤمف يف ثمذ "ىك 

ـ( 1216ػػ-ق613كلػد فػي آثػر سػنة  ال ػة عشػر كسػتمائة ي  الشػافعييف أيي الحسف الدم اطي 
  كايف المثيمي  فسمع مف عمي يف مثتار   ـ طمب الحديث بعد  عمأ كتفقو يدم اط مدة  يتكنة

كعيػػد الثػػال  النشػػتيرؼ   كأيػي نصػػر يػػف العميػ   كايػػف ركاحػػة  كايػف المقيػػر  كمنصػكر يػػف الػػدباغ
  ككتػػاب الثيػػأ  ف المتباينػػة ا سػػناد مػػف حػػديث أىػػأ بيػػدادكعمػػأ المعجػػـ كاألر عػػي...  كطبقػػتيـ

كأشباه مف التػكاررخ   ككتاب قبائأ الثزرج كالعقد الم مف  ككتاب الصالة الكسطى  ككتاب السيرة
إمػػاـ " (3ي"الرجػػأ فػػي فنػػكف العمػػـ مػػع ال قػػة كالجاللػػة كحسػػف األثػػالؽ المحػػررة الدالػػة عمػػى تبحػػر
تنقأ في   كاف ك ير الأكاير الشافع ة  فيك مف (4ي"كمؤرثيا كحافظياالد ار المصررة في الحديث 

 .البالد

                                                           

 (.11ديكاف ايف سكار  يص(1) 
 (.4/279ينظر ترجمتو عند الزركمي  األعالـ يج(2) 
 (. 95ايف قا ماز  المعجـ المثتص بالمحد يف يص(3) 
 (.     2/312ايف الثطيب  ا حاطة في أثبار غرناطة يج(4) 
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  جيد العبارة  كييػر مقرئاً  ليك اً  فص حاً   ة  حسف الثم   بساماً يئكاف مم   الي": عنو الذىييقاؿ 
 .(1ي"في المذاكرة جداً  النفس  صح   الكتب  مفيداً 

ادِّ "  كىك (2ي"ايف الجامدػ" عرؼ ي نة ث   .(3ي"المصررة الن ي كِّ  ة بالد ارـ الس 
ضػمنو أسػماش شػيكثو كىػـ نحػك ألػذ  رأيت أحفع منو. مف كتبػو "معجػـ"ما ": في حقو المزؼ قاؿ 

تجػر الػراب  الم" ك "لميطػى  فػي تييػيف الصػالة الكسػطىكشػذ اك " ك ال مائة  في أر ػع مجمػدات 
 .(4ي"العقد الم مف" ك "قبائأ الثزرج" ك "في  كاب العمأ الصال 

نصػػذ ذؼ القعػػدة فجػػأًة عػػف ا نتػػيف كتسػػعيف سػػنة. كصػػنذ التصػػانيذ الميذبػػة  كلػػـ "فػػي  مػػات
 .(5ي"يثمذ في معناه م مو
أميات الكتب استكشافًا لممزرد مف تالمػذة ايػف سػكار ع ػر  عمىالباحث  اط العىذا كبعد 

عمػػػى ذلػػػؾ   كاضػػػ أل  عمػػػى شػػػثص يػػػرج   الباحػػػث أف  كػػػكف مػػػف تالمػػػذة ايػػػف سػػػكار؛ لكجػػػكد دليػػػأأل 
ابقًا  حيػػث كالػػدليأ الػػذؼ ع ػػر عم ػػو الباحػػث ىػػك بم ابػػة إقػػرار مػػف الػػدم اطي الػػذؼ تحػػد نا عنػػو سػػ

مػػػف  بحمػػػب ككتيػػػت عنػػػو شػػػيئاً  ىػػػك رف قنػػػا  سػػػمع معنػػػا الحػػػديث ك يػػػراً  قػػػكؿ عػػػف ذلػػػؾ الشػػػثص: "
 .(6ي"الشعر

 دعىيالثايكرؼ(.يُ  كىك شثصو 
 :الخابور  

عمػػي يػػف عيػػد و يػػف سػػعد و  أيػػك الحسػػف"  كىػػك: يميػػدة عمػػى شػػط الثػػايكر إلػػى نسػػبةً 
الحافع أيي الحجػاج يكسػذ  الشيخالثايكرؼ الصكرؼ الضررر المقرغ: نزرأ حمب. سمع ييا مف 

 . (7ي"كأيي القاسـ عيد و يف الحسيف يف ركاحة  كجماعة  يف ثميأ الدمشقي

                                                           

 (.4/169الزركمي  األعالـ يج(1) 
 (.2/293ايف ماككال  ا كماؿ يج(2) 
 (.10/120السبكي  طبقات الشافع ة الكيرػ يج(3) 
 (.4/169الزركمي  األعالـ يج(4) 
 (.4/181(. كال افعي  مرآة الجناف كعيرة ال قظاف يج4/13الذىيي  العير في ثير مف غير يج(5) 
 (.89ايف الصايكني  تكممة إكماؿ ا كماؿ في األنساب كاألسماش كاأللقاب يص(6) 
 .89المرجع الساي   ص(7) 
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مػػػاىرًا  محػػػررًا لمقػػػراشات  إمامػػػًا فاضػػػالً "كػػػاف   ثطيػػػب حمػػػبىػػػك مكلػػػده بالثػػػايكر سػػػنة سػػػتمائة  
ككجكىيػػا كعمميػػا  ككػػاف ممػػ   الشػػكأ  قػػكؼ الكتابػػة  قػػرأ القػػراشات عمػػى السػػثاكؼ  كغيػػره  كسػػمع 

دمحم يف األستاذ  ك حي يػف الػدامياني   مف الثطيب فثر الديف يف ت م ة  كبحمب مف أيي اف  ر  ح  بِّ 
ادؽ يػف صػباح  كأسػند عنػو كايف ركز ة  ك بيداد مػف عيػد السػالـ الػداىرؼ  ك دمشػ  مػف أيػي صػ

كستيف كستمائة  كذلؾ قيأ مكتػو   ة الشيخ  حي المنيجي  كركاىا عنو سنة أر عأل يالقراشات كالشاط
يدىر  كسمع منو الحافع جماؿ الديف المزؼ  كايػف الظػاىرؼ  ككلػده أيػك عمػرك  كاليرزالػي  كايػف 

ب سػنة تسػعيف كسػتمائة  تكفي بحمػكقد  ككاف لو محاسف كظرؼ كنكادر كثالعة   سامة كغيرىـ
 .(1ي"رحمو و تعالى

 :ـ(1326 -1242ق= 726 -640ي اليونيني البعمبكي
  مكسػػى يػػف دمحم يػػف أيػػى الحسػػيف أحمػػد اليػػكنيني البعمبكػػي  قطػػب الػػديف  أيػػك الفػػت : مػػؤرخ"ىػػك: 

ممػ    ككػاف فاضػالً  ي كصار شيخ بعمبؾ بعد كفاة أث و عم  أصمو مف بعمبؾ كلد كتكفى يدمش 
ف منػو  فػي أحػدىما حػكادث سػنة زشاخ( جػ -لو يمثتصر مرآة الزماف  .جم الً  المحاضرة  معظماً 

ط( أر عػػػػػػة  -رآة الزمػػػػػػافيذيػػػػػػأ مػػػػػػق  ك654-590ال ػػػػػػاني حػػػػػػكادث سػػػػػػنة ق  كفػػػػػػى 493-499
  .(2ي"(253: 8يمناقب الشيخ عيد القادر الج الني( في دار الكتب يفيارسيا مجمدات  ك

 :ـ(1339-1267ق = 739-665ي عمـ الديف البرزالي
شػييمي  ػـ الدمشػقي  أيػك دمحم  القاسـ يػف دمحم يػف يكسػذ يػف دمحم ايػف أيػي يػداس اليرزالػي ا "ىك: 

 كألػذ كتابػاً   زار مصػر كالحجػاز أصػمو مػف إشػييم ة  كمكلػده يدمشػ .  محػدث مػؤرخعمـ الػديف: 
كرتػػب أسػػماش مػػف سػػمع   ق738" جعمػػو صػػمة لتػػاررخ أيػػي شػػامة  ك مػػ  بػػو إلػػى سػػنة التػػاررخفػػي "

ؿ" ك مطػػك  آالؼ  كجمػػع تػػراجميـ فػػي كتػػاييف " مػػنيـ  كمػػف أجػػازكه فػػي رحالتػػو  كىػػـ نحػػك  ال ػػة
"العكالي المسندة" ك "مجػام ع"  " ك "الشركط" ك "مثتصر المئة السابعة" كالكف ات"مثتصر" كلو "

 .(3ي."..ك يرة ك "تعالي 
تػػكلى مشػػيثة النكررػػة كمشػػيثة دار الحػػديث   اضػػرةحمػػك المح"فػػي عممػػو كأثالقػػو   ككػػاف فاضػػالً 

ثمػػ ص ييػػيف الحػػرميف( فػػي  حرمػػاً عمػػى الصػػدقات  كتػػكفي مُ  جيػػداً  يدمشػػ   ككقػػذ كتبػػو  كعقػػاراً 
                                                           

 (.1/355ايف تيرؼ يردؼ  المنيأ الصافي كالمستكفى بعد الكافي يج(1) 
 (.7/328الزركمي  األعالـ يج(2) 
 (.5/182المرجع الساي   يج(3) 
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قاؿ اليرزالي عف شيثو ايف سكار: "ىك أكؿ ما سػمعت  .(1ي"" مف بطكف الير ركنسيتو إلى "يرزالة
 .(2يمنو مف األدباش"

 (:ـ1304 -1232- ق703 -629يازبف الخب  ا
إسػػػماعيأ يػػػف إيػػػراى ـ يػػػف سػػػالـ يػػػف ركػػػاب  الشػػػيخ الفاضػػػأ المحػػػدث نجػػػـ الػػػديف أيػػػك الفػػػدا " :ىػػػك

 الدمشقي األنصارؼ الصالحي الحنيمي المؤدب الشيير بايف الثباز.
كلػػػد فػػػي سػػػنة تسػػػع كعشػػػررف كسػػػتمائة  كسػػػمع مػػػف ايػػػف عيػػػد الحػػػ  يػػػف ثمػػػذ كالحػػػافع الضػػػ اش  

يراى ـ يف ثميأ  كايف عيد الػدا ـ  كايػف أيػي الجػف  كالبكرؼ  كالمرسي  كعيد و يف أ يي عمر  كا 
كأصحاب الكندؼ  كأصحاب الثشكعي  كايف مالعب  كايف المتي  كأصحاب كررمة  كالسثارؼ  
كسػػمع مػػػف المزنػػػي  كاليرزالػػػي  كعػػالش الػػػديف الثػػػراط  كالقاضػػػي شػػمس الػػػديف يػػػف النقيػػػب  كايػػػف 

 ػػػالث  كػػػاف شػػيثًا حسػػػنًا متكاضػػعًا  تػػػكفي سػػنةكتػػػب كألػػذ كحصػػػأ األجػػزاش  ك   كغيػػرىـالمحػػب 
 .(3ي"كسبعمائة  رحمو و تعالى

ىػذا كبا ضػػافة لألسػماش السػػابقة التػي ذكرىػػا الباحػث  فإنػػو  الحػع أف محقػػ  ديػكاف ايػػف 
شثصػ ة  ه( في حدي و عف تالمذة نجـ الديف  يجتيد ل ضـ إلى ما ذكرنػادرسكار يدمحم أديب الجا

دؼ(  ميررًا إضافتو    . (4ي"ذكره الز يدؼ في تاج العركسلقد تفرد يبقكلو: "لو يايف ُمس 
كلػػـ تػػذكر المصػػادر سػػكػ ىػػؤالش العممػػاش  كفػػي اعتقػػادؼ أف تالمذتػػو أضػػعاؼ مػػا ذكػػرت 

كػػاف عػػاماًل رئ سػػًا فػػي   كضػػ اع بعضػػيا  المعمكمػػات التػػي نقمتيػػا لنػػا المصػػادر بك يػػر  إنمػػا شػػ   
 ذلؾ  إضافًة إلى أف بعضيا مازاؿ مثطكطًا إلى يكمنا ىذا.

 :ثناء العمماء عميو
أـل    كفػػي فػػي ىػػذا المقػػاـ أف نسػػتدؿ عمػػى مكانػػة الشػػاعر ايػػف سػػكار كمنزلتػػو المرمكقػػة كعػػال

ش فػي تمػؾ زاىػد  بػأقكاؿ كشػيادات مػف عاصػرك  بارع  كمتصػكؼأل  متبحر  كأديبأل  ه مػف عممػاش أجػال 
كػاف "  فمف ىذه ايراش  قكؿ اليكنيني بحػ  ايػف سػكار: بوحتى مف جاؤكا بعده كسمعكا  لفترة  أكا

                                                           

 (.5/182الزركمي  األعالـ  يج(1) 
 (.7/190ايف حجر  لساف الميزاف يج(2) 
 (.2/382يج المنيأ الصافي كالمستكفى بعد الكافي  ايف تيرؼ   يردؼ(3) 
 (.14ايف سكار  الديكاف يص (4) 
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  (1ي ات الجيدة كالمعاني النادرة..."أديًبا فاضاًل  قادًرا عمى نظـ الشعر ُمك ًرا منو  تقع لو ف و األي
عيػػكف سػػكار  ايػػف شػػاكر الكتيػػي فػػي " كممػػف كافػػ  يرأ ػػو رأؼ اليػػكنيني فػػي شػػيادتو تمػػؾ بحػػ  ايػػف

 كتاب عمى "المقتفي   كاليرزالي في كتابو(3يتاررخ ايف الفرات"  كايف الفرات في كتابو "(2يالتكاررخ"
  (6يالػػػػكافي  بالكف ػػػػات"  كالصػػػػفدؼ فػػػػي كتابػػػػو "(5يتػػػػاررخ ا سػػػػالـ"  كالػػػػذىيي فػػػػي "(4يالركضػػػػتيف"

 .(7ي"...المقفى الكييركالمقررزؼ في "
 .(8يكتصكًفا كظرًفا كأدًبا  شعًرا زمانو أكحدُ  ىذا البادسي: "كالنجـ كقاؿ عنو

ك قكؿ عنو ال افعي: " كاف ركح المشاىد  كررحانة المجامع  فقيًرا طررًفا نظ ًفا لط ًفا مم   النظـ  
 .(9يرائ  المعاني"

كػاف دي ًِّنػا صػالًحا كررًمػا  متكاضػًعا فاضػاًل  أديًبػا   الشػيخ العػارؼ المحقػ ..."كعنو قاؿ النكررؼ: 
 .(10ي"ناظًما  كلو ديكاف شعر  كشعره ك ير المعاني

ىذا كقد كصػفو يػدر الػديف العينػي باألديػب الفاضػأ فػي صػناعة الشػعر  البػارع فػي الػنظـ الفػائ  
 .(11يكصفو الرائ  عمى حد ِّ 

 
 
 

                                                           

 (.3/405الزماف يج مرآة ذيأ اليكنيني (1) 
 (.21/205الكتيي  عيكف التكاررخ يج(2) 
 (.7/131ايف الفرات  تاررخ ايف الفرات يج(3) 
 (.1/427اليرزالي  المقتفى عمى كتاب الركضتيف يج(4) 
 (.15/347الذىيي  تاررخ ا سالـ يج(5) 
 (.3/143الكافي بالكف ات يجالصفدؼ  (6) 
 (.5/709المقررزؼ  المقف ى الكيير يج(7) 
 (.35الشررذ يص البادسي  المقصد(8) 
 (.4/188ال افعي  مرآة الجناف يج (9)

 (.30/391النكررؼ  نيا ة األرب يج (10)
 (.2/210ينظر  العيني  عقد الجماف يج (11)
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 :فوالمبحث الثالث: تصو  
عػػف تصػػكؼ شػػاعرنا ايػػف سػػكار أف نعػػر ج قمػػ اًل عمػػى عػػادات أىػػأ اليػػد  لنػػا قيػػأ الحػػديث 

 ؛ كي يتسنى لنا ا حاطة العام ة بصفاتيا كتقاليدىا.مؾ الفترةالصكف ة في ت
لقػػد انتشػػرت طكائػػذ الصػػكف ة فػػي العصػػر األيػػك ي بشػػكأأل ممحػػكظ  فكػػاف مػػف أشػػيرىا: 

 كغيرىا مف الطكائذ.  (3ي"المطاكعة"  ك(2ي"الشاذل ة"  ك(1ي"الطائفة األحمد ة"
  فكػاف أحػد مشػايثيـ يػرػ نفسػو (4ي"التكاضػع"ككاف مػف أىػـ الصػفات التػي اتسػمت ييػا الصػكف ة 

 كػاف يركػب حمػارةً "دائمًا دكف أؼ فقيرأل صكفي  كرغـ غنػاه كامتالكػو الك يػر مػف األمػكاؿ  إال أنػو 
  ككػػػاف (6ي"راكػػػبال يركػػػب دايتػػػو لػػػئال  مػػػر عمػػػى النػػػاس كىػػػك "ايثػػػر كػػػاف  يـبعضػػػ  ك (5ي"سػػػكداش
كال درىػـ  ك عطػي السػائأ كػأ مػا لد ػو  حتػى قم صػو الػذؼ يرتد ػو   ال يييت عمى دينػارأل "أحدىما 

 .(7ي"ك حمأ الطعاـ إلى ثمكات الفقراش
مثططػػًا  (8يفبعضػػيـ كػػاف يرتػػدؼ بشػػتاً "أمػػا عػػف زؼ الصػػكف ة  فقػػد كػػاف بسػػ طًا لميا ػػة  

يرتػدؼ "ايثػر  يـبعضػ  ك (10ي"يػتعمـ بالحبػاؿ كالثػرؽ  يـبعض"  ك(9ي"باألحمر  كعمامًة مف الميذ
 .(11ي"مف صكؼأل أي ض بشتًا مثططًا باألحمر  كعمامةً 

  

                                                           

 (.182-1/181اليزؼ  الككاكب السائرة يج (1)
 (.181-1/180بقاعي  عنكاف الزماف يمجال (2)
 (.104السثاكؼ  التير المسيكؾ يص (3)
 (.380الشيمي  السنا الباىر يص (4)
 (.183-1/181اليزؼ  الككاكب السائرة يج (5)
 (.2/127الشعراني  الطبقات الكيرػ يج (6)
 (.381الشيمي  السنا الباىر يص (7)
لو ُكم اف  يرتد و أىأ الررذ في الشتاش   ينظر  المعجـ الكس ط البشت  كساش مف صكؼ غم ع النسيج  ل س  (8)

 (.1/57يج
 (.118/ 2الشعراني  الطبقات الكيرػ يج (9)

 (.172-1/181اليزؼ  الككاكب السائرة يج (10)
 (.395الشيمي  السنا الباىر يص (11)
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يررقًا في يده ال سرػ  كسجادًة عمى كتفو"ككاف لكأ فقيرأل   .(1ي"عصا في يده ال منى  كا 
  كالزاك ة (2ي"عاش الصكف ة في أماكف ُعرفت باسـ الزكا ا"كأما عف أماكف الصكف ة  فقد 

 .(3ي"الركف مف الدار  أك المكاف عامة  كلقد كانت تستثدـ كمعيد ديني"في األصأ 
ػػػا لمتصػػػكفة العصػػػر بمػػػا فػػػييـ ايػػػف  كبعػػػد ىػػػذه الممحػػػة السػػػررعة التػػػي منحتنػػػا تصػػػكرًا عام 

 سكار  نأتي لمحديث عف تصكؼ ايف سكار.
 اتو  كالتي مػاؿ فييػا لقد يدأ ايف سكار رحمة تصكفو بعد أف قضى المرحمة األكلى مف ح

إلى الدن ا كزثارفيا  غارقًا في العيث كالميك كالثالعة  األمر الذؼ انعكس أ ره عمى أشعاره  في 
تمؾ المرحمة  حيث أثذت طابعًا مف اليفمة كالمجكف  إلػى أف جػاشت لحظػة التحػكؿ الركحػي فػي 

 : (4يح اتو بعد الكاقعة التي حد ت معو  إذ يركريا لنا قائالً 
قُت فػػػي بعػػػض األكقػػػات إضػػػاقًة شػػػديدة  فقمػػػُت فػػػي نفسػػػي: كو لػػػف أمػػػدح بعػػػد ذلػػػؾ إال و أضػػػ"

 :(5يتعالى..."  فقمُت قصيدتي التي أكليا
 يػػػػػػػػا نػػػػػػػػاؽ  مػػػػػػػػا دوف األثيػػػػػػػػل معػػػػػػػػر س  

ػػػػػػػػد   فصػػػػػػػػبحؾ قػػػػػػػػد    بػػػػػػػػدا يتػػػػػػػػنفس   ج 

   
 واستصػػػػػػػػػحبي عزمػػػػػػػػػا  يبم  ػػػػػػػػػؾ الحمػػػػػػػػػى

 لتظػػػػػػػػػػػل  ت بطػػػػػػػػػػػؾ الجػػػػػػػػػػػوار الكػػػػػػػػػػػنس    

   
 عػػالـ التصػػكؼ  كأثػػذ قكاعػػد الطررػػ  مػػف يػػد الشػػيخ عمػػي الحررػػرؼ   ػػـكدثػػأ ايػػف سػػكار 

منػػػو الحػػػديث كسػػػمع   (6يالسػػػيركردؼ الػػػديف شػػػياب الشػػػيخ يػػػد عمػػػى يالثرقة(الصػػػكف ة زؼ  لػػػبس
 .(7ي"أجمسو في  الث ثمكات"كالنيكؼ  

                                                           

 (.2/365(. كالمناكؼ  الككاكب الدررة ي38ايف بطكطة  الرحمة يص (1)
 (.6/109السثاكؼ  الضكش الالمع يج (2)
 (.1/182المقررزؼ  السمكؾ يج (3)
 (.82(. كديكاف ايف سكار  يص3/389فكات الكف ات  ي (4)
 (.82ديكاف ايف سكار  يص (5)
الشيخ شياب الديف السيركردؼ: أيك حفص يف دمحم يف عيد و يف دمحم يف عمك و  كاسمو عيد و البكرؼ  (6)

ب الديف السيركردؼ( صالحًا كرعًا متصكفًا  كلو تكاليذ حسنة مف أشيرىا: كتاب "عكارؼ الممقب يػ يشيا
المعارؼ  كأممى في الرد عمى الفالسفة"  كلو غرائب في ثمكاتو. ينظر في طبقات األكل اش لسراج الديف 

 (.263ـ  يص1994-2الشافعي  تحقي  نكر الديف شرربو  مكتبة الثانجي بالقاىرة  ط
 (.3/383الكف ات  لدمحم يف شاكر يج فكات (7)
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ك ذلؾ عاش ح اتو متصكفًا زاىدًا  كجاش تصكفو بعػد مرحمػة مػف اليفمػة التػي قضػاىا فػي 
ح اتو  كعادة بعض الشعراش  متيزاًل باليمماف كبالمعاني اليابطة  إلى أف ُأضيش لػو طررػ  يدا ة 

اليدا ػػة الػػذؼ دفعػػو لمتصػػكؼ بعػػدما حػػدث معػػو مػػا حػػدث  األمػػر الػػذؼ كسػػـ شػػعره بعػػد تصػػكفو 
تمامًا لمػا كانػت عم ػو قصػائده فػي المرحمػة السػابقة لتصػكفو  فقػد أتػت ألفػاظ  ميايرةأل  بمعافأل كألفاظأل 

 سمت المعاني بالعم   كالمشاعر بالصدؽ...  كات  ده سيمةً قصائ
ك ذلؾ أضحت قصػائده معيػرًة عػف أفكػاره الصػكف  ة التػي تين اىػا  كالتػي محكرىػا أف المكجػكد عمػى 

 ... ظنو المحجك كف حقائ  كباطأو  الحق قة ىك و تعالى  كما عداه كىـو 
كتتض  تمؾ األفكار مما نحف بصدد استعراضو كتناكلو مف قصائد كأشػعار فػي الفصػكؿ التال ػة  

 يإذف و تعالى.
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 :منيا د  ةب   كممة  
إل و تارًة بالكفر  كتارًة با لحاد كفساد  يـ  الشاعر ايف سكار  مكجييف التُّ في  يـبعُض قدح 

مػػػف  فػػػي بعػػػض كالمػػػو كنظمػػػو مػػػا  شػػػير إلػػػى ميمػػػو نحػػػك نػػػكعأل  العقيػػػدة  كذلػػػؾ بعػػػد أف زعمػػػكا أف  
كعم ػو انقسػـ المتنػازعكف يػرأييـ حػكؿ ايػف سػكار إلػى قسػميف  أحػدىما رأػ   (2يكاالتحاد (1يالحمكؿ

 (3يفسػػاده  ككصػػأ بػػو الحػػد إلػػى تكفيػػره  كايثػػػر كقػػذ منافحػػًا عنػػو  كأم ػػاؿ يدمحم زغمػػكؿ سػػػالـ(
و  إل و مف تيـ.ة ايف سكار مما كُ كغيره ممف رأكا يراش  ج ِّ

حك ـ(  كذلؾ فػي المكقػذ المشػيكر الػذؼ حػدث فػي أحػد  فأما عف الذيف قالكا بكفره يايفُ 
حك ـ يينمػا كػاف المينػي كاقفػًا أمػاـ الحاضػررف يتينػى  حضره ايفُ  المجالس الصكف ة  كىك مكقذو 

 يبعض أي ات ايف إسرائيأ  فمما كصأ الميني إلى قكؿ ايف إسرائيأ:
 غيػػػػر الكػػػػوف بػػػػل أنػػػػت عينػػػػوومػػػػا أنػػػػت  

 ويفيػػػػـ ىػػػػذا السػػػػر  مػػػػف ىػػػػو ذائػػػػ     

   
كفػػرت  كفػػرت   فقػػاؿ ايػػف إسػػرائيأ: ال مػػا كفػػرُت  كلكػػف أنػػت مػػا تفيػػـ.. كتنازعػػا حكػػ ـ: " فقػػاؿ ايػػفُ 

 .(4ي"كتشكش الكقت!

                                                           

 (.1/194كىػك: اتحػاد الجسػميف بحيػث تكػكف ا شػارة إلى أحدىما إشارة إلى ايثر. المعجـ الكس ط يج (1)
أما الحمػػكؿ فػػي االصػػطالح: فيػك الػزعـ يػػأف ا لػػو قػد  حػػأ فػي جسػـ عػدد مػػف عيػػاده  أك بعيػػارة أثػػرػ أف 

ت  حػأ فػي الناسػكت. ينظر  المعجـ الفمسفي  تأليذ مجمع المية العر  ة بالقاىرة  الييئة العامة لشؤكف الالىػك 
 (.76ـ  يص1983-ق1403القاىرة  -المطابع األميررة

د االتحاد فػي الميػة: مػف الفعػأ ال ال ػي كحػد   قػكؿ يػف فػارس: الػكاك كالحػاش كالػداؿ: أصأو كاحػد كمنػو آحػا (2)
كُأحدافو كاسػتأحد كاتحػد يػدؿُّ عمػى االنفػراد كمنػو اتحػد بمعنػى انفػرد كالشػيئاف أك األشػ اش صػارت شػيئًا كاحدًا. 

 (.2/1016ينظر  المعجـ الكس ط يج
أما االتحاد في االصطالح: فقد عر فو الكفكمى بقكلو: االتحاد شيكد الكجكد الح  الكاحد المطم  الذؼ لكأ مكجكد  

لح  فيتحد بو الكأ مف حيث ككف كأ شيش مكجكدًا بو معدكمًا ينفسو ال مف حيث أنو لو كجكدًا ثاصًا با
 -اتحد بو فإنو محاؿ. ينظر  الكم ات أليي البقاش أيكب يف مكسى الحسيني الكفكؼ  تحقي : عدناف درك ش 

 (.1/33يجـ  الناشر: مؤسسة الرسالة  ييركت  1998-ق1419دمحم المصرؼ  الطبعة األكلى 
 (.249-239حيث ناف  عنو في كتابو ياألدب في العصر المممككي(. ينظر إلى ذلؾ في الصفحات مفي (3)
 (.32ديكاف ايف سكار يص (4)
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كمف ىذا المكقذ نالحع أف ايف إسػرائيأ لػـ  قػذ مكمكػـ الفػـ  يػأ أ ػار ىػذا االتيػاـ المكجػو إل ػو 
ـ   مف ايػف ػ حكػ ـ حف ظتػو  فكقػذ منافحػًا عػف نظمػو المػتيـ بػو مػدافعًا عػف ق  مػو كمبادئػو  كقػد دع 

إجايتو التي رد  ييا عمى ايف حك ـ بالدليأ كاليرىاف  كلػك أف ايػف إسػرائيأ كفػر كمػا قػاؿ عنػو ايػف 
ػػو  إل ػػو  فاليرىػػاف الػػذؼ أطمقػػ و ايػػف حكػػ ـ  لمػػا كقػػذ لػػو ايػػف سػػكار غاضػػبًا مجيبػػًا بالػػدليأ عمػػا ُكج ِّ

كبسػ ط " كلكػف أنػت ال تفيػـ "  فيػأ فيػـ ايػف حكػػ ـ  ال  حتػاج لتحميػأ  كالػرد مػكجزو  سػكار كاضػ و 
أ يتكج و التيـ دكف است عابأل   منو لمراد كمقصد ما  قاؿ؟! قكؿ ايف سكار  أـ تعج 

 مػا  شػير إلػى ميمػو نحػك نػكعأل  ايػف سػكار زعمػكا بػأف فػي بعػض كػالـ كنظػـ كأما عػف الػذيف       
  فيك قػكؿو أطمقػو ايػف حجػر العسػقالني فػي كتابػو "لسػاف الميػزاف"كؿ كاالتحادمف الحم

  كصػر ح (1ي
  مسػػتدليف فػػي مػػزاعميـ بقػػكؿ ايػػف سػػكار فػػي بعػػض أي ػػات (2ي"الػػذىب شػػذرات" فػػي العمػػاد ايػػف بػػو

كجػػكده فػػي بعػػض المكاضػػع مػػف  ال ينكػػر الباحػػثُ  قصػػائده بمػػا  شػػير إلػػى ذلػػؾ األمػػر  كىػػك أمػػرو 
 ديكاف ايف سكار.

ىنا إذ يذكر ىذه الكممة التي تعم د الكقػكؼ عمييػا؛ فإنػو يؤكػد فػي ىػذا المقػاـ أنػو  كالباحثُ        
بعػػػض النػػػاس فأصػػػبحت قضػػػ ة التػػػي شػػػيمت لػػػ س بصػػػدد التعمػػػ  أك التكسػػػع كاالنشػػػياؿ يتمػػػؾ ال

 شك أ شيمو الشاغأ مف دراستو ىذه.حدي يـ  بقدر ما  ُ 
مسػتبعدًا فػي دراسػتو المقيػأ عمييػا   ك ذلؾ فإف الباحث  قذ يرأ و في ىػذا المقػاـ مكقػذ المحايػد 

ػزًا عمػى اليا ػة المنشػكدة  ـ  حكلػو الررػب أك دار عم ػو الثػالؼ  مرك  في ديكاف ايف سكار كأ مػا حػا
 الدراسة. ىذهمف 

 

 

 
 
 

                                                           

 (.7/190ايف حجر  لساف الميزاف يج (1)
 (.7/626ايف العماد  شذرات الذىب يج (2)
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 الثاني ل  ص  الف  
 الموضوعي ة ر  الظواى  
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منيا  كيػذ ال كىػي  شعرؼأل  نتاجأل  الظكاىر المكضكع ة بالية األىم ة  إذ ال يثمك أؼُّ  تعد
التي مف ثالليػا تتكشػذ لنػا ثبا ػا مالمػ  شثصػ ة صػاحييا  كتتشػكأ يكسػاطتيا نفسػ ة الشػاعر 

لمامنا بالدكافع النفس ة كاالجتماع ػة التػي أدت لظيػكر األغػراض الشػعررة  األديب  عير معرفتنا كا 
 عند صاحييا.

أـل  حػديث  فمقػاـ الكصػذ يثتمػذ  كصػذ  كلكػأ حػادثأل  مقػاؿ  كلكػأ مشػيدأل  ىذا كلكأ مقا
 عف مقاـ المدح  كالحكمة تثتمذ عف اليزؿ  كاليجاش ل س كالر اش...

ت األغػراض الشػعررة لػدػ الشػاعر ايػف سػكار فػي ديكانػو عمى عادة شعراش العر  ة تنكعك 
-إليي  كغيرىا مف األغػراض  مػع كجػكد تفػاكت  كحكمة  كحبأل  كر اشأل    ككصذأل كغزؿأل  ييف مدحأل 

كالتركيػز عمييػا أك ػر مػف غيرىػا   أك حتى ا ك ار منيا محددة  في الميأ ألغراضأل  -كأؼ شاعر
 كذلؾ ما سنالحظو أ ناش دراستنا ىذه.

 :لمدحأوة : ا
شػيرًة عمػى السػاحة األدي ػة فػي مثتمػذ عصػكر   عدُّ المدح أحد أيػرز األغػراض الشػعررة

نكػػاد نػػرػ ديكانػػًا قػػد ثػػال مػػف ىػػذا المػػكف  ال فقػػد القػػى إقبػػااًل ممحكظػػًا مػػف الشػػعراش  حتػػىالعر  ػػة  
العررػػ   كقػػد اثتمفػػت غا ػػات الشػػعراش كمقاصػػدىـ مػػف اسػػتثداميـ أسػػاليب ال نػػاش عمػػى الممػػدكح  

مف عد  ىذا المكف تجارًة لف تيكر  فتحصأ منو عمى اليبات كمثتمذ العطاشات  كىػـ مػف فمنيـ 
يف   ر أ ي ػُتـُ  إِّذ ا" محذرًا منيـ: قاؿ فييـ نيينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص احِّ ػد  ُ كا ال م  ُيـُ  فِّػي ف ػاح  " ُكُجػكىِّ التُّػر اب 

ذ لِّػؾ   ؛(1ي  ألِّ ف   ك 
م ػػب   ـ   األ  غ  ُيكف   أ ن ُيػػ ػػذِّ كف     ك  ػػُدكح   ف   ُيػػرُّ ػػوِّ  فِّػػي التُّػػر ابُ  ُح ِّػػي   ف ػػإِّذ ا ال م م  حِّ  ك ج  ػػادِّ ػػد   ال م  ػػف   ف ق  كا  أ ف   أ مِّ ت ػػرُّ    ي 
حُ  ك أ  ِّس    .  ُير هُ  أ ف   مِّف   ال م ادِّ

كذلػؾ دكف مػف الشػعراش مػف اتثػذ مػف المػدح بابػًا لمكفػاش لمػف  سػتحقكف ال نػاش    سيرو  آثر   كجزشو  
ـو فػي القضػاش عمػى أم ػاؿ  انتظارأل  ألؼ مقايأ أك عطاش  كقػد كػاف لصػالح الػديف األيػك ي دكرو ميػ

احيف الػػػذيف حػػػذر مػػػنيـ نيينػػػا الكػػػررـ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ك ػػػذلؾ سػػػمؾ الشػػػعراش فػػػي عصػػػره بػػػاب الكفػػػاش  المػػػد 
 كصدؽ ال ناش عمى الممدكح بما ف و حق قًة مف صفات دكف تصنُّع.

                                                           

ى"  ينظر  مسند أيي داكد الط السي  يج (1) : "ال ح ص  " أ ك  ق اؿ  ِـّ التُّر اب  : "فِّي أ ف ك اىِّيِّ (. كصح   2/475أ ك  ق اؿ 
 (.4/2297مسمـ  يج
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إنمػا كػاف  نػاؤه   شاعرنا ايف سكار الذؼ لـ  مدح بقصد التكسػب أك العطػاش ككاف مف ىؤالش القمة
عمى ممدكحو مف باب الشكر كالعرفاف كاالستحقاؽ كالكفػاش  كرتضػ  ىػذا األمػر مػف ثػالؿ شػعره 

 :(1يكسيرتو  فيك  قكؿ عف نفسو مثاطبًا شيثو الحرررؼ 
ػػػػػي أقػػػػػػوـ  بػػػػػػو ؾ  عػػػػػػف أن   أخمصػػػػػت  مػػػػػػدح 

 وأوطانػػػػػػػػػػػػػا ا  فعجػػػػػػػػػػػػػت  أ نعػػػػػػػػػػػػػت   ثػػػػػػػػػػػػػار   

   
تُػػو  قػػاؿ  ال  نػػاش ُحسػػف كىػػك اليجػػاش  نقػػ ض"فػػي لسػػاف العػػرب:  كمػػا جػػاشوالمػػدح فػػي الم ػػة  ح   م د 

ةً  ح  و كاحدة مِّد  ح  ُحو كم د  د  حاً    م  ةً  م د  ح  كمِّد 
  .(2ي"

ػػػػػػػو": مفيػػػػػػػركز آبػػػػػػػادؼل القػػػػػػػامكس کتػػػػػػػاب فػػػػػػػي جػػػػػػػاشكقػػػػػػػد  ح  ػػػػػػػو م د  ن ع  م  ػػػػػػػدحاً  ک  ػػػػػػػةً  م  ػػػػػػػف  : كمِّدح   أحس 
ةُ  كالم د  ُ …ال  ناش عم و حُ  ما كاأُلمُدكح     .(3ي"كأ ماد   م دائِّ  : جمُعو بو  ُ مد 

 :يكف وأما في اةصطتح
ظيػارو   الكررمػة لمشمائأ ككصذو   المزا ا لجميأ تعدادو "  لمػف الشػاعر  كنػو الػذؼ العظػ ـ لمتقػدير كا 

 .(4ي"المزا ا تمؾ فييـ تكافرت
 المناقػب إيػراز فػي القػدماش نيػج بحػ  ممدكح ػو التػي نظميػا مدائحو في ايف سكار يجتنالقد      

 لرسػػـ سػعً ا فييػا اسػتفاض طكرمػةً  مدائحػو كجػاشت معنك ػة  أـ ماد ػة أكانػت ليػـ  سػكاش كالصػفات
كحبػػًا   كتنػػزليـ مكػػانتيـ  كتػػكفييـ حقيػػـ  إجػػالاًل كتقػػديراً  إعجػػاييـ  ت يػػر لممدكح ػػو  م ال ػػةأل  صػػكرةأل 

 ال ناش. معاني ككفاًش الستحقاقيـ 
 أف المػػدح عنػػد لمباحػػثىػذا كمػػف ثػػالؿ االطػػالع عمػػى قصػػائد ديػػكاف ايػػف سػػكار  يتضػػ  

  ايف سكار متكزع في اتجاىيف رئ سيف ىما:
 مدح الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص و ؿ بيتو.

 مدح بعض المشاي  والستطيف والقضاة.
 .النكعيفكسكؼ يتناكؿ الباحث في الصفحات التال ة بعض النماذج كالمقتطفات الدالة عمى 

 
                                                           

 (.64ديكاف ايف سكار يص (1)
 (.2/589ايف منظكر  لساف العرب  مادة: مدح يج (2)
 .                                (1/240الفيركزآبادػ  القامكس المح ط  مادة: مدح يج (3)
 (.245جيكر عيد النكر  المعجـ األديي يص (4)
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 :مدح الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص و ؿ بيتو
كقػد اسػتيأ قصػيدتو متين ػًا   قكؿ نجـ الديف ايف سػكار فػي مػدح سػيدنا رسػكؿ و دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

إلػى الػد ار المقدسػة بالحجػاز  رامػزًا يػذلؾ إلػى حػب الرسػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص  فيػذكر عيػكف حمػزة  شكقًا كحنينػاً 
 :(1يمعي رًا عف أشكاقو كحنينو تجاىياكالشاـ كالحجاز كطيبة  

ػػػػػػػػػراىا ـ  مػػػػػػػػػف إ ل يػػػػػػػػػو س  يػػػػػػػػػا باسػػػػػػػػػ ن    غ 

ث  يػػػػػػػػػػا وجػػػػػػػػػػػذب  ب ر اىػػػػػػػػػػػا   (2يت  ػػػػػػػػػػف  عػػػػػػػػػػػف ح 
 

   
ىا عيػػػػػػػػػوف  حمػػػػػػػػػزة   ػػػػػػػػػد  ـ  ع  ا (3يثػػػػػػػػػ رد   و 

ا−ف يػػػػػػػي تشػػػػػػػفي   ة مػػػػػػػاء  صػػػػػػػد 
اىا –(4ي  صػػػػػػػد 

   
ػػػػػػػػػػراع ا (5يطال عػػػػػػػػػػات  مػػػػػػػػػػف الثنايػػػػػػػػػػا س 

 

دا مػػػػػػػػػا ثناىػػػػػػػػػػا    لػػػػػػػػػو ت بػػػػػػػػػد ا ليػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػر 

   
ػػػػػػػػناه مػػػػػػػػوح  س  ػػػػػػػػدا ي   حيػػػػػػػػث  نػػػػػػػػور  الي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػدا يفػػػػػػػػػػػػػػػػوح  شػػػػػػػػػػػػػػػػذاىا   يػػػػػػػػػػػػػػػػاح  الن   ور 

   
كأف   بػأف يثفػذ و عػنيـ عػبش السػفر البقعػة المشػر فةإلػى   ـ يدعك لمحجاج المتجيػيف

 : (6يكصكاًل لمرادىـ  مثاطبًا إ اىـ بقكلو ك قكؼ ركاييـ   سقييـ الييث
نوف  دعػػػػػػػػػػػوة  نفػػػػػػػػػػػس    أيُّيػػػػػػػػػػػا الظ ػػػػػػػػػػػاع 

طاىػػػػػػػػػػػػػا   ط ايػػػػػػػػػػػػػا خ  ت  كثػػػػػػػػػػػػػرة  الخ  ػػػػػػػػػػػػػد   قي 

   
ػػػػػػػػػت ل قػػػػػػػػػاء  ت مػػػػػػػػػؾ  الم  ػػػػػػػػػاني  كػػػػػػػػػـ تمن 

 وتحػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  األقػػػػػػػػػػػػػػػػػدار  دوف م ناىػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
ػػػػػػػػػػػة  صػػػػػػػػػػػدؽ  اؿ نػػػػػػػػػػػت  ب ني   وا  ذا مػػػػػػػػػػػا د 

ػػػػػػػػوؽ  لػػػػػػػػـ    ػػػػػػػػر ىا نواىػػػػػػػػاقصػػػػػػػػد  والش   ي ض 

   
ػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػل  الس  ـ  ث ق  ػػػػػػػػػػػػ   ق  عػػػػػػػػػػػػنك   خف 

ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيم ك ـ وطواىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ر  وو 

   
ػػػػػػػب ل  ال ػػػػػػػي ػػػػػػػا س  ػػػػػػػقاك ـ عمػػػػػػػى الظ م  ـ فػػػػػػػػػػػػػي قواىػػػػػػػػػػػػػا وس   ث  وقػػػػػػػػػػػػػو ا ر كػػػػػػػػػػػػػاب ك 

                                                           

 (.515ص-514ديكاف ايف سكار يص (1)
اليرػ جمع يرة  كىي حمقة تكضع في أنذ البعير ُير ط ييا الزماـ. كقكلو يغ ن ِّيا(  عني ا يأ. ينظر  الديكاف  (2)

 (.514يص
صطفى  ينزليا الحجاج ايُتكف  مف الشاـ  كُ سمُّكنيا يعيكف حمزة(؛ لظن يـ عيكف حمزة: يركة قرب مدينة الم (3)

أنيا تأتي مف ناحيتو  كأنيا عيف الشيداش. أحد يا معاك ة يف أيي سف اف رضي و عنيما  كأمر الناس ينقأ 
ا سالـ الشيداش مف مكضعيا. ينظر  ثالصة الكفا بأثبار دار المصطفى لمسميكدؼ  كمجمكع الفتاكػ لشيخ 

 (.1/219ي
 (.515قصد ىنا يماش صداش(  كصداش: عيف ُ ضرب ييا الم أ بعذكبة الم اه. ينظر  الديكاف يص (4)
 أؼ: سررعًا. (5)
 (.515ديكاف ايف سكار يص (6)
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 :(1يحدي و لمحجيج قائالً ك كمأ ايف سكار 

مػػػػػػػػت ـ عػػػػػػػػف بئػػػػػػػػر  ع ثمػػػػػػػػاف  ل ػػػػػػػػيت   ح   إ ف  ر 

 م طاىػػػػػػػػػاوالمطايػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػ   ث قػػػػػػػػػل    

   
ا ـ  الن خيػػػػػػػػػػػػػل  صػػػػػػػػػػػػػباح  فت  ـ  شػػػػػػػػػػػػػار   ثػػػػػػػػػػػػػ

ياىػػػػػػػػػا   ت  ر   مػػػػػػػػػف ث نايػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػوداع  جيػػػػػػػػػد 

   
 وت ػػػػػػػػػػػػػػراءت  منػػػػػػػػػػػػػػار ة  المسػػػػػػػػػػػػػػجد  األش

ػػػػػػػػػػػػػػػػػناىا   جػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  الم نيػػػػػػػػػػػػػػػػػر  س   رؼ  والح 

   
ػػػػػػػػػػػػذا ذاؾ  مػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػباح  سػػػػػػػػػػػػعيد    حب 

ه م سػػػػػػػػػػػػراىا   ػػػػػػػػػػػػد  العػػػػػػػػػػػػيس  عنػػػػػػػػػػػػد   تحم 

   
ىا تيب طػػػػػػػػػػػػػوف  خيػػػػػػػػػػػػػر  ب ػػػػػػػػػػػػػتد   نػػػػػػػػػػػػد   ع 

ػػػػػػػػػػػػم و      ػػػػػػػػػػػػيا بالس  ػػػػػػػػػػػػماىاأرض   تعمػػػػػػػػػػػػو س 

   
إلػػى غػػرض القصػػيدة الػػرئ س  أال كىػػك مػػدح النيػػػي  تمػػؾكرنتقػػأ ايػػف سػػكار بعػػد مقدمتػػو 

 عػػػز-التػػػي أكسػػػييا و  ة يالمدينػػػة المنػػػكرة(تمػػػؾ اليمػػػد ملسو هيلع هللا ىلص معػػػددًا أكصػػػافو الكررمػػػة  بعػػػد أف يػػػذكر
أـل  كنػػكرًا بحمػػكؿ ضػػرر أل   ك يػػاشً كجمػػااًل   كطيػػراً  قدسػػ ةً  -كجػػأ ك ػػدر   ضػػـ ثيػػر الػػكرػ   فييػػا كػػرر

الميػػدد ظممػػة العػػالميف  إذ   صػػاحب النػػكر الميػػيف  اليػػدػ كشػػمس المعػػالي سػػيد المرسػػميف دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 :(2ي قكؿ

 بمػػػػػػػػػػػػػػػدة  حم يػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػري   كػػػػػػػػػػػػػػػريـ  

ىػػػػػػػػػػػػػػػا   م ػػػػػػػػػػػػػػػي   الجػػػػػػػػػػػػػػػتؿ  قػػػػػػػػػػػػػػػد حت   ب ح 

   
عػػػػػػالي  فيػػػػػػو  بػػػػػػدر  اليػػػػػػدا وشػػػػػػمس  الم 

ػػػػػػػػػػػػػتباى   ػػػػػػػػػػػػػت  اةش   اوالػػػػػػػػػػػػػذ  نػػػػػػػػػػػػػور ه ج 
   

ػػػػػػػػػػميف أحمػػػػػػػػػػد  خيػػػػػػػػػػر  اؿ  سػػػػػػػػػػيد  الم رس 

مػػػػػػػػػػ   ط ػػػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػػػف كيم يػػػػػػػػػػا وف تاىػػػػػػػػػػا    خ 

   
طالبػػًا مػػنيـ أف ُ قي مػػكا   ذك ر زائػػرؼ تمػػؾ اليمػػدة يإ صػػاؿ صػػالتو كسػػالمو لنيػػي اليػػدػُيػػ ػػـ 
قًا كحبًا ليا كلمف حأ  ييا  قائالً  أرضيا ن ابةً  عنو تشك 

 : (3ي
 ذلػػػػػػػػػػؾ  الجنػػػػػػػػػػاب  سػػػػػػػػػػتم ا (4يفػػػػػػػػػػابم  وا

ي اىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتة      ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول ك ـ ر 

   
ػػػػػػػوا األرض  مػػػػػػػف محػػػػػػػب   م شػػػػػػػوؽ    والث م 

ـ  ث راىػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػى عينػػػػػػػػػػػػػػػػاه ل ػػػػػػػػػػػػػػػػث  ن   تتم 

   
سػائميف إ ػاه بمػا أعطػي مػف   يكصييـ بال ناش عمى الحييب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كال ينس  ايف سكار أف

مػدرؾ األمػة كصاحب الفضأ كالرتػب العم  ػة    فضائأ كصفات أف يتشفع ليـ  ككنو ثاتـ الرسأ

                                                           

 (.516ديكاف ايف سكار يص(1) 
 .516المرجع الساي   ص (2)
 .517المرجع نفسو  ص (3)
 كالصكاب يفأيميكا(.ُكتيت ىكذا في الديكاف   (4)
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ييد و المنير  كحامييا مف الكفر كالضالؿ  صػاحب المنيػاج الرشػيد يدعكتػو  مػف ثصػو المػكلى 
ػػػأ ألمتػػػو  -عػػػز كجػػػأ- بػػػالمعراج  صػػػاحب الجمػػػاؿ  إمػػػاـ الرسػػػأ المثصػػػكص بػػػالحكض  المتكف 

 :(1يبالشفاعة  حيث  قكؿ
ػػػػػل  يػػػػػا ذا اؿ س  ـ  الرُّ  ثػػػػػـ قولػػػػػوا: يػػػػػا خػػػػػات

تبػػػػػػػػػػة  التػػػػػػػػػػي ة     ت ضػػػػػػػػػػاىىفضػػػػػػػػػػل  والرُّ

   
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػدا الػػػػػػػػذ  أدرؾ  األ م  ب ػػػػػػػػي  الي   ػيػػػػػػػػا ن 

ػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػف ى دي ػػػػػػػػػػو  المنيػػػػػػػػػػر  ى ػػػػػػػػػػداىا    م 

   
ػػػػػػػػػػػػيا بأشػػػػػػػػػػػػرؼ  ديػػػػػػػػػػػػف    والػػػػػػػػػػػػذ  خص 

ػػػػػػػػػػػػتؿ  حماىػػػػػػػػػػػػا    ومػػػػػػػػػػػػف الك فػػػػػػػػػػػػر  والض 

   
ػػػػػػػػػػػف  ع ضػػػػػػػػػػػاؿ   ي  ػػػػػػػػػػػفاىا مػػػػػػػػػػػف داء  د   وش 

عاىػػػػػػػػػػػػػا   شػػػػػػػػػػػػػاد  د   وا  لػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػنيج  الر 

   
ػػػػػػص  بػػػػػػالمع ب   الػػػػػػذ  خ  ػػػػػػي  الػػػػػػر   يػػػػػػا ن ج 

ماىػػػػػػػػػػػػػػػػػاراج  وا   نيػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ح   ل ايػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الم 

   
بػػػػػػػػػػػػػػر   ر  ج   غايػػػػػػػػػػػػػػة  دون يػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػأخ 

 ؿ  ولػػػػػػػػػػػػػو ي سػػػػػػػػػػػػػتطيع  كػػػػػػػػػػػػػاف  أتاىػػػػػػػػػػػػػا  

   
ػػػػػد   م ػػػػػي عمػػػػػى الس    حيػػػػػث  ي بػػػػػد  نػػػػػور  الت ج 

 ر ة  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ إ ذ ي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىا  

   
ػػػػػػػػػػ    ا  يػػػػػػػػػػا إ مامػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػوـ  القيامػػػػػػػػػػة  والم 

ػػػػػػػػػػيا ول واىػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػوص  منيػػػػػػػػػػا ب حوض   ص 

   
 يػػػػػػػػػوـ  كػػػػػػػػػلن يقػػػػػػػػػوؿ : نفسػػػػػػػػػي  ولكػػػػػػػػػف  

ناىػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػنا مػػػػػػػػػا ع   أنػػػػػػػػػت  تكفػػػػػػػػػي نفوس 

   
ػػػػػػػػا إ ليػػػػػػػػؾ  إ ذا مػػػػػػػػا اش ػػػػػػػػس  من   كػػػػػػػػلُّ ن ف 

وف يػػػػػػػػا م متجاىػػػػػػػػا   ػػػػػػػػر  خ  ش   تػػػػػػػػد  فػػػػػػػػي الح 

   
 :(2يقائالً م ن ًا عم و   ـ يدعك ايف سكار لمنيي ملسو هيلع هللا ىلص 

ػػػػػػػػػ ب  قػػػػػػػػػ ا  ت  بيتػػػػػػػػػط  م  ػػػػػػػػػت  خ  ب  قػػػػػػػػػ ا  وط  م   ا  وخ 
ػػػػػػػػػػػػػاىى   ػػػػػػػػػػػػػد  األثيػػػػػػػػػػػػػل  ت ن   وا  ليػػػػػػػػػػػػػؾ  الم ج 

   
يػػػػػػػػػػػػػة  سػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػالي األمػػػػػػػػػػػػػور  أود   وم 

ـ  م نتياىػػػػػػػػػػػػػػا    لػػػػػػػػػػػػػػت  ولكػػػػػػػػػػػػػػف  إ ل ػػػػػػػػػػػػػػيك 

   
ؿ  فػػػػػػػي قػػػػػػػرار  ظيػػػػػػػر  إ لػػػػػػػى أف   ـ  ت ػػػػػػػز   لػػػػػػػ

ـ  بػػػػػػػػأعمى ذ راىػػػػػػػػا   نػػػػػػػػت  مػػػػػػػػف ىاشػػػػػػػػ (3يك 
 

   
 ولقػػػػػػػػػػػػػػػد  كنػػػػػػػػػػػػػػػت  قبػػػػػػػػػػػػػػػل  ذاؾ  نبيػػػػػػػػػػػػػػػا

ـ  ب ناىػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػموات  مػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػتت   والس 

   
جػػػػػػػػػود  والكػػػػػػػػػوف  واألؿ    أنػػػػػػػػػت  معنػػػػػػػػػى الو 

ه    جػػػػػػػػػػػود  ُ  يػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف  و   م ع ناىػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػا

   
قػدره شػأنو  كسػمك ييا كعظػ ـ  و واثتص كمكانتو التي لة النيي ملسو هيلع هللا ىلصمنز ايف سكار كرذكر 

اسمو الكررـ باسـ ني و في الصالة كالدعاش  كما  -عز كجأ-  كمف ذلؾ أف قرف و ييف األني اش
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 (.8/214( أؼ: مف ُصمب نيي أل إلى نيي أل حتى صرت ني ا. ينظر  مجمع الزكائد يج(3
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كىػػي فضػػائأ ثصػػص ييػػا كقػػد ذكػػره فػػي كتابػػو العزرػػز فػػي أك ػػر مػػف سػػكرة  م ػػأ ي ػػس( كيطػػو(  
 :(1ينيينا الكررـ عف باقي األني اش   قكؿ

ـ     إ ن مػػػػػػػػػػػػػػػػا األنبيػػػػػػػػػػػػػػػػاء  أقمػػػػػػػػػػػػػػػػار  تػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػحاىا    فػػػػػػػي سػػػػػػػماء  وأنػػػػػػػت  شػػػػػػػمس  ض 

   
 يػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػد  ق  يػػػػػػػػػوـ  ي رمػػػػػػػػػي األعػػػػػػػػػاد 

داىػػػػػػػػػػػػػػا   ىػػػػػػػػػػػػػػا ب ر  د  ػػػػػػػػػػػػػػيف  ف ر  ن   فػػػػػػػػػػػػػػي ح 

   
 يػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػد  ق  يػػػػػػػػػػػػػوـ  بايع ػػػػػػػػػػػػػو  األص  

ػػػػػػػػداىا   ػػػػػػػػدق ا عمػػػػػػػػى ل قػػػػػػػػاء  ع   حػػػػػػػػاب  ص 

   
ػػػػػػػػواؾ  مػػػػػػػػف الػػػػػػػػرُّس   نػػػػػػػػل  س  ـ  ي  ػػػػػػػػة  لػػػػػػػػ  ق ري 

ـ  شػػػػػػػػػػػأن ي ـ شػػػػػػػػػػػأواىا   ػػػػػػػػػػػ  ؿ  عمػػػػػػػػػػػى ع ظ 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػا ل  نبيػػػػػػػػػػػػػػػاء  جميعػػػػػػػػػػػػػػػ  ا  يػػػػػػػػػػػػػػػا إ مام 

ىا   ػػػػػػػػـ صػػػػػػػػت   فػػػػػػػػي الصػػػػػػػػتة  التػػػػػػػػي ب ي 

   
ت  بالز مػػػػػػػػػػػػػاف  فقػػػػػػػػػػػػػد  قػػػػػػػػػػػػػ ر   د  إ ف  تػػػػػػػػػػػػػأخ 

حاىػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  ق  قبػػػػػػػػػػػػػػػػػل  أرض  د   م 

   
ػػػػػػػػػػػػ و  اسػػػػػػػػػػػػم ؾ  ل  م   ػقػػػػػػػػػػػػرف  ق  باسػػػػػػػػػػػػم 

ػػػػػػػػػػػػة  وق ت ػػػػػػػػػػػػي     عاىػػػػػػػػػػػػام   صػػػػػػػػػػػػتت يا ود 

   
ػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػت  منيػػػػػػػػػا ب ف ض  ص  تبػػػػػػػػػة  قػػػػػػػػػد خ ص    ر 

ػػػػػػػػػػػػػػواؾ  مػػػػػػػػػػػػػػا أعطاىػػػػػػػػػػػػػػػا   ب ػػػػػػػػػػػػػػي   س   ل ن 

   
ػػػػػػػػاني ن  ػػػػػػػػعر  مػػػػػػػػاذا ي صػػػػػػػػوغ  ج   ليػػػػػػػػت  ش 

ػػػػػػػػتؾ  و)طػػػػػػػػو(    بعػػػػػػػػد  )يػػػػػػػػس( فػػػػػػػػي ع 

   
 عط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ق  بالث نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  أف

  

 زؿ  فيػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  األسػػػػػػػػػػػػػػػػماع  واألفواىػػػػػػػػػػػػػػػػا

   
ملسو هيلع هللا ىلص  فيػػك صػػاحب المكرمػػات كالفضػػائأ عػػف مػػدح النيػػي بعجػػزه ايػػف سػػكار ك عتػػرؼ ىػػذا 

العم ا كأسمى الصفات  فكيذ لممادح في حضرتو أف  مدحو بما ىك م يت فػي القػرآف الكػررـ مػف 
أـل -عػػز كجػػأ-صػػفات كفضػػائأ مدحػػو ييػػا ثالقػػو  مػػو األدبػػاش كغيػػرىـ فػػي نظ ككػػأ ن ػػرأل    فكػػأ نظػػ

 مػدح النيػي ملسو هيلع هللا ىلص  كأنػو  أك مادحأل  لني و  كعم و فإف أؼ شاعرأل  -عز كجأ-أسداه و مدح النيي ملسو هيلع هللا ىلص 
 :(2يمما نظمو في ني و  حيث  قكؿ ما تفك ه بكممةأل 

ػػػػػػػػػػػػػػػػدي     فػػػػػػػػػػػػػػػػب ذا فػػػػػػػػػػػػػػػػاه  شػػػػػػػػػػػػػػػػاعر  ب م 

ػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػا فاىػػػػػػػػػػػا    لػػػػػػػػػػػؾ  أضػػػػػػػػػػػحى كأن 

   
ح   يػػػػػػػػػا نبيػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػل   م  ػػػػػػػػػلُّ عػػػػػػػػػف ك   ي ج 

ػػػػػػػػػػػػػو وتنػػػػػػػػػػػػػاىى    قػػػػػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػػػػػالى ن ظام 

   
ػػػػػػػػػػػػل    ثػػػػػػػػػػػػر  كػػػػػػػػػػػػلُّ ن طػػػػػػػػػػػػ   بك  ـ  ون   ن ظػػػػػػػػػػػػ

نػػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػػػػداىا    مػػػػػػػػػػػػػػػف ل  ػػػػػػػػػػػػػػػات  إ ل ي 

   
وا  نػػػػػػػػػػػى فضػػػػػػػػػػػيم ة  عنػػػػػػػػػػػؾ  ت ػػػػػػػػػػػر   دوف أد 

ػػػػػػػػػػػػػػػداىا   لػػػػػػػػػػػػػػػو  قػػػػػػػػػػػػػػػد أس   وا  ليػػػػػػػػػػػػػػػؾ  اا 
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ا ػػػػػػػػػػػو  ص  ػػػػػػػػػػػب  المػػػػػػػػػػػاد حوف  فيػػػػػػػػػػػؾ  فأ ح   أط ن 

م ػػػػػػػػػػػوت  عػػػػػػػػػػػف أعتىػػػػػػػػػػػا    م عجػػػػػػػػػػػزات  ع 

   
ؾ  المػػػػػػػد   ػػػػػػػدح   واعت رافػػػػػػػي بػػػػػػػالع جز  عػػػػػػػف م 

ـ ة ي بػػػػػػػػػػاىى   ك  ػػػػػػػػػػد  ب   ح  الػػػػػػػػػػذ  فيػػػػػػػػػػو  ع 

   
يػـك الحسػاب   مقضػ ةً  راج ًا منو شفاعةً   أ نظمو ف ويتمنى مف رسكؿ و ملسو هيلع هللا ىلص أف يتقي   ـ 
 :(1يشيئًا   قكؿ لنفسأل  نفسو  يكـ ال تممؾُ 

ـ  النػػػػػػػػػػػػاس  ط ػػػػػػػػػػػػرا   ػػػػػػػػػػػػل  يػػػػػػػػػػػػا أكػػػػػػػػػػػػر   فت قب 

ػػػػػػػػػػػر  إ ل يػػػػػػػػػػػؾ  قػػػػػػػػػػػد أىػػػػػػػػػػػداىا    ب نػػػػػػػػػػػت  ف ك 

   
يػػػػػػػػػػػػػػػػر  فيػػػػػػػػػػػػػػػػل   ا  اج   حاجػػػػػػػػػػػػػػػػة  وأنػػػػػػػػػػػػػػػػت  ك 

ـ  الػػػػػػػػػػورا    ضػػػػػػػػػػاىال ػػػػػػػػػػي  يػػػػػػػػػػا أكػػػػػػػػػػر   ب ق 

   
ـ   ػػػػػػػفيع  الع صػػػػػػػاة  فػػػػػػػي يػػػػػػػوـ  ة تػػػػػػػ  يػػػػػػػا ش 

ػػػػػػػػػواىا    ل ػػػػػػػػػؾ  نفػػػػػػػػػس  شػػػػػػػػػيئ ا ل ػػػػػػػػػنفس  س 

   
ػػػػػػػػػػف  ل ع بػػػػػػػػػػد  رجػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػفاع ت ؾ  ال ع ػػػػػػػػػػ     ك 

طاىػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػى إ ذا أوثػػػػػػػػػػ   الن فػػػػػػػػػػوس  خ   م 

   
ػػى لكػػأ ك  ر نػػي مػػرًة أثػػرػ عمػػى الحييػػب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص معػػددًا فضػػائمو  فيػػك غػػكث الػػكرػ  المرج 
 :(2ي   قكؿالمتفضأ باليدا ة  مف  قضي لمثم  حكائجيـثطب  

يػػػػػػػػػػث  البرايػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػوث  الػػػػػػػػػػورا وغ   أنػػػػػػػػػػت  غ 

ىاىػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػب  د  ط  ػػػػػػػػػػػػى لك ػػػػػػػػػػػػل   خ  ج   والم ر 

   
م ػػػػػػػػػػػػػػػة  ق ػػػػػػػػػػػػػػػػد  داي  ػػػػػػػػػػػػػػػم ت  بالي   ا  قػػػػػػػػػػػػػػػد تفض 

ػػػػػػػػف قػػػػػػػػد  ى ػػػػػػػػداىا   ػػػػػػػػي النُّفػػػػػػػػوس  م   وي ن ج 

   
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج    والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  إ ف  أراد  إ م 

ضػػػػػػػػػػاىا   نا أم  ضػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػ ون   عنػػػػػػػػػػد  م م 

   
أنػا عنػد حسػف ظػف عيػدؼ يػي  كأنػا معػو إذا  ف ما يرك و عف ر ػو: "بقكؿ النيي ملسو هيلع هللا ىلصكعماًل 

 :(4ي؛  قكؿ ايف سكار بعد ك رة رجائو كدعائو(3يدعاني"
جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش    أف  ي خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ر 

جاىػػػػػػػا   ػػػػػػػف ر  مقػػػػػػػى إ حسػػػػػػػان يا م   سػػػػػػػوؼ ي 

   
  :(5ي كآلو كأصحابو  قائالً يثتتـ مد حو بالصالة عمى رسكؿ و ملسو هيلع هللا ىلص ـ 

ػػػػػػػػػل    فع م يػػػػػػػػػؾ  الصػػػػػػػػػتة  مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػال    الخ 

 ؽ  ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الى منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وة تتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىى  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػداة  وأصػػػػػػػػػػػػػػػحا  وعمػػػػػػػػػػػػػػػى  ل ػػػػػػػػػػػػػػػؾ  الي 

ػػػػػػػػػػباىا    ب ػػػػػػػػػػؾ  مػػػػػػػػػػا رن حػػػػػػػػػػت  غصػػػػػػػػػػون ا ص 
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 :-رضي ق عنو–في مدح عمي 
 أكالده كال ناش عم و كعمػى -كـر و كجيو-أمير المؤمنيف عمي يف أيي طالب  كفي مدح

الركب بالكقكؼ في منطقػة النجػذ  كتقييػأ أرضػيا التػي يميػت يثاطب ايف سكار   عمييـ السالـ
الرفعػة كقمػػة الشػػرؼ بػأيي الحسػػف كالحسػػيف يعمػي رضػػي و عنػػو(  طالبػًا مػػنيـ أف  صػػفكا لكعػػة 

 :(1يعمييا  قائالً  شكقو لتقييمو إ اىا كما  ضمره قمبو مف أسذأل 
كػػػػػػػػػػب  ق فػػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػالن ج    أيُّيػػػػػػػػػػا  الر 

ؼ     ػػػػػد  (2يحيػػػػػث أنػػػػػوار  اليػػػػػدا تجمػػػػػو السُّ
 

   
 والث مػػػػػػػػػػػوا األرض  التػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػد بم  ػػػػػػػػػػػت  

ػػػػػػػػػرؼ     ػػػػػػػػػبط يف غايػػػػػػػػػات  الش   بػػػػػػػػػأبي الس  

   
ػػػػػػػػػفوا شػػػػػػػػػوقي إ لػػػػػػػػػى ل ثمػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػا  وص 

ػػػػػػػػ      ػػػػػػػػم ر  قمبػػػػػػػػي مػػػػػػػػف أس   والػػػػػػػػذ  ي ض 

   
 ثػػػػػػػػػػػـ قولػػػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػػػا إ مػػػػػػػػػػػامي والػػػػػػػػػػػذ 

ػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػر ؼ  قمبػػػػػػػػػػػػػي وشػػػػػػػػػػػػػ         حبُّ

   
 ػػـ يكجػػو ثطابػػو إلػػى أميػػر المػػؤمنيف م ن ػػًا عم ػػو  ميينػػًا مػػآ ره  معػػددًا فضػػائمو  فيػػك نعػػـ 
الثمذ لباغي اليدػ بعد المصطفى  كثير الػكرػ  كبحػر عمػـ زاثػر  كػأ عػالـ مػف فػ ض عممػو 

 : (3ي   قكؿبفضمو اعترؼ الكأُّ   مقداـو  اغترؼ  كنكر ىدا ة  ميدد ظممة الشرؾ  كفارسو 
 يف الم رت جػػػػػػػػػػػػىيػػػػػػػػػػػػا أميػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػ من

ب  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  إ ذا األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ازدل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       ل م ح 

   
 كػػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػػد  الم صػػػػػػػػػطفى ا  يػػػػػػػػػا إ مامػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػ      ـ  الخ  عػػػػػػػػ ػػػػػػػػدا ن   لمػػػػػػػػذ  يب ػػػػػػػػي الي 

   
 أنػػػػػػػػػػػت  يػػػػػػػػػػػا خيػػػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػػػورا وار ث ػػػػػػػػػػػو

ؼ      عػػػػػػػػػػػػػػر ؼ  ق بيػػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػر 

   
ػػػػػػػػف   ـ  حقػػػػػػػػا  كػػػػػػػػلُّ م   أنػػػػػػػػت  بحػػػػػػػػر  العمػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػوه عال مػػػػػػػػػ   ع  ؼ   ا  قػػػػػػػػػد د   منػػػػػػػػػؾ  اغتػػػػػػػػػر 

   
ـن زاخػػػػػػػػػػػػػػػر  أنػػػػػػػػػػػػػػػت   ػػػػػػػػػػػػػػػ ض   لمبحػػػػػػػػػػػػػػػر  خ 

ر  ون ط ػػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػػػػ   غ   وعمػػػػػػػػػػػػػوـ  الخ 

   
ػػػػػػػػػؾ  البحػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػذ  لػػػػػػػػػيس يػػػػػػػػػرا  مم   ع 

ر  الط ػػػػػػػػػػرؼ لػػػػػػػػػػو يومػػػػػػػػػػ   ؼ   ا  نػػػػػػػػػػاظ   ط ػػػػػػػػػػر 

   
 أنػػػػػػػػػػػػت  سػػػػػػػػػػػػي   ق والنػػػػػػػػػػػػور  الػػػػػػػػػػػػذ 

ػػػػػػػػػػػػرؾ  كشػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػؾ   والش   ـ  الش   ل ظػػػػػػػػػػػػت

   
                                                           

 (.456ديكاف ايف سكار يص (1)
فُة طائفةو (2 د  ثصأل تراه مف بعيد. كالسُّ كاُد ش  ُؼ: ظ الـُ الم ي أ  أك س  د  مف الم يأ   قاؿ أسد ؼ الم ي ُأ. ينظر  كتاب ( الس 

العيف  لمثميأ يف أحمد الفراىيدؼ  المحق : د ميدؼ المثزكمي  د إيراى ـ السامرائي  الناشر: دار كمكتبة 
 (.7/230اليالؿ يج

 (.456ديكاف ايف سكار يص(3) 
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ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػممان ك  جم ػػػػػػػػػػػػػػػػػة  إ ذ س   فػػػػػػػػػػػػػػػػػار س  الد  

ؼ     رت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذاؾ اعت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما ذك 

   
ػػػأ أميػػػػر  أنكػػػػر فضػػػػأمػػػػف  متمػػػ أل لقصػػػػيدتو رسػػػػالًة؛ ليكصػػػػميا لكػػػأ كػػػػأايػػػػف سػػػػكار  كُ حم 

ى سػيرتو كالسػؤاؿ عنػو فػي مكاقفػو المشػيكدة لػو فػي يػدر الرجػكع إلػمفادىػا   كعمك منزلتوالمؤمنيف 
 : (1يكحنيف كثيير  حيث بسالتو كضر و ألعناؽ العدا ككقكفو إلى جانب النيي ملسو هيلع هللا ىلص  إذ  قكؿ

 قػػػػػػػػػػل  لمػػػػػػػػػػف أنكػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػد نال ػػػػػػػػػػو

ؼ     ػػػػػػػػػػػػػػػر   مػػػػػػػػػػػػػػػف فخػػػػػػػػػػػػػػػار  وعػػػػػػػػػػػػػػػتء  وش 

   
ػػػػػػػػػدر  عنػػػػػػػػػو ي نسػػػػػػػػػيؾ  الػػػػػػػػػو غى ػػػػػػػػػل  ب ب   س 

ػػػػػػػػػػػػػدا ق  ق صػػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػػف  ألعنػػػػػػػػػػػػػاؽ  ع   م 

   
ػػػػػػػػػػونيف إ ذ ػػػػػػػػػػع  سػػػػػػػػػػي  د  الك  ػػػػػػػػػػل  م   ثػػػػػػػػػػـ س 

ػػػػػػػػػػػف  وقػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػيف  م  ن   ىريػػػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػػػوـ  ح 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػػػػر  ي خب ػػػػػػػػػػػػػػػػر  أن  ػػػػػػػػػػػػػػػػموا خيب   وس 

 ب نبػػػػػػػػػػػػػػاه  ىػػػػػػػػػػػػػػات     األ فػػػػػػػػػػػػػػ   ى ت ػػػػػػػػػػػػػػ     

   
 توفركسػػػي اً صػػػفاك   -رضػػػي و عنػػػو-فػػػي تعػػػداد فضػػػائأ كمػػػآ ر ا مػػػاـ عمػػػي  تمر سػػػ ػػػـ 

قدامو كشجاعتو   :(2يكفضمو الذؼ  عجز الكصذ عف كصفو  إذ  قكؿ كا 
ـ  الػػػػػػػػػػػػػػذ  صػػػػػػػػػػػػػػار م و  ضػػػػػػػػػػػػػػار ب  اليػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػي ض  منػػػػػػػو والر عػػػػػػػ      مػػػػػػػي الب   لػػػػػػػيس يح 

   
فم ػػػػػػػػػػت    فػػػػػػػػػػار س  الخيػػػػػػػػػػل  الػػػػػػػػػػذ  مػػػػػػػػػػا أج 

 عط ػػػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػوغى أصػػػػػػػػػػػحاب و إ ة    

   
ػػػػػػػػػػػر ه  مػػػػػػػػػػػف  لػػػػػػػػػػػو  الفضػػػػػػػػػػػل  الػػػػػػػػػػػذ  أيس 

ػػػػػػػف وصػػػػػػػ      ػػػػػػػي م  ػػػػػػػز  الوصػػػػػػػ   وي عي   ي عج 

   
  فجم ػػػع لإل ػػػـ مقتػػػرؼو  ر نػػػي عمػػػى آؿ طػػػو ميينػػػًا فضػػػميـ الػػػذؼ ال ينػػػازع ف ػػػو إال جاىػػػأو ك 
سكػ مف كاف بعيدًا عف اتباع منيج الح   حيث   في ذلؾ بأفضميتيـ دكف أدنى شؾأل  الثم  مقرو 

  :(3ي قكؿ
  ؿ  طػػػػػػػػػػػػػػػػػو خيػػػػػػػػػػػػػػػػػر ة  أنػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ؼ     ـ  الفضػػػػػػػػػػػػػػػػل  ت ميػػػػػػػػػػػػػػػػد  م ط ػػػػػػػػػػػػػػػػر   لك ػػػػػػػػػػػػػػػػ

   
ـ    وا  ذا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازع  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ك 

ؼ  إ ثمػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػل  قػػػػػػػػػػػػػػػار  ػػػػػػػػػػػػػػػ    ا  جاى   وجن 

   
مػػػػػػػػػػػ   عمػػػػػػػػػػػى تفضػػػػػػػػػػػيم ك ـ ػػػػػػػػػػػع  الخ   أجم 

ػػػػػف  عػػػػػف مػػػػػنيج  الحػػػػػ    انصػػػػػرؼ      غيػػػػػر م 

   
  :(4ييثتـ ايف سكار قصيدتو بالدعاش ليـ بقكلو ـ 

                                                           

 (.457ديكاف ايف سكار يص (1)
 .457المرجع الساي   ص(2) 
 .457المرجع نفسو  ص(3) 
 .458المرجع نفسو  ص (4)
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ا ـ  ق  عم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي ـ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 

 لمحػػػػػػػػػػ    داع  فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػرؼ   مػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػا  

   

 :مدح بعض المشاي  والستطيف والقضاة
كقدكتػػو  شػػيثو  حِّ مػػدقصػػيدتو التػػي نظميػػا فػػي أكؿ مػػا  طالعنػػا فػػي ديػػكاف ايػػف سػػكار إف  

 :(2يفي مطمعيا  إذ  قكؿ (1يي الحرررؼ الحسف عم ييالشيخ أ
ورانػػػػػػػػا يار  عمػػػػػػػػى عميػػػػػػػػاء ح  ى الػػػػػػػػد   ػػػػػػػػق   س 

ػػػػػػػػكاب ا    (3)وت يتانػػػػػػػػام سػػػػػػػػتيزـ  الر عػػػػػػػػد  ت س 
 

   
ا ػػػػػػػػحاب  يػػػػػػػػػد   وكيػػػػػػػػ   أ حمػػػػػػػػد  فييػػػػػػػػا لمس 

ـ  أىػػػػػػػػل  األرض  إ حسػػػػػػػػانا   ن يػػػػػػػػا عػػػػػػػػ  وم ز 

   
 منتيجػػًا يػػذلؾ عػػادة شػػعراشالممحػػة التقميد ػػة بالمدح ػػة  سػتيأ الشػػاعر ايػػف سػػكار قصػػيدتو 

   كىػي صػكرةو لمػد ار  كالمتم مػة فػي الػدعاش بالسػق ا كالمطػر قصػائدىـ اتالعرب القدامى في مقػدم
أصػػػيمة  لطالمػػػا اسػػػتثدميا الشػػػعراش منػػػذ العصػػػر الجػػػاىمي  لمػػػا تعان ػػػو جزرػػػرة العػػػرب مػػػف  عر  ػػةو 

تيػػدػ  كأجمػػأ دعػػاش يػػدعى..أف يػػرزؽ المحيػػكب  ب  كقمػػة مػػاش  فكانػػت أعظػػـ ىد ػػةدقحػػط  كجػػ
ظػػأ محافًظػػا عمػػى ىػػػذا  األيػػك يالمػػاش  فتسػػقى أرضػػو  كرثصػػب مكسػػمو..  كريػػػدك أف الشػػاعر 

لبسػػاتيف المثضػػر ة   ذات األمطػػار الػػكفيرة  كاالشػػاـدـ الحاجػػة إل ػػو فػػي بػػالد الرغـ مػػف عػػبػػالتقميػػد 
 عم اش حػكراف  كلكنو كعمى الرغـ مف ذلؾ راح يدعك لتمؾ األ اـ السعيدة التي قضاىا في الجميمة

  .بالسق ا كمما سقط المطر عمى عادة القدامى حيف كانكا يدعكف ألرض المحبة يذلؾ
كقػػد أنكػػر ايػػف سػػكار عمػػى نفسػػو أف تقػػكـ بشػػكر مػػف اعتػػاد العطػػاش  كُطبِّػػع  عم ػػو  فبػػات جػػزشًا مػػف 

 طباعو ال  فارقو  غير منتظرأل مف أم الو أؼ مدحأل أك  ناش. 
  :(4ي ـ  كشذ لنا عف طي عة تمؾ الد ار التي كساىا حمة دعائو بقكلو

مػػػػػػػػػة    دار  ي تقػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػافوف م رح 

 الجػػػػػػػػانوف غ فرانػػػػػػػػاكمػػػػػػػػا ي تقػػػػػػػػي بيػػػػػػػػا   

   
 تيػػػػػو  القمػػػػػوب  ليػػػػػا شػػػػػوق ا فمػػػػػو ق ػػػػػدرت  

حػػػػػػػػػػػدانا   رافػػػػػػػػػػػات  وو   طػػػػػػػػػػػارت  إ لييػػػػػػػػػػػا ز 

   

                                                           

 (.4/279( ينظر ترجمتو عند الزركمي  األعالـ يج(1
 (.60( ديكاف ايف سكار يص(2
تاُف: مطُر ساعةأل  ـ  فتر  ـ  عكد. لساف العرب  مادة : ىتف يج(3  (.13/430( الت ي 
 (.60ديكاف ايف سكار يص (4)
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كميػػػكػ  المترق بػػػة محػػػط األنظػػارباتػػت  يعم اش حػػػكراف(كريػػيف لنػػػا سػػيب كػػػكف ىػػذه الػػػد ار
  :(1يالقمكب المتميفة  قائالً 

 حيػػػػػػػث الم واعيػػػػػػػد  ت قضػػػػػػػى والم واىػػػػػػػب  ة

ػػػػيف  الر  ضػػػػا لػػػػـ    ػػػػص  إ نسػػػػانات حصػػػػى وع   ت ع 

   
ػػػػػػػػػػػل  م شػػػػػػػػػػػروع  ل ػػػػػػػػػػػوارده   ػػػػػػػػػػػورد  الف ض   وم 

ػػػػػػػو  صػػػػػػػدا  وحرمانػػػػػػػا   ون  مػػػػػػػ   مػػػػػػػف د   لػػػػػػػـ ي 

   
ر ا ػػػػػػػح  ػػػػػػػر ابيا س  مػػػػػػػى عمػػػػػػػى ش   والػػػػػػػر اح  ت ج 

مانا   ػػػػػد  ػػػػػدماف ن  ػػػػػرييا النُّ  لػػػػػـ يمػػػػػس  مػػػػػف ش 

   
يػػػػػػػد  عمػػػػػػػى فػػػػػػػنف  اؿ  وطػػػػػػػائر المػػػػػػػدح غر 

ػػػػػػػػػػػػػورد أشػػػػػػػػػػػػػجان ا وألحانػػػػػػػػػػػػػا    عميػػػػػػػػػػػػػاء  ي 

   
ػػػػػػػػػػار    بالع ميػػػػػػػػػػاء  م ضػػػػػػػػػػرمة  ولمق ػػػػػػػػػػرا الن 

 ي عشػػػػػػو إ لػػػػػػى ضػػػػػػوئيا مػػػػػػف جػػػػػػاء غرثانػػػػػػا  

   
مفصػػاًل لنػػا  ييػػا حػػاؿ مػػف حم ػػكا كاصػػفًا  ك حػػد نا ايػػف سػػكار أك ػػر عػػف طي عػػة تمػػؾ الػػدار 

يررػد بفضػكلو معرفػة طي عػة    ككأني بو لـ يدع أؼ  مجاؿأل لسػائأأل الحديث  مقر ًا المشيد كالكصذ
ائميف  كنػػػػكر ىدا ػػػػة الضػػػاليف  إال كأجابػػػػو عنيػػػػا إذ ىػػػذه الػػػػدار  التػػػػي أضػػػحت ممتقػػػػى شػػػػفاش السػػػ

  :(2ي قكؿ
 دار  إ ذا حػػػػػػػػػػػػػػػػل  ذو ف ػػػػػػػػػػػػػػػػف   ب سػػػػػػػػػػػػػػػػاحت يا

 ألفػػػػػػػػػػػى غ رائ ػػػػػػػػػػػب  ة ت حصػػػػػػػػػػػى وأفنانػػػػػػػػػػػا  

   
 إ ف  حم يػػػػػػػا عائػػػػػػػػذ  ألفػػػػػػػى بجانبيػػػػػػػػا ديػػػػػػػػر ا

ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيح   وت حنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػا (3يتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ف  ت ش 

   
م يػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػالؾ  ةقػػػػػػػػػػػى بسػػػػػػػػػػػاحت يا  أو ح 

ف  وجػػػػػػػػػػػداناركائػػػػػػػػػػػب  العػػػػػػػػػػػزـ  ة    ػػػػػػػػػػػأ م   يس 

   
ـ   قػػػػػػػػد بػػػػػػػػذؿ ػػػػػػػػف  كػػػػػػػػل  بعيػػػػػػػػد  اليػػػػػػػػ م  م   ي ح 

ػػػػػػػػػػػػوـ  لمعميػػػػػػػػػػػػاء أثمانػػػػػػػػػػػػا    اؿ ق ػػػػػػػػػػػػرار  والن 

   
ؿ  بمعرفػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػد  م يػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػارؼ  م   أو ح 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ون كرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    رأا م عارف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ج 

   
يػػػػػا ـ  ر  ػػػػػوا أىػػػػػدا نسػػػػػي  حتػػػػػى إ ذا مػػػػػا ار ع 

فانػػػػػػػػػػػػا   ر  ف ػػػػػػػػػػػػا وع   ذاؾ  الجنػػػػػػػػػػػػاب  لػػػػػػػػػػػػو ع ر 

   
المشيد الذؼ نقمو لنا عف حاؿ مػف حمػكا د ػار عم ػاش حػكراف  ميينػًا  ـ  ستمر في كصذ 

   :(4يمدػ انبساطيـ كرغدىـ كسعادتيـ  سعادًة أفقدتيـ صكاييـ كتفكيرىـ  قائالً 
 فواحػػػػػػػد  فػػػػػػػي ريػػػػػػػاض  األ نػػػػػػػس  م نبسػػػػػػػ   

 ي جػػػػػػػػػػػػػػػرُّ بالت يػػػػػػػػػػػػػػػو  أذيػػػػػػػػػػػػػػػاة  وأردانػػػػػػػػػػػػػػػا  
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ـ  وة  بػػػػػػػػػاد  الختعػػػػػػػػػة  ة ي رجػػػػػػػػػو الن عػػػػػػػػػي

حػػػػػػػػػػ   زانػػػػػػػػػػاي خشػػػػػػػػػػى الج  ـ  وة ت مقػػػػػػػػػػاه  م ح   ي

   
ػػػػػػػػػػػػػو  ق يوت ػػػػػػػػػػػػػو   ي  ػػػػػػػػػػػػػت  كف   وفاقػػػػػػػػػػػػػد  أر ع ش 

ت  منػػػػػػػػػػػػػػو أركانػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػو  وى ػػػػػػػػػػػػػػد   ودل يت 

   
ت و   ػػػػػػػػػػػو  عجػػػػػػػػػػػز ا وصػػػػػػػػػػػح  ػػػػػػػػػػػي رت  بطش   وص 

ػػػػػػػػػػػػو ا وفقػػػػػػػػػػػػدانا   ػػػػػػػػػػػػو  م ح  ػػػػػػػػػػػػقم ا ووجدان   س 

   
كمدػ تأ يرىا في شر اييا كما تحد و مف كعمى عادة القدماش أثذ ايف سكار  صذ الثمر 

 كلػػػذة  كنشػػػكةأل كسػػػعادة  تسػػػمب شػػػار يا ىمػػػو كأحزانػػػو  كاصػػػفًا الحػػػاف الػػػذؼ يرتػػػاده النػػػدماش متعػػػةأل 
   :(1يالثمر  كالنسكة التي تيد ت لتضفي عمى الجك العاـ نكيًة ثاصة  إذ  قكؿكالكؤكس المممكشة ب

ثت  عػػػػػػػف عجػػػػػػػب   ػػػػػػػد  ت يػػػػػػػا ح  ز   حػػػػػػػاف  إ ذا ج 

ػػػػػػػػػػػػػػا وغزةنػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػد  ت ػػػػػػػػػػػػػػازؿ   رام   أ س 

   
ت   ػػػػت   ونسػػػػوة  لػػػػو بػػػػد   فػػػػي الكػػػػوف  مػػػػا ت رك 

ػػػػػػػحو  ة إ نسػػػػػػػا     ـ  الص   وة جانػػػػػػػا فػػػػػػػي عػػػػػػػال

   
 وأكػػػػػػػػػػػػػػ  س  بعتيػػػػػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػػػػػر اح  دائػػػػػػػػػػػػػػرة  

يمانػػػػػػػػػػا   ـ  بيػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػا  وا  ػػػػػػػػػػدي  يحيػػػػػػػػػػا الن 

   
ـ  بارق يػػػػػػػػا ػػػػػػػػف  نػػػػػػػػوح  شػػػػػػػػا  راح  لػػػػػػػػو أف  اب 

ػػػػػػػػور  ط وفانػػػػػػػػا   ػػػػػػػػع  الت نُّ ب   لػػػػػػػػـ يخػػػػػػػػش  إ ذ  ن 

   
 تمػػػػػػػػؾ  التػػػػػػػػي ت مػػػػػػػػبس  األفػػػػػػػػراح  شػػػػػػػػاري يا

ػػػػػػػػػػػػػػػا  وأحزانػػػػػػػػػػػػػػػاحقػػػػػػػػػػػػػػػا  و     تسػػػػػػػػػػػػػػػمب و  ىم 

   
بمالمحػػو عمػى حامميػػا  مػف أي يػػةأل كجمػػاؿأل  ميينػًا مػػا تضػػف و   كمػأ ايػػف سػكار كصػػفو لمػػراح
  :(2يف قكؿ  حاؿ شار يا لنا بعد أف كصذكجكارحو  كتأ ير ذلؾ في نفس الرائي  

ػػػػػػػػب و   (3ييسػػػػػػػعى بيػػػػػػػػا مػػػػػػػائس  األعطػػػػػػػػاؼ    تحس 

ػػػػحر  فػػػػي عينيػػػػو أجفانػػػػا   ػػػػب  الس   ك   قػػػػد  ر 

   
ر  الػػػػػػػػػػػػت   ػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػب  ب   ـ   م قتػػػػػػػػػػػػبت  يبػػػػػػػػػػػػدو فتحس 

ث نػػػػػػػػػػي فتخػػػػػػػػػػاؿ  ال  صػػػػػػػػػػف  ري انػػػػػػػػػػػا    وي ن 

   
 ت ػػػػػػػػػرا فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػل   جارحػػػػػػػػػة   بػػػػػػػػػاد  الجمػػػػػػػػػاؿ

موسػػػػػػػػػ    وأقمػػػػػػػػػار ا وأغصػػػػػػػػػانا ا  منػػػػػػػػػو ش 

   
 ي جمػػػػػػػػو عميػػػػػػػػؾ  بمػػػػػػػػا ي حػػػػػػػػو  الوشػػػػػػػػاح  بػػػػػػػػو

 ونعمانػػػػػػػػػػا ا  ي حػػػػػػػػػػو  المػػػػػػػػػػ زر نيرانػػػػػػػػػػ  

   
ػػػػػػػػػم     ػػػػػػػػػر  الخصػػػػػػػػػر  م طبػػػػػػػػػوع  عمػػػػػػػػػى ص  م زن 
(4ي

 

حػػػػػػػػػػػ ت ريػػػػػػػػػػػؾ     و  يحانػػػػػػػػػػػا ا  ر يت ػػػػػػػػػػػو  ر   ور 

   
ىػػذا كبعػػد الرحمػػة التػػي سػػمينا فييػػا ايػػف سػػكار عقكلنػػا حػػكؿ د ػػار حػػكراف كمػػف حم ػػكا ييػػا  

الػذؼ نظػـ غرضػو الػرئ س ينتقأ بحدي و إلى ككصفو الحاف كالثمر كتأ يرىا في شار يا كحامميا  
بأسمى أساليب ال ناش  كقمة معاني الكفاش   ممدكحالمثاطبة كالمتم أ في مف أجمو قصيدتو تمؾ  
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كقد أثمػص المػدح لػو  منكػرًا عمػى مػف أُعطػي البالغػة كآلػة الفصػاحة أف  كػكف قػد أكفػى لػو حقػو 
  :(1يفي المدح إذ  قكؿ

 يػػػػػػػػا سػػػػػػػػيد  والػػػػػػػػذ  ة شػػػػػػػػي   أعرف ػػػػػػػػو  

 سػػػػػػػػػػػػػواه  أدعػػػػػػػػػػػػػوه إ سػػػػػػػػػػػػػرار ا وا  عتنػػػػػػػػػػػػػا  

   
ػػػػػػي أقػػػػػػوـ  بػػػػػػو ؾ  عػػػػػػف أن   أخمصػػػػػػت  مػػػػػػدح 

 أ نعػػػػػػػػػػػػػػت   ثػػػػػػػػػػػػػػار ا وأوطانػػػػػػػػػػػػػػافعجػػػػػػػػػػػػػت    

   
 مػػػػػا يقػػػػػػدر  المػػػػػػرء  أف  ي ثنػػػػػػي عميػػػػػػؾ  ولػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػحبانا   ػػػػػػػػػػػػا  وس  ػػػػػػػػػػػػت  بتغت ػػػػػػػػػػػػو  ق س   أعي 

   
ػػػػػػػػػرادؽ  العػػػػػػػػػز   مبنػػػػػػػػػين عميػػػػػػػػػؾ  وىػػػػػػػػػل  س 

 ي رضػػػػػػػػى لػػػػػػػػؾ ق  غيػػػػػػػػر  العػػػػػػػػز   بنيانػػػػػػػػا  

   
فيػك صػاحب الجػكد الػذؼ  عمػـ مػا تثف ػو   ـ ي ني ايف سكار عمػى شػيثو معػددًا فضػائمو 

إذ طكا ا أحيتو مف إثالص لو كمكدة  كاعتراؼ بفضمو  حتى أضحى كأ مػف فػي الكػكف  عرفػو  
  :(2ي قكؿ

 أنػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػذ  ت وجػػػػػػػػػب  الخيػػػػػػػػػرات  رأفت ػػػػػػػػػو  

ـ  مػػػػػػػػػػا ت خفػػػػػػػػػػي طوايانػػػػػػػػػػا    لنػػػػػػػػػػا وي عم ػػػػػػػػػػ

   
 أنػػػػػت الػػػػػذ  كػػػػػلُّ مػػػػػف فػػػػػي الكػػػػػوف  يعرف ػػػػػو  

ـ  عمػػػػػػػى مػػػػػػػا قمػػػػػػػت      برىانػػػػػػػاحقػػػػػػػا  أ قػػػػػػػي

   
 أنػػػػػػػت الػػػػػػػذ  لػػػػػػػـ ينػػػػػػػل  مػػػػػػػا نمت ػػػػػػػو  أحػػػػػػػد  

 ومػػػػػػػا أ حاشػػػػػػػي مػػػػػػػف األشػػػػػػػياخ  إ نسػػػػػػػانا  

   
ت  ي منػػػػػاؾ  بعػػػػػد  رضػػػػػا    أنػػػػػت الػػػػػذ  مػػػػػف حػػػػػو 

ت و  نػػػػػػػػػػػػػور ا وفرقانػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػب   يمنػػػػػػػػػػػػػاه  أ كس 

   
ا  كػػػػػػػـ رمػػػػػػػت  كػػػػػػػائف  مػػػػػػػا أوليػػػػػػػت  م جتيػػػػػػػد 

 فمػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػتطعت  لنػػػػػػػػػػور  ق  كتمانػػػػػػػػػػا  

   
ػػة طالػػتو كفضػائمو التػػي مػػآ ر شػػيثفػػي ذكػػر ايػػف سػػكار  ك سػتمر مػػف يػػرأل  الثاصػػة كالعام 

كرعا ةأل كتسام أل كا غا ةأل لممميػكؼ الػذؼ لجػأ إل ػو فمػـ يػرده إال كقػد قضػى لػو مسػألتو  فالشػاعر ىنػا 
  :(3ي قر بفضائأ شيثو كمكاقفو المعيكدة التي ال حدكد ليا  إذ  قكؿ

ت نا وصػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػز   ة نفػػػػػػػػػاد  لػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػب   أ كس 

 وي خشػػػػػػػػػػػانافأصػػػػػػػػػػػب   الوقػػػػػػػػػػػت  ي رجونػػػػػػػػػػػا   

   
ػػػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػػث  ة مرقػػػػػػػػػػػى    لمرتفػػػػػػػػػػػع   أحممت ن 

 وترعانػػػػػػػػػػػػػػا إ ذ صػػػػػػػػػػػػػػرت  تكنفنػػػػػػػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػػػػػػػرا    

   
 م نحت نػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػؾ  إ سػػػػػػػػػػػػػعاف ا لطالبنػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػروـ  وعفػػػػػػػػػػو ا عػػػػػػػػػػف خطايانػػػػػػػػػػا    بمػػػػػػػػػػا ي 

   
ا ت نػػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػػػد   وة تػػػػػػػػػػػػػػزاؿ  عمػػػػػػػػػػػػػػى عت 

ُـّ بالفضػػػػػػػػػػػػػػل  أدنانػػػػػػػػػػػػػػا وأقصػػػػػػػػػػػػػػانا    تعػػػػػػػػػػػػػػ

   
                                                           

 (.64ديكاف ايف سكار يص (1)
 .     65صالمرجع الساي    (2)
 .65المرجع نفسو  ص (3)



74 
 

 كا غمػػػػارىـ بفػػػػ ض عطا ػػػػاه  تػػػػو  ػػػػـ ييػػػػيف ايػػػػف سػػػػكار مػػػػدػ حظيػػػػـ السػػػػعيد ينػػػػيميـ رعاي
فكػاف كحػاف كقػت حصػادىا    كتثص صيـ بفضمو  تمؾ الرعا ة التي آتػت أكميػا  كأينعػت  مارىػا

  :(1يإذ  قكؿليا ما بعدىا  
 فالوقػػػػػػػػػت  ي سػػػػػػػػػعدنا والعشػػػػػػػػػ   يعشػػػػػػػػػقنا

ػػػػػػػػػػػػمع  والػػػػػػػػػػػػر اح  واأللحػػػػػػػػػػػػاف  تيوانػػػػػػػػػػػػا    والش 

   
 والمجػػػػػػػػػػد  ي صػػػػػػػػػػحب نا والعػػػػػػػػػػزُّ ي خطب نػػػػػػػػػػا

 والن يػػػػػػػػػػػػل  ي رضػػػػػػػػػػػػينا وي رضػػػػػػػػػػػػاناوالفضػػػػػػػػػػػػل    

   
ػػػػػػػػػػػف  ي سػػػػػػػػػػػاجم نا نػػػػػػػػػػػا أو م  ر  ػػػػػػػػػػػف  ي فاخ   فم 

نػػػػػػػػػػا   قػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػل  أكفاء 
 إ ذ  أنػػػػػػػػػػت  م وةنػػػػػػػػػػا (2ي

   
 عرب ايف سػكار لممدكحػو عػف مػدػ حبػو كلكعػة شػكقو  حبػًا ال  ػالـ ف ػو مػف كافػاه ىذا ك 
 : (3يسكراف  إذ  قكؿ

حمػػػػػػاؾ  لػػػػػػـ ت بػػػػػػ   أشػػػػػػواقي عمػػػػػػى أدبػػػػػػي  ر 

 الن يػػػػػػػػى والشػػػػػػػػوؽ  سػػػػػػػػمطاناوىػػػػػػػػل يطيػػػػػػػػ     

   
ػػػػػػػػػتـ  م حػػػػػػػػػبن فيػػػػػػػػػؾ  مصػػػػػػػػػطب      أـ ىػػػػػػػػػل ي 

ػػػػػػػػػػػػػة  إ ف  وافػػػػػػػػػػػػػاؾ  سػػػػػػػػػػػػػكرانا    خمػػػػػػػػػػػػػر  المحب 

   
بمػا كايػده مػف ال ينسػى ايػف سػكار إثبػار ممدكحػو   ككما ىي عادة السابقيف مف الشعراش

أف بعػػد   شػكقًا فػي الكصػػكؿ إل ػو صػػعكباتأل  تػو  كمػا كاجيتػػو مػفرحمفػػي  ككعػكرةأل  ه سػػفر فػي  مشػقةأل 
عير الصحارؼ كش  البحار كاليرارؼ  كقطع الكد اف  كتصد ع جسده مف أشعة الشػمس الحارقػة  

  :(4يكنيراف الرماؿ السالقة إذ  قكؿ
ا ػػػػػػف   أنػػػػػػت الػػػػػػذ  جئػػػػػػت  عػػػػػػرض  البيػػػػػػد  م ع تس 

 وأحزانػػػػػػػػػػػػػا إ ليػػػػػػػػػػػػػؾ  أحمػػػػػػػػػػػػػل  أشػػػػػػػػػػػػػواقا    

   
ـ  بجسػػػػػػمي فػػػػػػي حمػػػػػػاؾ  كمػػػػػػا  أىػػػػػػوا المقػػػػػػا

رمانػػػػػػػػا    م نػػػػػػػػا  فيػػػػػػػػو فػػػػػػػػألقى منػػػػػػػػؾ ح 

   
 فػػػػػػػػػػػػػػي انتيػػػػػػػػػػػػػػاء  األوج   فػػػػػػػػػػػػػػارحـ  فتػػػػػػػػػػػػػػى  

ػػػػو  بقايػػػػا الحػػػػ    نقصػػػػانا    ىم ت ػػػػو  قػػػػد ألزمت 

   
ـ   ا عمػػػػػػػى قػػػػػػػد ػػػػػػػف  ػػػػػػػت ع س  ـ  أط ػػػػػػػو  الف   حت ػػػػػػػا

مضػػػػػػػاء  صػػػػػػػو انا   ت  الر   ت حػػػػػػػذا إ ذا احمػػػػػػػر 

   
 أخػػػػػػػػػوض  ل ػػػػػػػػػج  سػػػػػػػػػراب  القفػػػػػػػػػر  ذا ظمػػػػػػػػػأ  

ػػػػػػػػػتء  البيػػػػػػػػػد  ط ي انػػػػػػػػػا    بػػػػػػػػػاد  وأطػػػػػػػػػو  م 

   
جيػػػػػػػػر   ػػػػػػػػحى   وأصػػػػػػػػطمي بمظػػػػػػػػى حػػػػػػػػر   الي   ض 

 عػػػػػػػػار  وألػػػػػػػػب س  مسػػػػػػػػ   الميػػػػػػػػل  ب ردانػػػػػػػػا  
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 طػػػػػػػػػػػػور ا أ ر ا بسػػػػػػػػػػػػفيف  البحػػػػػػػػػػػػر  م متطيػػػػػػػػػػػػا  

ػػػػػػػػػا     ي انػػػػػػػػػا (1يإ ذ  يػػػػػػػػػرعش  الرُّعػػػػػػػػػب  ن وتي   ور 

   
 وتػػػػػػػػػػػػػػػػػارة  ترتمينػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ مقفػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  

يػػػػػػػت     ر   رانػػػػػػػا (2يتسػػػػػػػتوق   السػػػػػػػار   الخ  ي   ح 

   
 ة ي عجػػػػػػػف  عمػػػػػػػى (3يعػػػػػػػزـ   أ زجػػػػػػػي قتئ ػػػػػػػص  

ا وة    ػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػرعيف سػػػػػػػػػػػػػعداناورود  ص   ي 

   
طػػػػػػػػػوب  عمػػػػػػػػػى  كأن مػػػػػػػػػا أ خػػػػػػػػػذ ت  أيػػػػػػػػػد  الخ 

 عزمػػػػػػػػي بػػػػػػػػذرع  بسػػػػػػػػا   األرض  أيمانػػػػػػػػا  

   
فػػي سػػفره كاغترابػػو كصػػكاًل إلػػى   ػػـ ينكػػر ايػػف سػػكار عمػػى نفسػػو بعػػد مػػا كايػػده مػػف مشػػقةأل 

في عطا اه  أك أف يتثذ لنفسو شيثًا سكاه  أك أف  شرؾ ممدكحو أف  ككف قد كافاه تكسبًا كطمعًا 
و بالمكدة كالكفاش  إذ  قكؿ معو شيئًا آثر في محيتو لو بعدما ثص 
  :(4ي

نػػػػػى    فػػػػػيـ اغترابػػػػػي أسػػػػػير  فػػػػػي اكتسػػػػػاب  غ 

ػػػػػػػػػػيد  أمصػػػػػػػػػػار ا ويمػػػػػػػػػػدانا    ـ  ىػػػػػػػػػػل  ألش   أ

   
ـ  ىػػػػػػػػل ألطمػػػػػػػػب  لػػػػػػػػي شػػػػػػػػيخا   ػػػػػػػػواؾ  إ ذ ا أ  س 

 فػػػػػػػػػت برحػػػػػػػػػت  ع ميػػػػػػػػػد  القمػػػػػػػػػب  حر انػػػػػػػػػا  

   
ػػػػػػػؾ  أف   ػػػػػػػدت  حب   حاشػػػػػػػا  أ رضػػػػػػػى وقػػػػػػػد وح 

ػػػػػػػػػػػػرؾ  بحب  ػػػػػػػػػػػػؾ  أنصػػػػػػػػػػػػاب ا وأوثانػػػػػػػػػػػػا    أ ش 

   
ـ  فيػػػػػػػل   ػػػػػػ ض  ػػػػػػة  البحػػػػػػر  الخ  ػػػػػػف ل ج  رد  م   الػػػػػػو 

مجانػػػػػػػػػػػا   رد   أنيػػػػػػػػػػػار ا وخ   أ رضػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػو 

   
لد ػػػػو  كال نػػػاش عم ػػػو  كتمنػػػي رضػػػػاه إذ شػػػيثو  مكانػػػةي ػػػاف ي رثػػػتـ ايػػػف سػػػكار قصػػػػيدتوك 

  :(5ي قكؿ
ـ  ولػػػػػػـ ـ  بػػػػػػرؽ  المشػػػػػػا ػػػػػػ ـ  أ ش   لػػػػػػوةؾ ة لػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػت  وة بانػػػػػػػػػػػػاأشػػػػػػػػػػػػتاؽ  بػػػػػػػػػػػػالم ن حنى     أ ث 

   
يػػػػػػػ   منػػػػػػػى    وة ت من يػػػػػػػت  مػػػػػػػف  ب طحػػػػػػػاء  خ 

 حػػػػػػػػػزف  الػػػػػػػػػديار  التػػػػػػػػػي غريػػػػػػػػػي  نجرانػػػػػػػػػا  

   
يػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػر  األرض أجمع   الكػػػػػػػػػػلُّ أنػػػػػػػػػػت  وب ش 

 وكػػػػػػػػػػػأس  فضػػػػػػػػػػػم ؾ  ة يجتػػػػػػػػػػػاز ظم نػػػػػػػػػػػا  

   
عػػػػػػػػػا   م   أعػػػػػػػػػيش  بػػػػػػػػػو فيػػػػػػػػػب  لتفرقتػػػػػػػػػي ج 

ي ؾ  وىػػػػػػب  لػػػػػػي منػػػػػػؾ  رضػػػػػػوانا    أحيػػػػػػا لػػػػػػد 

   
                                                           

. ينظر  الجكىرؼ  الصحاح تاج المية كصحاح  : الم ال ُح الذؼ ُيدير السفينة  في البحر كالجمع :النُّكتيُّ  (1) ن ك اتيُّ
   (.6/2501العر  ة يج

ر ِّرتُ (2)  ر ِّرًتا.الدليأ الحاذؽ بالد اللة  كفي حديث اليجرة: حديث : الثِّ يأ ىادً ا ثِّ  شررذ فاستأجر  رجاًل مف يني الد 
ر رتو  كىك ىك في ىذا األمر ر رتُ  ثِّ  (.1/224  المعجـ الكس ط يجينظرىذا األمر: حاذؽ ماىر ف و.  ثِّ

ُمكُص (3)  ُب إِّلى التاسعة مف ُعم رِّىا   ـ  جمع قمكص  كالق  م     كذلؾ مف حيف ُترك  يأ: الفت  ُة المجتمعُة الث  مف ا ِّ
  (. 2/137ىي ناقة. ينظر  المثصص اليف سيده يج

 (.   68ديكاف ايف سكار يص(4) 
 .    69المرجع الساي   ص(5) 
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 ة مبالية ايف سكار في مدحو لشيثو  كثاصًة في الييتيف األثيررف.ُ الحع في القصيدة السابق
مف طكؿ مدائحو التي نظميا  في ديكانو تميز بو ايف سكارالحظناه سابقًا  كما كعمى ما 

ـ  إال أننا نراه أح انًا يمجأ إلى نظـ المقطكعات الصييرة التي ال تتجاكز و  ناًش عميي ممدكح بح 
 فنػػزؿ مصػػر   أتػػى شػػررًفا ايثاطػػب فييػػ  التػػيو يتػػالم ػػاؿ مدحالييتػػيف فقػػط  كمػػف ذلػػؾ عمػػى سػػييأ 

 :(2ي  إذ  قكؿ(1يبالمؤلؤة
 يػػػػػػػػػػػػػػابف رسػػػػػػػػػػػػػػوؿ ق لػػػػػػػػػػػػػػـ أدر  ذا اؿ

 أمػػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػػذ  جئػػػػػػػػػػت  بػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػاى و ه    

   
 فػػػػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػػػػر ه  عيػػػػػػػػػػػػػػد   بػػػػػػػػػػػػػػالم ل   

 وأنػػػػػػػػػػػت  بحػػػػػػػػػػػر  حػػػػػػػػػػػل  فػػػػػػػػػػػي ل لػػػػػػػػػػػ ه    

   
 :(4ي   قكؿ ايف سكار(3يقاضي القضاة شمس الديف ايف ثمكافىذا كفي مدح 

 يػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػاظر ا لحظات ػػػػػػػػػػػػػػو  كاسػػػػػػػػػػػػػػات  

رات     ػػػػػػػػػػك   لػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػػػل  دقيقػػػػػػػػػػة  س 

   
ـ   تػػػػػػػػػػي  ـ  م   ومتػػػػػػػػػػى ي فيػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػرا

 ي مسػػػػػػػػي وي صػػػػػػػػب  خمػػػػػػػػر ه  الم حظػػػػػػػػات    

   
بعػد المقدمػة السػابقة ممدكحػو  م ن ػًا عم ػو كقػد شػييو ييػدر التمػاـ  سػكار  ـ يثاطب ايػف 

 :(5يالذؼ تحمك بصحيتو األكقات  مثيرًا إ اه يكفائو لو كمدػ طاعتو ككالئو  حيث  قكؿ
ػػػػػػػف  بػػػػػػػو ـ  وم   مػػػػػػػوة  يػػػػػػػا بػػػػػػػدر  التمػػػػػػػا

 تصػػػػػػفو وت حمػػػػػػو فػػػػػػي اليػػػػػػوا األ وقػػػػػػات    

   
 أ صػػػػػػػػػػػػبحت  مػػػػػػػػػػػػنفعت  لمػػػػػػػػػػػػا تختػػػػػػػػػػػػار ه  

ػػػػػػػػػػػػػػي ففعمػػػػػػػػػػػػػػي     كمُّػػػػػػػػػػػػػػو طاعػػػػػػػػػػػػػػات  من 

   
عػالـ  ثمػدتني ييجرانػؾ لػي فػي نػار أسػاؼ كحسػرتي  مػػع أف  ك سػائأ ايػف سػكار ممدكحػو

مػف حػازكا شػرؼ الكصػكؿ بػػؾ كالجمػكس معػؾ كسػماعؾ إ ػاىـ  ىػػـ فػي حق قػتيـ عصػاةو ألكامػػرؾ 
 : (6ي   قكؿأف يترف  بو كرنظر إل و بعيف المطذ كالرحمة عداةو لؾ  ال إثالص لدييـ  طالبًا إ اه

                                                           

باب القنطرة  يناىا الظاىر  عزاز ديف و  (  قكؿ محق  الديكاف: كالمؤلؤة: مف القصكر المعدكدة  بالقاىرة عند(1
 (.700الُعييدؼ  ككاف نزىة  الفاطمييف. ينظر  الديكاف يص

 (.700( ديكاف ايف سكار يص(2
(  كالنجـك الزاىرة 5/14(  كطبقات السبكي ي76(  كقضاة دمش   يص100  1( ينظر ترجمتو في  الفرات ي(3

 (.5/371(  كشذرات الذىب ي7/353ي
 (.681ديكاف ايف سكار يص( (4
 .682( المرجع الساي   ص(5
 . 682( المرجع نفسو  ص(6
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م ػػػػػػػدت  فػػػػػػػي نػػػػػػػار  األسػػػػػػػى  فعػػػػػػتـ  قػػػػػػػد خ 

ػػػػػػػػػػػاة      وجنػػػػػػػػػػػاف  وصػػػػػػػػػػػمؾ  ممػػػػػػػػػػػ ى ف  ع ص 

   
 انظػػػػػػػػػػر  إ لػػػػػػػػػػي  بعػػػػػػػػػػيف  لطف ػػػػػػػػػػؾ  نظػػػػػػػػػػرة  

ػػػػػػػػػػػػػػا  ق وت ػػػػػػػػػػػػػػو  النظػػػػػػػػػػػػػػرات     ـ  م حب   وارحػػػػػػػػػػػػػػ

   
كر نػػي ايػػف سػػكار عمػػى ممدكحػػو  مشػػيدًا بمكانتػػو كعظػػ ـ قػػدره  فيػػك قاضػػي القضػػاة ىػػذا 

كالمعػػالي الػػذؼ ينػػكر عدلػػو تقشػػع الظمػػـ كالظممػػات  المعػػاني الػػذؼ تتكجػػو الرغبػػات إل ػػو  كشػػمس 
كبحػػػر المعػػػارؼ الػػػذؼ ينيػػػأ بفػػػ ض ذثػػػائر عممػػػو كفكائػػػده عمػػػى ايثػػػررف  كصػػػاحب الفضػػػػائأ 

  :(1يكالفكاضأ  مف  عكد ينسبو يؿ يرمؾ الكراـ  الذيف يذكرىـ تنفرج الكر ات   قكؿ
 قاضػػػػػػػي قضػػػػػػػاة الم سػػػػػػػمميف ومػػػػػػػف إ لػػػػػػػى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو      الر غبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  أ بواب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  تتوج 

   
 شػػػػػػػػػػمس  المعػػػػػػػػػػاني والمعػػػػػػػػػػالي والػػػػػػػػػػذ 

 

ـ  والظُّممػػػػػػػػػػػػػػػػػات    بسػػػػػػػػػػػػػػػػػناه زاؿ  الظُّمػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   
ػػػػػػف  جػػػػػػرت   وؼ  وم   بحػػػػػػر  المعػػػػػػارؼ  والع ػػػػػػر 

ا لػػػػػػػػػػػػػػػػو بفوائػػػػػػػػػػػػػػػػد  عػػػػػػػػػػػػػػػػادات      أبػػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
 ربُّ الفضػػػػػػػػػػػػػػػائل  والفواضػػػػػػػػػػػػػػػل  حػػػػػػػػػػػػػػػاكـ  

 لمظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميف بعدل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات    

   
 مػػػػػػػػػػػػػف  ؿ  برمػػػػػػػػػػػػػؾ  الػػػػػػػػػػػػػذيف بػػػػػػػػػػػػػذكر ىـ

تتفػػػػػػػػػػػػػػػػػر ج  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػ واء    
 واألزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػات   (2ي

   
ت  أحاديػػػػػػػػػث  النػػػػػػػػػوا   قػػػػػػػػػوـ  بيػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػار 

ػػػػػػػػػػػػػػراة      مػػػػػػػػػػػػػػنيـ لكػػػػػػػػػػػػػػل   األكػػػػػػػػػػػػػػرميف س 

   
 -عػز كجػأ–  داع ػًا المػكلى مدرسػةمنػو ييتًػا فػي طالبًا ممدكحو ل نائو يايف سكار   ستمر

 :(3يلو أف يد مو ك عينو عمى الثير  مينئًا إ اه بالعاـ الجديد   قكؿ
ػػػػػػػػؾ  م عمنػػػػػػػػا    أدعػػػػػػػػو أبػػػػػػػػا العبػػػػػػػػاس  عطف 

عػػػػػػػػػػػاة     ػػػػػػػػػػػع    بػػػػػػػػػػػالجواب  د   ولديػػػػػػػػػػػو ي س 

   
ػػػػػػدا  يػػػػػػا سػػػػػػيد  الف ضػػػػػػتء يػػػػػػا بحػػػػػػر  الن 

ب ػػػػػػػػػػػػرات     حػػػػػػػػػػػػو  ح   نظمػػػػػػػػػػػػي قصػػػػػػػػػػػػائد  م د 

   
ئػػػػػػػػػػػػػػػا    أيجيػػػػػػػػػػػػػػػز  فضػػػػػػػػػػػػػػػم ؾ  أف أ را م ت ب و  

 ولػػػػػػػػيس يميػػػػػػػػ   لػػػػػػػػي الخانػػػػػػػػات   خانػػػػػػػػا    

   
 وب ق يػػػػػػػػت  مػػػػػػػػا اختػػػػػػػػرت  البقػػػػػػػػاء  بدولػػػػػػػػة  

ا ت نػػػػػػػػػػػػػػاؿ  بظم  يػػػػػػػػػػػػػػا الخيػػػػػػػػػػػػػػرات      أبػػػػػػػػػػػػػػد 

   
ػػػػػػػػػػػػػ ن  ل ي ي  ػػػػػػػػػػػػػوو  ن  ـ  الجديػػػػػػػػػػػػػد  فب   ؾ  العػػػػػػػػػػػػػا

يقػػػػػػػػػػػػػػػات      لبمػػػػػػػػػػػػػػػوغ  مػػػػػػػػػػػػػػػا تختػػػػػػػػػػػػػػػار ه  م 

   

                                                           

 (.683ديكاف ايف سكار يص(1) 
ُط. ينظر  ايف سيده  المحكـ كالمح ط األعظـ يج (2) قِّي أ  الق ح  ُة ك  د  ق ُة ك الش ِّ  (.10/446الأل كاُش: الم ش 
 (.684ص-683ديكاف ايف سكار يص (3)
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    :ثانيا : الحب االيي
كلعػأ   نجـ الديف يف سػكار الشاعر األكير مف ديكاف الجزشا ليي  الحبشعر لقد شيأ 

كدثكلػو عػالـ التصػكؼ عمػى حػاؿ الزى ػاد   ىذا األمر  فسر لنا لحظػة التحػكؿ الركحػي فػي ح اتػو
كالعب اد  بعد أف يدأ ح اتو شاعرًا غزل ًا حس ًا أك ر منو ركح  ًا  فانعكس ذلؾ عمى شعره تحكاًل مف 

كالتزامػو طررػ  التصػكؼ كاسػتقامتو  كذلػؾ بعػد   الثالعة إلى تكجياتو الصكف  ة كمعانييا العم قة
كالسيركردؼ  صاحب كتاب "عكارؼ المعارؼ"  كلعأ أف أثذ قكاعد الطرر  مف شيث و الحرررؼ 

 :(1يعمى ذلؾ  حيث  قكؿ األي ات التال ة ثير م اؿأل 
ـ   ػػػػػػػػػتك م   ـ  الم  ػػػػػػػػػف ي شػػػػػػػػػير  إ ل ػػػػػػػػػيي   يػػػػػػػػػا م 

ـ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ظ م   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  الم  ج  ـ  يت و   وا  ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي 

   
ػػػػػػػػ   واألسػػػػػػػػى مػػػػػػػػو الت أسُّ ـ  يح   وعم ػػػػػػػػيي 

ـ     ـ  الم  ػػػػػػػػػػػػػػػر  م ػػػػػػػػػػػػػػػذُّ لوعػػػػػػػػػػػػػػػات  ال ػػػػػػػػػػػػػػػرا  وي 

   
 وا  ف  تكػػػػػػػػػاثر  ظػػػػػػػػػاى ر ا ىػػػػػػػػػذا الوجػػػػػػػػػود  

يػػػػػػػػػػػػػػػػات ك ـ مػػػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػػػو   ـ   وح   إ ة  أنػػػػػػػػػػػػػػػػت

   
ػػػػػػػػػت ك ـ حقػػػػػػػػػائ   خمق ك ػػػػػػػػػـ ن ت  م حب   سػػػػػػػػػك 

ـ     ػػػػػػػػػػػػػػ ـ  فػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػالم يف  م حك   فيػػػػػػػػػػػػػػواك 

   
ػػػػػػػػػػػـ فجػػػػػػػػػػػوار حي م  ػػػػػػػػػػػي ب ك  ـ  ك  ت  ػػػػػػػػػػػ  م   وش 

ـ     ك  ػػػػػػػػػػػػػػػفُّ إ ل ػػػػػػػػػػػػػػػي  ا ت ح   وجػػػػػػػػػػػػػػػوان حي أبػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
ـ ك  يػػػػػػػػر  ت  فمسػػػػػػػػت  أنظ ػػػػػػػػر  غ   وا  ذا نظػػػػػػػػر 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػم عت     ـ   وا  ذا س  ـ  أو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػنك   ف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػيك 

   
ػػػػػػػػفات  جمػػػػػػػػال ك ـ ػػػػػػػػت  ففػػػػػػػػي ص   وا  ذا ن طق 

ـ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنك   وا  ذا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػأل ت  الكائنػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  ف م 

   
ـ ػػػػػػػػػب  ك  ػػػػػػػػػة  ح  ػػػػػػػػػف م دام  ت  ف م  ػػػػػػػػػك ر   وا  ذا س 

ـ     ن  تي أتػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػكر  ـ فػػػػػػػػػػػػػػي س  ر ك  ك   وي ػػػػػػػػػػػػػػذ 

   
ػػػػػػػػػػت  ت   ػػػػػػػػػػزُّة  فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػورة    وا  ذا ن ظم 

ـ     ػػػػػػػػػػػػب  أنظػػػػػػػػػػػػ ـ  الم حج  ك  ػػػػػػػػػػػػن  س  ػػػػػػػػػػػػل  ح   ف   ج 

   
 أنػػػػػػػػػتـ حقيقػػػػػػػػػة  كػػػػػػػػػل   موجػػػػػػػػػود  بػػػػػػػػػدا

ـ     جػػػػػػػػػػػػػود  ىػػػػػػػػػػػػػذ  الكائنػػػػػػػػػػػػػات  ت ػػػػػػػػػػػػػو ىُّ و   و 

   
ػػػػدا ـ مػػػػا ل ػػػػو  ب  ني مػػػػف نػػػػور ك   فػػػػي بػػػػاط 

ـ     م ػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػذ  ة ي ع  ػػػػػػػػػفؾ  د   أفتػػػػػػػػػى ب س 

   
ـ ك  ػػػػػػػرائر  جػػػػػػػود  ػػػػػػػد  س   ولػػػػػػػو  ان نػػػػػػػي أ ب 

ـ     ؿ  لػػػػػػػػػػيس ىػػػػػػػػػػذا مسػػػػػػػػػػم   قػػػػػػػػػػالوا العػػػػػػػػػػواذ 

   
ـ  غريػػػػػػػػب  بػػػػػػػػائس   ك   أنػػػػػػػا فػػػػػػػػي وجػػػػػػػود 

ـ    ـ  وغػػػػػػػػػػػػػػػريب ك  ح  ػػػػػػػػػػػػػػػر   مػػػػػػػػػػػػػػػا بال ػػػػػػػػػػػػػػػو  ة ي 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػذا ت مػػػػػػػػػػػػػػػوني بالعػػػػػػػػػػػػػػػذاب  وحب   نع م 

ـ     ػػػػػػػػػػػػػػػنع  ػػػػػػػػػػػػػػػبن بػػػػػػػػػػػػػػػأنواع  العػػػػػػػػػػػػػػػذاب  ي   ص 

   

                                                           

 (.186يكاف يصايف سكار  الد (1)
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اتثػػذ ايػػف سػػكار مػػف اليػػزؿ العػػذرؼ كالثمررػػات كالشػػعر الػػديني ييئػػًة اسػػتمد منيػػا ىػػذا كقػػد 
 :(1يشعره كمثتمذ تعييراتو  حيث  قكؿ في أحد أي ات قصائده مثاطبًا المكلى عز كجأ

بيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وح  ن س   م   

 وم مر ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وط بيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير  إ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  وم 

 ت   زُّلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ون سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي  

   
كلعػػأ النػػاظر إلػػى قصػػائد ايػػف سػػكار التػػي نظمػػت فػػي الحػػب ا ليػػي  كػػاد ال  فرقيػػا عػػف 

أـل  اليػػزؿ االعت ػػادؼ العػػذرؼ المتعػػارؼ عم ػػو  إال إذا كػػاف عمػػى درا ػػةأل  لمػػا بألفػػاظ الصػػكف ة  مسػػي أل  كا 
 كدالالتيا  فحينيا س ككف مف السيأ عم و فيـ المقصكد دكف غمكض.

كمػػف المتعػػارؼ عم ػػو لػػدػ الصػػكف ة عمػػى سػػييأ الم ػػاؿ ال الحصػػر اتثػػاذىـ مػػف التيػػزؿ   
كمنيػػرًا صػػررحًا لمتعييػػر بأسػػمك يـ الثػػاص   با نػػاث كالكائنػػات كمظػػاىر الطي عػػة إشػػارات كاضػػحة

تيزؿ يجماؿ الثال  عز كجأ  كىذا ما نجده  صرح بو الشاعر ايف سكار كال  عف عشقيـ ا ليي
 : (2يفي أك ر مف مكضعأل مف مكاضع ديكانو  إذ  قكؿ مثاطبًا ثالقو كاضحةأل  بصكرةأل 

 وأرا جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  الكائنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ـ     مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ك  ت  م ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى ر ا لج 

   
ـ  يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  وا  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ك

ـ      ر  ت   زُّلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزال ك

   
 :(3يآثر مف ديكانو  قكؿكما نراه في مكضعأل 

يػػػػػػػػػار كأ    ـ  وعػػػػػػػػػفكنػػػػػػػػػي ب ن جػػػػػػػػػد  عػػػػػػػػػف د 

  
ػػػػػػػػػػػػػػػعاد   ينػػػػػػػػػػػػػػػب  وس   ذاؾ الجمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  ب ز 

   
 : (4يككذلؾ قكلو

ـ  اؿ  وأقػػػػػػػػػػوؿ ليمػػػػػػػػػػى أو سػػػػػػػػػػعاد وأنػػػػػػػػػػت

ػػػػػػػػػر      م عنػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػذ  أ خفيػػػػػػػػػو  فيمػػػػػػػػػا أ ظي 

   
 :(5يك قكؿ مثاطبًا المكلى عز كجأ

ر   مػػػػػػػاؿ  ل نػػػػػػػاظ  م ػػػػػػػل  الج   وظيػػػػػػػرت  فػػػػػػػي ح 

ػػػػػػػػػػػػت     م  م ػػػػػػػػػػػػذاؾ  ى  ػػػػػػػػػػػػعاد   ف  ينػػػػػػػػػػػػب  وس   ب ز 

   

                                                           

 (.550ايف سكار  الديكاف يص (1)
 .487المرجع الساي   ص (2)
 .493المرجع نفسو  ص (3)
 .307المرجع نفسو  ص (4)
 .545المرجع نفسو  ص(5) 
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 وذ ك ػػػػػػػػرت  فػػػػػػػػي غػػػػػػػػزؿ  ال ػػػػػػػػزاؿ  وطرف ػػػػػػػػو  

ػػػػػػػػػػػػاد     ي  ـ  غ صػػػػػػػػػػػػف  البانػػػػػػػػػػػػة  الم   وقػػػػػػػػػػػػوا

   
 ا  كػػػػػػػػػػػلن أ شػػػػػػػػػػػير  بػػػػػػػػػػػو إ ليػػػػػػػػػػػؾ  ممو  ىػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػاد      حػػػػػػػػػػػػػالي عمػػػػػػػػػػػػػى الزُّىػػػػػػػػػػػػػاد  والع ب 

   
مػػػػف ايػػػػف سػػػػكار  كشػػػػذ ف ػػػػو عػػػػف بعػػػػض أسػػػػرار أسػػػػاليب الصػػػػكف ة فػػػػي  إذف فيػػػػك إقػػػػرارو 

قصػػائدىـ الكجد ػػة حبػػًا كى امػػًا بالػػذات ا لي ػػة  ذلػػؾ الحػػب الػػذؼ عي ػػركا عنػػو مػػف ثػػالؿ مظػػاىر 
حكػػاـ ثمقيػػا كصػػنعتيا  حبػػًا كصػػأ أقصػػى درجاتػػو كعمػػ  غا اتػػو  حبػػػًا ال  الطي عػػة كركعتيػػا  كا 

جػو يكصػمتو إال نحػك ثػال  المحبػة كالجمػاؿ  حبػًا  قػكؿ زاىد  حبًا لػـ تتك  يدرؾ كنيو إال متصكؼو 
 :(1يف و ايف سكار مثاطبًا مكاله

ػػػػػػػػػػػػػػػر    يػػػػػػػػػػػػػػػت  قصػػػػػػػػػػػػػػػد  س   إ ل يػػػػػػػػػػػػػػػؾ  وج 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاد  إ ذ   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   ا  ف م   وى 

   
ليػػػا دالالتيػػػا كأبعادىػػػا تعييػػػرًا عػػػف الكجػػػد  محػػػددةأل  إف اسػػػتثداـ الشػػػاعر الصػػػكفي لرمػػػكزأل 

 عكس لنا أسمكب المتصكفة في منيج ػة تنػاكؿ القصػيدة الكجد ػة  كػكف تمػؾ الرمػكز  ا ليي  أمرو 
تم أ لدػ الصكفي سر ًا مف أسرارىـ في حد  ذاتيا  كفي ذلؾ  قكؿ ايف سكار
 :(2ي

ـ   ػػػػػػ  فصػػػػػػرت  أذكػػػػػػر  دار  الحػػػػػػي   مػػػػػػف إ ض 

 ألسػػػػػػػػػػػرار    ا  وبانػػػػػػػػػػػة  الجػػػػػػػػػػػزع كتمانػػػػػػػػػػػ  

   
 وذكػػػػػػر  ليمػػػػػػى وجيػػػػػػراف العقيػػػػػػ  ونػػػػػػي

 العػػػػػػػريض عمػػػػػػػيكـ بعػػػػػػػض  إ سػػػػػػػرار  راف   

   
ػػػػػػػـ وكػػػػػػػذاأ    كنػػػػػػػي بكاظمػػػػػػػة  عػػػػػػػف دار ك 

 أقػػػػػػػػوؿ  ليمػػػػػػػػى وأنػػػػػػػػتـ عقػػػػػػػػد  إ ضػػػػػػػػمار    

   
كمع أف قصائد الصكف ة في التعيير عف الكجد ا ليي اتسمت بسمة اليمػكض فػي ك يػر 
مػػف تعييراتيػػا كمػػدلكالتيا  حتػػى ال نكػػاد نفػػرؽ بعضػػيا عػػف قصػػائد اليػػزؿ العػػذرؼ؛ إال أف األمػػر 
أح انػػًا ال  كػػاد يثمػػك مػػف كجػػكد قصػػائد كسػػمت يكضػػكح ألفاظيػػا كمقاصػػدىا الصػػررحة المباشػػرة  

 -عػػز كجػػأ-نػػد ايػػف سػػكار فػػي بعػػض قصػػائده  إذ  قػػكؿ م ن ػػًا عمػػى ثالقػػو كمػػف ذلػػؾ مػػا نػػراه ع
 :(3يبصفاتو  معيرًا عف مدػ شكقو لو كلكعة غرامو بو
ػػػػػػػػػػػػػز  ؾ  ت خضػػػػػػػػػػػػػع  األعنػػػػػػػػػػػػػاؽ   ػػػػػػػػػػػػػتؿ  ع   ل ج 

مال ػػػػػػػؾ  تشػػػػػػػخص  األحػػػػػػػداؽ      وا  لػػػػػػػى ج 

   
ػػػػػػػنائ و    يػػػػػػػا مػػػػػػػف ىػػػػػػػو المعنػػػػػػػى الػػػػػػػذ  ل س 

ػػػػػػػػراؽ     ـ  إ ش  ػػػػػػػػل   قمػػػػػػػػب  م ت ػػػػػػػػي   فػػػػػػػػي ك 
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ػػػػػػػػف   ػػػػػػػػئت  فػػػػػػػػػب ف  كػػػػػػػػل  م ول ػػػػػػػػػو  ك   كيػػػػػػػػػ  ش 

ػػػػػو تشػػػػػتاؽ     وح  ؾ  ر  ػػػػػب   نحػػػػػو   فػػػػػي الح 

   
سػػػػػػن ؾ  بيجػػػػػػػة    مػػػػػػا فػػػػػػػي الوجػػػػػػود  ل  يػػػػػػػر  ح 

ػػػػػػػػػػػػػػػاؽ     ػػػػػػػػػػػػػػػفات يا تتأل ػػػػػػػػػػػػػػػو  الع ش   ل ص 

   
ب   ػػػػػػػػػػػػػػرام ي ـ فم قػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػر    غ   حػػػػػػػػػػػػػػاروا ل ف 

 يشػػػػػػػكو الب عػػػػػػػاد  وحاضػػػػػػػر  م شػػػػػػػتاؽ    

   
ه ػػػػػػػػػػػب   قػػػػػػػػػػػد أذاب  فػػػػػػػػػػػ اد  يػػػػػػػػػػػ   ص   يػػػػػػػػػػػا و 

ـ     ػػػػػػػػػػراؽ  حػػػػػػػػػػرُّ ال ػػػػػػػػػػرا مع ػػػػػػػػػػو  م ي   ود 

   
ػػػػػوا حقوقػػػػػؾ فػػػػػي اليػػػػػوا  م ػػػػػ   أضػػػػػاع  س   ك 

ػػػػػػػػػ   الميثػػػػػػػػػاؽ     ف  ثػػػػػػػػػل  حب  ػػػػػػػػػؾ  ي ح   ولم 

   
ك قكؿ أ ضًا معيرًا عف صػبايتو كى امػو يثالقػو كتجػرده عػف أؼ ىػكًػ سػكػ ىػكاه يثالقػو  

  كصػػػالة ذاكػػػرًا صػػػمة العيػػػد الك  قػػػة ير ػػػو مػػػف ثػػػالؿ الشػػػعائر المفركضػػػة عمػػػى المسػػػمـ مػػػف حػػػجأل 
 :(1يكجياد كدعاشأل  كصكأـل   كزكاة كتسي  أل 

تػػػػػػػػػي ـ  دار ؾ  كعب  ػػػػػػػػػي إ ليػػػػػػػػػؾ  ورسػػػػػػػػػ ج   ح 

تػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػع يي والط ػػػػػػػػػػػواؼ  وع مر   وا  ل يػػػػػػػػػػػؾ  س 

   
د  عػػػػػػف ىػػػػػػو ول    ا  بػػػػػػاس  إ حرامػػػػػػي الت جػػػػػػرُّ

تػػػػػػػػػػػػػي    إ ة  ىػػػػػػػػػػػػػواؾ  وعنػػػػػػػػػػػػػد  أمػػػػػػػػػػػػػر ؾ  وقف 

   
ن يـ ػػػػػػػػػد  ا ب  و  ػػػػػػػػػد  جػػػػػػػػػيج  إ ليػػػػػػػػػؾ  أى   وا  ذا الح 

تيف ػػػػػػػػتتؼ  نفسػػػػػػػػي فػػػػػػػػي ى ػػػػػػػػواؾ      عقيػػػػػػػػد 

   
نػػػػػػػػا ػػػػػػػػي  عمػػػػػػػػى الق  ف  فيػػػػػػػػؾ  ح  ا أ  ذ    أبػػػػػػػػد 

 يػػػػػػػػػا م تم فػػػػػػػػػي وعمػػػػػػػػػى الع يػػػػػػػػػود  إ قػػػػػػػػػام تي  

   
ػػػػػػػػػر ه  وأرا ز مػػػػػػػػػاني فػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػتة  بأس 

ػػػػػػػػػؾ  ق بم تػػػػػػػػػي   وت  ونػػػػػػػػػور  وجي  ػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػد   لم 

   
ا ػػػػػػػػػػػػػػػب  ح   وأرا ل سػػػػػػػػػػػػػػػاني ة يػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ  م س 

تي   ػػػػػػبح  سػػػػػػن ؾ  وىػػػػػػي أشػػػػػػرؼ  س  ػػػػػػفات  ح   ب ص 

   
ػػػػػػػػن ؾ إ ن نػػػػػػػػي  س   أىػػػػػػػػد  إ لػػػػػػػػىوزكػػػػػػػػاة  ح 

ػػػػػػػػػػػػداي تي   ػػػػػػػػػػػػف أراد  ى  ػػػػػػػػػػػػة  م   نيػػػػػػػػػػػػج  المحب 

   
ػػػػػػػػة   ـ  إ لػػػػػػػػى ىػػػػػػػػواؾ  م حب   أدعػػػػػػػػو األنػػػػػػػػا

ػػػػػػػػط ػػػػػػػػويى    تيل م  عػػػػػػػػو   ف ي عطػػػػػػػػى إ جابػػػػػػػػة  د 

   
ػػػػػواؾ  فريضػػػػػػة   ػػػػػوـ  عنػػػػػد  عػػػػػف س   والص 

تػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػل  ف طر   والف طػػػػػػػػػر  وصػػػػػػػػػم ؾ  يػػػػػػػػػا م كم  

   
تي قتمػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػديؾ صػػػػػػػػػػبابة    وشػػػػػػػػػػياد 

ػػػػػػػػػػػػذ الي عميػػػػػػػػػػػػؾ  وظيفتػػػػػػػػػػػػي   يػػػػػػػػػػػػاد  ع   وج 

   
  اً ال أحػػػد ينكػػػر عمػػػى الصػػػكف ة ذىػػػاييـ فػػػي محيػػػتيـ أقصػػػى حػػػدكد المعػػػاني لكعػػػًة كى امػػػ

كشػيفًا يثػػالقيـ كشػػدة غػراـ  حبػػًا ك ػػر ف ػػو الجػداؿ  كأقيػػأ لكمػػًا عمػػى أصػحابو المػػك اـ؛ األمػػر الػػذؼ 
دفػػع شػػػعراش الصػػػكف ة لػػػذكر أم ػػػاؿ ىػػػؤالش المػػػك اـ فػػػي قصػػػائدىـ  ميينػػػيف أف لػػػكميـ ال ي نػػػييـ عػػػف 
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قدمًا في التعيير عف غراميـ  فيذا ايف سكار  قكؿ في إحدػ قصائده مثاطبًا الئم و في المضي 
 :(1يمحيتو

ـ   ةئمػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػب   ة ت م ػػػػػػػػػػػػػػػ

ـ    ػػػػػػػػػػػػػم  إ ف  سػػػػػػػػػػػػمعي عنػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػي ص 

   
ػػػػػػػػػػػػػػدنيني المػػػػػػػػػػػػػػتـ  إ لػػػػػػػػػػػػػػى  كيػػػػػػػػػػػػػػ  ي 

ػػػػػػػػػػػي مي   ف  مػػػػػػػػػػػف ش   سػػػػػػػػػػػموة  لػػػػػػػػػػػـ ت ػػػػػػػػػػػد 

   
 :(2يمثاطبًا الذات ا لي ة كذلؾك قكؿ 

ئمػػػػػػػػيف  عمػػػػػػػػى اليػػػػػػػػوا أ أ طيػػػػػػػػع  لػػػػػػػػوـ    الت 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إ ذ   م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ   ا  وأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػون كـ إ ن   ل م 

   
آثر مثاطبًا لك امو قكلو في مكضعأل  أ ضاً 

 :(3ي
مػػػػػػػػػػود  نػػػػػػػػػػار  غرامػػػػػػػػػػي  ةئمػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي خ 

ـ    ػػػػػػػػػػػوا ف  الق  ُ  ل ػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػريض  الم  حػػػػػػػػػػػا  ب م 

   
ـ  إ ذا مػػػػػػػػا ػػػػػػػػف  يعصػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػرا م  ػػػػػػػػت  م   ل س 

ـ    ػػػػػػػػػػػػػو ه  بز مػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػبُّ نح  ػػػػػػػػػػػػػذ ب  الح   ج 

   
ؼ   ػػػػػػول ػػػػػػي  ط ػػػػػػر  مع  والسُّ ػػػػػػبو إ لػػػػػػى الػػػػػػد   يص 

ـ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقا ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذُّ باألس  م  ـ  ي  جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  د  و 

   
صػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػور د  و  ػػػػػػػػػػي أ عػػػػػػػػػػاؼ  م  يػػػػػػػػػػر  أن    غ 

ـ    ت  صػػػػػػػػػػػفو ه  نفػػػػػػػػػػػوس  الم  ئػػػػػػػػػػػػا ر   كػػػػػػػػػػػد 

   
ت مػػػػػػػػػػػ ـ  ك  ػػػػػػػػػػػع   ا  وأ ميػػػػػػػػػػػت  ال ػػػػػػػػػػػرا  فػػػػػػػػػػػت ي 

ـ    ـ  حػػػػػػػػػػػػالي وذاؾ ديػػػػػػػػػػػػف  الك ػػػػػػػػػػػػرا  ل ػػػػػػػػػػػػ

   
كلعأ المتأمأ قكؿ ايف سكار في الييت األثيػر مػف قصػيدتو السػابقة  الحػع شػدة حػرص 

فػي كسمكا ييػا لدػ شعراش الصكف ة  بارزةو   حب  كىذه سمةو المحب الصكفي عمى كتمو غراـ مف 
تعييػػرًا ال يػػدرؾ كنيػػو إال مػػف أحػػاط بػػو إلمامػػًا   قصػػائدىـ بألفاظيػػا كمعانييػػا كطػػرؽ التعييػػر عنيػػا

 كعاشرىـ. تحم   حمقيـ كفيمًا  أك
د كجكد ىذه السمة بػارزًة لػدػ ايػف سػكار فػي قصػائده الكجد ػة  ككنػو كاحػدًا مػف  كمما يؤك 

 :(4يالمتصكفة ىك تكراره كتأكيده في أك ر مف مكضع عمى كتمانو أسرار محيتو لثالقو  إذ  قكؿ
ب  ػػػػػػػػػو   يػػػػػػػػػر  بأسػػػػػػػػػرار  ح  ػػػػػػػػػل  عػػػػػػػػػف غ  خ   وأب 

ـ     ػػػػػػػػػرُّ ـ  ت ك   وي خمػػػػػػػػػي بأسػػػػػػػػػرار  ال ػػػػػػػػػرا
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 :(1يكما  قكؿ
ػػػػػػػػػة  والفتػػػػػػػػػػى  وكت مػػػػػػػػػت  أ سػػػػػػػػػػرار  المحب 

ػػػػػػف    الفتيػػػػػػاف   ذ ك ػػػػػػر   إ ذا     كاتمػػػػػػا كػػػػػػاف   م 

   
 :(2يكقكلو في مكضع آثر مثاطبًا الثال  عز كجأ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رت  أ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعار    بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ س 

 فأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت  بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض  أ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار    

   
 وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمار  

طتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    بتقييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  وا 

   
ذا ما تحد نا عف تكظيذ  الرمز في قصيدة الحب ا ليي لدػ الشاعر ايف سكار؛ فإننا كا 

 مشػػيكرةأل  نالحػػع تكػػرار ايػػف سػػكار فػػي أك ػػر مػػف مكضػػع مػػف مكاضػػع قصػػائد ديكانػػو لرمػػكزأل دارجػػةأل 
لمعام ة  إال أف فيـ مرادىا بات غامضًا عمى أصحاب القراشة السػطح ة العػايرة  ككنيػا تحمػأ فػي 

ج مػػف قارئيػػا اليػػكص كا بحػػار فػػي جكاىرىػػا تنقيبػػًا عػػف كنػػو تحتػػا ني   نا ػػا أعماقيػػا ألفاظػػًا كمعػػا
ـ  بمعػاجميـ ككشػذ النقػاب عػف   دالئميا كمقاصدىا  كالتػي ال يػدركيا إال الصػكفي الحػ  كمػف ألػ

 أساليييـ التعييررة.
مػا اشػتممت عم ػو مػف لكقد لجأ ايف سكار إلى تكظيذ الرمػكز اليزل ػة كالدين ػة كالثمررػة  

 الصكفي  كالتي كانت كسيمتو في التعيير عف ىذا الحب.مفاى ـ الحب ا ليي 
ف أردنػا أف نحصػػر الرمػكز التػػي كظ فيػا ايػػف سػكار فػػي قصػائد الحػػب ا ليػي التػػي  ىػذا كا 

 نظميا في ديكانو؛ فإننا نجدىا تنحصر في المحاكر التال ة:
 :الرمز ال زلي-0

أـل  لعأ مف اليدىي القػكؿ أف لفػع غػزؿ ارتػبط كمفيػكأـل  ػاؽ عػا المػرأة ثمق ػًا  ك كصػذ  بالعش 
 تكل د عف دافع المحبة كالقرب. طي عيو  ناتجو كُثُمق  ًا  كىك 

ذا كاف ىذا ىك مفيكـ المحبة لدػ العام ة مف النػاس؛ فإنػو مفيػكـو  لػدػ  سػطحيو  قاصػرو  كا 
لق متو كمنزلتو التػي كضػع مػف أجميػا  إذ لػـ  سػتثدمو صػاحبو فػي منزلتػو الحق ق ػة  الصكفي فاقدو 

 كالسعادة األيد ة تكمف في سر محبة العيد لرب ِّ   الصكف ة  إذ إف المحبة الحق ق ةمف كجية نظر 
 كأصدقيا كأكفاىا.  كأجمميا كأنقاىا  اليررة كنيأ رضاه  كىي أسمى مراتب المحبة كأرقاىا

                                                           

 (. 568ايف سكار  الديكاف ي ص(1) 
 . 549المرجع الساي   ص(2) 
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 يـكألفػػػاظالعشػػػاؽ كقػػػد عي ػػػر  ايػػػف سػػػكار عػػػف حبػػػو لثالقػػػو فػػػي قصػػػائده بمثتمػػػذ تعػػػايير 
كالكجػد  كالمحبػة كالعشػ   كاليجػر كالكصػأ  كالقػرب كالبعػد  كالحسػف  العذرريف مف م أ: يالشػكؽ 

اسػػتعارىا ايػػف سػػكار مػػف الشػػعراش العػػذرريف تعييػػرًا عػػف مكاجػػده  كالجمػػاؿ كالعػػذؿ...(  كىػػي رمػػكزو 
 -زرنػػػب -الصػػػكف  ة  كشػػػكقو الػػػدائـ لمكصػػػأ بالػػػذات ا لي ػػػة  فكػػػاف يكظػػػذ مػػػ اًل األسػػػماش: يليمػػػى

 لمتعيير عف الجماؿ ا ليي. ىند...(-ُسعدػ -سعاد
تو الرق قة يليمى(  معي رًا فييػا عػف الجمػاؿ ا ليػي بػالرمز يليمػى(  قكؿ ايف سكار في غزلي  

 :(1يمؤ رًا المكت عمى اليجر
 ىػػػػػػػػػل  عيػػػػػػػػػد  ليمػػػػػػػػػى بالك ثيػػػػػػػػػب  عائػػػػػػػػػد  

ـ  جسػػػػػػػمي عائػػػػػػػد     ػػػػػػػق يػػػػػػػا ل س  ـ  ط يف   أ

   
ػػػػػػػػفات يا  حػػػػػػػػوراء  حػػػػػػػػار  العقػػػػػػػػل  فػػػػػػػػي ص 

ػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػد   ليػػػػػػػػػا الجمػػػػػػػػػاؿ  عاش   وحاس 

   
 فكػػػػػػػػػػػلُّ عضػػػػػػػػػػػو  فيػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػدر  طػػػػػػػػػػػال ع  

طػػػػػػػ   فيػػػػػػػو غ صػػػػػػػف  مائػػػػػػػد      وكػػػػػػػلُّ ع 

   
ػػػػػػػػػػػبر  نػػػػػػػػػػػاق ص   سػػػػػػػػػػػف  ص  يػػػػػػػػػػػا وح   فع طف 

ػػػػػػػػػد  زائ ػػػػػػػػػد     ج  سػػػػػػػػػن يا وفػػػػػػػػػر   و   وح 

   
ت  عقيػػػػػػػػػػػػػب  وصػػػػػػػػػػػػػم يا كأن مػػػػػػػػػػػػػا  صػػػػػػػػػػػػػد 

 أيام يػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى النقػػػػػػػػػػا مصػػػػػػػػػػاي د    

   
يػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػف  التػػػػػػػػػي أحجُّ س   يػػػػػػػػػا كعبػػػػػػػػػة  الح 

 واف ػػػػػػػػػػػد  فػػػػػػػػػػػ اد  م ضػػػػػػػػػػػناؾ  عميػػػػػػػػػػػؾ    

   
تػػػػػػي ػػػػػػقت  فػػػػػػي اليػػػػػػوا إ ليػػػػػػؾ  م يج   قػػػػػػد س 

د     مػػػػػػػػػػػع  ل  رامػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػاى  ـ  د   والػػػػػػػػػػػد 

   
 وط فػػػػػػػػػت  فػػػػػػػػػي م  نػػػػػػػػػاؾ  حت ػػػػػػػػػى مم نػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػد     سػػػػػػػػوـ  والمعاى  ػػػػػػػػؾ  الرُّ  مػػػػػػػػف أرض 

   
ػػػػػػوا  فػػػػػػ   الي  ػػػػػػر  فيػػػػػػؾ  عػػػػػػف ح  ـ  أ ق ص    ولػػػػػػ

ػػػػػػػد     ػػػػػػػف ي عاى  ػػػػػػػف يحفػػػػػػػ   م   والحػػػػػػػرُّ م 

   
ػػػػػػػػػػػػػػع  جمػػػػػػػػػػػػػػع  شػػػػػػػػػػػػػػمم نا  وري مػػػػػػػػػػػػػػا يجم 

 وتصػػػػػػػػػفو عنػػػػػػػػػدؾ  المػػػػػػػػػوار د  ب كػػػػػػػػػـ   

   
م مػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػى (2يوع  ن   نقضػػػػػػػػػػػػي م نانػػػػػػػػػػػػا ب م 

ػػػػػػػد      و ينقضػػػػػػي مػػػػػػػف وصػػػػػػم ؾ المواع 

   
ـ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيادة  أو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيك  ة ف م 

د     ػػػػػػػػػػواى  ػػػػػػػػػػا ش   عم ػػػػػػػػػػي  فييػػػػػػػػػػا ب الر  ض 

   
لقد يدأ ايف سكار قصيدتو السابقة متسائاًل عف عيد ليمى كط فيا الذؼ بات يؤرقو كركىف 

متمن ػًا لتمػؾ المحظػة كذلػؾ العيػد بػالعكدة كالرجػكع   ػـ  سػتعرض   كحبػًا لمقائيػا  جسمو تفكيػرًا ييػا
صفاتيا الجمال ة التي حار العقأ تفكرًا ييا كبات الجماؿ حاسدًا ليػا  األمػر الػذؼ أكدع فػي نفػس 

                                                           

 (. 389ايف سكار  الديكاف يص (1)
م نا(. (2)  ىكذا ُكتيت في الديكاف  كالصكاب يكع 
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كفرط كجده انييارًا بحسنيا كشكقًا لمقائيا  كاصفًا ىجرىا لو بعد الكصأ   ـ   الشاعر نقص صيره
أ بحدي ػػػو مثاطبػػػًا الكعبػػػة المشػػػرفة ذات الحسػػػف كالييػػػاش  ممتقػػػى الحجػػػيج الكافػػػديف مػػػف كػػػأ ينتقػػػ

كحػػدب  ميينػػًا ليػػا مػػدػ شػػكقو الػػذؼ سػػاؽ مػػف أجمػػو ميجتػػو ليػػا  كبػػات دمػػو شػػاىدًا عمػػى  صػػكبأل 
ر عف حبو ليا كحفظػو  صدؽ غرامو ييا  حتى مم ت ك رة طكافو الييت الرسكـُ كالمعاىد  فمـ  قص 

 عيا  متمن ًا اجتماع شممو ييا مؤ رًا المكت عمى اليجر.لعيد محيتو م
 :(1يك قكؿ ايف سكار في إحدػ مقطكعاتو

 إ ذا ف ك ػػػػػػػػػػػػػػرت  فػػػػػػػػػػػػػػي أفعػػػػػػػػػػػػػػاؿ  ل يمػػػػػػػػػػػػػػى

ػػػػػػػذ ر     ػػػػػػػب   ع   ت ضػػػػػػػاي    فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ  الح 

   
ػػػػػػػػػػػػػػر    ؽ  س  ػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػة  ص   ولكػػػػػػػػػػػػػػف  لمم حب 

ػػػػػػػػػػػر        ب ػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػب ب  ت مم ػػػػػػػػػػػؾ  كػػػػػػػػػػػل  س 

   
 :(2ييزرنب( في إحدػ قصائده لمتعيير عف الجماؿ ا ليي مكظفًا الرمز   اً كقاؿ أ ض

ـ   ػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػرؽ  بػػػػػػػػػػػػػػػدا أـ زينػػػػػػػػػػػػػػػب  تتبس 

ػػػػػػػب ت ضػػػػػػػرـ  م ػػػػػػػأـ نارىػػػػػػػا ب      وا المحص 

   
ة   ػػػػػػػػػػتء   يػػػػػػػػػػا راحػػػػػػػػػػت  لػػػػػػػػػػبس اليجيػػػػػػػػػػر  م 

ـ     ػػػػػػػػراب  ويكػػػػػػػػت  عجػػػػػػػػتف  يظيػػػػػػػػر ه  الس 

   
ػػػػػػػػػػػػػز ت    فعػػػػػػػػػػػػػج   ال ػػػػػػػػػػػػػوير   بأبيػػػػػػػػػػػػػؾ  إ ف ج 

ػػػػػػة  خي مػػػػػػوا    عمػػػػػػى قػػػػػػوـ  بم نعػػػػػػرج  الثني 

   
ـ  مػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػازح   ػػػػػػػػػػتـ  عمػػػػػػػػػػيي   واقػػػػػػػػػػر  الس 

ـ     ػػػػػػػػة  عػػػػػػػػني   يشػػػػػػػػتاؽ  أف ي قػػػػػػػػرا الت حي 

   
ػػػػػػػػػػاكيف  طػػػػػػػػػػوؿ  تباعػػػػػػػػػػد   أأحب تػػػػػػػػػػي الش 

ـ     ػػػػػػػػدني  مػػػػػػػػنك  ىر  ي   صػػػػػػػػبر ا لعػػػػػػػػل  الػػػػػػػػد 

   
ـ ػػػػػػػػػػي سأقصػػػػػػػػػػد  فػػػػػػػػػػي دنػػػػػػػػػػو   مػػػػػػػػػػزار ك   إ ن  

ه  ة ي حػػػػػػػػػػرـ   ى  مػػػػػػػػػػول   ػػػػػػػػػػل  جػػػػػػػػػػود   م  م  

   
 ي جػػػػػػود  عمػػػػػػػى الخصاصػػػػػػة  والعنػػػػػػػا ى  مػػػػػػول

ـ      والجػػػػػػود  مػػػػػػا أ سػػػػػػدا الجػػػػػػواد  الم عػػػػػػد

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    ذا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطر  كالمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفي   وىم 

ـ     ػػػػػػداىا األ نجػػػػػػ ػػػػػػر  عػػػػػػف م   عميػػػػػػا يقص  

   
ػػػػػػػػػػػػػحاب  بكف  ػػػػػػػػػػػػػو ولري مػػػػػػػػػػػػػا  يحكػػػػػػػػػػػػػي الس 

ـ     ػػػػػػػػػو ة تسػػػػػػػػػأ ػػػػػػػػػحاب  وكفُّ ـ  الس   سػػػػػػػػػئ

   
 

 :(3يمشيرًا إلى الجماؿ ا ليي فييا الرمكزيُسعدػ كزرنب كُعمك ة( كظ ذك قكؿ في قصيدتو التي 
ػػػػػػف أرض  ن جػػػػػػد   ػػػػػػبا م  ػػػػػػرا ن شػػػػػػر  الص   س 

ػػػػػػػػد     ج  ػػػػػػػػوؽ  وو  ػػػػػػػػل  ذ  ش  ػػػػػػػػكر  ك   فأس 

   
ػػػػػػػػػع دا ػػػػػػػػػف أطػػػػػػػػػتؿ  س  ؽ  م  ػػػػػػػػػر   وةح  الب 

ػػػػػػػػػعد    ـ  س  وا ر  ب ػػػػػػػػد   فػػػػػػػػأيقف  خػػػػػػػػاط 
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ا ػػػػػػػػد  ش  ػػػػػػػػ   ر  ػػػػػػػػديم ي  ان يضػػػػػػػػا بػػػػػػػػي نم   ن 

ػػػػػػػػد      ـ  ج  ػػػػػػػػ ا كػػػػػػػػي نفػػػػػػػػوز  ب ع ظ  ػػػػػػػػد   وج 

   
ت  أمػػػػػػػػػػػػارات  الت ػػػػػػػػػػػػداني  فقػػػػػػػػػػػد ظ يػػػػػػػػػػػػر 

 زينػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػر  و عػػػػػػػػػد  وزارت    

   
يػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى األكػػػػػػػػػواف  نػػػػػػػػػور ا ـ  ت ر   أل ػػػػػػػػػ

حػػػػػػػات  نػػػػػػػد      ػػػػػػػبا نف   وفػػػػػػػي ط ػػػػػػػي   الص 

   
ػػػػػػػػػػػػػوقي يػػػػػػػػػػػػػراف  ش  ىا ن  ػػػػػػػػػػػػػد  د  بع   أت بػػػػػػػػػػػػػر 

د    ػػػػػػػر   وىػػػػػػػذا ن شػػػػػػػر ىا فػػػػػػػي ط ػػػػػػػي   ب 

   
ػػػػػػػوة  عػػػػػػػف وجػػػػػػػود  م  ػػػػػػػب   ع  ػػػػػػػم وت  ب ح   س 

قػػػػػػػػػد    ىػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبب ا ل ف   فكػػػػػػػػػاف  وجود 

   
ػػػػػػػػف  ىواىػػػػػػػػا قمػػػػػػػػي م  قػػػػػػػػاؿ  ع  ػػػػػػػػل  ع   وح 

شػػػػػد     فصػػػػػار  ب يػػػػػا ضػػػػػتلي عػػػػػيف  ر 

   
صػػػػػػػػػل   ر  ق ػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف  و   فم سػػػػػػػػػت  م ف 

 وى جػػػػػػػػػػػػػػػػراف  وتقريػػػػػػػػػػػػػػػػب  وب عػػػػػػػػػػػػػػػػد    

   
 يالظيػػي( رمػػزًا لمتعييػػر عػػف الجمػػاؿ ا ليػػي أثػػرػ  فػػي قصػػيدةأل ركظػػذ ايػػف سػػكار ك  ىػػذا  

ميينػػػًا مػػػدػ كجػػػده الػػػذؼ بػػػات ال ُيػػػدرؾ بالق ػػػاس  كجسػػػمو الػػػذؼ أصػػػايتو األسػػػقاـ انشػػػيااًل يػػػذاؾ 
 :(1ي قكؿ إذ الجماؿ 

ت  إ لػػػػػػػػي  كاسػػػػػػػػي  لحاظ ػػػػػػػػؾ  إ ف نظػػػػػػػػر 

ػػػػػػػػػػؾ ة يػػػػػػػػػػزاؿ  عمػػػػػػػػػػي  قاسػػػػػػػػػػي    وقمب 

   
 وأنػػػػػػػػػت  حقيقػػػػػػػػػة  األكػػػػػػػػػواف  عنػػػػػػػػػد 

ـ  التبػػػػػػػػػػػاس     ػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػؾ   وة و ى 

   
ػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػتة  وة نيػػػػػػػػػػػار    أيػػػػػػػػػػػا ظ ب 

 الن يػػػػػػار بػػػػػػت شػػػػػػماس   ويػػػػػػا شػػػػػػمس    

   
 إ ليػػػػػػػػؾ  ت ػػػػػػػػوجُّيي فػػػػػػػػي كػػػػػػػػل   شػػػػػػػػيء  

ؾ     ػػػػػػػػدر   بالقيػػػػػػػػاس  فوجػػػػػػػػد  لػػػػػػػػيس ي 

   
قػػػػػػاد  ريػػػػػػت  طرفػػػػػػي مػػػػػػف ر   لػػػػػػئف أ ع 

ـ  كاسػػػػػػػي    فجسػػػػػػػمي فيػػػػػػػؾ باألسػػػػػػػقا

   
 ولسػػػػػػت  أظػػػػػػلُّ فػػػػػػي ظممػػػػػػاء قصػػػػػػد 

 ومػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػوار  طمعت ػػػػػػػػػؾ  اقتباسػػػػػػػػػي  

   
ُأ  رسالًة لالئم و عمى حبػو ىػذا بػأف يجتنيػكا مالمػو  فيػك صػعب المػراس  مؤكػدًا  ـ يكصِّ

النػاس يػذلؾ اليػكػ  كرجػرؼ ذكػره فػي محيتػو  عمى رضػاه بميمػو كاثت ػاره  متشػرفًا بػأف ُ عػرؼ يػيف
 :   (2ي  إذ  قكؿتمؾ عمى كأ لسافأل 

ػػػػػػػػف  لحػػػػػػػػ   عينيػػػػػػػػو سػػػػػػػػياـ    فيػػػػػػػػا م 

يػػػػػػا فػػػػػػي القمػػػػػػب  سػػػػػػي    ومػػػػػػف لجراح 

   
ػػػػػػف  راح مػػػػػػف نعمػػػػػػاه قسػػػػػػمي  ويػػػػػػا م 

ضػػػػػػػػػني رجػػػػػػػػػاه بعػػػػػػػػػد ياسػػػػػػػػػي    وعو 
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ػػػػػف  قػػػػػد حمػػػػػى بال صػػػػػف  نػػػػػور ا  ويػػػػػا م 

د  وجنت ػػػػػػػػػػػػػػو  بػػػػػػػػػػػػػػ س     ر  ػػػػػػػػػػػػػػي ج  و   وس 

   
ػػػػػػػػػػروا   المػػػػػػػػػػو اـ يجتنبػػػػػػػػػػوا متمػػػػػػػػػػيم 

ن  ي فػػػػػي اليػػػػػوا صػػػػػعب  المػػػػػراس      فػػػػػب 

   
م ػػػػػػػوؿ    رضػػػػػػػيت  بػػػػػػػأ ف  أ ميػػػػػػػل  إ لػػػػػػػى م 

 وأليػػػػػػػج  مػػػػػػػا حييػػػػػػػت  بػػػػػػػذكر نػػػػػػػاس    

   
سػػػػػاب  الحػػػػػب   ذكػػػػػر    ويجػػػػػر   فػػػػػي ح 

 وأ عػػػػػػرؼ  بػػػػػػاليوا مػػػػػػف بػػػػػػيف نػػػػػػاس    

   
 :الرمز الديني-7

  ...كمكة كالكعبة كالبق عاز ككاظمة الحجككىك ما ُيرمز بو إلى األماكف المقد سة  
كالتي حيف  ستثدميا الصكفي في شػعره ال  قصػد ييػا ذاتيػا  إنمػا يرمػز مػف ثالليػا إلػى التعييػر 

 المنزلػةبشكقو كحنينو كتقييمو لتمػؾ األمػاكف ذات  -عز كجأ-عف مدػ حب و كلكعة شكقو لثالقو 
 العال ة كالقدس ة اليال ة ...

لرمكز في قصػائده الكجد ػة التػي نظميػا فػي الحػب كقد أك ر ايف سكار مف تكظيذ تمؾ ا
 :(1يا ليي  فنراه عمى سييأ الم اؿ  قكؿ

جػػػػػػػػاز  ُّ أق بم ػػػػػػػػت   ػػػػػػػػب  الح  ك  ػػػػػػػػل  الر   إ ذا أقب 

ػػػػػب     ػػػػػل   جان  ػػػػػوؽ  مػػػػػف ك   إ ل ػػػػػي  دواعػػػػػي الش 

   
ى ـ ػػػػػػػد  ا ن حػػػػػػػو  ق ص   وراح  ف ػػػػػػػ اد  سػػػػػػػائق 

كائػػػػػػػػػػػب   ا  وف ػػػػػػػػػػػر    حنينػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػائق    ل مر 

   
ػػػػػػػػد   تيمعاى  و  ػػػػػػػػب  ؿ  ص  نػػػػػػػػز   أحبػػػػػػػػابي وم 

ت ػػػػػػػػػػػػػػػػع  أترابػػػػػػػػػػػػػػػػي ودار  حبػػػػػػػػػػػػػػػػائبي    وم ر 

   
ػػػػػػػػػ ُّ الواف ػػػػػػػػػدوف ر كػػػػػػػػػاب ي ـ يػػػػػػػػػث  ي ح   ب ح 

يػػػػػػػػػل  الرغائػػػػػػػػػب     ظ ػػػػػػػػػوف  بػػػػػػػػػالزُّل فى ون   وي ح 

   
 : (2ي ـ يدعك ايف سكار لتمؾ األماكف بالسق ا قائالً 

 سػػػػػػػقى ق  ىاتيػػػػػػػؾ  األبػػػػػػػاط    ري يػػػػػػػا

ػػػػػػوب  السػػػػػػحائب    أجيػػػػػػاد   وجػػػػػػاد  عمػػػػػػى     ص 

   
م ى ػػػػػػػػر  بػػػػػػػػالم ع  ه وحب  ػػػػػػػػرود   الرييػػػػػػػػع  ب 

ػػػػػػػػػػػا    ي  ػػػػػػػػػػػداء   وح  ػػػػػػػػػػػواك ب    ك   بػػػػػػػػػػػال  يوث  الس 

   
لمحـر كالصػفا كالمػركة  متمن ػًا كجػكده مػع الحجػيج  حالو التي ُحرمت النكـ تشكقاً  ك صذ

كالسػعي كالتمي ػة كالتقائػو   في ركييـ أ ناش سيرىـ قاصديف الد ار الحجازرة  حيث الطػكاؼ بالييػت
 :(3يكرم و الجمرات  إذ  قكؿ  كمركره بعرفات  بمنى
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ػػػػرا شػػػػوقح   ػػػػرـ  الػػػػذ  ا  ر مػػػػت  الك   إ لػػػػى الح 

ػػػػػػػػػب     ػػػػػػػػػاج  ب حػػػػػػػػػر  الم واى  ج  ػػػػػػػػػر د  الح   بػػػػػػػػػو ي 

   
ػػػػفى تي وأص  و  ػػػػب  ػػػػفا شػػػػوقي إ ليػػػػو  وص   الص 

ت  مشػػػػػػػار يي   و ة  الع ميػػػػػػػاء  مػػػػػػػر  ػػػػػػػر   إ لػػػػػػػى الم 

   
ؽ  اليمػػػػػػػػان يُّ ل وعػػػػػػػػة  وىػػػػػػػػاج  ل ػػػػػػػػي   ػػػػػػػػر   الب 

ؽ  بػػػػػػػػيف الحشػػػػػػػػا والت رائػػػػػػػػب     ػػػػػػػػر   ليػػػػػػػػا ح 

   
ت   ػػػػػػػػػر  بػػػػػػػػػوؿ  إ ذا س  نػػػػػػػػػد  ق بػػػػػػػػػوؿ  ل م ق   وع 

يػػػػػػػػػار  الحبائػػػػػػػػػب      إ ل ػػػػػػػػػي  ب ن شػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػف د 

   
جػػػػػاز    سػػػػػائر   ػػػػػب  الح  ك   متػػػػػى أنػػػػػا فػػػػػي الر 

ػػػػػػػدا النجائػػػػػػػب     ػػػػػػػاج  إ ح  ج  ػػػػػػػثُّ مػػػػػػػع الح   أح 

   
ػػػػػػػػػػب    بالبيػػػػػػػػػػت  الم عت ػػػػػػػػػػ   طائ  وأ    ا  فػػػػػػػػػػص 

 وأ در ؾ  بالم سػػػػػػػػػػػػعى السػػػػػػػػػػػػعيد  مطػػػػػػػػػػػػال بي  

   
ػػػػػػػتور  السػػػػػػػود  لػػػػػػػي كعبػػػػػػػة    وت جمػػػػػػػو السُّ

ػػػػب     ر  تجم ػػػػى فػػػػي ظػػػػتـ ال ياى  ػػػػد  ب   الر  ضػػػػا ك 

   
ي    قػػػى الم نػػػى واألمػػػف  بػػػالخ  نػػػى   وأل  ػػػف م   م 

ػػػػػػب      ويػػػػػػأم ف  خػػػػػػوفي مػػػػػػف جميػػػػػػع  الم عاط 

   
فػػػػات   ػػػػف وفػػػػي عر  صػػػػد  نحػػػػو  م   أعػػػػر ؼ  الق 

م  ػػػػػػػػو     مػػػػػػػػدود  أل قيػػػػػػػػت  جػػػػػػػػان بيإ لػػػػػػػػى ظ   الم 

   
ت ػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػار  وأغ  مػػػػػػػػػي ذنػػػػػػػػػويي بالج   وأر 

 وقػػػػد ف ػػػػزت  مػػػػف قصػػػػد  بأسػػػػنى المػػػػ ر ب    

   
 :(1يقو لمنيي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مصم ًا عم و ـ يذكر تشك  

ػػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػػمي   محم   وأصػػػػػػػػػػػر ؼ  نحػػػػػػػػػػػو الياش 

ػػػػػػب     كائػػػػػػب  شػػػػػػوقي فػػػػػػي ح شاشػػػػػػة  راغ   ر 

   
ػػػػػػػػػي  د  السػػػػػػػػػادات    والن بػػػػػػػػػأ  الػػػػػػػػػذ إ لػػػػػػػػػى س 

ت  أىػػػػػػل  الع صػػػػػػور  الػػػػػػذ واى ب     ػػػػػػر   بػػػػػػو ب ش 

   
ؽ    عم يػػػػػػػػػػػػو  صػػػػػػػػػػػػتة  ق  مػػػػػػػػػػػػاذر  شػػػػػػػػػػػػار 

و  الم شػػػػػػػار ب     ػػػػػػف   ومػػػػػػا ورد  الظ ػػػػػػاموف  ص 

   
حاجػػة كػػأ  أف  قضػػيكقػػد دعػػاه  -عػػز كجػػأ-كرثػػتـ ايػػف سػػكار قصػػيدتو متمن ػػًا مػػف و 

صػب  فييػا محسػكدًا عمػى مػا تحصػمو مػف مكاسػب  بالحـر يزرارة ييتو زرارًة   متعم أل  متشكؽأل  ميرأـل 
  :(2يقائالً 

ـ   ضػػػػػػػػػي لبانػػػػػػػػػة  م  ػػػػػػػػػر   عسػػػػػػػػػى ق أف  يق 

ػػػػػػػب      في صػػػػػػػب    م   بوطػػػػػػػا  ب خيػػػػػػػر  المكاس 

   
ه ػػػػػػػػػػراد  ا م  م ػػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػػر حمف  عبػػػػػػػػػػد  ـ  ب  ػػػػػػػػػػ  ف ك 

 وأدرؾ  مػػػػػػػػا يرجػػػػػػػػو لػػػػػػػػو كػػػػػػػػلُّ طال ػػػػػػػػب    

   
أثرػ مفصحًا عف كجده  كحنينو كشكقو ألرض الحجاز كمف ييا  ًا في قصيدةأل كقاؿ أ ض

 :(3يمف أحبة  داع ًا ليا بالسق ا
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ػػػػػػػػف ب يػػػػػػػػا ػػػػػػػػفُّ إ لػػػػػػػػى أرض الحجػػػػػػػػاز وم   أح 

ػػػػػػػو     ػػػػػػػب   غػػػػػػػاب  عنػػػػػػػو حبيب   حنػػػػػػػيف  م ح 

   
 وأشػػػػػػػػػػػػتاق يا شػػػػػػػػػػػػوؽ  العميػػػػػػػػػػػػل  ل ب رئػػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػو     ػػػػػػػػػل  طبيب  ػػػػػػػػػل   سػػػػػػػػػيو وم   وقػػػػػػػػػد  ك 

   
ػػػػػػػػة   اسػػػػػػػػقى ق  مػػػػػػػػف ب طحػػػػػػػػاء  مك   م عيػػػػػػػػد 

ػػػػػػػو      يطػػػػػػػوؿ  مػػػػػػػف الم شػػػػػػػتاؽ  فيػػػػػػػو نحيب 

   
ػػػػػػػػػػػػػا بياتيػػػػػػػػػػػػػؾ  األبػػػػػػػػػػػػػاط    كعبػػػػػػػػػػػػػة   ي   وح 

ػػػػػػػػػػػو     ػػػػػػػػػػػ ُّ ذنوب  يػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػد  ت ح   إ ذا حج 

   
كقػػد مػػف  عم ػػو  شػػكقو لمصػػفا  متمن ػػًا كجػػكده مػػع الحجػػيج فػػي ركػػييـ مػػدػُ عػػرب عػػف  ػػـ 
 :(1ي قضي لو حاجتو كمناه بمشيئة و أميره يدستكرأل 

ػػػػػػػػػفا ودُّ قمبػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػفا وت ضػػػػػػػػػاعف ت  ص   ل مص 

م  ػػػػػػػػػو  أشػػػػػػػػػواق و ووصػػػػػػػػػيب و      إ لػػػػػػػػػى ظ 

   
جػػػػػاز     سػػػػػاب    كػػػػػب  الح   متػػػػػى أنػػػػػا فػػػػػي الر 

نػػػػائي ركوب ػػػػو      عمػػػػى جمػػػػل  يقضػػػػي م 

   
ؿ  ق  عمػػػػػػػػػػػػػر ه  ل عػػػػػػػػػػػػػل  أميػػػػػػػػػػػػػر  ط ػػػػػػػػػػػػػو 

ػػػػػػػػػػػػػػو     ػػػػػػػػػػػػػػو ف ي جيب   وةزاؿ  يػػػػػػػػػػػػػػدعو ري 

   
نػػػػػػػػى ػػػػػػػػي ب ػػػػػػػػو الم  سػػػػػػػػتور  أ قض  ػػػػػػػػفُّ بد   ي م 

ػػػػػػػػػو   ا  ويقضػػػػػػػػػي  ري  ػػػػػػػػػي م أريػػػػػػػػػ    وي ثيب 

   
 :الرمز الخمر  -6

  فػي تعييػره عػػف مػدػ حب ػو لثالقػػو رمػزاً  اليزل ػػاتمػف  تثػذا قػػد الصػكفي الشػاعرإذا كػاف 
 .الحبىذا  نشكة عف لمتعيير فإنو اتثذ مف الثمررات رمزًا آثر؛
فػػي الثمػػرة ا لي ػػة  كسػػكؼ  قتصػػر الباحػػث فػػي ىػػذا قصػػائد ة كقػػد نظػػـ ايػػف سػػكار عػػد  

 بعضيا  نظرًا لك رتيا  كلضي  المجاؿ.المقاـ عمى ذكر 
كألطافػو  -عػز كجػأ- قكؿ ايف سكار في حبو ا ليي  ذاكػرًا مػدػ تػأ ير أكصػاؼ المػكلى

 :(2يعمى عشاقو  مكظفًا الرمز الثمرؼ 
بػػػػػػػػػػػػػت  أوصػػػػػػػػػػػػػاف و  إ ن صػػػػػػػػػػػػػاف و  قػػػػػػػػػػػػػد أوج 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت  بع ط ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أعطاف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو    وبش 

   
ػػػػػػػػػػػػػري يا ػػػػػػػػػػػػػكر  قبػػػػػػػػػػػػػل  ش  رت نا السُّ ػػػػػػػػػػػػػك   وأس 

ػػػػػػػػػػػا رنػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف    ف ػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػتف ولم   طر 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع نا تم طُّفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا  وكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ة ي وس 

را ألطاف ػػػػػػػػػو   ت  كػػػػػػػػػل  الػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػف غمػػػػػػػػػر   م 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػاق و ه ع ش  سػػػػػػػػػػػػػػػف  جنػػػػػػػػػػػػػػػد   مميػػػػػػػػػػػػػػػؾ  ح 

ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أطراف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ب ط ر   م حمي 

   
ػػػػػػػػػو   سػػػػػػػػػف  وجي  ب  ػػػػػػػػػػػػو تتف ػػػػػػػػػػػػو نشػػػػػػػػػواف مػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػأل   ح   يحمػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي ح 
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 :(1ي  ثمرؼ اً أ ض كقاؿ

ـ   ػػػػػػػػػػػػػػػك رت  ب خمػػػػػػػػػػػػػػػر  ىػػػػػػػػػػػػػػػواك   األرواح  س 

يا األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاع  رت  ب ش   فت نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

   
ـ  أرواح  أريػػػػػػػػاب  اليػػػػػػػػوا  ػػػػػػػػ ػػػػػػػػف ل ي   يػػػػػػػػا م 

ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ؼ  راح     ـ  أل   وى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   
ـ  معنػػػػػػػػػػى  لػػػػػػػػػػو  ي شػػػػػػػػػػتاق ك ـ مػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػت 

ـ ترتػػػػػػػػػػػػػػاح     ك   وكػػػػػػػػػػػػػػذا المعػػػػػػػػػػػػػػاني نحػػػػػػػػػػػػػػو 

   
ـ   ػػػػػػػواك ـ م ظم ػػػػػػػ  وصػػػػػػػباح  مػػػػػػػف ي يػػػػػػػوا س 

ػػػػػػػػػػػػػػػباح      وظ ػػػػػػػػػػػػػػػتـ  مػػػػػػػػػػػػػػػف تي مت مػػػػػػػػػػػػػػػوه  ص 

   
ـ  والكػػػػػػػػػػػػوف   ـ  ب يػػػػػػػػػػػػواك   أصػػػػػػػػػػػػدؽ  م  ػػػػػػػػػػػػر 

واح     ـ ور  ك  ون نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو غ 

   
عػػف  -عػز كجػػأ–لقػد اسػػتيأ ايػف سػػكار ثمررتػػو السػابقة يػػذكره لمثمػر  مفصػػحًا لممػػكلى          

مػػدػ حػػب األركاح لػػو كتعمقيػػا بػػو  إذ باتػػت سػػكرػ يثمػػر ىػػكاه  مشػػتاقًة لنػػكر سػػناه  كريػػيف ايػػف 
فكػرًا بييػر و بػالمظمـ الحالػؾ  يينمػا مػف تعمػ  فكػره كحبػػو سػكار حػاؿ مػف تعمػ  حبػًا كشػيأ بالػو 

 يثالقو فقد أضحى إظالمو صباح  كسار في طرر  النكر كاليدا ة.
آثر  كالذؼ  سكر في محيتو كػأ عاشػ  تعمػ  قمبػو  إنو ثمر الحب ا ليي المميز عف أؼ ثمرأل 

بػػػا  فأضػػػحى ذكػػػره مالزمػػػًا لػػػو كبالػػػو مشػػػيكاًل عػػػف سػػػكاه  متفكػػػرًا فػػػي جمالػػػو كعظػػػ ـ أكصػػػافو  
          :(2ي قكؿ

ػػػف  غػػػدا فػػػي جمالػػػو  غايػػػة  ال ايػػػات    يػػػا م 

ػػػػف  يعػػػػيش  م حبػػػػا      دوف وصػػػػم و  مػػػػات   وم 

   
ػػػػػػػدير  بػػػػػػػذكر ؾ  بيننػػػػػػػا   الكاسػػػػػػػات  بتنػػػػػػػا ن 

 كػػػػػأ ف  وصػػػػػ   جمالػػػػػؾ خمػػػػػرة  الحانػػػػػات    

   
 :(3ياً كقاؿ أ ض

 سػػػػػػػػػػػػرا بحب  ػػػػػػػػػػػػؾ م مػػػػػػػػػػػػور  ومعمػػػػػػػػػػػػور

 والقمػػػػػػب عنػػػػػػدؾ مأسػػػػػػور  ومسػػػػػػرور    

   
ػػػػػػػػدير  عمػػػػػػػػي  الػػػػػػػػراح  نػػػػػػػػاظر ه    يػػػػػػػػا مػػػػػػػػف ي 

ػػػػػػػؾ باألشػػػػػػػواؽ  مخمػػػػػػػور      سػػػػػػػكراف حب 

   
 كػػػػف  كيػػػػ  شػػػػئت  فمػػػػف قطػػػػع ومػػػػف صػػػػمة  

 فأنػػػت  عنػػػد  عمػػػى مػػػا كػػػاف  مشػػػكور    

   
 شػػػػػريت  فػػػػػاروؽ  خمػػػػػر  الحػػػػػب   يػػػػػا أممػػػػػي

ـ   فػػػػػػػػػراؽ  فػػػػػػػػػي  تػػػػػػػػػأثير     ػػػػػػػػػ  فمػػػػػػػػػا لس 

   

                                                           

 (.  523ص -522( ايف سكار  الديكاف يص(1
 .  652المرجع الساي   ص(2) 
 .  266المرجع نفسو  ص(3) 
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-بعينيػػػا  م ػػػأ: ي السػػػكر الحػػػع فػػػي القصػػػائد السػػػابقة التػػػي أكردناىػػػا تكػػػرار ايػػػف سػػػكار أللفػػػاظأل  ُ 
 شر يا ...(  -الراح -الحاف -مثمكر-ثمر ىكاكـ -نشكاف-سكراف-أسكرتنا-سكرت

ر عف مدػ حبو ككامأ عشقو لثالقو  كذلؾ كما ىي عػادة استثدميا ايف سكار لمتعيي كىي ألفاظو 
 شعراش الصكف ة في نظميـ لقصائدىـ الكجد ة.
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 :ا : ال زؿلثثا
 يـبعضػػ ػػة بعػػد الحػػب ا ليػػي؛ لػػذلؾ أطمػػ   ػػأتي اليػػزؿ لػػدػ ايػػف سػػكار فػػي المرتبػػة ال ان

إف أك ػر نظمػو    إذ(2ي"الصػكفيالشػاعر "  كبعضػيـ أطمػ  عم ػو (1ي"شاعر اليزؿ"عمى ايف سكار 
يػدأ ح اتػو  -بػالرجكع لنشػأتوك -ال ننسػى أف ايػف سػكار كانو جاش عمى ىذيف اليرضيف  كما في دي

 غارقًا في ليكه كمجكنو  ميأ إلى التيزؿ بالنساش   ـ ش  طررقو نحك الصكف ة كالزىد.
  قػػكؿ ايػػف سػػكار متيػػزاًل بمحيك تػػو يمػػي( التػػي أسػػرت قمبػػو حبػػًا  كقػػد شػػيييا بػػأن ى اليػػزاؿ

 :(3يالتي جاكزت حباؿ الصيد طم قًة حرة
 يػػػػػػا ظبيػػػػػػة  األ نػػػػػػس  قػػػػػػد جػػػػػػاوزت  أ شػػػػػػراك ي

 طميقػػػػػػػػػػػػة  وفػػػػػػػػػػػػ اد  بعػػػػػػػػػػػػض  أسػػػػػػػػػػػػراؾ    

   
ـ    مػػػػػػػا خمػػػػػػػػت  قبػػػػػػػػل ت تقينػػػػػػػا عمػػػػػػػػى إ ضػػػػػػػػ

 أف ت خطػػػػػػل  القمػػػػػػب  قمػػػػػػب  الصػػػػػػب   عينػػػػػػاؾ    

   
 :(4ي  مشييًا ذلؾ اليجر بمف سفؾ دمو   قكؿك عاتب ايف سكار محيك تو عمى ىجرىا لو

 أراؾ  رمػػػػػػػػػت  بيػػػػػػػػػذا اليجػػػػػػػػػر  سػػػػػػػػػفؾ  دمػػػػػػػػػي

 مػػػػػػا كػػػػػػاف  عػػػػػػف سػػػػػػفك و  يػػػػػػا مػػػػػػيُّ أغنػػػػػػاؾ    

   
 لػػػػـ ي بػػػػ   لػػػػي اليجػػػػر  فػػػػي ر يػػػػاؾ مػػػػف طمػػػػع  

ػػػػػػػػػػػػػػػاؾ     ػػػػػػػػػػػػػػػبا بػػػػػػػػػػػػػػاؽ  بري  ػػػػػػػػػػػػػػت  أف  الص  م ي   ف 

   
حمكليا في قمبو الذؼ بات ييكاىا  كلمعاف أسنانيا الذؼ ايف سكار مف محيك تو   كتفي ـ 

ره ييا  فكمما اشتاؽ  إلييا استكقذ الر ِّكاب متسائاًل عف حاليا متممسًا أثبارىا   قكؿيذك 
 :(5ي

 فمسػػػػػػػػػت  أطمػػػػػػػػػع  فػػػػػػػػػي وصػػػػػػػػػل  أ لػػػػػػػػػذُّ بػػػػػػػػػو

 حسػػػػػػػػػبي التػػػػػػػػػذاذ ا بػػػػػػػػػأف  القمػػػػػػػػػب  ييػػػػػػػػػواؾ    

   
كرني والػػػػػػػػػػػػػػػدار  شاسػػػػػػػػػػػػػػػعة   ػػػػػػػػػػػػػػػذ   إ نػػػػػػػػػػػػػػي ل ي 

ػػػػػػػػػػػػة  برقػػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػػف ثنايػػػػػػػػػػػػاؾ   ا  بػػػػػػػػػػػػرؽ  الثني 

   
ت  إ لػػػػػػػػى ػػػػػػػػك ر   وكم مػػػػػػػػا لػػػػػػػػج  بػػػػػػػػي شػػػػػػػػوقي س 

كػػػػػػػػػػػاب      ليػػػػػػػػػػػـ عيػػػػػػػػػػػد  بم نػػػػػػػػػػػاؾ  لقيػػػػػػػػػػػا الر 

   
لقػػد تركػػزت أك ػػر الكممػػات التػػي اسػػتثدميا ايػػف سػػكار فػػي تيزلػػو بالمحيكبػػة حػػكؿ معػػاني 

كقتميا   كتمني المق ا بعد الجفاش  كعتاب المحيكبة عمى ظمميا  كالصد كالحرماف  الكصأ كاليجر

                                                           

 (.6/153م أ  الزركمي في األعالـ يج (1)
 (.5/195م أ  ايف حجر في لساف الميزاف يج (2)
 (.  578ايف سكار  الديكاف يص (3)
 .  578المرجع الساي   ص(4) 
 .  578المرجع نفسو  ص(5) 
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ثػػد المحيكبػػة  لمحييػػا اليػػائـ شػػكقًا لرؤرتيػػا  كاسػػت قاؼ الركػػاب تممسػػًا ألثبػػار محيك تػػو  ككصػػذ
كقػػػدىا بيصػػػف البػػػاف  كتشػػػييييا باليػػػدر كاليػػػالؿ فػػػي حسػػػنيا كجماليػػػا  ككصػػػذ  نا اىػػػا   بػػػالكرد

تكاد تمتقػي كتتكػرر  نيكطرفيا كألحاظيا  كأح انًا ذكره د ار المحيكبة كأطالليا الدارسة  كىي معا
 في أك ر قصائده اليزل ة.

يذاكرتػو   بات طيذ ث اليػا مكصػكؿو  قكؿ ايف سكار معاتبًا محيك تو عمى ىجرىا لو كقد 
 : (1يمتسائاًل عف الذنب الذؼ اقترفو كي تثكف عشرتو كقد ظممتو ىجرًا كرح اًل  قتمو

ػػػػػػػػػػػل    يػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػاجر  ولػػػػػػػػػػػو خيػػػػػػػػػػػاؿ  واص 

 أتػػػػػػػػراؾ تسػػػػػػػػمع بعػػػػػػػػض مػػػػػػػػا أ نػػػػػػػػا قائ ػػػػػػػػل    

   
تي ػػػػػػػت  مػػػػػػػود  ن   مػػػػػػػا كػػػػػػػاف ذنبػػػػػػػي حػػػػػػػيف  خ 

ؾ  قاتػػػػػػػػػػػػػل   ا  وىجرت نػػػػػػػػػػػػػي ظممػػػػػػػػػػػػػ    وىجػػػػػػػػػػػػػر 

   
نػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػارد  أصػػػػػػػػػػػبحت  ت ظمم   وظ مم 

ؾ مائػػػػػػػػػل      وتميػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػف وصػػػػػػػػػمي وقػػػػػػػػػدُّ

   
 وأراؾ  م قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب  الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف وييننػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػل     ػػػػػػػػػاؾ يػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػل  النُّفػػػػػػػػػوس  م راح   بجف 

   
نػػػػػػ ؾ فػػػػػػي غ   ى  أصػػػػػػبحت  مػػػػػػف ذىبػػػػػػي  خػػػػػػد  

ـ  عػػػػػػػػػػذارؾ سػػػػػػػػػػائ ل     ػػػػػػػػػػواه فم ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػا س   عم 

   
كقػػد نفػػذ صػػيره كحػػأ مرضػػو  كبعػػذار ثػػدىا الجميػػأ  محيك تػػويجفػػكف كرتيػػزؿ ايػػف سػػكار 

  :(2يلذؼ ىاـ غرامًا بو  ك ثصرىا الدقي    قكؿا
 ديػػػػػػػػػػواف  حب  ػػػػػػػػػػؾ فيػػػػػػػػػػو طرف ػػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػػاظر  

ػػػػػػػػػػل     ػػػػػػػػػقمي حاص  ػػػػػػػػػبر  مصػػػػػػػػػروؼ  وس   والص 

   
ـ  موق ػػػػػػػػػػػػػػع   ؾ  بػػػػػػػػػػػػػػال را  وعػػػػػػػػػػػػػػذار  خػػػػػػػػػػػػػػد  

ؾ عامػػػػػػػػػػػػػل      وى ػػػػػػػػػػػػػواؾ م سػػػػػػػػػػػػػت وؼ  وقػػػػػػػػػػػػػد 

   
ه ػػػػػػػػػبا نػػػػػػػػػار  الجمػػػػػػػػػاؿ  بخػػػػػػػػػد   أذكػػػػػػػػػى الص  

ػػػػػػػػػػػػػو   ي   ذابػػػػػػػػػػػػػل   (3يفمػػػػػػػػػػػػػذاؾ نػػػػػػػػػػػػػرجس  ناطر 

   
ػب  عفك  صدكد المحيكبة كظمميا   ـ عكدتيا إل و بعد الجفػا كعػدليا مقػر ًة يػذنك يا كقػد رح 

 :(4يييا   قكؿ ايف سكار
ػػػػػػػػػػػد  ت ييػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػت ا  ص  ص  ػػػػػػػػػػػد  و  ػػػػػػػػػػػب  الص  ق   فأع 

ة   ػػػػػػػػػػػد  ث  ع  ػػػػػػػػػػػد  ؽ  لػػػػػػػػػػػي فأح   ظػػػػػػػػػػػال ـ  ر 

   
ود  م نيبػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػفرة  الصُّ  ا   ب  مػػػػػػػػػػػػػػػف س 

ػػػػػػػيت   فػػػػػػػا فػػػػػػػأى ت  وس   مػػػػػػػف ذ نػػػػػػػوب  الج 

   
                                                           

 (.  697( ايف سكار  الديكاف يص(1
 .  422( المرجع الساي   ص(2
     كلعم و أراد يناظررو(.422  صىكذا ُكتيت في ديكاف ايف سكار( (3
 .  (135صيايف سكار  الديكاف ( (4
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ػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػب   وثن  ػػػػػػػػػػػبا ن حػػػػػػػػػػػو  ص  ػػػػػػػػػػػو  الص  ط ف   ع 

شػػػػػػػػػاة  ومػػػػػػػػػت      مػػػػػػػػػاؿ  عنػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػع الو 

   
ػػػػػػػػػػػرور  بػػػػػػػػػػػل  عػػػػػػػػػػػاد  م ضػػػػػػػػػػػن  ى  فأعػػػػػػػػػػػاد  السُّ

ػػػػػػػػػػػػػػت     ػػػػػػػػػػػػػػذ  ر ه مػػػػػػػػػػػػػػف عائديػػػػػػػػػػػػػػو  أب   م 

   
 :(1يفي منياج الحب مفادىا جميمةً  حق قةً  رك قر 

ػػػػػػػػػػػػػػػو  ولك ػػػػػػػػػػػػػػػف   م  بيػػػػػػػػػػػػػػػب  ح   وو صػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  الح 

م ػػػػػػى   ػػػػػػيف  أح  ػػػػػػة  الب  وع  ػػػػػػف  بعػػػػػػد ر   ىػػػػػػو م 

   
 :(2يرثاطب ايف سكار محيك تو معاتبًا إ اىا عتاب المتيزؿ اليائـىذا ك 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ق ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب  األراؾ  إ ذ يتثن 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء  إ ذ يتجم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؿ  الس   وى 

   
ت ني ل ػػػػػػػػػػػػػدي ؾ  م يينػػػػػػػػػػػػػ ر  ػػػػػػػػػػػػػ   غػػػػػػػػػػػػػاد  ي   ا  ك 

را لػػػػػػػػػػػد    وأحمػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػػز  الػػػػػػػػػػػو   يػػػػػػػػػػػا أع 

   
ػػػػػػػػي ظممػػػػػػػػ ػػػػػػػػمي ا  حمػػػػػػػػت  عن  ص  مػػػػػػػػت  و   فحر 

ػػػػػػػػػػػػػػػت      فممػػػػػػػػػػػػػػػاذا جعمػػػػػػػػػػػػػػػت قتمػػػػػػػػػػػػػػػي ح 

   
ـ   ػػػػػػػػػػػػػتيا ػػػػػػػػػػػػػت  الع ػػػػػػػػػػػػػذ اؿ  فػػػػػػػػػػػػػي م س   وأط ع 

ة   ػػػػػػػػؾ  عػػػػػػػػذ  ب  ػػػػػػػػذ  أ ح  ػػػػػػػػع  فيػػػػػػػػؾ  م  ـ  ي ط   لػػػػػػػػ

   
ثيػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػدود  وىػػػػػػػػػػػػو ك  ميػػػػػػػػػػػػ   الصُّ  ة ي 

ػػػػػػػػػػػكت   ػػػػػػػػػػػة  ش  ي   منػػػػػػػػػػؾ  يػػػػػػػػػػػا أ ل ط ػػػػػػػػػػ   الب ر 

   
السػماش فػي تجم ػو   صذ ايف سكار في أي اتو السابقة محيك تو بيصف األراؾ في ت ن ػو  ك يػالؿ 

يذ غادرتو كىي أعز ما لد و  كقد ظممتو ىجرًا فقطعػت حيػأ الكصػاؿ  في دىشة ك مسائاًل إ اىا
لماذا جعمتِّ قتمي ىك ث ارؾ ييجرؾ لي  كأطعتِّ المػك اـ فػي  بقكلو: مرًة أثرػ  ك ستمر في سؤاليا

حيي لؾ  مع أف محبؾ لـ  سمع لحدي يـ كبقي محتفظًا بعيد حبؾ  مؤكدًا عمى أف ما يدر منيػا 
 كجفاش ال يمي  يجماليا كلطافتيا. مف صدكدأل كىجرأل 

بػات صػب ًا ميػتاًل فػي بحػر كرنتقأ ايف سكار لمحديث عف حالو الػذؼ  عجػب منػو كػأ مػف 
قػػو كقػػد  الحػػب  حيػػث نحػػكؿ الجسػػـ مػػف لكعػػة الحػػزف كالبكػػاش  إذ بػػات ذكػػر المحيكبػػة كتػػذكرىا يؤر 

 :(3يحم ت قمبو   قكؿ
ػػػػػػػب   ي ع جػػػػػػػب  منػػػػػػػو  إ ف  حػػػػػػػالي فػػػػػػػي الح 

ػػػػػػػػػػػف     م ػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػلُّ م  ػػػػػػػػػػػباب ة  م ب   بػػػػػػػػػػػات  بالص 

   
معػػػػػػػي م حيػػػػػػػل   سػػػػػػػمي ب   يػػػػػػػث  د  ػػػػػػػع  ج   ري 

ػػػػػػػػػب  م حػػػػػػػػػت   ػػػػػػػػػف  رأا ال  يػػػػػػػػػث  ق ػػػػػػػػػ ُّ أوج   م 

   
ػػػػػػػػػػػػػػلن  ػػػػػػػػػػػػػػبُّ م ح  ػػػػػػػػػػػػػػف  أ ح  ف ػػػػػػػػػػػػػػ اد  ل م   و 

ػػػػػػػػػػة  الو صػػػػػػػػػػاؿ  م حػػػػػػػػػػت     ػػػػػػػػػػف لوع   وىػػػػػػػػػػو م 
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 قػػكؿ إنػو الحػب الػذؼ يػػذؿ العشػاؽ  ك صػب  ف ػػو ذليػأ الحػب عزرػػزًا عمػى حػد قػػكؿ ايػف سػكار  إذ 
مثاطبػػًا محيك تػػو  كقػػد حسػػدت مقمتػػاه ال ػػرػ الػػذؼ تطػػأه أقػػداـ المحيكبػػة  فتمنػػت لػػك تكػػكف نعػػاًل 

 :(1يليا
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػاغرير ا ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ذ ت  بالػػػػػػػػػػػػػػػػػذُّؿ   فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو  

ػػػػػػػػػػػػػة  ذ ة     ب  ػػػػػػػػػػػػػف  فػػػػػػػػػػػػػي الم ح   وع زيػػػػػػػػػػػػػز  م 

   
ػػػػػػػػػػػػػدت  م قم تػػػػػػػػػػػػػي الث ػػػػػػػػػػػػػرا أف  تطػػػػػػػػػػػػػاه س   ح 

ػػػػػػػػػػػػت   ػػػػػػػػػػػػت  لػػػػػػػػػػػػو أن يػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػؾ  ن ع   فت من 

   
ػػػػػػػػػػػدت   ػػػػػػػػػػػيء  وغ  ػػػػػػػػػػػل   ش  ت ميػػػػػػػػػػػؾ  فػػػػػػػػػػػي ك   تج 

مػػػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػػػػؾ  ي ج  ي  ج   فقػػػػػػػػػػػػػذاىا ب نػػػػػػػػػػػػػور  و 

   
أثرػ  سائأ ايف سكار محيك تو متيزاًل بقكاميا الذؼ  شبو اليصػف  ك ثػدىا  كفي قصيدةأل 

 :(2يالمما أ لمكرد  كرمكش عينييا الساحر الذؼ  شبو حد السيذ  إذ  قكؿ
ػػػػػػػػاف   ػػػػػػػػف  مػػػػػػػػف البػػػػػػػػاف  ري  ـ  غ ص  ػػػػػػػػؾ  أ  قوام 

ؾ     ػػػػػػػػػػػدُّ  ورد  والسػػػػػػػػػػػوال    ريحػػػػػػػػػػػاف  وخ 

   
 وطرف ػػػػػػػؾ  أـ سػػػػػػػي   مػػػػػػػف الينػػػػػػػد  م رى ػػػػػػػ   

 لػػػػو مػػػػف فنػػػػوف  السػػػػحر  خػػػػدن وأجفػػػػاف    

   
سػػػػف  كػػػػامت    أبػػػػدر  الػػػػدُّجى أصػػػػبحت  فػػػػي الح 

ؾ  نقصػػػػػاف   فم ػػػػـ    حػػػػػ ُّ قمبػػػػي مػػػػػف و داد 

   
ت  بالبػػػػػػػػدر  طال عػػػػػػػػوغ  ا  صػػػػػػػف  النقػػػػػػػػا أثمػػػػػػػر 

سػػػف  المضػػػاع   ب سػػػتاف      وفيػػػؾ مػػػف الح 

   
ر ا حػػػػػػػػػوا  ػػػػػػػػػك  ا وس  ر   ُّ م سػػػػػػػػػك  ؾ  الػػػػػػػػػد   ث ػػػػػػػػػر 

ػػػػػؾ  نشػػػػػواف   ا  وثمجػػػػػ   طف   وخمػػػػػر ا منػػػػػو ع 

   
سػػػػػػف  قمبػػػػػػي فػػػػػػت تجػػػػػػر   ػػػػػػر   الح  ػػػػػػت  ب ف   مم ك 

سػػػػػف  معنػػػػػاه إ حسػػػػػاف      عميػػػػػو فػػػػػب ف  الح 

   
لعأ المتمعف في األي ات السابقة يمحع أسػمكب ايػف سػكار فػي بعػض غزل اتػو التػي كػاف ينظميػا  

 لممحيكبة كتيزلو ييا أسمكب المذكر  ككأنو يثاطب صد قًا لو  كتمؾ سػمةو إذ  ستثدـ في ثطابو 
   كانتيجيا ايف سكار في غزلو.مف شعراش ذلؾ العصر ييا ك يرو  ـ  سِّ كُ 

ىػػذا ك الحػػػع الباحػػػث تنػػػكع أسػػػاليب ايػػػف سػػكار فػػػي تناكلػػػو القصػػػيدة اليزل ػػػة  فبا ضػػػافة 
في تيزلو بالمحيكبػة كمػا رأينػا سػابقًا؛ فإنػو الستثدامو تارًة أسكب المؤنث  كأثرػ أسمكب المذكر 

 :(3ي ستثدـ كذلؾ أسمكب الجمع قاصدًا بكالمو المحيكبة نفسيا  كمف ذلؾ قكلو
ػػػػػػػػػػػتمي ـ  س   أة م بم ػػػػػػػػػػػر  أىػػػػػػػػػػػل  الشػػػػػػػػػػػ 

ػػػػػػػػقامي    وم خب ػػػػػػػر ىـ عػػػػػػػػف ل ػػػػػػػوعتي وس 
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يػػػػػػػػػػػة   يػػػػػػػػػػػراف  الم صػػػػػػػػػػػم ى تح  ػػػػػػػػػػػد  لج   وم ي 

ـ    ػػػػػػػػباحات  ب ع ػػػػػػػػرؼ  خػػػػػػػػزا ػػػػػػػػر  الص  ن ش   ك 

   
ػػػػػػػف  لػػػػػػػي وكيػػػػػػػ  فم  يػػػػػػػاح  ك   ولػػػػػػػو أف  الر  

 بػػػػػػػػػػػتغ  شػػػػػػػػػػػ مي   سػػػػػػػػػػػتـ  تيػػػػػػػػػػػامي  

   
ـ   ػػػػػػػػل  مػػػػػػػػف ت م ك ػػػػػػػػ ص  ا لمو  ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػقى م وع   س 

ـ    ػػػػػجا يػػػػػاب  س  ػػػػػحائب  م نيػػػػػل   الر  يػػػػػا س   الرُّ

   
ػػػػػف ذلػػػػػؾ الجػػػػػو   ػػػػػا الحيػػػػػا م   بال  ضػػػػػا وحي 

ػػػػػػػػػػػػػد  أحبػػػػػػػػػػػػػابي ودار  غرامػػػػػػػػػػػػػي    معاى 

   
ثبارىػػػا بمػػػدػ لكعتػػػو شػػػكقًا ليػػػا  ييػػػدأ ايػػػف سػػػكار قصػػػيدتو يإ صػػػاؿ سػػػالمو لممحيكبػػػة   كا 

معاىػد أحبػايي(  كقػد -جيػراف المصػم ى-كسقامو تفكيرًا ييػا  مسػتثدمًا أسػمكب الجمػع:ي أىػأ الشػآـ
 كجو ثالص دعائو بالسق ا لمكعد الكصأ الذؼ جمعيما.

 ـ ينتقػأ ايػف سػكار ل حػد نا عػف صػفات محيك تػو التػي عشػقيا  مسػتثدمًا أسػمكب المفػرد 
بعيكنيػػػا الجميمػػػة  محافظػػػة عمػػػى صػػػباىا الػػػدائـ  حتػػػى إف الػػػرم  يدقتػػػو  اتنػػػةو فػػػي حدي ػػػو  فيػػػي ف

كسػماكتو اكتسػػب منيػا لػػيف القػكاـ  كمػػا أنيػا مػػف الالئػي  قػػر ف المحػب اليػػائـ  ك شػيمنو عػػف ليػػكه 
 :(1يبفنكف الشكؽ كالمؤانسة كا متاع   قكؿ

ػػػػػػػػػػبا  وفت انػػػػػػػػػػة  األلحػػػػػػػػػػاُ نشػػػػػػػػػػوانة  الص  

م   ل ػػػػػػػػػيف     ـ  منيػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػرُّ ـ  تعم ػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػوا

   
ػػػػػوا  مػػػػػي  مػػػػػف  الي  نيف  الخ  ػػػػػد  ء  ي   مػػػػػف  الػػػػػت 

ـ    ػػػػػػػػػػالي ف نػػػػػػػػػػوف  ى يػػػػػػػػػػا ث ف  لمس  ػػػػػػػػػػد   وي ح 

   
يػػػػػػػػا ت ػػػػػػػي  سػػػػػػػمؾ دمع  ي  م ػػػػػػػت  ث ن   نأيػػػػػػػت  ف ح 

  
فػػػػػل  ب طػػػػػوؿ  مقػػػػػامي ـ  تح  ػػػػػف قبػػػػػل  لػػػػػ  وم 

   
ك طمػػػب ايػػػف سػػػكار مػػػف فتػػػى الحػػػي أف  كػػػكف رسػػػكاًل لػػػو يكصػػػأ رسػػػائأ عشػػػقو كشػػػكقو 

 :(2يشفي سقـ حبو الذؼ  عان و مف ثالؿ طيذ ذكراىا   قكؿلمحيك تو  لعميا تست
م يػػػػػػا  ألكنػػػػػػي إ لييػػػػػػا يػػػػػػا فتػػػػػػى الحػػػػػػي   ع 

ـ    ػػػػػػػػػػػػػػػف ط يف يػػػػػػػػػػػػػػػا ب م مػػػػػػػػػػػػػػػا  ت ع م  م نػػػػػػػػػػػػػػػي م 

   
ػػػػػػػػػػمعي حػػػػػػػػػػديث يا نػػػػػػػػػػد  س  د  ع  د    وا  ة  فػػػػػػػػػػر 

ػػػػػػػػػػػػوث قي وذمػػػػػػػػػػػػامي    ولػػػػػػػػػػػػو بت ناسػػػػػػػػػػػػي م 

   
لػػو عمػػى ذلػػؾ  عػػف مػػدػ حبػػو لمحيك تػػو  كالػػذؼ مػػف أجمػػو صػػار ذكرىػػا الئمػػاً  فصػػ   ػػـ 

 :(3يالحب  فإذا سمع ترنـ الميني باسميا  ار عم و مشيرًا حسامو غيرًة عمييا   قكؿ
لي كر ىػػػػا صػػػػار  عػػػػاذ  ب ػػػػي ذ  ػػػػف أجػػػػل  ح  ا ب م تمػػػػػػػػػػػػػػػي ف م  ني فييػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػد   ي قم  ػػػػػػػػػػػػػػػد 
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ػػػػػػػم يا ـ  باس  ت  إ ذا الشػػػػػػػاد  ت ػػػػػػػرن  ػػػػػػػر   وص 

ت  لػػػػػػػػػػو حتػػػػػػػػػػى حمػػػػػػػػػػي  حسػػػػػػػػػػامي   ػػػػػػػػػػد   تب 

   
ايف سكار يكمًا جمعو بمحيك تو أماـ الركب إذ ألقت ينظرتيا صكبو تطالعو  كلـ ينس  ىذا 

 :(1يت مف ييف الييكـ   قكؿمف تحت أستار ثدرىا  كالشمس التي تيد  
ت  ب ن ظػػػػػػػػرة   كػػػػػػػػب  جػػػػػػػػاد  ـ  الر   ويػػػػػػػػوـ  أمػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػامي   شػػػػػػػػػاة  لم   بم مػػػػػػػػػت  ب يػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػوة الو 

   
ػػػػػػػدر ىا  ت طػػػػػػػال ع ني مػػػػػػػف تحػػػػػػػت  أسػػػػػػػتار  خ 

ـ ت ط مُّػػػػػػػػع      شػػػػػػػػمس  مػػػػػػػػف ف تػػػػػػػػوؽ  غمػػػػػػػػا

   
كرثػتـ ايػػف سػػكار قصػيدتو بمػػا ايتػػدأه ييػا مسػػتثدمًا أسػػمكب الجمػع فػػي ثطابػػو لمحيك تػػو  

لقاش العػ س لػو فػي مكػافأل نػا بعػد حبػو ليػا كسػفره كمػا  شأل مسائاًل إ اىا ىأ ترضى ُبعد الدار عنو  كا 
 :(2يكمشقة   قكؿ كايده ألجميا مف معاناةأل 

ـ  وق    م مػػػػػػػػػػػػاأأحبػػػػػػػػػػػػاب  قمبػػػػػػػػػػػػي بالشػػػػػػػػػػػػ 

ػػػػػػػوا وى يػػػػػػػامي   يػػػػػػػت ـ جنػػػػػػػوني فػػػػػػػي الي   رع 

   
ػػػػوف أف  قػػػػد شػػػػط ت  الػػػػدار  وارت مػػػػت   ض   أت ر 

ػػػػػػػيس  أقصػػػػػػػى غايػػػػػػػة  الم ت رامػػػػػػػي    ب ػػػػػػػي  الع 

   
ن ع ػػػت   يػػػ   واي  (3يوجػػػازت  ر كػػػابي أجػػػرع  الخ 

 

ـ    ػػػػػػػػػػػػػػػيا د  وس  د  ػػػػػػػػػػػػػػػر   أ ع يشػػػػػػػػػػػػػػػاب  واد  س 

   
 :(4يالركاب مثاطبًا إ اىـكقد استكقذ كما أجمأ قكؿ ايف سكار متيزاًل بمحيك تو 

نػػػػػى قمبػػػػػي ػػػػػعب  مػػػػػف م نح  ػػػػػت دار ىػػػػػا ب الش    س 

ػػػعب     ـ  عمػػػى الش   يػػػا  وة تسػػػأة عنيػػػا الخ 

   
يػػػػػػػػػػا بين  ا ل يػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػاء  صػػػػػػػػػفا كج   ت ػػػػػػػػػراء 

ػػػب      ف  الص   فقػػػد صػػػار  مرمػػػى ركب يػػػا بػػػاط 

   
يب ػػػي غ روبػػػ ػػػحى غ  ت   ا  أشػػػمس  الضُّ  فقػػػد بػػػػد 

 ب قمبػػػػػي  شػػػػػمس  ة تميػػػػػل  إ لػػػػػى ال ػػػػػرب    

   
ػػػػػى ىواىػػػػػا كتم يػػػػػا م م   سػػػػػقى الجػػػػػزع مػػػػػف ك 

ػػػػب      ػػػػو يػػػػد  الح  نت   وبالحػػػػب   ي  سػػػػى مػػػػا ج 

   
يػػػػػا يمػػػػػات  قوم  مػػػػػى مػػػػػف أجػػػػػل  خ  ػػػػػبُّ الح   أ ح 

ـ  الع تػػػػػػػب     كر ىػػػػػػػا ألػػػػػػػ  وأىػػػػػػػوا لحب  ػػػػػػػي ذ 

   
ػػػػػػػت   نػػػػػػػا   وا  ف  أ م  ػػػػػػػى م  ض   متػػػػػػػى نمتقػػػػػػػي ي ق 

ػػػرب     ػػػف شػػػوقي إ لػػػى ن عمػػػة  الق  ا فم   ب عيػػػد 

   
لقد تفنف ايف سكار بيزلي تو السابقة  إذ جعأ دار محيك تو في قمبو اليائـ  آمػرًا الشػمس بالمييػب  
فقد اسػتكفى بشػمسأل حم ػت فػي قمبػو فيػي ال تيػرب  إنيػا محيك تػو التػي عشػقيا كتعمػ  ييػا غرامػًا  
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تجمعيمػا فبات يدعك ليا  كريكػ المكت دفاعًا عف ث مػات قكميػا  مسػائاًل إ اىػا عػف المق ػا التػي 
ال فإنو س مكت شكقًا إلى نعمة القرب منيا.  ك قضي فييا مناه بالنظر إلييا  كا 

مي ذاؾ ك  رثاطػػػػب ايػػػػف سػػػػكار محيك تػػػػو بقكلػػػػو:  ػػػػا مػػػػف أعطيتنػػػػي كعػػػػدًا يكصػػػػمؾ ال تػػػػؤج 
ظممػػؾِّ لممحػػب اليػػائـ الػذؼ ُشػػ  نػػاظره األكحػأ مػػف محجػػره شػػكقًا ؛ ألف تأجيمػػؾِّ إ ػػاه قمػة الكصػاؿ

 :(1ي قكؿ لرؤ ة ناظرؾ الكحيأ 
ط ػػػػػػػػػػػػل    يػػػػػػػػػػػػا م وعػػػػػػػػػػػػد  بالوصػػػػػػػػػػػػل  ة ت م 

مػػػػػػػػي   ـ  م طػػػػػػػػل  الم  ـ  كػػػػػػػػلُّ الظُّمػػػػػػػػ  فػػػػػػػػالظُّم

   
 قػػػػػػػػػػد ف صػػػػػػػػػػد األكحػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػاظر  

 شػػػػػػػػػػػػوق ا إ لػػػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػػػاظر ؾ  األكحػػػػػػػػػػػػل    

   
ـ  عائػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػق  م نػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػف س   وم 

ث  لػػػػػػػي وأنػػػػػػػت      لػػػػػػػـ تعطػػػػػػػ   ولػػػػػػػـ ت ػػػػػػػر 

   
رقػػًة  كاصػفًا إ اىػا بػػالقمر كرتيػزؿ يثػد محيك تػػو كألحاظيػا كثصػرىا الػػذؼ  ما ػأ اليصػف 

 :  (2ي   قكؿدهعُ المنير جمااًل  مسائاًل إ اىا أف تعط و قيمًة في العاـ المقيأ إف لـ ت  
 عػػػػػػػػػػػػػػذارؾ ا سػػػػػػػػػػػػػػيُّ لػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػ نس

 عػػػػػػػف عطفػػػػػػػة  مػػػػػػػف عطفػػػػػػػؾ  األميػػػػػػػل    

   
ؾ  الػػػػػػػػػػػػػػػورد ُّ لػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػاىد    وخػػػػػػػػػػػػػػػدُّ

تمػػػػػػػػػػػػي   ق  ػػػػػػػػػػػػؾ  فػػػػػػػػػػػػي م  ـ  ألحاظ   بحكػػػػػػػػػػػػ

   
ػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػوا عػػػػػػػػػػاذؿ    وأنػػػػػػػػػػت عن 

ؾ    ال  صػػػػػػػػػػػػػني لػػػػػػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػػػػػػدؿ   وقػػػػػػػػػػػػػدُّ

   
ػػػػػػػػػػو   يػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػر ا لػػػػػػػػػػـ  ت بػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػي عكس 

 ويػػػػػػػػا خػػػػػػػػل يػػػػػػػػا لسػػػػػػػػت  منػػػػػػػػو خمػػػػػػػػي  

   
ا  عػػػػػػػػػػػدني إ ذا لػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػي عائػػػػػػػػػػػد 

ػػػػػػػػػػػػػؾ  المقبػػػػػػػػػػػػػل      بقبمػػػػػػػػػػػػػة  فػػػػػػػػػػػػػي عام 

   
 :(3يك عاتب ايف سكار في غزل ةأل أثرػ محيك تو عتاب مف أصيب يداش الحب كالي اـ قائالً 

ػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػف جميػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػ ريي  أفنيت ن 

 بيػػػػػػػػػواؾ  عػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػ اليوشػػػػػػػػػ متني   

   
 ا  مفر  قػػػػػػػػػػػػػ فمسػػػػػػػػػػػػػت   وسػػػػػػػػػػػػػمبتني ل بػػػػػػػػػػػػػي  

 مػػػػػػػا عشػػػػػػػت  بػػػػػػػيف قطيعػػػػػػػة  ووصػػػػػػػاؿ    

   
متيزاًل ييا  إذ شبو طمعتيا باليدر المنير  كناظرىا باليزاؿ الجميػأ  كقامتيػا   ـ يتكدد ليا

بػػالرم  الػػدقي   كاصػػفًا إ اىػػا بضػػ اش الػػزمف المظمػػـ  ك ػػدر ة العقػػد المنظػػكـ  راج ػػًا قر يػػا ككقكفيػػا 
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منيػػا نظػػرة   جانبػػو  كلكػػف  سػػطكة ايجػػاؿ تػػرده عػػف منػػاه  فكيػػذ كقػػد طمػػع مػػف محيك تػػو أف ينػػاؿ
 :(1ي   قكؿالً محا  ككف ذلؾ أمراً فحينيا س

 ونػػػػػاظر  الػػػػػ   يػػػػػا طمعػػػػػة  البػػػػػدر  الم نيػػػػػر 

ػػػػػػػػػػػػػػاؿ      بػػػػػػػػػػػػػػي ال  ريػػػػػػػػػػػػػػر وقامػػػػػػػػػػػػػػة  العس 

   
 يػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػر ة  الػػػػػػػػػػز مف  البيػػػػػػػػػػيـ ودر ة  اؿ

ـ  وغايػػػػػػػػػػػػػػة  ا مػػػػػػػػػػػػػػاؿ     ػػػػػػػػػػػػػػد  الن ظػػػػػػػػػػػػػػي ق   ع 

   
ني ؾ بػػػػػػػػػػالم نى فيصػػػػػػػػػػد  نػػػػػػػػػػو   أرجػػػػػػػػػػو د 

ػػػػػػػػػػػػػػا أ حػػػػػػػػػػػػػػاوؿ  سػػػػػػػػػػػػػػطوة  ا جػػػػػػػػػػػػػػاؿ      عم 

   
 طمعػػػػػػػت  بنظػػػػػػػرة  ولقػػػػػػػد عممػػػػػػػت  متػػػػػػػى 

ػػػػػػػػػػػػػػي أ عم  ػػػػػػػػػػػػػػل  م يجتػػػػػػػػػػػػػػي بم حػػػػػػػػػػػػػػاؿ      أ ن  

   
ىذا ك الحع الباحث تأ ر ايف سكار في بعض أي ات قصػائده بأي ػات غيػره مػف الشػعراش  

 : (2يفنجده م اًل  قكؿ مثاطبًا محيك تو
ػػػػػػػؾ قػػػػػػػاتمي  حسػػػػػػػبي ر ضػػػػػػػاؾ بػػػػػػػأف  حب 

 منػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػ لي وأ ف  إليػػػػػػػػػػػػؾ ا  ظممػػػػػػػػػػػػ  

   
 :(3يايف سكار بقكؿ الشاعر الجاىمي امرؤ الق س مف كاض و  تأ رو فينا 

ػػػػػػػػػػػؾ  ق ػػػات ػػم ػػػػػػػػػػػي ػػب  ػػػػػػػػػػي أف  ح  ػػن   ؾ  م  ػػػػػػػػػػػػر   أغ 

ع ػػػػػػل     ػػػػػػم ب  ي ف  ػػػػػػر   الػق  ػػػػػػا ت ػأ م  ػم  ػي  ػػػػػػؾ  م   وأن 

   
 :(4يككذلؾ قكؿ ايف سكار كاصفًا محيك تو

ن ى كالقطػػػػػػػػػاة  بػػػػػػػػػأخمص   ي  ػػػػػػػػػو   تمشػػػػػػػػػي الي 

ػػػػػػػػػػػر  ُّ    ق  ػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػ ثر فييػػػػػػػػػػػا الع ب   المنم 

   
ػػػػػػػػػػػم ت  ق م ب يػػػػػػػػػػػا  م ن ع مػػػػػػػػػػػة  األطػػػػػػػػػػػراؼ ت ص 

 وخمخال يػػػػػػػػػا والعقػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػالم ر    يقمػػػػػػػػػ     

   
فيك قكؿو يذكرنا بقكؿ األعشى في معمقتو المشيكرة  التي  قكؿ فييا كاصفًا محيك تو
 :(5ي

ػػػػػػػػيا وؿ  ع و ار ض  ػػػػػػػػق  ػػػػػػػػاء  م ص  ػػػػػػػػر اء  ف ر ع   غ 

ػػػي الػػػو جي    ينػػػا كمػػػا ي مش  ػػػي الي و  ػػػل  ت مش  ح   الو 

   
ػػػػػػػػا ت ي  ػػػػػػػػت  جار  ي  ػػػػػػػػف  ب  ا م  ػػػػػػػػي ت ي  ػػػػػػػػأف  م ش   ك 

ػػػػػػػػػػحابة        ة ريػػػػػػػػػػث  وة عجػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػر  الس 
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 :(1يأ ضًا قكؿ ايف سكار في محيك تو
ؽ   ػػػػػػأ  ي ط ػػػػػػر  ػػػػػػر ا طيػػػػػػ   عمػػػػػػى الن   أمنػػػػػػؾ  س 

ؽ     ػػػػػػػػة  مفػػػػػػػػر   وقػػػػػػػػد شػػػػػػػػاب  مػػػػػػػػف ليػػػػػػػػل  الثني 

   
ػػػػػػػػػػو   ـ  ودون  ػػػػػػػػػػما ب  مػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػى الس   ت ػػػػػػػػػػأ و 

ػػػػػػػػو     ػػػػػػػػ   ميام  ا العػػػػػػػػيس فييػػػػػػػػا وت ع ن  ػػػػػػػػد   ت ح 

   
 :(2ينرػ ف و تأ ر ايف سكار بأسمكب الشاعر ا سالمي جميأ ي ينة  في قكلو

بػػػػػػػػػا ػػػػػػػػثف   طيػػػػػػػػ   تأو   أمنػػػػػػػػؾ  سػػػػػػػػرا  يػػػػػػػػا ب 

ػػػػػػبا    و ا   فيػػػػػػاج  القمػػػػػػب  شػػػػػػوقا   وأنص   ى ػػػػػػد 

   
 عجبػػػػػػػػت  لػػػػػػػػو أف زار فػػػػػػػػي النػػػػػػػػـو مضػػػػػػػػجعي

 ولػػػػػػػو زارنػػػػػػػي مسػػػػػػػتيقظا   كػػػػػػػاف أعجبػػػػػػػا  

   
المحيكبػة لعصر الجاىمي عامًة فػي ذكػرىـ د ػار تأ ر ايف سكار بأسمكب شعراش اىذا كقد 

ثبػار المحيكبػة بمػا قايمػو المحػب مػف صػعكبةأل  فػي الكصػكؿ إلييػا  فنجػد ايػف  كأطالليا الدارسػة  كا 
 :(3يسكار  قكؿ مثاطبًا محيك تو

 حػػػػػػػػػبس  بمنعػػػػػػػػػرج  الم  ػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػوةؾ لػػػػػػػػػـ أ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػو  أ ناشػػػػػػػػػػػػػػػػػد  دارس  األطػػػػػػػػػػػػػػػػػتؿ      ن ض 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؿ  فميتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي م متنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذ ؿ  السُّ  ع 

ػػػػػػػػػػػػػػ الي    أ جػػػػػػػػػػػػػػدا لػػػػػػػػػػػػػػديؾ تػػػػػػػػػػػػػػذلُّمي وس 

   
 حظ ػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػذ ة  الػػػػػػػػػػذكرا وقػػػػػػػػػػد وجعمػػػػػػػػػػت

ؾ   ػػػػػػػػػػػػػػػػت بعػػػػػػػػػػػػػػػػد  م   لػػػػػػػػػػػػػػػػذ ة  العػػػػػػػػػػػػػػػػذ اؿ   حك 

   
 :(4يبالسق ا  إذ  قكؿ كذلؾ دعاش ايف سكار لد ار المحيكبة

 سػػػػػػػػقى ط م يػػػػػػػػا مػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف عػػػػػػػػذراء  راىػػػػػػػػ   

ػػػػػػػػاؼ  العشػػػػػػػػيات م  ػػػػػػػػدؽ     ف  وك  ػػػػػػػػز   مػػػػػػػػف الم 

   
 :(5يأ ضًا ذكر ايف سكار البطحاش في أك ر مف مكضع   قكؿ في إحداىا عف محيك تو

سػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػوف  م عر  ج   وزارت ببطحػػػػػػػػػػػػػػػاء الح 

ػػػػػػ      ن  فيػػػػػػا ب عػػػػػػد  مػػػػػػا أىػػػػػػدا النُّعػػػػػػاس  الم ر 
(6ي
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     :رابعا : الرثاء

كاف كمازاؿ كسيبقى ر اش الميت أصدؽ عاطفًة مف األغراض الشعررة األثػرػ  كثاصػًة 
يمقػي باألحبػة جسػدًا ىامػدًا تاركػًا فػي نفػكس مػف  إذ إف كػأس المػكت مررػرو ر اش األقػارب كاألحب ػة  

 فقدكىـ لكعة األسى  كلحف الذكررات كفي سمعيـ صدػ الكممات...
ىػذا اليػرض   كقػد رافػ  الشعر منذ العصر الجاىميكُ عدُّ فف الر اش مف أقدـ مكضكعات 

ة أقار يـ أـ كانكا أمراش كأع انا.  الشعراش  في بكائيـ عمى مكتاىـ  سكاش أكانكا مف ثاص 
 كممف ر اىـ ايف سكار في ديكانو شيثو الحرررؼ  كالممؾ الناصر صالح الديف  كاينة لو تكفيت.

  كقػد مػأل قمبػو حزنػًا حػيف تكفػاه و الحررػرؼ  الحسػف يأيػ شػيثو ر اش  قكؿ ايف سكار في
عم و  ميينًا ىكؿ مصيبة فقده التي أذىمتو كالتي ُكسفت شمس الضحى ألجميا كغاب اليدر حزنػًا 

حيػث  مػف طالييػا  كباتػت الح ػاة كئيبػةً  كأضػحت مجػالس العمػـ ثاك ػةً   كسقط بفقده المجد  عم و
 : (1يكادت ليكليا تزكؿ قمـ الجباؿ ا مصيبةو ال سركر كال بشاشة  كتييرت حاؿ الكائنات  إني
لػػػػػػػػػػػو  جميػػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػػب  كمػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػاء  اا  ط   خ 

م ػػػػػػػػػػت  لديػػػػػػػػػػو بصػػػػػػػػػػائر  وعقػػػػػػػػػػوؿ      ذ ى 

   
ػػػػػػف ت  ليػػػػػػا شػػػػػػمس  الضػػػػػػحى س   وم صػػػػػػيبة  ك 

مػػػػػػػػػػػات أفػػػػػػػػػػػوؿ      وىفػػػػػػػػػػػا ببػػػػػػػػػػػدر  الم كر 

   
ػػػػػػرا اؿ ػػػػػػمت  ع   وكبػػػػػػا ز نػػػػػػاد  المجػػػػػػد  وانفص 

 عميػػػػػػػػػاء  واغتػػػػػػػػػاؿ  الفضػػػػػػػػػائل  غػػػػػػػػػوؿ    

   
ػػػػػػػػػػرت   ت  وتن ك  ػػػػػػػػػػػب ل  المعػػػػػػػػػػػار ؼ  واغتػػػػػػػػػػػد   س 

 غفػػػػػػػػػػت  وأقفػػػػػػػػػػر  ريع يػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػأىوؿ    

   
ػػػػػػل   شػػػػػػيء  وانقضػػػػػػت    ومضػػػػػػت  بشاشػػػػػػة  ك 

 فالوقػػػػػػػػػت  قػػػػػػػػػبض  والزمػػػػػػػػػاف  عميػػػػػػػػػل    

   
 وعػػػػػػػػػػػت م تحػػػػػػػػػػػات  الوجػػػػػػػػػػػود  سػػػػػػػػػػػماجة  

 وخفيػػػػػػػػػػ   ظػػػػػػػػػػل   الكائنػػػػػػػػػػات  ثقيػػػػػػػػػػل    

   
ػػػػػػػػػػػػف   يػػػػػػػػػػػػاه  أواج  بػػػػػػػػػػػػر  والم  وض  أغ   والػػػػػػػػػػػػر 

 ومعػػػػػػػاط    األغصػػػػػػػاف  لػػػػػػػيس ت ميػػػػػػػل    

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػمع  واأللحػػػػػػػػػػػػػػػػاف  ة نػػػػػػػػػػػػػػػػور  وة  والش 

ػػػػػموؿ  ق بػػػػػوؿ      طػػػػػرب  ولػػػػػيس عمػػػػػى الش 

   
ػػػػػػػػػػػػل   قطػػػػػػػػػػػػر  ب تػػػػػػػػػػػػة   ـ  ب ك   خطػػػػػػػػػػػػب  ألػػػػػػػػػػػػ

  
ُـّ الجبػػػػػػػػاؿ  تػػػػػػػػزوؿ   ػػػػػػػػ  كػػػػػػػػادت  لػػػػػػػػو ش 

   
كرػػذكر ايػػف سػػكار ق مػػة شػػيثو العمم ػػة كمكانتػػو لػػدػ أر ػػاب العمػػـ  حتػػى أضػػحت العمػػـك 

 :(2يلفقده كقد تعكدت مجالستو ليا  ككذلؾ حاؿ السالكيف كقد أصييكا بالحيرة  إذ  قكؿ يبةً كئ
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 فعمػػػػػػػػػػػػػػى المعػػػػػػػػػػػػػػاني والعمػػػػػػػػػػػػػػوـ  ك بػػػػػػػػػػػػػػة  

ل ػػػػػػػػػػة  وخمػػػػػػػػػػوؿ      وعمػػػػػػػػػػى الحقػػػػػػػػػػائ   ذ 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة   رادة  ف ت   ول ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ  واا 

 والعػػػػػػػػػػػزـ  مػػػػػػػػػػػف أرياب ػػػػػػػػػػػو  محمػػػػػػػػػػػوؿ    

   
ػػػػػػػػػػػػطت  عمػػػػػػػػػػػػييـ حيػػػػػػػػػػػػرة    والسػػػػػػػػػػػػال كوف س 

ػػػػػػػوا بيػػػػػػػـ     ن يػػػػػػػج  وضػػػػػػػل  سػػػػػػػبيل  وغ 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت  أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال يـ  والعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار فوف تنك 

جػػػػػػػػاب  عػػػػػػػػيف  قمػػػػػػػػوي يـ مسػػػػػػػػدوؿ      فح 

   
الػذؼ انيػاؿ  كجيػأ المعػالي الذؼ بفقده جذ  ك صذ ايف سكار شيثو بأنو بحر المعاني

 :(1يحيث  قكؿفي شجاعتو  كتكارػ  غيث الندػ في عطائو  أسدو ميكارو 
ػػػػػػػػػو  ه    بحػػػػػػػػػر  المعػػػػػػػػػاني غػػػػػػػػػاض  بعػػػػػػػػػد  ط م 

 جبػػػػػػل  المعػػػػػػالي انقػػػػػػاض  فيػػػػػػو مييػػػػػػل    

   
ػػػػػػدا يػػػػػػث  الن  ػػػػػػدا غ  ُـّ الع  ػػػػػػ ػػػػػػدا س  ـ  الي   عمػػػػػػ

ػػػػػولى الػػػػػورا المػػػػػأموؿ     ػػػػػرا م   ليػػػػػث  الش 

   
 :(2يكذىكؿ مع نفسو متحد ًا إلييا يتعجبأل   ـ  قذ

ػػػػػػػػة   ث  جم  ـ  والحػػػػػػػػواد   مػػػػػػػػا كنػػػػػػػػت  أعمػػػػػػػػ

يػػػػػػػػػػػوؿ      والنػػػػػػػػػػػاس  فػػػػػػػػػػػييـ عػػػػػػػػػػػال ـ  وج 

   
ػػػػػػػػػػداد  أف   قُّعػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػدُّجى ل ػػػػػػػػػػب س  الح   ا  تو 

م    وذاؾ  قميػػػػػػػػػػػػػػػػل   ا  ل م صػػػػػػػػػػػػػػػػاب و ق ػػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
ػػػػزف  حػػػػيف ىمػػػػى عمػػػػى ػػػػوب  الم   أو أف  ص 

ػػػػػػػػيل      عفػػػػػػػػر  الث ػػػػػػػػرا دمػػػػػػػػع  عميػػػػػػػػو ي س 

   
ػػػػػػػػػػة  فاق ػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػوت  الر عػػػػػػػػػػد  خن   أو أف  ص 

 فقػػػػػػػػػد  الع ػػػػػػػػػػت فمػػػػػػػػػػو عميػػػػػػػػػػو ع ويػػػػػػػػػػل    

   
وعػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػرؽ  يخفػػػػػػػػػ   ر   أو أف  قمػػػػػػػػػب  الب 

ػػػػػػػػته  يقػػػػػػػػوؿ     ػػػػػػػػماع  مػػػػػػػػا نػػػػػػػػاعي ع   ل س 

   
ئمو لمعام ة  ار حدي و لشيثو الذؼ كاراه ال رػ  كقد أ نى عم و ك ي ف فضاجو ايف سك يك   كما

سائاًل إ اه م ف  بعدؾ  ا شيثي كقد أسرت القمكب حبًا كطاعًة لػؾ يػ مج القمػكب الممتيبػة  كريػدؼ مُ 
الجمػاؿ السالكيف لطرر  الح   ك حػأ المشػكالت بحكمتػو  ك حػكؼ الثػائفيف بأمانػو   ػا مػف ييػ ـ 

 : (3ييجمالو ك يائو  إذ  قكؿ
ػػػػػػػػد  العصػػػػػػػػر  الػػػػػػػػذ  نػػػػػػػػا يػػػػػػػػا واح   أ إ مام 

ػػػػػػػػػػراه عػػػػػػػػػػديل      مػػػػػػػػػػا إ ف  لػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػيم ف  ن 

   
م ػػػػػػػػػؾ  القمػػػػػػػػػوب  فكمُّيػػػػػػػػػا ا م   يػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػيد 

 عػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػ    طاعػػػػػػػػػة  أمػػػػػػػػػر ه  م سػػػػػػػػػ وؿ    

   
ػػػػػرار  ومػػػػػف ليػػػػػا ػػػػػج  الح  ػػػػػف  ي بػػػػػر د  الم ي   م 

مػػػػػػػػػػػػػوغ   مػػػػػػػػػػػػػاؿ  الو صػػػػػػػػػػػػػاؿ  كفيػػػػػػػػػػػػػل      ب ب 
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ػػػػػػػف   مػػػػػػػػىأ م  ؿُّ السػػػػػػػال كيف  إ لػػػػػػػػى ح   يػػػػػػػػد 

 ليمػػػػػػػػػػى وقػػػػػػػػػػد  ضػػػػػػػػػػل  السػػػػػػػػػػبيل  دليػػػػػػػػػػل    

   
طػػػػػب  الميػػػػػوؿ  غنيمػػػػػة   ػػػػػرا الخ  ػػػػػف  ي   أ م 

مػػػػػػػػاه  وىػػػػػػػػو ميػػػػػػػػوؿ      ويحػػػػػػػػلُّ وسػػػػػػػػ   ح 

   
فػػػػػػػػػػػأ   و   ػػػػػػػػػػف  يقػػػػػػػػػػوؿ  الحػػػػػػػػػػ   ة م تخ   ا  م 

ػػػػػػيوؼ  تسػػػػػػيل      حيػػػػػػث  الن فػػػػػػوس  عمػػػػػػى الس 

   
نػػػػػػػػأ ػػػػػػػػرا عنػػػػػػػػد  الم خاف ػػػػػػػػة   م  ػػػػػػػػف  ي   ا  م 

ػػػػػػػػػػػػػرا    ـ  ذليػػػػػػػػػػػػػل  وي  مػػػػػػػػػػػػػا  عزيػػػػػػػػػػػػػز ا والح 

   
يػػػػػػر ه   ػػػػػػف  يجػػػػػػور  عمػػػػػػى الن فػػػػػػوس  ب ق   أم 

ػػػػػػػػطاه  حيػػػػػػػػث  ي ميػػػػػػػػل      فتميػػػػػػػػل  ط ػػػػػػػػوع  س 

   
ػػػػػػػػو   ػػػػػػػػف  يػػػػػػػػرا األشػػػػػػػػياء  فػػػػػػػػي ميزان   أم 

 فػػػػػػػػػػػػت نقػػػػػػػػػػػػص  وة تفضػػػػػػػػػػػػيل   ا  شػػػػػػػػػػػػيئ  

   
ػػػػػػػػػػف  يحػػػػػػػػػػلُّ الم شػػػػػػػػػػك تت  ب مفظػػػػػػػػػػة    أ م 

 ي رضػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػا المنقػػػػػػػػػػوؿ  والم عقػػػػػػػػػػوؿ    

   
ػػػػػػػماف   ػػػػػػػف  ي فػػػػػػػي ب ض   حػػػػػػػاف م دامػػػػػػػة   أ م 

 حبػػػػػػػػػػػػل  الن جػػػػػػػػػػػػاة  ب ػػػػػػػػػػػػدن  يا موصػػػػػػػػػػػػوؿ    

   
ػػػػػػػػػػتف يا ػػػػػػػػػػف  ي بػػػػػػػػػػي   الم فم سػػػػػػػػػػيف س   أ م 

يػػػػػػػػػػػػا وي صػػػػػػػػػػػػوؿ     نان   ويجػػػػػػػػػػػػوؿ  بػػػػػػػػػػػػيف د 

   
ػػػػػػػػبابة   ـ  بػػػػػػػػو الجمػػػػػػػػاؿ  ص  ػػػػػػػػف  ي يػػػػػػػػي  أ م 

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػل     مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  ج   فكأن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربُّ الج 

   
 ـ  فارقتو الركح  ك قذ ايف سكار متعجبًا مف نفسو التي باتت تر ي بقا ا حي  فيك جسدو 

 ستدرؾ نفسػو ليكجػو حدي ػو لشػيثو المفػارؽ لػو  بأنػؾ لػـ تمػت إنمػا ُنقمػت إلػى حيػث تمنيػت  إلػى 
 :(1يثالقؾ الذؼ أحييتو فأجيتو كقد قيمؾ عنده  إذ  قكؿ

ث ػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػؾ  حيػػػػػػػػػا  باقيػػػػػػػػػ  ا  مػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػي أ ر 
ػػػػػػػػػي ذىنػػػػػػػػػي  المخبػػػػػػػػػوؿ      لػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػـ ي خن 

   
مػػػػػػػػات  وا  ن مػػػػػػػػا ػػػػػػػػف  الم  ػػػػػػػػتؾ  م   حاشػػػػػػػػا ع 

ػػػػػػػػوؿ     نػػػػػػػػى والسُّ  ىػػػػػػػػي ن قمػػػػػػػػة  فييػػػػػػػػا الم 

   
بت ػػػػػػػػػػػػػػو ببت ػػػػػػػػػػػػػػو فأج  ػػػػػػػػػػػػػػف أح   نػػػػػػػػػػػػػػاداؾ  م 

سػػػػػػػػػػػػػوؿ     بوؿ  ر   وأتػػػػػػػػػػػػػاؾ  منػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػالق 

   
ػػػػػػػػة  صػػػػػػػػادؽ   ن  مػػػػػػػػاؾ  ح  نػػػػػػػػت  نحػػػػػػػػو  ح   وحن 

مػػػػػػػػػاؾ  بػػػػػػػػػديل     ػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػف ح  ع  ـ  يقتط   لػػػػػػػػػ

   
ػػػػػػػػػػػر ا ػػػػػػػػػػػعيد  مطي  عمػػػػػػػػػػػت  ىيكم ػػػػػػػػػػػؾ  الس   فج 

 تبػػػػػػػػػػػػػػدو عميػػػػػػػػػػػػػػو نضػػػػػػػػػػػػػػرة  وقبػػػػػػػػػػػػػػوؿ    

   
حيػػػث التكييػػػر كالتيميػػػأ  إذ  جسػػػد شػػػيثو الػػػذؼ كاراه ال ػػػرػ طيػػػر رتحػػػدث ايػػػف سػػػكار عػػػف ىػػػذا ك 
 :(2ي قكؿ

 جسػػػػػػػػػد  خػػػػػػػػػت وحػػػػػػػػػت وخػػػػػػػػػ   كأن مػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػل  الم حمػػػػػػػػوؿ     ـ  منػػػػػػػػو الحام   قػػػػػػػػد ضػػػػػػػػ
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ـ  ي سػػػػػػػػتف د  بالمػػػػػػػػاء  غ سػػػػػػػػت  إ ن مػػػػػػػػا اؿ  لػػػػػػػػ

 مػػػػػػػػػػػاء  الط يػػػػػػػػػػػور  ب   سػػػػػػػػػػػم و  م  سػػػػػػػػػػػوؿ    

   
ـ  سػػػػػػػػػػرير ه    وكػػػػػػػػػػذاؾ  مػػػػػػػػػػا ن قػػػػػػػػػػل  األنػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػر      بالناقػػػػػػػػػل  المنقػػػػػػػػػوؿ  لػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػـ ي س 

   
ػػػػػػػػػػػػذىا ت ريػػػػػػػػػػػػة    واألرض  لػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػـ يت خ 

 لع ػػػػػػػػػػػػػته  أوشػػػػػػػػػػػػػؾ أ ن يػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػتزوؿ    

   
ؽ  السػػػػػػػػماوات  الع مػػػػػػػػػى  وغػػػػػػػػدوت  ت ختػػػػػػػػر 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  الت كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  والت يميػػػػػػػػػػػػػػػػػػل      وأمام 

   
ػػػػػػػت  محم ػػػػػػػػؾ  األعمػػػػػػػى الػػػػػػػػذ   حتػػػػػػػى حم م 

ه ب عػػػػػػػػػػػػػػػد  وة تحويػػػػػػػػػػػػػػػل      مػػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
د    فينػػػػػػػػػػػاؾ  عػػػػػػػػػػػػرس  ل مو صػػػػػػػػػػػاؿ  مجػػػػػػػػػػػػد 

 وسػػػػػػػػػػػػعادة  تبقػػػػػػػػػػػػى ولػػػػػػػػػػػػيس تػػػػػػػػػػػػزوؿ    

   
ػػػػػػػػػػػػف  واةؾ  مػػػػػػػػػػػػا أوليت ػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػي يف  م   ول 

ـ  لػػػػػػػػػـ يحو ىػػػػػػػػػا التحصػػػػػػػػػيل     ع ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػف أ ن   م 

   
بػػأف غػػادرىـ تاركػػًا فػػييـ كرثاطػػب ايػػف سػػكار شػػيثو معاتبػػًا إ ػػاه عتػػاب المتشػػكؽ الحػػزرف 

مػػازالكا   فيميػػت أشػػدىا  كآثػػركف أقمػػارًا صػػنعيا ييد ػػو  كشمكسػػًا أرضػػعيا مػػف بحػػر ف ضػػو عممػػاً 
محتػػاجيف إل ػػو فيػػـ لػػـ  أثػػػذكا نصػػيييـ بعػػد مػػف رضػػاعيـ بحػػػر عممػػو كقػػد غػػادرىـ تاركػػًا إ ػػػاىـ 

 :(1يأطفااًل  حيث  قكؿ
ي ؾ  ن  تػػػػػػػػػػد   غادرت نػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػور  ى ػػػػػػػػػػد 

 ونػػػػػػػػػػػػػروح  ة خػػػػػػػػػػػػػوؼ  وة ت ضػػػػػػػػػػػػػميل    

   
 وتركػػػػػػػػػػػت  فينػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػؾ  أقمػػػػػػػػػػػار ا بيػػػػػػػػػػػـ

نػػػػػػػا ون صػػػػػػػوؿ     ػػػػػػػف راب  ػػػػػػػمو عمػػػػػػػى م   ن س 

   
ـ  رضػػػػػػػػػػػاع ي ـولنػػػػػػػػػػػا رجػػػػػػػػػػػاؿ   نػػػػػػػػػػػؾ  تػػػػػػػػػػػ  م 

ػػػػػػػػموس  مػػػػػػػػا ليػػػػػػػػف  أ فػػػػػػػػوؿ     ـ  ش  ػػػػػػػػ  في 

   
ـ  لػػػػػػػػػػػػػػديؾ  فأصػػػػػػػػػػػػػػب حوا ى  ػػػػػػػػػػػػػػد   بم  ػػػػػػػػػػػػػػوا أش 

ػػػػػػػػػػػف بيننػػػػػػػػػػػا التعويػػػػػػػػػػػل     ـ  م   وعمػػػػػػػػػػػيي 

   
ـ   ػػػػػػػػػػمت ي  ضػػػػػػػػػػاع  فص  ػػػػػػػػػػروف  عػػػػػػػػػػف  الر   وم قص  

 قبػػػػػػػػػل  الف صػػػػػػػػػاؿ  فشػػػػػػػػػأن يـ معقػػػػػػػػػوؿ    

   
ػػػػػػػػػيافة  قػػػػػػػػػوم يـ  أطفػػػػػػػػػاؿ  قصػػػػػػػػػد  فػػػػػػػػػي ض 

ػػػػػػػػػػو  الت ط   فػػػػػػػػػػل  لػػػػػػػػػػيس  ي عيب   فيػػػػػػػػػػل  والط  

   
داد  وري مػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػي  لػػػػػػػػػػؾ  الػػػػػػػػػػو   أدنػػػػػػػػػػى القص 

 أقصػػػػػػػى القريػػػػػػػب  الجيػػػػػػػل  والت حييػػػػػػػل    

   
سػػػػػػػػػػػػنى ومػػػػػػػػػػػػا  والكػػػػػػػػػػػػلُّ موعػػػػػػػػػػػػودوف  بالح 

 زرع  سػػػػػػػػػػقاه  نػػػػػػػػػػدا يػػػػػػػػػػديؾ  م حيػػػػػػػػػػل    

   
كالمجػد الشػامخ  ك ػا مػف ال  حػ ط يػذكر  ا مف أكليتنا تمؾ الفضائأ بقكلو:  ـ ي ني عم و 

 :(2يعن ا ثير الجزاشجـ فضائمو التفصيأ  جزاؾ و 
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ا شػػػػػػػػػػػػػام خا    أوليت نػػػػػػػػػػػػػا فضػػػػػػػػػػػػػت  ومجػػػػػػػػػػػػػد 

ػػػػػػػػػو  الت فصػػػػػػػػػيل      مػػػػػػػػػا إ ف  ي حػػػػػػػػػي   بب عض 

   
ػػػػػػػػػا ق  أفضػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػزا   فجػػػػػػػػػزاؾ  عن 

ه وي نيػػػػػػػػػػػػػل     بيػػػػػػػػػػػػػد  بػػػػػػػػػػػػػرُّ ع   مػػػػػػػػػػػػػولى  ي 

   
عمػػػى ف ػػػو التػػػي نظميػػػا  تمػػػؾ شػػػيثو الحررػػػرؼ أف  قيػػػأ مر يتػػػو  عمػػػىكرتمنػػػى ايػػػف سػػػكار 

كلكعة قمبو الذؼ شيأ ييكؿ المشيد جعمو ُ عي ر عف فج عتو بفقد شيثو نار الفراؽ عجالة  إذ إف 
يتمػؾ المصػيبة التػي  كقمبػو كػاف مشػيكالً   بشكأأل انس ايي دكف إدراؾ ما  قكؿ  فعقمو تكقػذ مػذىكالً 

لػػًة  كقػػد رأػ رغػػـ تطكرمػػو شػػدة  باغتتػػو  فأتػػت الميتػػو التػػي نظميػػا فػػي شػػيثو بِّكػػرًا ذا أفضػػم ةأل  مطك 
 :  (1ييثو الذؼ ال  ح ط مدحًا بو التطكرأ  إذ  قكؿتقصيره بمدحو ش

ب ثػػػػػػػػت  بػػػػػػػػو  خػػػػػػػػذىا ع جالػػػػػػػػة م سػػػػػػػػنت  ع 

ػػػػػػػػػػػو  م شػػػػػػػػػػػ وؿ     نػػػػػػػػػػػار  الف ػػػػػػػػػػػراؽ  فقمب 
(2ي

 

   
ـ  ذىنػػػػػػػػي ب رىػػػػػػػػة    جاذبػػػػػػػػت  فييػػػػػػػػا الػػػػػػػػن ظ 

 لػػػػػػػػػػػػـ أدر  كيػػػػػػػػػػػػ   أقػػػػػػػػػػػػوؿ   ا  م توق فػػػػػػػػػػػػ  

   
ػػػػػػػػػػػة   م ػػػػػػػػػػػت  ةمي  ي   فأت ػػػػػػػػػػػت  عمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػا خ 

 ب كػػػػػػػػػػػر ا ي ق ػػػػػػػػػػػرُّ ب ف ضػػػػػػػػػػػم يا المحصػػػػػػػػػػػوؿ    

   
ػػػػػػػػػػػػػػر   ص  ػػػػػػػػػػػػػػي م ق   وأطمت يػػػػػػػػػػػػػػا ورأيػػػػػػػػػػػػػػت  أن 

ؾ  الت طويػػػػػػػػػػل     ػػػػػػػػػػدح   ومتػػػػػػػػػػى يحػػػػػػػػػػي   ب م 

   
بػػأف تسػػقي السػػحب  ػػراه كرثػػتـ ايػػف سػػكار قصػػيدتو بالػػدعاش مػػرًة أثػػرػ لشػػيثو الحررػػرؼ 

 :(3يمكتف ًا يتقييأ تر و الذؼ ضمو  إذ  قكؿ  الذؼ كاراه  مكجيًا إل و التحا ا
 جػػػػػػػػػػادت  ثػػػػػػػػػػراؾ  مػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػحائب  ثػػػػػػػػػػر ة  

ػػػػػػػف  ى مػػػػػػػوؿ      وكفػػػػػػػت  دمػػػػػػػوع  قػػػػػػػد وكف 

   
 مػػػػػػػا دجػػػػػػػاوغػػػػػػػدت  عميػػػػػػػؾ  صػػػػػػػتة  ري  ػػػػػػػؾ  

ػػػػػػػػحى  و ب  أصػػػػػػػػيل      ليػػػػػػػػل  وضػػػػػػػػاء  ض 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  وكرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   ي   وتعاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتؾ  تح 

ػػػػػػػػوؿ     ػػػػػػػػب ا وق ب   منػػػػػػػػو يػػػػػػػػروح  بيػػػػػػػػا ص 

   
ػػػػػػػػػػة   ي  مػػػػػػػػػػاؾ  تح  ت  عمينػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف ح   و عػػػػػػػػػد 

سػػػػػػػػػػب نا مػػػػػػػػػػف ت ري ػػػػػػػػػػؾ  الت قبيػػػػػػػػػػل      وبح 
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 و رحمػػػو - (1يالػػػديفِّ يكسػػػذ   صػػػالح الناصػػػر ر ػػػاش الممػػػؾ ر فػػػيك قػػػكؿ ايػػػف سػػػكاىػػػذا 
كقد فجع بسماعو نبأ فراقو  متمن ًا عمى نفسو لك أصيب بالصمـ قيػأ سػماعو ذلػؾ النبػأ   -تعالى

آمرًا صاحي و يتحرؼ نبأ فراقو  فػإف كػاف ثيػر فراقػو حقػًا  فممػاذا لػـ تتصػدع األرض  كلػـ تكسػذ 
 :(2يالشمس  ككاف الح  أال  تطمع أصالً 

ػػػػػػػػػػع   ُـّ لػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػام ع  م وج  ػػػػػػػػػػ  نبػػػػػػػػػػأ  ت ص 

ط ػػػػػػػػػػع      وتكػػػػػػػػػػاد  أحشػػػػػػػػػػاء  الػػػػػػػػػػورا تتق 

   
م يت نػػػػػػػػػي  وافػػػػػػػػػى ب ػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػاعي المشػػػػػػػػػدُّ ف 

نػػػػػػػو  ة أسػػػػػػػمع      مػػػػػػػف قبػػػػػػػل  دعػػػػػػػوة  ب ي 

   
سػػػػػػػػا لػػػػػػػػي مػػػػػػػػا بػػػػػػػػو بي  توج   يػػػػػػػػا صػػػػػػػػاح 

و ع     ػػػػػػػػػػر  ـ  والعػػػػػػػػػػتء  ي   نػػػػػػػػػػاعي المكػػػػػػػػػػار 

   
ػػػػػػػػا ظ ف ػػػػػػػػر  الػػػػػػػػردا م  ك  ي  ػػػػػػػػر  و   بػػػػػػػػأبي الم ظف 

ـ  المفظػػػػػػع      ىػػػػػػذا ىػػػػػػو الخطػػػػػػب  العظػػػػػػي

   
كر ه  إ ف  كػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػدع  النُّعػػػػػػػػػاة  ب ػػػػػػػػػذ 

ع      حقػػػػػػػػػػا  فمػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػ رض  ة تتصػػػػػػػػػػد 

   
ـ    وعػػػػػػػػتـ  ىػػػػػػػػذ  الشػػػػػػػػمس  طال عػػػػػػػػة  ولػػػػػػػػ

ػػػػػػ ُّ أ ف  ة   ػػػػػػ   وكػػػػػػاف يح  ت كس 
 تطم ػػػػػػع   (3ي

   
غ الػػػذؼ تركػػػو الممػػػؾ الناصػػػر يرحيمػػػو  حيػػػث كسػػػاد بضػػػائع الفضػػػأ يتحػػػدث عػػػف الفػػػرا  ػػػـ 

 :(4ياألمأ كالرجاش  كتعطأ سيأ الكفكد  إذ  قكؿ كانعداـ
ت  بضػػػػػػػائع  كػػػػػػػل   فضػػػػػػػل  بعػػػػػػػد  مػػػػػػػا  كسػػػػػػػد 

ػػػػػػػػػػػػػع      كانػػػػػػػػػػػػػت إ لػػػػػػػػػػػػػى أبواب ػػػػػػػػػػػػػو تتبض 

   
جػػػػػػػاء  ولػػػػػػػيس لمػػػػػػػ  ػوقضػػػػػػػى الرجػػػػػػػاء  وة ر 

ـ  مرتػػػػػػػػػع       مػػػػػػػػػاؿ  فػػػػػػػػػي روض  المكػػػػػػػػػار 

   
نا فػػػػػػػػػػػػود  وعيػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػب ل  الو   وتعط مػػػػػػػػػػػػت  س 

ػػػػػػػػع     ي  ػػػػػػػػـ إ ل يػػػػػػػػو سػػػػػػػػبيل  قصػػػػػػػػد  م ي   ولي 

   
 وا ر حػػػػػػاؿ  العػػػػػػيس  مػػػػػػف بعػػػػػػد  الػػػػػػذ وضػػػػػػع

ػػػػػػػػػػبُّ    ػػػػػػػػػػع   كانػػػػػػػػػت تخ   إ لػػػػػػػػػى ذ راه  وت وض 

   
ػػػػػػػػػلُّ الظميػػػػػػػػػل  وقػػػػػػػػػد غػػػػػػػػػدا  وتقم ػػػػػػػػػص  الظ  

ػػػػػػػػػع     مق  ـ  وىػػػػػػػػػو قفػػػػػػػػػر  ب   ريػػػػػػػػػع  المكػػػػػػػػػار 

   
ػػػػػػػػػػػػػػو  ح  نبت يػػػػػػػػػػػػػػا  ومراب ػػػػػػػػػػػػػػع  ا مػػػػػػػػػػػػػػاؿ  ص 

 ولطالمػػػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػػػت ىنال ػػػػػػػػػػػؾ  مريػػػػػػػػػػػع    

   
ػػػػػػػػػب ت  وكػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػاد  قػػػػػػػػػد ن ض   ومػػػػػػػػػوار د  الق ص 

ػػػػػػػػػػػر ع  ف  ب يػػػػػػػػػػػا    ـ  م ش  ر اد  المكػػػػػػػػػػػار   ل ػػػػػػػػػػػو 

   
                                                           

أتى ر اش ايف سكار لمناصر صالح الديف مجاراًة لشعراش عصره  كفي الكقت نفسو كاف كفاًش لذلؾ الممؾ (1) 
تو.  ًة كأف كالد ايف سكار كاف مف مالزم و كثاص   العظ ـ  ثاص 

 (.510ديكاف ايف سكار يص(2) 
(.510ص ىكذا كتيت في الديكاف(3)     كالصكاب يأال 
 .(511صي ديكاف ايف سكار(4) 



137 
 

ليػػكؿ المصػػاب الػػذؼ حػػأ  إذ  غيػػر متكقػػعأل لفقػػد الناصػػر  -متفجعػػاً –كرتحسػػر ايػػف سػػكار 
 :(1ي قكؿ

ه قػػػػػػػػد   ذىػػػػػػػػب  الػػػػػػػػذ  بكػػػػػػػػت  السػػػػػػػػماء  ل ف 

ػػػػػػػػػع      ف م يػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف األنػػػػػػػػػواء  دمػػػػػػػػػع  ي يم 

   
ػػػػػػػػة   م  ث  ج   مػػػػػػػػا كنػػػػػػػػت  أحسػػػػػػػػب  والحػػػػػػػػواد 

 أ نػػػػػػػػػػػػػػي ل يػػػػػػػػػػػػػػوـ  م صػػػػػػػػػػػػػػاب و  أتوق ػػػػػػػػػػػػػػع    

   
أف يكاجييػػا ميمػػا  سػػم ـ لمقضػػاش كالقػػدر معترفػػًا بالحق قػػة المػػرة التػػي اليػػد لكػػأ إنسػػافأل  ُ  ػػـ 

  كمػا ممكػكه كجمعػكهكأيػف صػاركا  عظـ شأنو كارتفػع مقػداره  متسػائاًل عػف حػاؿ الممػكؾ السػابقيف 
كال  شػيشأل  ككـ دافعكا عف ممكيػـ مسػتعينيف يجيكشػيـ  لكػف المن ػة إذا كقعػت حينيػا ال يػدفعيا أؼُّ 

 :(2ي قذ في طررقيا مانع  حيث  قكؿ
ػػػػػػػػػو ـ  القضػػػػػػػػػاء  بأن   ىييػػػػػػػػػات  قػػػػػػػػػد حكػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػود  مطمػػػػػػػػع   مػػػػػػػػا إف    ل حػػػػػػػػي   فػػػػػػػػي خ 

   
لػػػػػػػػػوف  وأيػػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػػا  أيػػػػػػػػػف  الممػػػػػػػػػػوؾ  األو 

ػػػػػػػػع  الػػػػػػػػبتد  وجم عػػػػػػػػوا   ي   مم كػػػػػػػػوه مػػػػػػػػف ر 

   
 كػػػػػػػػػـ داف عػػػػػػػػػوا عػػػػػػػػػف م م ك يػػػػػػػػػـ حتػػػػػػػػػى إ ذا

ػػػػػػػػػػػدف ع     ـ  األمػػػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػػػذ  ة ي   وافػػػػػػػػػػػاى 

   
ـ   ا فمػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػيا ول ػػػػػػػػػو   تك ػػػػػػػػػف  الجيػػػػػػػػػوش  ب ب أس 

ُـّ المعاق ػػػػػػػػػػػل  تمنػػػػػػػػػػػع     ػػػػػػػػػػػ  ت  نػػػػػػػػػػػي وة ش 

   
   فيػك ممػؾو عمييػا ع  بِّػمػآ ره كصػفاتو التػي طُ ذاكػرًا  عدد ايف سكار فضائأ الممؾ الناصػر ك 

فػػي  عو اتصػػذ بػػالقكة كالشػػدة فػػي كقػػت الحػػرب  كمػػا أنػػو يتصػػذ بػػالحمـ كالحكمػػة فػػي السػػمـ  متسػػر  
ػػ  رغػػـ عمػػك منزلتػػو كقػػدره  يجيػػر القمػػكب المنكسػػرة كرػػداكريا  أيكابػػو متفتحػػةو  عو كرمػػو كجػػكده  متكاضِّ

 :(3يلمسائميف  كحماه ممجأو لمثائفيف  إذ  قكؿ
ػػػػػػػػػػمم و أو حري ػػػػػػػػػػو  ممػػػػػػػػػػؾ  لػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي س 

ـ  ينفػػػػػػػػػع     ػػػػػػػػػرُّ وفضػػػػػػػػل  حمػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػأس  يض 

   
يبػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػل   داعػػػػػػػػػػػي ر   م تث ػػػػػػػػػػػب     عػػػػػػػػػػػف ك 

ػػػػػػػػػػػدا يتسػػػػػػػػػػػر ع     ـ  والن   وا  لػػػػػػػػػػػى المكػػػػػػػػػػػار 

   
ػػػػػػػػػػػػػع      لك ػػػػػػػػػػػػػف  قػػػػػػػػػػػػػدر ه عػػػػػػػػػػػػػفمتواض 

ف  ػػػػػػػػػػع     ـ  الع مػػػػػػػػػػى م تر  ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػل   مػػػػػػػػػػا يص   ك 

   
 متعػػػػػػػػػػػػػػو  د  جبػػػػػػػػػػػػػػر  القمػػػػػػػػػػػػػػوب  كأن يػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػة  ت جػػػػػػػػػػزع     ػػػػػػػػػػر ىا دوف  البري  س  ػػػػػػػػػػف  ك   م 
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(1ينشػػػػػػواف  مػػػػػػف عشػػػػػػ   المكػػػػػػارـ  والعمػػػػػػى
 

(2يدواـ و صػػػػػػػػػػػػػاليا ة يقنػػػػػػػػػػػػػع   ا  نشػػػػػػػػػػػػػو   
 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارديف م شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارع    أبواب 

م يػػػػػػػػػػل  القاصػػػػػػػػػػديف    ػػػػػػػػػػع  تػػػػػػػػػػرو  غ  ق   وت ن 

   
مػػػػػػػػاه  مػػػػػػػػف ريػػػػػػػػب  الحػػػػػػػػوادث ممجػػػػػػػػأ    وح 

ػػػػػػػػػع     ن   يػػػػػػػػػأو  المخػػػػػػػػػوؼ  إ لػػػػػػػػػى ذراه في م 

   
 يػػػػػػػػػا موئػػػػػػػػػل  الف ضػػػػػػػػػتء  مػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػاميـ

 وم جيػػػػػػػػػر ىـ مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػل   مػػػػػػػػػا ي توق ػػػػػػػػػع    

   
 أ ؼ   لػػػػػػػػػدنيا مػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػفا لػػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػػرف يا

 ولقػػػػػػػػد عمػػػػػػػػرت لكػػػػػػػػل   خطػػػػػػػػب  تػػػػػػػػدفع    

   
رفػع أناسػًا فػي عيػده ك كمأ ايف سكار حدي ػو معاتبػًا الناصػر عتػاب المحػب الحػزرف بػأف 

كأمػػنيـ كك ػػ  ييػػـ كىػػـ فػػي ظػػاىرىـ كػػذلؾ  لكػػنيـ عػػا كا بعػػد رحيمػػو فسػػادًا فػػي ممكػػو كأفشػػكا سػػره 
 :(3يكآذكه  ككذلؾ حاؿ المؤماش كطباعيـ في حر يـ الكراـ  إذ  قكؿ

ؾ لمػػػػػػػػػػػػػذيف أمنػػػػػػػػػػػػػتيـ  كانػػػػػػػػػػػػػت  عيػػػػػػػػػػػػػود 

 لم مكػػػػػػػػػؾ بالفسػػػػػػػػػاد  وأجمعػػػػػػػػػوا فسػػػػػػػػػعوا  

   
 ولحنػػػػػػػػت  فػػػػػػػػي العميػػػػػػػػاء حػػػػػػػػيف رفعػػػػػػػػت ي ـ

 بػػػػػػػػػػالجود  والمفعػػػػػػػػػػوؿ  مػػػػػػػػػػا ة يرفػػػػػػػػػػع    

   
ؾ عنػػػػػػػػػػدىـ وغمػػػػػػػػػػرت ي ـ  ووضػػػػػػػػػػعت  سػػػػػػػػػػر 

 فحثُّػػػػػػػػػوا فػػػػػػػػػي أذاؾ وأوضػػػػػػػػػعوا ا  نعمػػػػػػػػػ  

   
ػػػػػػػػػػػػػف  عػػػػػػػػػػػػػادات يـ مػػػػػػػػػػػػػاء  م   وكػػػػػػػػػػػػػذلؾ المُّ  

ق ػػػػػػػػػػع     ـ  فخػػػػػػػػػػرقي ـ ة ي ر   حػػػػػػػػػػرب  الكػػػػػػػػػػرا

   
الجميػػػأ كدكلتػػػو التػػػي ضػػػاعت يرحيمػػػو  إذ  زمػػػف الناصػػػركرتميػػػذ ايػػػف سػػػكار عمػػػى ىػػػذا 

    :(4ي قكؿ
 ليفػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى ذاؾ الجمػػػػػػػػػػاؿ وذلػػػػػػػػػػؾ اؿ

ـ  م ضػػػػػػػػػػي  ع     مػػػػػػػػػػاؿ ضػػػػػػػػػػاع  والكػػػػػػػػػػري  إ ج 

   
ييػػػػػػػػػػػػػػػع  ودولػػػػػػػػػػػػػػػػة    زمػػػػػػػػػػػػػػػف  كنػػػػػػػػػػػػػػػػو ار  الر 

مػػػػػػػػػػػع     ب  نوال يػػػػػػػػػػػا ة ت ق  ػػػػػػػػػػػح   غػػػػػػػػػػػر اء  س 

   
 ضػػػػػػػػاع ت  وأصػػػػػػػػب  ذكر ىػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف الػػػػػػػػورا 

 كالمسػػػػػػػػػؾ  عػػػػػػػػػاطر  نشػػػػػػػػػر ه  م تضػػػػػػػػػو ع    

   
 

                                                           

   كالصكاب يالُعال(.512  صىكذا كردت في ديكاف ايف سكار( (1
ى ا. ينظر(2 ؿ  ُكُركدِّ بار  أ ك  ي ُر األ ث  ك ةِّ ي ت ث  ُؿ ما ي رُِّد  كرُجأو ن ش   افو ي ي ُِّف الن ِّش  ك ُة: الثيُر أ ك  المحكـ كالمح ط   ( الن ش 

 -ىػ1421  1ييركت  ط –األعظـ  اليف سيده  المحق : عيد الحميد ىنداكؼ  الناشر: دار الكتب العمم ة 
 (.8/125ـ  يج2000

 (.512ايف سكار  الديكاف يص (3)
 .513المرجع الساي   ص(4) 



139 
 

 ميينػػًا مػػا تركػػو فقػػده مػػف تػػأ يرأل   كأسػػى فػػي لكعػػةأل  يثاطػػب الممػػؾ الناصػػر م ن ػػًا عم ػػو ػػـ 
 :(1يبعده  إذ  قكؿ   حيث لـ  عد لممجد كالعال مكافو عم و

 يػػػػػػػػا سػػػػػػػػيد  األمػػػػػػػػتؾ والمػػػػػػػػولى الػػػػػػػػػذ 

ه  ة ي رفػػػػػػػػػػػػػع     ـ  المكػػػػػػػػػػػػػارـ  بعػػػػػػػػػػػػػد  م ػػػػػػػػػػػػػ  ع 

   
ػػػػػػػػت  شػػػػػػػػمل  المجػػػػػػػػد  بعػػػػػػػػدؾ والعػػػػػػػػت ق   فر 

 فشػػػػػػػػػػػتات و  ة ي جمػػػػػػػػػػػػع  أيػػػػػػػػػػػد  سػػػػػػػػػػػػبا   

   
ـ   عنػػػػػػد   واألسػػػػػػى ػػػػػػت  شػػػػػػمل  اليػػػػػػ  وجمع 

ػػػػػػػػض  المضػػػػػػػػجع      وقضػػػػػػػػى فراق ػػػػػػػػؾ  أف ي ق 

   
  بػػالرغـ مػػف أف الممػػؾ الناصػػر دمعػػو يكمػػًا عمػػى أسػػى فػػراؽ ك قسػػـ ايػػف سػػكار أال  يجػػذ  

 :(2يإذ  قكؿ كىذه حيمة مف ذاؽ مر  الفراؽ  األدمع ال تجدؼ 
 أمػػػػػػػػػػػػا ونعمت ػػػػػػػػػػػػؾ  التػػػػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػػػػت  لنػػػػػػػػػػػػا

 سػػػػػػػػريا  وكػػػػػػػػلن فػػػػػػػػي نػػػػػػػػداىا يكػػػػػػػػرع    

   
ؾ  مػػػػػػػػػدمعي  ة جػػػػػػػػػ   ميمػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػف  ذكػػػػػػػػػر 

ػػػػػػػد  عمػػػػػػػي  األدمػػػػػػػع   ا  يومػػػػػػػ    ومػػػػػػػا ت ج 

   
 كقت الثطكب  لـ أتصكر لمحظةأل  مأمني ا مف كنت  :قائالً   كمأ ر اشه بح  الناصر ـ 

بعػػدما ُرفعػػت مكػػانتي بحمػػاؾ أنػػي بعػػد رحيمػػؾ أثضػػع لحػػكادث الػػدىر  لقػػد تركتنػػي ىػػدفًا لمنائبػػات 
بميادرتؾ إ اؼ   ا صاحب الفضػأ كالجػكد بمػا كنػت تنفقػو عمػي  كقػد كنػُت مسػرفًا بفػ ض كرمػؾ  

 :(3يأما اليـك فحالي قد تيير  إذ أصبحت أقنع بال سير  كقد غدكت أبك ؾ  حيث  قكؿ
ي ت ني أزمػػػػػػػػػػػة  يػػػػػػػػػػػا ناصػػػػػػػػػػػر  إف   حػػػػػػػػػػػار 

ػػػػػف  إليػػػػػو مػػػػػف الخطػػػػػوب  المفػػػػػزع      يػػػػػا م 

   
 مػػػػػػا كنػػػػػػت  أ حسػػػػػػب  بعػػػػػػد رفػػػػػػع  مكػػػػػػانتي

ػػػػػػػػػػي لمحػػػػػػػػػػوادث  أخضػػػػػػػػػػع      بحمػػػػػػػػػػاؾ أن 

   
 غػػػػػػػػػػػػػػػػادرتني لمنائبػػػػػػػػػػػػػػػػات وصػػػػػػػػػػػػػػػػرف يا

ػػػػػع   ا  ىػػػػػدف    ولػػػػػـ يػػػػػؾ فػػػػػي حيػػػػػاتي م ط م 

   
مػػػػػػ   لػػػػػػي وأ نفػػػػػػ   م سػػػػػػرفقػػػػػػ  ا  د كنػػػػػػت  ت خ 

ػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػالتراجي أقنػػػػػػػػػػػػع      فػػػػػػػػػػػػاليوـ  إن 

   
ػػػػػػػػػت  بيػػػػػػػػػـأبكيػػػػػػػػػؾ   لموفػػػػػػػػػد  الػػػػػػػػػذيف نب 

 أوطػػػػػػػػػػػان يـ وأصػػػػػػػػػػػاب ي ـ مػػػػػػػػػػػا يفػػػػػػػػػػػزع    

   
 وا ممػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػطا عمػػػػػػػػػػػييـ دىػػػػػػػػػػػر ىـ

ػػػػػػػػػػػػػػػع     ى ـ م تخش   بخطوب ػػػػػػػػػػػػػػػو  فجميػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
ر   ػػػػػػػػػػػػوؾ فالنصػػػػػػػػػػػػر  العزيػػػػػػػػػػػػز  مػػػػػػػػػػػػ ز   أم 

ػػػػػػػػػع      والجػػػػػػػػػود  غمػػػػػػػػػر  والجنػػػػػػػػػاب  موس 
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تيػكف المصػائب حػيف  كػكف المصػرع فػي سػييأ و   قػد :كرثتـ ايف سكار قصيدتو بقكلو
ب المعالي  حيث الجناف يررد رت شرفًا أييا الناصر أنؾ نمت الشيادة كىذه غا ة كأ مرردأل  ؾك كف 

  :(1ييجكار الرحمف  إذ  قكؿ
ػػػػػػػػػػػو  ولقػػػػػػػػػػد ييػػػػػػػػػػػوف  عمػػػػػػػػػػػى م صػػػػػػػػػػػاب ؾ  أن 

 فػػػػػػػي ق ري  ػػػػػػػؾ  كػػػػػػػاف ذاؾ  المصػػػػػػػر ع    

   
ؼ   ػػػػػػػػػت  الشػػػػػػػػػيادة  وىػػػػػػػػػي أشػػػػػػػػػر  م   غايػػػػػػػػػة  ن 

تػػػػػػب  الع ػػػػػػتء  وت قػػػػػػر ع      ت حػػػػػػوا ب يػػػػػػا ر 

   
ا م ػػػػػػػػػد  نػػػػػػػػػاف  م خ  م مػػػػػػػػػت  فػػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػػى الج   وح 

ػػػػػػػع     ػػػػػػػوار  ق  ري  ػػػػػػػؾ  مري   لػػػػػػػؾ  فػػػػػػػي ج 

   
ثم ػػػػػػؾ  فػػػػػػي الحيػػػػػػاة  وا  ف  صػػػػػػف ت    مػػػػػػا كػػػػػػاف م 

ػػػػػػػع     ػػػػػػػة  يقن  ي  ن   فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه الػػػػػػػدنيا الد 

   
ه ػػػػػػػػػود  يػػػػػػػػػا ولج   فاذىػػػػػػػػػب  كمػػػػػػػػػا ذىػػػػػػػػػب  الح 

  
ػػػػػػع  جػػػػػػود  بػػػػػػو حمػػػػػػل  الريػػػػػػاض    توس 

   
ظػاىرة     كقد يدأ مر يتػو بحكمػةأل تعالى و جكار إِّلى انتقمت لو اينةً ىذا كرر ي ايف سكار 

بالحق قػػة المػػر ة التػػي اليػػد لكػػأ إنسػػافأل أف يتػػذكؽ عمقميػػا  أال كىػػي  -كىػػك فػػي قمػػة األسػػى-مقػػرًا 
تػو-المكت  الذؼ ال  قػذ أمامػو عػائ   كال  منعػو  يػدكر عمػى األنػاـ   فيػك مػانع -ميمػا يميػت قك 

حاصدًا أركاحيـ فردًا فردا  فال الحيتاف بشػدتيا تردعػو  كال جيػركت الحصػكف كالمعاقػأ كالقصػكر 
و  فاليفمػػػة عمػػػتيـ بح اتِّػػػ ميػػػركرو  ـ  ُيػػػمُ الشػػػاىقة ت ن ػػػو عػػػف مػػػراده  فالنػػػاس كاألغنػػػاـ الراتعػػػة  كأعق  

كف فػػي غفمػػتيـ  حيػػث كىػػـ غػػارق كأعمػػتيـ  كقػػد بػػات سػػيذ المػػكت مسػػمطًا عمػػى أعنػػاقيـ كػػأ يػػكأـل 
 :(2ي قكؿ

ػػػػػػػػػػدور   ـ  ي  ـ  عمػػػػػػػػػػى األ نػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا  كػػػػػػػػػػأس  الح 

 والعمػػػػػػر  ميمػػػػػػا طػػػػػػاؿ  فيػػػػػػو ق صػػػػػػير    

   
ػػػػػػػػػػػػػػػردُّ وخيم ػػػػػػػػػػػػػػػو    والمػػػػػػػػػػػػػػػوت  حػػػػػػػػػػػػػػػتـ  ة ي 

ح  النُّفػػػػػػوس  ت  يػػػػػػر     ػػػػػػر  ا عمػػػػػػى س   أبػػػػػػد 

   
يػػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػػذ   ي سػػػػػػػػػػػتنزؿ  األروا مػػػػػػػػػػػف الن  

 فػػػػػػػػػػي جانبيػػػػػػػػػػو ل  نػػػػػػػػػػوؽ  وكػػػػػػػػػػور    

   
 دأمائيػػػػػػػػػػػػػػاوينػػػػػػػػػػػػػػازؿ  الحيتػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػي 

 لػػػػػـ ي  ػػػػػف عػػػػػف م يػػػػػج  بيػػػػػف  بحػػػػػور    

   
 ولػػػػػػػػػـ ى  وييػػػػػػػػػاجـ  الممػػػػػػػػػؾ  المنيػػػػػػػػػع  حمػػػػػػػػػ

 ي منػػػػػػػػػع  حمػػػػػػػػػاه  معاقػػػػػػػػػل  وقصػػػػػػػػػور    

   
ػػػػػػػػػػػػػاس  كالشػػػػػػػػػػػػػاء  اليوامػػػػػػػػػػػػػل  راتػػػػػػػػػػػػػع    والن 

 ول بيػػػػػػػػػػػػػػػػب ي ـ بحيات ػػػػػػػػػػػػػػػػو  م  ػػػػػػػػػػػػػػػػرور    
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ػػػػػػػت  عػػػػػػػف ىػػػػػػػد ا م  ػػػػػػػت  فأ ع   فػػػػػػي غفمػػػػػػػة  عم 

دا م شػػػػػػػػيور      وعمػػػػػػػػييـ  سػػػػػػػػي   الػػػػػػػػر 

   
متعجبػػًا لحػػاؿ النػػاس حيػػث   سػػكار مر يتػػو كىػػك فػػي غا ػػة األسػػى كقمػػة الحػػزف  كمػػأ ايػػف 

 عايرأل  حدثأل كأؼ كتعمقيـ بالح اة  حتى بات أمر المكت بالنسبة ليـ   كشيميـ الشاغأ  الالمباالة
  كالصػدي  مػا اثتفػتال يمتفتكف إل و  فالمكت  حصػد أركاح أحيػتيـ كرثفييػا تحػت ال ػرػ  كأنيػا 

 :(1يأضحت غييتو كحضكره سكاش  إذ  قكؿ فارؽ صد قو كقد 
دا أحبػػػػػػػاب ي ـ تحػػػػػػػػت الث ػػػػػػػػرا   ي خفػػػػػػػي الػػػػػػػػر 

 فكأن مػػػػػػػػػػػػػػا ذاؾ الخفػػػػػػػػػػػػػػاء  ظ يػػػػػػػػػػػػػػور    

   
ػػػػػػػػػػػػػيـ بعضػػػػػػػػػػػػػ ر  بعض  ا يػػػػػػػػػػػػػذك   وة ا  أبػػػػػػػػػػػػػد 

 تعصػػػػػػػػى ليػػػػػػػػـ  أف ينفػػػػػػػػع  التػػػػػػػػذكير    

   
ػػػػػػػػػػػو   ـ  حميم  جػػػػػػػػػػػل  الحمػػػػػػػػػػػي  وي فػػػػػػػػػػػارؽ  الر 

ت ػػػػػػػػػػػو  لديػػػػػػػػػػػو حضػػػػػػػػػػػور     ب  ي   وكػػػػػػػػػػػأف  غ 

   
ػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػاس  كفػػػػػػػػػػر   النػػػػػػػػػػاس   منػػػػػػػػػػو ى ن ي 

ع  م سػػػػػػػػػػػرور      وتػػػػػػػػػػػراه وىػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػود  

   
عػت قمبػو أسػًى كقػد لك    لـ لفقداف فمػذة كيػده التػي فارقتػوكرتأكه ايف سكار كىك في غا ة األ

 :(2يعمييا  إذ  قكؿ
ػػػػػػػػػػكف  الػػػػػػػػػػذ  فارقت ػػػػػػػػػػو   (3ي ىػػػػػػػػػػا    عمػػػػػػػػػػى الس 

ػػػػػػكوف نفػػػػػػور      فالقمػػػػػػب  فيػػػػػػو عمػػػػػػى السُّ

   
 ول ػػػػػػػػػػػػػى وقػػػػػػػػػػػػػد ول ػػػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػػػي  صػػػػػػػػػػػػػبابة  

ػػػػػػػموع  سػػػػػػػعير   ى  وأ سػػػػػػػ    لػػػػػػػو بػػػػػػػيف الضُّ

   
رحػػػأ يرحيميػػػا  كلكعػػػة  ػػػا مػػػف بحرقػػػةأل كرثاطػػػب ايػػػف سػػػكار فمػػػذة كيػػػده الراحمػػػة عنػػػو ىػػػذا 

  كـ كنت أثشى عم ؾ حيف  أتي مصرعي أف تصاييف بالثكؼ كالذىكؿ  لكف  مػا حػدث السركر
ي  مػػا حػػذرت منػػو كقػػع رغمػػًا عنػػ ـ حػػذرت مػػف أف تمػػكتيف قيمػػي  كلكػػفكػػاف ثػػالؼ تقػػديرؼ  فكػػ

فعجبًا ليصف  جسمي الذؼ  ناه األسى بفراقؾ إ اؼ  كعجبػًا لقميػي المشػتعأ نيرانػًا بفقػدؾ إذ بػات 
ال ُيير د حره الدمع اليزرر  حيث  قكؿ
 :    (4ي

ػػػػػػػػػػػػػػػرور  وراءه  يػػػػػػػػػػػػػػػا راحػػػػػػػػػػػػػػػت  رحػػػػػػػػػػػػػػػل  السُّ

 فمػػػػػػػا لػػػػػػػي ة ي  يػػػػػػػب  سػػػػػػػرور   ا  تبعػػػػػػػ  

   
ػػػػػػػػؾ  مصػػػػػػػػرعي  قػػػػػػػػد كنػػػػػػػػت  أ خشػػػػػػػػى أف يروع 

 الت قػػػػػػػػدير  فجػػػػػػػػرا بعكػػػػػػػػس  م خػػػػػػػػافتي   

   
                                                           

 (.552ديكاف ايف سكار يص(1) 
 .552المرجع الساي   ص(2) 
   كالصح   يآهأل(.552  صىكذا كردت في ديكاف ايف سكار(3) 
 .(552صي  ديكاف ايف سكار (4)



112 
 

م ؾ  القضػػػػػػػػػػػا ـ  حػػػػػػػػػػػذرت  بػػػػػػػػػػػأ ف  ي قػػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػػ  ولك 

 قبمػػػػػػػػػي وكػػػػػػػػػاف برغمػػػػػػػػػي  المحػػػػػػػػػذور    

   
ـ  يذويػػػػػػػػػو األ سػػػػػػػػػى ا  عجبػػػػػػػػػ  ل  صػػػػػػػػػف  الجسػػػػػػػػػ

 مػػػػػػػذ  بنػػػػػػػت  وىػػػػػػػو بػػػػػػػأدمعي ممطػػػػػػػور    

   
د  حر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ولنػػػػػػػػػػػػػػػػػار  قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػي ة يبػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 دمػػػػػػػع  ت جػػػػػػػود  بػػػػػػػو الجفػػػػػػػوف  غزيػػػػػػػر    

   
لك مات قيميا كما عاش ممكعًا بشقائو بعد يتمنى مف شدة حزنو عمى اينتو المفارقة لو  ـ 

ككجيػػؾ الجميػػأ الػػذؼ عم ػػؾ  ػػا اينتػػي كىػػأ يجػػدؼ تأسػػفي  :متسػػائالً   فراقيػػا  حيػػث تأسػػفو عمييػػا
كمػػا حسػيت أف مػػف القيػكر ثػػدكر   كعقيمػة الحػي  ة الثػػدر ػا در  تعػكدت رؤرتػو بػػات تحػت ال ػػرػ  

قػػد أثفػػى ال ػػرػ عنػػي طمتػػؾ اليي ػػة  ك   لقػػد زاد مػػف حزنػػي كبكػػاؼ عمػػرؾِّ المحػػدكد   ػػا قمػػة الح ػػاش
  عمػػي  لػػذات الح ػػاة فج عتػػي بفراقػػؾ   ػػا مػػف بفقػػدؾ حظػػرتبعػػد فقػػدؾ ك  فيانػػت عمػػي  كػػأ مصػػيبةأل 

 :(1ي  حيث  قكؿاً منير  اً صبح   كمسائيفبات صبحي مساشً 
ػػػػػػػػػػػػقاء  فميتنػػػػػػػػػػػػي ؾ  لمش  ت  بعػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػر   أ خ 

ػػػػػػض  لػػػػػػي مػػػػػػف بعػػػػػػدؾ التػػػػػػأخير      لػػػػػػـ ي ق 

   
ػػػػػػػػفي أ سػػػػػػػػفي عميػػػػػػػػؾ  وىػػػػػػػػل ي عيػػػػػػػػد    تأسُّ

قبػػػػػػػور     ػػػػػػػؾ  فػػػػػػػي الث ػػػػػػػرا م   وجمػػػػػػػاؿ  وجي 

   
ػػػػػػػػػػػػػو    يػػػػػػػػػػػػػا در ة  الخػػػػػػػػػػػػػدر المنيػػػػػػػػػػػػػع  جناب 

 مػػػػػػػػا خمػػػػػػػػت  أف  مػػػػػػػػف القبػػػػػػػػور خػػػػػػػػدور    

   
ي ـ ػػػػػػػػػػػواؿ رمػػػػػػػػػػػاح   وعقيمػػػػػػػػػػػة  الحػػػػػػػػػػػي   الط  

ؾ المقصػػػػػػػػور     زنػػػػػػػػي عمػػػػػػػػر   ق ػػػػػػػػد  مػػػػػػػػد  ح 

   
ػػػػػػػػاؾ الػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػي م حي  ػػػػػػػػت ر  الث ػػػػػػػػرا عن   س 

ػػػػػػػػتور     يػػػػػػػػاء س   كانػػػػػػػػت  عميػػػػػػػػو مػػػػػػػػف الح 

   
يػػػػػػػوؾ  راغمػػػػػػػا    ولقػػػػػػػد مضػػػػػػػى وىجػػػػػػػرت  ر 

 زمػػػػػػػػػػػػف  وغيػػػػػػػػػػػػر  محم  ػػػػػػػػػػػػؾ  الميجػػػػػػػػػػػػور    

   
ػػػػػػػػػػػػػػت  كػػػػػػػػػػػػػػل  م صػػػػػػػػػػػػػػيبة   ن   أ ب ني تػػػػػػػػػػػػػػي ىو 

زء  الكبيػػػػػػػػػر كبيػػػػػػػػػر      عنػػػػػػػػػد  فمػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػرُّ

   
ت  لػػػػػػذ ات  الحيػػػػػػاة عمػػػػػػي  مػػػػػػا امػػػػػػ  ػوحظػػػػػػر 

 تػػػػػػػػػػػػػػد  البقػػػػػػػػػػػػػػاء  فكمُّيػػػػػػػػػػػػػػا محظػػػػػػػػػػػػػػور    

   
ػػػػػػػػػػػبحي كالمسػػػػػػػػػػػاء  وقػػػػػػػػػػػد  وجعمػػػػػػػػػػػت  ص 

ري ػػػػػػػؾ      والمسػػػػػػػاء  م نيػػػػػػػر  م ضػػػػػػػى زمػػػػػػػف  بق 

   
  منكػرًا عمػى نفسػو اينتػو حقيػا كنصػيييا فػي الر ػاش كمػا ينبيػي مػن كررػ ايف سكار عدـ 

ناعتًا نفسو يػياليدكر(    القاس ة أف تطأ التراب الذؼ ضميا كىي يداثمو  كأف يرػ الفضاش دكنيا
كمػػا يػػرػ أف العػػ ش كمػػو أصػػب  بفراقيػػا مكػػدرًا  فكممػػا ذكرىػػا نزفػػت عيرتػػو حزنػػًا  كأن ػػت نفسػػو ألمػػًا 

 : (2يلفقدىا  حيث  قكؿ
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ػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػت  ولػػػػػػػػػػػػي ؾ  حق   لػػػػػػػػػػػـ أوؼ  رزء 

ؾ  مػػػػػػػػذىب  ومػػػػػػػػرور      فػػػػػػػػي األرض بعػػػػػػػػد 

   
 أطػػػػػػػػػػأ  التُّػػػػػػػػػػراب  وأنػػػػػػػػػػت  فيػػػػػػػػػػو رىينػػػػػػػػػػة  

ػػػػػػػػػػػػػي إ ذا      لصػػػػػػػػػػػػػبور   فػػػػػػػػػػػػػي حفػػػػػػػػػػػػػرة  إ ن  

   
ػػػػػػػػػو    وأرا الفضػػػػػػػػػاء  وأنػػػػػػػػػت  لػػػػػػػػػيس  ترين 

ػػػػػػػػػػػػي إ ذا ذ ك ػػػػػػػػػػػػر  الوفػػػػػػػػػػػػاء  غػػػػػػػػػػػػدور      إ ن 

   
 لػػػػػػػػػػـ أقتنػػػػػػػػػػع  بػػػػػػػػػػالعيش  بعػػػػػػػػػػد  وا  ن مػػػػػػػػػػا

 عػػػػػػػػػػػػػػػيش  بعيػػػػػػػػػػػػػػػد  كمُّػػػػػػػػػػػػػػػو تكػػػػػػػػػػػػػػػدير    

   
 لػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػر ؾ  عبػػػػػػػػػرة  م سػػػػػػػػػفوحة  

ػػػػػػػػػػػػػػة  وزفيػػػػػػػػػػػػػػر     ـ   وأن   تػػػػػػػػػػػػػػدني ال ػػػػػػػػػػػػػػرا

   
 بقاسػػػػػػػػػػػيوف  أقم ػػػػػػػػػػػو   (1يل ػػػػػػػػػػػواف   ى  وأ سػػػػػػػػػػػ

 كػػػػػػػل   الصػػػػػػػخور  ف ط ػػػػػػػور  أضػػػػػػحى وفػػػػػػػي   

   
ػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف م صػػػػػػػػػػاب ؾ  أن   ولقػػػػػػػػػد تحق 

ػػػػػػػػػف  سػػػػػػػػػواؾ أمػػػػػػػػػر  إ ليػػػػػػػػػو    نصػػػػػػػػػير   وم 

   
إنػػؾ  ػػا اينتػػي فارقػػتِّ  :ر لألمػػر الكاقػػع كلمحق قػػة المررػػرة   قػػكؿىػػذا كبعػػد تسػػم ـ ايػػف سػػكا

دن ػػاؾ رغبػػًة عنيػػا لػػدناشتيا  كقػػد اثتػػارؾ الثػػال  عنػػده أيتيػػا المطيػػرة مػػف الثطا ػػا   ػػا صػػاحبة 
 :(2ي ـحاليفكر الر عند بارئؾ  ض فةو  اليكـ   الكجو المنير  فأنتِّ 

نيػػػػػػػػػػػػػة  رغبػػػػػػػػػػػػػة   نيػػػػػػػػػػػػػاؾ الد  ػػػػػػػػػػػػػت  د   فارق 

ؾ بالبقػػػػػػػػػػػػػػا معمػػػػػػػػػػػػػػور      عنيػػػػػػػػػػػػػػا وسػػػػػػػػػػػػػػرُّ

   
خال ػػػػػػػػػػػػؾ   ػػػػػػػػػػػػؾ  اد   ن حػػػػػػػػػػػػو ه  واختػػػػػػػػػػػػار  خالق 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيد  ي خ   وق  لمعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  الس 

   
ػػػػػػ  ػقػػػػػػد رحػػػػػػت  طػػػػػػاىرة  مػػػػػػف األدنػػػػػػاس لمت 

ػػػػػػػػؾ  نػػػػػػػػور     ػػػػػػػػوا عمػػػػػػػػى صػػػػػػػػفحات  وجي   ت ق 

   
ػػػػػػػف   ػػػػػػػت  أكػػػػػػػرـ  منػػػػػػػزؿ  فػػػػػػػي ظػػػػػػػل   م   ونزل 

ـ  وغفػػػػػػػػػػػػػػػػور     ػػػػػػػػػػػػػػػػة  راحػػػػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػو لمبري 

   
 وغػػػػػػػػدوت  جػػػػػػػػارة  ري  ػػػػػػػػؾ الممػػػػػػػػؾ  الػػػػػػػػذ 

 يمقػػػػػػػػػػػػػػػى الن زيػػػػػػػػػػػػػػػل  نوال ػػػػػػػػػػػػػػػو  ويجيػػػػػػػػػػػػػػػر    

   
 :(3يسكار مر يتو بالدعاش الينتو بالرحمة كالتح ة العطرة الدائمة  إذ  قكؿكرثتـ ايف 

ؾ  عػػػػػػػارض  مػػػػػػػف رحمػػػػػػػة    فسػػػػػػػقى ضػػػػػػػريح 

 ي حيػػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػػا أ رجػػػػػػػػػػػػػػػا ه  وي نيػػػػػػػػػػػػػػػر    

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ة تنقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي متؾ  تحي   وتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

ـ  وبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور      وليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رواح  دائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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     :خامسا : الوص 
ر فػي كصػذ  لقد ناؿ الكصذُ  عند شاعرنا ايف سكار مكانتو التي  ستحقيا  فيك لـ  قص 

كأ مػا كقػع تحػت ناظررػو  حيػث كصػذ الجمػادات  كالنباتػات  كمثتمػذ الكائنػات  كذلػؾ إف دؿ 
 بشػكأأل  المػكف عاـ  كفي الػنظـ عمػى ذلػؾ  الشعر بشكأأل  مضمارفإنما يدؿ عمى يراعتو كتمكنو في 

 ثاص.
قػػد جػػاشت   الكصػػذ التػػي نظميػػا ايػػف سػػكار فػػي ديكانػػو ىػػذا ك الحػػع الباحػػث أف قصػػائد

كركعػػة الحبػػؾ   فػػي الدقػػة غا ػػةً   كييػػرةأل  كصػػف ةأل  تػػنـ عػػف مػػدلكالتأل   قصػػيرةأل  عػػاتأل قط  عمػػى شػػكأ مُ 
فػي التعييػر عػف حسػف   كذكقػو األنيػ   كا تقاف  رسـ مشيدىا يررشتو التي تركت طابعو الجميػأ

 ك ياش المكصكؼ.

 :في وص  الجمادات-0
ره  ػػـ  اً عال ػػ المػػاش ُتصػػعد يركػػةأل  أناييػػب قػػكؿ ايػػف سػػكار فػػي كصػػذ  ػػد ِّ أـل   اً نجكمػػ ُتح  كسػػيا

ف السماش بشمكثيا كعمك ىاتطاؿ عنا ذىي ةأل 
 :(1ي
ػػػػػػػػػػػػػع دة    ت رقػػػػػػػػػػػػى أنابيب يػػػػػػػػػػػػػا بالمػػػػػػػػػػػػاء  م ص 

ؼ  رائييػػػػػػػا   ا ط ػػػػػػػر   حت ػػػػػػػى تفػػػػػػػوت  صػػػػػػػعود 

   
ػػػػػػػػتحكػػػػػػػػي رمػػػػػػػػاح  ل    يف  طػػػػػػػػاؿ  شػػػػػػػػامخياج 

 عوالييػػػػػػػاقػػػػػػػب  السػػػػػػػماء  رشػػػػػػػاش  مػػػػػػػف   

   
سة كالقناديأجماؿ  ك عجب مف  المضيئة داثأ القصكر  مشييًا منظر ماش الثميج  الجال 

 :(2يمجتمعًا مع نكر تمؾ المصاي   بالصرح الزجاجي القائـ عمى دعائـ ذىي ة   قكؿ
 انظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي   القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 ر  واقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيف  العجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب    

   
 ػكأ ن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  الخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناىا    س   الم متيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ج  و 

   
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح  زجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج  تحت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  

 دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائـ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب    

   
  فأثػذ في ذلؾ العصر  كقد زار ايػف سػكار أحػدىا كاسعأل  ىذا كقد ك رت الحم امات بشكأأل 

 صفو  ميينًا حاؿ مف زاره  حيث زكاؿ اليمكـ كالترك   عف النفس كالسعادة اليامرة  مشييًا كجكه 

                                                           

 (.   700( ديكاف ايف سكار يص(1
 .   679( المرجع الساي   ص(2



115 
 

قمػػار المنيػػرة  كاصػػفًا المينػػي الػػذؼ كقػػذ مػػف ييػػنيـ يجسػػده مػػف لقػػييـ مػػف سػػادة الفقػػراش ف ػػو باأل
أـل مف اليمكر الذؼ ُنشر حكلو المؤلؤ المن كر   قكؿ    :(1يالعارؼ  شدك األلحاف  بصن

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  إ ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  اؿ      حم 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرور     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ  راح  وقمب   م ي 

   
مػػػػػػػػػػػػػػػػت  لمفقػػػػػػػػػػػػػػػػراء  فيػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػادة    ناد 

ػػػػػػػػػػػػػػتح  ت نيػػػػػػػػػػػػػػر     ـ  الم  جػػػػػػػػػػػػػػوى ي   فيػػػػػػػػػػػػػو و 

   
يػػػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػػػػا لديػػػػػػػػػػػػػػػػو  عار   ا  وكػػػػػػػػػػػػػػػػأف  م طر ي 

 وعميػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف ف ػػػػػػػػػػر   الم طافػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػور    

   
ػػػػػػػػػع  اؿ صػػػػػػػػػاؼ   صػػػػػػػػػنـ  مػػػػػػػػػف الب م ػػػػػػػػػور    رص 

 أعطػػػػػػػػػػػػػػاؼ  منػػػػػػػػػػػػػػو ل  ل ػػػػػػػػػػػػػػ   منثػػػػػػػػػػػػػػور    

   
ػػة النػػاس  ػػر ايػػف سػػكار فػػي كصػػذ ايالت التػي اسػػتثدميا أصػػحاب الميػػف كعام  كلػـ  قص 

بالمحيكب الذؼ حاز حسنًا كجمااًل  ىاـ بو آنذاؾ  فنراه  صكر لنا في مشيدأل جميأأل مقص الشعر 
قمب مف أقيأ عمى تقصير شعره حبًا حػيف رؤرتػو  فكػأف ثصػالت شػعره طالػت حزنػًا مػف صػدكد 

 :(2يبفرحة المق ا   قكؿ ت  ر  ُص ذلؾ المحب كىجرانو  فباتت كالميأ في سكادىا  فمما كاف الكصاؿ ق  
و   ػػػػػػػػػػػػن  س  ػػػػػػػػػػػػع ر  طػػػػػػػػػػػػاؿ  ب ح  ػػػػػػػػػػػػر  لمش   وم قص  

ػػػػػػػػػػػػب   الوال ػػػػػػػػػػػػووجمال ػػػػػػػػػػػػو    ػػػػػػػػػػػػد  الم ح  ج   و 

   
ه ػػػػػػػػػػػػػدود  م يػػػػػػػػػػػػػل  ص  ػػػػػػػػػػػػػو  ك   كانػػػػػػػػػػػػػت ذ وائب 

م يػػػػػػػػػػػػل  و صػػػػػػػػػػػػال و   ػػػػػػػػػػػػر ىا ك   طػػػػػػػػػػػػوة  فقص 

   
عػػف نفسػػو متباى ػػًا  يتحػػدثُ  عاقػػأأل  آثػػر  شػػبو لنػػا ايػػف سػػكار المقػػص يإنسػػافأل  كفػػي مشػػيدأل 

معتػػزًا بمكانتػػو يػػيف المقصػػات كميػػا  إذ ال م يػػأ لػػو  ككػػذلؾ حػػاؿ حاممػػو الػػذؼ اكتسػػب حسػػنًا كزاد 
 :(3ييياًش بحممو  فأضحى ال شي و لو   قكؿ

 لػػػػػػػػػئف جعمػػػػػػػػػوني  لػػػػػػػػػة  القطػػػػػػػػػع إ ن مػػػػػػػػػا

ػػػػػػ وؿ  إ لػػػػػػػى الوصػػػػػػػل     ػػػػػػع  شػػػػػػػيئ ا كػػػػػػػي ي   أ قط  

   
م  يػػػػػػػػا ػػػػػػػػات  ك  ص   ومػػػػػػػػالي مثػػػػػػػػاؿ  فػػػػػػػػي الم ق 

ثػػػػػل     سػػػػػف  فػػػػػرد  ب ػػػػػت م   كػػػػػذا حػػػػػام مي فػػػػػي الح 

   
 ك صػػػذ ايػػػف سػػػكار مركحػػػًة بالمحيكبػػػة اليال ػػػة التػػػي تتحصػػػأ عمييػػػا األيػػػدؼ كقػػػت الحػػػر

جفػاًش كقػت الصػق ع  فػإذا ىػاج العاشػ  غرامػًا  أتتػو بػاليكاش المػنعش األحبػة عنيػا    كتصػد  الشديد
 :(4يمف كأ جانب   قكؿ
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ـ  ت خػػػػػل  مػػػػػف  ػػػػػة  فػػػػػي القػػػػػي   لػػػػػ  يػػػػػد  ومحبوب 

ػػػػػػػػػر   تجفوىػػػػػػػػػا أ ك ػػػػػػػػػ ُّ الحبائػػػػػػػػػب      وفػػػػػػػػػي الق 

   
ػػػػػػق إ ذا  ا  مػػػػػػا اليػػػػػػوا المقصػػػػػػور  ىػػػػػػي ج  عاش 

ػػػػػػػب     ػػػػػػػل   جان   أت ػػػػػػػت  بػػػػػػػاليوا الممػػػػػػػدود  مػػػػػػػف ك 

   
  مثاطبًا إ اه مثاطيتو لسيدأل عاقأ  كحييػبأل مكاتبةأل  طي  حيف  صذ لنا  كريدع ايف سكار

 :(1يالدىر   قكؿ غائب  كصدي أل عزرزأل فر قت يينيما صركؼُ 
طػػػػػػػػابي  شػػػػػػػػوقي إ ل يػػػػػػػػؾ  ي ضػػػػػػػػي   عنػػػػػػػػو  خ 

 فمتػػػػػػػػػػػى يحػػػػػػػػػػػي   بػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػطور  ك تػػػػػػػػػػػابي  

   
و صػػػػػػػػػػػف   ىييػػػػػػػػػػػات  زاد  فمسػػػػػػػػػػػت  أمم ػػػػػػػػػػػؾ  و 

ط نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياب  واا  س   ب   رائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  اا 

   
ه   ـ  ي بػػػػػػػػػػػػػػػػد   لكػػػػػػػػػػػػػػػػف  م ت ك مػػػػػػػػػػػػػػػػي وا  ف  لػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـ  ب مػػػػػػػا بػػػػػػػي   ـ  الحكػػػػػػػي مػػػػػػػ صػػػػػػػفي عمػػػػػػػى ع   و 

   
ػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػف  ا عمقػػػػػػػػػػت  ي  ه  يػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػي  د  د    و 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػد  الب عػػػػػػػػػػػػػػػاد  بػػػػػػػػػػػػػػػأوث   األسػػػػػػػػػػػػػػػباب    

   
ىر  دوف  ل قائنػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػروؼ  الػػػػػػػػػػد   حال ػػػػػػػػػػت  ص 

 حتػػػػػػػػػػػػػػػػى بخػػػػػػػػػػػػػػػػ    ر سػػػػػػػػػػػػػػػػالة  وجػػػػػػػػػػػػػػػػواب    

   
 ظررػػذأل  ايػػف سػػكار أف ينتيػز الفرصػػة ل صػػكر لنػػا فػػي مشػػيدأل  كمػع حػػدكث الػػزالزؿ ال يػػنس  
 :(2يزلزااًل حدث في الد ار األيك  ة   قكؿ
ؿ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  ب  زلزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ت ز ل  يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر   خ 

 مػػػػػػػػػػػف أف تمػػػػػػػػػػػ   ب يث يػػػػػػػػػػػا األفكػػػػػػػػػػػار    

   
ت  لػػػػػػػػػ رض  مػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػر  الحيػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػد   لم 

يػػػػػػػػػػػػاح  ت ػػػػػػػػػػػػدار      كاسػػػػػػػػػػػػات  قطػػػػػػػػػػػػر  بالر  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػدو ىا ػػػػػػػػػػػػػػػك رت  ف  ن ت يػػػػػػػػػػػػػػػا الرُّعػػػػػػػػػػػػػػػود  ب ش   س 

يار  نثػػػػػػػػػػار      فػػػػػػػػػػاألرض  تػػػػػػػػػػرق ص  والػػػػػػػػػػد  

   
ػػلِّ زُ ل  ز  ة حػػيف ت  ل ػػمػػا أجمػػأ تمػػؾ الصػػكرة التػػي رسػػميا ايػػف سػػكار يررشػػة كصػػفو  إذ شػػبو فييػػا الزلز   ا ي 

تزلزؿ ك انو ثكفًا مف أف  ط مع ايثركف عم ػو بأفكػارىـ  كقػد شػبو المطػر المتسػاقط عم ػو  يإنسافأل 
قػػد مت كاسػػاتيا  ذات ح ػػاشأل  باألفكػػار الممتفػػة بك رتيػػا حػػكؿ ىػػذا ا نسػػاف  ك صػػكر لنػػا الثمػػر بفتػػاةأل 
ي ليػا  ين ػرقص  كالرعػكد تُ لمشار يف  فتساقطت قطراتيا عمى األرض  فأصبحت األرض سكرػ تػ

 كالد ار مف حكليا ن ار.   
 :(3ي قكؿ ايف سكار شعباف مف النصذ ليمة دمش  جامعكفي كصفو ل

ػػػػػػػػف  الجػػػػػػػػام ع  فػػػػػػػػي ليمػػػػػػػػة  الػػػػػػػػف    مػػػػػػػػا أحس 

 ن صػػػػػػػػػػػػ   وقػػػػػػػػػػػػد ةح  عميػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػرور    
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  قناديم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  وأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يت  ز ى 

ػػػػػػػػػػػػػػدامى تػػػػػػػػػػػػػػدور      كاسػػػػػػػػػػػػػػات  خمػػػػػػػػػػػػػػر  ل من 

   
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػو وقػػػػػػػػػػػػػػػػػارف الن سػػػػػػػػػػػػػػػػػر  الثريػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 وقابػػػػػػػػػػػػػػػػل البػػػػػػػػػػػػػػػػدر ىنػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ البػػػػػػػػػػػػػػػػدور  

   
لقد تفنف ايف سكار في أسمكبو الكصفي باليًا بعقميتو المفكرة كث الو المطم  أف  ا يػداع  

ػ دأل كصػفيأل فيا نحف نراه في مشي     إذ المػاشسػط  عمػى المشػتعمة الػنفط  فػي كصػذ نػارِّ  عُ يػدِّ يُ  ر  آث 
 :(1ي قكؿ

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػارورة  الػػػػػػػػػػػػػػػػػن ف   بػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػراء  

يف لعػػػػػػػػػػػػػػػػيف  الرائػػػػػػػػػػػػػػػػيتجمػػػػػػػػػػػػػػػػع      ضػػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػع ل  فػػػػػػػػػػػػػػػوؽ المػػػػػػػػػػػػػػػاء    بجػػػػػػػػػػػػػػػذوة  ت ش 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  زرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لج   م حم 

   
 كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس حم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  

 أ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء    

   
  :في وص  النباتات-7

 قػكؿ ايػف سػكار كاصػفًا زىػر المػكز بػالعركس التػي أليػت كأشػيمت العشػاؽ تفكيػرًا بحسػػنيا 
 :(2يقباييا بالمؤلؤ كجماليا  كقد ُكممت زىرُ 

 وعػػػػػػػػػػروس ل ػػػػػػػػػػوز  راؽ  منظ ػػػػػػػػػػر  ن ورىػػػػػػػػػػا

 ف م يػػػػػػػت  بيػػػػػػػا الع شػػػػػػػاؽ  عػػػػػػػف أحباب يػػػػػػػا  

   
ػػػػػيش  لكػػػػػف يػػػػػاـ الج   فػػػػػي الثػػػػػرا  ت حكػػػػػي خ 

ت  األسػػػػػػػػباب  مػػػػػػػػف أطناب يػػػػػػػػا    قػػػػػػػػد  مػػػػػػػػد 

   
م  م ػػػػػػػػػػػػػت    وت خال يػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػل  الظ عػػػػػػػػػػػػػائف  ك 

 بػػػػػػػػػػػالم  ل    الم نظػػػػػػػػػػػوـ  زىػػػػػػػػػػػر  ق باب يػػػػػػػػػػػا  

   
فركع غصػكنيا بػالعنير الػذؼ تضػكع رائحػة ك  يب بالش  ي اض تمؾ الزىرة و ايف سكار ك شب  

ػػػعت بػػػالزمرد  نػػػا رةً الكػػػافكر مػػػف أعشػػػاييا الػػػدر فػػػي أكاثرىػػػا  متمايمػػػًة ي ك يػػػا الػػػكردؼ    كقػػػد ُرص 
كالفضي  مشييًا شف  السماش يإنسافأل أعارىا رداشه  ل قييا مػف ىطػكؿ مطػر السػحاب عمييػا  كقػد 

 :(3يجرت جداكؿ الماش بظالليا كالسمسييأ  سيأ مف  مارىا  إذ  قكؿ
ت يػػػػػػػػا  شػػػػػػػػاب ت  ومػػػػػػػػا نقمػػػػػػػػت  عػػػػػػػػوار ض  ن ب 

ػػػػػػػػػػػر  باق ت بػػػػػػػػػػػاؿ  شػػػػػػػػػػػباب      ياسػػػػػػػػػػػب ب ا ي ب ش  

   
ػػػػػػػػر   ب   كانػػػػػػػػت  فػػػػػػػػروع  غ صػػػػػػػػون يا مػػػػػػػػف  عن 

شػػػػػػػاب يا   مػػػػػػػت  لنػػػػػػػا الكػػػػػػػافور  مػػػػػػػف أع   ف ج 

   
ػػػػػػػػػػػػعت   د  ر ص    حت ػػػػػػػػػػػػى إ ذا ىػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػالزُّم رُّ

قاب يػػػػػػػػا   ر   فػػػػػػػػي أع  ـ  الػػػػػػػػدُّ  نثػػػػػػػػرت  ن ظػػػػػػػػي
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ػػػػػػػػي يا اؿ ش  م ػػػػػػػػة  و  ػػػػػػػػة  ب ح  ػػػػػػػػف كػػػػػػػػل   مائس   م 

ػػػػػػػػػػػػػػػي   مػػػػػػػػػػػػػػػف أثواب يػػػػػػػػػػػػػػػا   د    والف ض   ور 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػف   السػػػػػػػػػػػػػػػػماء   ه   وأعار ىػػػػػػػػػػػػػػػػا ش   ر داء 

تت  سػػػػػػػػػحاب يا   ػػػػػػػػػت  عمييػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػاط   وى م 

   
ؿ   تل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداو   وتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مت  ب ظ 

ػػػػػػػػػػم ف  مػػػػػػػػػػف أث عاب يػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػبيل  ي س  مس   كالس 

   
ػػػػػػػػػػر  ن ور ىػػػػػػػػػػا رُّ ناض  م ػػػػػػػػػػئ ف  أرانػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػدُّ  ف 

ػػػػػػػػفو  شػػػػػػػػراب يا   ر   ص   ف ػػػػػػػػ   ف  ث ػػػػػػػػوب  الػػػػػػػػدُّ

   
 اتِّ ف صػكرىا يمف ػ  رآىػا معمقػًة فػي منيتيػا كقػد اسػتكت عمػى سػكقيا نضػجاً   شتيي مكزةً  ـ 

نة بالسكر  ك صذ قشرتيا الصفراش المح طة ييا بالجمد المعصفر   قكؿ الز دة المعج 
 :(1ي

ع ػػػػػػػػػػػت  لػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػوز ا شػػػػػػػػػػػيي  المنظػػػػػػػػػػػر    أ ن 

ـ  النُّضػػػػػػػػػػج  لذيػػػػػػػػػػذ  المخبػػػػػػػػػػر      م سػػػػػػػػػػتحك 

   
ه  المعصػػػػػػػػػػػػػػػػفر   ػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػي جمػػػػػػػػػػػػػػػػد   كأن 

ػػػػػػػػػػػػػػات     ر  لف  ػػػػػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػػػػػت  بس  ن  ػػػػػػػػػػػػػػد  ع ج  ي   ز 

   
 :(3ي قكؿ ايف سكار (2يالقفنظركفي كصذ نبات 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يت و  إذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ش   ق ف ن 

ر ة     م  ػػػػػػػػػػػػػػػف  بػػػػػػػػػػػػػػػالح  ي   أخضػػػػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػػػد ز 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تأم مت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو    كأن 

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ت إ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى در ة    ياقوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ض 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.   692ديكاف ايف سكار يص(1) 
ي وو  (2) دٌّ ش  فِّوِّ ح  كُ عرُؼ بايسِّ الي ر ِّؼ   كىك نباتو لو كرؽو شي وو يكرؽِّ ايسِّ الُبستاني   إِّال  أ ن و أ عرُض منو  كفي ط ر 

جت كاف لكُنيا  ررط   كا ِّذا ن ضِّ ؽأل أ ث ضر  ُ شبُو الش  ر  طِّ الكرق ةِّ  بِّعِّ نافِّ الرُّم ِّ  كلو   مر ةو ُمستديرةو في كس  بط ر ؼِّ سِّ
يييةو بُقضبافِّ الن باتِّ الذؼ ُ قاؿ لو: لكقس  ك يرةو  أ حمر   كفِّو ح بٌّ ُصم بو  كلو ُقضبافو ش  كالمرجاف  كفي ج 

ًقا. ينظر  اليدرؼ  نزىة األناـ في محاسف  ر  راعأل كاحدأل  مممكشةو ك  دأل  طكُليا نحكو مف ذِّ م ثرُجيا مف أ صأأل كاحِّ
 (.162الشاـ يص

 كؿ: يقِّفِّن ظر( ىي كما ذكر اليدرؼ يقذ كانظر(  كريدك أف الشاعر استثدمياىذا ك قكؿ فييا محق  الديكاف: أق
يقذ كانظر= قفنظر( ضمف تركيب مزجي منسجـ مع العام  ة الدارجة في نط  أىأ دمش  في زمنو. ينظر  

 (.443الديكاف يص
 (.   443ديكاف ايف سكار يص (3)
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 :اانسافوص  -6
  كاصػػفًا عين ػػو كقامتػػو  مشػػييًا إ ػػاه بػػاليزاؿ (1يكقػػد أليػػز اسػػمو فػػي ممػػ  أل   قػػكؿ ايػػف سػػكار

 عشقو  كباليدر الذؼ تكاد اليدكر تشييو فػي  الذؼ  ممؾ جفنًا حده كالسيذ  كقد أضحى كأ فؤادأل 
    :  (2يحسنو كجمالو  إال أنيا تييب كتحتجب  كىك بادؼ لك المسو اليصف لت ن ى قكامو ثجالً 

ػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػو  ث م  ط ف  نيػػػػػػػػػػا ع  ينيػػػػػػػػػػو  م  ػػػػػػػػػػموؿ  ع   ش 

ػػػػػػػػل     ت ػػػػػػػػو ت صػػػػػػػػبو ب يػػػػػػػػا األ س   وغ صػػػػػػػػف  قام 

   
ر ه   ػػػػػػػػف  نػػػػػػػػاظ  ف   ىػػػػػػػػو ال ػػػػػػػػزاؿ  الػػػػػػػػذ  فػػػػػػػػي ج 

ػػػػػػػػػل     ػػػػػػػػػي   م ضػػػػػػػػػار ي و يحمػػػػػػػػػو ب يػػػػػػػػػا األج   س 

   
ب ت ػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػل   ف ػػػػػػػػػػػ اد  مػػػػػػػػػػػف م ح   أضػػػػػػػػػػػحى ب ك 

ػػػػػػػػػػت ع ل     ـ  تش  ػػػػػػػػػػب   مػػػػػػػػػػدا األيػػػػػػػػػػا  نيػػػػػػػػػػراف  ح 

   
ػػػػػػػػػػػدور   ػػػػػػػػػػػدر  تكػػػػػػػػػػػاد  ب  وب   األ فػػػػػػػػػػػ   ت شػػػػػػػػػػػب ي 

ػػػػػػػػػل     سػػػػػػػػػف  إ ة  أن يػػػػػػػػػا ت ف   فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػور ة  الح 

   
ػػػػػػػػػب   ت ج  ـ  م ح  ر  الػػػػػػػػػدُّجى بػػػػػػػػػال  ي ػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػدو ف ب   يب 

ػػػػػػل     ه الخج   وال  صػػػػػػف  إ ف  مػػػػػػاس  ي ث نػػػػػػي قػػػػػػد 

   
  كاصػػفًا إ ػػاه بقضػػيب البػػاف  كثػػدكده (3ييي ػػع الينفسػػج ىػػذا كرتعجػػب ايػػف سػػكار مػػف ممػػ  أل 

 :(4يبالكرد حمرًة  ف قكؿ
ر   ػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػجوم  س  ػػػػػػػػػػػات  بػػػػػػػػػػػاع  بنف  ن  ج   ا  د  الو 

اف     ػػػػػػػػػػػػػج  الخػػػػػػػػػػػػػد  س  ػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػل  أف  ي ت ن ف   م 

   
ػػػػػػػػػف العجائػػػػػػػػػب  أف رأيػػػػػػػػػت  بنفسػػػػػػػػػج  ا  وم 

م ػػػػػػػػػػو قضػػػػػػػػػػيب  البػػػػػػػػػػاف     م   قػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػاء  يح 

   
 :(5يالكرد ؿِّ في أك   كقاؿ في إِّنسافأل ناكؿ إِّنساًنا كردةً 

ػػػػػػػػػػػػػػت  مػػػػػػػػػػػػػػف ف ضػػػػػػػػػػػػػػم و    وسػػػػػػػػػػػػػػيد  حمم 

ػػػػػػػػػػكر ه   ـ  عػػػػػػػػػػف ش  ػػػػػػػػػػز  العػػػػػػػػػػال   مػػػػػػػػػػا يعج 

   
ف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وردة   ل ني مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ك   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو 

كػػػػػػػػػػػػػػػر ه    ن سػػػػػػػػػػػػػػػيم يا ي عػػػػػػػػػػػػػػػزا إ لػػػػػػػػػػػػػػػى ذ 

   
ػػػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػػػى وجي   ول ون يػػػػػػػػػػػػػا ي حكػػػػػػػػػػػػػي ج 

  
ر  مػػػػػػػػػػػػػف نشػػػػػػػػػػػػػر ه  ونشػػػػػػػػػػػػػر ىا العػػػػػػػػػػػػػاط 

   

                                                           

 (.201ينظر  ديكاف ايف سكار يص .أحمد الديف شياب: المم    قكؿ محق  الديكاف  اسـ (1)
 (.   201ديكاف ايف سكار يص (2)
رة الر ائحة.  (3) مفرد ينفسجة  كىك: نبات زىرؼ  مف الفصيمة الينفسج  ة مف ذكات الفمقتيف ُيزرع لمز ِّرنة  كأزىاره ع طِّ

 (. 1/249ينظر  أحمد مثتار عيد الحميد عمر  معجـ المية العر  ة المعاصرة  يج
 (.   199ديكاف ايف سكار يص (4)
 .   246المرجع الساي   ص (5)
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  كاصفًا عين و كشػفتو  كقػد فػتف النػاس بحسػنو كسػمب أثضر   في البسأل   قكؿ ايف سكارك 
 :(1يمًة ثضراش المكف قكاُمُو القمكب  حينما اكتسى حُ 

ػػػػػػػػػػ    ُ  معسػػػػػػػػػػوؿ  الم مػػػػػػػػػػىوم ع ش  ػػػػػػػػػػا  األلح 

و  الم حػػػػػػػػػروس     سػػػػػػػػػن  ـ  ب ح   ف ػػػػػػػػػتف  األنػػػػػػػػػا

   
ػػػػػػػػػػو لمػػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػوب  قوام   سػػػػػػػػػػمب  الق 

ػػػػػػػػػػػػػػػف  ب خ ضػػػػػػػػػػػػػػػر ة  الممبػػػػػػػػػػػػػػػوس      أوراق ي 

   
 :(2ي   قكؿ ايف سكارسكداش جبةأل  في البسِّ ك 

يػػػػػػو  عػػػػػػف عيػػػػػػوف  الػػػػػػف   ػػػػػػب  الػػػػػػن جـ  وج  ج   ح 

ػػػػػػػة  سػػػػػػػوداء     ب  ػػػػػػػاس  فػػػػػػػي زيػػػػػػػ   ج   ن 

   
ث    النػػػػػػػػػػػػاس  عنػػػػػػػػػػػػو أف  وعجيػػػػػػػػػػػػب  تحػػػػػػػػػػػػدُّ

 ي يػػػػػػػػػػػػب  فػػػػػػػػػػػػي ظ م مػػػػػػػػػػػػاء   ا  نجمػػػػػػػػػػػػ  

   
 :(3يفأضـر نار قمبو المستعرة يُتفاحةأل ح  اُه ىذا ك صذ ايف سكار مم حًا 

ػػػػػػػػػػػكني    تفاحػػػػػػػػػػػة  واف ػػػػػػػػػػػى ب يػػػػػػػػػػػا س 

نت  ل يبػػػػػػػ    فػػػػػػػي القمػػػػػػػب  ي سػػػػػػػػتع ر   ا  فسػػػػػػػك 

   
رة   ي   عػػػػػػاط  ػػػػػػر    حمػػػػػػراء  فػػػػػػي صػػػػػػورة  الم 

ػػػػػر ىا    زامػػػػػى ن ش  ر  ب نشػػػػػر  الخ  ػػػػػز  ػػػػػر  ي   الع ط 

   
 ال ػػػػػزاؿ  ب يػػػػػا الم سػػػػػؾ  وافػػػػػانيكع رضػػػػػة  

ػػػػػػػػاني ب يػػػػػػػػا القمػػػػػػػػر     ـ  حي  ػػػػػػػػر ة  الػػػػػػػػن ج  وغ 

   
ػػػػػػد   ػػػػػػو  فمػػػػػػا أح   أتػػػػػػى ب يػػػػػػا قػػػػػػات مي ن ح 

ػػػػػػػى إ ليػػػػػػػو ال  صػػػػػػػف  والث مػػػػػػػر      ق بمػػػػػػػي تم ش 

   
شػممت لػدػ  لقد تفنف ايف سكار كما رأينا بأكصافو التي أتحذ ث النا ييا  كىي أكصػاؼو 

ايف سكار الجكانب الحس ة كالمعنك ة  كلكف قػد يػذىب القػارغ بفكػره حينمػا  قػرأ كصػذ ايػف سػكار 
 لميمماف مذىبًا بعيدًا  فيتساشؿ ىأ كاف كصذ ايف سكار لميمماف شذكذًا منو كتعمقًا ييـ؟

جابػػة عمػػى ذلػػؾ السػػؤاؿ  يػػرػ الباحػػث أف كصػػذ ايػػف سػػكار لميممػػاف فػػي ديكانػػو  إنمػػا لإل
لشػػعراش عصػػره كمػػف سػػبقكىـ  إذ أصػػبحت عػػادًة اعتادىػػا ك يػػرو مػػف الشػػعراش  ككػػذلؾ  مجػػاراةً  جػػاش

لي يت ايف سكار مقدرتو الشعررة فػي الػنظـ عمػى ذلػؾ المػكف  أمػا عم ػف قػد تػراكده فكػرة شػذكذ ايػف 
ػ - سكار كميمو لميممػاف فػي كصػفو  فيػي فكػرةو  عػف الصػحة  إذ لػـ يجػاكز  عاررػةً  - ثُ يراىػا الباحِّ

                                                           

 (.   244ديكاف ايف سكار يص (1)
 .   173المرجع الساي   ص(2) 
 .   144المرجع نفسو  ص(3) 
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ايػػف سػػكار لميممػػاف بػػاب جيػػر الثػػكاطر فقػػط  كاألدلػػة عمػػى ذلػػؾ ك يػػرة  منيػػا عمػػى سػػييأ  كصػػذ
أـل   :(1يأعكر  إذ  قكؿ الم اؿ ال الحصر كصذ ايف سكار ليال

ػػػػػػػػػػػػػو  قػػػػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػػػػاب ت    وم صػػػػػػػػػػػػػاب  ب عين 

ػػػػػػػػر    الجمػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػوف  الػػػػػػػػورا ل ف   و  ع 

   
يػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػيف   ا  رام   لمقمػػػػػػػػػػوب  مػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػرد  ع 

ػػػػػػػػػػل     ـ  ي فػػػػػػػػػػوؽ  ك  د  سػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػاؿ  ف ػػػػػػػػػػر   الن  

   
ككما عني ايف سكار يكصذ ما حكلو مػف جمػادات كنباتػات  فقػد لفػت انتباىػو مػا حكتػو 

 :(2يمنجني صانع الييئة مف أدكاتأل صناع  ة أيدع في صنعيا صانعكىا  فنجده  قكؿ في 
 يػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػان ع  المنجنيػػػػػػػػػػػػػػ   كيمػػػػػػػػػػػػػػا

ـ  الح صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونا   ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  م   ب ر 

   
رابػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا  انظ ػػػػػػػػػػػػػػػػر  إ ل ييػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػرا خ 

فونػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػف     قبػػػػػػػػػػػػل  أف تطػػػػػػػػػػػػرؼ  الج 

   
أـل  في اً أ ض كقاؿ  :(3ياً قكس يجذب غال

اظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ب  ل مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس  ألح   وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ 

ـ     ػػػػػػػػػيا  تفع ػػػػػػػػػل  فػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػب  ف عػػػػػػػػػاؿ  الس  

   
نػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػى ب ػػػػػػػػػػػػو ن حو   ق مػػػػػػػػػػػػت  وقػػػػػػػػػػػػد رم 

ـ     ػػػػػػػرج  القػػػػػػػوس  بػػػػػػػدر  الت مػػػػػػػا ػػػػػػػل  ب   قػػػػػػػد ح 

   
ك يػػر مػػف قصػػائده لعػػأ المػػتمعف فػػي ألفػػاظ الكصػػذ لػػدػ ايػػف سػػكار  يجػػدىا متكػػررة فػػي 

-الػدجى-الثػد-الكجنػات-الػكرد -اليػزاؿ -اليصػف -المحػاظ -المصطمحات التال ة: ي اليدر حكؿ
 القد...(.-نشكاف-اليالؿ

ييػػدر الػػدجى  كطرفػػو بقػػاذؼ    كقػػد شػػبو طمعتػػو(4يالجيػػأثطيػػب  قػػكؿ ايػػف سػػكار كاصػػفًا 
ر  ميينػًا مػا حظ ػو مػف مكانػةأل  الثطابػة يػيف  مضػمارفػي  كقػةأل مرم السياـ  كثد و بالكرد  كفػاه بالػدُّ

 :(5يثطباش عصره
ي ة  يحكػػػػػػػػػػػػػػػي اؿ ػػػػػػػػػػػػػػػالح   وخطيػػػػػػػػػػػػػػػب  بالص 

ػػػػػواد      بػػػػػدر  فػػػػػي الم يػػػػػل  إ ذ بػػػػػدا فػػػػػي الس 

   
                                                           

 (.   244ديكاف ايف سكار يص(1) 
 .   230ص -229( المرجع الساي   ص(2
 .   315( المرجع نفسو  ص(3
يف دمحم يف قدامة  عز الديف  أيك إسحاؽ المقدسي الجم اعيمي األصأ. ينظر ترجمتو  ( كىك إيراى ـ يف عيد و(4

(  الذيأ عمى طبقات الحنايمة ٧/561(  شذرات الذىب يج15/128بالتفصيأ في تاررخ ا سالـ يج
 (.4/165(  مرآة الجناف يج4/91يج

 (.   395( ديكاف ايف سكار يص(5
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ـ   د  الط ػػػػػػػػػػػػػػػرؼ  منػػػػػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػػػػػي   سػػػػػػػػػػػػػػػد 

ػػػػػػػداد     ػػػػػػػر  بالس  ػػػػػػػو   م  نػػػػػػػا و ى  ػػػػػػػ   نحو   لح 

   
يػػػػػػػػػػػػػػػو إ ذ  فػػػػػػػػػػػػػػػا د  د  خ  ر  م نا ب ػػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػػ    وش 

يػػػػػػػػػػراد  ػػػػػػػػػػػ   ة  اا  ػػػػػػػػػػح  ر   عػػػػػػػػػػف ص   و بػػػػػػػػػػد 

   
 طم ع ػػػػػػػػػت  فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدُّجى لنػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػمس  

ػػػػػػػداد     ػػػػػػػة  فػػػػػػػي ح  ح  ر  نػػػػػػػا ب ف  م   منػػػػػػػو  ف ن ع 

   
ػػػػػػػػػر ه السػػػػػػػػػا نب   أ نبػػػػػػػػػت  ال  صػػػػػػػػػف  منػػػػػػػػػو م 

ػػػػػػػػدر ا فػػػػػػػػي يػػػػػػػػاب س  األعػػػػػػػػواد      مػػػػػػػػي   ب 

   
مػػػػػػػػػػي ـ  ت ن  كػػػػػػػػػػار  ػػػػػػػػػوا الم  ػػػػػػػػػد  فػػػػػػػػػػي س   زاى 

ػػػػػػػػػػػػػػة  الزُّى ػػػػػػػػػػػػػػاد  ػػػػػػػػػػػػػػػ    و  سػػػػػػػػػػػػػػراة  األئم 

   
ػػػػػػػػػة  منصػػػػػػػػػو طاب   ىػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػرؾ  الخ 

ػػػػػػػػػػاه      إ لػػػػػػػػػػى الفضػػػػػػػػػػائل  ىػػػػػػػػػػاد ر  ن م 

   
ػػػػػػػػد  العصػػػػػػػػر  ثػػػػػػػػاني   ال م مػػػػػػػػواح   ا  بحػػػػػػػػر  ع 

ػػػػػػػػػػػػل  نػػػػػػػػػػػػواؿ العبػػػػػػػػػػػػاد      ونػػػػػػػػػػػػدا  مخج 

   
كرتقاذفكنيػا  كقػد شػيييـ  ستمر ايف سكار في إيداعػو  كاصػفًا لنػا شػبابًا يمعيػكف بالطابػة ك 
قت األبصػػار م مػػرةأل  بيصػػكفأل  يترامػػكف كككبػػًا   شاثصػػًة  فكػػأنيـ أقمػػارو  فييػػا يػػدكرًا فػػي حسػػنيا حػػد 
 :(1ي قكؿ
ػػػػػػػػػػػػدور   وغصػػػػػػػػػػػوف  قػػػػػػػػػػػػد أثمػػػػػػػػػػػػرت  ب ب 

سػػػػػػػػػػن يا األبصػػػػػػػػػػار      شخصػػػػػػػػػػت  نحػػػػػػػػػػو  ح 

   
ا ب طابػػػػػػػػػػة  ط ي بػػػػػػػػػػت  مػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػو   قػػػػػػػػػػد ترام 

ىػػػػػػػػػػػػػػا األحػػػػػػػػػػػػػػرار   ا  ىػػػػػػػػػػػػػػـ نفوسػػػػػػػػػػػػػػ   دُّ  تو 

   
 فحكػػػػػػػػػػػػت  بيػػػػػػػػػػػػػن يـ ب  يػػػػػػػػػػػػػر  اشػػػػػػػػػػػػػت باه  

ت مػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػو األقمػػػػػػػػػػػػػػػار   ا  كوكبػػػػػػػػػػػػػػػ    تر 

   
مػػػػػػػػػػوب  ب أيػػػػػػػػػػػد   وحكاىػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػض  الق 

ـ  وا  ف     ػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػاف فيػػػػػػػػػو بالشػػػػػػػػػوؽ نػػػػػػػػػار  ى 

   
مِّ ح  صكر لنا مشيدًا رآػ ف و ـ   :(2ييما   قكؿي فبسيتراقصاف  يفم 

يػػػػػػػػػػػػػػػػ ت  إ لينػػػػػػػػػػػػػػػػا أوج  ػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػي ة أى   ا  وعش 
ػػػػػػػػدور  ت ق مُّيػػػػػػػػا األغصػػػػػػػػاف     ثػػػػػػػػل  الب   م 

   
ػػػػػػػػػػػػػر   ُ  م ز ن  ػػػػػػػػػػػػػل   فت ػػػػػػػػػػػػػاؾ  الم  حػػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػف ك 

ػػػػػػػػػو الفت ػػػػػػػػػاف     مػػػػػػػػػو قضػػػػػػػػػيب  قوام   يج 

   
ػػػػػػػػػيوؼ  رق فػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػوا وقػػػػػػػػػد حممػػػػػػػػػوا السُّ  ا  تظ رُّ

 وسػػػػػػػيوف ي ـ مػػػػػػػػا ضػػػػػػػم ت  األجفػػػػػػػػاف    

   
ػػػػػػػػػػػػػػرت   ػػػػػػػػػػػػػػي ـ فت حي   وتعػػػػػػػػػػػػػػانقوا فػػػػػػػػػػػػػػي رق ص 

ػػػػػػػزةف     ي ت  ال    قضػػػػػػػب  الن قػػػػػػػا واسػػػػػػػت ح 
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 ُميػػداةأل  ييػػدكرأل  يفالمم حػػ ير ف ػػو ايػػف سػػكار كجيػػ صػػك    رائػػعو  ككصػػذو   جميمػػةو  إنيػػا صػػكرةو 
فػػي  اا أجفػػانيـ  كقػػد تعانقػػمضػم تي الػػذيف فييماحػػاممي سػػ  تحمميػا األغصػػاف  كقػػد أثػػذا يتراقصػاف

 رقصيـ فاستحيت اليزالف لذلؾ.
أـل ك قكؿ ايف سكار   :(1ييندؽأل رامي  في غال

ػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػل  حػػػػػػػػػيف    وغصػػػػػػػػػف  م ثم 

ػػػػػػػػػػػػػدر  الم نيػػػػػػػػػػػػػر     ػػػػػػػػػػػػػف  ييػػػػػػػػػػػػػواه  كالب   ل م 

   
ػػػػػػػػػتؿ   ه  ى   كػػػػػػػػػأف  القػػػػػػػػػوس  فػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػد 

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ  لمطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور     ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ر   ب ناد 

   
 صكره لنا يإيداعو كذكقو الرف ع  إذ  صذ صػ ادًا  رائعأل  كصفيأل  كرتحفنا ايف سكار بمشيدأل 

 ماىرًا أصاب لقمقًة فيكت صررعًة أمامو   قكؿ:
 لػػػػػػػػػـ أ نػػػػػػػػػس  لقمقػػػػػػػػػة  رماىػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػاطر  

ػػػػػػػػػو  الشػػػػػػػػػػط ار     ة  بطش  ت  لشػػػػػػػػػد   سػػػػػػػػػجد 

   
ػػػػػػػػػػػػػػل  رجم ػػػػػػػػػػػػػػو    فكأن مػػػػػػػػػػػػػػا أ ىػػػػػػػػػػػػػػوت  ت قبُّ

ػػػػػػػػػػا ارتمػػػػػػػػػػػت  بجمالػػػػػػػػػػػو األبصػػػػػػػػػػػار      لم 

   
و  لػػػػػػـ تػػػػػػرض  أف سػػػػػػجد  الرجػػػػػػاؿ   سػػػػػػن   لح 

ت  لػػػػػػػػو األطيػػػػػػػػار      حتػػػػػػػػى لقػػػػػػػػد سػػػػػػػػجد 
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 :الفخر -دسا  سا
 كالمعػػارؾ الحػػركب العصػػر مػػف ىػػذا فػػي كقكتػػو ح اتػػو كالحماسػػة الفثػػر شػػعر لقػػد اسػػتمد  

حيػث يػرز الفثػر لػدػ الشػاعر ايػف   كالصػمييييف الميػكؿ عمػى المسػمميف جػ ش فييا انتصر التي
دًا حكا ة عزأل  كأسػطكرة مجػدأل   كحررػة شػعبأل التػذ بصػكت نثكتػو ككرامتػو حػكؿ بطػأأل سكار مجس ِّ

 قاد زماـ أمكرىـ  كسي ر عجمة نصرىـ ضد ُعب اد الصميب.
 بطكالت الممؾ الظاىر  كالفثر كمف المالحع لدػ ايف سكار أف الفثر لد و اقتصر عمى ذكر

 يج ش المسمميف في المعارؾ ضد أعداش الديف.
فػػي ق سػػاررة  بالتتػػار − و رحمػػو − الظػػاىر الممػػؾ إ قػػاع ذكر قػػكؿ ايػػف سػػكار مفتثػػرًا يػػ

 :(1يئةاكستم كسبعيف ثمس سنةالرـك 
 بػػػػػػػػػػػيف البػػػػػػػػػػػوارؽ  والخوافػػػػػػػػػػػ   والقنػػػػػػػػػػػا

نػػػػػػػػػى   مم يػػػػػػػػػا ثمػػػػػػػػػر  الم  نايػػػػػػػػػا ح   شػػػػػػػػػجر  الم 

   
ػػػػػػػػزُّ تحػػػػػػػػت  ظػػػػػػػػتؿ  بار قػػػػػػػػة  الظُّبػػػػػػػػا  والع 

بػػػػػػػػػػاء  الم بت نػػػػػػػػػػى   ؽ  والخ  ػػػػػػػػػػراد   ة فػػػػػػػػػػي الس 

   
ـ   ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػراة  كػػػػػػػػػل  م طي   والم مػػػػػػػػػؾ  فػػػػػػػػػوؽ  س 

نػػػػػػػػػا    ة فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػرير  الم مػػػػػػػػػؾ  حيػػػػػػػػػث ت م ك 

   
 والمجػػػػػػػد  فػػػػػػػي سػػػػػػػب   الصػػػػػػػباح  ب  ػػػػػػػار ة  

نػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػي عجاجت يػػػػػػػػػػػا الظييػػػػػػػػػػػرة  م وى   ت ث ن 

   
إذ السػػيكؼ مشػػرعة  كاألعػػالـ تمػػكح  مشػػييًا كفثػػار   ييػػدأ ايػػف سػػكار قصػػيدتو يدا ػػة عػػزأل 

ػدًا عمػى أف العػز ال كجػكد لػو سػكػ تحػت يررػ  حػد ِّ  المكت بالشجر الذؼ  حمأ  مر األقدار  مؤك 
السػػيكؼ  كلػػ س فػػي ث ػػاـ االحتفػػاالت كاألعػػراس الميتن ػػة  كأف الممػػؾ فػػكؽ ظيػػكر الثيػػكؿ ذات 

جػػػد ُيجنػػػى با غػػػارة عمػػػى العػػػدك كقػػػت الطم ػػػة اليي  ػػػة  ال فػػػي منصػػػبأل أك سػػػررر ممػػػؾ  كمػػػا أف الم
الصباح الباكر  تمػؾ ا غػارة التػي تكسػر غبارىػا  كتضػعذ قػكػ حيكرتيػا الظييػرُة بحػرارة شمسػيا 

 الالىبة.  
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كمالقػاة العػدك  ينتقػأ   بالفثار بعز المعارؾكبعد المقدمة السابقة التي ايتدأىا ايف سكار 
كبطكالتو التي حققيػا ضػد أعػداش الػديف  كمػا  فثػر بفػ ض جػكده الػذؼ   ينا ل فثر بالممؾ الظاىر

 : (1يالجم ع ككفميـ  مستف ضًا يتعداد صفاتو كمآ ره التي كسـ ييا  إذ  قكؿ عـ  
   عػػػػػػػػػػػػزـ  الظػػػػػػػػػػػػاىر  المم ػػػػػػػػػػػػؾ  الػػػػػػػػػػػػذ 

 أضػػػػػػػػػػػػحى ل ن صػػػػػػػػػػػػر ة  دينػػػػػػػػػػػػو  م تع ي  نػػػػػػػػػػػػا  

   
م ق ػػػػػػػػػػػػو ق  كافػػػػػػػػػػػػل  سػػػػػػػػػػػػمطاف  ديػػػػػػػػػػػػف    خ 

ا وكػػػػػػػػػػػػافييـ   ػػػػػػػػػػػػود  ػػػػػػػػػػػػى ج  ن   إ ذا أمػػػػػػػػػػػػر  ع 

   
لػػػػػػػػو  وسػػػػػػػػيف و العضػػػػػػػػب  الػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػلُّ اا   ظ 

ول ت ػػػػػػػػػػػػػو الينػػػػػػػػػػػػػا   نيا ب د   لمػػػػػػػػػػػػػديف  والػػػػػػػػػػػػػد 

   
مق ػػػػػػػػػػػػػػػو   لػػػػػػػػػػػػػػػو  لخ  ػػػػػػػػػػػػػػػر ه اا  ي   مم ػػػػػػػػػػػػػػػؾ  تخ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أراد     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا لم  ـ  أف  ي حس   إ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي 

   
ػػػػػػػػػػػت   ػػػػػػػػػػػو ظ  ػػػػػػػػػػػو   وأقام   لػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي أرض 

ػػػػػػػػػػنا   ـ  م سػػػػػػػػػػيئ ي ـ والم حس  ػػػػػػػػػػع  األنػػػػػػػػػػا  ي س 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػر   ب  ػػػػػػػػػػػػػػػولي الم  ػػػػػػػػػػػػػػػر ى ـفنوال ػػػػػػػػػػػػػػػو ي   ة  ب 

ػػػػػػػػف  جنػػػػػػػػى   ػػػػػػػػر ة  م  ػػػػػػػػي المض  ن  زال ػػػػػػػػو ي ج   ون 

   
ػػػػػػػػر  الحػػػػػػػػ    الػػػػػػػػذ  م ػػػػػػػػؾ  ال  ػػػػػػػػزاة  وناص   م 

ػػػػػػػػػػػو م ت مك  نػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػطوة  ع زم   أضػػػػػػػػػػػحى ب س 

   
 غيػػػػػث  ول يػػػػػث  فػػػػػي الع طػػػػػاء  وفػػػػػي السػػػػػطا

نػػػػػػػى   ػػػػػػػة  وال    سػػػػػػػيل  وسػػػػػػػي   فػػػػػػػي الم ياب 

   
ـ   ػػػػػػػػػو ار ى  ػػػػػػػػػدا ب ب  ػػػػػػػػػدور  عمػػػػػػػػػى الع   فم ػػػػػػػػػؾ  ي 

ػػػػػػػػػػرا    م ػػػػػػػػػػؾ  ي  نػػػػػػػػػػام  ػػػػػػػػػػاء  م م ك  ػػػػػػػػػػا ي ش   مم 

   
م ػػػػػػػػػؾ   ػػػػػػػػػو  م  ن  ديػػػػػػػػػو  أمػػػػػػػػػتؾ  الػػػػػػػػػبتد  فب   ت ف 

نػػػػػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػػػػػػزو الع ػػػػػػػػػػػػػػػدو  يو    فمػػػػػػػػػػػػػػػا و 

   
ػػػػرا حػػػػامي الػػػػذُّرا   مػػػػولى الػػػػورا ل يػػػػث  الش 

ر ا    نػػػػى راعػػػػي الػػػػو  ُـّ ال   ػػػػ ػػػػر ا ج   جػػػػافي الك 

   
ػػػػدا ُـّ الع  ػػػػدا قاضػػػػي المػػػػدا سػػػػ  دانػػػػي الي 

نػػػػػػا   مػػػػػػو  الج  بػػػػػػا ح  ػػػػػػرُّ اا   ماضػػػػػػي الظُّبػػػػػػا م 

   
ػػػػػػػػا ػػػػػػػػر  الف ن  ض   م سػػػػػػػػودُّ نقػػػػػػػػع  الخيػػػػػػػػل  م خ 

ػػػػػػػرُّ القنػػػػػػػا   م  ض  م ح  ػػػػػػػر  ػػػػػػػي ضُّ لػػػػػػػوف  الع   مب 

   
كا  قػاع الػذؿ كاليزرمػة ييػـ   ـ  شرع ايف سكار يذكر تفاصيأ غزك الممؾ الظػاىر لمػركـ  

مفتثػػرًا بػػو ك ج شػػو العرمػػـر الػػذؼ  شػػبو الجبػػاؿ صػػالبًة كقػػكة  فيػػك كايسػػاد فػػي المعػػارؾ  قاصػػدًا 
غضػػنفر   ف ػػو أسػػدو  الػػركـ  إذ ال ي ن ػػو شػػيش  كال  قػػذ فػػي طررػػ  مطمبػػو حائػػأ  فكػػأ فػػردأل غػػزك 

 :(2يقاتمة  فمك أنو رمى شماًل لتمكف منيـ جم عًا يرم و   قكؿ  صيب بسيامو العدك إصابةً 
بػػػػػػػػػاؿ  ت حمُّيػػػػػػػػػا اؿ    قػػػػػػػػػاد  الجحاف ػػػػػػػػػل  كالج 

ـ  القنػػػػػػػػػا    أبطػػػػػػػػػاؿ  كا سػػػػػػػػػاد  فػػػػػػػػػي أجػػػػػػػػػ
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ػػػػػزو  الػػػػػروـ    مػػػػػف م صػػػػػر  عمػػػػػىل يػػػػػروـ  غ 

نػػػػػػػػػػا   ا د  ػػػػػػػػػػرد  إ ذا مػػػػػػػػػػا حاول ػػػػػػػػػػت  ب عػػػػػػػػػػد   ج 

   
ـ  م ت قػػػػػػػػػػػاذ ؼ  األطػػػػػػػػػػػراؼ  قػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػر   ب ع ر 

ػػػػػػػذ نا    أضػػػػػػػحى عمػػػػػػػى طم ػػػػػػػب  المطال ػػػػػػػب  م 

   
ـ   واؿ   س  مثػػػػػل  بػػػػػدر  الػػػػػت  ػػػػػو   مػػػػػف كػػػػػل   أش 

ر  فػػػػػػي الشػػػػػػجاعة  والسػػػػػػنا   ف  ػػػػػػن   أسػػػػػػد  ال  ض 

   
ػػػػػػػػػػيامو ػػػػػػػػػػو وس  اظ  ـ  لح  ػػػػػػػػػػي  ي رمػػػػػػػػػػي ب س 

ػػػػػػػػػػو أ فم ػػػػػػػػػػو     نػػػػػػػػػػان  ك  ػػػػػػػػػػميت  أم   ي رمػػػػػػػػػػي ش 

   
ايف سكار في كصذ مشيد المعركػة  ميينػًا حػاؿ جػ ش المسػمميف متجيػيف نحػك ك ستمر 

اليزاة كقد بات الصعب لدييـ ىينًا  إذ يؤميـ الممؾ الظاىر الذؼ ك   ينصػر ر ػو كمضػى بعػـز  
كش مكتػًا مػف أسدًا  قكد األسد تجاه النصر الذؼ أضحى معمنا  ذلؾ النصر الذؼ تشتفي بو الجيػ

تو  كرػػرد جػػكر األعػػداش ثػػائييف مطػػأطئي رؤكسػػيـ ذاًل كانكسػػارًا ييػػزرمتيـ  إنػػو الممػػؾ الػػذؼ  ؛شػػد 
عشػ  الطعػف فػػي العػدا  فمػا كػػاف شػيمو إال أف  صػكؿ يج شػػو طعنػًا فػي أعػػداش الػديف  إنػو الميػػث 

 :(1يالذؼ  عتمي المحراب ثطيبًا متدينا   قكؿ
ػػػػػػػػػػدوا  ػػػػػػػػػػدوا ال  ػػػػػػػػػػزاة  فأقص  ى ـقص  ػػػػػػػػػػداء   أع 

ػػػػػػػػػعب  ى ي  نػػػػػػػػػا   يي ـ كػػػػػػػػػلُّ ص  ػػػػػػػػػدا ل ػػػػػػػػػد   وغ 

   
مُّي ـ ػػػػػػػ   ػػػػػػػرا طيػػػػػػػ   الخيػػػػػػػاؿ  ي  ا س  و  ػػػػػػػر   وس 

م ػػػػػػػػػػػػػػؾ  ل ن صػػػػػػػػػػػػػػر      إ ل يػػػػػػػػػػػػػػو  م ت ي ق  نػػػػػػػػػػػػػػا م 

   
ػػػػػػػػػد  ي قػػػػػػػػػود  األ سػػػػػػػػػد  تحػػػػػػػػػت  سػػػػػػػػػناج      أس 

نا   ػػػػػذ ع  ر  م   يضػػػػػحى ل يػػػػػا النصػػػػػر  المػػػػػ ز 

   
ػػػػػػػو تف يػػػػػػػا مػػػػػػػف بأس  وا الجيػػػػػػػوش  ب ح   ت ػػػػػػػر 

ػػػػػػػػػػردُّ    يػػػػػػػػػػة  العػػػػػػػػػػداة  إ ذا اكتنػػػػػػػػػػى وي   عاد 

   
ػػػػػػػػونشػػػػػػػػواف مػػػػػػػػف ع  شػػػػػػػػ   الط عػػػػػػػػاف  كأن 

 مػػػػػػػا كػػػػػػػاف إ ة  كػػػػػػػي ي صػػػػػػػوؿ  ويط ع نػػػػػػػا  

   
راب ػػػػػػػػػو مقػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػو الم حػػػػػػػػػراب  فػػػػػػػػػي مح   ي 

 م ت ػػػػػػػػػػػػػػػدي  نا ا  فات كػػػػػػػػػػػػػػػ ا  فتػػػػػػػػػػػػػػػراه  ل يثػػػػػػػػػػػػػػػ  

   
 :(2يكعف سيب إ قاع الممؾ الظاىر بالتتار   قكؿ ايف سكار

ػػػػػػػػػػة  أحمػػػػػػػػػػد    أخػػػػػػػػػػذ  التتػػػػػػػػػػار  ب ثػػػػػػػػػػأر  أم 

ف  عنػػػػػػػػػػػػاه شػػػػػػػػػػػػارع  ديننػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػد  م   فم ي ح 

   
 ا إماـ المالؾ  كالشجعاف الفت اؾ   :بو م ن ًا عم و بقكلو يثاطب الممؾ الظاىر مفتثراً  ـ 

اؾ   ا مف استينى با  لقد حسب أعداؤؾ أف ُبعادؾ اسػتقرارو  كطمأنينػة ليػـ  كلكن ػؾ  كالزى اد النس 

                                                           

 (.   497ديكاف ايف سكار يص (1)
 .   498المرجع الساي   ص(2) 



127 
 

ك ػرًة  فيػك كالسػحاب المجتمػع المػاطر  الػذؼ يجمػب باغت يـ بسيأ جحافمؾ الػذؼ  عمػي األبصػار 
 :(1يالمكت   قكؿ

ت ػػػػػػػػػػاؾ  والػػػػػػػػػػف   ؾ  والف  ػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػي  د  الم   يػػػػػػػػػػا س 

لػػػػػػػو قػػػػػػػد اغتنػػػػػػػى   ػػػػػػػاؾ  يػػػػػػػا مػػػػػػػف باا   ن س 

   
ػػػػػػػػػػػػػة  ف شػػػػػػػػػػػػػيت ي ـ ن  ؾ  ج  ػػػػػػػػػػػػػوا بعػػػػػػػػػػػػػاد   ظ ن 

ي نػػػػػا   ػػػػػي فػػػػػي الفضػػػػػاء  األع   بالسػػػػػيل  ي ع ش 

   
ػػػػػػػػػػر   ط  م نع قػػػػػػػػػػد  السػػػػػػػػػػحائب  م م   جػػػػػػػػػػيش  ك 

يات  إ لػػػػػػػى الفنػػػػػػػاالم سػػػػػػػود    نايػػػػػػػا الػػػػػػػداع 

   
ية  ول سػػػػػػػػػػػػػػػوؼ  أف    ق سػػػػػػػػػػػػػػػروا ب قيسػػػػػػػػػػػػػػػار 

ػػػػػػػػػػة  قنػػػػػػػػػػا   ي  ـ  لػػػػػػػػػػؾ  عنػػػػػػػػػػد  ق ون   تفنػػػػػػػػػػيي 

   
ره بانتصػارات الممػؾ الظػاىر التػي حققيػا كمػازاؿ  إذ كػأ عػاـ لػو ك ستكمأ ايف سػكار فثػ

كال يثػش د االنتصار ضد العدا  مييف  فيك ال  سأـ السير ُقدمًا في طمب مج عزرز  كفت و  نصرو 
نسب اليدك كقت الصباح الباكر  كصكت صميأ السيكؼ إذا حمػي الػكط س إذ  شػبو   كلو يُ شيئاً 

 :(2يينيمتو اليناش   قكؿ
ـ  غػػػػػػػػزوة  ت مقػػػػػػػػى ب يػػػػػػػػا ػػػػػػػػل   عػػػػػػػػا  فػػػػػػػػي ك 

 ب ي  نػػػػػػػػػػػا ا  نصػػػػػػػػػػػر ا ع زيػػػػػػػػػػػز ا ث ػػػػػػػػػػػـ فت حػػػػػػػػػػػ  

   
ػػػػػػػػدا ػػػػػػػػد  إ لػػػػػػػػى الع  ػػػػػػػػير  الم ج  ـ  الس   ة تسػػػػػػػػأ

 وة تخشػػػػػػػػػػػى م عانػػػػػػػػػػػاة  العنػػػػػػػػػػػا ا  أبػػػػػػػػػػػد  

   
م ػػػػػ    ػػػػػت  ع  ل ػػػػػؾ  الط   ػػػػػميل  ب ػػػػػي الطُّم ػػػػػى و  ص   و 

ػػػػػا   ن  ػػػػػب و  غ  س  ػػػػػي ض  ت ح  ػػػػػد  فػػػػػوؽ  الب  ن   ض  الي 

   
 ا مف  :كمرًة أثرػ ي ني ايف سكار عمى الممؾ الظاىر  مفتثرًا بفركسيتو كشجاعتو بقكلو

ق ت أناممؾ حمأ السيكؼ   ش   استينيت ينفسؾ كشجاعتؾ عف الحاجة لعساكر ج شؾ  لقد ع شِّ عِّ
أنػػت سػػيدىا  كقػػد أ ػػار ا عجػػاب ثيمػػؾ فرحػػًا التثػػاذؾ منيػػا رككبػػًا  الج ػػاد لمشػػاركتيا فػػي غػػزكةأل 

 :(3يلمقتاؿ   قكؿ
ـ  والم مػػػػػػػػؾ  الػػػػػػػػذ  سػػػػػػػػت  يػػػػػػػػا فػػػػػػػػار س  اا 

ثنػػػػػػى   ػػػػػػا ان  ىر  الع سػػػػػػوـ  لم   ل ػػػػػػو قػػػػػػار ع  الػػػػػػد 

   
ػػػػػو يػػػػػوـ  الػػػػػوغى ػػػػػف نفس  ػػػػػف يػػػػػرا م   يػػػػػا م 

نػػػػى    عػػػػف جمػػػػع  أشػػػػتات  العسػػػػاك ر  فػػػػي غ 

   
ـ  والقنػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػؾ  الصػػػػػػػػػػوار  ت  أنام  ػػػػػػػػػػق   ع ش 

ػػػػػػػػػػػؾ  الم تمك  نػػػػػػػػػػػا   يػػػػػػػػػػػاد  ر كاب  ػػػػػػػػػػػ   الج  ش   ع 

   
يم ػػػػػػػػػػػؾ  فرحػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػي تء  خ  ت  الخ   وأطػػػػػػػػػػػار 

نا   يػػػػػػػػػػد  كوي يػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػؾ  د  ػػػػػػػػػػت  ر  ػػػػػػػػػػا جعم   لم 
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  : (1ي   قكؿيثتـ قصيدتو يتكج و ثالص دعائو لمممؾ الظاىر بأف  حفظو المكلى كرد مو ـ 
كػػػػػػػػف  ديػػػػػػػػف    ق دعػػػػػػػػوة  مخم ػػػػػػػػص  يػػػػػػػػا ر 

نػػػػػػػػػػػا ل نػػػػػػػػػػػا    يػػػػػػػػػػػدعو بػػػػػػػػػػػأف  ي بقيػػػػػػػػػػػؾ  خال ق 

   
ييا مػف قمػـ الجبػاؿ كفرسػانو مفتثرًا يج ش المسػمميفك قكؿ    كقػد شػيييـ باليػدكر فػي تيػد 

     :(2يكغذ السير نحك العال كالمجد  كقد جازكا أرض الجفار عطاشى  كقطعكا الجباؿ كالكد اف
ػػػػوار  اليػػػػواد  تحمػػػػل  المجػػػػد    واليػػػػداس 

ـ  ىػػػػػػػػػػػػػواد  ة يبمػػػػػػػػػػػػػيف م ط مبػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػوا  س 

   
ت يػػػػػػػػا بػػػػػػػػوارؽ   م   حممػػػػػػػػف  بػػػػػػػػدور ا قػػػػػػػػد ح 

 فقػػػػػل فػػػػػي ظبػػػػػاء  فػػػػػي سػػػػػتائرىا الظُّبػػػػػى  

   
فػػػػػػػار  صػػػػػػػوادي وجػػػػػػػزف عمػػػػػػػى رمػػػػػػػل  ا  الج 

 كواعػػػػػػػػػػب ي حممػػػػػػػػػػف  الحيػػػػػػػػػػا المتحم بػػػػػػػػػػا  

   
 الجبػػػػػػػػاؿ نواقػػػػػػػػب  اؿ وجػػػػػػػػاوزف أنقػػػػػػػػاب  

ـ  ة يػػػػػػػػػػرى ب ف     ػػػػػػػػػػا  ا  وىػػػػػػػػػػد مباسػػػػػػػػػػ ي   وة ر 

   
 أو قطعػػػػػػػػػػف مفػػػػػػػػػػازة   ا  جػػػػػػػػػػئف  خبتػػػػػػػػػػ إ ذا

ف  بػػػػػو روضػػػػػ    مػػػػػف الجػػػػػود  م ع شػػػػػبا ا  تػػػػػرك 

   
ؿ  رفاقيػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػػػػت  ب ب   وا  ف نزل ػػػػػػػػػػػت  عم 

 فأضػػػحى الحػػػديث  الماحػػػل  الرحػػػل م خصػػػبا  

   
ػػػػػػود  دفقػػػػػػو  كػػػػػػأف الحيػػػػػػا اليت ػػػػػػاف  فػػػػػػي ج 

ل  والريػػػػػػػا   ػػػػػػػي  ف والس  ػػػػػػز   أتػػػػػػى فسػػػػػػػقى لمح 

   
 فسػػػػػػرف وقػػػػػػد سػػػػػػي رف فػػػػػػي كػػػػػػل   وجيػػػػػػة  

ؽ  أطيبػػػػػػػػػانبػػػػػػػػػاء      مػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػد   الم حػػػػػػػػػر 

   
ـ  أكبػػػػػػػػر  وارد   ػػػػػػػػا  إ لػػػػػػػػى مػػػػػػػػورد  فػػػػػػػػي الش 

ػػػػػػػػػػعد  م وجبػػػػػػػػػػا    وخيػػػػػػػػػػر  قػػػػػػػػػػدوـ  راح  بالس 

   
ػػػػػػػػي ف ػػػػػػػػا بنجم   فػػػػػػػػي أفػػػػػػػػ   المفػػػػػػػػاخر  واف ي 

 مضػػػػػػػارب  بػػػػػػػدر  مػػػػػػػف مطالعيػػػػػػػا القبػػػػػػػا  

   
  فيػػك األميػػر الػػذؼ مفتثػػرًا بػػوالممػػؾ الظػػاىر  ػػـ  أثػػذ ايػػف سػػكار يتعػػداد مػػآ ر كصػػفات 

فػػي  أ المكرمػػات كُجيِّػػأ  عمييػػا  حتػػى أضػػحت كػػأ القمػػكب تميػػأ إل ػػو حبػػًا  كىػػك سػػماشو أحػػب فعػػ
كقػػت الحػػرب مػػع أعدائػػو  كعظػػ ـو فػػي ُحكمػػو كآرائػػو   فػػي عطائػػو كجػػكده  كليػػثو  تسػػام و  كغيػػثو 

د شػر ؽ فػي صاحب األفعاؿ العظ مة التي يدكر رحى ذكرىا عمى ألسنة أىأ األرض  كيذ ال كقػ
عػز  –فبات معركفًا لعامة الناس بعممو الذؼ أنػار بػو عقػكؿ ايثػررف تقر ػًا  كأ البالد كغر ب  

 :(3ي   قكؿ-كجأ 
 أ ميػػػػػػػػػػر  أ حػػػػػػػػػػب  المكرمػػػػػػػػػػات  وفعم يػػػػػػػػػػا

مػػػػػػػػوب  م حب بػػػػػػػػا    فأ ضػػػػػػػػحى إ لػػػػػػػػى كػػػػػػػػل   الق 
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ػػػػػػػام ى سػػػػػػػماء  إ ذا  إذا صػػػػػػػبا ا  وغيثػػػػػػػ س 

د ا  وليثػػػػػػػػ    إذا احتبػػػػػػػػى ا  إذا عػػػػػػػػادا وط ػػػػػػػػو 

   
ػػػػػػػػػ     األرض  ذكر ىػػػػػػػػػالػػػػػػػػػو ف ع ػػػػػػػػػتت  طب 

يػػػػػػػػػػا   ؽ فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػل   الػػػػػػػػػػبتد  وغر   وشػػػػػػػػػػر 

   
ػػػػػف   معػػػػػارؼ    غػػػػػوا ومعػػػػػارؼ   تيػػػػػد  م 

ىر     يػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػدا الػػػػػػػػػد   تيػػػػػػػػػد  لبلػػػػػػػػػو  تقر 

   
–اجتماع شممو باألىأ  داع ًا لو المكلى ب مين ئًا الممؾ الظاىركرثتـ ايف سكار قصيدتو 

 :(1يأف يد مو   قكؿ -عز كجأ
ػػػػػػػمل  باألىػػػػػػػل  ػػػػػػػوليينػػػػػػػؾ جمػػػػػػػع  الش   إن 

ى با   ػػػػػػػػذ   ىنػػػػػػػػاء  سػػػػػػػػعيد  غػػػػػػػػادر  العمػػػػػػػػر  م 

   
ػػػػػػت   ؽ  ورن ح  ر  ـ  مػػػػػػا شػػػػػػدا بالبػػػػػػاف  و   ود 

ر ا صػػػػػػبا   ػػػػػػح   معػػػػػػاط   أغصػػػػػػاف الحمػػػػػػى س 

   
مينئًا الممؾ الظاىر بشفائو مف مرضو الذؼ حأ بو  كقػد شػييو كفي قصيدةأل أثرػ  قكؿ 

كغصػػف النػػدػ الػػذؼ زاؿ بشػػمس األفػػ  التػػي تقشػػعت عنيػػا غيػػكـ المػػرض  فأشػػرؽ يػػدر سػػعادتو  
 :(2يذكُرُه رائحة شذاه في المجالس  عنو غبار ا ع اش  فأصب   انعًا مثضر ًا مزىرًا يبعث

 لػػػػػػػؾ  البػػػػػػػرء  الػػػػػػػذ  جػػػػػػػل  قػػػػػػػدر ه ا  ىنيئػػػػػػػ

ػػػػػكر ه ا  وأصػػػػػب   مفروضػػػػػ    عمػػػػػى العبػػػػػد  ش 

   
ـ  الوعػػػػػؾ عػػػػػف أفػػػػػ   الع ػػػػػت ػػػػػع  غػػػػػي ش   ت ق 

 فأشػػػػػػػػػرؽ  فػػػػػػػػػي أوج  السػػػػػػػػػعادة  بػػػػػػػػػدر ه  

   
ػػػػػف  النػػػػػدا الػػػػػداء  عػػػػػفوزاؿ  غبػػػػػار    غ ص 

 وأينػػػػػػػػػػػػػع  زىػػػػػػػػػػػػػر ه ا  فأصػػػػػػػػػػػػػب   ري انػػػػػػػػػػػػػ  

   
 فػػػػػػػػت زاؿ  فػػػػػػػػي سػػػػػػػػعد  جديػػػػػػػػد  ور فعػػػػػػػػة  

كػػػػػػػػػػػر ه   ػػػػػػػػػػػر  أطػػػػػػػػػػػراؼ  المحاف ػػػػػػػػػػػل  ذ   ي عط  

   
ه ػػػػػػػػػػػرج  العػػػػػػػػػػػتء عمػػػػػػػػػػػاد   وةزاؿ  فػػػػػػػػػػػي ب 

ػػػػػػػػػػػػػػػد  ف خػػػػػػػػػػػػػػػر ه   سػػػػػػػػػػػػػػػداء  المحام  ـ  ا   ودا

   
 :الحكمة -ا  بعسا

مف القصائد  ك الحع الباحػث أف ايػف  محصكرأل  عددأل لقد أتت الحكمة لدػ ايف سكار في 
فقػط مػف أجػأ مجػاراة غيػره مػف الشػعراش   ؛ كذلػؾـ عمى ىذا اليػرض القصػائد ال سػيرةسكار قد نظ

كقػػػد   لػػػو ك  بػػػات مقدرتػػػو الشػػػعررة ك راعتػػػو فػػػي الػػػنظـ عمػػػى ىػػػذا المػػػكف  حيػػػث  قػػػكؿ فػػػي قصػػػيدةأل 
  - عػز كجػػأ -فييػا إلػى تسػم ـ األمػر لمثػال  ضػم نيا يجممػةأل مػف الحكػـ الكعظ ػة كالدين ػة  داع ػػاً 

كالصير عمى الرزا ا كالمحف  كعدـ ال أس في تحق  الفػرج  فػدكاـ الحػاؿ مػف المحػاؿ  فقػد يتعكػر 
صفك ا نساف في كقػت راحتػو كسػعادتو  كر مػا  حػدث العكػس  فاأل ػاـ دكؿ  إذ ال دكاـ لمسػركر  
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باألقدار؛ ألنو أسيرو ليا   ضىيد لممؤمف أف ير كما ال استمرار لحزف  كالثير نق ضو الشر  لذا ال
 :(1ي قكؿ

ػػػػػػػػػػػير  أيُّيػػػػػػػػػػػا الم عتػػػػػػػػػػػاض  بػػػػػػػػػػػالنوـ  الس 

ػػػػػػػػػر      ذاىػػػػػػػػػت  يسػػػػػػػػػب   فػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػر  الف ك 

   
ـ  األمػػػػػػػػػػػػػػػػر  إ لػػػػػػػػػػػػػػػػى مال ك ػػػػػػػػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػػػػػػػػم    س 

 واصػػػػػػػػػط ب ر  فالصػػػػػػػػػػبر  ع قبػػػػػػػػػػاه  الظ فػػػػػػػػػػر    

   
 مػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػرج   ة تكػػػػػػػػػػػػػػون ف   يسػػػػػػػػػػػػػػػا  

ي ر     ـ  تػػػػػػػػػػػػػػأتي بػػػػػػػػػػػػػػال   ػػػػػػػػػػػػػػي  األ  يػػػػػػػػػػػػػػا  في 

   
ػػػػػػػػػػفا ث  فػػػػػػػػػػي وقػػػػػػػػػػت  الص  ػػػػػػػػػػد   كػػػػػػػػػػدر  ي ح 

ػػػػػػػػػدر   ا  وصػػػػػػػػػف   ث  فػػػػػػػػػي وقػػػػػػػػػت  الك   يحػػػػػػػػػد 

   
 وا  ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػر  دىػػػػػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػػػػػر ة  

 سػػػػػػػػػاء أىميػػػػػػػػػو وميمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػاء  سػػػػػػػػػر    

   
ر يػػػػػػػػػػػات  أبػػػػػػػػػػػد  بػػػػػػػػػػػػيف ذا ا  والميػػػػػػػػػػػالي م ق 

يف  مػػػػػػػػػػػػػػػف خيػػػػػػػػػػػػػػػر  وشػػػػػػػػػػػػػػػر     ػػػػػػػػػػػػػػد   الض  

   
ي  ػػػػػػػػػػػػػؾ  فػػػػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػػػدار ه  وارض  عػػػػػػػػػػػػػف ر 

ر      إ ن مػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػت  أ سػػػػػػػػػػػػػػػػير  لمقػػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
ػػكمػػف الحِّ  مػػا أتػػى لد ػػو نابعػػًا مػػف تجػػارب حق ق ػػة ثػػاض غمارىػػا ايػػف سػػكار كعا شػػيا   ِـّ ك 

فنقميػػا إلينػػا ألثػػذ العيػػر كاالتعػػاظ بأسػػاليب البشػػر فػػي المعػػامالت  كمػػف أم مػػة ذلػػؾ قصػػيدتو التػػي 
 :(2يمزج فييا ييف الحكمة كالعتاب  كالتي  قكؿ فييا معاتبًا صد قًا لو

ـ  رعػػػػػػػػػاؾ  ق تنػػػػػػػػػأا وأقػػػػػػػػػرب   ػػػػػػػػػ  إ لػػػػػػػػػى ك 

 وأرضػػػػػػػى بمػػػػػػػا ت جنػػػػػػػي عمػػػػػػػي  وت  ضػػػػػػػب    

   
ػػػػػػػؾ  إ ف  شػػػػػػػكوت  فيشػػػػػػػتفي  فػػػػػػػت أنػػػػػػػت  م ش 

 ف ػػػػػػػ اد  وا  ف  أعت ػػػػػػػب  فمػػػػػػػا أنػػػػػػػت  م عت ػػػػػػػب    

   
ـ   ػػػػػػػػػد  ـ  ي  داد  فمػػػػػػػػػ  تكم فػػػػػػػػػت  لػػػػػػػػػي ذاؾ  الػػػػػػػػػو 

داد  بػػػػػػػػػػػػػػػػػالت كمُّ   ي صػػػػػػػػػػػػػػػػػع ب      وكػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ و 

   
ػػػػػػػػد  مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو طبع ػػػػػػػػو  ومػػػػػػػػف  يتكم ػػػػػػػػ  ض 

ػػػػػػػػو لمط بػػػػػػػػع  والط بػػػػػػػػع      أغم ػػػػػػػػب  ت ع ػػػػػػػػد  نفس 

   
ينػػػػػػػػػػػػػب    يقولػػػػػػػػػػػػػوف  ىنػػػػػػػػػػػػػد  ة تػػػػػػػػػػػػػدوـ  وز 

 عمػػػػػى العيػػػػػد  كػػػػػلُّ النػػػػػاس  ىنػػػػػد  وزينػػػػػب    

   
م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   تط م بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ودا    ة يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف  ل ع 

وز ني وجػػػػػػػػػػػػداف  مػػػػػػػػػػػػا أتط م ػػػػػػػػػػػػب      فػػػػػػػػػػػػأع 
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ػػػػػػد   ـ  أج   وحاولػػػػػػت  مػػػػػػف يػػػػػػوفي ب ع يػػػػػػد  فمػػػػػػ

ػػػػػػر ب     كػػػػػػأف  الػػػػػػذ  حاولػػػػػػت  عنقػػػػػػاء  م   
(1ي

 

   
ي ة  تمط ػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػب ف   ػػػػػػػػػج   المُّطػػػػػػػػػ   منػػػػػػػػػؾ  س 

ب     ػػػػػػػػر   تعط ػػػػػػػػ   فػػػػػػػػب ف  العطػػػػػػػػ   منػػػػػػػػؾ  م ج 

   
ػػػػػػػز  فات ئ ػػػػػػػد   ػػػػػػػف العج  ػػػػػػػدن م  ـ  يكػػػػػػػف  ب   وا  ف  لػػػػػػػ

ب     ػػػػػػػػػر  ناب ػػػػػػػػػؾ  ي ق   ل عػػػػػػػػػل  رحيمػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػف ج 

   
ػػػػوا  ت ضػػػػي الػػػػذُّؿ  فػػػػي الي   فمػػػػا كػػػػلُّ نفػػػػس  تر 

 وة كػػػػػػػػلُّ قمػػػػػػػػب  فػػػػػػػػي الم يانػػػػػػػػة  يرغػػػػػػػػب    

   
ل  عنػػػػػػػػػػػػػؾ  اليػػػػػػػػػػػػػوـ  ة   ا  م تمف  تػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػأرح 

ق  ػػػػػػػػػػػػب      ب ػػػػػػػػػػػػوجيي كػػػػػػػػػػػػأن ي خػػػػػػػػػػػػائ   م تر 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و داد  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ  وا  ف    وأم 

ػػػػػػػػػػػف  بقػػػػػػػػػػػاء  وداد  أن نػػػػػػػػػػػي أتعت ػػػػػػػػػػػب      م 

   
غيػػره مػػف قصػػيدتو السػػابقة بأسػػمكب بعػػض أي ػػات ك الحػػع الباحػػث تػػأ ر ايػػف سػػكار فػػي 

 الشعراش  كذلؾ عمى النحك التالي:
 :(2يقكؿ ايف سكار

ـ  تكم فػػػػػػػػػػػت  لػػػػػػػػػػػي ذاؾ   ػػػػػػػػػػػد  ـ  ي  داد  فمػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػو 

داد  بػػػػػػػػػػػػػػػػالت كمُّ   ي صػػػػػػػػػػػػػػػػع ب      وكػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ و 

   
ػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو طبع ػػػػػػػػػو  ومػػػػػػػػػف  يتكم ػػػػػػػػػ  ض 

ػػػػػػػو لمط بػػػػػػػع  والط بػػػػػػػع  أغم ػػػػػػػب      ت ع ػػػػػػػد  نفس 

   
 :(3يالشافعي في قكلو بأسمكبتأ ر ايف سكار ف و  الحع 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرء  ة ي رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ  إ ة  ت ك مُّفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    إ ذا الم 

م يػػػػػػػػػػػو     عػػػػػػػػػػػو  و ة ت كث ػػػػػػػػػػػر ع  ػػػػػػػػػػػفاف د   الت أ سُّ

   
 إذا لػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػفو الػػػػػػػػػػػوداد طبيعػػػػػػػػػػػة  

 فػػػػػػػػػت خيػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػي ود  يجػػػػػػػػػيء  تكمُّفػػػػػػػػػا  

   
 :(4يكقكؿ ايف سكار

ػػػػػوا  ت ضػػػػػي الػػػػػذُّؿ  فػػػػػي الي   فمػػػػػا كػػػػػلُّ نفػػػػػس  تر 

 وة كػػػػػػػلُّ قمػػػػػػػب  فػػػػػػػي الم يانػػػػػػػة  يرغػػػػػػػب    

   
 

                                                           

ن ق اش الُمي رِّب  كممةو ال أصأ  ليا (1)  ناىا   قاؿ ضر   ت  عم و الع  رِّ ة(: داى  ةو كل ست مف الطير عمِّم  ن ق اش الُمي  يالع 
ا الداى ة ع ن ق اُش ُمي رب  ك قاؿ ع ن ق اُش  م ك  ُ ر ذلؾ حتى س  ُىكر   ـ ك   قاؿ إنيا طائِّرو ع ظِّ ـو ال ُير ػ إال في الدُّ

. ينظر  ال ـ  1996ىػ 1417 -ييركت -مثصص  اليف سيده  دار النشر: دار إح اش التراث العر يُمي رِّبو
 (.  2/344  تحقي : ثميأ إيراىـ جفاؿ يج1ط

 (.   281ديكاف ايف سكار يص (2)
 (.76 ص70ديكاف الشافعي يص (3)
 (.   281ديكاف ايف سكار يص (4)
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 :(1يفي قكلو فراس الحمدانيي أي بأسمكبتأ ر ايف سكار ف و  الحع 

 عبػػػػػػػدؾ  القػػػػػػػفُّ فػػػػػػػي اليػػػػػػػوا فمػػػػػػػا أنػػػػػػػا إة  

ـ     ك   ػػػػػػػػػػػت ح  ال ػػػػػػػػػػػؾ  الم  ػػػػػػػػػػػت  إة  الم  مػػػػػػػػػػػا أن   و 

   
 :(2يكبقكؿ المتنيي كذلؾ

يػػػػػػاء  مػػػػػػف الط ػػػػػػو ا  ػػػػػػد  الح  ػػػػػػع  األ س   فمػػػػػػا ي نف 

ي ا   ػػػػػػػػػػػو ار  ػػػػػػػػػػػى حتػػػػػػػػػػػى تكػػػػػػػػػػػوف  ض   و ة ت ت ق 

   
 :اليجاء -ا  ثامن

ال  حقػد عمػى    إذاليجاش  فيك بأثالقػو ال  ميػأ إل ػوأسمكب لـ يتعكد ايف سكار بطباعو 
 ؛ كلػػذا فقػػد نػدر أف نجػػد لػػو فػي ديكانػػو نظمػًا عمػػى ىػػذا المػكف  فيػػك  كػػادكال يػػبيض ايثػررف  أحػدأل 
أـل   ككف   أحدىا قالو في شمس الديف السممي  كقد كاف ثطيب  ةيت م  ال ة نماذج  سكػ  شبو منعد
أـل  يتكم ـُ    حيث كافدمش  في التكبة جامع  إل و ُيمقى أنو كرد عي الكي اف  سجع   ُ شبوُ  مسجكعأل  بكال
تبػة  مػنحط   ف ػو فكػاف الكعع   كرتعانى الجف ِّ  مف  الػديف عػز ِّ  كالػده بسػيب المجػالس فػي كرترف ػعُ  الرُّ
 :(4ينجـ الديف يف سكار في ىجائو فقاؿ  (3يا سالـ شيخِّ 

ر البطرخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  تص 
(5ي

 

 وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ األذؿُّ   

   
 ا  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ق  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ

 عمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿُّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   

   
 : (6يدعى ايف المكف   إذ  قكؿ ف ويُ  أما األنمكذج ال اني فقد نظمو في رجأأل 

 ابػػػػػػػػف الم وف ػػػػػػػػ   مػػػػػػػػف  عجائػػػػػػػػب  دىر نػػػػػػػػا

سػػػػػػػػػػػف  طمع ت ػػػػػػػػػػػو وق ػػػػػػػػػػػب   أبيػػػػػػػػػػػو    فػػػػػػػػػػػي ح 

   
ػػػػػػػػػػػػػو البحػػػػػػػػػػػػػر  األ جػػػػػػػػػػػػػاج  مذاق ػػػػػػػػػػػػػو  فكأن 

ػػػػػػػػػػػػػػػػد  فيػػػػػػػػػػػػػػػػو     رُّ يوج  ر ه  والػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػت ك   م س 

   
                                                           

 (.315ديكاف أيي فراس الحمداني يص (1)
 (.146ص-145يص ديكاف المتنيي(2) 
 (.698ينظر  ديكاف ايف سكار يص(3) 
 .698المرجع الساي   ص (4)
ىي كممةو لـ أع ر عمى معنًى ليا بعد بحثأل عمي أل في المعاجـ كالقكام س  كأظن يا في اليالب كممة فارس ة   (5)

بطرثأ كغيره مف ىذا كلـ   عم   عمييا محق  الديكاف يدمحم أديب الجادر( سكػ بقكلو: "ككاف الشمس ُينيز بال
 (.698الجنس". ينظر  ديكاف ايف سكار يص

 (.     505ديكاف ايف سكار يص (6)
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اـ أحد في قاؿك   :(1يالجائررف الحك 
يف  والػػػػػػػػػػػدنيا بسػػػػػػػػػػػيرت و    يػػػػػػػػػػػا فاضػػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػػد  

حسػػػػػػػػػػاف  والجػػػػػػػػػػود      وقػػػػػػػػػػامع  العػػػػػػػػػػدؿ  واا 

   
 قػػػػػد ضػػػػػاؽ  ظػػػػػاىر  مػػػػػا فػػػػػي األ رض  منػػػػػؾ فمػػػػػا

ػػػػػػػػت  غيػػػػػػػػر  محسػػػػػػػػود     ي   ببػػػػػػػػاطف  األ رض  م 

   
ػػػػػػػػض  عميػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػب ف  النػػػػػػػػاس  قػػػػػػػػد أ ي سػػػػػػػػوا  خف 

ػػػػػود     ػػػػػؾ  السُّ ػػػػػرة  العػػػػػيش  فػػػػػي أ يام   مػػػػػف خ ض 

   
 :ااخوانيات -ا  تاسع

كقػػد أنكػػر عمػػييـ مثػػالفتيـ    قػكؿ ايػػف سػػكار مثاطبػػًا أحيتػو  معاتبػػًا إ ػػاىـ عتػػاب المحػب
ثالصػػػو الػػػذؼ لػػػكاله مػػػا  ـكعػػػد الكصػػػاؿ كالمق ػػػا بعػػػد أف عيػػػده عمػػػييـ  مؤكػػػدًا عمػػػى صػػػدؽ كده كا 

 :(2يؿ حبأل يجمعيـكال أيدػ ليـ كصا  صادقيـ
ـ   ت  ـ  مػػػػػػػػػػػػػػا وعػػػػػػػػػػػػػػد  نػػػػػػػػػػػػػػا أخمفػػػػػػػػػػػػػػت   أأحباب 

ـ والخمػػػػػػػ   مػػػػػػػف    ع  محػػػػػػػب ك   مػػػػػػػثم كـ ب ػػػػػػػد 

   
 ولػػػػػػوة خمػػػػػػوص  الػػػػػػود   مػػػػػػا كنػػػػػػت  م ظيػػػػػػر ا

 بيػػػػػا سػػػػػمع   ا  لكػػػػـ خم ػػػػػة  لػػػػػـ يحػػػػػ   يومػػػػػ  

   
عػف سػابقتيا  تاركػًا المشػيئة ليػـ فػي ذلػؾ  يميجػةأل مثتمفػةأل  ك كمأ ايف سكار عتابػو ألحيتػو

الظمػػـ كا حسػػاف   :الكصػاؿ  كقػػد أنكػػر عمػػييـ جمعيػـ يػػيف ضػػديف مثتمفػػيف فػي أفعػػاليـ أال كىمػػا
 : (3يل سا مف طباعيـ  فبات يثشى منيـ الضرر  كررجك نفعيـ   قكؿ افالمذ

 فك ونػػػػوا كمػػػػا شػػػػئتـ فمػػػػف كػػػػاف  صػػػػادؽ  اؿ

ه  البػػػػػػػػػػذؿ  والمنػػػػػػػػػػع      وداد  ت سػػػػػػػػػػاو ا عنػػػػػػػػػػد 

   
ـ   ـ  مػػػػػػػػا فعمػػػػػػػػت  ػػػػػػػػي فػػػػػػػػيك   ومػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف  ظن  

ػػػػع     حسػػػاف  مػػػف مػػػثم ك ـ ط ب  ػػػ    واا  ي   مػػػف الح 

   
ـ  فػػػػػػػػػػي  نعمػػػػػػػػػػة  وسػػػػػػػػػػتمة   فػػػػػػػػػػت زلػػػػػػػػػػت 

ػػػػػػػر  والن فػػػػػػػع     ـ الضُّ  ي خػػػػػػػاؼ  وي رجػػػػػػػى مػػػػػػػنك 

   
كمحبة  مثاطبًا  أثرػ يتذكر ايف سكار إثكانو كأحيتو الذيف ىاـ ييـ صبابةً  كفي قصيدةأل 

 :(4يإ اىـ  بقكلو
ػػػػب   ـ بعػػػػض  الػػػػذ  يج  ػػػػب  ك   لػػػػـ يقػػػػض  فػػػػي ح 

ػػػػػب     ـ ي ج  ػػػػرا تػػػػذكارك  ػػػػبن متػػػػى مػػػػا ج   ص 

   

                                                           

 (.688ص -687ديكاف ايف سكار يص (1)
 .       584المرجع الساي   ص(2) 
 .       584المرجع نفسو  ص (3)
 .    582المرجع نفسو  ص (4)



134 
 

 اً كبكػائيـ عمييػا ككنيػا جػزش  ذكرىـ أطالؿ د ار األحبػة كرسػكمياكعمى عادة القدماش في 
 :(1يمف رائحة كأ ر األحبة   قكؿ ايف سكار

ـ   ار بعػػػػػػػػػػدك  ـ  لمػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػ س   ول ػػػػػػػػػػى وفػػػػػػػػػػي ر 

ػػػػػحب     ػػػػػب  بالحيػػػػػا السُّ  دمػػػػػع  متػػػػػى جػػػػػاد ص 

   
ـ   ك  ني مػػػػػػػػػػػػزار  ػػػػػػػػػػػػد  نػػػػػػػػػػػػى ي  نػػػػػػػػػػػػا والم   أحباب 

نػػػػػػػػى األدب     ي مػػػػػػػػا حػػػػػػػػاؿ  مػػػػػػػػف دوف  الم   ور 

   
ـ   مػػػػػػػف رابكػػػػػػػـ ك  ػػػػػػػف حيػػػػػػػاتي بعػػػػػػػد  ب عػػػػػػػد   م 

ب     كـ أر   ولػػػػػػػيس لػػػػػػػي مػػػػػػػف حيػػػػػػػاتي بعػػػػػػػد 

   
في مثاطيتو األحبػة  معاتبػًا إ ػاىـ عمػى مقػاطعتيـ التػي أدامػت حزنػو   ستمر ايف سكار 

  :(2يفمكال مقدارىـ عنده لسميتيـ أحزاُنُو حمكل يـ قمبو  إذ  قكؿ  كقد حم كا قمبو
 قػػػػػػػػػػػػػػػػاط ع ت موني فػػػػػػػػػػػػػػػػأحزاني م واصػػػػػػػػػػػػػػػػمة  

ـ  الت ع ػػػػػػػػػب     ـ  فحػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػيك  ػػػػػػػػػت  م   وح 

   
مبػػػػػػػػػي ومػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػادت  ل ت سػػػػػػػػػم ب و   حػػػػػػػػػت ـ ب ق   ر 

ػػػػػػػػػػػم ب     ػػػػػػػػػػػة  السُّ ي  ـ  الخط   ك  لػػػػػػػػػػػوة قػػػػػػػػػػػدود 

   
كرحػأ    ػا مػف رحمػتـ كبعػدتـ عنػي :مثاطبػًا إ ػاىـ  يبكي أحبابػو الػذيف ىجػركه بحرقػةأل  ـ 
إف دمعي عمى ذلؾ العصر ميراؽ   ا مف فجعتـ قميػي بفػراقكـ المررػر    كاف يجمعنا معكـ زمافو 

كقد تشكقت لمق ػاكـ   ػا مػف إذا قم يػت رؤ ػاؼ تفكػرًا بعيػد أنسػيـ الػذؼ جمعنػي   كيذ الكصاؿ بكـ
كقػد أثفيػت صػبايتي كأسػاؼ  تكرمػًا  كتتأجج نار مفاصػمي كأطرافػي ى امػًا بكػـ   ييـ  يييج شكقي

ـ    :(3يال يثفى عمى أؼ عاقأ   قكؿيي  مني  مع أف ما أل
ـ   ػػػػػػػػػػػػػػوة  م  ػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػائيف دع  نػػػػػػػػػػػػػػا الن   أحباب 

 ي بكػػػػػػي عمػػػػػػى ع صػػػػػػر  الز مػػػػػػاف  الز ائػػػػػػل    

   
ـ  ينػػػػػػػػػػل   م ػػػػػػػػػػ ـ  ف  ػػػػػػػػػػقا ـ  فأخفػػػػػػػػػػاني السُّ ػػػػػػػػػػت   ب ن 

لي    نظ ػػػػػػػػر  عيػػػػػػػػوف  عوائػػػػػػػػد  وعػػػػػػػػواذ 

   
ـ  قمبػػػػػػػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػػػػػػػل ـ  ب نػػػػػػػػػػػػػػػواك  ػػػػػػػػػػػػػػػت  ع   وف ج 

ػػػػػػػػػػػػل     ػػػػػػػػػػػػة   م  ـ  ل بان  ك  ضػػػػػػػػػػػػي ب ع ػػػػػػػػػػػػود   ي ق 

   
ػػػػػػػػػػد  وصػػػػػػػػػػال ناكيػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػم وُّ ومػػػػػػػػػػا ب عي   السُّ

ـ  وة   ر  ال ػػػػػػػػػػػراـ ب حائػػػػػػػػػػػل   ف ػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػب   ص 

   
ػػػػػػػػػػػػنا في يػػػػػػػػػػػػيج  لػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػد  أ نس   وأرا م عاى 

ق   ػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػمي ا  ش   تػػػػػػػػػػػأج ج  نػػػػػػػػػػػار ه  ب م فاص 

   
مػػػػػػػػ ػػػػػػػػباب ة  واألسػػػػػػػػى كر  فػػػػػػػػي الص  يػػػػػػػػي ا  أ خ   و 

ػػػػػو  عػػػػػف عاق ػػػػػل       فػػػػػى ب عض   مػػػػػا لػػػػػيس ي خ 

   

                                                           

 (.   582ديكاف ايف سكار يص(1) 
 .   583   صالمرجع الساي (2)
 .126( المرجع نفسو  ص(3



135 
 

فػػي قصػػيدةأل ىػػذا كبعػػد عتػػاب ايػػف سػػكار  ثكانػػو كأحبابػػو كقػػد فػػارقكه ىجػػرًا كبعػػادًا  ييػػتيج 
مػا عانػاه مػف مػرارة اليجػر كالرحيػأ  فبعػكدتيـ عػادت  بعػد   كذلػؾرجػكعيـ ككصػاليـفرحًا يأثرػ 

ع اد األنس التي كانت منصرمة  كأثصب الر ع الذؼ كاف مجدبًا  كضػاشت الم ػالي التػي كانػت أ 
 :(1يحمت الييجة كعـ السركر  كأكرؽ غصف الكصأ بعد الذيكؿ   قكؿمظممة  ك 

 تػػػػػػػػػػدان ت  ديػػػػػػػػػػار  الظ ػػػػػػػػػػاعنيف فمرحبػػػػػػػػػػا

ػػػػػػا   ب   وأىػػػػػػت  بمػػػػػػا أولػػػػػػى الز مػػػػػػاف  ومػػػػػػا ح 

   
م ت   ت  بيػػػػػػـ أ عيػػػػػػاد  أ نػػػػػػس  تصػػػػػػر   وعػػػػػػاد 

 وأ خصػػػػػػػػب  ريػػػػػػػػع  كػػػػػػػػاف بالب عػػػػػػػػد  مجػػػػػػػػدبا  

   
ت  ليػػػػػػػػاؿ  كػػػػػػػػف  قبػػػػػػػػل  غياىبػػػػػػػػ  ا  وضػػػػػػػػاء 

ػػػػػػػػػػػػى و ب  سػػػػػػػػػػػػرور  كػػػػػػػػػػػػاف   ـ  أ ب   قػػػػػػػػػػػػبمي 

   
 وأورؽ  غصػػػػػػػػف  الوصػػػػػػػػل  بعػػػػػػػػد ذبول ػػػػػػػػو  

ػػػػػبا   ػػػػػرب  حت ػػػػػى حكػػػػػى الص   ورؽ  زمػػػػػاف  الق 

   
حزرف  يثاطب ايف سكار أحبابو متعتبًا عمييـ بمػا مضػى  كنيمة معاتبأل   محبأل ك يمسة 

 :(2يمف زمف اليجر كالرحيأ
ـ  العػػػػػػػػػػيش  مػػػػػػػػػػذىب  ا  أأحبابنػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػادرت 

ـ      ـ   وال ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػذىباإلػػػػػػػػػى أف غػػػػػػػػػدا لميػػػػػػػػػ  م 

   
تبنػػػػػػػػػػػػػا بالبعػػػػػػػػػػػػػاد  زماننػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػا ع  ن   وك 

 ذكرنػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػرؼ  الزمػػػػػػػػػػػاف  وأعتبػػػػػػػػػػػاأف  

   
كتحق قًا ألمنيتو بسيرىا   حكافر المطا ا التي طالما دميت تقرربًا لمطمبوك شكر ايف سكار 

كطػكؿ المسػير  مشػييًا إ اىػا بػاليالؿ   كقػد أنيكيػا التعػب  إذ تحمأ البشػرػ إل ػو بحمميػا ألحبابػو
كقػد كصػمتو تمػؾ المطا ػا   الذؼ  حمأ كككبًا كقد ضم و إل ػو  كاصػفًا فػراؽ أحيتػو بالحيػأ المنقطػع

 :(3يبالمق ا  كأذىيت عنو اليمكـ   قكؿ
ػػػػػػػػػػا  فشػػػػػػػػػػكر ا ألخفػػػػػػػػػػاؼ  المطايػػػػػػػػػػا وطال م 

ػػػػػػػي ف  مػػػػػػػف الم سػػػػػػػرا فػػػػػػػأدنيف مطمبػػػػػػػا   م   د 

   
 فكػػػػػػػـ بيػػػػػػػاركائػػػػػػػب  أحشػػػػػػػاىا الػػػػػػػدُّ وب 

ـ   يحمػػػػػػػػل  كوكبػػػػػػػػا   ػػػػػػػػتؿ  لفػػػػػػػػر   الضػػػػػػػػ  ى 

   
 وصػػػػػػم ف  حبػػػػػػاؿ  الوصػػػػػػل  بعػػػػػػد انجػػػػػػذابيا

ػػػػػػػبا    وأمسػػػػػػػى بيػػػػػػػا حبػػػػػػػل  النػػػػػػػوا م تقض  

   
ف  فسػػػػػػػػػػػي رف اليمػػػػػػػػػػػوـ  كأن مػػػػػػػػػػػا  وسػػػػػػػػػػػر 

ػػػػػػػػبا   ن نا زمػػػػػػػػف  الص   ػػػػػػػػد   أ عػػػػػػػػدف  لنػػػػػػػػا إذ  ع 

   
 

                                                           

 (.   574( ديكاف ايف سكار يص(1
 .   574( المرجع الساي   ص(2
 .   574المرجع نفسو  ص (3)
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طررقتػػو فػػي التعييػػر كأسػػمكبو الػػذؼ تتحػػدد ف ػػو مالمحػػو الفن ػػة فػػي التفػػنف ييػػذه  أديػػبأل لكػػأ 
تحديدًا لمثصػائص النفسػ ة كاالجتماع ػة " تمييز ىذه الطرائ  كاألساليب  عدالطررقة كاألساليب  ك 
 .(1ي"فضاًل عف أسمكب تعييره الميكؼ  كالجمال ة لكأ كاتبأل 

لػدػ ايػف  تال ة حػكؿ إ حػاشات األصػكات كاأللفػاظكسكؼ يتمحكر حديث الباحث في الصفحات ال
 ػػـ  عػػر ج بحدي ػػو عمػػى ظػػاىرة الحػػذؼ كا ضػػمار   ػػـ يتنػػاكؿ المعجػػـ سػػكار فػػي قصػػائد ديكانػػو  

   عند ايف سكار. الميكؼ 

 :والمفظية ة  الصوتي   أوة : اايحاءات  
عمػى الثفػاش   كىػك داؿو   (2ي"ا شػارة السػررعة"  عنػي: أصأ الػكحي كا  حػاش فػي الميػةإف 

 ...كمنو الكحي ا ليي إلى المالئكة كاألني اش
كذلػؾ بكػكف   كحػي كسرعة  كلتضمف السرعة قيػأ أمػرو  إ قاع المعنى في النفس يثفاشأل " اايحاء:و 

ك إشػػػارة بعػػػض   عػػػف التركيػػػب مجػػػردأل  الكػػػالـ عمػػػى طررػػػ  الرمػػػز كالتعػػػررض  كقػػػد  كػػػكف بصػػػكتأل 
 .(3ي"الجكارح  كبالكتابة

ػػكت ق مػػةر الشػػعرؼ  ك فػػي ينػػاش التعييػػ أسػػاسو  الصػػكتي ركػػفو  ف  الجانػػبإ  ق مػػةً  ل سػػت الص 
ن ما مطمقة  ـ    األصكات مف غيره مع بانسجامو مشركطةو  ىي كا  ػعكرر ة الحالػة مػع بانسػجامو  ػ  الش 

أ بصػػداىا الػػدكاؿ كاألبعػػاد التػػي أراد الشػػاعر إ صػػاليا مػػف ثػػالؿ   فاألصػػكات تم  ػػليػػا كمطابقتػػو
مػػػػف ا  حػػػػاشات  ةأل قصػػػػيد   ةُ المتمقػػػػي  لتحقيػػػػ  المعػػػػاني المػػػػرادة؛ كلػػػػذلؾ ال تثمػػػػك أ  ػػػػقصػػػػيدتو إلػػػػى 

 الصكت ة.
ر   لنػػا  مكػػف الىػذا كعمػػى صػعيد ا  حػػاش المفظػي    معػػافأل  دكف  مػػف ألفػاظأل  كجػػكد أف  نتصػك 

  كػكف  الػذؼ المفع ثالؿ مف يتكاجد إال   ال الذؼ المعنى مع الحاؿ ككذا النادر  في إال   عنيا رُ ي ِّ ع  تُ 
 األصير كالجزش لمتعيير  كالمادة األكل ة لممعنى  الميك ة الترجمة ىي: "فالمفظة الح اة  إلى سييمو
 إل ػػو يرمػػي الػػذؼ لتحقػػ  المعنػػى رئ سػػاً  سػػيباً  المفػػع  كػػكف  ك ػػذلؾ  (4ي"األسػػمكب منػػو يتػػألذ الػػذؼ

                                                           

 (.   47عز الديف إسماعيأ  األدب كفنكنو يص(1) 
 (.2/496األصفياني  مفردات ألفاظ القرآف يج(2) 
 (.33التعاررذ يصالمناكؼ  عيد الرؤكؼ  التكقيذ عمى ميمات (3) 
 (.   87أيك مصم   كماؿ  الكامأ في النقد األديي يص(4) 
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 اليا ػػة كىػذه  ليا ػػة ىادفػاً  عمػػالً  تتضػم ف العممػي جانييػػا فػي"  الميػػة ألف ؛ليتػو ثػػالؿ مػف الميػدع
 رأينػػا المعنػػى  لمكلػػكده األصػػيأ الكالػػد ىػػك المفػػع أف   كبمػػا  (1ي"الميػػة عنيػػا كتشػػذ الفكػػر  حػػددىا
 تػػأ يرأل  مػػف لػػو لمػػا شػػركطو عػػف كتحػػد كا لػػو أكصػػافيـ أك ػػركا إذ بػػو  القػػدامى العػػرب النقػػاد اىتمػػاـ
 جعفػر يػف فقدامػة ميدعػو  ذىػف فػي يػدكر عم ا الرئ س المعير ككنو عف فضالً  المتمقي  في كييرأل 
 مػػع الفصػػاحة  ركنػػ  عم ػػو مكاضػػعيا  مػػف الحػػركؼ مثػػارج سػػيأ سػػمحًا " المفػػع  كػػكف  أف يػػرػ 
 .(2ي"البشاعة مف الثمك

 ألنيػا باألثيرة االىتماـ يجب لذا لأللفاظ  تابعةً  المعاني عد    فقد العسكرؼ  ىالؿ أيك أما
 المعػاني  إيػراد فػي الشػأف لػ س: " أنػو رأػ حػيف كذلػؾ المعػاني  ثالليػا مػف نكتشذ التي السييأ
نما كاليدكؼ  كالقركؼ  كالعجمي العر ي  عرفيا المعاني ألف  كحسنو كصفائو  المفع جكدة في ىك كا 

 أعمػف السػيب كليػذا  (3ي"كالتركيػب السػبؾ صػحة مػع كمائػو  طالكتػو كك ػرة كنقائػو  كنزاىتو ك يائو
 حػ  أف اقتنع ألنو  (4ي"شررفاً  لفظاً  لو يمتمس أف عم و الشررذ المعنى داأر  مف" أف   عف العسكرؼ 
 رؤ ة عف كالمعنى لمفع رؤرتو في القيركاني رشي  ايف ييتعد كلـ  الشررذ المفع الشررذ  المعنى
 الػركح كارتبػاط بػو  كارتباطػو المعنػى  كركحػو جسػـ  المفع" أف   يرػ  فيك كالعسكرؼ  قدامة سابق و
  .(5ي"بقكتو ك قكػ  بضعفو   ضعذ بالجسـ 

تتعمػ   كعم و فإف الباحث يؤكد اىتماـ ايف سكار بألفاظو كاثت ػاره ليػا دكف سػكاىا ليا ػاتأل 
 لمتعيير عم ا  شعر بو. بالدالالت التي أراد تحق قيا يكصفيا أك ر دقةً 

بمػػا تحممػػو مػػف صػػدػ  كنػػرػ ا  حػػاشات الصػػكت ة لػػدػ شػػاعرنا ايػػف سػػكار حاضػػرًة بقػػكةأل 
العػػز كالفثػػر كاالنتصػػارات كذكػػر  عػػف معػػرض حدي ػػو فػػيمػػ اًل  نػػراهفكمػػدلكؿ فػػي قصػػائد ديكانػػو  

التػي  االنفجارر ػة األصػكات ذات القك  ػة األلفػاظ يتثي ػر كحمػاسأل  كقػك ةأل  جمبػةأل  مف فييا بما المعارؾ 
 شػػعكر ييػػث   األمػػر يتعم ػػ  عنػػدما اليادئػػة الر ق قػػة األلفػػاظ يتثي ػػر  اهنػػر ك  كالت حػػد ؼ  اليضػػب تحػػاكي

                                                           

 (. 42ىالؿ  دمحم غن مي  النقد األديي الحديث يص(1) 
 (.   28ايف جعفر  قدامة  نقد الشعر يص(2) 
 (.   72العسكرؼ  أيك ىالؿ  كتاب الصناعتيف الكتابة كالشعر يص(3) 
 .    152المرجع الساي   ص(4) 
 (.   1/124القيركاني  العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده يج(5) 
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ػػػمت ػػػمع مػػػف األلفػػػاظ تجػػػرؼ  حيػػػث "  كالمناجػػػاة الحػػػزف كالص   البشػػػر  مػػػف األشػػػثاص مجػػػرػ  الس 
ػػػػمع فػػػػي الجزلػػػػة تتثي ػػػػأ فاأللفػػػػاظ  تتثي ػػػػأ الر ق قػػػػة كاأللفػػػػاظ ككقػػػػار  ميابػػػػةو  عمييػػػػا كأشػػػػثاصأل  الس 
 .(1ي"مزاجأل  كلطافة أثالؽأل  دما ة كليف ذكؼ  كأشثاصأل 

ك ناًش عمى ما سػي  سػ عرض الباحػث فػي الصػفحات التال ػة بعػض النمػاذج الشػعررة مػف 
كمعانييػا فػي نقػأ   فػي المكاشمػة كالمػزج يػيف األصػكاتالتي تؤكػد مػدػ نجاحػو ديكاف ايف سكار  

حالتػػػو الشػػػعكررة التعييررػػػة  التػػػي أراد نقميػػػا لممتمقػػػي  ككيػػػذ يػػػرع فػػػي اثت ػػػار ألفػػػاظأل بعينيػػػا دكف 
 ي إ حاشات ذات دالالت تعمد ايف سكار إ صاليا لممتمقي.سكاىا  لتعط

 قػػكؿ ايػػف سػػكار فػػي قصػػيدتو التػػي يػػذكر فييػػا إ قػػاع الممػػؾ الظػػاىر بالتتػػار فػػي ق سػػاررة 
 :(2يالركـ

 بػػػػػػػػػػيف البػػػػػػػػػػوارؽ  والخوافػػػػػػػػػػ   والقنػػػػػػػػػػا

نػػػػػػػػى   مم يػػػػػػػػا ثمػػػػػػػػر  الم  نايػػػػػػػػا ح   شػػػػػػػػجر  الم 

   
ػػػػػػػػزُّ تحػػػػػػػػت  ظػػػػػػػػتؿ  بار قػػػػػػػػة  الظُّبػػػػػػػػا  والع 

بػػػػػػػػػاء  الم بت نػػػػػػػػػىة فػػػػػػػػػي    ؽ  والخ  ػػػػػػػػػراد   الس 

   
ـ   ػػػػػػػ ػػػػػػػراة  كػػػػػػػل  م طي  والم مػػػػػػػؾ  فػػػػػػػوؽ  س 
(3ي

 

نػػػػػػػػا    ة فػػػػػػػػي سػػػػػػػػرير  الم مػػػػػػػػؾ  حيػػػػػػػػث ت م ك 

   
 والمجػػػػػػػد  فػػػػػػػي سػػػػػػػب   الصػػػػػػػباح  ب  ػػػػػػػار ة  

نػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػي عجاجت يػػػػػػػػػػػا الظييػػػػػػػػػػػرة  م وى   ت ث ن 

   
 :(4يبشجاعتو كصفاتو معتزًا بالممؾ الظاىر مفتثراً  يانفسالقصيدة آثر مف  كقكلو في مكضعأل 

ػػػػػػػػػر  الحػػػػػػػػػ    الػػػػػػػػػذ  م ػػػػػػػػػؾ  ال  ػػػػػػػػػزاة  وناص   م 

ػػػػػػػػػو م ت مك  نػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػطوة  ع زم   أضػػػػػػػػػحى ب س 

   
 غيػػػػػث  ول يػػػػػث  فػػػػػي الع طػػػػػاء  وفػػػػػي السػػػػػطا

نػػػػػػى   ػػػػػػة  وال    سػػػػػػيل  وسػػػػػػي   فػػػػػػي الم ياب 

   
ػػػػرا حػػػػامي الػػػػذُّرا   مػػػػولى الػػػػورا ل يػػػػث  الش 

ر ا    نػػػى راعػػػي الػػػو  ُـّ ال   ػػػ  جػػػافي الك ػػػر ا ج 

   
ػػػػػدادانػػػػػي  ُـّ الع  ػػػػػدا قاضػػػػػي المػػػػػدا سػػػػػ  الي 

نػػػػػا   مػػػػػو  الج  بػػػػػا ح  ػػػػػرُّ اا   ماضػػػػػي الظُّبػػػػػا م 

   
ػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػر  الف ن  ض   م سػػػػػػػػػودُّ نقػػػػػػػػػع  الخيػػػػػػػػػل  م خ 

ػػػػػػرُّ القنػػػػػػا   م  ض  م ح  ػػػػػػر  ػػػػػػي ضُّ لػػػػػػوف  الع   مب 

   
بػػػػػػػػػػاؿ  ت حمُّيػػػػػػػػػػا اؿ    قػػػػػػػػػػاد  الجحاف ػػػػػػػػػػل  كالج 

ـ  القنػػػػػػػػا    أبطػػػػػػػػاؿ  كا سػػػػػػػػاد  فػػػػػػػػي أجػػػػػػػػ

   
                                                           

اعر يج(1)  ائر في أدب الكاتب كالش   (.1/195ايف األ ير  الم أ الس 
 (.495( ديكاف ايف سكار يص(2

. ينظر  تاج العركس مف جكاىر القامكس  لمز يدؼ  دار اليدا ة يج(3)  بِّ س  ـُ: الر جُأ الك ررـُ الح   (. 33/31الُمط ي 
 (.497ص-496( ديكاف ايف سكار يص(4
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ػػػػػػزو  الػػػػػػروـ  مػػػػػػف   م صػػػػػػر  عمػػػػػػىل يػػػػػػروـ  غ 

نػػػػػػػػا   ا د  ػػػػػػػػرد  إ ذا مػػػػػػػػا حاول ػػػػػػػػت  ب عػػػػػػػػد   ج 

   
ـ  م ت قػػػػػػػػػػػػػاذ ؼ  األطػػػػػػػػػػػػراؼ  قػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػر   ب ع ر 

ػػػػػذ نا    أضػػػػػحى عمػػػػػى طم ػػػػػب  المطال ػػػػػب  م 

   
ـ   واؿ   س  مثػػػػػػل  بػػػػػػدر  الػػػػػػت  ػػػػػػو   مػػػػػػف كػػػػػػل   أش 

ر  فػػػػي الشػػػػجاعة  والسػػػػنا   ف  ػػػػن   أسػػػػد  ال  ض 

   
 :(1يكفي االفتثار يج ش المسمميف   قكؿ ايف سكار

ػػػػػػػػػػر   جػػػػػػػػػػيش   ط  م نع قػػػػػػػػػػد  السػػػػػػػػػػحائب  م م   ك 

يات  إ لػػػػػػػى الفنػػػػػػػا سػػػػػػػود    المنايػػػػػػػا الػػػػػػػداع 

   
ية   ول سػػػػػػػػػػػػػػػوؼ  أف    ق سػػػػػػػػػػػػػػػروا ب قيسػػػػػػػػػػػػػػػار 

ػػػػػػػػػػة  قنػػػػػػػػػػا   ي  ـ  لػػػػػػػػػػؾ  عنػػػػػػػػػػد  ق ون   تفنػػػػػػػػػػيي 

   
ػػػػػػػػػػػػػػو ـ  القنػػػػػػػػػػػػػػا وكأن   والخيػػػػػػػػػػػػػػل  تقػػػػػػػػػػػػػػتح 

ػػػػػػػػػػاب     ػػػػػػػػػػوء  لػػػػػػػػػػو مطػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػف النش   ن 

   
نػػػػػػػػػػػا مان   والم ر ى فػػػػػػػػػػػات  البػػػػػػػػػػػيض  فػػػػػػػػػػػي أي 

 الت تػػػػػػػار  نػػػػػػػوابيتمضػػػػػػػي وفػػػػػػػي أيػػػػػػػد    

   
ػػػػػػػػػم ب  أنفػػػػػػػػػس  اؿ   ـ  تس  سػػػػػػػػػت  وعسػػػػػػػػاكر  اا 

 أعػػػػػػػػػػداء  معرضػػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػتب    

   
ػػػػػػػػػدا ـ  الع  ػػػػػػػػػت  بأجسػػػػػػػػػا  واألرض  قػػػػػػػػػد ف ر ش 

ـ  بالعجػػػػػػػػػػاج  الكػػػػػػػػػػػابي    والجػػػػػػػػػػوُّ يظمػػػػػػػػػػػ

   
 والط يػػػػػػػػػػػػر  حائمػػػػػػػػػػػػة  عمػػػػػػػػػػػػى أشػػػػػػػػػػػػتئيـ

ػػػػػػػػػػػيـ ت مقػػػػػػػػػػػى ب يػػػػػػػػػػػر  ر قػػػػػػػػػػػاب      ور وس 

   
 با  ماف مفعـو   كتحد أل  قك ةأل  مضمكف  - كاض و  ىك كما - ات السابقةالمقطكع مضمكف إف 
 طػابعو  ات السػابقةجػك  المقطكعػ عمػى سػ طرإذ   كالفثر االعتزاز مشاعر ف و كما نممس بالن صر 
ة صذتت جعمتيا قك ةو  األي ات ألفاظ عمى كغميت مندفعو  حماسيو   :نحك  بالشد 

أـل  -ظػػػالؿ -العػػػز -اليػػػكارؽ  ي ػػػ ػػػطكة -عجاجُتيػػػا -غػػػار ة -المجػػػدُ  -ُمطي  –سػػػيأو  -ل يػػػثو -غيػػػثو  -س 
ػػػرػ  -سػػػيذو  ػػػدا -الػػػذُّرػ  -الش  ُـّ العِّ بػػػا -سػػػ ػػػرُّ القنػػػا -ُمسػػػكدُّ نقػػػعِّ الثيػػػأِّ  -ُمػػػرُّ ا ِّ م   -الجحافِّػػػأ   -ُمح 

بػػػػػاؿِّ  أـل  -كايسػػػػػادِّ  –أبطػػػػػاُؿ  -كالجِّ مػػػػػر  س -ُمت قػػػػػاذِّؼِّ األطػػػػػراؼِّ  -بِّع ر  ػػػػػك  ػػػػػن ف رِّ  - أسػػػػػد -أش   -الي ض 
ـ -المنا ا سكد -ُمم طرو  -ج شو  -الشجاعة ابِّ  -تقتحِّ ِـّ  -الُمر ى فاُت الي ُض  -النش  سال  -عساكُر ا ِّ

ُمُب أنفس  ....(أشالئيـ -العجاجِّ الكايي -تس 
كالضػػاد  القػػاؼي :م ػػأ انفجارر ػػة حػػركؼو  ىػػي األلفػػاظ ىػػذه أصػػكات أغمػػب أف   مالحظتػػو  مكػػف كمػػا

ة كتت سـ (الباش...ك كالطاش  د   تحػاكي انيػفكأ   كقػك ة جمبةً  تممؾ التي األصكات مف كىي كالقك ة  بالش 
ػػالح قعقعػػة  اتيشػػد   فػػي تشػػبو األلفػػاظ فيػػذه المتمق ػػي  أذف إلػػى أصػػداؤىا تصػػأ معركػػة كدكؼ    الس 

 ككذلؾ حاؿ ج ش المسمميف في كقكفيـ صفًا كاحدًا  بق ػادة قائػدأل   الجباؿ الشـ الراسثة كصاليتيا
                                                           

 (.498( ديكاف ايف سكار يص(1
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 تحكػي ذات أصػكاتأل  فيػي ألفػاظو  -الصػمييييف كالتتػار -كاحد  أماـ أعػداش الػديف ميكار  تحت لكاشأل 
حضػػػكر  أف   كمػػػا األقػػػداـ  تحػػػت األرض كارتجػػػاج صػػػميأ السػػػيكؼ  كعجػػػاج المعركػػػة  بصػػػثييا
دة الحػػػركؼ ػػػابي بػػػالقك ة أثػػػرػ  جيػػػةأل  مػػػف أكحػػػى المشػػػد  ُـّ العػػػدا – النش  بػػػا -سػػػ ػػػرػ  - ُمػػػرُّ ا ِّ  -الش 
أـل  -الػػذُّرػ  ػػ ػػرُّ القنػػا -ُمطي  م  ػػيط الت شػػديد فكػػاف...( ُمح  ػػيف ي معي نػػةأل  فكن مػػاتأل  عمػػى بالض    كالمػػ ـ الش 
يػػرازاً  تأكيػػداً  كالػػذاؿ  كاليػػاش(  كالػػراش  ىػػذه يػػتمف ع نستشػػعرىا أف  مكػػف القػػك ة كىػػذه الكممػػات  لداللػػة كا 
 منبسػطةً  أك قبضةأل  شكأ في مجتمعةً  شعكرر ةأل  ال بحركةأل  أيدينا ستقكـ إذ  المقطكعات في األلفاظ

د  بػػالحرؼ الن طػػ  مرافقػة فػي تصػػم بأل  ػػة المشػد   م ممػػا المضػػمكف  حماسػي تنشػػده مػػا كػاف إذا ثاص 
ػػكت  ة الظ ػػاىرة ىػػذه إلػػى القػػدامى أشػػار كاضػػ و  كلقػػد ىػػك رػػادة عػػف حػػدي يـ معػػرض فػػي الص   فػػي الز 

ػػكت  قكرػػػت فمتػػػى لممعػػاني  تابعػػػة األصػػػكات أف  " ذلػػؾ المعنػػػى  فػػي عنػػػو زرػػػادة يترت ػػب ال ػػػذؼ الص 
ػكت فػي فػزادكا ضػعفت  ضػعفت كمتػى قكرت   القتصػادىـ ف ػو كاقتصػدكا المعنػى  فػي لزرػادةأل  الص 
 .(1ي..."ف و

؛ نطػػاؽأل  عمػػى المػػد   حركػػات  سػػتعمأ ايػػف سػػكار الشػػاعر نجػػد كمػػا  ىػػك كمػػا -نيػػاأل كاسػػعأل
  ظير م مما لإل حاش  كطكاع ةً  األذف  في كلطفاً  الن ط   في سيكلةً  األصكات أك ر مف - معمكـو 
صػػبايتو كشػػدة شػػكقو لمحيك تػػو  بعػػد أف ألم ػػت بػػو  إ ػػرايػػف سػػكار  التػػي نظميػػا األي ػػات ىػػذه مػػف

 :(2ياألسقاـ   قكؿ
ػػػػػػػرام يا ػػػػػػػدر  ض  ػػػػػػػز ع  الم  ػػػػػػػوا نػػػػػػػار  ب ص   ب ج 

ػػػػػػػػػػػر   خيام يػػػػػػػػػػػا    وحم ػػػػػػػػػػػة  غيػػػػػػػػػػػراف  ب س 

   
سػػػػػػػػػػػػػػػوم يا  وأطػػػػػػػػػػػػػػػتؿ  دار  ة ت  يػػػػػػػػػػػػػػػب  ر 

 مػػػػػػواطر  مػػػػػػف أجفػػػػػػاف عينػػػػػػي غ مام يػػػػػػا  

   
مات يػػػػػػػا يػػػػػػػار  التػػػػػػػي تحمػػػػػػػي سػػػػػػػيوؼ  ح   د 

يـ ألحاظ يػػػػػػػػػػػػػػػا وقوام يػػػػػػػػػػػػػػػا    وأرمػػػػػػػػػػػػػػػاح 

   
يػػػػػػػػػػػػاء  ث ر ىػػػػػػػػػػػػا  م نع مػػػػػػػػػػػػة  األطػػػػػػػػػػػػراؼ  لم 

م يػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػالع قوؿ  ابت سػػػػػػػػػػام يا     ل ػػػػػػػػػػل  ي 

   
طيػػػػػػب  ر دا ىػػػػػػا ػػػػػػتث  عمػػػػػػى ال  صػػػػػػف  الر   ي 

ػػػػػف ر  عػػػػػف بػػػػػرؽ  العقيػػػػػ   ل ثام يػػػػػا   وي س 
(3ي

 

   
                                                           

كت ة في كتب االحتجاج لمقراشات يص(1)   (.   94الن ير اني  عيد اليد ع  الجكانب الص 
 (.109( ديكاف ايف سكار يص(2

كعصييا  ك قاؿ الث لك ا: لبس بعضو بعضًا كالتذ بعضو يبعض فيك الئث  كالث العمامة عمى رأسو لفيا (3) 
الث الشيش أداره مرتيف كما تدار العمامة. ينظر  المعجـ الكس ط   يراى ـ مصطفى  دار النشر: دار 

 (.2/844الدعكة  تحقي / مجمع المية العر  ة يج
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ػػػػػػ   الػػػػػػدُّجى  كػػػػػػأف  بف ييػػػػػػا بعػػػػػػد مػػػػػػا انتص 

ف   مػػػػػػػػف لم اىػػػػػػػػا    تام يػػػػػػػػاسػػػػػػػػتفة  د  خ 
(1ي

 

   
اظ يػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػوب  لح  ػػػػػػػػػػػػػات  الق  ـ  حب   ت ك م  ػػػػػػػػػػػػػ

ـ  كتم يػػػػػػػػػػا   راحػػػػػػػػػػات  ال ػػػػػػػػػػرا  ويأسػػػػػػػػػػو ج 

   
يػػػػػػة  أضػػػػػػحى ليػػػػػػا القمػػػػػػب  ىػػػػػػيكت   م   فيػػػػػػا د 

س  الح     ػػػػػػػر   مػػػػػػػي   حمام يػػػػػػػاويػػػػػػػا بانػػػػػػػة  ج 

   
ػػػػػػػػػػػػم كـ ص   لعػػػػػػػػػػػل  الميػػػػػػػػػػػػالي عائ ػػػػػػػػػػػػدات  ب و 

ماىػػػػػػػا غرام يػػػػػػػا   ػػػػػػػة  أفنػػػػػػػى د  ج   عمػػػػػػػى م ي 

   
و  أحاديػػػػػػػػػػػث   ـ  ف ت ػػػػػػػػػػػر   الت ع طُّػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػنك 

وا ق مػػػػػػػوب  قػػػػػػػد أ طيػػػػػػػل  أ وام يػػػػػػػا   وت ػػػػػػػر 
(2ي

 

   
ػػجف حالػة مػػع تتناسػػب الحركػات كامتػػداد فسػعة  ألػػذ أف   نحػػس   إذ األي ػات  تسػػكد التػػي العميػ  الش 
-غراميػا-حماميػا-كالميػا-ثتاميػا-ل اميػا-ضراميا-ايتساميا-قكاميا-غماميا-ث امياي في المد  

ػػػاعر  فحممػػػت ركح فػػػي الممتػػػد   بالت  ػػػو تػػػكحيأكاميػػػا...(   ة المشػػػاعر الط ػػػكاؿ الحركػػػات الش   الممتػػػد 
 .الحزف المكعة ك  مجاؿ في س  ما ال العم قة كاألحاس س

الصػػػكت ة لػػػدػ الشػػػاعر ايػػػف سػػػكار فػػػي -كلمكشػػػذ أك ػػػر عػػػف أسػػػرار ا  حػػػاشات المفظ ػػػة
قصػػيدًة أثػػرػ ليػػا مػػا ليػػا مػػف الػػدالالت كا  حػػاشات الصػػكت ة   ستحضػػر الباحػػثقصػػائد ديكانػػو  

ػػد ايػػف سػػكار تكظ فيػػا عمػػى ىػػذه الشػػاكمة  ليكصػػأ لممتمقػػي مػػا يررػػد  إذالتػػي تحمميػػا األلفػػاظ   تعم 
 :(3يإ صالو   قكؿ

ب  ػػػػػػػو ر  حظ ػػػػػػػو فػػػػػػػي ح  ػػػػػػػف كػػػػػػػاف يشػػػػػػػك   م 

ظ ػػػػػػػػػػػػي ة يػػػػػػػػػػػػزاؿ  قمػػػػػػػػػػػػػيت يومػػػػػػػػػػػػا      فح 

   
ػػػػػػػر ا بعػػػػػػػد  الع مػػػػػػػى  أضػػػػػػػحى رقيبػػػػػػػي م بص 

ػػػػػػذوة    وغػػػػػػدا الرسػػػػػػوؿ  إ لػػػػػػى الحبيػػػػػػب  ع 

   
تػػػػػػي ف   وأسػػػػػػاء  بػػػػػػي أىػػػػػػل  التُّقػػػػػػى مػػػػػػع  ع 

 ومػػػػػػػػػػا وجػػػػػػػػػػدوا إ ل ػػػػػػػػػػي  سػػػػػػػػػػبيت ظ نػػػػػػػػػػا    

   
فمػػػػػػػػػة   ـ  لػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف غ  ػػػػػػػػػو ا  واسػػػػػػػػػتيق   الن 

ػػػػػػػػػػػػدا دار  الحبيػػػػػػػػػػػػب  طػػػػػػػػػػػػويت    ورأا م 

   
ػػػػػػػػػػػر  العػػػػػػػػػػػو اد  لػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػػػرة    وتنم 

 وغػػػػػػػػػدا الم سػػػػػػػػػام    بالو صػػػػػػػػػاؿ  ب خػػػػػػػػػيت  

   
ػػػػػػػػػػػد   م نػػػػػػػػػػػيواستأس   الظ بػػػػػػػػػػػي  ال ريػػػػػػػػػػػر  وم 

ػػػػػػػػػػػقيو و    ػػػػػػػػػػػف ة يػػػػػػػػػػػزاؿ  ل عاش   صػػػػػػػػػػػوةم 

   
                                                           

. ينظر  المعجـ الكس ط   يراى ـ مصطفى يج(1)  : ثالصة ثمرأل ف أل ر ةو أ ك  1/444سالفة  د  (. لم اىا: الممى: ُسم 
ف ةِّ. ينظر  أساس البالغة  لمزمثشرؼ  تحقي : دمحم باسأ عيكف السكد  الناشر: دار الكتب س   فِّ الش  ك ادو فِّي ب اطِّ

 (. 2/182ـ  يج1998-ىػ1419  1ليناف  ط –العمم ة  ييركت 
 (.1/33حرارة العطش. ينظر  المعجـ الكس ط   يراى ـ مصطفى يج: اأُلكاـُ (2) 
 (.276( ديكاف ايف سكار يص(3
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 فأنػػػػػػػػػػػا الم خػػػػػػػػػػػال    والم كػػػػػػػػػػػذ ب  والػػػػػػػػػػػذ 

ػػػػػػػػػػػػو  مبػػػػػػػػػػػػذوة   رض   أضػػػػػػػػػػػػحى ل ك ػػػػػػػػػػػػل   ع 

   
ػػ -طػػك ال-سػػي ال-عػػذكال-يقمػػ الالسػػابقة فػػي األلفػػاظ التػػي احتكتيػػا القصػػيدة  أ  لعػػأ المتأم 

بألفيػا مػا أراد أف ينقمػو ايػػف  مػد أل  مػف إشػباعِّ مػا احتكتػو تمػؾ األلفػػاظ يػدرؾ   ميػذكال(-كصػكال-يثػ ال
إنيػػا معانػػاة جعمػػت   تػػوكمعاناالشػػاعر تػػكحي بصػػكتيا لممتمقػػي بمػػدػ حػػزف  سػػكار لنػػا  فيػػي ألفػػاظو 

  كلػـ (كصػكال...ي :بات معم قًا أممو بالكصكؿ لمحيك تػو  كلػذلؾ قػاؿ ايف سكار  مأ مف كأ محبأل 
فػي محاكلػة الكصػكؿ  مػف يميػث ثمػذ سػرابأل   بقصػد ا شػارة إلػى أف حالػو كحػاؿ (كصكؿي : قأ

 لممحيكبة.
ك ػػأتي لفػػع ميػػذكال... فػػي الييػػت األثيػػر مػػف قصػػيدتو السػػابقة  ليػػدلأ ف ػػو ايػػف سػػكار عمػػى شػػدة 

   ليا.  معاناتو كصيره كتحممو إيذاش ايثررف لو  كقكة اليجمة الشرسة التي أضحى فررسةً 
 كصػكتو مجتمعػيف متحػديف  لمتعييػر عم ػا  شػعركقد نج  ايػف سػكار ىنػا فػي المكاشمػة يػيف المفػع 

 بو.
ـ ايف سػكار المػد  فػي التعييػر عػف حزنػو كمعاناتػو  نجػده  سػتثدـ اككما رأينا سابقًا استثد

لػـ  سػعو  فمػأل الكػكف كعم ػو  المد   في قصيدة أثرػ لينقػأ لنػا مػدػ سػعادتو اليػامرة كفرحػو الػذؼ
 :(1ي   قكؿكسركراً  ييجةً 

ـ  م عنبػػػػػػػػػػػػػراأرج  ي فػػػػػػػػػػػػػوح  مػػػػػػػػػػػػػع   الن سػػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػر   الجيػػػػػػػػوب  م عب  ػػػػػػػػرا    فيػػػػػػػػروح  عػػػػػػػػف س 

   
ػػػػػػر   الم مػػػػػػى ؽ  فيػػػػػػو مػػػػػػف س  ػػػػػػر  مػػػػػػيض  ب   وو 

ػػػػػػػرُّ    نػػػػػػػى  ت س  ػػػػػػػرا  مع   لػػػػػػػو القمػػػػػػػوب  إ ذا س 

   
ػػػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػباح  إ ذا بػػػػػػػػػػػػداوس   ا تباشػػػػػػػػػػػػير  الص 

ب  ػػػػػػػػرا   ػػػػػػػػباح  م خ  ر  الص   ػػػػػػػػدو عػػػػػػػػف  ال  ػػػػػػػػر   ي  

   
ني الػػػػػػػػػػػػذ وائب  طول ػػػػػػػػػػػػو ك ر  ػػػػػػػػػػػػذ   والم يػػػػػػػػػػػػل  ي 

ػػػػػػػػػػػػػو    ػػػػػػػػػػػػػيراوس  ه فيم ػػػػػػػػػػػػػذُّ لػػػػػػػػػػػػػي أف  أس   اد 

   
ػػػػػػف  جيػػػػػػر ة  اؿ وض  ي بػػػػػػد  لػػػػػػي محاس   والػػػػػػر 

نيػػػػػػػػػػػػػػػػع     را واد  الم  ػػػػػػػػػػػػػػػػو   إ ذا أنػػػػػػػػػػػػػػػػار  م ن 

   
ػػػػػػػػػػػذار ا أخضػػػػػػػػػػػر ا  وا س  يجمػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػي ع 

ػػػػػػػػػػػػػػدا     رد  خ   أحمػػػػػػػػػػػػػػرا أوراق ػػػػػػػػػػػػػػو والػػػػػػػػػػػػػػو 

   
ػػػػػػػػدود  م وائسػػػػػػػػوال ػػػػػػػػ   لػػػػػػػػي الق   ا  بػػػػػػػػاف  ي عط 

ػػػػػػػػػػػرا   ت حض  صػػػػػػػػػػػان و فػػػػػػػػػػػأرا لػػػػػػػػػػػو م س   أغ 

   
ػػػػػػػػػػيم ة   ػػػػػػػػػػذا  ون س  ني ش  ػػػػػػػػػػق  ش  ػػػػػػػػػػحار  ت ن   األس 

نػػػػػػػػػو م ع ط ػػػػػػػػػرا    مػػػػػػػػػا إف يػػػػػػػػػزاؿ  الكػػػػػػػػػوف  م 

   

                                                           

 (.212( ديكاف ايف سكار يص(1
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ىا كمػداىا كلنػا أف نتأمػأ  -أسػػيرا-مثي ػرا-مكائسػا  -معي ػرا-أثضػػرا-معنيػراياأللفػاظ مػا تحممػو بمػػد 
را  .معط را...(-مستحضرا-أحمرا-منك 

 :(1يك قكؿ ايف سكار مثاطبًا المحيكبة
ػػػػػػمس  بيػػػػػػا يػػػػػػا ليمػػػػػػة وصػػػػػػل    تطمػػػػػػع  الش 

ػػػػػػن ا جمػػػػػػاؿ  وييػػػػػػا   ػػػػػػر ة  ذ   س  ػػػػػػف  غ   م 

   
و  بالبػػػػػػػػدر  أ خطػػػػػػػػأ  أو سػػػػػػػػيا  مػػػػػػػػف شػػػػػػػػب ي 

ػػػػيا   فػػػػالن ظرة  منػػػػو تجعػػػػل  البػػػػدر  س 
(2ي

 

   
يا-األلفاظ يييا تكحي بالراحة كالطمأنينة كاليمس في ثطاب المحيكبة  تعييرًا عف  ُسيا( ألفاظو -س 

 ىػك معػركؼو  كصػثب  ككمػا صػدػ كاليػاش(مف تمؾ الحركؼيالسػيف  ُ سمع ال شعكره تجاىيا  إذ
كت أف   مػف  قميمػةو  كم  ػةو  ف ػو ُ سػتثدـ كلذلؾ كقك ة  لمجيكدأل   حتاج ال ثافتو  كالـو  ىك اليامس  الص 

ة إثراج  مكف ىنا كمف اليكاش  ىػذه  ثػركج كعنػد  مت صأ كاحدأل  ن ف سأل  في مستمر ةأل  كالم  ةأل  جمأأل  عد 
كت  ة األحباؿ تتكق ذ األصكات  محػد اً  بطشأل  في الت نفس ىكاش كرثرج  استرثاش حالة في تماماً  الص 

 اليمػػػػس جػػػػك   تعكػػػػس التػػػػي المقطكعػػػػة ىػػػػذه قػػػػراشة بعػػػػد تمامػػػػاً  بػػػػو نشػػػػعر مػػػػا حف فػػػػًا ثافتػػػػًا  كىػػػػذا
 .كالصب ابة في تأمأ ايف سكار محيك تو   ـ كصفيا كاالسترثاش

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.625( ديكاف ايف سكار يص(1
يا(2)  فيُّ الضكش. ينظر  المعجـ الكس ط   يراى ـ مصطفى يج: السُّ ييرو ث   (.1/459كككبو ص 
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 األصػكات مػف كىػك اليػاش  لجػأ ايػف سػكار إلػى تكظ فيػا صػكت التػي األصػكات ىذا كمف
نظميا في األحبة  معاتبػًا إ ػاىـ عمػى  التي األي ات ىذه ثالؿ مف ذلؾ مالحظة الحمق ة  ك مكننا

 :(1يىجرىـ إ اه عتاب المتشكؽ الحزرف  إذ  قكؿ
ػػػػػػػػػػػػػ     حبػػػػػػػػػػػػػذا بالسػػػػػػػػػػػػػف  دار ا لػػػػػػػػػػػػػـ ي ط 

مع  طرفػػػػػػػػي أف ي راىػػػػػػػػا   ـ  الػػػػػػػػد   ةزدحػػػػػػػػا

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف   م   أقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت إ ة  بقايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا د 

 العنبػػػػػػػػػػػػر  والنػػػػػػػػػػػػدُّ شػػػػػػػػػػػػذاىاي  ػػػػػػػػػػػػب     

   
م ن يػػػػػػػػػػػػػػا أىػػػػػػػػػػػػػػل  الحمػػػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػػػف  د  م   د 

 فسػػػػػػػػػػػػػػقاىا أبُّ دمعػػػػػػػػػػػػػػي ورعاىػػػػػػػػػػػػػػا  

   
ي يػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػا ت ر   غػػػػػػػػػػػػػػادة كالمسػػػػػػػػػػػػػػؾ  ري 

 فػػػػػػػي رياىػػػػػػػػا ا  خطػػػػػػػرات  ال يػػػػػػػد  وىنػػػػػػػػ  

   
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وذان  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ح   يتماش 

(2يك  صػػػػػػػوف  البػػػػػػػاف  ي ثنييػػػػػػػا صػػػػػػػباىا  
 

   
 ف ب نفسػػػػػػػػػػػػػػػي تيػػػػػػػػػػػػػػػؾ  مػػػػػػػػػػػػػػػف م قفػػػػػػػػػػػػػػػر ة  

ػػػػػػػػػس  إ ذا    ػػػػػػػػػد  األن  ت  سػػػػػػػػػناىاأج  ػػػػػػػػػم   ش 

   
د  عمػػػػػػػػػػػػػػػى يا بػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػيح  ي   ول ر 

(3يكبػػػػػد  ت طػػػػػوا عمػػػػػى جمػػػػػر  غ ضػػػػػاىا  
 

   
 يػػػػػػػػا ظبػػػػػػػػاء البػػػػػػػػاف  مػػػػػػػػف ذات  ال  ضػػػػػػػػا

ػػػػػػػػجاىا   ػػػػػػػػخر  ش   دعػػػػػػػػوة  يسػػػػػػػػتبك ل  الص 

   
ػػػػػػػػػػػػػا ب ي  ـ ن ح  ػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػيك  ض   أكػػػػػػػػػػػػػذا ت ق 

ـ م ناىػػػػا   ػػػػنك  ػػػػب   مػػػػا قضػػػػت  م  ػػػػس  ص   ن ف 

   
ػػػػػػػػػػػػػي  أ عبػػػػػػػػػػػػػاء  اليػػػػػػػػػػػػػوا  ن  فػػػػػػػػػػػػػوا ع   خف 

 د  غرامػػػػػػػػػػػػػػػػي وتنػػػػػػػػػػػػػػػػاىىفمقػػػػػػػػػػػػػػػػد  زا  

   
م مػػػػػػػػػػوا أف  الت مػػػػػػػػػػاد  فػػػػػػػػػػي الجفػػػػػػػػػػا  واع 

ػػػػػػػػػػداىا   ػػػػػػػػػػة  ة يبم ػػػػػػػػػػر  الصػػػػػػػػػػبر  م   غاي 

   
ػاعر بألـ نحس   األي ات ىذه نقرأ فعندما      ييػا اسػتعاف التػي األلفػاظ فػي متػرجـو  العميػ   كجرحػو الش 

ر إذ  (مػػداىا-تنػػاىى-مناىػػا-شػػجاىا-غضػػاىا-سػػناىا-صػػباىا-ر اىػػا-رعاىػػا-شػػذاىا-يراىػػاي  تكػػر 
 ليػذا العنػاف يػإطالؽ تسػترر  الػن فس الت ػأك ه  فكػأف   عمػى ليبعػث األي ػات كػأ ركؼ  فػي الياش صكت
كت  .كاأللـ الحزف  معرض في الص 

                                                           

 (.391( ديكاف ايف سكار يص(1
ذاف(2)  ك  ق ق ة مف ذكات الفِّمقتيف   منو أنكاع تزرع ل: الح  زىرىا  كأثرػ تنُيت ي ر ر ة. نبات ُعشييٌّ مف الفصيمة الش 

 (.1/578ينظر  معجـ المية العر  ة المعاصرة  ألحمد مثتار عمر يج
مِّيٌّ مف الفصيمة المركبة  رائحتو طيبة قكِّ  ة  ك ير األنكاع ترعاه الماش ة كالجمع: الش ِّ  ُ (3)  ش حاف. : نيتو ُسي 

رو مِّف  األ   أِّ  ينظر  المعجـ الكس ط (. اليضا: ش  1/502ينظر  المعجـ الكس ط   يراى ـ مصطفى يج ج 
 (.2/655يج
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 السػػابقة  األلفػػاظ فػي اليػػاش مػد   ك ػػيف المتأك ىػة  الن فسػػ ة ايػػف سػكار حالػة يػػيف المكاشمػة كقػد حػػد ت
 .المتأل مة الن فس يذكره تسترر  صكتو  فالياش

 كػاف كمػا كمأنكسػيا  بيررييػا عالمػاً  الميك ػة  ال قافػة مػف كييػرأل  حػع أل  ذا سػكار ايػف كاف قدل
 ديكانػػو ألفػاظ كتت سػػـ  عصػره أينػػاش عرفيػا التػػي المكلػدة كالتراكيػػب المسػتحد ة األلفػػاظ مػف متضػمعاً 

 :(1ييذلؾ لمحبو حاً مصر    قكؿ فنراه السبؾ  كحسف  كالجزالة الرق ةباليداىة كالسيكلة  ك 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي

 حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر   ا  أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  

   
 وجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي

ػػػػػػػػػػػػػػ  ل  نطقػػػػػػػػػػػػػػي وفكػػػػػػػػػػػػػػر      قػػػػػػػػػػػػػػد ش 

   
 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ وق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  بالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذار

 صػػػػػػػػػػػرت  فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػديواف  محصػػػػػػػػػػػل  

   
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا نظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدييي

 فػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػفاتؾ  قػػػػػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػػػػػي ل  

   
عي ػر ايػػف سػكار بألفاظػو المثتمفػػة عػف معػاني الحػػزف كاألسػى  كالفػرح كالسػػركر   ىػذا كقػد

التشػػكؽ  كالحكمػػة ك  بكاألنػػس كالكحشػػة  كالمػػـك كالعتػػاب  كالفثػػر كالعػػزة  كالزىػػد كالتصػػكؼ  كالحػػ
 كالحنيف...

 فيػػا نحػػف نجػػده  سػػتثدـ كممػػة يالميػػذ  كالتميػػذ( فػػي التعييػػر عػػف مػػدػ حزنػػو كحسػػرتو 

 :(2يكالتي منيا قكلو الشاك ة  كمقطكعاتو قصائده س اؽ في المكتئبة األل مة نفسو ناقاًل لنا صكرة
ػػػػػ   مػػػػػ  ػػػػػد   ت م ي   ليفػػػػػي عميػػػػػؾ ومػػػػػا ي ج 

لػػػػػػػػػ   م حتػػػػػػػػػرؽ      زوف  بنػػػػػػػػػار  فػػػػػػػػػراؽ  اا 

   
 :(3يككذلؾ قكلو

قػػػػػػػوؼ  بمعيػػػػػػػد   ػػػػػػػد  الو   وأبيػػػػػػػؾ  مػػػػػػػا ي ج 

ػػػػػػػػػػػػػػػػع     نيف  الموج  ػػػػػػػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػػػػػػػالح   إ ة  الت ميُّ

   
 :(4يكقكلو

 ليفػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى ذاؾ الجمػػػػػػػػػاؿ وذلػػػػػػػػػؾ اؿ

ـ  م ضػػػػػػػػػي  ع     مػػػػػػػػػاؿ ضػػػػػػػػػاع  والكػػػػػػػػػري  إ ج 

   

                                                           

 (.264( ديكاف ايف سكار يص(1
 .555صالمرجع الساي   ( (2
 .424  صنفسو( المرجع (3
 .513( المرجع نفسو  ص(4



147 
 

كنجد ايف سكار فػي مكضػعأل آثػر  عي ػر عػف مػدػ حيرتػو بك ػرة تسػاؤالتو التػي حامػت فػي 
ػا فقػد شػيثو عمػي الحررػرؼ   ذىنو فمـ يجد سي اًل إال اليكح ييا حزنػًا كبكػاًش أفقػده صػكاب تفكيػره لم 

 :(1يعرض ر ائو لوإذ  قكؿ مثاطبًا إ اه في م
ػػػػػػػػػد  العصػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػذ  نػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػا واح   أ إ مام 

ػػػػػػػػػػراه عػػػػػػػػػػديل      مػػػػػػػػػػا إ ف  لػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػيم ف  ن 

   
م ػػػػػػػػػػؾ  القمػػػػػػػػػػوب  فكمُّيػػػػػػػػػػػا ا  يػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػيد  م 

 عػػػػػػػػف حػػػػػػػػ    طاعػػػػػػػػة  أمػػػػػػػػر ه  م سػػػػػػػػ وؿ    

   
ػػػػػػرار  ومػػػػػػف ليػػػػػػا ػػػػػػج  الح  ػػػػػػف  ي بػػػػػػر د  الم ي   م 

مػػػػػػػػػػػػوغ   مػػػػػػػػػػػػاؿ  الو صػػػػػػػػػػػػاؿ  كفيػػػػػػػػػػػػػل      ب ب 

   
ؿُّ السػػػػػػػػػال كيف   ػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػىأ م   إ لػػػػػػػػػى ح 

 ليمػػػػػػػػػى وقػػػػػػػػػد  ضػػػػػػػػػل  السػػػػػػػػػبيل  دليػػػػػػػػػل    

   
طػػػػػػػب  الميػػػػػػػوؿ  غنيمػػػػػػػة   ػػػػػػػرا الخ  ػػػػػػػف  ي   أ م 

مػػػػػػػػاه  وىػػػػػػػػو ميػػػػػػػػوؿ      ويحػػػػػػػػلُّ وسػػػػػػػػ   ح 

   
فػػػػػػػػػػػػػأ   و   ػػػػػػػػػػػػػف  يقػػػػػػػػػػػػػوؿ  الحػػػػػػػػػػػػػ   ة م تخ   ا  م 

ػػػػػيوؼ  تسػػػػػيل      حيػػػػػث  الن فػػػػػوس  عمػػػػػى الس 

   
نػػػػػػػػػػأ ػػػػػػػػػػرا عنػػػػػػػػػػد  الم خاف ػػػػػػػػػػة   م  ػػػػػػػػػػف  ي   ا  م 

ـ  ذليػػػػػػػػػػػػػل     مػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػرا عزيػػػػػػػػػػػػػز ا والح   وي 

   
يػػػػػػػػر ه   ػػػػػػػػف  يجػػػػػػػػور  عمػػػػػػػػى الن فػػػػػػػػوس  ب ق   أم 

ػػػػػػػػطاه  حيػػػػػػػػث  ي ميػػػػػػػػل      فتميػػػػػػػػل  ط ػػػػػػػػوع  س 

   
ػػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػػرا األشػػػػػػػػػػياء  فػػػػػػػػػػي ميزان   أم 

 فػػػػػػػػػػػػت نقػػػػػػػػػػػػص  وة تفضػػػػػػػػػػػػيل   ا  شػػػػػػػػػػػيئ  

   
ػػػػػػػػػػػػػف  يحػػػػػػػػػػػػػلُّ الم شػػػػػػػػػػػػػك تت  ب مفظػػػػػػػػػػػػػة    أ م 

 ي رضػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػا المنقػػػػػػػػػوؿ  والم عقػػػػػػػػػوؿ    

   
ػػػػػػػػػماف  حػػػػػػػػػاف م دامػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػف  ي فػػػػػػػػػي ب ض   أ م 

 ن جػػػػػػػػػػػاة  ب ػػػػػػػػػػػدن  يا موصػػػػػػػػػػػوؿ  حبػػػػػػػػػػػل  ال  

   
ػػػػػػػػػػػػتف يا ػػػػػػػػػػػػف  ي بػػػػػػػػػػػػي   الم فم سػػػػػػػػػػػػيف س   أ م 

يػػػػػػػػػػػا وي صػػػػػػػػػػػوؿ     نان   ويجػػػػػػػػػػػوؿ  بػػػػػػػػػػػيف د 

   
ػػػػػػػػػػبابة   ـ  بػػػػػػػػػػو الجمػػػػػػػػػػاؿ  ص  ػػػػػػػػػػف  ي يػػػػػػػػػػي  أ م 

  
ميػػػػػػػػػػػػػػػػػل   مػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  ج   فكأن مػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربُّ الج 

   
ر حيث نرػ ايف سكار في قصػيدتو السػابقة عمػي  شػيثو ير ػي كىػك مػرات عشػر (أ م ػف  ي لفظػة  كػر 

نمػا  األسػمكب ضػعذل يرجع ذلؾ كل س ميزتيا  ظاىرة أيرز وألفاظ في كلعأ  التكرار الحرررؼ   كا 
 .المفجكعة ايف سكار نفس ة إلى يرجع في الكاقع ىك

ر   قميػي(  سػركرؼ   ح ػاتي  يفػؤادؼ :م ػأأثػرػ   كممػات جانػب إلػى  ناظرؼ  كممة ك كر 
 :(2يف قكؿ  المحيكبة لو فراؽ إ ر الحزرنة حالو  صك ر مم ا
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ػػػػػير   ر    وقػػػػػ   عمػػػػػى الس  ر    نػػػػػاظ   يػػػػػا نػػػػػاظ 

ر     ػػػػر   ويػػػػا ف ػػػػ اد   ف ػػػػ اد  م سػػػػكف  الض 

   
 ويػػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػاتي  حيػػػػػػػػػػاتي غيػػػػػػػػػػر  ط ي  بػػػػػػػػػػة  

ػػػػػمع  والب صػػػػػر     ػػػػػد  الس  ق   وىػػػػػل ت طيػػػػػب  ب ف 

   
ػػػػػػرور  قػػػػػػد ذىبػػػػػػت  بػػػػػػو ػػػػػػرور   س   ويػػػػػػا س 

ـ  قمػػػػػػػيت  فيػػػػػػػو فػػػػػػػي األث ػػػػػػػر      وا  ف  أقػػػػػػػا

   
ؾ   ػػػػػػػػػو  – قمبػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػا−والقمػػػػػػػػػب  بعػػػػػػػػػد  م  ب   ت ق 

ػػػػر     مػػػػر  مػػػػف  الف ك  ـ  عمػػػػى ج   أيػػػػد  ال ػػػػرا

   
ينػػػػػػػي وىػػػػػػػي باك يػػػػػػػة   ؽ  الط يػػػػػػػ   ع   إ ف  يطػػػػػػػر 

ـ  يسػػعى وىػػو ذو م طػػر     ػػدر  فػػي ال ػػي  فالب 

   
فػي معػرض   يكح اة( لفع استثداـ تعم د ايف سكار ما يمفت انتباه المتمقي ركائع كمف

 :  (1يحدي و لمحيك تو  إذ  قكؿ
ـ  ذا  حمػػػػػػػػػة  كػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا إ ف  ل قمب ػػػػػػػػػؾ  ر   الج 

ب  ػػػػػػػػػػػػػػػؾ  إ ن نػػػػػػػػػػػػػػػي م رحػػػػػػػػػػػػػػػوـ      وحيػػػػػػػػػػػػػػػاة  ح 

   
 إ ف  كنػػػػػػػػت  لػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػم   ل سػػػػػػػػائل  أدم عػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػائل  المحػػػػػػػػػػػروـ      ب ر ضػػػػػػػػػػػاؾ  فيػػػػػػػػػػػو الس 

   
عمػػى صػػدؽ مشػػاعر ايػػف سػػكار كعمقيػػا تجػػاه محيك تػػو التػػي  كاضػػحةً  كىػػي لفظػػةو تػػدؿ داللػػةً 

. فأصب  حالو مما الً   صدت عنو جفاشً   لحاؿ الميت المرحـك
نفػػس  فػػي أك ػػر مػػف مكضػػعأل  حاممػػةً  سػػكار  ك ػػر مػػف اسػػتثداـ تمػػؾ المفظػػةكنجػػد ايػػف 

 : (2ي  فنراه  قكؿألحيتوالداللة التي أراد ايف سكار إ صاليا 
ـ ك  ػػػػػػػػػػػػػػة  ب عػػػػػػػػػػػػػػد  ـ وت ري   وحيػػػػػػػػػػػػػػاة  ق ػػػػػػػػػػػػػػري ك 

مػػػػػػػػػػػػػاف     ـ  أنفػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػذه األي   وي ػػػػػػػػػػػػػر غ

   
شػػػػػػػػؾ  ف ػػػػػػػػراق ك ـ وحػػػػػػػػي ب و  ـ  ت سػػػػػػػػم بوا ر   ل ػػػػػػػػ

ـ  الجثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف      إ ة  ل ي قع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػنك 

   
 :(3يكقكلو

ـ   ػػػػػػػػػػػػػػب  كـ  وعيػػػػػػػػػػػػػػد  وصػػػػػػػػػػػػػػالك   وحيػػػػػػػػػػػػػػاة  ح 

قػػػػػػػػػػا ا  قسػػػػػػػػػػم    يعػػػػػػػػػػزُّ عمػػػػػػػػػػي  أف يتفر 

   
 :(4يكقاؿ

ػػػػػاؽ نػػػػػى الع ش   وحيػػػػػاة  عينيػػػػػؾ يػػػػػا أقصػػػػػى م 

 تشػػػػػػتاؽ   ا  ومػػػػػػف إ ليػػػػػػو المعػػػػػػاني دائمػػػػػػ  

   
ت  ا فػػػػػػاؽ  لػػػػػػو أف بػػػػػػيض  الظ بػػػػػػا قػػػػػػد سػػػػػػد 

يت يػػػػػػا يػػػػػػا    ػػػػػػؾ  تمق   بػػػػػػدر  باألحػػػػػػداؽ  دون 
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 مػػف ىحت ػػ مفردتػػو يثتػػار يػػأ المفػػردات  اثت ػػار فػػي النػػكع ييػػذا ايػػف سػػكار  كتفػػي الك 
 اثت ػػػار ىعمػػػ  عتمػػػد فنػػػراه  اليائمػػػة نفسػػػو صػػػكرة إعطػػػاش فػػػي كجك ىػػػا  الحػػػركؼ ثػػػالؿ نكع ػػػة

 :(1يمتيزاًل بمحيكبو قكلو م أ كذلؾ كالصاد  السيف  :م أ  االحتكاك ة أك األصكات الرثكة
ػػػػػػػػػػػػػػبا   ػػػػػػػػػػػػػػكر  الص   طاف ػػػػػػػػػػػػػػؾ  س   مػػػػػػػػػػػػػػاؿ  بأع 

ػػػػػػػػػػبا   ـ  الص   كال صػػػػػػػػػػف  يث نيػػػػػػػػػػو نسػػػػػػػػػػي

   
رالتػػي   البػػاش  م ػػأ االنفجاررػػة  األصػػكات اثت ػػار ىعمػػ  عتمػػد كمػػا  مػػف ثالليػػا صػػك 

 :(2يف قكؿ البعاد  عف الناتجيف النفسي كغضبو حزنو
 لػػػػػػػػػػي  قمػػػػػػػػػػب  إ لػػػػػػػػػػى جمال ػػػػػػػػػػؾ  يصػػػػػػػػػػبو

ح     ب   ا  شػػػػػػػػو  ػػػػػػػػر  ؾ  ك  ػػػػػػػػدود  ػػػػػػػػف ص   فيػػػػػػػػو  م 

   
 شػػػػػػػػػيء  تيػػػػػػػػػواه  ييػػػػػػػػػواه قمبػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػلُّ 

ـ  مػػػػػػػػػػػػػػال ي  قمػػػػػػػػػػػػػػب     ػػػػػػػػػػػػػػ    ال ػػػػػػػػػػػػػػرا  وح 

   
ريحػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػي ج  ن   ا  سػػػػػػػػػػػػػم بت و  عينػػػػػػػػػػػػػاؾ  م 

ػػػػػػػػػػػػب     ػػػػػػػػػػػػب   ن ي  ـ  لمح   وقمػػػػػػػػػػػػوب  الك ػػػػػػػػػػػػرا

   
ػػػػػػػػػدود   ػػػػػػػػػحب  ص  ػػػػػػػػػو  س  ت  ف  ػػػػػػػػػتة  أخ   يػػػػػػػػػا ى 

نػػػػػػػػػذ  تجاف يػػػػػػػػػت  سػػػػػػػػػحب     فنػػػػػػػػػي م   إ ف  ج 

   
ر ر كما  ةً مر  أحد عشر  االنفجاررة الباش صكت الشاعر فكر     كلػ سمػراتأل  أر ػع قمػبأل  لفظػة كػر 
 .كاليضب الحزف  جك لترس ـ إال التكرار ىذا

 ثػػالؿ  عي ػػر أف فاسػػتطاع لشػػعره  ثدمػػةً  المفػػردات يػػيف يػػكائـ سػػكار ايػػف كجػػدنا كىكػػذا
 حالو كاقع كررسـ  صادقاً  ح اً  تعييراً  ألمو كىكاجس نفسو نكازع في  عتمأ ام  ع االستثداـ  ىذا

 .الحزرف
 لدػ ايف سكار بالييجة كالسركر  فإننا نجده  ستثدـ ألفاظًا معينػةً تعم  األمر ي كحيف

 :(3يتدؿ عمى نفسيتو المتين ة طر ًا كسعادة   قكؿ
نػػػػػػػػا ػػػػػػػػد  قػػػػػػػػد  د  ػػػػػػػػف بعػػػػػػػػد  التباع   أىػػػػػػػػت  ب م 

ػػػػػػػػػرور  بػػػػػػػػػو ل نػػػػػػػػػا    وأعػػػػػػػػػاد  أعيػػػػػػػػػاد  السُّ

   
ػػػػػػػ   ط رف ػػػػػػػو بػػػػػػػيض  الظُّبػػػػػػػا  نشػػػػػػػواف يعش 

نػػػػػػػػػا   ه سػػػػػػػػػمر  الق  ػػػػػػػػػد  قػػػػػػػػػد   ويظػػػػػػػػػلُّ يحس 

   
مػػػػػػػػ ػػػػػػػػو ا  يػػػػػػػػا قاد  ػػػػػػػػدا السػػػػػػػػرور  ق دوم   أى 

ػػػػػػػت نا   ػػػػػػػؾ  كنػػػػػػػت  قػػػػػػػد أوحش   وحيػػػػػػػاة  وجي 

   
نػػػػػػػػؾ  منيػػػػػػػػرة   ػػػػػػػػرب  م  ػػػػػػػػت  ل يػػػػػػػػالي الق   أمس 

ػػػػػػػػػػنا    فك أن مػػػػػػػػػػا اكتسػػػػػػػػػػبت  ب طم ع ت ػػػػػػػػػػؾ  الس 
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يار  وعػػػػػػػػػاد  عيػػػػػػػػػد  و صػػػػػػػػػال نا ػػػػػػػػػت  الػػػػػػػػػد   دن 

نػػػػػػػى   م نػػػػػػػا الم  ػػػػػػػوا ف  ػػػػػػػبل  الن  ط ع ػػػػػػػت  س   وتق 

   
مشػػػػػػػػ   إ لػػػػػػػػى ل قػػػػػػػػاؾ    م شػػػػػػػػوقة  كانػػػػػػػػت  د 

ػػػػػػوق يا مػػػػػػع  شػػػػػػوق نا \\  ف شػػػػػػفى ق ػػػػػػدوم ؾ  ش 

   
 :(1يأثرػ  ككذلؾ قكلو في قصيدةأل 

ح  واألغصػػػػػػػػػػاف  راق صػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػد  رؽ  تص   الػػػػػػػػػػو 

ب  يشػػػػػػدو ويضػػػػػػط ر ب      والنيػػػػػػر  مػػػػػػف طػػػػػػر 

   
ػػػػػف   يومػػػػػا   ػػػػػف  م  ػػػػػف  محاس   بأحسػػػػػف  مػػػػػرأا  م 

ػػػػػػػػب     سػػػػػػػػف  ينت س  ػػػػػػػػاه  كػػػػػػػػلُّ الح   إ لػػػػػػػػى م حي 

   
ذا نظرنػػا إلػػى األلفػػاظ   لػػدػ الػػكاردة فػػي المقطػػكعتيف السػػابقتيف  نػػدرؾ مػػدػ السػػعادة اليػػامرةكا 

-منيرة-ل الي القرب-أكحشتنا-أىدػ السركر-أع اد السركر-شاعرنا ايف سكار  فاأللفاظ يأىالً 
 طرب...(- شدك-راقصة-تصدح-شفى قدكمؾ-لنا المنى-عيد كصالنا-السنا

التي ال تكصػذ   توك يجايف سكار دة تدؿ داللًة كاضحة عمى مدػ سعا بكأ تأكيدأل  ىي ألفاظو 
دىا لنا في قصائده لنشعر بما شعر بو ىك  فنشاركو الشعكر نفسو.  فما كاف منو إال أف جس 

ىػػذا كمػػف ثػػالؿ القصػػائد السػػابقة التػػي تناكلناىػػا  يتضػػ  لنػػا تمي ػػز ايػػف سػػكار بسػػيكلة 
كمصػػػداقيتيا فػػػي ألفاظػػػو التػػػي كظ فيػػػا فػػػي قصػػػائد ديكانػػػو  ككضػػػكحيا  كبعػػػدىا عػػػف التعقيػػػد  

التعيير عف مشاعره المثتمفة  فالشاعر ايف سكار كف    في اثت ار ألفاظو كالمكائمة يينيا ك يف 
مف فيـ العام ػة  فػال تنػافر كال غررػب فييػا   جاشت قرربةً  لد و األصكات الدالة عمييا  فاأللفاظُ 

ػطة  كشػعكر انسػ ايي حيث  صػادؽ  دكف تكمػذأل  أراد ايف سكار إ صػاليا لممتمقػي بأسػاليب مبس 
ػ ة بالمقػػاـ الػذؼ كضػػعت ف ػو  كذلػػؾ كمػا الحظنػػا فػػي أك تصػنع  كاألصػػكات ليػا نيراتيػػا الثاص 

قصػػػائد ايػػػف سػػػكار السػػػابقة  فمكضػػػع الحػػػزف لػػػو أصػػػكاتو الشػػػج ة الحزرنػػػة  كمكاضػػػع الييجػػػة 
التي تػدؿ عمييػا  كمكاقػذ العػز كالفثػار تحمػأ مػف األصػكات مػا يجعػأ  أصكاتياكالسركر ليا 

تمقي  ع ش المحظات التي نج  ايف سكار في تصكررىا مف ثالؿ تكظ فو األلفاظ المناسبة الم
 المعي رة  كاألصكات المتناسبة مع المقاـ. 
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 :وااضمار : الحذؼ  نيا  ثا
كلكػػف بمػػا أنػػو لػػ س   حػػذفاً  ضػػمارا   عتيػػركف   كال ضػػماركا  الحػػذؼ يػػيف النحػػاة ؽ ر  ُ فػػ

هفي المفع كال في الثط  ف مكف  لمضمير صكرةو   كىػذا  عائػد لو  كف لـ إذا ثصكصاً محذكفًا   عد 
 .مبحث الحذؼ في ضمارا  وإدراج فيالباحث  اعتمده ما

  األح ػاف أغمػب فػي التعييػر فػي االثتصػار لػىإ تميػأىذا كمف المعركؼ أف لية الشػعر 
الحػذؼ قصػد ا يجػاز مػف التكػرار  كذلػؾ  أسػمكب لػىإ اليػكمي وحدي ػ فػي الميػة متكمـ يمجأ"حيث 

يإلياش أحد أجزاش الجممة  إذ  شترط في الحذؼ أال  ككف ُمثػاًل ينظػاـ الجممػة  فيتػرؾ أ ػرًا ذا بػاؿأل 
 .(1ي"في داللتيا  كذلؾ أف الحذؼ  عني أداش الجممة مف المعنى ما تؤد و قيأ الحذؼ

 عمػػػى يػػػدؿ مػػػا الكػػػالـ فػػػي  كػػػكف  أف ؛ضػػػرك يا اثػػػتالؼ مػػػع جم عيػػػا المحػػػذكفات فػػػي األصػػػأ"ك
 كال يكجػػػوأل  يجػػػكز ال الحػػػديث  ليػػػك فإنػػػو المحػػػذكؼ  عمػػػى دليػػػأو  ىنػػػاؾ  كػػػف لػػػـ فػػػإف المحػػػذكؼ 

 كقد التـز ايف سكار ىذا األصأ كعمأ بو. .(2ي"سيب
 الم يك  ػػة اسػػتعماالتو ثػػالؿ مػػفمفيكمػػو  إلػػى المعػػاجـ أشػػارت أمػػا بالنسػػبة لإلضػػمار  فقػػد

ة مػػػػف كم يػػػػا كالُمضػػػػمر كالضػػػػمير فا ضػػػػمار" المثتمفػػػػة   الثفػػػػاش بمعنػػػػى كتػػػػرد  (ر ـ  ض ي مػػػػاد 
ر  كاالستتار كالضآلة ُرهُ  كما أثفاُه  أؼ أضمرهُ : نقكؿ كالس  مِّ م بِّػوِّ  فِّػي ا نسافُ  ُ ض  ػا أ ؼ   ق   ُيثفِّ ػو  م 
 . (3ي"الحكاس عف مستكًرا لككنو العقأ عمى كُأطم   …المثفيُّ : المضم رُ  كاليكػ 

ن ما":  قكؿُ  الم يكؼ  بالمعنى - ىشاـ ايف ُيكردُ  ف ما – يت صأ اً اصطالح كالضميرُ   ضػميًرا سمُّي   كا 
ت  : قػكليـ مػف ت وُ  إذا الشػيش   أضػمر  في ت ػُو  سػت ر  تُ ": قػكليـ كمنػو كأث  ػي الشػيش   أضػمر  ػي ف  سِّ  ك ىػك  "ن ف 
ن وُ  الُيزاُؿ  كُىك   الُضُمكرِّ  مِّف    .(4ي"الُحُركؼ قميأ الي الِّبِّ  في ألِّ
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152 
 

ك يػػرة  ذلػؾ ألف "الزرػػادة  دالالت الحػذؼ  يػػرػ البالغيػكف أف الحػذؼ كراشه دالالتو  كعػف
ذا طػػػػاؿ الكػػػالـ عرضػػػػت لػػػو أسػػػػباب التكمػػػذ  كال ثيػػػػر مػػػف ك يػػػػرأل غيػػػػر  فػػػي الحػػػػد نقصػػػاف... كا 

"  .(2ي  كىك مف ثصائص المية العر  ة  كف و تكمف ق متيا الي ان ة كالتعييررة(1يشاؼأل
د الميػػكؼ فػػي التركيػػز عمػػى مػػا ىػػك ضػػركرؼ  كالمشػػاركة الفن ػػة كمػػف مسػػك غات الحػػذؼ االقتصػػا

ػػػر الػػػدالالت لممتمقػػػي   لمقػػػارغ  حتػػػى ال  شػػػعر أنػػػو عاطػػػأ الػػػذىف  كاالسػػػت حاش الفنػػػي الػػػذؼ  فس 
 .(3يف حصأ عمى المتعة

  الجممػة تركيب ثالؿ مف بشكأأل كاض أل لدػ ايف سكار كا ضمارُ  الحذؼُ  تجم ى كقدىذا 
 فحات التال ة.كذلؾ كما سنراه في الص

لقػػد اسػػتثدـ ايػػف سػػكار الحػػذؼ فػػي شػػعره بأسػػاليب متنكعػػة  فعنػػد تتبػػع مكاضػػع الحػػذؼ 
 نجده قد لجأ إلى ما يمي:

 :حذؼ الفعل-0
 : (4يفي عدة مكاضع  كقكلو يرز عندهكقد 

 فشػػػػػػكر ا ألخفػػػػػػاؼ  المطايػػػػػػا وطػػػػػػاؿ  مػػػػػػا

ػػػػػػػي ف  مػػػػػػػف الم سػػػػػػػرا فػػػػػػػأدنيف مطمبػػػػػػػا   م   د 

   
الساي   كتقديره أشكرؾ شكرًا  كأبقى المفعكؿ المطم ؛ ل ظيػر مػدػ حيث حذؼ الفعأ مف الييت 

شكره كامتنانو لممطا ا التي حممتو كقر  ت إل و مطمبو الذؼ طالما تمن اه  كىك النزكؿ يد ار األحبة 
 كمالقاتيـ.

 :(5يككذلؾ قكلو كالسعادة تيمره يمق ا األحبة
 شػػػػػػػػكر ا ليػػػػػػػػوـ  قضػػػػػػػػى باةجتمػػػػػػػػاع  لنػػػػػػػػا

ػػػػػػػعادة  لػػػػػػػيلقػػػػػػػد قضػػػػػػػى ق      فيػػػػػػػو بالس 
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 :(1ي   قكؿ ايف سكارونفسالس اؽ كفي 
صػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػباح  قػػػػػػػػػد  أتػػػػػػػػػى بالو  ػػػػػػػػػقي ا ل ص   س 

ـ  الف عػػػػػػػػػػػل     نػػػػػػػػػػا بع ظ ػػػػػػػػػػ ـ  قموي   قػػػػػػػػػػد  عػػػػػػػػػػ

   
كالتقدير سقيت سق ًا  كأراد ايف سكار يذلؾ إظيار حالة السعادة التي تيمػره مػف كصػأ األحبػة لػو 

لػدػ ايػف سػكار  فػال داعػي لػذكر الفعػأ فػي  طكرأ  كبما أف المقصكد بالػدعاش معمػكـو  بعد انقطاعأل 
 ىذا المقاـ  فايف سكار أراد أف ينقأ شعكره لييره بأقصر كسيمة  فكاف الحذؼ مالئمًا لحالتو.

  :(2يف قكؿ  في معرض تشكقو كحنينو لعيد األحبة الحذؼ نفسو ايف سكار ك كرر
ي ا ل عصػػػػػػػػر  قػػػػػػػػد مضػػػػػػػػى ب   ػػػػػػػػق   و صػػػػػػػػال ك ـس 

ضػػػػػت  أوقات ػػػػػو    مػػػػػا كػػػػػاف أسػػػػػرع  مػػػػػا انق 

   
لحيييتػػو طالبػػًا منيػػا الرفػػ  بػػو  يمجػػأ إلػػى حػػذؼ الفعػػأ  ل صػػأ إلػػى عقميػػا  كعنػػد مناجاتػػو

 :(3يفي الكالـ  ف قكؿ ةأل أك زراد   كقمييا بأقصر الكسائأ دكف تنمي أل 
 عميػػػػػػػػو عسػػػػػػػػى ييػػػػػػػػد  صػػػػػػػػبابت و ر فقػػػػػػػػا  

ـ    ؽ  ذاؾ البػػػػػػػػػارؽ  الشػػػػػػػػػب ـ  بػػػػػػػػػار   نسػػػػػػػػػي

   
 ارفقي رفقًا  فالحذؼ جاش أكمأ كأفص .كالتقدير 

كصػكاًل  في معػرض حدي ػو لمحػادؼ  طالبػًا منػو الترفػ  بػو الحذؼ نفسو ايف سكار ك كرر
 : (4ي قكؿلد ار األحبة  

 حنانيػػػػػؾ بػػػػػي يػػػػػا أيُّيػػػػػا الحػػػػػاد  رفقػػػػػا  

ػػػػػوانػػػػػزؿ بنجػػػػػد  متػػػػػى مػػػػػا ر      ت  إيجػػػػػاد م 

   
مػػػة ك ػػأتي حػػذؼ الفعػػأ لػػدػ ايػػف سػػكار ىػػذا  ممػػ اًل ا  حػػاش التسػػارعي لمصػػكرة المحم 

 :(5ي قكؿ  بعناصر الثف ة 
ع   ػػػػػػػى الػػػػػػػذ  أوجػػػػػػػب  اا  م   يػػػػػػػا غػػػػػػػزاؿ  الح 

ػػػػػػػػػػػػػػػػو     ػػػػػػػػػػػػػػػػب  ي حمون   راض  منػػػػػػػػػػػػػػػػو أجان 

   
 جػػػػػػػػزت  واد  ال ضػػػػػػػػا فأخجمػػػػػػػػت  بالقػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػو     ين  ػػػػػػػػػػػة  أغصػػػػػػػػػػػان و وبػػػػػػػػػػػالم ح   ع   م 

   
مػف مثيمتػو  ساقو إلػى اسػتجالب صػكرةأل   إف محاكلة تصكرر ايف سكار لمحيكبو في حسنو ك يائو

الػػذؼ أدػ إلػػى حػػذؼ الفعػػأ  مصػػكرًة سػػرعة كثفػػة مػػركر المحيػػكب كاجت ػػازه كادؼ اليضػػا  األمػػر
                                                           

 (.605( ديكاف ايف سكار يص(1
 .419( المرجع الساي   ص(2
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ػػػةِّ  ر يفأثجمػػػت  قػػػد  المُ  يأثجمػػػت( ين ػػػو   كيأثجمػػػت( بػػػالم حعِّ  بالقام  ( نظػػػرًا النسػػػجاـ الحػػػذؼ ىنػػػا مػػػع عِّ
 الصكرة المتسارعة.

 ء:حرؼ الندا حذؼ  -7
 :(1يلحذؼ حرؼ النداش في عدة مكاضع مف شعره  نحك قكلو عمد ايف سكار 

را حاشػػػػػػػاؾ    مػػػػػػػوة   يػػػػػػػا شػػػػػػػمس  الػػػػػػػو 

فػػػػػاء  ظ ػػػػػتـ      أف  ي خفيػػػػػؾ  مػػػػػف ليػػػػػل  الج 

   
كالتقدير  ا مكالؼ  ككأف ايف سكار ال يررد التكمـ عػف الممػدكح كىػك بعيػد  فجػاش الحػذؼ  ليجعمػو 

 كل ضفي عم و مف التكقير كاالحتراـ. كأنو معو يثاطبو  إمعانًا في مدحو كال ناش عم و 
 :(2يك كرر الحذؼ نفسو في مكضعأل آثر  ف قكؿ
وا مػػػػػػػػػػػػ ف    مػػػػػػػػػػػػوة   ف ػػػػػػػػػػػػ اد  بػػػػػػػػػػػػالج 

ػػػػػػػػػػػت  بػػػػػػػػػػػو وحشػػػػػػػػػػػو ه  نيػػػػػػػػػػػراف      حم ي 

   
( حذؼ حرؼ الجر-6  :)ر ب 

 :(3يفي شعر ايف سكار  كمف ذلؾ قكلو ىك متكررو ك 
ػػػػػػػػػػػػػػل    ػػػػػػػػػػػػػػى ل و عػػػػػػػػػػػػػػد  م ض  م   وغػػػػػػػػػػػػػػزاؿ  أو 

ػػػػػػػػػػع ا إ صػػػػػػػػػػب ع ا     عمػػػػػػػػػػى عينيػػػػػػػػػػوواض 

   
 :(4يكقكلو

 وليػػػػػػػػػػػل  قطعنػػػػػػػػػػػاه بوصػػػػػػػػػػػل  وغبطػػػػػػػػػػػة  

ميػػػػػػد   ػػػػػػعب   ا  ح  ـ  الش   وشػػػػػػمل  األ نػػػػػػس  م متػػػػػػئ

   
 :(5ي قكؿ ايف سكار ونفسالس اؽ كفي 

ػػػػػػػػػػػػػن ة   ػػػػػػػػػػػػػو  س  ت  أجفان   وأ ىيػػػػػػػػػػػػػ   فت ػػػػػػػػػػػػػر 

م ػػػػػػت  منػػػػػػو غ صػػػػػػن   (6يوىػػػػػػو أ ممػػػػػػود   ا  وذب 
 

   
أنو ييذا الحػذؼ فػي األم مػة السػابقة  أراد أف  . ككاض و أىيذأل  ب    كرُ ليأأل  ب    كرُ كالتقدير ُرب  غزاؿأل 

 المحذكؼ. (ُرب  يييرز أىم ة األش اش المذككرة بعد حرؼ الجر 

                                                           

 (.262ديكاف ايف سكار يص ((1
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 :(1يكقكلو إلى  بعد المجركر االسـ حذؼ كنحكه
ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموان ك  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوني ب س   وة ت ت ي 

ـ ة أميػػػػػػػػػػػػػل     يػػػػػػػػػػػػػر ك   فػػػػػػػػػػػػػب ن ي إ لػػػػػػػػػػػػػى غ 

   
رر العالقة كككف المحبة جكى  كـغير حب  إلى كالتقدير محبة  لػـ  صػر ح كالميأ يدا ة ال مع ايث 

  كاسػػتعاض بالميػػأ عػػف لفػػع المحبػػة لييػػيف ألحيتػػو مػػدػ إثػػالص انتمائػػو هغيػػر يمفػػع المحبػػة مػػع 
 ليـ.
 :(2يكقكلو  مف الجر حرؼ اسـ حذؼ كمنو

 ا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى ق  معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 بالم صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ى وم عممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ا  ورعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بار قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  س 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ما   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يمى م س   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف س 

   
 تعنػي ال كالػد ار  حب  فػاألرض مف إال تعييراتو سط  عمى  طفك فال سم مى  د ار مف كالتقدير
 ليدفػػو مباشػػرةً  ل صػػأ د ػػار حػػذؼ كممػػة جػػاش لػػذلؾ الػػد ار  فػػي كػػاف مػػف  عن ػػو مػػا بقػػدر الشػػاعر
 .مى سم كىك المنشكد 

 :بيفحذؼ  -3
 :(3يكمف ذلؾ قكلوُ الحع لجكش ايف سكار ك يرًا إلى حذؼ ييف ثكفًا مف التكرار  

ـ  اشػػػػػػػػػػت الي بالريػػػػػػػػػػاض  وزىر ىػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػ  ز ع 

 مػػػػػػػا بػػػػػػػػيف م نعػػػػػػػرج  الم  ػػػػػػػػوا وكثيب ػػػػػػػػو    

   
 لفظة يييف( ثكفًا مف التكرار. ك يف ك يبِّوِّ(  كقد حذؼ الم ِّكػ  فأصأ العبارة يما ييف ُمنعرجِّ 

 :(4يكم مو قكلو
 ي  ػػػػػار  ال صػػػػػف  مػػػػػف لػػػػػيف  عط ف ػػػػػو خميعػػػػػا  

ػػػػػد   إ ذا مػػػػػا انث نػػػػػى مػػػػػا بػػػػػيف  زنػػػػػد      وم نش 

   
دِّ  يف ما ييف  زندأل ك كالتقدير: ي  (  فحذؼ يييف(.ُمنشِّ
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 :(1يقكلوك 
ػػػػػػػػوة  عػػػػػػػػف وجػػػػػػػػود  م  ػػػػػػػػب   ع  ػػػػػػػػم وت  ب ح   س 

قػػػػػػػػػػػد    ىػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػبب ا ل ف   فكػػػػػػػػػػػاف  وجود 

   
ر  قػػػػػػػػػػا   صػػػػػػػػػػل   فم سػػػػػػػػػػت  م ف   مػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػيف  و 

 وى جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  وتقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  وب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد    

   
 سكار تجن ب التكرار.أؼ ك يف ىجرافأل  ك يف تقرربأل  ك يف بعدأل  لكف  ايف 

 :(2يقكلوكذلؾ 
  بػػػػػػػػػػػػدر  م نيػػػػػػػػػػػػر  رد  أبصػػػػػػػػػػػػار  الػػػػػػػػػػػػورا 

فػػػػػػػػػاه  فػػػػػػػػػر    ظ يػػػػػػػػػور ه    عنػػػػػػػػػو  فقػػػػػػػػػد  أخ 

   
ػػػػػػػػػػػػػػو فمػػػػػػػػػػػػػػيس  م فر  قػػػػػػػػػػػػػػا   نػػػػػػػػػػػػػػى م ت ي م   أف 

  
ػػػػػػػػػعير ه ػػػػػػػػػو وس  ن  ػػػػػػػػػة  ع د  ػػػػػػػػػيف  جن   مػػػػػػػػػا ب 

   
    :حذؼ المبتدأ-5

كىػػذا  ك ػػر فػػي لجػػأ ايػػف سػػكار إلػػى حػػذؼ الميتػػدأ احتػػرازًا عػػف العيػػث  فػػي سػػ اؽ المػػدح  
كمػػػػف المكاضػػػع التػػػػي  ط ػػػػرد فييػػػا حػػػػذؼ الميتػػػػدأ " القطػػػػع الـ العػػػػرب  كمػػػػا  قػػػكؿ الجرجػػػػاني: "كػػػ

مكف بعػػض أمػػره   ػػـ يػػد عكف الكػػالـ األكؿ  ك سػػتأنفكف  كاالسػػتئناؼ"  كريػػدأكف يػػذكر الرجػػأ  ك قػػد 
ذا فعمكا ذلؾ أتكا في أك ر األمر يثيرأل مف غيػر ميتػدأ" ي مكضػع مػدح . كقكلػو فػ(3يكالمًا آثر  كا 

 :(4يأحدىـ
ؿ   نػػػػػػػػػػػػز   فتػػػػػػػػػػػػى  شػػػػػػػػػػػػأن و أ ة  ي بيػػػػػػػػػػػػت  ب م 

ـ  إ لػػػػػػػػى غػػػػػػػػد     ر  عػػػػػػػػف مػػػػػػػػرا تػػػػػػػػأخ   وة ي 

   
ال يررػد  ضمنًا عف ذلؾ الفتى  ككأف ايػف سػكار مفيكـو    عمى اعتبار أف الحديث  كالتقدير ىك فتىً 

أف  قػػػكؿ يىػػػك(؛ ألف ذلػػػؾ الفتػػػى معػػػركؼو مشػػػيكر  دكف الضػػػمير المنفصػػػأ الػػػذؼ  عطػػػي أىم ػػػًة 
 كشأنًا لما بعده.

 :(5يلحذؼ الميتدأ في معرض مدحو لمممؾ الظاىر  ف قكؿ -أ ضاً –كرمجأ ايف سكار
مق ػػػػػػػػػػػػػػػو   لػػػػػػػػػػػػػػػو  لخ  ػػػػػػػػػػػػػػػر ه اا  ي   ممػػػػػػػػػػػػػػػؾ  تخ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػنا   ـ  أف  ي حس  ػػػػػػػػػػػػػػػػا أراد  إ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػيي   لم 

   

                                                           

 (.    349( ديكاف ايف سكار يص(1
 .   349( المرجع الساي   ص(2

 (.   147الجرجاني  دالئأ ا عجاز يص(3) 
 (.336ص-335( ديكاف ايف سكار يص(4
 .496( المرجع الساي   ص(5
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  فحػػذؼ الميتػػدأ؛ ألف المقصػػكد بػػو الممػػدكح  فالحػػذؼ كػػاف ألف تقػػدير الكػػالـ ىػػك ممػػؾو  كالتقػػدير
حاجػة لػذكر مػا  ف يذكر الميتدأ  ألنو معمػكـ  كالضمنًا بأنو  مدح ىذا الممؾ  فال حاجة أل مفيكـو 

ىػػك معمػػكـ  ككممػػة ممػػؾ تيػػرز دالالت القػػكة كالحيك ػػة فػػي الممػػدكح  ككمػػا  قػػكؿ البالغيػػكف فعػػدـ 
 ىنا أفص  مف الذكر  ألف الذكر لف  ضيذ جديدًا لممعنى في ىذا المكضع.الذكر 

 القطػػػػػع"  سػػػػػمى مػػػػػا منيػػػػػالػػػػػدػ ايػػػػػف سػػػػػكار   مكاضػػػػػع عػػػػػدة فػػػػػي الميتػػػػػدأ حػػػػػذؼ ك ط ػػػػػرد
 األكؿ  الكػػػالـ يتػػػرؾ  ػػػـ أمػػػره  بعػػػض ك قػػػدـ الرجػػػأ  يػػػذكر اليدا ػػػة حيػػػث تكػػػكف   "كاالسػػػتئناؼ
ذا آثػر  اً كالمػ ك سػتأنذ  م ػاؿ ميتػدأ  غيػر مػف يثيػرأل  األمػر أك ػر فػي أتػى ذلػؾ  الحػاذؼ فعػأ كا 

 :(1يعند ايف سكار قكلو ذلؾ
 ومتػػػػػػى سػػػػػػكتُّ عػػػػػػف الػػػػػػذ  سػػػػػػكت  الر  ضػػػػػػا

ـ     قػػػػػػػػػدا  عنػػػػػػػػػو فب حجػػػػػػػػػامي ىػػػػػػػػػو اا 

   
ـ  الوجػػػػػػػػػػػػود  ألن يػػػػػػػػػػػػـ  قػػػػػػػػػػػػوـ  بيػػػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػػػا

لػػػػػػػػػػو  وقػػػػػػػػػػاموا   فػػػػػػػػػػاف  اا  ر   قعػػػػػػػػػػدوا بع 

   
 كىػك قكمػو عػف الحػديث إلػى عنػو كعػدؿ الحػديث ىذا قطع  ـ نفسو  عف يتحدث كاف فايف سكار

 أك الضػػػمائر باسػػػتعماؿ الميتػػػدأ ذكػػػر أف ذلػػػؾ  "قػػػكـو  أكلئػػػؾ" أك  "قػػػكـو  ىػػػـ" : قػػػأ لػػػـ ذلػػػؾ فعػػػأ إذ  
 تػدؿ  ايػف سػكار مػف ذك ػةو  لمحةو  الميتدأ ىذا كحذؼ إل و  المشار بعظمة إ حاشو  ف و ا شارة أسماش
 أك الميك ػة األداة ىػذه استعماؿ عف غنىً  في يجعمنا ما بالعظمة االشتيار مف يذا القكـل أف عمى
 .ذلؾ عمى لمتدليأ تمؾ

 :(2يكمنو كذلؾ قكلو
ػػػػػػػػػػػػػـ ى   يجمعنػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػى رحػػػػػػػػػػػػػاؿ  ود  

م ػػػػػػػػػػؾ      لكػػػػػػػػػل   جػػػػػػػػػػزء  فػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػ اد  ي م 

   
ػػػػػػػػػػػػػرت  عػػػػػػػػػػػػػف رقيقػػػػػػػػػػػػػة    قػػػػػػػػػػػػػوـ  إ ذا عب 

 مػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػوـ  ال امضػػػػػػػػػػات  أ دركػػػػػػػػػػوا  

   
 

 :حذؼ الخبر-3
  كمػف ذلػؾ قكلػو فػي قصػائدهلقد جاش حذؼ الثير لدػ ايػف سػكار فػي أك ػر مػف مكضػع 

 :(3يمثاطبًا المحيكبة

                                                           

 (.104( ديكاف ايف سكار يص(1
 .146( المرجع الساي   ص(2
 . 585( المرجع نفسو  ص(3
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 حػػػػػػػبس  بمنعػػػػػػػرج  الم  ػػػػػػػوا لػػػػػػػوةؾ لػػػػػػػـ أ  

ػػػػػػػػػػػػو  أ ناشػػػػػػػػػػػػد  دارس  األطػػػػػػػػػػػػتؿ  ن   (1يض 
 

   
 .حبس  بمنعرجِّ الم ِّكػ لـ أُ  كالتقدير: لكالؾ مكجكدةو 

 :(2يفي محيكبو منو قكلوك 
ر ه اؿ ػػػػػػػمعي حػػػػػػػيف يػػػػػػػذك   لػػػػػػػوة تم ػػػػػػػذُّذ  س 

ب  ػػػػػػو مػػػػػا شػػػػػػاق ني    ػػػػػذوؿ  فػػػػػػي ح   الع ػػػػػػذ ؿ  ع 

   
معي كالتقدير:    في حبو. ما شاق ني الع ذ ؿُ حاصأو أك كاقعو لكال تم ذُُّذ س 
 :(3يقكلو مثاطبًا محيكبوأ ضًا 

ػػػػػػج   ـ  ولػػػػػػـ ي ي   لػػػػػػوةؾ  لػػػػػػـ يحػػػػػػل  ال ػػػػػػرا

جي وبتب مػػػػػػػػػػػي   ـ  لػػػػػػػػػػػواع  ػػػػػػػػػػػوح  الحمػػػػػػػػػػػا  ن 

   
قػكؿ ايػف ىذا كُ حذؼ الثير  ركاز الشيش الطي عػي الػذؼ يػؤمف بػو الشػاعر  كمػف ذلػؾ 

 :(4يسكار في معرض الكصذ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ُ  خ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   األلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ومعش 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذار ه ع      ع 

   
 عبػػػػػػػػػػػػػػػػث  الزمػػػػػػػػػػػػػػػػاف  بػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػأخ

سػػػػػػػػػػػػػػن و بػػػػػػػػػػػػػػدر  الت مػػػػػػػػػػػػػػاـ   ػػػػػػػػػػػػػػل  ح   ج 

   
 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ  أغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػن   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاـ ا  ؼ  تزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ح   بالس 

   
أغصػػاف  يكػػذاؾ أغصػػاف الثررػػذ(  كالتقػػدير: يكػػذاؾ حػػاؿ الثيػػر فػػي ىنػػا لػػـ يػػذكرفػػايف سػػكار 

 طي عي كال حاجة لذكره. بأف ىذا الحاؿ شيشو  إ حاشأل  الثررذ(  كالسيب في ذلؾ إعطاشُ 

 :حذؼ المعطوؼ-6
 :(5يقكلو نحك

ػػػػػػت   ن  ػػػػػػدود  ومػػػػػػا ج   حم فػػػػػػت  ب ت وريػػػػػػد  الخ 

يػػػػػػ   واألعػػػػػػي ف  النُّجػػػػػػل     ػػػػػػدود  الي   عمػػػػػػي  الق 

   
( بما كحمفتي المحذكؼ كتقدير ن ت   ال أنػو ككاضػ  الجر الباش  كحرؼ حمذ الفعأ فالمعطكؼ  ج 
 . قسـ زاؿ ما ايف سكار أف كاض و  المعنى ألف حمفت  كممة لتكرار ذكرتُ  حاجة

                                                           

ُمو. ينظر  المعجـ الكس ط يج(1)   (.1/547ضكِّؼ: ضُعذ كى ُزؿ  دؽ  ع ظ 
 (. 201( ديكاف ايف سكار يص(2
 . 225( المرجع الساي   ص(3
 .524( المرجع نفسو  ص(4
 .114( المرجع نفسو  ص(5
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 :(1يقكلو ككذلؾ
ع  فػػػػػػوؽ أفنػػػػػػاف  الع م ػػػػػػى (2يوتظػػػػػػلُّ تسػػػػػػج 

 

ـ      والكػػػػػػػػػوف  يسػػػػػػػػػمع  والصػػػػػػػػػفوؼ  ق يػػػػػػػػػا

   
يػػػدكر حػػػكؿ الشػػػدك  ىنػػػا الحػػػديث كمػػػاداـ  قِّ ػػػاـُ  الصػػػفكؼُ  ظػػػأُّ تك   سػػػمُع  الكػػػكفُ  ظػػػأُّ  ك  كالتقػػػدير

 :مسػتمتعًة يػذلؾ السػجع الػذؼ  طر يػا  كفػي قكلػو  كالسجع  فال يد  حينيا مف كجكد آذافأل صاغ ة
 .المعطكؼ لـ يذكر لذلؾ   يراز مدػ حسف صكت المين ي يكالصفكؼ ق اـ( ف و مباليةو 

 :حذؼ نائب الفاعل-1
 :(3يمف ذلؾ قكؿ ايف سكار

ـ   ؾ  عػػػػػػػػػػػػػف م  ػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػدود   عػػػػػػػػػػػػػتـ  ص 

ـ  وعاصػػػػػػػػػػػى الع ػػػػػػػػػػػذوةأطػػػػػػػػػػػاع      ال ػػػػػػػػػػػرا

   
ه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  أحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  بُّ  تخم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ح 

مػػػػػػػػػيت   ػػػػػػػػػدعى خ  ػػػػػػػػػف  أجػػػػػػػػػل  ذلػػػػػػػػػؾ ي   ف م 

   
 ثم ال. ُميرمؾ دعىيُ : كالتقدير

 :حذؼ جواب الشر -9
 :(4يكقكلو

ب  ػػػػػػػػؾ  عػػػػػػػػف وجػػػػػػػػود  ػػػػػػػػر    ح  م ت  ب ف  ػػػػػػػػ    ش 

ػػػػػػػػػػػ مي   ػػػػػػػػػػػت  ش  ق  ػػػػػػػػػػػي إ ذا حق  ن   ويػػػػػػػػػػػي ع 

   
م ُت. حق ق ت   إذا: كالتقدير  ُشيمي ُشيِّ
م ُت  فقد لكممة فالتكرار م ُت  كأف كممػة ثصكصػاً   أجمأ الحذؼ فكاف كداللتو  ق متو النص ُشيِّ ُشػيِّ
 .الفائدة مف مزرداً  المعني تعط كلـ مرتيف  تكررت
 :حذؼ عناصر الجممة المنسوخة-00

إلػى حػذؼ عناصػر الجممػة المنسػكثة  ف حػذؼ االسػـ أك  - أح اناً  –لقد عمد ايف سكار 
 :(5يفي ممدكحو الفعأ كالحرؼ  كمف ذلؾ قكلوالثير أك 

 حاشػػػػػػػاه مػػػػػػػف كمفػػػػػػػي وف ػػػػػػػر    محػػػػػػػاق ي ق مػػػػػػػػػر  تبػػػػػػػػػد ا فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػماء  كمال ػػػػػػػػػػو

                                                           

 .(102صي ديكاف ايف سكار( (1
   كالصكاب يالُعال(.102  صىكذا كردت في ديكاف ايف سكار( (2
 (.335ديكاف ايف سكار يص( (3
 .332( المرجع الساي   ص(4
 .123( المرجع نفسو  ص(5
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فقػد حػذؼ فػي يدا ػػة الجممػة الحػرؼ الناسػػخ كاسػمو  كتقػدير الجممػة ككأنػػو قمػرو  كأفػاد الحػػذؼ أف 

اليم ػ  الػذؼ يجعػأ المشػبو  صفو بالقمر الحق قي ال عمى سييأ التشػي و  فيػدثأ ذلػؾ فػي التشػي و 
 ىك ذاتو المشبو بو.

 :(1يكعمى نفس الشاكمة قكلو
د   ػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػوب  م س  ػػػػػػػػػل   الق   قمػػػػػػػػػر  عمػػػػػػػػػى ك 

د     ػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػو  ت تج  ي  ػػػػػػػػػػػف  وج  ا م حاس   أبػػػػػػػػػػػد 

   
 :(2يكقكلو أ ضاً 

 قمػػػػػػػػػػػػػػػر  عمػػػػػػػػػػػػػػػى غصػػػػػػػػػػػػػػػف  حػػػػػػػػػػػػػػػوا 

ت  فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػن ف   ف تنػػػػػػػػػػػػػػػػػا       تبػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
   

 :الحذؼ الواقع في الجممة اةستفيامية-00
 :(3يقكؿ ايف سكار معاتبًا محيكبوكمف ذلؾ 

يؾ  وفػػػػػػػػػػا   ـ  اليػػػػػػػػػػوا ل ػػػػػػػػػػد  ما  ىػػػػػػػػػػل  ل ػػػػػػػػػػذ 

ت   ك  ػػػػػػػػػػػػػػػف  ماء  س  ـ  ل ػػػػػػػػػػػػػػػد   مػػػػػػػػػػػػػػػف واد  أ

   
ـ  : "قكلػو فػي االسػتفيام ة الجممػة مػف أساس اً  مقطعاً   حذؼ نجد ايف سكار الييتىذا  ففي ماشأل  أ  لِّػدِّ

تِّ  ف ك  ماشأل  كىأ: ىك فالتقدير" ؟كادؼ مف س  تِّ  لِّدِّ ف ك   ذكػر تجنػب إلػى يرجػع ذلؾ كلعأ ؟ كادؼ مف س 
 لفظي قالب مف ناتج صكتي  قأأل  مف ذلؾ في لِّما إضافةً  الس اؽ  عم و كدؿ القرائف عم و دلت ما

 .المقطع ليذا السابقة الجممة في إيراده سي 

 :المضاؼ حذؼ  -07
بأىم ػػة الشػػيش ككلكجػػو كاندماجػػو فػػي  إ حػػاشأل  قػػد  حػػذؼ الشػػاعر المضػػاؼ إل ػػو   عطػػاشِّ 

 :(4ينفسو  كمنو قكؿ ايف سكار
ػػػػػو   ي  ػػػػػف   أقػػػػػوت  بعػػػػػد ليمػػػػػى م  ان   ىػػػػػو الس 

ػػػػو     ي  ػػػػ   قػػػػد خػػػػت مػػػػف م عان   فأضػػػػحت  كم ف 

   
بمكػػػػػاف  لمسػػػػػامع كجػػػػذب انتبػػػػػاه  كالحػػػػػديث ىنػػػػا مػػػػػرتبطو  يىك( كعالمػػػػة تشػػػػػكر أل إذ يتقػػػػدـ الضػػػػػمير

ت  أضػػحت  ثػػال( كعالمػػاتأل  تػػكحي بػػالحزف القػػابع فػػي نفػػس ايػػف  المحيكبػػة  كتػػأتي األفعػػاؿ يأقػػك 

                                                           

 (.217( ديكاف ايف سكار يص(1
 .289( المرجع الساي   ص(2
 .164( المرجع نفسو  ص(3
 . 121( المرجع نفسو  ص(4
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لرغبػة المػتكمـ فػي أف ييػي ف رسػالتو فػي محتكاىػا  ىػك تجسػيدو " سكار  كمػف المعػركؼ أف األسػمكب:
ظيػر أف حزرنػة  يي نػت ألػـ ايػف سػكار  ك    كأ ىذه األفعاؿ كاأللفاظ تراكم ػةو (1ي"مف ثالؿ ص  ييا

ر يػػيبعد رحيػأ ليمػى( قػد كػاف كراشه ا  حػاش بالفقػد الكييػر  حذؼ المضاؼ فػي يبعػد ليمػى(  كالمقػد 
فػي نفػس  لحييبة ايف سكار  كليذا فإف لفظة الرحيأ تثتفي كتنزاح  كتبقػى الحييبػة يليمػى( راسػثةً 

 ة لميمى الراحمة.رافضًة لكأ تحكالت الفراؽ كالبعد  ذلؾ أنيا استكطنت في نفسو المحب    ايف سكار

 :القسـ حذؼ  -06
 :(2يكمف ذلؾ قكؿ ايف سكار

ـ   ـ  يختػػػػػػػػػػػػاؿ  كػػػػػػػػػػػػالرُّ  ورشػػػػػػػػػػػػي   القػػػػػػػػػػػػوا

ـ  بػػػػػػػػػػػػيف الر  مػػػػػػػػػػػػاح     ػػػػػػػػػػػػدر  الت مػػػػػػػػػػػػا  ح  ب ب 

   
 ا  سػػػػػػػػػػػتروا منػػػػػػػػػػػو بالتجػػػػػػػػػػػافي   وجيػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػل  ل نػػػػػػػػػػػور  الصػػػػػػػػػػػباح     نػػػػػػػػػػػور ه م خج 
(3ي

 

   
زوه  شػػػػػػػػػػػكا األب   ػػػػػػػػػػػر   ول ع مػػػػػػػػػػػر  لػػػػػػػػػػػو أب 

يػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػر     ر  ػػػػػػػػػف ناظ  ػػػػػػػػػراح  طػػػػػػػػػاؿ  م   الج 

   
 :(4يمثاطبًا محيكبو كقكلو كذلؾ

 لمع ػػػػػػػػػػػػػػػش   السػػػػػػػػػػػػػػػعادة   إ ف   ول ع مػػػػػػػػػػػػػػػر   

ػػػػػػػػػػاؽ  أف تنقضػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػؾ ا جػػػػػػػػػػاؿ      ش 

   
 يجممػػة الييػػت ايػػف سػػكار ك ػػدأ. بػػو بالمقسػػـ كصػػرح( قسػػميي كتقػػديره القسػػـ ايػػف سػػكار حػػذؼ فقػػد

 القسػػم ة الجممػػة فػػي ىنػػا كاقػػعو  كالحػػذؼ لمقسػػـ  تسػػتثدـ التػػي األلفػػاظ مػػف كىػػي  (لعمػػرؼ ي قسػػم ة
 فػي ايػف سػكار  كف لـ لذلؾ ؛(قسمييكىي المحذكفة الدالة مضمكف   حأ الس اؽ   أف شررطة عمى
 ىػػػي الجممػػػة أف اعتبػػار عمػػػى  القسػػػـ األساسػػي ةُ دال ػػ تحممػػػو لمػػا  صػػػررحةً  يػػذكرىا أف إلػػػى حاجػػةأل 

 (.قسمي لعمرؼ ي
كاالثتصػار التػي كمما سي  نستنتج  أف الحذؼ عند ايف سػكار ينسػجـ ككظ فػة ا يجػاز 

 اعتمدىا في أسمكبو  لسرعة تكصيأ الفكرة  كعدـ ا طناب فييا.

                                                           

 (. 81( كراىاـ ىاؼ  األسمكب كاألسمك  ة يص(1
 (.  134( ديكاف ايف سكار يص(2

 (.1/127جمع تجفاؼ  كالتجفاؼ: ما يمبسو المحارب كالدرع. ينظر  المعجـ الكس ط يجالتجافيذ: (3) 
 (.  117( ديكاف ايف سكار يص(4
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 :الم و  : المعجـ ثالثا  
ػعرؼ  معجمػو أديبأل  لكأ   ده كتاباتػو  فػي  صػطنعو ال ػذؼك  الثػاص بػو  الش   شػعره  فػي كرػرد 

 ذاكرتو  في عالقاً  كاف ما كتاباتو في  ستعمأ األديب ترػ  بحيث ؛ نفس  ةأل  إم ا ألسبابأل   عكد كذلؾ
ػا نفسػو  أعمػاؽ فػي ككامنػاً  كػاف مكيكتػاً  ما فييا كرثرج م   ك عػا ش  مح طػو مػع يتفاعػأ أن ػو إلػى كا 
   أك أسباب مكضكع ة  كأثرػ فن ة.إلى تصكررىا ف عمد  قضا اه
لػدػ الشػاعر ايػف سػكار  أف نقػذ عمػى  الميػكؼ المقاـ كقيأ الحديث عف المعجـ لنا في ىذا  كاليد  

  مفيـك كممة يمعجـ(  فماذا نقصد بكممةيمعجـ(؟
ة ف  إ  نحػك عمى  (1يكا فصاح الي اف ضد   أؼ كالثفاش؛ اـييا  تعني في الم  ة( عجـي ماد 

 ُعجمػة  لسػانو فػي كػاف إذا ؼأ أعجػـ كرجػأو   فصػ   ال ػذؼ ال األعجػـ": العػرب لسػاف فػي جاش ما
 .(2ي"العرب ثالؼ كالعجـ

ػ  ك شػرحيا مػا  ليػةأل  كممػات يجمػع ال ذؼ الكتاب عمى" المعجـ"   ف طم أما في اةصطتح  كركض 
 عمػى مرت ػبو  ألن ػو إم ػا ؛معجمػاً  الكتػب مػف الن ػكع ىػذا تسػم ة كتكػكف  معػي فأل  بشػكأأل  معناىا  كررت ييا

م ا حركؼ أـل إيي أؼ   أزرأ قد ألن و اليجاش  كا   .(3يمنو غمكضأل  أك ا
التػي ك ػر دكرانيػا  األلفػاظ دالالت فػي بحػثال ( ُ قصػد بػوالميػكؼ  المعجـإطالؽ لفع يإف 

 الزمن  ة التي عاش بظم يا. الحقبة ثالؿ وديكان عمى باالعتماد كذلؾ في قصائد الشاعر 
 فػي يم ػ  كػأ عنػدىـ  ككػذلؾ حظيػت ألفاظو  قكأـل  كلكأ" :بقكلو الجاحع ذلؾ إلى أشار كقد

 أف مػػف فاليػػد   مػػكزكف  كػػالـ كصػػاحب األرض فػػي شػػاعرأل  ككػػأ منشػػكر كػػالـ كصػػاحب األرض
 ك يػر المعػاني غزرػر العمـ كاسع كاف فا  ك  كالمو  في ليديرىا بأع انيا؛ ألفاظاً  كألذ ليج قد  ككف 
 .(4ي"المفع

 

                                                           

 (.36ينظر  ايف جن ي  سر صناعة ا عراب يص(1) 
 (.9/74ايف منظكر  لساف العرب  مادة يعجـ(  يج(2) 
 (.19ينظر  مثتار  صناعة المعجـ العر ي الحديث يص(3) 
 (.3/366حع  الحيكاف يجالجا(4) 
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كرجد المتأمأ في ديكاف ايف سكار معجمًا شػعررًا قائمػًا يذاتػو ثاصػًا بػو  كحػافاًل باأللفػاظ 
 كالك يرة  كالتي إما تككف متفردًة كمثتصًة بيرضأل كاحد  أك تشترؾ فييا معظـ أغراضو.العديدة 

محػاكر  ةِّ سكؼ يرك ز حدي ػو فػي ىػذا السػ اؽ عمػى  ال  ػ ث  الباحِّ  ك ناًش عمى ما سي ؛ فإف  
 لدػ الشاعر ايف سكار في ديكانو  كىي: رئ سةأل 
 األعتـ. -أوة  
 المواضع. -ثانيا  
 الكائنات. -ثالثا  
منيػػػػا قػػػػاـ ايػػػػف سػػػػكار باسػػػػتثدامو كاستحضػػػػاره  ذلػػػػؾ يتتبػػػػع دالالت مفػػػػردات كألفػػػػاظ كػػػػأ محػػػػكرأل ك 

 كتكظ فو في قصائد ديكانو.
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 :األعتـ -أوة  
 :دينية شخصيات   -0

 : م أ الديني  اثر الت أعالـ مف أسماش سكار ايف استحضر قدل
  نػكح  مكسػى  ىػاركت  طػو  المصػطفى  أيػك القاسػـ  كسػمـ  أحمػد و عم ػو صػمى دمحم الرسكؿي

  عقكب  يكسذ...(     
 استحضػارأل  أُّ ُكػ كػاف يػأعػايرة   لمحػةأل  مجػرد األسػماش ليذه سكار ايف استحضار  كف كلـ

ػػلػػػو داللتػػػو التػػي أراد ايػػػف سػػكار تحق قيػػػا فػػػي ذىػػف المتمقػػػي  ق   فػػي كػػػأ مكضػػعأل  ترسػػػيثيا فػػػي  د  ص 
 منزلػػة  أك مكانػػةأل  أك حاد ػػةأل  إلػػى قصػػائده فػػي الشػػاعر أكردىػػا شثصػػ ةأل  كػػأ أشػػارتالػػنفس  حيػػث 

 : (1ي قكؿ لنيي دمحم ملسو هيلع هللا ىلصاألحزاب  حيث انتصار المسمميف بق ادة ا ةِّ    لحادِّ  هُ رُ ك  ذِّ  ذلؾ كمف
 يػػػػػوـ  حكػػػػػى فػػػػػي نصػػػػػر  ديػػػػػف محمػػػػػد  اؿ

ػػػػػػػػػػػػع األحػػػػػػػػػػػػزاب     مُّ  مختػػػػػػػػػػػػار  يػػػػػػػػػػػػوـ  ت ج 

   
قصد منيا ايف   انتصار المسمميف بق ادتو في غزكة األحزاب كحاد ة في ىذا المقاـ الرسكؿ ذكرُ ف  

سكار تذكير الناس باألمجاد كاالنتصارات كاالقتداش يرسكليـ الكررـ  كتحفيز ىمميـ كدفع نفكسيـ 
 لقتاؿ أعداش الديف. 

لقد ذكر ايػف سػكار لفػع يدمحم( فػي ديكانػو سػت  مػراتأل  إضػافًة إلػى ذكػره السػاي  لػو  فنػراه 
قو لمنيي عرض تشفي م  :(2ي قكؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-ك 
ػػػػػػد    ػػػػػػمي   محم   وأصػػػػػػر ؼ  نحػػػػػػو الياش 

كائػػػػػب  شػػػػػوقي فػػػػػي ح شاشػػػػػة     ػػػػػب   ر  (3يراغ 
 

   
ػػػػػػي  د  السػػػػػػادات  والن بػػػػػػأ  الػػػػػػذ   إ لػػػػػػى س 

ت  أىػػػػػػػل  الع صػػػػػػػور  الػػػػػػػذ واى ب     ػػػػػػػر   بػػػػػػػو ب ش 

   
 :(4يكرذكره في مكضع مدحو لو قائالً 

نا نيػػػػػػػػػػػار ا زار   ػػػػػػػػػػػد  م  ػػػػػػػػػػػت  ح   فيػػػػػػػػػػػو تفضُّ

نػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػو ي حمػػػػػػػػػػد     ػػػػػػػػػػ   ل يػػػػػػػػػػوـ  زار   وح 

   

                                                           

 (.504( ديكاف ايف سكار يص(1
 .192( المرجع الساي   ص(2

كيدؼ: أغمى شيش عندؼ. ينظر  معجـ المية العر  ة المعاصرة   الُحشاشة: الشيش النف س   قاؿ ُحشاشة(3) 
 (.1/501يج

 (.229( ديكاف ايف سكار يص(4
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تبػػػػػة   ؼ  ر  ػػػػػتح  العصػػػػػر  أشػػػػػر   لػػػػػو فػػػػػي م 

ػػػػػػد   ول ػػػػػػـ    ة يحػػػػػػوز  الفضػػػػػػل  وىػػػػػػو محم 

   
 :(1يكفي قصيدةأل أثرػ  قكؿ عف نفسو ذاكرًا دمحمًا كقد صمى عم و

ػػػػػػػػػػت و  أ ف  ف ق  ػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػت   وة غ  ـ  ع   األنػػػػػػػػػػا

بػػػػػػاؿ     بػػػػػػل  مػػػػػػف ح  ػػػػػػت  ب ح  م ق  ػػػػػػد  وقػػػػػػد ع   م حم 

   
 ا  عميػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػتة  ق  تشػػػػػػػػػػفع  دائمػػػػػػػػػػ

د     ػػػػػػػػػػػػػرد  ـ  الم  ػػػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػات  الس  ي   ب ػػػػػػػػػػػػػروح  تح 

   
ىذا ك ستثدـ ايف سكار لفع يالقاسـ( في مكضع ذكر الُحسف كالجماؿ  مقركنػًا يػذكر 

 كجػأعػز  -كمقداره عنػد المػكلى ملسو هيلع هللا ىلصليدلأ يذلؾ عمى منزلة النيي دمحم  ؛-تبارؾ كتعالى -الح 
سكاه  كالتػي منيػا الجمػاؿ كالقمػب المػي ف   يا أحدو ط  ع  إذ اثتصو يجممةأل مف الصفات التي لـ  ُ  -

 : (2ي قكؿ
سػػػػػػػػف  يػػػػػػػػا أبػػػػػػػػا القاسػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػ    ـ  الح  ػػػػػػػػ  ق س 

م ػػػػػػػػػػػػػو      ؽ  فأعطػػػػػػػػػػػػػاؾ  دوف  غيػػػػػػػػػػػػػر ؾ  ك 

   
ػػػػػػػػػػػػب  قضػػػػػػػػػػػػيب اؿ  لػػػػػػػػػػػػؾ قمػػػػػػػػػػػػب  ي ع ػػػػػػػػػػػػدُّ ق م 

 بػػػػػاف أف ة يكػػػػػوف  فػػػػػي الم  ػػػػػيف مثم ػػػػػو    

   
لد ػػػو بالسػػػ ادة كمعػػػاني  اكطػػػو(  فارتبطػػػار لمفظػػػي يأحمػػػد اسػػػتثداـ ايػػػف سػػػك كأمػػػا عػػػف 
 :(3ي قكؿ ميررًا ثكض الممؾ الظاىر معاركو ضد الصمييييف إذ نراه الحمد كالثيررة 

ػػػػػػػػػػػة  أحمػػػػػػػػػػػد    أخػػػػػػػػػػػذ  التتػػػػػػػػػػػار  ب ثػػػػػػػػػػػأر  أم 

ف  عنػػػػػػػػػػاه شػػػػػػػػػػارع  ديننػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػد  م   فم ي ح 

   
 :(4يك قكؿ في مكضعأل آثر

ػػػػػػػػػػػميف أحمػػػػػػػػػػػد    خيػػػػػػػػػػػر  اؿسػػػػػػػػػػػيد  الم رس 

مػػػػػػػػ   ط ػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػف كيم يػػػػػػػػا وف تاىػػػػػػػػا    خ 

   
 :(5يككذلؾ قكلو

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ؿ  طػػػػػػػػػػػػػػػػػو خيػػػػػػػػػػػػػػػػػر ة  

ؼ     ـ  الفضػػػػػػػػػػػػػل  ت ميػػػػػػػػػػػػػد  م ط ػػػػػػػػػػػػػر   لك ػػػػػػػػػػػػػ

   
 

  

                                                           

 (.99( ديكاف ايف سكار يص(1
 .576ص( المرجع الساي   (2
 .498( المرجع نفسو  ص(3
 .516( المرجع نفسو  ص(4
 .457( المرجع نفسو  ص(5
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 :(1ي قكؿ ملسو هيلع هللا ىلصكفي معرض مدحو النيي دمحم 
ػػػػػػػػل   ػػػػػػػػت  منيػػػػػػػػا ب ف ض  ص  تبػػػػػػػػة  قػػػػػػػػد خ ص    ر 

ػػػػػػػػػػػػػواؾ  مػػػػػػػػػػػػػا أعطاىػػػػػػػػػػػػػا   ب ػػػػػػػػػػػػػي   س   ل ن 

   
ػػػػػػػػعر  مػػػػػػػػاذا  ػػػػػػػػانيليػػػػػػػػت  ش  ن   ي صػػػػػػػػوغ  ج 

ػػػػػػػػػتؾ  و طػػػػػػػػػو     بعػػػػػػػػػد  يػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػي ع 

   
 :(2يىذا كقد ارتبط لفع ينيي( لدػ ايف سكار بمكاضع الرحمة كاليدا ة  إذ  قكؿ

ػػػػػػػدا اؿ ـ  الي  مػػػػػػػ ػػػػػػػو  ومػػػػػػػنيـ  ع  ي   وعمػػػػػػػى ب ن 

ـ     مػػػػػػػػػػػػة  القػػػػػػػػػػػػو ا ح   ىػػػػػػػػػػػػاد  نبػػػػػػػػػػػػيُّ الر 

   
 :(3يكقكلو كذلؾ

ػػػػػػػػػػػدا الػػػػػػػػػػػذ  أدرؾ  األ ـ   ب ػػػػػػػػػػػي  الي   يػػػػػػػػػػػا ن 

ػػػػػػػػة  مػػػػػػػػف     ى دي ػػػػػػػػو  المنيػػػػػػػػر  ى ػػػػػػػػداىام 

   
رضي  –مدحو ألمير المؤمنيف عمي معرض رذكر ايف سكار لفع يالمصطفى(  في ك 
 :(4يإذ  قكؿ - و عنو

 كػػػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػػػد  الم صػػػػػػػػػػطفى ا  يػػػػػػػػػػا إ مامػػػػػػػػػػ

مػػػػػػػ      ـ  الخ  عػػػػػػػ ػػػػػػػدا ن   لمػػػػػػػذ  يب ػػػػػػػي الي 

   
 :نوح

 لمػراح   كاف الذكر األكؿ في معرض كصفوذكر ايف سكار اسـ نكحأل في ديكانو مرتيف
 :(5ييالثمر(  كتأ يرىا في النفس   قكؿ

ـ  بارق يػػػػػػػػاأ راح  لػػػػػػػػو ػػػػػػػػف  نػػػػػػػػوح  شػػػػػػػػا  ف  اب 

ػػػػػػور  ط وفانػػػػػػا   ػػػػػػع  الت نُّ ب   لػػػػػػـ يخػػػػػػش  إ ذ  ن 

   
معرض مدحو لشيثو الحرررؼ  مشييًا إ اه بسفينة نكحأل التي أما المكضع ال اني  ففي 

 :(6ي   قكؿكانت سيبًا في نجاة سيدنا نكحأل كمف معو
ػػػػػػػػػفيف  نػػػػػػػػػوح  فػػػػػػػػػي نجػػػػػػػػػاة  ت ػػػػػػػػػرا   كس 

 وحفػػػػػػػػػػػػ   وسػػػػػػػػػػػػػ   ط وفػػػػػػػػػػػػاف  الحتػػػػػػػػػػػػػود    

   
 

                                                           

 (.519( ديكاف ايف سكار يص(1
 .109( المرجع الساي   ص(2
 .517( المرجع نفسو  ص(3
 .456( المرجع نفسو  ص(4
 .63( المرجع نفسو  ص(5
 .73( المرجع نفسو  ص(6



167 
 

 :موسى
فقػػط  كذلػػؾ فػػي معػػرض  سػػكار فػػي ديكانػػو لفػػع مكسػػى سػػكػ مػػرةأل كاحػػدةأل لػػـ يػػذكر ايػػف 
 :(1يحدي و لمحيكبو  إذ  قكؿ

 فػػػػػي بػػػػػاطني نػػػػػار  موسػػػػػى منػػػػػؾ م ضػػػػػرمة  

 والقمػػػػػػب  ميمػػػػػػا تجم ػػػػػػى حسػػػػػػن ؾ الطُّػػػػػػور    

   
 :(2يوقكلب يكم ـ(  كنراه في ييتأل آثر  طم  لفع

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ك   قم 

ر     ػػػػػػػػػػػػػػح  ػػػػػػػػػػػػػػل  فيػػػػػػػػػػػػػػو  س  ػػػػػػػػػػػػػػ   ي عم   ؾ  فك ي 

   
 :ىاروت

مثتمفػة  كمػف  مكاضػع   ةلقد ذكر ايف سكار اسـ ىاركت  الث مراتأل في ديكانػو  فػي  ال ػ
 :(3ييكصذ العيف   قكؿلد و المالحع ارتباطيا جم عًا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمائ ل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  الش  م  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ح  ف   وم ي 

ف ػػػػػػػػػػػػػػو     ىػػػػػػػػػػػػػػاروت باب ػػػػػػػػػػػػػػل  فػػػػػػػػػػػػػػي ط ر 

   
 :(4يك قكؿ

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف  المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط  تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي

 عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاروت  بابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  

   
 :(5يك قكؿ

 وأىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاروت  ة

 يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحر  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحر  م قمت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو    

   
 :يعقوب ويوس 

ايػػف و ف ػػو ُذكِّػػر  اسػػما  عقػػكب كركسػػذ لػػدػ ايػػف سػػكار فػػي مكضػػعأل كاحػػدأل مػػف ديكانػػو  شػػب  
مػف معػاني الحػزف  كفػي  -إذا ُذكر - الكررـ نفسو ي عقكب  كذلؾ لما  حمأ اسـ ىذا النيي سكار

                                                           

 (.266( ديكاف ايف سكار يص(1
 .132لساي   ص( المرجع ا(2
 .421( المرجع نفسو  ص(3
 .542( المرجع نفسو  ص(4
 .588( المرجع نفسو  ص(5
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و ممدكحو الذؼ أر ؽ تفكيره ييكسذ  رامزًا يذلؾ إلى ر ط حالو مع محيكبػو  بحػاؿ المقايأ ىك  شب  
 :(1ي عقكب مع اينو يكسذ كمنزلتو لد و   قكؿ
ػػػػػػ    ـ  ت ب ػػػػػت  عمػػػػػػى أس   يػػػػػا قمػػػػػػر  ل ػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػف و   ف  وأنػػػػػػػػػػػػػت  ي وس  ػػػػػػػػػػػػػز   يعقػػػػػػػػػػػػػوب  ح 

   
 :عمي )أبو السبطيف(

سػػبطيف(  كذلػػؾ فػػي مكضػػع يمفػػع يأيػػي ال - رضػػي و عنػػو – اً ذكػػر ايػػف سػػكار عم ػػ
 :(2يفي قصيدتو التي يثاطب فييا الركب قائالً   نائو عم و

كػػػػػػب  ق فػػػػػػوا لػػػػػػي بػػػػػػالن ج     أيُّيػػػػػػا الر 

ؼ     ػػػػػػػػػد   حيػػػػػػػػػث أنػػػػػػػػػوار  اليػػػػػػػػػدا تجمػػػػػػػػػو السُّ

   
 والث مػػػػػػػوا األرض  التػػػػػػػي قػػػػػػػد بم  ػػػػػػػت  

ػػػػػػػػػػػػػبط يف غايػػػػػػػػػػػػػات     ػػػػػػػػػػػػػرؼ  بػػػػػػػػػػػػػأبي الس    الش 

   
مماف  :س 

لعمػي يػف يسمماف( مرًة كاحدًة في ديكانو  كذلؾ في معرض مدحػو  ذكر ايف سكار لفع
 :(3ي قكؿ  - رضي و عنو -أيي طالب

 أنػػػػػػػػػػػػػت  سػػػػػػػػػػػػػي   ق والنػػػػػػػػػػػػػور  الػػػػػػػػػػػػػذ 

ػػػػػػػػػػػرؾ  كشػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػؾ   والش   ـ  الش   ل ظػػػػػػػػػػػت

   
ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػممان ك  جم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  إ ذ س   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػار س  الد  

رت ػػػػػػػػػػػػػػػو ذاؾ    ؼ  عنػػػػػػػػػػػػػػػدما ذك   اعت ػػػػػػػػػػػػػػػر 

   
 

ميماف  :س 
 :(4ي قكؿكقد ذكره ايف سكار في مكضع مثاطيتو محيك تو  

ـ  أف  ت بقػػػػػػػي عمػػػػػػػي  فقػػػػػػػد  رجػػػػػػػوت  باةسػػػػػػػ

ػػػػػػػميماف     ـ  س  ػػػػػػػم  ـ  يس  جػػػػػػػاء  ولػػػػػػػ  خػػػػػػػاب  الر 

   
كبعد القراشة السابقة لألعالـ الدين ة التي استحضرىا ايف سكار في ديكانو   ضع الباحث 

أـل مػػف األعػػالـ السػػابقة فػػي جػػدكاًل إحصػػائ ًا ييػػيف  مػػف ثاللػػو عػػدد مػػرات ذكػػر ايػػف سػػكار لكػػأ عمػػ
 قصائد ديكانو  كذلؾ عمى النحك التالي:

 

                                                           

 (.256( ديكاف ايف سكار يص(1
 .456( المرجع الساي   ص(2
 .457( المرجع نفسو  ص(3
 .352( المرجع نفسو  ص(4
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 أرقاـ القصائد التي ورد فييا عدد وروده في قصائد الديواف ـ  م  الع   مسمسل

 123-5-83 6 دمحم 0

 492 1 القاسـ 7

 429-418 2 أحمد 6

 377-429 2 طو 3

 429 1  س 5

 6-429 4 نيي 3

 377 1 المصطفى 6

 2-1 2 نكح 1

 169 1 مكسى 9

 505-448-342 3 ىاركت 00

 160 1  عقكب 00

 160 1 يكسذ 07

 377 1 عمييأيك السبطيف( 06

 377 1 سمماف 03

 260 1 سم ماف 05
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 :شخصيات مف البيئة الجاىمية -7
قصػػػائد ديكانػػػو أسػػػماش لقػػػد تػػػأ  ر ايػػػف سػػػكار بقصػػػائد العصػػػر الجػػػاىمي  فاستحضػػػر فػػػي 

-سػممى -الشػعراش  كبالتحديػد الجػاىمييف مػنيـ  كػػيسعاد ألسػنةعمػى  مشػيكرة  كدارجػةأل  شثص اتأل 
ُر المتمقػػػػي بالعصػػػػر تُػػػػ مػػػػي...(  كىػػػػي شثصػػػػ اتو -ُعمػػػػكة-زرنػػػػب-ىنػػػػد -ليمػػػػى-لم ػػػػاش-ُسػػػػعدػ ذك 

ػػًة كأف ايػػف سػػكار ر ػػط تمػػؾ األعػػالـ التػػي أكردىػػا فػػي قصػػائده بقررنػػةأل  عمػػى  دالػػةأل  الجػػاىمي  ثاص 
-الجػكف -العارض-ذؼ سمـ-الد ار-الطمأ-المر ع-  كذلؾ م أ: يالسق اكألفاظو العصر الجاىمي

 اليتكف...(.
عاد  :س 

ذكػػر ايػػف سػػكار ىػػذا االسػػـ سػػت  مػػراتأل  األكلػػى منيػػا كػػاف فػػي معػػرض الػػدعاش بالسػػق ا 
 :(1يألماكف األحبة   قكؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى ق  م ريعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا س 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    عاد  وم مع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف س 

   
  - عػػػز كجػػػأ -أمػػػا المػػػرات األثررػػػات  جػػػاشت جم عيػػػا فػػػي معػػػرض مثاطيتػػػو المػػػكلى

 :(2ي قكؿ
ػػػػػػػػػػػػػػر    يػػػػػػػػػػػػػػت  قصػػػػػػػػػػػػػػد  س   إ ل يػػػػػػػػػػػػػػؾ  وج 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاد  إ ذ   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   ا  ف م   وى 

   
 :(3يك قكؿ

ـ  اؿ  وأقػػػػػػػػػػػوؿ ليمػػػػػػػػػػػى أو سػػػػػػػػػػػعاد وأنػػػػػػػػػػػت

ػػػػػػر      م عنػػػػػػى الػػػػػػذ  أ خفيػػػػػػو  فيمػػػػػػا أ ظي 

   
 :(4يكذلؾ قكلو

 وأغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال    الواشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

ػػػػػػػػػػػػػػػػعاد  ؾ     نػػػػػػػػػػػػػػػػد  أو س  ر  ى   ب ػػػػػػػػػػػػػػػػذك 

   
 

  

                                                           

 (.145( ديكاف ايف سكار  يص(1
 .313( المرجع الساي   ص(2
 .307( المرجع نفسو  ص(3
 .337( المرجع نفسو  ص(4
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 :(1يأ ضًا قكلو
ـ  وعػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػار ك   أ كنػػػػػػػػػي ب ن جػػػػػػػػػد  عػػػػػػػػػف د 

ػػػػػػػػػػػػعاد     ينػػػػػػػػػػػػب  وس   ذاؾ الجمػػػػػػػػػػػػاؿ  ب ز 

   
 :(2يك قكؿ

ر   مػػػػػػػاؿ  ل نػػػػػػػاظ  م ػػػػػػػل  الج   وظيػػػػػػػرت  فػػػػػػػي ح 

ػػػػػػػػػعاد     ينػػػػػػػػػب  وس  ػػػػػػػػػت  ب ز  م  م ػػػػػػػػػذاؾ  ى   ف 

   
 :سممى

ىذا االسـ لدػ ايف سكار يذكره الكافي في قصائد الديكاف  فقد اكتفػى ايػف سػكار  لـ  حع  
دعائو لمحيك تو بالسق ا كأف  حمي و د ارىا  كمػا ىػي عػادة في معرض  يذكره مرًة كاحدًة  كذلؾ

 :(3يشعراش العصر الجاىمي   قكؿ
 يػػػػػػػػػػػػػا رعػػػػػػػػػػػػػى ق  الحمػػػػػػػػػػػػػى وسػػػػػػػػػػػػػقى

ـ    ػػػػػػػػػػػػم   طمم ػػػػػػػػػػػػي  سػػػػػػػػػػػػممى بػػػػػػػػػػػػذ  س 

   
 لمياء:

الػدعاش فػي معػرض  ايف سكار اسـيلم اش( في ديكانو  الث  مراتأل  جاش الػذكر األكؿ ذكر
 :(4يبالسق ا لد ار األحبة  حيث  قكؿ

ػػػػػى م  ػػػػػرؽ  الح  يػػػػػاء  مػػػػػف أب   سػػػػػقى طم م ػػػػػي  لم 

يػػػػػاب     ف  اليتػػػػػوف  ر  ػػػػػو  ػػػػػف  العػػػػػار ض  الج   م 

   
 :(5يقائالً أما الذكر ال اني لذلؾ االسـ  فقد جاش في معرض مثاطبة ايف سكار حيييتو 

ننػػػػػػػػػػا يار  وي ي  ػػػػػػػػػػأ  الػػػػػػػػػػد    أ لميػػػػػػػػػػاء  لػػػػػػػػػػـ ت ن 

ػػػػػػػػػػػػد      مسػػػػػػػػػػػاف ة  ى جػػػػػػػػػػػػر  ق ط ع يػػػػػػػػػػػا م ت باع 

   
ػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػف خيػػػػػػػػػال ك ـ ام  يت ؾ  ىػػػػػػػػػل إ لم   ف ػػػػػػػػػد 

نػػػػػػػو  العوائػػػػػػػد   ى  يعػػػػػػػود  ل قػػػػػػػ    ق ػػػػػػػد  مػػػػػػػل  م 

   
 

  

                                                           

 (.493( ديكاف ايف سكار يص(1
 .545( المرجع الساي   ص(2
 .581( المرجع نفسو  ص(3
 .338( المرجع نفسو  ص(4
 .152( المرجع نفسو  ص(5
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 :(1يأتى في معرض استفياـ كمساشلة ايف سكار صد قو عنيا  إذ  قكؿأما ال الث  فقد 
ـ  موىنػػػػػػػ يػػػػػػػا ػػػػػػػ يػػػػػػػاء  ت بس  ػػػػػػػعد  ىػػػػػػػل  لم   ا  س 

قيف تأل قػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػر  ؽ  األب  ػػػػػػػػػػػػػػػػر   أـ ذاؾ  ب 

   
ع ػػػػػػػػػػػة  عمػػػػػػػػػػى أط تل يػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػلُّ ةم 

يػػػػػػػػػػػػػت  قمبػػػػػػػػػػػػػ   ط  ػػػػػػػػػػػػػي  قا ا  لك ن نػػػػػػػػػػػػػي أ ع   ش 

   
 :سعد

 منيػػػا أكردىػػػا فػػػي مثاطيتػػػو لػػػو  فنجػػػده اً  ال ػػػذكػػػر ايػػػف سػػػكار ىػػػذا االسػػػـ ثمػػػس  مػػػراتأل  
 :(2ي قكؿ

مع  م نيمػػػػػر   ػػػػػيض  الػػػػػد   يػػػػػا سػػػػػعد  دمعػػػػػي ب ف 

ػػػػػػػػراه فيػػػػػػػػل  نسػػػػػػػػت  مػػػػػػػػف نػػػػػػػػار      كيمػػػػػػػػا ي 

   
 :(3يكقكلو
ـ  موىنػػػػػػػ يػػػػػػػا ػػػػػػػ يػػػػػػػاء  ت بس  ػػػػػػػعد  ىػػػػػػػل  لم   ا  س 

قيف تأل قػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػر  ؽ  األب  ػػػػػػػػػػػػػػػػر   أـ ذاؾ  ب 

   
كقد صر ح باسمو يمفعيسعد( مثاطبًا صاحبو كقكلو

 :(4ي
ػػػػػيأيػػػػػا  ب  مػػػػػف كػػػػػاف  ماض  ػػػػػد  بي والن   ا  صػػػػػاح 

ػػػػػػػػػد     ن  ػػػػػػػػػد   الم ي  ح  ػػػػػػػػػو ي مضػػػػػػػػػي ك   عمػػػػػػػػػى ع زم 

   
ـ  بالركائػػػػػػػػػب  دار ى ػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػؾ  الخيػػػػػػػػػر  أم  

ػػػػػػػػع د    ػػػػػػػػؾ  إ ف  ي م مػػػػػػػػت  يػػػػػػػػا سػػػػػػػػعد  م س  ن   فب 

   
 ذكػػر فييمػػا ايػػف سػػكار اسـيسػػعد(  كقعػػا فػػي ييػػتأل  أمػػا المكضػػعاف الرابػػع كالثػػامس المػػذاف

كاحد  أكرد ايف سكار أحدىما فػي الشػطر األكؿ منػو  ككػرر ايثػر فػي الشػطر ال ػاني  كقػد جػاش 
 :(5ياألكؿ في معرض سؤاؿأل  كايثر في معرض إثبارأل  إذ  قكؿ مثاطبًا صاحي و

ىػػػػػا ػػػػػعد  كيػػػػػ  حالػػػػػت  ع يود   سػػػػػت أ خػػػػػت  س 

ُـّ ذمام يػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػذ ػػػػػػػػػػػػد  ب سػػػػػػػػػػػػعد  ة ي   وع ي 

   
 

  

                                                           

 (.210( ديكاف ايف سكار يص(1
 .568( المرجع الساي   ص(2
 .210( المرجع نفسو  ص(3
 .334( المرجع نفسو  ص(4
 .110نفسو  ص( المرجع (5
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 :زينب
كذلؾ في مكاضع مثتمفة  األكؿ منيا جاش  ديكاف ايف سكار ست  مراتأل ُذكرت زرنب في 

 :(1ي قكؿ في معرض مثاطيتو ند م و  حيث
ا ػػػػػػد  ش  ػػػػػػ   ر  ػػػػػػديم ي  ان يضػػػػػػا بػػػػػػي نم   ن 

ػػػػػػػػد      ـ  ج  ػػػػػػػػ ا كػػػػػػػػي نفػػػػػػػػوز  ب ع ظ  ػػػػػػػػد   وج 

   
ت  أمػػػػػػػػػارات  الت ػػػػػػػػػداني  فقػػػػػػػػػد ظ يػػػػػػػػػر 

 وزارت  زينػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػر  و عػػػػػػػػػد    

   
  إذ -عز كجأ-كال الث  فقد جاشا في معرض مثاطيتو المكلىأما المكضعاف ال اني 

 :(2ي قكؿ
ـ  وعػػػػػػػػف يػػػػػػػػار ك   أ كنػػػػػػػػي ب ن جػػػػػػػػد  عػػػػػػػػف د 

ػػػػػػػػػػػػعاد     ينػػػػػػػػػػػػب  وس   ذاؾ الجمػػػػػػػػػػػػاؿ  ب ز 

   
 :(3يكقكلو

ر   مػػػػػاؿ  ل نػػػػػاظ  م ػػػػػل  الج   وظيػػػػػرت  فػػػػػي ح 

ػػػػػػػػػعاد     ينػػػػػػػػػب  وس  ػػػػػػػػػت  ب ز  م  م ػػػػػػػػػذاؾ  ى   ف 

   
 :(4يقكؿالحكمة  حيث  قد جاش المكضعاف الرابع كالثامس في معرض ك 

ينػػػػػػػػب    يقولػػػػػػػػوف  ىنػػػػػػػػد  ة تػػػػػػػػدوـ  وز 

 عمػػػػى العيػػػػد  كػػػػلُّ النػػػػاس  ىنػػػػد  وزينػػػػب    

   
 .نفسو الساي الييت يزرنب( في الشطر األكؿ  ككرره في الشطر ال اني مف  حيث ذكر اسـ

أمػػا المكضػػع السػػادس  فقػػد أتػػى فػػي معػػرض الدىشػػة كالتعجػػب  إذ  قػػكؿ ايػػف سػػكار 
 :(5يمتيزاًل بمحيك تو

ـ   ػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػرؽ  بػػػػػػػػػػدا أـ زينػػػػػػػػػػب  تتبس 

ػػػػػػب ت ضػػػػػػرـ      أـ نارىػػػػػػا بمػػػػػػوا المحص 

   
م و ة  :ع 

ذكػر ايػػف سػػكار ىػذا االسػػـ فػػي مكضػػعيف فقػط مػػف قصػػائد ديكانػو  األكؿ منيمػػا جػػاش فػػي 
 :(6يمعرض صبايتو كى امو ييا  فنراه  قكؿ

                                                           

 (.348( ديكاف ايف سكار يص(1
 .493( المرجع الساي   ص(2
 .545( المرجع نفسو  ص(3
 .281( المرجع نفسو  ص(4
 .580( المرجع نفسو  ص(5
 .349( المرجع نفسو  ص(6
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ػػػػػػوة  عػػػػػػف وجػػػػػػود  م  ػػػػػػب   ع  ػػػػػػم وت  ب ح   س 

ىػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػبب   قػػػػػػػػػػػد  ا  فكػػػػػػػػػػػاف  وجود   ل ف 

   
ػػػػػػػػف  ىواىػػػػػػػػا قمػػػػػػػػي م  قػػػػػػػػاؿ  ع  ػػػػػػػػل  ع   وح 

شػػػػػػد     فصػػػػػػار  ب يػػػػػػا ضػػػػػػتلي عػػػػػػيف  ر 

   
ر  قػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػل   ا  فم سػػػػػػػػػت  م ف   مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف  و 

 وى جػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  وتقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  وب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػد    

   
 :(1يأما ال اني  فجاش في معرض تيزلو ييا   قكؿ

ػػػػػػػف  رأا برقػػػػػػػ  فػػػػػػػرا الم يػػػػػػػل  لمع ػػػػػػػو   ا  أة م 

ػػػػػػػػو ة  مفت ػػػػػػػػرا فخمنػػػػػػػػاه وىنػػػػػػػػا     م   ث ػػػػػػػػر  ع 

   
مػػػػػػى ػػػػػػت  مػػػػػػف الح  ر ة األنفػػػػػػاس  ىب   وعػػػػػػاط 

ػػػػػػحرا   ػػػػػػث  الس   ير ا وفػػػػػػي أل بابنػػػػػػا تنف  ػػػػػػح   س 

   
 :ليمى

لقد ناؿ ىذا االسـ لدػ ايف سكار مف ييف األعالـ التي أكردىا في قصائد ديكانو نصيب 
منيػػػا جػػػاشت فػػػي معػػػرض  أر عػػػةو   فػػػي مكاضػػػع مثتمفػػػة مػػػرةً  كعشػػػررف   ذكػػػره إحػػػدػ األسػػػد  حيػػػث
 :(2ي قكؿإذ  -كجأ عز -ثطابو المكلى

ـ  اؿ  وأقػػػػػػػوؿ ليمػػػػػػػى أو سػػػػػػػعاد وأنػػػػػػػت

ػػػػػػر      م عنػػػػػػى الػػػػػػذ  أ خفيػػػػػػو  فيمػػػػػػا أ ظي 

   
 :(3يقاصدًا نفسو كقكلو 

 ويقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػى أو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا

ـ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك  ه  إ ي   د  وقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
 :(4يكقكلو

 وذكػػػػػػر  ليمػػػػػػى وجيػػػػػػراف العقيػػػػػػ  ونػػػػػػي

 راف العػػػػريض عمػػػػيكـ بعػػػػض  إ سػػػػرار    

   
 

 :(5ي قكؿ ونفسالس اؽ كفي 
ػػػػػػـ وكػػػػػػذا  أ كنػػػػػػي بكاظمػػػػػػة  عػػػػػػف دار ك 

 أقػػػػػوؿ  ليمػػػػػى وأنػػػػػتـ عقػػػػػد  إ ضػػػػػمار    

   
  فنػراه حػي ليمػى ك يتيػا كالسػف  القررػب منيػامنيا ارتبطت لدػ ايف سكار يػذكر  كأر عو 

 :(6ي قكؿ
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ػػػػػػػػار  ي ضػػػػػػػػر م يا ػػػػػػػػفُّ ل م مػػػػػػػػع  الن   وة ي ح 

ػػػػػػل     ػػػػػػي   ليمػػػػػػى ذوات  األعػػػػػػي ف  النُّج   لح 

   
 :(1يكقكلو

ػػػػػػػػػوؿ  عنػػػػػػػػػد  ق بػػػػػػػػػوؿ   ب  ـ  الق   لمنسػػػػػػػػػي

ػػػػػػػي   ليمػػػػػػػى رسػػػػػػػوؿ     ػػػػػػػو  مػػػػػػػف ح   أظنُّ

   
 :(2يأ ضاً  قكؿ ك 

ػػػػػػػػدا  وبال ضػػػػػػػػا حيػػػػػػػػث  تصػػػػػػػػوؿ  الع 

 بيػػػػػػػت  ل م يمػػػػػػػى مػػػػػػػا إ ليػػػػػػػو وصػػػػػػػوؿ    

   
 :(3يكقكلو

ػػػػػو   ي  ػػػػػف   أقػػػػػوت  بعػػػػػد ليمػػػػػى م  ان   ىػػػػػو الس 

ػػػػػو     ي  ػػػػػ   قػػػػػد خػػػػػت مػػػػػف م عان   فأضػػػػػحت  كم ف 

   
يليمى( ارتبطػػا لد ػػو يث اليػػا اسػػـمػػف تمػػؾ المكاضػػع التػػي ذكػػر فييػػا ايػػف سػػكار  كا نػػاف

 :(4يكظميا  حيث  قكؿ
ـ   ػػػػػػػم   يػػػػػػػاؿ  م س  مػػػػػػػى خ  ب  مػػػػػػػف ل ي   تػػػػػػػأ و 

ـ      يجػػػػػوب  إ لػػػػػى البيػػػػػداء  والم يػػػػػل  م ظ م ػػػػػ

   
 :(5يكقكلو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػبا ػػػػػػػػػػػػػػػػػي ت  بػػػػػػػػػػػػػػػػػالكوف  ص   أمس 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ظ   ألن 

   
 :(6ي قكؿ ايف سكار   فنجدمكضع ا ثبار منيا أتت في كثمسو 

ػػػػت  بػػػػو ػػػػرن لميمػػػػى لػػػػو ن طق   فػػػػي القمػػػػب  س 

فػػػػػ   ر  فػػػػػر  بعػػػػػد  إ يمػػػػػاني ا  ح  تػػػػػوا ب ك   أل ف 

   
 :(7ي قكؿك 

 نفػػػػػوس  إ لػػػػػى ليمػػػػػى يػػػػػدـو اقترابيػػػػػػا

ػػػػػػمل  داف  بقري يػػػػػػا   ػػػػػػز  والش   وا  ف لػػػػػػـ ت ف 
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 :(1يكذلؾ قكلو
ػػػػػػحا عمػػػػػػى وجػػػػػػد  بميمػػػػػػى وغيػػػػػػرة    وش 

ػػػػػو      طػػػػػارؽ  اليجػػػػػر  عمػػػػػى سػػػػػر  ىا ة راع 

   
 :(2يكقكلو

 يطػػػػػو  القفػػػػػار  المخوف ػػػػػة  نحػػػػػو ليمػػػػػى طػػػػػي  

شػػػػػػى فػػػػػػوارس  طػػػػػػي      ويطػػػػػػرؽ  الحػػػػػػي  ة يخ 

   
 :(3ي قكؿك 

 وة نػػػػػػػػػار  ليمػػػػػػػػػى دوف  ن عمػػػػػػػػػاف تعتمػػػػػػػػػي

 بقطػػػػػػع مػػػػػػف الم يػػػػػػل  الػػػػػػدجوجي   لمصػػػػػػب     

   
  :(4ي   قكؿفي مكضع التمنيمنيا جاش  ككاحدو 

مي فعسػػػػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػػػق  دُّ أف  يزيػػػػػػػػػػػػػػد  س   أو 

 يعػػػػػػػود  لػػػػػػػي مػػػػػػػف حػػػػػػػب   ليمػػػػػػػى عائػػػػػػػد    

   
مف تمؾ المكاضع ُذكر فييا اسـ ليمػى فػي معػرض التسػاؤؿ كالدىشػة كالحيػرة   ثمسةو ك 

 :(5ي قكؿ فنرػ ايف سكار
 ىػػػػػػل  عيػػػػػػد  ليمػػػػػػى بالك ثيػػػػػػب  عائػػػػػػد  

ـ  جسػػػػػػػمي عائػػػػػػػد     ػػػػػػػق يػػػػػػػا ل س  ـ  ط يف   أ

   
 :(6يكقكلو

 أكوكػػػػػػب  مػػػػػػا أرا أـ بػػػػػػارؽ  سػػػػػػار  

ػػػػػػي   وال ػػػػػػار  أـ نػػػػػػار  ليمػػػػػػى بػػػػػػذات     الش  

   
 :(7يقكلوأ ضًا 

مػػػػػػى ؿُّ السػػػػػػال كيف  إ لػػػػػػى ح  ػػػػػػف  يػػػػػػد   أ م 

 ليمػػػػػػػى وقػػػػػػػد  ضػػػػػػػل  السػػػػػػػبيل  دليػػػػػػػل    
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 :(1ي قكؿك 
 تػػػػػػػػراءت لعينػػػػػػػػي نػػػػػػػػار  ليمػػػػػػػػى وكثبيػػػػػػػػا

كػػػػػػػػػػاب وركب يػػػػػػػػػػا    فمػػػػػػػػػػاؿ غرامػػػػػػػػػػي بالر 

   
 :(2يكقكلو

ػػػػػػع  لطػػػػػػ   ليمػػػػػػى وعطف يػػػػػػا  ومػػػػػػف عجػػػػػػب  م 

 محب  يػػػػػاتػػػػػرا أف يكػػػػػوف  اليجػػػػػر  حػػػػػ     

   
 :ىند

عػػز  –فػػي معػػرض ثطابػػو المػػكلى  أتػػى األكؿيىنػػد(  ػػالث مػػراتأل   ذكػػر ايػػف سػػكار اسػػـ
 :(3يإذ  قكؿ - كجأ

 وأغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال    الواشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاد     نػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  أو س  ر  ى   ؾ  ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذك 

   
 :(4يفي معرض الحكمة  حيث  قكؿ أما ال اني كال الث  ذكرىما في شطرؼ ييتأل كاحدأل 

ينػػػػػػػػب   يقولػػػػػػػػوف  ىنػػػػػػػػد  ة تػػػػػػػػدوـ    وز 

 عمػػػػى العيػػػػد  كػػػػلُّ النػػػػاس  ىنػػػػد  وزينػػػػب    

   
 :مي

ا فػػي معػػرض لكمػػو كعتابػػو ميمػػي( مػػرتيف فقػػط  أتػػت إحػػداى اكتفػػى ايػػف سػػكار يػػذكر اسػػـ
 :(5ي قكؿالمحيكبة  إذ 

 أراؾ  رمػػػػػػت  بيػػػػػػذا اليجػػػػػػر  سػػػػػػفؾ  دمػػػػػػي 

 مػػػػا كػػػػاف  عػػػػف سػػػػفك و  يػػػػا مػػػػيُّ أغنػػػػاؾ    

   
 :(6يالمكجو ليا   قكؿأما األثرػ فقد أتت في معرض ثطابو 
ػػػػػؾ  رمػػػػػاح  القػػػػػوـ   نع ػػػػػت  حب   يػػػػػا مػػػػػيُّ إ ف م 

ػػػػػػػي وأكثػػػػػػػر  عػػػػػػػذ الي عمػػػػػػػي  الم ػػػػػػػوـ      عن 

   
ـ بػػػػػػالعوـ   ك   قطعػػػػػػت  بحػػػػػػر  المنايػػػػػػا نحػػػػػػو 

ػػػػػوـ      ولسػػػػػت  أ رضػػػػػى بطيػػػػػ   زائػػػػػر  فػػػػػي الن 
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 :سشم
 :(1يوقكلكاحدأل مف ديكانو  مثاطبًا إ اه ب ذكر ايف سكار ىذا االسـ في مكضعأل 

 مػػػػا بينػػػػي ويينػػػػؾ  فػػػػي شػػػػت اف  يػػػػا شػػػػمس  

مي   ػػػػػػػو  ق ػػػػػػػد  ظ  ف  ا فػػػػػػػي ح  ػػػػػػػخ  د   غػػػػػػػدا راس   و 

   
م نػػػػي ػػػػر    وفػػػػي ع   أصػػػػبحت  أىػػػػواؾ فػػػػي س 

ل أسػػػػػػػػياف   ػػػػػػػػق  مػػػػػػػػي ا  وأنػػػػػػػػت ت ص  ػػػػػػػػف  د   أرق 

        
التي استحضرىا ايف سكار فػي ديكانػو   ضػع  ألعالـ الييئة الجاىم ةكبعد القراشة السابقة 

أـل مػف األعػالـ السػابقة  الباحث جدكاًل إحصائ ًا يييف مف ثاللو عدد مرات ذكر ايػف سػكار لكػأ عمػ
 في قصائد ديكانو  كذلؾ عمى النحك التالي:

 أرقاـ القصائد التي ورد فييا عدد وروده في قصائد الديواف ـم  الع   مسمسل

-246-220-215-34 6 ُسعاد 0
415-451 

 483-245-106 5 سعد 7

 497 1 سممى 6

 247-106-41 3 لم اش 3

-29-18-13-11-3 21 ليمى 5
71-74-140-215-
280-292-309-483-

491-664-740 

-451-415-256-186 6 زرنب 3
496 

 263-256 2 ُعمكة 6

                                                           

 (.174( ديكاف ايف سكار يص(1
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 ورد فييا أرقاـ القصائد التي عدد وروده في قصائد الديواف ـم  الع   مسمسل

 246-186 3 ىند  1

 669-494 2 مي 9

 70 1 شمس 00
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 :مف بيئة الشاعر شخصيات  -6
  ال ةِّ في قصائد ديكانو  سكػ  عاصركه ف  أسماش م  ما  كفي مِّف  نا ايف سكار يذكر لـ يكافِّ 

 :(1يفي معرض مدحأل  إذ  قكؿ ُيدعىيفثر الديف  حيى(  كقد ذكره أو أسماشأل  األكؿ منيا رجُ 
ػػػػػػؾ  ق ػػػػػػل  ل فخػػػػػػر  الػػػػػػديف  يحيػػػػػػػى  ب ع يش 

ـ    ػػػػػػػػػػػذب  الكػػػػػػػػػػػت  مقالػػػػػػػػػػػة  م شػػػػػػػػػػػف    ع 

   
قاعػػػػػػػػػة  مسػػػػػػػػػتنير ا  خرجػػػػػػػػػت  مػػػػػػػػػف اا 

ـ     خػػػػػػػروج  البػػػػػػػدر  مػػػػػػػف تحػػػػػػػت  ال مػػػػػػػا

   
 :(2يكىجاش  فنراه  قكؿ ثررةأل دعىيايف المكف (  كقد ذكره في معرض سُ كال اني يُ 

 عجائػػػػػػب  دىر نػػػػػػاابػػػػػػف الم وف ػػػػػػ   مػػػػػػف  

سػػػػػػػػف  طمع ت ػػػػػػػػو وق ػػػػػػػػب   أبيػػػػػػػػو    فػػػػػػػػي ح 

   
ػػػػػػػػػػػو البحػػػػػػػػػػػر  األ جػػػػػػػػػػػاج  مذاق ػػػػػػػػػػػو  فكأن 

ػػػػػػػػػػػػد  فيػػػػػػػػػػػػو     رُّ يوج  ر ه  والػػػػػػػػػػػػدُّ ػػػػػػػػػػػػت ك   م س 

   
  كقػػد ذكػػره ايػػف سػػكار فػػي ديكانػػو ُيػػدعى يعيػػد العزرػػز( ُميػػف أل  فصػػ  و  أمػا ال الػػث فيػػك رجػػأو 

 :(3يكاصفًا إ اه بقكلوأر ع  مراتأل  
مػػػػػػػوب  عزيػػػػػػػز  عبػػػػػػد  العزيػػػػػػػز  عمػػػػػػػى   الق 

 وجمال ػػػػػػػػػػػػػػػػو ب جتل ػػػػػػػػػػػػػػػػو محجػػػػػػػػػػػػػػػػوز    

   
 غ صػػػػػف  مػػػػػف الب م ػػػػػور  معسػػػػػوؿ  الم مػػػػػى

ػػػػػػػػو الم يػػػػػػػػزوز      ي سػػػػػػػػبي القمػػػػػػػػوب  قوام 

   
ػػػػػػػػػػة    وغػػػػػػػػػػزاؿ  رمػػػػػػػػػػل  إ ف  شػػػػػػػػػػدا فحمام 

ػػػػػػػػػػػتؿ  أفػػػػػػػػػػػ   ل مجمػػػػػػػػػػػاؿ  يحػػػػػػػػػػػوز      وى 

   
 لحظات ػػػػػػػػػػو  فػػػػػػػػػػي عاشػػػػػػػػػػقيو إ ذا رنػػػػػػػػػػا

 خػػػػػػػػػػوؼ  الرقيػػػػػػػػػػب ت ػػػػػػػػػػراجـ  ورمػػػػػػػػػػوز    

   
ناأ نسػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػدنو فيكمػػػػػػػػػػل    نا وسػػػػػػػػػػرور 

ػػػػػػػػػػػػػػرور  ي عػػػػػػػػػػػػػػوز      وا  ذا تباعػػػػػػػػػػػػػػد  فالسُّ

   
 أسػػػػػػػػػػػكرتنا طريػػػػػػػػػػػا  وحبػػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػػاليوا 

 أحكامػػػػػػػو بػػػػػػػل فػػػػػػػي القمػػػػػػػوب يجػػػػػػػوز    

   
ػػػػػػػػػدر  عبػػػػػػػػػد  تحػػػػػػػػػت  ر ق  ػػػػػػػػػؾ  أسػػػػػػػػػود    الب 

يؾ  عجػػػػػػػػػوز     يػػػػػػػػػة  ل ػػػػػػػػػد   والشػػػػػػػػػمس  جار 

   
 قػػػػػد أسػػػػػعد  الػػػػػرحمف  يػػػػػا بػػػػػدر  الػػػػػدُّجى

ػػػػػػػبا ب طيػػػػػػػب  الوصػػػػػػػل  منػػػػػػػؾ  يفػػػػػػػوز      ص 

   
ػػػػػػػي سػػػػػػػموة   ة تخػػػػػػػش   ضػػػػػػػت  من   إ ف  أعر 

ػػػػػػػػػ اد  حريػػػػػػػػػز     ؾ  فػػػػػػػػػي الف  د    فمكػػػػػػػػػاف  و 

   
 
 

                                                           

 (.505( ديكاف ايف سكار يص(1
 .505( المرجع الساي   ص(2
 .363ص -362( المرجع نفسو  ص(3



181 
 

 :(1يك قكؿ ف و أ ضاً 
قص  حتػػػػػػػػى  جػػػػػػػػت عبػػػػػػػػد  العزيػػػػػػػػز  الػػػػػػػػر 

ػػػػػػػػػد       ت عػػػػػػػػػالى حسػػػػػػػػػن و  عػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػل   ح 

   
ػػػػػػػػػبا فػػػػػػػػػي وجن ت يػػػػػػػػػو  جػػػػػػػػػرا مػػػػػػػػػاء  الص  

رد   (2يفػػػػػػػػػاز ى ر     ت ػػػػػػػػػػو ب ػػػػػػػػػػو   غ صػػػػػػػػػػف  قام 

   
سػػػػػػػػػػػػػػ ج  ػػػػػػػػػػػػػػل  نر  يػػػػػػػػػػػػػػو ا  وذ ب  ر   مػػػػػػػػػػػػػػف ناظ 

د     ر  و  ػػػػػػػػػػػػػػػػو  ب ػػػػػػػػػػػػػػػػتز  ي  ب  م ػػػػػػػػػػػػػػػػ   حاج   وغ 

   
 :(3يكقكلو كاصفًا إ اه في تين  و 

ػػػػػػػػػػػػػػػدير  ػػػػػػػػػػػػػػػى عبػػػػػػػػػػػػػػػد  العزيػػػػػػػػػػػػػػػز  م   ا  وت ن 
ػػػػػػػػػػػعر خمػػػػػػػػػػػرا    بيننػػػػػػػػػػػا بال نػػػػػػػػػػػاء  والش  

   
ـ  ت ػػػػػػػػػب   ش   س  أل ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي ع   ف م ك ي 

 صػػػػػػػػػػػر  فيػػػػػػػػػػػو  ال  صػػػػػػػػػػػف  ي نتثػػػػػػػػػػػر  در ا  

   
 فػػػػػػػػوؽ فػػػػػػػػرش  مػػػػػػػػف سػػػػػػػػندس الػػػػػػػػروض

ػػػػػػع ت و  ال صػػػػػػوف      بػػػػػػالنُّور  در انضػػػػػػر  رص 

   
 :(4يكذلؾ قكلو ف و

ػػػػػػػػػػػى أو شػػػػػػػػػػػدا  عبػػػػػػػػػػػد  العزيػػػػػػػػػػػز إ ذا تثن 

 فػػػػػػػػػػػػتف  القمػػػػػػػػػػػػوب  بقامػػػػػػػػػػػػة  وغنػػػػػػػػػػػػاء    

   
ػػػػػػػػػػػػػو  أعطاف ػػػػػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػػػػػي ل ين   يشػػػػػػػػػػػػػدو وي ث ن 

ػػػػػػػػػػف  والورقػػػػػػػػػػاء   ا  طريػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػل  ال  ص   كف ع 

   
 

التػػي استحضػػرىا فػػي ديكانػػو   ضػػع الباحػػث  ألعػػالـ ييئػػة الشػػاعركبعػػد القػػراشة السػػابقة 
فػي قصػائد  أعػالـ ييئتػوأـل مػف م ػجدكاًل إحصائ ًا يييف مف ثاللو عػدد مػرات ذكػر ايػف سػكار لكػأ ع  

 ديكانو  كذلؾ عمى النحك التالي:
 ورد فييا التيأرقاـ القصائد  عدد وروده في قصائد الديواف ـ  م  الع   مسمسل

 421 1 فثر الديف  حيى 0

 420 1 المكف ايف  7

 736-454-350-277 4 عيد العزرز 6

                                                           

 (.430( ديكاف ايف سكار يص(1
(.430ص ىكذا ُكتيت في الديكاف( (2    كالصكاب يفأزى ر 
 (.547( ديكاف ايف سكار يص(3
 .676صالمرجع الساي   ( (4
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 :المواضع -ثانيا  
كاضػحًا  كال غرابػة فػي أف تػأتي غالي ػة م  مت أسماش المكاضع لػدػ ايػف سػكار بعػدًا دين ػًا 

المكاضػػػع التػػػي ذكرىػػػا فػػػي قصػػػائد ديكانػػػو ميػػػرزًة أمػػػاكف دين ػػػة ذات قداسػػػة تاررث ػػػة فػػػي التػػػراث 
 صػػكف  ة  ليػػا أسػػاليييا فػػي اتثػػاذ األمػػاكف المقدسػػة منيػػرًا كسػػي الً ا سػػالمي  فيػػك صػػاحب طررقػػةأل 

كال  عني ذلؾ أف ايف سكار لػـ يتطػرؽ ألسػماش عف مدػ شكقيـ كثالص حييـ لساكنييا  متعيير ل
أـل  مكاضػػع ذات أبعػػادأل دالل ػػة أثػػرػ  يػػأ لكػػأ   لد ػػو مقػػاؿ  كذلػػؾ كمػػا سػػ عرض لػػو الباحػػث فػػي  مقػػا

  الصفحات التال ة. 
 :ت بعد  دينيمواضع ذا-0

 :مكة
مرًة كاحًد فقطػ  كذلؾ في معرض دعائو بالسق ا  لقد ذكر ايف سكار لفع يمكة( في ديكانو

  :(1يلمعيد الذؼ طاؿ نحيبو عم و كقد اشتاؽ إل و  إذ  قكؿ
ػػػػػػػة  م عيػػػػػػػدسػػػػػػػق  ا  ى ق  مػػػػػػػف ب طحػػػػػػػاء  مك 

ػػػػػو      يطػػػػػوؿ  مػػػػػف الم شػػػػػتاؽ  فيػػػػػو نحيب 

   
ؾ المفع تسع مػراتأل  حيث ذكر ذل  أثرػ يمفع يالكعبة(رىا في مكاضع يذكمع ذلؾ كىك 

 :(2يوكلق كمف ذلؾ مثتمفة  مكاضع ةفي تسع
سػػػػػػف  التػػػػػػي صػػػػػػم ى إ لػػػػػػى ػػػػػػة  الح   يػػػػػػا كعب 

 جناب يػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػب  ب يػػػػػػػػػػػػػا ط واف ػػػػػػػػػػػػػو  

   
 :(3يككذلؾ قكلو

بػػػػػػي ب يػػػػػػا سػػػػػػف  التػػػػػػي ق م  بػػػػػػة  الح  ع   يػػػػػػا ك 

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ       مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ع 

   
 :(4يكقكلو

 ة ت عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف م  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـ  

ـ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداك   م تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ض  لن 

   
ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ك  س   ويحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجُّ كعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ح 

ـ      وطواف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  بف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك 
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 :(1يك قكؿ
يػػػػػػا ػػػػػػف  التػػػػػػي أحجُّ س   يػػػػػػا كعبػػػػػػة  الح 

 فػػػػػػػػػػػ اد  م ضػػػػػػػػػػػناؾ  عميػػػػػػػػػػػؾ  واف ػػػػػػػػػػػد    

   
حسػف كالجمػاؿ اللفػع الكعبػة ب ارتبػاط -لممتمعف في األي ات السػابقة-كلعأ مف المالحع 

يػكحي بأنػػو ال  قصػد الكعبػػة الحق ق ػة  إنمػػا ىػي معنك ػػة  ُتشػػير لػدػ شػػاعرنا ايػف سػػكار  كىػذا قػػد 
 إلى الممدكح.

 :)منى  والحجوف  ومكة(بطحاء
ذكػػر ايػػف سػػكار لفػػع يبطحػػاش( فػػي ديكانػػو  ػػالث مػػراتأل  ارتػػبط األكؿ منيػػا يثيػػذ منػػى  

 :(2يحيث  قكؿ
يػػػػػ   منػػػػػى    وة ت من يػػػػػت  مػػػػػف  ب طحػػػػػاء  خ 

 التػػػػػي غريػػػػػي  نجرانػػػػػا حػػػػػزف  الػػػػػديار  

   
 :(3يأما ال اني فارتبط بمنطقة الحجكف   قكؿ

سػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػوف  م عر  ج   وزارت ببطحػػػػػػػػػاء الح 

ن ػػػػ       فيػػػػا ب عػػػػد  مػػػػا أىػػػػدا النُّعػػػػاس  الم ر 

   
 :(4يكقد ارتبط ال الث بمكة   قكؿ

ػػػػػػػة  م عيػػػػػػػدسػػػػػػػق  ا  ى ق  مػػػػػػػف ب طحػػػػػػػاء  مك 
ػػػػػو      يطػػػػػوؿ  مػػػػػف الم شػػػػػتاؽ  فيػػػػػو نحيب 

   
 :الحجاز

 :(5يقكلو كمف ذلؾمنيا بالركب   ي  مرات  تعم  أر عو  مانِّ يالحجاز( ذكر ايف سكار لفع 
جػػػػػػاز  ُّ أق بم ػػػػػػت   ػػػػػػب  الح  ك  ػػػػػػل  الر   إ ذا أقب 

ػػػػػب     ػػػػػل   جان  ػػػػػوؽ  مػػػػػف ك   إ ل ػػػػػي  دواعػػػػػي الش 

   
 :(6يكقكلو

جػػػػػاز    سػػػػػائر   ػػػػػب  الح  ك   متػػػػػى أنػػػػػا فػػػػػي الر 

ػػػػػدا النجائػػػػػب     ػػػػػاج  إ ح  ج  ػػػػػثُّ مػػػػػع الح   أح 
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 .69( المرجع الساي   ص(2
 .586( المرجع نفسو  ص(3
 .220( المرجع نفسو  ص(4
 .191( المرجع نفسو  ص(5
 .192( المرجع نفسو  ص(6



184 
 

 :(1ي قكؿك 
جػػػػػاز     سػػػػػاب   متػػػػػى  كػػػػػب  الح   أنػػػػػا فػػػػػي الر 

نػػػػائي ركوب ػػػػو      عمػػػػى جمػػػػل  يقضػػػػي م 

   
 :(2يقكلوأ ضًا ك 

ز ت   جػػػػػػػػاز  ُّ ف ػػػػػػػػو  كػػػػػػػػب  الح  ز  الر   إ ذا ف ػػػػػػػػو 

جػػػػػػػػػد     كائػػػػػػػػػب  بالو  د  الر   رفيقت ػػػػػػػػػو ت ػػػػػػػػػر 

   
 :(3ياألثرػ تعمقت بالحجاز نفسيا يأرضيا  كىكاىا  كعصرىا(  كذلؾ مف م أ قكلو كاألر ع

ػػػػػػػفُّ  ػػػػػػػف ب يػػػػػػػاأح   إ لػػػػػػػى أرض الحجػػػػػػػاز وم 

ػػػػػػو     ػػػػػػب   غػػػػػػاب  عنػػػػػػو حبيب   حنػػػػػػيف  م ح 

   
 :(4)عف المطا ا كقكلو

ـ  وراء   تت  ريػػػػػػػػػػػػ   الشػػػػػػػػػػػػ   جػػػػػػػػػػػػاع 

جػػػػػػاز  ىواىػػػػػػا   ػػػػػػت  مػػػػػػف الح   حػػػػػػيف أم 

   
 :(5يكقكلو

ػػػػػػػى ق  عصػػػػػػػر  جػػػػػػػاز  قط عت ػػػػػػػػو ا  رع   بالح 

د   ا  سػػػػػػعيد ا  حميػػػػػػد    والشػػػػػػباب  م سػػػػػػاع 

   
 :(6يمعاتبًا محيكبو أ ضًا قكلو

ؾ  والقمػػػػػػى ػػػػػػد   يػػػػػػت  ب طػػػػػػوؿ  ص  ػػػػػػا اكتف   أ و  م 

 حتػػػػػػػػػػػػى ظع نػػػػػػػػػػػػت  ل ي قت ػػػػػػػػػػػػل  المقتػػػػػػػػػػػػوؿ    

   
ػػػػػػػبا نحػػػػػػػو  الحجػػػػػػػاز  ولػػػػػػػـ يكػػػػػػػف   ػػػػػػػا ص   ل م 

 لديػػػػػػػػػػػػػػػو ل مقبػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  قبػػػػػػػػػػػػػػػوؿ   ا  يومػػػػػػػػػػػػػػػ   

   
 :كاظمة

ُذكِّر  ىذا المكضع لدػ ايف سكار فػي ديكانػو  ػالث مػراتأل  الػذكر األكؿ أتػى فػي معػرض 
 :(7يالتمني   قكؿ
ػػػػػذا  مػػػػػة  وحب   البػػػػػاف  مػػػػػف شػػػػػرق ي   كاظ 

ـ    ػػػػػػػي  ػػػػػػػذا خػػػػػػػيـ  بالبػػػػػػػاف  مػػػػػػػف خ   وحب 
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 :(1يقكلوكذلؾ في كال اني جاش في معرض الحكمة  
 مػػػػا كػػػػلُّ بػػػػرؽ  سػػػػرا مػػػػف نحػػػػو كاظمػػػػة  

ػػػػػػػػػم ار      كػػػػػػػػت  وة كػػػػػػػػلُّ نػػػػػػػػػار  نػػػػػػػػار  س 

   
 عػز كجػأ - فػي معػرض مثاطيتػو المػكلى كأما المكضع ال الث  فقد أكرده ايف سػكار

 :(2يحيث  قكؿ -
ػػػػػػػػـ وكػػػػػػػػذاأ    كنػػػػػػػػي بكاظمػػػػػػػػة  عػػػػػػػػف دار ك 

 أقػػػػػػػوؿ  ليمػػػػػػػى وأنػػػػػػػتـ عقػػػػػػػد  إ ضػػػػػػػمار    

   
 :منى

منيػػػا ارتبطػػػت يػػػذكر  مكضػػػع ثمػػػس  مػػػراتأل فػػػي ديكانػػػو   ال ػػػاً ذكػػػر ايػػػف سػػػكار ىػػػذا ال
 :(3يالثيذ الذؼ في منى  كقكلو

يػػػػػػػ   منػػػػػػػى    وة ت من يػػػػػػػت  مػػػػػػػف  ب طحػػػػػػػاء  خ 

 حػػػػػزف  الػػػػػديار  التػػػػػي غريػػػػػي  نجرانػػػػػا  

   
 :(4يقكلوك 

ي    نػػػػى واألمػػػػف  بػػػػالخ  قػػػػى الم  نػػػػى   وأل  ػػػػف م   م 

ػػػػب      ويػػػػأم ف  خػػػػوفي مػػػػف جميػػػػع  الم عاط 

   
 :(5يقكلوككذلؾ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت   ـ  م ض   أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػى   ن  يػػػػػػػػػػػػػػػ   م   ل نػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػى خ 

   
 :(6يقكلومنيا ارتبط يذكر الكادؼ  ك دو ككاحِّ 

نػػػػػػػػػػػى يرانػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى واد  م   يػػػػػػػػػػا لج 

نػػػػػػػػػػػى    جػػػػػػػػػػػار  ذا البػػػػػػػػػػػيف  عم ينػػػػػػػػػػػا وج 

   
 :(7يأما األثير فارتبط بالمكاف نفسو  إذ  قكؿ
ػػػػػػػػػػػى ن  م مػػػػػػػػػػػا نقضػػػػػػػػػػػي م نانػػػػػػػػػػػا ب م   وع 

ػػػػػػػػػد      وينقضػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف وصػػػػػػػػػم ؾ المواع 
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 :عرفات
 :(1يفقط  األكؿ منيما  قكؿ ف و مرتيفيعرفات( لقد ذكر ايف سكار مكضع 

ػػػػػػػػف صػػػػػػػػد  نحػػػػػػػػو  م  (أعر ؼ  الق  فػػػػػػػػات   وفػػػػػػػػي )عر 

مػػػػػػدود  أل قيػػػػػػت  جػػػػػػان بي   م  ػػػػػػو  الم   إ لػػػػػػى ظ 

   
 :(2يأما ال اني  قكلو

ق ت  واد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   وة ت ش 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع         م    عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات   إ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  ج 
   

 :المسعى-البيت المعت  
ذلػؾ فػي معػرض ذكر ايف سػكار ىػذيف المكضػعيف مػرًة كاحػدًة فقػط  فػي ييػتأل كاحػد  ك 

 :(3يإذ  قكؿ كصفو كحدي و عف نفسو
ػػػػػػػػػب    بالبيػػػػػػػػػػت  الم عت ػػػػػػػػػػ   طائ فػػػػػػػػػػوأ    ا  ص 

  
 بالم سػػػػػػػػػػػػعى السػػػػػػػػػػػػعيد  مطػػػػػػػػػػػػال بيوأ در ؾ  
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ديكانػػػو  قصػػػائد التػػػي استحضػػػرىا ايػػػف سػػػكار فػػػي لممكاضػػػع الدين ػػػة كبعػػد القػػػراشة السػػػابقة 
مػػػف  مكضػػػعأل  ضػػػع الباحػػػث جػػػدكاًل إحصػػػائ ًا ييػػػيف مػػػف ثاللػػػو عػػػدد مػػػرات ذكػػػر ايػػػف سػػػكار لكػػػأ 

 السابقة في قصائد ديكانو  كذلؾ عمى النحك التالي: المكاضع
 أرقاـ القصائد التي ورد فييا عدد وروده في قصائد الديواف اسـ الموضع مسمسل

 114 1 مكة 0

-114-83-74-21 9 الكعبة 7
309-372-707 

 1 1 بطحاش منى 6

 502 1 بطحاش الحجكف  3

 114 1 بطحاش مكة 5

-348-297-114-83 10 الحجاز 3
435-429 

 483-230 3 كاظمة 6

 52-213-1 5 منى 1

 255-83 2 عرفات 9

-الييت المعت   00
 المسعى

1 83 

 
 



188 
 

 :مواضع مف التراث الجاىمي-7
لقد أك ر ايف سكار في قصائد ديكانو مػف ذكػر المكاضػع التػي تعم قػت بالعصػر الجػاىمي  

كبعض مكاضع القبائأ كاألح اش التي ليا داللتيػا كحضػكرىا فػي   لمناط  مشيكرةكمف ذلؾ ذكره 
 قصائد الشعراش  كقد استحضرىا ايف سكار في ك يرأل مف قصائد ديكانو  كذلؾ عمى النحك التالي:

 :(1يـ  م  س  
منيػا أكردىػا فػي معػرض  كاحػدةو   في ديكانػو ذؼ سمـ ثمس  مراتأل  ع  ذكر ايف سكار مكضِّ 

 :(2ي قكؿدعائو لممحيكبة  إذ 
 يػػػػػػػػػػػػػا رعػػػػػػػػػػػػػى ق  الحمػػػػػػػػػػػػػى وسػػػػػػػػػػػػػقى

ـ    ػػػػػػػػػػػػم   طمم ػػػػػػػػػػػػي  سػػػػػػػػػػػػممى بػػػػػػػػػػػػذ  س 

   
 :(3يفي مكضع ثطابو لمحيك تو  فنراه  قكؿذكرىا  ككاحدةو 

 متػػػػػػػى وأظػػػػػػلُّ أ سػػػػػػػأؿ  فيػػػػػػؾ عػػػػػػػف أسػػػػػػد  

ـ  وسػػػػػمب    بمسػػػػػمعي حم ػػػػػوا بػػػػػذ  سػػػػػم

   
 :(4ي  فنجده  قكؿونفس منيا حدد فييا ايف سكار جياتأل بعينيا مف مكضع ذؼ سمـ ك الثو 
ػػػػػم ـيػػػػػا  ػػػػػرق ي   ذ  س  مػػػػػل  مػػػػػف ش   جيػػػػػرة  الر 

ـ    ػػػػػػودة  ل م يالينػػػػػػا عمػػػػػػى العمػػػػػػ  ىػػػػػػل ع 

   
 تحديد ايف سكار لمجية الكاقعة في ذؼ سمـ  كذلؾ في قكلو:يمف شرقي(. حيث  الحع

 :(5يكلو كذلؾكق
ـ  ػػػػػػػم   بػػػػػػػاأل برؽ  عػػػػػػػف يمػػػػػػػيف واد  س 

ي مػػػػػػػػ   ـ  ا  تمقػػػػػػػػى خ  ػػػػػػػػي   ف ػػػػػػػػديت يا مػػػػػػػػف خ 

   
زلػػػػػػػػة  فييػػػػػػػػا قمػػػػػػػػر  قمبػػػػػػػػي لػػػػػػػػو من 

 والط ػػػػػرؼ  ومػػػػػف شػػػػػوقي إ ليػػػػػو سػػػػػقمي  

   
 ذؼ سمـ  كذلؾ في قكلو:يعف  ميف(. لجية ال ميف مفتحديد ايف سكار  الحع  حيث
 :(6ينجده يثاطب صاحبو يإ صاؿ سالمو لطمأ المحيكبة الكاقع في ذؼ سمـ  كذلؾ في قكلوك 

ـ  ػػػػػػػػم  ـ  عمػػػػػػػػى ط م ػػػػػػػػل  ب ػػػػػػػػذ  س   سػػػػػػػػم  

ـ    ي  ر  الػػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػػواط  يػػػػػػػػػػػاه م  ت  ر   جػػػػػػػػػػػاد 

   

                                                           

 (.1/76( سمـ: كادأل بالعالة مف أرض ال مامة. ينظر  الحنيمي  مراصد االطالع عمى أسماش األمكنة كالبقاع يج(1
 (.581يص( ديكاف ايف سكار (2
 .424( المرجع الساي   ص(3
 .321( المرجع نفسو  ص(4
 .638( المرجع نفسو  ص(5
 .164( المرجع نفسو  ص(6
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 ط م ػػػػػػػػػػػل  مواعيػػػػػػػػػػػد  الو صػػػػػػػػػػػاؿ  لنػػػػػػػػػػػا

ـ     منػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػأيمف بانػػػػػػػػػػػػة  الع م ػػػػػػػػػػػػ

   
 :(1يالثني ة والقصر-تميـ

مػػػرتيف  حػػػدد فييمػػػا الجيػػػة التػػػي  قصػػػدىا مػػػف تمػػػ ـ  أمػػػا  أـل ذكػػػر ايػػػف سػػػكار مكضػػػع تمػػػ 
 :(2ي قكؿ  كقصد ف و مكاف طمأ المحيكبةفقد ذكره مرًة كاحدًة فقط   مكضع ال ن ة كالقصر 
ـ  تعط فػػػػػػا عمػػػػػػىنػػػػػػديمي  مػػػػػػف عميػػػػػػا   تمػػػػػػي

 م ػػػػػػػرـ  يطػػػػػػػو  الضػػػػػػػموع  عمػػػػػػػى جمػػػػػػػر    

   
ػػػػػػم  ما عمػػػػػػى يار  ف س  ػػػػػػر ا عمػػػػػػى تمػػػػػػؾ الػػػػػػد    وم 

ػػػػػػػػػػػػػة والقصػػػػػػػػػػػػػر      ط م ػػػػػػػػػػػػػل  بػػػػػػػػػػػػػيف الثني 

   
ِـّ  الجية التي  قصدىا  كىي الجية الُعم   ا كنراه  حدد يدقةأل    كذلػؾ ُمػر ة يػف مػف مكضػع تمػ 

 :(3يفي ثطابو لثميم و إذ  قكؿ
ػػػػػػػف   ػػػػػػػر ة  خميمػػػػػػػي  م  ـ  بػػػػػػػف م  ػػػػػػػا تمػػػػػػػي ي  م   ع 

 بعػػػػػد  ا  أبػػػػػف  لػػػػػي فػػػػػدتؾ  الػػػػػن فس  يػػػػػا باقيػػػػػ  

   
أحقػػػػػػػػػػػا  خيػػػػػػػػػػػاؿ  العامريػػػػػػػػػػػة  زرانػػػػػػػػػػػي
(4ي

 

ػػػػػيد     مع  والسُّ  عمػػػػػى مػػػػػا بأجفػػػػػاني مػػػػػف الػػػػػد 

   
 

  

                                                           

ة عند يئر األسكد يف  ال ن ة( (1 في األصأ كأ  عقبة في جيأ مسمككة  كالمقصكد ييا ىنا اسـ مكضعأل  قع بمك 
(. كالقصر: مدينة 1/300األمكنة كالبقاع يجسف اف المثزكمى. انظر  الحنيمي  مراصد االطالع عمى أسماش 

باألندلس يينيا ك يف شمب أر ع مراحأ  كىي مدينة حسنة متكسطة كعمى ضفة النير الكيير  كىك نير تصعد 
منو السفف السفررة  كف ما استدار ييا مف األرض كميا شجر الصنك ر ك يا ا نشاش الك ير  كىي ثصيبة 

المحـ  ك يف القصر كالبحر عشركف م اًل. ينظر  الحميرؼ  الركض المعطار ك يرة األلباف كالسمف كالعسأ ك 
 (.476في ثير األقطار يص

 (.582( ديكاف ايف سكار يص(2
 .570( المرجع الساي   ص(3
         كالصكاب يزارني(.570ص ىكذا ُكتيت في الديكاف ((4
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 :(1يثيمد
ا فػػي معػػرض تسػػاؤؿأل مػػاألكؿ منيجػػاش   ذكػػر ايػػف سػػكار ذلػػؾ المكضػػع فػػي ديكانػػو مػػرتيف

 : (2يكحسرة  إذ  قكؿ
يػػػػػػ   ػػػػػػزار  الط يػػػػػػ   مػػػػػػف دار ة  الحمػػػػػػىوك   م 

ػػػػػػػػػػد     كبػػػػػػػػػػاف  ببرقػػػػػػػػػػة  ث يم   م عػػػػػػػػػػر س  ر 

   
  :(3يإثباره كتيزلو بالمحيكبة  إذ  قكؿ أما المكضع ال اني  فقد جاش في معرض

م يػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػحاب  بوي  ػػػػػػػػػل  أجفػػػػػػػػػاني الس   وت خج 

 متػػػػػػػى ةح  لػػػػػػػي بػػػػػػػرؽ  ب برقػػػػػػػة  ث يمػػػػػػػد    

   
 :(4يالعقي 

 :(5يسكار بمعاني الحزف كالدمكع   قكؿ لقد ارتبط ذكر ىذا االسـ لدػ ايف
 يػػػػػػػػػػػػػا عقيػػػػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػػػػػلُّ أدمع وعينػػػػػػػػػػػػػا  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ت  ل وي   إ ذا ذ ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

   
 :(6ي قكؿك 

ػػػػػػػع   ػػػػػػػؾ  بػػػػػػػالعقي   األ ري   ىاجػػػػػػػت غرام 

ػػػػػػػػع      فسػػػػػػػػقت  ثراىػػػػػػػػا العنبػػػػػػػػر   األ دم 

   
 :(7يف قكؿ كاصفًا محيك تو رذكره كذلؾ في مكاضع الكصذ ك 

طيػػػب  ر دا ىػػػاي ػػػتث  عمػػػى ال  صػػػف    الر 

ػػػػف ر  عػػػػف بػػػػرؽ  العقيػػػػ   ل ثام يػػػػا    وي س 

   
 :(8ي قكؿك 

                                                           

. كقيأ: ىك مكضع في د ار (  يمد: بالفت : جيأ أحمر فارد مف أثيمة الحمى  حكلو أبارؽ (1 ك يرة في د ار غنى 
 (.1/303ينى عامر. ينظر  الحنيمي  مراصد االطالع عمى أسماش األمكنة كالبقاع يج

 (.333( ديكاف ايف سكار يص(2
 .91صالمرجع الساي   ( (3
في كادأل منو ( العقي : ىما عق قاف يعقي  يني عقيأ( حيث ُقتِّأ صثر يف عمرك يف الشررد أثك الثنساش كذلؾ (4

 سمى بقك  كىك عمى مقر ة مف عقي  المدينة. كيعقي  المدينة( عمى ميميف منيا  كقيأ عمى عشرة أم اؿ 
 (.416منيا  كف و نثأ كقبائأ مف العرب. ينظر  الحميرؼ  الركض المعطار في ثير األقطار يص

 (.412( ديكاف ايف سكار يص(5
 .488( المرجع الساي   ص(6
 .110نفسو  ص( المرجع (7
 .127( المرجع نفسو  ص(8
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ؽ  سػػػػػل   يػػػػػا مػػػػػف الع قيػػػػػ   بػػػػػار   وىاج 

ف   ى ب ا ا  عمػػػػػػػػػى الظ م مػػػػػػػػػاء  سػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػذ   م 

   
 :(1يفي كصفو محيكبو  قكؿك 

رن نظػػػػػػػػػػػػػػػػيـ   ػػػػػػػػػػػػػػػػر ه المُّػػػػػػػػػػػػػػػػ ل ئ يُّ د   ث   

رن ن ثيػػػػػػػػػر     ػػػػػػػػػ   د  قيػػػػػػػػػ   والم ف   فػػػػػػػػػي ع 

   
 :(2ي قكؿك 

ػػػػػػػدير   ػػػػػػػقي   عػػػػػػػذار   س  ي   عمػػػػػػػى الش 

ـ  بػػػػػػػػػالعقي   عػػػػػػػػػف ال لػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػ  وي بس 

   
 :(3ي قكؿ ركرده كذلؾ في معرض مثاطيتو محيكبو  إذك 

ػػػػػحى   ـ  ض  ػػػػػرُّ الن سػػػػػي  لػػػػػوةؾ  مػػػػػا شػػػػػاق ني م 

ػػػػػػػرا    ؽ  بػػػػػػالع قي   س  ػػػػػػػر  ػػػػػػت  ل ب   وة ط ر ي 

   
 :(4ي - عز كجأ - قكؿ في مثاطيتو المكلىك 

 وذكػػػػػػػر  ليمػػػػػػػى وجيػػػػػػػراف العقيػػػػػػػ  ونػػػػػػػي

 راف العػػػػػػريض عمػػػػػػيكـ بعػػػػػػض  إ سػػػػػػرار    

   
 :(5يف قكؿ رذكره في مكضع ا ثبار ك 

ه ػػػػػػد   ر  واد  الع قيػػػػػػ   ل ص   فػػػػػػي نػػػػػػاظ 

ػػػػػػػػػػي ويػػػػػػػػػػيف  جػػػػػػػػػػوان حي واد  ال ضػػػػػػػػػػا    عن 

   

 :(6يال ضا
ناؿ ىذا المكضع لدػ ايف سكار أىم ًة ثاصة  كرتض  ذلؾ مف تكرار ذكره لو في أك ر 

إحػدػ عشػرة  مػرًة  كذلػؾ عمػى النحػك  ذكػر ذلػؾ المكضػعمف مكضعأل مػف مكاضػع قصػائده  حيػث 
 التالي:

 :(7يفي معرض حدي و عف المحيكبة   قكؿ

                                                           

 .(149صي ديكاف ايف سكار( (1
 .159صالمرجع الساي   ( (2
 .196  صنفسو( المرجع (3
 .569( المرجع نفسو  ص(4
 .333( المرجع نفسو  ص(5
ا  بضـ  الييف  كتشديد الضاد المعجمتيف: ماش (6 ( اليضا: أرض في د ار ينى بكر  ككانت ليـ ييا كقعة. كغض 

 (.2/996ينى عامر يف ر  عة. ينظر  الحنيمي  مراصد االطالع عمى أسماش األمكنة كالبقاع يجل
 (.111( ديكاف ايف سكار يص(7
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ـ  عيشػػػػػيا  ومػػػػػا م ط ف ػػػػػل  أدمػػػػػاء أنعػػػػػ

ث جاث يػػػػػػا وث مام يػػػػػػا    بػػػػػػذات  ال ضػػػػػػا ج 

   
 :(1يك قكؿ

 بػػػػػذ  ال ضػػػػػا ا  عصػػػػػيب ا  فظػػػػػل  ليػػػػػا يومػػػػػ

ىػػػػػػػػػا وب  ام يػػػػػػػػػا   داد   طػػػػػػػػػويت  بػػػػػػػػػو  ت ر 

   
 :(2يكمنو قكلو

ػػػػػػػػدا  وبال ضػػػػػػػػا حيػػػػػػػػث  تصػػػػػػػػوؿ  الع 

 بيػػػػػػػت  ل م يمػػػػػػػى مػػػػػػػا إ ليػػػػػػػو وصػػػػػػػوؿ    

   
 :(3يككذلؾ قكلو

ػػػػػدطػػػػػوا عػػػػػف ا ػػػػػب   م جت ي  ػػػػػر  الح  ػػػػػب  س  ك   ا  لر 
ػػػػػر ه     ػػػػػر  جيػػػػػراف  ال ضػػػػػا ن ش  ػػػػػذ  سػػػػػرا نش   فم 

   
 :(4يكفي حدي و لمحيكبو  متيزاًل  قكؿ

 جػػػػػػػػػزت واد  ال ضػػػػػػػػػػا فأخجمػػػػػػػػػػت بالقػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػة  أغصػػػػػػػػػػان و وبػػػػػػػػػػالم ح      ػػػػػػػػػػو  م  ين   ع 

   
 :(5يكفي مكضع ا ثبار إذ  قكؿ

 ميعػػػػػػاد  شػػػػػػوقي أف يمػػػػػػوح  عمػػػػػػى ال  ضػػػػػػا

ـ      بػػػػػػػػػػػرؽ  وأف  يسػػػػػػػػػػػر  إ ل ػػػػػػػػػػػي  نسػػػػػػػػػػػي

   
 :(6ي قكؿف  لو حدي و عف زرارة محيكبو   صذ يـك زرارتوكفي معرض 

ت  بػػػػػػو  سػػػػػػرا فأضػػػػػػاء  الميػػػػػػل  حت ػػػػػػى اى ت ػػػػػػد 

مػػػػػػػػا     ػػػػػػػػت ى م تي  ػػػػػػػػد   ركائػػػػػػػػب  ش   بعػػػػػػػػد  م نج 

   
 صػػػػػػريع  قػػػػػػد طػػػػػػوا طػػػػػػوؿ  ى جػػػػػػر هب يػػػػػػوـ  

مػػػػػػػػر  ال ضػػػػػػػػا الم ت وق  ػػػػػػػػد      حشػػػػػػػػاه عمػػػػػػػػى ج 

   
 :(7يحيث  قكؿككذلؾ يكرده في معرض ثطابو ا نس كالحيكاف كالجماد  

 إ ف جئػػػػػػػت واد  ال ضػػػػػػػا ا  يػػػػػػػا راكبػػػػػػػ

 فسػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػو ذاؾ ال ػػػػػػػػػزاؿ الرييػػػػػػػػػب    

   
 :(8ي قكؿو

                                                           

 .(111صديكاف ايف سكار ي( (1
 .119صالمرجع الساي   ( (2
 .159  صنفسو( المرجع (3
 .235( المرجع نفسو  ص(4
 .318( المرجع نفسو  ص(5
 .334( المرجع نفسو  ص(6
 .385( المرجع نفسو  ص(7
 .391( المرجع نفسو  ص(8
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 يػػػػػا ظبػػػػػاء البػػػػػاف  مػػػػػف ذات  ال  ضػػػػػا

ػػػػػػػخر     ػػػػػػػجاىادعػػػػػػػوة  يسػػػػػػػتبك ل  الص   ش 

   
 :(1يأ ضًا قكلو

ػػػػػي   بػػػػػذ  ال ضػػػػػا ػػػػػع  الوجنػػػػػاء  ح   يػػػػػا م وض 

قا   ػػػػػػػت  م شػػػػػػػر  يػػػػػػػب  إذا عرض  ػػػػػػػي الع ر   عن 

   
 

 :(2يكفي معرض دعائو  قكؿ
ػػػػػف ذلػػػػػؾ الجػػػػػو   بال  ضػػػػػا ػػػػػا الحيػػػػػا م   وحي 

ػػػػػػػػػػػد  أحبػػػػػػػػػػػابي ودار  غرامػػػػػػػػػػػي    معاى 

   
 :حي عامر

حدي و عف المحيكبة ككصفو إ اىا   ذكر ايف سكار ىذا المكضع مرًة كاحدة  كذلؾ في
 :(3يإذ  قكؿ

ػػػػػي   عػػػػػام ر   ػػػػػف ح   وفػػػػػي الك م ػػػػػة  الحمػػػػػراء  م 

جػػػػػػػاب     ػػػػػػػيوؼ  ح   م يػػػػػػػاة  ليػػػػػػػا بػػػػػػػيض  السُّ

   
 :(4ينعماف
 :(5يذكره ايف سكار أر ع مراتأل في ديكانو  مف ذلؾ قكلو        

نػػػػػػػػي جػػػػػػػػاء  وغ ر   فقػػػػػػػػد  بمػػػػػػػػر  النػػػػػػػػاس  الر 

ػػػػػػػاف  وعػػػػػػػد     ػػػػػػػراب  ب ن ع م  ب  وىػػػػػػػو س  ػػػػػػػر   الس  

   
 :(6يكفي حدي و عف ليمى  قكؿ

 وة نػػػػػػػػػار  ليمػػػػػػػػػى دوف  ن عمػػػػػػػػػاف تعتمػػػػػػػػػي

 بقطػػػػػػػع مػػػػػػػف الم يػػػػػػػل  الػػػػػػػدجوجي   لمصػػػػػػػب     

   
 :(7يك قكؿ
ضػػػػػػػع  شػػػػػػػادنو  ؿ  أدمػػػػػػػاء  ت ر  ػػػػػػػز   ا  مػػػػػػػا م   

 صػػػػػػػػفا ليمػػػػػػػػا روض  بن عمػػػػػػػػاف  م عشػػػػػػػػب    

   
                                                           

 .(571صديكاف ايف سكار ي( (1
 .471صالمرجع الساي   ( (2
 .338  صنفسو( المرجع (3
( نعماف: كادأل  سكنو ينك عمرك يف الحارث ييف أدناه كمكة نصذ ليمة  بو جيأ  قاؿ لو المدراش ينعماف مف (4

ة. ينظر  الحنيمي  مراصد جباؿ ىذيأ كأجباليا األصدار  كىى صدكر  الكادؼ الذؼ يجيش منيا العسأ إلى مك 
 (.3/1379االطالع عمى أسماش األمكنة كالبقاع يج

 (.338( ديكاف ايف سكار  يص(5
 .680( المرجع الساي   ص(6
 .386( المرجع نفسو  ص(7
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 :(1ينراه  قكؿ لمحبو كفي معرض تشكقو كحنينو
ػػػػػػػػػفُّ  ػػػػػػػػػرام ياأح  ػػػػػػػػػب  ض   ل م مػػػػػػػػػع  النػػػػػػػػػار  ش 

ػػػػػػػػػد      بن عمػػػػػػػػػاف  فػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػل   األراؾ  الم ع م 

   
عدا  :(2يس 

ذكر ىذا المكضػع أر ػع  مػراتأل لػدػ ايػف سػكار  فنػراه فػي معػرض ثطابػو لند م ػو عػف 
 :(3يالمحيكبة   قكؿ

ػػػػػػػديث يا ػػػػػػػعدا أديػػػػػػػرا ح  ػػػػػػػديمي  مػػػػػػػف س   ن 

ػػػػػػػػػػػػد     ػػػػػػػػػػػػة  واح  ر  ىواىػػػػػػػػػػػػا والم دام  ك   فػػػػػػػػػػػػذ 

   
 :(4يكقكلو كذلؾ   

ػػػػػػػعدا أريحػػػػػػػا ركػػػػػػػائبي  نػػػػػػػديمي  مػػػػػػػف س 

ػػػػػػػف  أف  ت ػػػػػػػروح  وت  ت ػػػػػػػد    ػػػػػػػت  م  ن   فقػػػػػػػد أ م 

   
 :(5يبقكلو ايف سكار   يذكره- عز كجأ - كفي معرض ثطابو المكلى 

جػػػػػػػػود   جمػػػػػػػػال ك ـ  فأ شػػػػػػػػيدت موني فػػػػػػػػي و 

ػػػػػػل     م  م مػػػػػػت  ج  ػػػػػػعدا وة ج  ت  س  ػػػػػػع د   فمػػػػػػا س 

   
 : (6يكفي مكضعأل آثر نجده  قكؿ

ػػػػػػػف أرض  ن جػػػػػػػد   ػػػػػػػبا م  ػػػػػػػرا ن شػػػػػػػر  الص   س 

ػػػػػػػػد     ج  ػػػػػػػػوؽ  وو  ػػػػػػػػل  ذ  ش  ػػػػػػػػكر  ك   فأس 

   
ػػػػػػػػػػع دا ػػػػػػػػػػف أطػػػػػػػػػػتؿ  س  ؽ  م  ػػػػػػػػػػر   وةح  الب 

ػػػػػػػػػعد    ـ  س  وا ر  ب ػػػػػػػػد   فػػػػػػػػأيقف  خػػػػػػػػػاط 

   
 :(7يالم  وا 

 :(8يمثاطبًا محيك تو ايف سكار ىذا المكضع في ديكانو  الث  عشرة  مرًة  كمنو قكلو ذكر

                                                           

 .(91صديكاف ايف سكار ي( (1
ينظر  اليركؼ  ا شارات إلى معرفة الزرارات  ( ُسعدػ: قييمة مف القبائأ التي تسكف كادؼ حضرمكت.(2

 (.83يص
 (.152( ديكاف ايف سكار  يص(3
 .88( المرجع الساي   ص(4
 .237( المرجع نفسو  ص(5
 .348( المرجع نفسو  ص(6
( المكػ: كىك كادأل مف أكد ة ينى سم ـ  بو كقعة لمعرب. ينظر  الحنيمي  مراصد االطالع عمى أسماش األمكنة (7

 (.3/1209يج كالبقاع
 (.585( ديكاف ايف سكار يص(8



195 
 

 بمنعػػػػػرج  الم  ػػػػػوا حػػػػػبس  لػػػػػوةؾ لػػػػػـ أ  

ػػػػػػػػػػو  أ ناشػػػػػػػػػػد  دارس  األطػػػػػػػػػػتؿ  ن    ض 

   
 :(1يكقكلو مثاطبًا صاحي و

ػػػػػػر ا عمػػػػػػى حػػػػػػي   بم نع ػػػػػػر ج  الم  ػػػػػػوا   وم 

ػػػػػػد    ع  ػػػػػػريـ أ ة اب  ػػػػػػزةف الص   وقػػػػػػوة ل   

   
 :(2يكفي إفصاحو عف مشاعره تجاه محيكبو نجده  قكؿ

ػػػػػرام يا ػػػػػدر  ض  ػػػػػز ع  الم  ػػػػػوا نػػػػػار  ب ص   ب ج 

ػػػػػػػػػر   خيام يػػػػػػػػػا وحم ػػػػػػػػػة  غيػػػػػػػػػراف      ب س 

   
أـل جمعتيما رًا إ اىا بأ ا  :(3يكفي مثاطيتو لمحيك تو مذك 

ع ػػػػػػػػر ج  الم  ػػػػػػػػوا   ة ت ػػػػػػػػن س ل يم ت نػػػػػػػػا ب م ن 

ػػػػػػديؾ و سػػػػػػاد    ػػػػػػط جعت  ومػػػػػػف ي   وقػػػػػػد  اض 

   
 :(4يك قكؿ عف أحيتو

نػػػػػػػػاز ل يـ ب م نعػػػػػػػػر  ػػػػػػػػوا م   ج  الم  ػػػػػػػػوا جف 

ىػػػػػػػػػا األجفػػػػػػػػػاف     قاد  ػػػػػػػػػت  ل ذيػػػػػػػػػذ  ر   فجف 

   
 :(5يالبانة

و قكلػالجية ال منػى منػو ب ذكر ايف سكار ىذا المكضع مرتيف في ديكانو  إحداىا  حدد ف و
 :(6يفي حدي و لمحيك تو

 ط م ػػػػػػػػػػػل  مواعيػػػػػػػػػػػد  الو صػػػػػػػػػػػاؿ  لنػػػػػػػػػػػا

ـ     منػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػأيمف بانػػػػػػػػػػػػة  الع م ػػػػػػػػػػػػ

   
 :(7يايثر يكرده في معرض كصفو لمحيك تو قائالً ك 

يػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػت  معاطف   غػػػػػػػػػػػػػػػػادة  ماس 

ـ    ت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فحك 

   
 

                                                           

 .(88صديكاف ايف سكار ي( (1
 .109صالمرجع الساي   ( (2
 .194  صنفسو( المرجع (3
 .455( المرجع نفسو  ص(4
( البانة: كىك مكضع  قع  ميف طرر  المصعد مف الككفة عمى ميأ مف أف ع ة كأفاع ة. ينظر  شياب الديف (5

 (.1/332الحمكؼ  معجـ اليمداف يج
 (.164( ديكاف ايف سكار يص(6
 .581( المرجع الساي   ص(7



196 
 

 نجد:
ػػ لقػػد حظػػي ىػػذا االسػػـ لػػدػ ايػػف سػػكار بعنا ػػةأل  ديكانػػو  حيػػث ذكػػره فػػي  فػػي قصػػائدِّ  ةأل ثاص 

 :(1يكقكلو في معرض السؤاؿ منيا ما جاش  ال ة عشر مكضعًا  
ـ  الفػػػػػػرد   ـ  مػػػػػػف الع م ػػػػػػ ػػػػػػبا عمػػػػػػ  أعنػػػػػػد الص 

 فتػػػػػورد م سػػػػػراىا األحاديػػػػػث  مػػػػػف نجػػػػػد    

   
 :(2يقكلو  كفي معرض الكصذكمنيا ما أتى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    وطي ب ت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  نجدي 

 نشػػػػػػػػػر ا طي بػػػػػػػػػا تحمػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػف طيبػػػػػػػػػة    

   
 :(3يكقكلو

ػػػػػػػػة   من   وت بػػػػػػػػدو ليػػػػػػػػا بػػػػػػػػال ور  خضػػػػػػػػراء  د 

ى ل  عػػػػػػف م رعػػػػػػى  ب ن جػػػػػػد  ومػػػػػػور د      ف ت ػػػػػػذ 

   
 :(4ي قكؿك 

ػػػػػػػف أرض  ن جػػػػػػػد   ػػػػػػػبا م  ػػػػػػػرا ن شػػػػػػػر  الص   س 

ػػػػػػػػػػد     ج  ػػػػػػػػػػوؽ  وو  ػػػػػػػػػػل  ذ  ش  ػػػػػػػػػػكر  ك   فأس 

   
 :(5يعف نفسو قكلوكذلؾ 
رت يػػػػػػػػػػػػػػػػا ب ط ويم ػػػػػػػػػػػػػػػػع  إ ذا  ك   ل بػػػػػػػػػػػػػػػػت  أذ 

يا وعرار ىػػػػػػػػػا   (6يونجػػػػػػػػػد  تبػػػػػػػػػد ا شػػػػػػػػػيح 
 

   
 :(7يمنو أ ضاً ك 

 وبالتمعػػػػػػػػػػػػات  مػػػػػػػػػػػػف نجػػػػػػػػػػػػد  فريػػػػػػػػػػػػ   

مػػػػػػػػاة  لػػػػػػػػػيس فػػػػػػػػػييـ مػػػػػػػػػف ف ػػػػػػػػػروؽ      ح 

   
 :(8يمض فًا إل و  اش النسب  حيث  قكؿايف سكار اسـ نجدأل  كأح انًا  ستثدـ

ػػػػػديؾ  مػػػػػف كػػػػػل   غ صػػػػػف  مػػػػػاس  نػػػػػاظر ه  أف 

ر هومػػػػػػف غػػػػػػزاؿ     مػػػػػػى الن جػػػػػػد     نػػػػػػاظ   الح 

   
 

                                                           

 .(569صديكاف ايف سكار ي( (1
 .128  صالساي ( المرجع (2
 .335( المرجع نفسو  ص(3
 .348( المرجع نفسو  ص(4
 .356( المرجع نفسو  ص(5

نباتات ذك رائحة طيبة. (   ش حيا كعرارىا: 3/218لييت: تعيت. ينظر  معجـ المية العر  ة المعاصرة يج(6) 
 (.2/592(  يج1/502ينظر  المعجـ الكس ط يج

 (.413( ديكاف ايف سكار يص(7
 .368( المرجع الساي   ص(8
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 :(1يكقكلو كذلؾ مثاطبًا محيك تو
بػػػػػػػا    مػػػػػػػا إ ف  بػػػػػػػدا البػػػػػػػارؽ  الن جػػػػػػػد ُّ م مت ي 

ر  ب رقػػػػػػػػػػػا     ػػػػػػػػػػف ثنايػػػػػػػػػػػاؾ   إ ة  تػػػػػػػػػػذك   م 

   
 :(2يكقكلو

ػػػػػػػػػة   ت  لنفحػػػػػػػػػة  نجدي  ػػػػػػػػػب و  ػػػػػػػػػا ص  ل م   و 

ػػػػػػػماؿ     ػػػػػػػاؾ  ريػػػػػػػ   ش   أىػػػػػػػدا بيػػػػػػػا ري 

   
 :(3يلألحب ة يرراض الحزف  فنراه  قكؿحاؿ شكقو التشي و  إذ  شب و تحي تو في معرض ك 

يػػػػػا ف  ت يػػػػػد  أريج  ػػػػػز  يػػػػػاض  الح  نشػػػػػر  ر   ك 

ػػػػػبا نجػػػػػد     ـ  ص  بػػػػػاب  الظ ػػػػػت م  ؽ  ج   وقػػػػػد ر 

   
 :(4ي قكؿ -عز كجأ  -كفي مثاطيتو المكلى 

ـ  وعػػػػػػفأ   يػػػػػػار ك   كنػػػػػػي ب ن جػػػػػػد  عػػػػػػف د 

ػػػػػػػػػػػػعاد     ينػػػػػػػػػػػػب  وس   ذاؾ الجمػػػػػػػػػػػػاؿ  ب ز 

   
 :(5يحادؼ الركب ك قكؿ مثاطباً 

 حنانيػػػػػػؾ بػػػػػػي يػػػػػػا أيُّيػػػػػػا الحػػػػػػاد  رفقػػػػػػا  

 وانػػػػػزؿ بنجػػػػػد  متػػػػػى مػػػػػا رمػػػػػت  إيجػػػػػاد   

   
 :(6يمثاطبًا صد ق و كذلؾ قكلو

يقػػػػػػػػػػػػا    سػػػػػػػػػػػػرا ب ن جػػػػػػػػػػػػد   سػػػػػػػػػػػػت ب ر 

 عػػػػػػػف ظ ع ػػػػػػػف  الحػػػػػػػي   أيػػػػػػػف سػػػػػػػاروا  

   

 :(7يالرقمتاف
ذكر ايف سكار ىذا المكضع مػرًة كاحػدًة فػي ديكانػو  كذلػؾ فػي معػرض حدي ػو عػف أحيتػو 

 :(8يإذ  قكؿ

                                                           

 .(390صديكاف ايف سكار ي( (1
 .585  صالساي ( المرجع (2
 .435( المرجع نفسو  ص(3
 .493( المرجع نفسو  ص(4
 .688( المرجع نفسو  ص(5
 .453ص( المرجع نفسو  (6
( الرقمتاف: قررتاف ييف البصرة كالنباج بعد ماك ة تمقاش البصرة كبعد حفر أيي مكسى تمقاش النباج  كىما عمى (7

 (.3/58شفير الكادؼ  كىما منزؿ مالؾ يف الررب المازني. ينظر  شياب الديف الحمكؼ  معجـ اليمداف  يج
 (.310( ديكاف ايف سكار يص(8
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مُّػػػػػوا ف ػػػػػ اد   فمػػػػػا ت ػػػػػذكي صػػػػػباب ت يـ  ح 

ق م تي ف  ليػػػػػػػػػػػػـ دار  وأطػػػػػػػػػػػػتؿ      بػػػػػػػػػػػػالر 

   
التػي استحضػرىا ك   عمى العصر الجاىمي الدال ةِّ أليرز المكاضع كبعد القراشة السابقة ىذا 
ديكانو   ضع الباحث جدكاًل إحصػائ ًا ييػيف مػف ثاللػو عػدد مػرات ذكػر ايػف قصائد ايف سكار في 
 في قصائد ديكانو  كذلؾ عمى النحك التالي:يا من مكضعأل سكار لكأ 

 

 القصائد التي ورد فييا أرقاـ عدد وروده في قصائد الديواف اسـ الموضع مسمسل

 497-344-230-53 5 ـ  م  س   0

 498-484 2 تم ـ 7

 498 1 ال ن  ة كالقصر 6

 256-136-41-5 4 ُسعدػ 3

 740-305-247-5 4 نعماف 5

 338 1 حي عامر 3

-85-39-17-7-5 13 المكػ  6
131-229-318-376-
466-486-501-733 

 497-53 2 البانة  1

-265-256-245-17 13 نجد 9
285-310-332-435-
373-415-484-501-

750 

 218 1 الرقمتاف 00
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 القصائد التي ورد فييا أرقاـ عدد وروده في قصائد الديواف اسـ الموضع مسمسل

-244-88-48-17-7 8 العقي  00
332-409-483 

-226-135-49-11-7 11 اليضا 07
244-247-279-304-

312-391-485 
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 :مواضع مف بيئة الشاعر-6
 - لػػـ  ك ػػر ايػػف سػػكار فػػي قصػػائد ديكانػػو مػػف ذكػػر األمػػاكف المح طػػة بػػو كبعصػػره  إنمػػا

ىك ق مة ذلػؾ المكضػع  مكضعأل  كاف المق اس كالف صأ لد و في ذكره ألؼ   - ككما  الحع الباحث
المكتسػػػبة مػػػف منزلػػػة كقػػػدر أحبابػػػو الػػػذيف  ق مػػػكف ف ػػػو  ك ػػػذلؾ فيػػػك لػػػـ يػػػكرد فػػػي قصػػػائده أسػػػماش 

أـل مقػاؿ(  فنػراه مػ اًل  يلكػأ   ميػدأالمكاضع بشكأأل اعتباطي أك عشكائي  إنما سار في ذلؾ عمى  مقػا
ذكر أسػماش المنػاط  التػي يػحينما  مدح شثصًا عزرزًا عم و يذكر مكانو الػذؼ  قػ ـ ف ػو  كمػا نػراه 

ال   محفكظػػػة باق ػػػةجمعتػػػو بأحيتػػػو كرفقتػػػو  كالتػػػي تسػػػتح  الػػػذكر ككنيػػػا تحمػػػأ يػػػذكرىا ذكررػػػات 
 النس اف.  اتُ تطكريا صفح  

 :(1يحوراف
فػي معػػرض  - مػ الً  –استحضػر ايػف سػكار ىػذا االسػـ فػي قصػػائده أك ػر مػف مػرة  فنػراه 

 :(2ي قكؿ داع ًا لد اره بالسق ا الحرررؼ مدحو لشيثو العزرز عمى قمبو الشيخ عمي 
ورانػػػػػػا يار  عمػػػػػػى عميػػػػػػاء ح  ى الػػػػػػد   ػػػػػػق   س 

ػػػػػػػػػػكابم سػػػػػػػػػػتيزـ  ال    وت يتانػػػػػػػػػػا ا  ر عػػػػػػػػػػد  ت س 

   
ػػػػػػػحاب  يػػػػػػػدا    وكيػػػػػػػ   أ حمػػػػػػػد  فييػػػػػػػا لمس 

ـ  أىػػػػػػػػػل  األرض  إ حسػػػػػػػػػانا   ن يػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػ  وم ز 

   
يػػػػػػد  عمػػػػػػى فػػػػػػنف  اؿ  وطػػػػػػائر المػػػػػػدح غر 

ػػػػػػػػػػػػورد أشػػػػػػػػػػػػجان    وألحانػػػػػػػػػػػػا ا  عميػػػػػػػػػػػػاء  ي 

   
ػػػػػػػػػار  بالع ميػػػػػػػػػاء  م ضػػػػػػػػػرمة    ولمق ػػػػػػػػػرا الن 

 ي عشػػػػػو إ لػػػػػى ضػػػػػوئيا مػػػػػف جػػػػػاء غرثانػػػػػا  

   
 :(3ي ستحضره كذلؾ في مثاطيتو لصاحبو إذ  قكؿك 

ػػػػػيأيػػػػػا  ب  مػػػػػف كػػػػػاف  ماض  ػػػػػد  بي والن   ا  صػػػػػاح 
ػػػػػػد     ن  ػػػػػػد   الم ي  ح  ػػػػػػو ي مضػػػػػػي ك   عمػػػػػػى ع زم 

   
 أل سػػػػػػػػت  ت ػػػػػػػػرا نػػػػػػػػار ا بحػػػػػػػػوراف  أ ضػػػػػػػػر م ت  

ػػػػػػػبُّ ل ظاىػػػػػػػا     خيػػػػػػػر  موق ػػػػػػػد   ا  م وق ػػػػػػػدي ش 

   

                                                           

كراف أ ضًا مف أعماؿ دمش   كمدينتيا بصرػ  تسير في صحراش حكراف عشرة فراسخ ( حكراف: جيأ بالشاـ  كح(1
في منازؿ كمزارع حتى تصأ إلى مدينة بصرػ  كىي مدينة حكراف  كفي شرقي ىذه المدينة بحيرة فييا تجتمع 
م اه دمش  كتسير منيا في صحراش كرماؿ مقدار ثمسة عشر فرسثًا فتدثأ دمش . ينظر  الحميرؼ  

 (.206ض المعطار في ثير األقطار يصالرك 
 (. 564( ديكاف ايف سكار يص(2
 .334( المرجع الساي   ص(3
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 قكؿ ُممم ِّحًا إلى مكضع حكراف كمنزلتو لد وك 
 :(1ي
ض  بعػػػػػػػػدىا ـ  أر   ودار  عمػػػػػػػى العميػػػػػػػاء  لػػػػػػػ

 ب ػػػػػػػػػػػدار  ولػػػػػػػػػػػيتت  تول ػػػػػػػػػػػت  قصػػػػػػػػػػػار ىا  

   
 :(2يافالنيري

ا أتػػى فػػي معػػرض حدي ػػو عػػف مذكػػر ايػػف سػػكار ىػػذا المكضػػع فػػي ديكانػػو مػػرتيف  إحػػداى
جمعتو بأحيتو في ذلؾ المكضػع  كبالتحديػد فػي جنػةأل كاقعػةأل ف ػو  داع ػًا بالسػق ا ليػا   أكقاتأل سعيدةأل 

 :(3يإذ  قكؿ
 سػػػػػػػػػقى جنػػػػػػػػػة  بػػػػػػػػػالن يري ي ف  غصػػػػػػػػػون يا

 وأزىػػػػػػػػػػػار  ال  صػػػػػػػػػػػوف  خػػػػػػػػػػػدود   قػػػػػػػػػػػدود    

   
وح  فييػػػػػػػا عػػػػػػػرائس    كػػػػػػػأن ي بطيػػػػػػػر الػػػػػػػد 

ـ  عقػػػػػػػػػود     ر   الن ظػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدُّ  ليػػػػػػػػػف  م 

   
نػػػػػػػػا بيػػػػػػػػا فانحػػػػػػػػل  عقػػػػػػػػد   نػػػػػػػػاحم م   ىموم 

ت  إ ليػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػالوداد  عقػػػػػػػػػػػػود     ػػػػػػػػػػػػد   وش 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػة    ودارت  عمينػػػػػػػػػػػػػػػػػا خمػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  أدبي 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاكرة  كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات يا ونشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد    

   
أـل جمعتػو كاألحبػة فػي كادأل  قػع فػي ذلػؾ  أما المكضع ال اني فقد أتى ضمف حدي ػو عػف أ ػا

 :(4يالمكضع  فنراه  قكؿ داع ًا بالسق ا لمعصر الذؼ جمعو ييـ
ي ػػػػػػػق   ل عصػػػػػػػر  قػػػػػػػد مضػػػػػػػى ب و صػػػػػػػال ك ـ ا  س 

ضػػػػػػت  أوقات ػػػػػػو    مػػػػػػا كػػػػػػاف أسػػػػػػرع  مػػػػػػا انق 

   
م  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ييف  وظ   أيػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ واد  الن يػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

ب رات ػػػػػػػػو   ت  ب ػػػػػػػػو ح  ػػػػػػػػر  وض  قػػػػػػػػد ن ش   والػػػػػػػػر 

   
 

  

                                                           

 (.357( ديكاف ايف سكار يص(1
( النيرب: محمة تمي الر كة مف جية دمش   عمى سف  قاسيكف  ك قاؿ أ ضًا النير اف  أؼ يالنيرب األعمى(  كىك (2

النيرب األسفأ(  كىك البساتيف الكاقعة ييف نيرؼ  كرػ ك ردػ مما البساتيف الكاقعة ييف نيرؼ  كرػ كرزرد  كي
يمي الر كة مف مدثأ مدينة دمش  الير ي. ينظر  دمحم يف مصطفى ايف الراعي  اليرؽ المتأل  في محاسف 

 (.٣١٧جم   تحقي  دمحم أديب الجادر  مطيكعات مجمع المية العر  ة يدمش  يص
 (.357( ديكاف ايف سكار يص(3
 . 419لمرجع الساي   ص( ا(4
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الم ر اف
 :(1ي

   إذ  قكؿ: مدحو لزائرهذكره ايف سكار في ديكانو مرًة كاحدًة فقط  أتت في معرض 
يػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػزار ه ا  يػػػػػػػػػػا زائػػػػػػػػػػر   أحيػػػػػػػػػػا ب ط 

ػػػػػػػػػت  اليجػػػػػػػػػراف     ي   ػػػػػػػػػف  غيػػػػػػػػػر  و عػػػػػػػػػد  م   م 

   
ػػػػػػػت  عنػػػػػػػد  األصػػػػػػػيل  كمػػػػػػػا بػػػػػػػدا  وم واص 

ػػػػػػػػر اف     ػػػػػػػػع دة  الم   بػػػػػػػػدر  الػػػػػػػػدُّجى فػػػػػػػػي ص 

   
مػػػػػػػػػ   ذاب ػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػؾ  كػػػػػػػػػلُّ ر  ػػػػػػػػػد  قوام   يف 

ػػػػػػػػػػػزةف      وت قػػػػػػػػػػػي لحاظ ػػػػػػػػػػػؾ  أ عػػػػػػػػػػػي ف  ال  

   
 :(2يقاسيوف ويزيد

يينمػػػػػػا ذكرييزرػػػػػػد( مػػػػػػرًة ذكػػػػػػر ايػػػػػػف سػػػػػػكار يقاسػػػػػػيكف(  ػػػػػػالث  مػػػػػػراتأل فػػػػػػي قصػػػػػػائده  
كاحػػػػػػػػدة  فنػػػػػػػػراه  قػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػي معػػػػػػػػرض حدي ػػػػػػػػو عػػػػػػػػف مشػػػػػػػػاعره تجػػػػػػػػاه محيكبػػػػػػػػو كقػػػػػػػػد شػػػػػػػػييو 

 :(3ي يػيقاسيكف(  كشبو نفسو يػييزرد(
 ويػػػػػػي نشػػػػػػواف مػػػػػػف خمػػػػػػر  التصػػػػػػابي

ـ  بػػػػػػػػػػػػػػو ي ميػػػػػػػػػػػػػػد     ػػػػػػػػػػػػػػر  النسػػػػػػػػػػػػػػي  إ ذا م 

   
ػػػػػػػػد  فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػواه ج  ـ  و   ي يػػػػػػػػيج  قػػػػػػػػدي

ػػػػػػػػػػػػػػوال ف و جديػػػػػػػػػػػػػػد      عػػػػػػػػػػػػػػذار  فػػػػػػػػػػػػػػي س 

   
ـ  ى جػػػػػػػػػػر ا نػػػػػػػػػػا ونػػػػػػػػػػأا و صػػػػػػػػػػاة  ثػػػػػػػػػػ  د 

اني الب عيػػػػػػػػػػػػد      ب روحػػػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػػؾ  الػػػػػػػػػػػػد 

   
 وأشػػػػػػػػػػػػػبو  قاسػػػػػػػػػػػػػيوف  لػػػػػػػػػػػػػو ف ػػػػػػػػػػػػػ اد  

فُّق ػػػػػػػػػػػػػػو يزيػػػػػػػػػػػػػػد     معي فػػػػػػػػػػػػػػي ت د   فػػػػػػػػػػػػػػد 

   
ػػػػػػػػػػػل   قمػػػػػػػػػػػب    ومعشػػػػػػػػػػػوؽ  الجمػػػػػػػػػػػاؿ  ب ك 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػدود     ب يػػػػػػػػػػػػػػػػػو  الصُّ نػػػػػػػػػػػػػػػػػى م ح   وا  ف  أف 

   
 :(4يكفي كصفو لقاسيكف نجده  قكؿ

ػػػػػػػػدور ه  الز ىػػػػػػػػر  قػػػػػػػػد حم ػػػػػػػػى ال  صػػػػػػػػوف  ب 

ػػػػػحى ن  مات ػػػػػو    والطيػػػػػر  ت طػػػػػر ب  فػػػػػي الضُّ

   
ػػػػػػػػػػػف  حم ػػػػػػػػػػػو    وب قاسػػػػػػػػػػػيوف وا  ف  قسػػػػػػػػػػػا م 

ثم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  حر ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   ب  ل قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  م   إ ر 

   

                                                           

محاضرة ألقاىا  -( الُمر اف: مكضع في سف  قاسيكف يدمش  ُ ط أُّ منو عمى الر كة كحدائقيا. ينظر  جيأ قاسيكف (1
. ينظر 943شباط سنة  12  ك1363صفر سنة  6دمحم أحمد دىماف في قاعة المجمع العممي العر ي في 

 (.https://books.rafed.net/m/?type=c_fbook&b_id=2313&page=37ي
( قاسيكف: الجيأ المطأ  عمى دمش   كرزرد: أحد فركع يردػ السبعة  مر بسف  قاسيكف. ينظر  ديكاف ايف سكار (2

 (.407يص
 (.381( ديكاف ايف سكار يص(3
 .419( المرجع الساي   ص(4

https://books.rafed.net/m/?type=c_fbook&b_id=2313&page=37
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ؾ  زائريػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػخور ه  جبػػػػػػػػػػػل  ت ضػػػػػػػػػػػاح 

ػػػػػػػػػفات و   ػػػػػػػػػ   بالحيػػػػػػػػػاة  ص   فتكػػػػػػػػػاد  توص 

   
 :(1يمفصحًا لمعشكقو عف لكعة غرامو بو كقكلو

 عنػػػػػػػد ذكػػػػػػػر ؾ  عبػػػػػػػرة  م سػػػػػػػفوحة  لػػػػػػػي 

ػػػػػػػػػػػػػػة  وزفيػػػػػػػػػػػػػػر     ـ  وأن   تػػػػػػػػػػػػػػدني ال ػػػػػػػػػػػػػػرا

   
 ف  بقاسػػػػػػػػػػيوف  أقم ػػػػػػػػػػو  أ ل ػػػػػػػػػػو   ى  وأ سػػػػػػػػػ

 أضػػػػػػحى وفػػػػػػي كػػػػػػل   الصػػػػػػخور  ف ط ػػػػػػور    

   
رؼ  :(2يوالواد  الش 

مكضػع الشػرؼ مػرًة كاحػدًة فقػط  يينمػا نجػده يػذكر الػكادؼ سػبع  عشػرة  ذكر ايف سػكار 
   فنػراه  قػكؿونفسػالييػت كفػي  كاحػدةأل  الشرؼ كالكادؼ فػي قصػيدةأل مرًة  كمف ىذه المكاضع ذكره 

 :(3يفي معرض فرحتو كسعادتو التي غمرتو يزرارة محيكبو لو
نػػػػػػػا مػػػػػػػف غيػػػػػػػر  ميعػػػػػػػاد    يػػػػػػػا زائػػػػػػػر ا زار 

ػػػػػػرؼ  األدنػػػػػػى إ لػػػػػػى الػػػػػػواد     وشػػػػػػر ؼ  الش 

   
بػػػػػػاد   بػػػػػػدأت  يػػػػػػا سػػػػػػيد  والفضػػػػػػل  ل م 

صػػػػػل  أ عيػػػػػاد    ػػػػػد  لػػػػػي بطيػػػػػب  الو   فقػػػػػد ت ع 

   
 :(4يكفي مكاضع أثرػ نراه يثاطب جيرة الكادؼ ف قكؿ

ى ػػػػػػػػـ يػػػػػػػػر ة  الػػػػػػػػواد  الػػػػػػػػذيف  أودُّ  يػػػػػػػػا ج 

داد  ذى بػػػػػػػػػػػا   ـ و   ىػػػػػػػػػػػل عائ ػػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػػنك 

   
 :(5يكرثاطب نثمة الكادؼ بقكلو

ػػػػػػقيت  مػػػػػػدامعي  أيػػػػػػا نخمػػػػػػة الػػػػػػواد  س 

 بصػػػػػػافي ظتل ػػػػػػؾ   أيرجػػػػػػع  لػػػػػػي عػػػػػػيش    

   
                                                           

 (.553ديكاف ايف سكار يص ((1
 ( الشرؼ: المكاف المرتفع  كفي دمش  شرفاف: (2
الشرؼ األدنى:  شمأ شارع النصر غر ي  سكؽ الحميد ة إلى مباني جامعة دمش   كجسر الرئ س  ك عرؼ  −أ

 أ ضًا بالشرؼ القيمي.
الشرؼ األعمى: محمة كانت في سف  جيأ قاسيكف ييف سكؽ صاركجا كصدر الباز يقرب الر كة( كتشمأ  −ب

زقاؽ الصثر يفندؽ الفصكؿ األر عة( كالطرؼ الجنك ي لشارعي أيي رمانة كالمالكي  ك عرؼ بالشرؼ 
 الشمالي.

 (.658كالكادؼ ىك الكادؼ األثضر مكقعو في الر كة. ينظر  ديكاف ايف سكار يص
 (.658( ديكاف ايف سكار يص(3
 .129( المرجع الساي   ص(4
 .390( المرجع نفسو  ص(5
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 :(1يكما نجده يثاطب ظي ة الكادؼ إذ  قكؿ
ر  روضػػػػػػػو ظبيػػػػػػػة يػػػػػػػا  الػػػػػػػواد  المنػػػػػػػو 

 فػػػػػػػديت ؾ ة حػػػػػػػ ن لنػػػػػػػا مػػػػػػػف وصػػػػػػػالؾ    

   
 :(2يكىك يثاطب كذلؾ سكاف سف  الجيأ الكاقع  ميف الكادؼ ف قكؿ

ػػػػػػف   عػػػػػػف يمػػػػػػيف الػػػػػػواد  اف  الس   سػػػػػػك 

ػػػػػاد    س  ػػػػػكـ ح  ـ  ي شػػػػػمت  بػػػػػي إ عراض  ػػػػػ  ك 

   
 :(3يكركصأ سالمو لبانة الكادؼ مع صدي أل لو مثاطبًا إ اه بقكلو

ـ  بػػػػػػػو ػػػػػػػف  أ ودا ال ػػػػػػػرا  أبمػػػػػػػر  تحيػػػػػػػة  م 

ػػػػػػػػػة  الػػػػػػػػػواد    ة  بان  ػػػػػػػػػب  وا   أىػػػػػػػػػل  الك ث ي 

   
 :(4ياح ف قكؿكنراه  شتاؽ لمكادؼ ك حف لرراض ينفسجو الكاقعة ف و حيث طيب شذاىا الفك  

ػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػواد  وروض  البنفسػػػػػػػػػج   ب   أة ح 

تػػػػػػػأر  ج   مػػػػػػػف ا  وطيػػػػػػػب  شػػػػػػػذ    ع رفػػػػػػػو  الم 

   
  قكؿ ال أىم ة لػذكر المكػاف إال يػذكر مػف لػو فػي القمػب منزلػةو كأني بايف سكار يررد أف ك 

محددة  اكتسػيت شػيرتيا مػف  كمكاف  فيك يذلؾ لـ يذكر مف عصره سكػ أسماش مكاضع معدكدةأل 
 شيرة أصحاييا الذيف ليـ شأفو ييا  فتردد عمى المساف ذكرىا  كك ر في القصائد كركدىا.

التػػػػي التػػػػي تػػػػدؿ عمػػػػى ييئػػػػة ايػػػػف سػػػػكار  ك  أليػػػػرز المكاضػػػػعكبعػػػػد القػػػػراشة السػػػػابقة ىػػػػذا 
ديكانو   ضع الباحث جدكاًل إحصائ ًا يييف مف ثاللو عدد مرات ذكر ايػف قصائد استحضرىا في 

 في قصائد ديكانو  كذلؾ عمى النحك التالي:يا من مكضعأل  سكار لكأ ِّ 

 القصائد التي ورد فييا أرقاـ عدد وروده في قصائد الديواف اسـ الموضع مسمسل

 265-245-5-3-1 5 حكراف 0

 475-339 2 النير اف  7

 91 1 الُمر اف 6

                                                           

 (.390( ديكاف ايف سكار يص(1
 .639( المرجع الساي   ص(2
 .688( المرجع نفسو  ص(3
 .314( المرجع نفسو  ص(4
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 القصائد التي ورد فييا أرقاـ عدد وروده في قصائد الديواف اسـ الموضع مسمسل

 458-339-326 3 قاسيكف  3

 326 1 يزرد 5

 709 1 الشرؼ 3

-311-221-18-17-7 17 الكادؼ األثضر 6
318-339-344-452-

455-650-709 
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 :الكائنات -ثالثا  
كا  حػػاشات شػػاعرنا ايػػف سػػكار رمػػكزًا  ذات دالالت متنكعػػة بلقػػد م  مػػت الكائنػػات المح طػػة 

فػػي إ صػالو المتمقػػي مػػا يررػػد التعييػر عنػػو فػػي قصػػائده مػف معػػافأل كأفكػػار  لػػذلؾ  ةً د  مسػػاعِّ   مثتمفػة
مػػػف االسػػتعانة بمثتمػػػذ الكائنػػات  فنػػػراه  ستحضػػر فػػػي قصػػائد ديكانػػػوي اليػػػزاؿ   أك ػػر ايػػػف سػػكار

  كالحمامة  كالظيي  كالحصاف  كالطائر  كالع س  كالمياة  كالنسر...(  كذلؾ عمى النحك األسدك 
 التالي:
 :المياة -ال زةف-ال زاؿ

حظًا رف عًا كذكرًا مرددًا لدػ ايف سكار كم أ ىذا الكائف الذؼ ذكره  آثر   كائفأل  لـ ينأ أؼُّ 
مائًة كأر ع مراتأل  تكاد ترتبط جم عيا لد و بمكاطف الحسف كالجمػاؿ كالتيػزؿ  ايف سكار في ديكانو

ككصذأل لجماؿ معشكقو في غػرض الحػب   بالمحيكبة  إضافًة إلى تضمينو في تعييراتو المثتمفة
 ا ليي لد و.

ذكػر جم ػع تمػؾ المكاضػع التػي ذكػر فييػا ايػف سػكار  ثُ الباحِّ  لف  ستط ع   ذا المقاـكفي ى
 .ياضي  المجاؿ  كلذلؾ س كتفي يذكر بعضك رتيا ك ىذا الكائف  كذلؾ نظرًا ل

 :(1ي قكؿ ايف سكار متيزاًل بمحيك تو    
 يػػػػػػػػػػػػا ميػػػػػػػػػػػػاة الحػػػػػػػػػػػػي   إ ف نظػػػػػػػػػػػػرت  

ؿ      وغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ  الحم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

   
 :(2يممدكحوكذلؾ قكلو مثاطبًا 

يػػػػػر  البػػػػػدر  المنيػػػػػر عمػػػػػى ال ػػػػػص  يػػػػػا م ع 

ػػػػػػػػػػػػػػػزةف      ف جمػػػػػػػػػػػػػػػاة  ومشػػػػػػػػػػػػػػػبو  ال  

   
مينئًا صد قًا لو ي رِّغ  مف مرضو  كاصفًا إ اه باليزاؿ قكلوك 

 :(3ي
بػػػػػػا  وغػػػػػػزاؿ  رمػػػػػػل  كػػػػػػاف فػػػػػػي شػػػػػػرؾ الظ  

ػػػػػػػػػػر اح     ػػػػػػػػػفاء  ص   فأتػػػػػػػػػاه  عفػػػػػػػػػػو  بالش  

   
 

  

                                                           

 (.88( ديكاف ايف سكار يص(1
 .559( المرجع الساي   ص(2
 .561( المرجع نفسو  ص(3
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 :(1ي - عز كجأ -ك قكؿ مثاطبًا المكلى
 الكائنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرا جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  

ـ     مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ك  ت  م ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى ر ا لج 

   
ـ  يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  وا  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ك

ـ      ر  ت   زُّلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزال ك

   
  :(2يكنراه يثاطب صد ق و بقكلو

ػػػػػػػػر ا عمػػػػػػػػى حػػػػػػػػي   بم نع ػػػػػػػػر ج  الم  ػػػػػػػػوا   م 

ػػػػػػػػد    ع  ػػػػػػػػريـ أ ة اب  ػػػػػػػػزةف الص   وقػػػػػػػػوة ل   

   
 :(3يكفي معرض كصفو لحاف الثمر  نجده  قكؿ

ت يػػػػػا  ز  ثت  عػػػػػف عجػػػػػب  حػػػػػاف  إ ذا ج  ػػػػػد   ح 

ػػػػػػػػػػد  ت ػػػػػػػػػػازؿ   رامػػػػػػػػػػا      وغزةنػػػػػػػػػػا أ س 

   
 :ظبية -الظبي

ك ػأتي يالظيػي( مػف حيػث مكانػة ذكػره لػػدػ ايػف سػكار فػي المرتبػة ال ان ػة بعػد اليػػزاؿ  إذ 
 :(4ي  منيا قكلو يثاطب المحيكبة متيزاًل ييانرػ ايف سكار يذكره ا نتيف كأر عيف مرةً 

 يػػػػػا م خجػػػػػل  الظبػػػػػي ال ريػػػػػر  بطرف ػػػػػو  

 ولعطف ػػػػػػػػو  عطػػػػػػػػ  القضػػػػػػػػيب  المػػػػػػػػائس    

   
 :(5يكاصفًا محيكبو قكلوك 

ػػػػػػبا ف  القػػػػػػد   م قت ب ػػػػػػل  الص    وأسػػػػػػمر  ل ػػػػػػد 

و     ي  ؼ  سػػػػػاج  ر  الط ػػػػػر  ـ  السػػػػػجايا سػػػػػاح   كػػػػػري

   
ػػػػػػد ج  ػػػػػػي  و  ـ  الظ ب  ف ػػػػػػو ا  غػػػػػػزاؿ  ي يػػػػػػي  ب طر 

ػػػػػػو     ي  ػػػػػػف  ت ثن   س  ػػػػػػذيب  ال  صػػػػػػف  ح   وغصػػػػػػف  ي 

   
 :(6ي  قائالً  صذ ساقي الراح بوكفي معرض الكصذ كذلؾ  نجده 

ت   ـ  الزُّىػػػػػػػػػػػػػر  ى ػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػ  وت خػػػػػػػػػػػػػاؿ  األنج 

سػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػقاة  األك     كم مػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػث  السُّ

   
ػػػػػػػػػس   ػػػػػػػػػي   ن  ػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػد    سػػػػػػػػػاؽ  كظ ب   م 

ت سػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػػب  المجم ػػػػػػػػػػػس  منػػػػػػػػػػػو ي ك   تحس 

   
 :(7يكفي معرض تعجبو كدىشتو يذكره يمفع الجمع  إذ  قكؿ

                                                           

 (.653ايف سكار يص ( ديكاف(1
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ػػػػػػرب   ػػػػػػة  الس   شػػػػػػواقي إ لػػػػػػى ظ بي  بػػػػػػت  أل   ع ج 

ي ع يػػػػػػا قمبػػػػػػي   فػػػػػػي ومر   ومشػػػػػػر ع يا ط ر 

   
 :(1يك قكؿ مثاطبًا محيك تو

 يػػػػػا ظبيػػػػػة  األ نػػػػػس  قػػػػػد جػػػػػاوزت  أ شػػػػػراك ي

 طميقػػػػػػػػة  وفػػػػػػػػ اد  بعػػػػػػػػض  أسػػػػػػػػراؾ    

   
 :(2يكنرػ ايف سكار يكرده في معرض حدي و عف قمة حظو  إذ  قكؿ

ػػػػػػػػر  العػػػػػػػػو اد  لػػػػػػػػي مػػػػػػػػف غيػػػػػػػػرة    تنم 

 وغػػػػػػدا الم سػػػػػػام    بالو صػػػػػػاؿ  ب خػػػػػػيت  

   
م نػػػػػػي ػػػػػػد  الظ بػػػػػػي  ال ريػػػػػػر  وم   واستأس 

صػػػػػػػػوة   ػػػػػػػػقيو و  ػػػػػػػػف ة يػػػػػػػػزاؿ  ل عاش   م 

   
 :(3يكنجده في معرض التشي و  شبو بو ند مو بقكلو
ػػػػػػػػر   مي رخػػػػػػػػص  البنػػػػػػػاف  م ز ن  نػػػػػػػاد   وم 

ػػػػػػػػػػو     ػػػػػػػػػػو ب نديم   كػػػػػػػػػػالظ بي  لػػػػػػػػػػوة أ نس 

   
 :الميث-األشوس –ال ضنفر -األسد

  لكف  المقاي س البطشالصالبة ك يرمز إلى القكة ك  مف المعمكـ لدػ عامة الناس أف األسد
 :(4يعمى سييأ الم اؿ  قكؿ-أح اناً -لدػ شاعرنا ايف سكار مثتمفًة نكعًا ما  فنراه
نا  وليمػػػػػػة  وصػػػػػػل  بػػػػػػات  فييػػػػػػا نػػػػػػديم 

ػػػػػط وات و      غػػػػػزاؿ  تخػػػػػاؼ األ سػػػػػد  مػػػػػف س 

   
 :(5يكما نجده  قكؿ

ا  الم يػػػػػػػػث  والظ بػػػػػػػػي  ال ريػػػػػػػػر  ت سػػػػػػػػالم 

ت عػػػػػي والخػػػػػيش  عنػػػػػد  م م ػػػػػس  فػػػػػي     م ر 

   
 :(6يىذا كفي إثبار ايف سكار لنا عف ممدكحو  قكؿ
ػػػػػػػػػػػد    ل ديػػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػػت  بالر  مػػػػػػػػػػػاح  م  م 

ػػػػػػػع     ن  ػػػػػػػد  ال  ضػػػػػػػاب  م م  مػػػػػػػاه باأل س   وح 
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كنجػػػد ايػػػف سػػػكار يػػػكرد لفػػػع ياألسػػػد  كايسػػػاد  كأشػػػكس  كاليضػػػنفر(  فػػػي قصػػػيدتو التػػػي 
المسػػمميف بق ػػادة الممػػؾ الظػػاىر فػػي معػػركتيـ ضػػد التتػػار فػػي   فتثػػر فييػػا بشػػجاعة كبسػػالة جػػ ش

   :(1يق ساررة الركـ  إذ  قكؿ
ػػػػػػػػد  ي قػػػػػػػػود  األ سػػػػػػػػد  تحػػػػػػػػت  سػػػػػػػػناج      أس 

نا   ػػػػػػذ ع  ر  م   يضػػػػػػحى ل يػػػػػػا النصػػػػػػر  المػػػػػػ ز 

   
بػػػػػػػػاؿ  ت حمُّيػػػػػػػػا اؿ    قػػػػػػػػاد  الجحاف ػػػػػػػػل  كالج 

ـ  القنػػػػػػػػػا    أبطػػػػػػػػػاؿ  كا سػػػػػػػػػاد  فػػػػػػػػػي أجػػػػػػػػػ

   
ػػػػػزو  الػػػػػروـ  مػػػػف  م صػػػػػر  عمػػػػػى ل يػػػػروـ  غ 

ػػػػػػػػػػرد     نػػػػػػػػػػا ا  إ ذا مػػػػػػػػػػا حاول ػػػػػػػػػػت  ب عػػػػػػػػػػد ج   د 

   
ـ  م ت قػػػػػػػػػػػاذ ؼ  األطػػػػػػػػػػراؼ  قػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػر   ب ع ر 

ػػػػػػػذ نا    أضػػػػػػػحى عمػػػػػػػى طم ػػػػػػػب  المطال ػػػػػػػب  م 

   
ـ   واؿ   س  مثػػػػػل  بػػػػػدر  الػػػػػت  ػػػػػو   مػػػػػف كػػػػػل   أش 

ر  فػػػػػي الشػػػػػػجاعة  والسػػػػػػنا   ف  ػػػػػػن   أسػػػػػد  ال  ض 

   
 :الحصاف
حدي ػو  فػي ديكانػو  كذلػؾ فػي معػرض كاحػدةمػرةأل لػدػ ايػف سػكار سػكػ  ُيذكر الحصػافلـ 

لمسامره عف طيذ محيك تو الذؼ أر قو كأسير جفكنو  كاصفًا إ اىا بقكلو
 :(2ي

دا   ـ  م جػػػػػػػر  سػػػػػػػا  فيحػػػػػػػاء  يكفييػػػػػػػا الح 

صػػػػػػػاف  م ضػػػػػػػم را   م   أممػػػػػػػد  والح   والػػػػػػػرُّ

   
 :الحمامة

كصػػفو أتػػت المػػرة األكلػػى فػػي معػػرض   مػػرتيف فػػي ديكانػػو ذكػػر ايػػف سػػكار لفػػع يحمامػػة(
 :(3يلمحيكبو  حيث  قكؿ

دت   ػػػػػػة  غػػػػػػر  يػػػػػػ   مثػػػػػػل  الحمام  ف   وم ي 

 فػػػػػي غصػػػػػف  بػػػػػاف  مػػػػػاس  فػػػػػي أوراق ػػػػػو  

   
 :(4يقكلوأما المرة ال ان ة  فقد أكردىا ايف سكار في تشيييو مين  ًا ُيدعىي عيد العزرز(  ب

ػػػػػػػػة    وغػػػػػػػػزاؿ  رمػػػػػػػػل  إ ف  شػػػػػػػػدا فحمام 

ػػػػػػػػػػػػتؿ  أفػػػػػػػػػػػػ   ل مجمػػػػػػػػػػػػاؿ  يحػػػػػػػػػػػػوز      وى 
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 :الطائر
أـل  جاش لفع  يطائر( لدػ ايف سكار مرتبطًا بالقمب  معي ػرًا عػف مشػاعره مػف فػرحأل كحػزفأل كألػ

 :(1يمراتأل  فنجده  شبو قمبو بو  إذ  قكؿ ي  كغير ذلؾ  كقد ذكره ايف سكار في قصائد ديكانو  مانِّ 
 ويػػػػػػا قضػػػػػػيب  البػػػػػػاف  قمبػػػػػػي عمػػػػػػى

ػػػػػػػػػػػػػػػؾ  المػػػػػػػػػػػػػػػائس  كالطػػػػػػػػػػػػػػػائر      قوام 

   
 :(3ينراه  قكؿ (2يالذىيي الديف يدركفي ثطابو لصد قو 

 خم صػػػػػػػػػت  طػػػػػػػػػائر  قمبػػػػػػػػػؾ  العػػػػػػػػػاني

 تػػػػرا مػػػػف جػػػػارح  ي ػػػػدو بػػػػو ويػػػػروح    

   
 ولقػػػػػد يسػػػػػرُّ ختصػػػػػو إف كنػػػػػت  قػػػػػد

 خم صػػػػػػػػػػػػػػػت و  منػػػػػػػػػػػػػػػو وفيػػػػػػػػػػػػػػػو روح    

   
 :(4يكصفو لمنطقة يعم اش حكراف( مسقط رأس شيثو الحرررؼ   قكؿ عندك 

يػػػػػػػد  عمػػػػػػػى فػػػػػػػنف  اؿ  وطػػػػػػػائر المػػػػػػػدح غر 

ػػػػػػػػػورد أشػػػػػػػػػجان    وألحانػػػػػػػػػا ا  عميػػػػػػػػػاء  ي 

   
 :(5يمثاطبًا ممدكحو قكلوك 

ؾ  فػػػػػوؽ  غ صػػػػػني طػػػػػائر   ػػػػػدح   فشػػػػػدا ب م 

 ت صػػػػػػػ ي إ ل يػػػػػػػو الكائنػػػػػػػات  في خػػػػػػػرس    

   
 :(6يكفي تيزلو بالمحيكبة  كالتعيير عف مشاعره كأحاس سو المرىفة تجاىيا   قكؿ مثاطبًا إ اىا

ػػػػػػػػ    ي  ف  ػػػػػػػػف  م ي  ػػػػػػػػد  غ ص  نػػػػػػػػؾ الق  ػػػػػػػػؾ  م   وا  ف  ي 

مبػػػػػػي عميػػػػػػو     م مػػػػػػا مػػػػػػاس  طػػػػػػائر  فق   ك 

   
قة ألحيتوايف سكار  قكؿ  ونفسالس اؽ كفي  مفصحًا عف مشاعره المتشك 

 :(7ي
ت  نحػػػػػػػو  جنػػػػػػػاب ي ـ ػػػػػػػر   ول ػػػػػػػو  اسػػػػػػػت ط ع ت  ل ط 

ػػػػػػػػذبوح      ومتػػػػػػػػى يطيػػػػػػػػر  الطػػػػػػػػائر  الم 

   
 

                                                           

 (.417( ديكاف ايف سكار يص(1
األع اف ق. ينظر  كف ات 680( ىك يكسذ يف لؤلؤ الذىيي  يدر الديف الدمشقي الشاعر  تكفي سنة (2

 (.4/378يج
 (.33( ديكاف ايف سكار يص(3
 .61( المرجع الساي   ص(4
 .85( المرجع نفسو  ص(5
 .147( المرجع نفسو  ص(6
 .187( المرجع نفسو  ص(7
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 :(1يفي كشفو عف مشاعره ألحيتو الراحميف عنو  قكؿكذلؾ 
ػػػػػػل  طػػػػػػائر ا  فزجػػػػػرت  غ صػػػػػػف  البػػػػػاف  يحم 

ػػػػػػػػػػرا ا  بينػػػػػػػػػػ   ـ م تط ي   ػػػػػػػػػػت  ببيػػػػػػػػػػن ك  ح   ف ر 

   
 :(2يمثاطبًا أحيتو قكلوك 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال ك ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ن   أرغ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواك ـ أزى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد      وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي س 

   
ـ   ك  ح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   وطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر  ب م 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني ي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  د      فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي غ ص 

   
 :العيس

يالع س( لدػ ايف سػكار فػي ديكانػو مكانتػو التػي  سػتحقيا  فقػد ذكػره أر ػع  عشػرة   ناؿ لفعُ 
 مػػف شثصػػيتو التػػي تػػأ  رت فػػي قصػػائدىا بػػالتراث الجػػاىمي متكقعػػةو  طي ع ػػةو  مػػرًة  كىػػي نتيجػػةو 

نػراه فػي معػرض  أكالشكبأسمكب شعراش الجاىم ة كألفاظيـ التػي اسػتثدمكىا فػي شػعرىـ  فيػا نحػف 
 :(3يكصفو لمع س   قكؿ

ػػػػػػا ػػػػػػى ليػػػػػػا الحػػػػػػاد  ب سػػػػػػمع  وق ب   غن 

يػػػػػػػػػا   طاىػػػػػػػػػا ط ر  ت  العػػػػػػػػػيس  خ  ػػػػػػػػػد   فم 

   
 :(4يو ليرر  كؤكس الثمرمعرض كصففي  ك قكؿ

 وسػػػػػػنا بػػػػػػارؽ  الكػػػػػػ وس لػػػػػػدا الظ ػػػػػػل

 ي بػػػػػد  لمعػػػػػيس قصػػػػػد  السػػػػػبيل   مػػػػػاء  

   
 :(5يكفي معرض ثطابو لصاحبو   قكؿ

ػػػػػػػو يب   أم سػػػػػػػام ر  والع ػػػػػػػيش  يػػػػػػػنف    ط 

ػػػػػػراوم سػػػػػػاي ر     ػػػػػػيس  تػػػػػػنف    فػػػػػػي الب   والع 

   
 :(6يقكلوككذلؾ 

ت جػػػػػػػي ػػػػػػػؾ  العػػػػػػيس  منيػػػػػػػا أتر  ت  ي   وى ػػػػػػب  قر 

تيػػػػػػػػا  ىييػػػػػػػػات  منػػػػػػػػؾ  مزار ىػػػػػػػػا   يار   ز 

   
 

                                                           

 (.297( ديكاف ايف سكار يص(1
 .341( المرجع الساي   ص(2
 .127( المرجع نفسو  ص(3
 .267( المرجع نفسو  ص(4
 .290( المرجع نفسو  ص(5
 .357( المرجع نفسو  ص(6
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 :(1ي قكؿ في معرض حدي و عف د ار المحيكبةك 
ؿ   ـ  منػػػز   ومػػػا الوصػػػل  إ ة  الفصػػػل  عػػػف رسػػػ

قت يػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػيس  ق ػػػػػػػػػػػػر  قرار ىػػػػػػػػػػػػا    إ ذا فار 

   
 :(2يفي األحبة قكلوأ ضًا 

ػػػػػػػػػػػيـ واد ؼ  عيس  ف  الػػػػػػػػػػػر   وتيم مػػػػػػػػػػػت  حػػػػػػػػػػػز 

 فأضػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػػوار ىـ ل بنػػػػػػػػػػػػاف    

   
 :(3يمثاطبًا أحبابو قكلوك 

ػػػػػػوف أف  قػػػػػػد شػػػػػػط ت  الػػػػػػدار  وارت مػػػػػػت   ض   أت ر 

ػػػػػػيس  أقصػػػػػى غايػػػػػػة  الم ت رامػػػػػػي    ب ػػػػػي  الع 

   
 :(4ي قكؿ في معرض ا ثبار عف حالوك 

ػػػػي ت  عيسػػػػي فػػػػي الن ػػػػوا بعػػػػدما   خم ػػػػت  وأ ن ض 

ـ    حمػػػػي ظيػػػػر  أخضػػػػر ضػػػػا ػػػػيف  ر  ػػػػف الب   م 

   
دت  ك قكؿ فػي معػرض ر ائػو الممػؾ الناصػر صػالح الػديف  كاصػفًا حػاؿ الكفػكد التػي تعػك 

 :(5يزرارتو  كيذ أضحت بعد رحيمو
 وضػػػػػعوا ر حػػػػػاؿ  العػػػػػيس  مػػػػػف بعػػػػػد  الػػػػػذ 

ػػػػػػػػػػػبُّ    ػػػػػػػػػػػع   كانػػػػػػػػػػػت تخ   إ لػػػػػػػػػػػى ذ راه  وت وض 

   
  كاصػػفًا صػػباح الحجػػيج يالعػػ س( فػػي معػػرض مدحػػو النيػػي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لفػػع -كػػذلؾ–يػػكرد 
رة  إذ  فػػيالُمنيػػرة  كالُحجػػرةُ  النيػػي ملسو هيلع هللا ىلص مسػػجدِّ  منػػار ةُ  كقػػد ت ػػراشت  كحػػاؿ العػػ س  زرػػارتيـ لممدينػػة المنػػك 

 :(6ي قكؿ
ػػػػػػػػػػػػذا ذاؾ  مػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػباح  سػػػػػػػػػػػػعيد    حب 

ه م سػػػػػػػػػػػػػراىا   ػػػػػػػػػػػػػد  العػػػػػػػػػػػػػيس  عنػػػػػػػػػػػػػد   تحم 

   
 :(7يكفي معرض ثطابو لمحيكبو   قكؿ

ؽ   ػػػػػأ  ي ط ػػػػػر  ػػػػػر ا طيػػػػػ   عمػػػػػى الن   أمنػػػػػؾ  س 

ؽ     ػػػػػة  مفػػػػػر   وقػػػػػد شػػػػػاب  مػػػػػف ليػػػػػل  الثني 

   
ػػػػػػػػػو   ـ  ودون  ػػػػػػػػػما ب  مػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػى الس   ت ػػػػػػػػػأ و 

ػػػػػ      ا العػػػػػيس فييػػػػػا وت ع ن  ػػػػػد  ػػػػػو  ت ح   ميام 

   
                                                           

 (.358( ديكاف ايف سكار يص(1
 .455( المرجع الساي   ص(2
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 :(1ياألحبة بعدهمعرض مساشلتو الدار عف حاؿ في   قكؿك 
ـ   ـ  مػػػػػاذايػػػػػا دار ى ػػػػػ ي ت  عم يػػػػػؾ  الػػػػػد    در 

ـ     ػػػػػػػػػػي  يس  ػػػػػػػػػػت  ع  ػػػػػػػػػػذ  ظع ن  ػػػػػػػػػػنعوا م   ص 

   
 :(2يكفي مثاطيتو لمحيكبو  قكؿ

 ا  طتئحػػػػػ ا  عػػػػػتـ  تػػػػػرا لمبػػػػػيف  عيسػػػػػ
ـ  البػػػػػاف  والط مػػػػػ      ػػػػػا يمػػػػػ   لػػػػػي مػػػػػنك   ولم 

   
 :(3يكفي كصذ حالو الحزرف لرحيأ أحيتو  قكؿ
 صػػػػػبن يمػػػػػوـ  العػػػػػيس  فػػػػػي قطػػػػػع الفػػػػػت

ـ  وحػػػػػػػػػػادييـ     لديػػػػػػػػػػو  حنػػػػػػػػػػيف  بيػػػػػػػػػػ

   
 :سرالن  

 ليمػة دمشػ أل  لجػامع فػي معػرض كصػفو امذكر ايف سكار النسر فػي ديكانػو مػرتيف  إحػداى
 :(4يحيث  قكؿ  شعباف مف النصذ

ػػػػػف  الجػػػػػام ع  فػػػػػي ليمػػػػػة  الػػػػػف     مػػػػػا أحس 

 ن صػػػػػػػ   وقػػػػػػػد ةح  عميػػػػػػػو السػػػػػػػرور    

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  قناديم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  وأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يت  ز ى 

ػػػػػػػػدامى تػػػػػػػػػدور      كاسػػػػػػػػات  خمػػػػػػػػػر  ل من 

   
 وقػػػػػػػػػػػػػارف الن سػػػػػػػػػػػػػر  الثريػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػو

 وقابػػػػػػػػػػل البػػػػػػػػػػدر ىنػػػػػػػػػػاؾ البػػػػػػػػػػدور  

   
 :(5ي  إذ  قكؿمتشكقاً  كالمكضع ايثر جاش في معرض حدي و عف أماكف األحب ة

 كأن مػػػػػػػػػػػػػػػا يخشػػػػػػػػػػػػػػػي نسػػػػػػػػػػػػػػػرنا إ ذا

كػػػػػػػػػب  بيػػػػػػػػػف  يثريػػػػػػػػػا    لػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػرد  الر 

          

  

                                                           

 (.594( ديكاف ايف سكار يص(1
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ديكانو  قصائد استحضرىا ايف سكار في الكائنات التي  لمثتمذ كبعد القراشة السابقةىذا 
فػػي  كاحػػدأل منيػػا ضػػع الباحػػث جػػدكاًل إحصػػائ ًا ييػػيف مػػف ثاللػػو عػػدد مػػرات ذكػػر ايػػف سػػكار لكػػأ 

 قصائد ديكانو  كذلؾ عمى النحك التالي:
 القصائد التي ورد فييا أرقاـ عدد وروده في قصائد الديواف اسـ الكائف مسمسل

-476-404-345-344 5 األسد 0
495 

 502-495 2 اليضنفر 7

 495 1 األشكس 6

-25-13-9-5-4-2 104 اليزالف-اليزالة-اليزاؿ 3
27-33-38-39-45-
46-48-58-77-82-
97-98-106-123-
134-151-165-167-
170-174-184-193-
202-205-213-219-
240-261-268-277-
283-285-297-299-
304-315-317-341-
351-400-404-487-
409-426-438-448-
451-453-467-476-
489-498-544-623-
694-730-683-746 
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 القصائد التي ورد فييا أرقاـ وروده في قصائد الديوافعدد  اسـ الكائف مسمسل

-352-287-247-112 8 المياة 5
453-468-625-742 

 277-276 2 الحمامة 3

-16-15-13-9-7-4 42 الظي ة-الظيي 6
22-36-39-49-59-
67-72-96-111-
117-159-161-181-
217-229-257-380-
307-310-319-325-
328-338-384-392-
404-430-438-450-
492-501-505-553-

764 

 197 1 الحصاف 1

-81-60-35-33-4 12 الطائر 9
202-250-337 

 270-17 2 النسر 00

-483-39-5-4-3 11 الميث 00
490- 495-502 
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 القصائد التي ورد فييا أرقاـ عدد وروده في قصائد الديواف اسـ الكائف مسمسل

-197-170-17-5 15 الع س 07
265-376-391-428-
429-502-509-743-

773 

-483-39-5-4-3 11 الميث 06
490- 495-502 
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 ع  اب  الر   ل  ص  الف  
 البنى األسمويي ة
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الذؼ مف داللتو التشييد كالعمػارة    في أصأ المية مف الفعأ "ي ن ى" مشتق ةو "بن ى" إف كممة 
 .(1ي"ككأ ما تعم   باليناش  "فالينُي نق ض اليدـ  ينى الين اُش اليناش  ين ًا...  ك ن ات جمع الجمع

يػيف عناصػر تنتمػي لػذات المجمكعػة  لػةأل متحك   عف عالقػاتأل  فيي عبارةو   أما الين ة في االصطالح
فػي نظاميػا  طي عتػو مثتمػذ الكسػائط  تام ػةأل  ى قكانيف كمجمكعة  كما تتمت ع باسػتقالل ةأل تحتكؼ عم

أ فػػي الين ػػة ىػػي:  ثصػػائص     كتتمي ػػز فػػي عمكميػػا يػػ الثِّ (2يكالعناصػػر الثارج  ػػة التػػي قػػد تتػػدث 
 .(5ي  كالضبط الذاتي(4ي  كالتحك الت(3يالجممة

 كيػػرػ  تتقػػاطع يداثمػػو عػػدة ين ػػاتأل  لقػػراشة الػػنص الػػذؼ  عػػد ين ػػةً  اً الين ػػة أساسػػ عػػدُّ ىػػذا كتُ 
 مقدمًة شكأ النص العاـ.  صيرػ  كتتحد في عالقاتأل 

مف األسػمكب. كجػذر ىػذه الكممػة ال ال ػي ىػك:  صناعيو  مصدرو    فيياألسموييةأما عف 
ػم ب   معنػى مػػا  كػكف عمػػى  -أ ضػػاً –كف ػو  .انتػػزاع الشػيش كأثػػذه كاالسػت الش عم ػػو"ىػك : كالسػػمب س 

                                                           

 (. 115( ايف منظكر  لساف العرب يص(1
 (. 80( ينظر  جاف يي اج و  الينيك ة يص(2
نة لمين ة ككأ  فيي كاممة يذاتيا مجتمعة  كل ست (3 ( كىي التي تعي ر عف التماسؾ الداثمي لمكحدات المكك 

فيي كالثم ة الح ة تنبض بالح اة كالتجدد. ينظر  راب  يكحكش  األسمك  ات  يتشكيأ عناصرىا المتفر قة 
 (. 78الجزائر  د.ط  يص-كتحميأ الثطاب  منشكرات باجي مثتار  عن ابة

لة لمين ة  حيث ال تنتظـ في شكأأل  ايت  يأ تظأ في التحكؿ (4 ( كىي التي تظير مف ثالؿ الطي عة المتحك 
ا. ينظر  ميجاف الركرمي  سعد البازعي  دليأ الناقد األديي  إضاشة ألك ر الدكرؼ  بسيب عالقات عناصرى

مف سبعيف ت ارًا كمصطمحًا نقد ًا معاصرًا  المركز ال قافي العر ي  الدار الي ضاش  الميرب  ييركت  ليناف  
 (.  70ـ  يص2002  3ط

ة  فبعد كأ تحكؿ ( كىك الذؼ تستقر عيره الين ة في شكأأل جديد  مضيكطًة في شكأأل مثتمذ(5   لو قكانينو الثاص 
تقـك الين ة يإعادة ضبط عناصرىا في عالقات جديدة نابعة مف صم ميا كداثميا ييذا ينيم  نظاميا مف جديد 
عف مثتمذ األنظمة الثارجة  محققًا استقالليتو مف جديد. ينظر  ميجاف الركرمي  دليأ الناقد األديي  

 (.   71يص
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ككػأ طررػ  ممتػد فيػك أسػمكب بمعنػى السػطر مػف النثيػأ  " كتػأتي كممػة  (1ي"ا نساف مػف المبػاس
 .(3يكاألسمكب ىك الفف   " قاؿ: أثذ فالف في أساليب مف القكؿ  أؼ: أفانيف منو"  (2يأسمكب"

عييػر  سمكب اصطالحًا: "مظير القكؿ الػذؼ يػنجـ عػف اثت ػار كسػائأ التىذا ك قصد باأل
 .(4ي" - المتكمـ أك الكاتب -ىذه الكسائأ تحددىا طي عة كمقاصد صاحب النص

لػػو حضػػكره كاسػػتقالليتو  فنػػراه   لقػػد ينػػى ايػػف سػػكار أسػػاليبو فػػي قصػػائد ديكانػػو ينػػاًش ممي ػػزاً 
يكظذ في ين ة قصائده أسػاليب مثتمفػة  كريػدع فػي إيرادىػا ككضػعيا المقػاـ المناسػب ليػا  فكػاف 

 .الذؼ أسسو عمى قكة أساليبو التي كسـ ييا ؛ين اًش بارعًا  كفن انًا ميدعًا ماىرًا يينائو المحكـ
 كمف أيرز تمؾ األساليب لدػ ايف سكار ما يمي:  

 :أوة : التناص
 عد التناص مف المصطمحات المستحد ة  التي ظيرت بعد استفاضػة النقػاد فػي الحػديث 

بات أداًة كشف ًة صالحًة لمتعامػأ مػع الػنص القػد ـ كالجديػد  عف الينائ ة كاألسمك  ة  كىك مصطم و 
  . (5يعمى حد أل سكاش

فقػػد ظيػػرت لمتنػػاص   محػػددأل  لػػـ تتفػػ  الدراسػػات النقد ػػة العر  ػػة الحدي ػػة عمػػى مصػػطم أل ك 
الػػػنص التنػػػاص أك التناصػػػ ة أك النصكصػػػ ة أك " :م ػػػأ  لممصػػػطم  كترجمػػػاتو   عديػػػدةو  صػػػ اغاتو 

ك ػػرغـ االثػػتالؼ الظػػاىر فػػي المصػػطم  فيػػي جم عيػػا تتفػػ    (6ي"اليائػػب أك النصػػكص الميػػاجرة
 .جديد أثرػ في نصأل   كاجد نصكصأل حضكر أك ت :ىك  عمى مفيـك محدد

التنػػاص فػي مػػدػ تناغمػػو فػي ين ػػة العمػأ الشػػعرؼ  كمػدػ تمازجػػو فػػي ىػذا كتكمػػف ق مػة 
كسػػ اقاتو الميك ػػة  ك كػػكف عالقػػًا يػػذاكرة   تشػػكيأ القصػػيدة  كمػػدػ تك  فػػو لمفكػػرة المتمبسػػة بػػاألداش

                                                           

(  يج( الز يدؼ  تاج الع(1 م ب   (. 3/70ركس مف جكاىر القامكس  بابيس 
(  يج(2 م ب   (.1/471( ايف منظكر  لساف العرب  بابيس 
 . 1/471( المرجع الساي   ج(3
جراشاتو مبادئو األسمكب  عمـ ( فضأ  صالح (4  (.126يص كا 
 (.136( ينظر  عيد المطمب  دمحم  قضا ا الحدا ة عند عيد القاىر الجرجاني يص(5
 (.  75( جيكرؼ  فرراؿ  ف ض الداللة كغمكض المعنى في شعر دمحم عف في مطر يص(6
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المتمقػػي  ككع ػػو ال قػػافي  حتػػى  عمػػ  يكجدانػػو ضػػبط مػػف الترابطػػات الدالل ػػة  تتشػػكأ فػػي نسػػيجو 
 .(1يس اقات القصيدة
فػي  تكظ فػو إلػىممحكظ  حيث لجأ  ف لمتناص في قصائد ديكاف ايف سكار حضكرو لقد كا

معػػيف  إنمػػا كانػػت مصػػادر    كلػػـ  قتصػػر فػػي تكظ فػػو التنػػاص عمػػى نػػكعأل مػػف قصػػائد ديكانػػو ك يػػرأل 
التنػػاص فػػي شػػعره تنبػػع مػػف منبعػػيف رئ سػػيف  ىمػػا: المصػػادر الدين ػػة  كاألدي  ػػة  فنجػػده يكظفيػػا  

 عمى النحك التالي:
 :التناص الديني-0

كنقصػػػد بػػػو النصػػػكص الدين ػػػة الداثمػػػة فػػػي الػػػنص األصػػػمي لكاتػػػب الػػػنص عػػػف طررػػػ  
 أك إسػػػقاطأل   االقتبػػاس أك التضػػػميف  سػػكاش مػػػف القػػرآف الكػػػررـ  أك الحػػديث الشػػػررذ؛ لتػػدع ـ فكػػػرةأل 

 يمزمو النص قصده الكاتب.
 كمف أشكاؿ التناص الديني عند شاعرنا ايف سكار ما يمي:

 :مع القر ف الكريـ التناص -أوة  
 لقد كرد ىذا النكع مف التناص في شعر ايف سكار بك رة  كذلؾ عمى النحك ايتي:

 :(2يفي معرض حدي و عف الثمر نجده  قكؿ
ـ  بارق يػػػػػا راح  لػػػػػو ػػػػػف  نػػػػػوح  شػػػػػا  أف  اب 

ػػػػػػػور  ط وفانػػػػػػػا   ػػػػػػػع  الت نُّ ب   لػػػػػػػـ يخػػػػػػػش  إ ذ  ن 

   
فػي كاقعػة الطكفػاف  إذ إف قكمػو عنػدما لػـ  في ىذا الييػت   ستحضػر ايػف سػكار قصػة سػيدنا نػكحأل 

يإرساؿ الطكفاف عمييـ  كقد أعرض اينو عػف الصػعكد  - عز كجأ –يؤمنكا يدعكتو  عاقييـ و 
ػػأ الصػػعكد إلػػى جيػػأ  ظنػػًا منػػو أنػػو سػػينقذه مػػف الطكفػػاف  كذلػػؾ كاردو  ي فػػ معػػو فػػي السػػفينة  كفض 

 .(3ي﴾يَ ْعِصُمِِن ِمَن اْلَماءِ قَاَل َسَآِوي ِإََل َجَبٍل ﴿اي ة الكررمة: 
كقد استثدـ ايف سكار ىذا الجزش مف القصة؛ كي يدلأ عمى شدة تػأ ير تمػؾ الػراحي الثمػر( عمػى 

 رائييا كجذييا لو ييررقيا الالمع  حتى  كاد الرائي ليا ينسى مصائبو المممة بو.

                                                           

 (.36قراشة في الشعر العر ي المعاصر يص -( ينظر  عيد  رجاش   لية الشعر(1
 (.63( ديكاف ايف سكار يص(2

 [.   43]ىكد: (3) 
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 :(1ي قكؿ ايف سكار كفي معرض حدي و عف نفسو مثاطبًا أحيتو نجد
ػػػػػػػػ ـ  نظػػػػػػػػر  مػػػػػػػػا س  ػػػػػػػػذ  غبػػػػػػػػت   ر  نػػػػػػػػاظر ه  م 

مع  والسػػػػػػير     ـ  فيػػػػػػو الػػػػػػد  ك  ػػػػػػ  ففػػػػػػيـ ح 

   
 قػػػػػػد كػػػػػػاف  يكفيػػػػػػو ىجػػػػػػراف  الخيػػػػػػاؿ  لػػػػػػو

 لكػػػػف  قػػػػدرتـ فمػػػػـ ت بقػػػػوا ولػػػػـ تػػػػذروا  

   
  صػذ التػي  (2ي﴾ََل تُ ْبِق   َوََل تَ َررُ ﴿: القرآن ػة اي ة مع الكارد في الييت الساي  النص تداثأ فقد
ليػدلأ عمػى شػدة ضػ ـ  ؛كقد استحضر ايف سكار ذلؾ النص كقكتيا  كقدرتيا النار تعالى فييا و

 كجكر األحبة لو  إذ لـ ُيبقكا لو إثالصًا كال مكدة. 
 :(3يفي معرض مدحو لشيثو الحرررؼ  ك قكؿ ايف سكار

ل ػػػػػػػػػػػ تػػػػػػػػػػػب  المعػػػػػػػػػػػالي ـ  و   ة أرتقػػػػػػػػػػػي ر 

 وأ صػػػػػػػػػػب   كػػػػػػػػػػل  يػػػػػػػػػػوـ  فػػػػػػػػػػي م زيػػػػػػػػػػد    

   
ـ    وقػػػػػػػػػد  ويػػػػػػػػػػت  مػػػػػػػػػف ينبػػػػػػػػػػوع  عمػػػػػػػػػػ

ن ي   إ لػػػػػػػػػػػػػػػػى ركػػػػػػػػػػػػػػػػف  شػػػػػػػػػػػػػػػػديد      لػػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
ـ  وسػػػػػػػػػر   بئػػػػػػػػػر    إ لػػػػػػػػػى الن بػػػػػػػػػأ  العظػػػػػػػػػي

ا قصػػػػػػػػػػػػػر  م شػػػػػػػػػػػػػيد      م عط مػػػػػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػػػػػد 

   
حيػػػث  ظيػػػر التنػػػاص القرآنػػػي فػػػي األي ػػػات السػػػابقة فػػػي قػػػكؿ ايػػػف سػػػكار: "آكرػػػت"  كقكلػػػو: "ركػػػف 

ةً ﴿: شػػديد"  كىػػك تنػػاص مػػع قكلػػو تعػػالى عمػػى لسػػاف لػػكط  َ َْ َأن  ِِ ِمُ   ْو قُ    َأْو َآِوي ِإََل رُْك  ٍن  قَ  اَل لَ  
 .(4ي﴾َشِديدٍ 

مػػع قكلػػو  كقػػكؿ ايػػف سػػكار: "إلػػى النبػػأ العظػػ ـ"  ك "يئػػرأل معطمػػةأل"  ك "قصػػر مشػػيد"   ىػػك تنػػاصو  
ََن َع  ِن الِ  بَ  ِظ اْلَعِ    و﴿: تعػػالى ٍْ َأْنَاْ َِاَن  ا َوِن  َ  ﴿ككػػذلؾ مػػع قكلػػو:  (5ي﴾َع  و  يَ َسَا  اَءُل َفَ   يَيِّْن ِم  ْن قَ ْةيَ  
ٌْ فَ  ٍْ َوَقْصٍة َمِش دٍ ظَاِلَم ٌْ َعَاى ُعُةوِشَها َومِْئٍة ُمَعط َا  .  (6ي﴾ِهَ  َخاِوَي

كقد آكػ إل و كاستقى مف كافر   أراد ايف سكار مف ثاللو ي اف مكانة ممدكحو كمنزلتو كىك تناصو 
كشػػػدتو عمػػػى ثصػػػكمو  كنبػػػًأ عظ مػػػًا بسػػػيرتو العطػػػرة  فبػػػات ممدكحػػػو ركنػػػًا شػػػديدًا يبطشػػػوعممػػػو  

                                                           

 (. 691( ديكاف ايف سكار يص(1
 [.    28]المد ر: (2) 
 (. 71ص( ديكاف ايف سكار ي(3

 [.   80]ىكد: (4) 
 [.   2-1]النبأ: (5) 
 [.  45]الحج: (6) 
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ه المثيػػكشة مػػف ف كتشػػفكا أسػػرار  ًة حتػػى  شػػيمو طػػاليكه  كرمجػػأ إل ػػو سػػائمكه مػػك ئػػرًا  ُمعط  المحمػػكدة  
أـل     كشدة بأسأل كشجاعة.  كبحر جكدأل ككـرف ض عم

 :(1يمثاطبًا األحب ة ك قكؿ ايف سكار
ػػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػػو ا  قس  ـ  الو صػػػػػػػػػػػػػػاؿ  وا  ن   بأيػػػػػػػػػػػػػػا

ـ     ـ  لنػػػػػػػػا لػػػػػػػػو تعم مػػػػػػػػوف  عظػػػػػػػػي ػػػػػػػػ  قس 

   
ـ  بػػػػػػػػػػػػػاؽ  عمػػػػػػػػػػػػػى ى ـل يػػػػػػػػػػػػػواك   جػػػػػػػػػػػػػران ك 

ػػػػػػػػػػػػـ أبػػػػػػػػػػػػد   ك  داد  و  ـ   ا  و   ل ػػػػػػػػػػػػد   سػػػػػػػػػػػػمي

   
ـو لنا لك تعم مكف  عظػ ـُ : "حيث  ظير التناص القرآني في األي ات السابقة في قكؿ ايف سكار  " قس 

ََن َعِ  و﴿مع قكلو تعالى:  كىك تناصو  َْ تَ ْعَاُم  .(2ي﴾َوِإن ُه َلَقَاٌو َل
مػدػ نفاسػة تمػؾ األ ػاـ التػي  ي ػاف - بقسػمو الػذؼ كػرره -كقد قصد ايػف سػكار مػف ذلػؾ التنػاص 

 جمعتو كاألحبة.
 :(3يفي معرض مدح شيثو الحرررؼ مثاطبًا إ اه ك قكؿ ايف سكار

ػػػػػف أنػػػػػت  ا  الػػػػػذ  جئػػػػػت  عػػػػػرض  البيػػػػػد  م ع تس 
 وأحزانػػػػػػػػػػػػا ا  إ ليػػػػػػػػػػػػؾ  أحمػػػػػػػػػػػػل  أشػػػػػػػػػػػػواق  

   
مت  نفسػػػػػي عمػػػػػى أف  لسػػػػػت  أممػػػػػؾ  مػػػػػا  قػػػػػد 

مت  بػػػػػػػػيف يػػػػػػػػد   ن جػػػػػػػػواؾ  ق ريانػػػػػػػػا    قػػػػػػػػد 

   
اُكْو َصَدقَْ﴿ مع قكلو تعالى: في األي ات السابقة تناصال يتض  ََ َا مَ ْْيَ يََدْي ََنْ ُم   .(4ي﴾فَ َقدِّ

  فيػػك  فد ػػو يركحػػػو المرمكقػػة لد ػػػو كقػػد أراد ايػػف سػػكار مػػػف ثاللػػو ي ػػاف مكانػػػة ممدكحػػو كمنزلتػػو
 .ي وكنفسو التي ييف جن
 :(5يعمييـ مثاطبًا أحيتو كقد غمره الحزف  ك قكؿ ايف سكار

ـ   مع  نػػػػػػاظر   وحق  كػػػػػػ  مػػػػػػا قػػػػػػر ح  الػػػػػػد 

ح     ػػػػػػني لمبػػػػػػيف مػػػػػػف بعػػػػػػدكـ ق ػػػػػػر   وة مس 

   
َم قَ ْةٌح ِمثْ ُاه﴿مع قكلو تعالى:  كىك تناصو  َْ  .(6ي﴾ِإْن ََيَْاْاُ ْو قَ ْةٌح فَ َقْد َمس  اْلَق
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كغا ػة شػجكنو يرحيػأ األحب ػة عنػو   كقد أراد ايف سكار مف ثاللو التعييػر عػف مػدػ حزنػو الشػديد
د عمى مجالستيـ  فبات متشكقًا لرؤرتيـ بما أكدعكه في قمبو مف أسىً   بي اييـ عف ناظره. كقد تعك 

ثاصػػة؛ إذ  كشػػذ لنػػا عػػف فن  ػػة القصػػيدة عنػػده  كمػػا  إف لمتنػػاص عنػػد ايػػف سػػكار أىم  ػػةً 
عأ المتمق ي  ستحضر يدييتو  كشذ النقاب عف العالقة التي تر ط شعره بالنص اليائب  كىذا يج

مػف ثػالؿ ا شػارات التػي ضػم نيا ايػف سػكار شػعره  كقػد تجم ػى   لمكصكؿ إلى ىػذا الػنص اليائػب
ذلػػؾ فػػي استحضػػاره لمشثصػػ ات الدين  ػػة كالمالئػػؾ  كاألني ػػاش   ػػـ القصػػص الػػديني كتكظ فيػػا فػػي 

كقػػػ ـ   ف دالالتأل ليجعػػػأ المتمقػػػي  قػػػارف يػػػيف ىػػػذه الشثصػػػ ات مػػػع الكاقػػػع  لمػػػا تحممػػػو مػػػ ؛شػػػعره
شاراتأل    :(1يمثاطبًا محيكبو تعطي لشعره ق مًة فن  ة  فمف ذلؾ قكلو كا 

ػػػػػػ    ـ  ت ب ػػػػػػت  عمػػػػػى أس   يػػػػػا قمػػػػػػر  ل ػػػػػ

ػػػػػػػػػف و   ف  وأنػػػػػػػػػت  ي وس  ػػػػػػػػػز   يعقػػػػػػػػػوب  ح 

   
َِ اُ  ﴿ :عمى لساف  عقكب مع قكلو تعالى كىك تناصو   ََ َوامْ َ    ْي َع  ْ َوقَ اَل َا َأَس َىى َعاَ ى يَُُس 

ََ َكِ  وٌ ِمَن   .(2ي﴾اْْلُْزِن فَ ُه
فأل   عقكب  كقد قصد ايف سكار بقكلو: " وُ ي "ُحز  " يمحيكبو(  كأنت  ُيكُسُفوكما كقد قصد بقكلو: "(  نفس 

نِّوِّ  كسيبُ  يكسُفو الحزرف ليذا كأنتأؼ   .ُحز 
بأف حالو مع محيكبػو ال  - مف ثالؿ التناص الساي  -قد أراد ايف سكار إثبار المتمقيل
ػت عينػاه عم ػو مػف  - عمييمػا السػالـ -حاؿ  عقػكب مػع اينػو يكسػذ يثتمذ ك  حػيف افتقػده كاي ض 

عمييمػا – لػدػ  عقػكب تػوكمكانيكسػذ عمػى عمػك قػدر  شدة األسى كالحزف لفراقو  كىػذا ف ػو داللػةو 
عمييمػا –   األمر الذؼ أراد ايف سكار تي انو لممتمقي  كىػك أف مكانػة يكسػذ لػدػ  عقػكب-السالـ
 انة محيكبو لد و.   كمك-السالـ

  :(3يك قكؿ ايف سكار
 أكوكػػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػػا أرا أـ بػػػػػػػػػػػارؽ  سػػػػػػػػػػػار  

ػػػػػػي   وال ػػػػػػار      أـ نػػػػػػار  ليمػػػػػػى بػػػػػػذات الش  

   
مع  م نيمػػػػػر   ػػػػػيض  الػػػػػد   يػػػػػا سػػػػػعد  دمعػػػػػي ب ف 

ػػػػػػراه فيػػػػػػل  نسػػػػػػت  مػػػػػػف نػػػػػػار      كيمػػػػػػا ي 

   
 مػػػػػا كػػػػػلُّ بػػػػػرؽ  سػػػػػرا مػػػػػف نحػػػػػو كاظمػػػػػة  

ػػػػػػػػػػم ار      كػػػػػػػػػػت  وة كػػػػػػػػػػلُّ نػػػػػػػػػػار  نػػػػػػػػػػار  س 

   
                                                           

 (. 256( ديكاف ايف سكار يص(1
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َا ِإّّنِ َآَنْاُي ََنرًا﴿ :في مكسى تناص مع قكلو تعالىكىك   .(1ي﴾ِإْذ رََأى ََنرًا فَ َقاَل ِِلَْنِاِه اْمُ ُث

قو لرؤ ة محيكبو  تشكقًا بات ف ػو سػائاًل كػأ  مػف يمقػاه عػف  كقد قصد ايف سكار بو ي اف مدػ تشك 
 حاؿ ذلؾ المحيكب  متحسسًا أثباره.

  :(2يمثاطبًا محيكبو ك قكؿ ايف سكار
ر   ب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع   ق مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ب ح 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل   واد    ـ  ب ك   أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى ي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

   
ؿ   ـ  يػػػػػػػػػػػػػػػز   وصػػػػػػػػػػػػػػػفي جمالػػػػػػػػػػػػػػػؾ  لػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػل  نػػػػػػػػػػػػػػػػػاد    ػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ك   فػػػػػػػػػػػػػػػػػلن ي ع ط  

   
جػػػػػػػػػػػػػػػر  كػػػػػػػػػػػػػػػا ت  الي  ػػػػػػػػػػػػػػػر   ومتػػػػػػػػػػػػػػػى ذك 

ػػػػػػػػػػػػػراد    مػػػػػػػػػػػػػي م  جػػػػػػػػػػػػػر  يػػػػػػػػػػػػػا أم   ف  الي 

   
ـُ بُِّكأ ِّ كادؼحيث ييدك التناص جم ًا في قكلو: " تَ َة َأن  ُهْو ِف  َأََلْ ﴿ :تعالى قكلو تناص مع كىك " ي ي 

َن  .(3ي﴾ُكلِّ َواٍد يَِه ُم
كىك تناص قصد بو ايف سػكار تشػي و حػاؿ قمبػو الػذؼ شػيذ حبػًا بمحيكبػو  كحػاؿ الشػعراش الػذيف 

 تائييف حائررف.ـ مف الكال ككادأل  عبأل في كأ شِّ  المضيقصدتيـ اي ة الكررمة  إذ مف صفاتيـ 
 :(4يمفتثرًا بشجاعة الممؾ الظاىر ك قكؿ ايف سكار

ـ  غػػػػػػػزوة  ت مقػػػػػػػى ب يػػػػػػػا ػػػػػػػل   عػػػػػػػا  فػػػػػػػي ك 

 ب ي  نػػػػػػػػػػا ا  ث ػػػػػػػػػػـ فت حػػػػػػػػػػ ا  ع زيػػػػػػػػػػز  ا  نصػػػػػػػػػػر   

   
ُ َنْص   ًةا َعزِي   ًزا﴿: ىقكلػػػو تعػػػال فالتنػػػاص ىنػػػا مػػػع ُِْص   َةَا ا   ِإَن  فَ َسْحَِ   ا لَ   َت فَ ْسح   اً ﴿: كقكلػػػو  (5ي﴾َويَ 

 .(6ي﴾ُمِب ِاً 
قدامػ توكبسػالالممػؾ الظػاىر كىك تناص قصد بو ايف سكار ي اف شػجاعة  فػي سػاحات الػكغى   وكا 

حتى أضحى تحق قو لمنصر كالفتكحات عادًة سنك  ًة مف عاداتو  كجزشًا ميمػًا ال يتجػزأ مػف سػيرتو 
 البطكل ة.

                                                           

 [.     10]طو: (1) 
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 :(1يمثاطبًا إ اه ملسو هيلع هللا ىلصفي معرض مدحو لمنيي دمحم  ك قكؿ ايف سكار
ت  بالز مػػػػػػػػػاف  فقػػػػػػػػػد  قػػػػػػػػػد   ر   إ ف  تػػػػػػػػػأخ 

ػػػػػػػػػػػػؾ  ق  قبػػػػػػػػػػػػل  أرض     م  حاىػػػػػػػػػػػػا د   د 

   
 .(2ي﴾َواِْلَْرَض مَ ْعَد َذِلَت َدَحاَنا﴿: ىقكلو تعال مع تجم ى التناص ىنا

عػز  - كقد قصد ايػف سػكار فػي ىػذا المقػاـ ي ػاف منزلػة النيػي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كالمميػزات التػي اثتصػو و
ر فػي الرتبػة مجيئػاً  - كجأ ف تػأث  ـو عمػييـ يتقػد ـ و لػو  ييا  فيك كا  عػف بػاقي األني ػاش  فيػك متقػد 

 كم ػاالً   فػذاً  نمكذجػاً أ كجعمػو – كسػمـ عم ػو و صػمى – اً دمحم اصطفى تعالى افي أمكرأل ك يرة  ف
قػداـ أيكب  كصير ىاركف  كشفقة  -عم و السالـ– مكسى شجاعة ف و اجتمعت  كامالً   داككد  كا 

 القائػػػأ فيػػػك ؛(3يأجمعػػػيف عمػػػييـ و صػػػمكات.. .ع سػػػى كرحمػػػة  حػػػي  كبسػػػاطة سػػػم ماف كعظمػػػة
 كأجممػو  فأحسػنو ييتػاً  ينػى رجػأ كم ػأ  قيػأ مػف األني ػاش كم أ م مي إف" :(كسمـ عم و و صمىي
 ىػػذه كضػػعت ىػػال: ك قكلػػكف  لػػو ك عجيػػكف  بػػو  طكفػػكف  النػػاس فجعػػأ زاك ػػة مػػف لينػػة مكضػػع إال

 .(4ي"األني اش تـثا كأنا المينة فأنا ؟المينة
 أجمعػيف عمييـ و صمكات - األني اش مف – كسمـ عم و و صمى – الرسكؿ سي  مف كاف فمقد 
ػ زاك ػةأل  فػي ضػعمنيػا كُ  كػأو   كالمصػاي    –  الرحمػػة سشػمطمعػت  فممػا غيرىػا  ضػيش ُ  ال ةأل ثاص 

 فػي كلػ س المصػاي    تمػؾ إلػى حاجػة ؾىنػا تعػد لػـ الحجػاز  أرض مػف الشاممة كاليدا ة العامة 
 ك ػػػػددت فيمرتػػػػو العػػػػالـ  عمػػػػى سػػػػطعت التػػػػي الشػػػػمس ىػػػػذه مقػػػػاـ  قػػػػكـ أف آثػػػػر نػػػػكرأل  أؼ طاقػػػػة
 .(5يظمماتو

ىذا كرمجأ ايف سكار لتكظيذ شثص  ة المالؾ يىاركت( عند حدي و عف جماؿ محيك تػو 
 ال س  ما عينييا التي حكت كأ الجماؿ  فكأف سحر ىاركت كاف السيب في حسنيا كجماليا.
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َوَم  ا َكَى  َة ُس   َاْ َماُن ﴿فيػػاركت أحػػد الممكػػيف  كردت قصػػتيما فػػي القػػرآف الكػػررـ  فػػي قكلػػو تعػػالى: 
ََن الِ       اَس الاِّ      ْحَة َوَم      ا أُنْ      ِزَل َعاَ      ى اْلَمَاَ       ْْيِ مَِبامِ      َل َن      اُروَت  َوَلِ       ن  الش       َ اِاَْي َكَى      ُةوا يُ َعاُِّم      

 .(1ي﴾...َوَماُروتَ 
  :(2ي قكؿ ايف سكار

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاروت  ةوأىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحر  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحر  م قمت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو    

   
 تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ ق  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورت و     س   أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدع  ح 

   
ففػػي الييتػػيف السػػابقيف يتضػػ  تػػأ  ر ايػػف سػػكار بػػالقرآف الكػػررـ  فينتقػػي ألفاظػػو منػػو  كمػػا كريػػدك 

ُ ال ِري َجَعَل َلُ ُو اِْلَْرَض قَ  َةارًا ﴿مع قكلو تعالى: جم  ًا  فييماالتناص  َ رَُكْو ا   َوالا  َماَء مَِِ اًء َوَص 
ُ َربُّ اْلَعاَلِمْيَ  ُ رَمُُّ ْو فَ سَ َباَرَا ا    .(3ي﴾فََيْحَاَن ُصََرَُكْو َوَرزََقُ ْو ِمَن الط  َِّباِت َذِلُ ُو ا  
 كىك تناص قصد بو ايف سكار ي اف جماؿ مكصكفو كحسف صكرتو ك يائو.

  :(4يكمنو أ ضًا قكلو
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمائ ل  وم ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  الش  م   ح 

ف ػػػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػػػاروت باب ػػػػػػػػػػػػػػل      فػػػػػػػػػػػػػػي ط ر 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػذا ػػػػػػػػػػػػػػػػ    الع   نشػػػػػػػػػػػػػػػػواف مػػػػػػػػػػػػػػػػف خ 

ر ه حمائػػػػػػػػػػػػػػػػػػل      ر  ل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ 

   
 :(5يقكلو في كصذ زلزلةأل حد ت زمنو - كذلؾ – ايف سكارمف التناص القرآني لدػ ك 

يفػػػػػػػػػػػػػػػة   ؿ  خ  ػػػػػػػػػػػػػػػز  ب  زلزلػػػػػػػػػػػػػػػة  ت ز ل   يػػػػػػػػػػػػػػػا ر 

 مػػػػػػػػػف أف تمػػػػػػػػػ   ب يث يػػػػػػػػػا األفكػػػػػػػػػار    

   
ت   ػػػػػػػا غػػػػػػػد   لػػػػػػػ رض  مػػػػػػػف خمػػػػػػػر  الحيػػػػػػػالم 

يػػػػػػػػػػاح  ت ػػػػػػػػػػدار      كاسػػػػػػػػػػات  قطػػػػػػػػػػر  بالر  

   
 :(6يكقكلو

 وزلزلػػػػػػػػػػػػػػػػة  ت ػػػػػػػػػػػػػػػػرو  ع  كػػػػػػػػػػػػػػػػل  قمػػػػػػػػػػػػػػػػب  

ج  كػػػػػػػػػػػل  سػػػػػػػػػػػاكف      مخافت يػػػػػػػػػػػا وت ػػػػػػػػػػػزع 

   

                                                           

 [.  102]البقرة: (1) 
 (. 588( ديكاف ايف سكار يص(2

 [.  64]غافر: (3) 
 (. 421( ديكاف ايف سكار يص(4
 . 301( المرجع الساي   ص(5
 . 301( المرجع نفسو  ص(6



227 
 

 :(1يقكلوأ ضًا 
 كأن مػػػػػػػػػػػػػػا األرض وقػػػػػػػػػػػػػػد ز لزل ػػػػػػػػػػػػػػت  

ه     ػػػػػػػػػػػػرد   ت يتػػػػػػػػػػػػزُّ لمر  عػػػػػػػػػػػػدة  مػػػػػػػػػػػػف ب 

   
ػػػًة مػػػع مػػػع تنػػػاصٌّ بألفػػػاظ القػػػرآف الكػػػررـ  ك  كاضػػػ و  تػػػأ  رو كىػػػذا كمػػػو ف ػػػو  قكلػػػو  سػػػكرة الزلزلػػػة  كثاص 

 .(2ي﴾ِإَذا زُْلزَِلِي اِْلَْرُض زِْلَزاََلَا﴿: تعالى
 :(3يمثاطبًا محيك تو ك قكؿ ايف سكار

ؽ   ػػػػػػػػػت  قػػػػػػػػػدرة  الخػػػػػػػػػت   فػػػػػػػػػي وجيػػػػػػػػػؾ بان 

طػػػػػػػتؽ     ػػػػػػػو  عمػػػػػػػى اا   مػػػػػػػا أحسػػػػػػػف  خمق 

   
 بػػػػػػػػػػا  أ عيػػػػػػػػػػد  ذلػػػػػػػػػػؾ الوصػػػػػػػػػػل  لنػػػػػػػػػػا

ػػػػػاؽ     : يػػػػػا عش   مػػػػػا شػػػػػئت رمػػػػػ  القػػػػػوؿ 

   
ُ َأْحَاُن اْْلَاِلِقْيَ ﴿: ف و تناص مع قكلو تعالى  .(4ي﴾ُثُ  َأْنَشْيََنُ  َخْاًقا َآَخَة فَ سَ َباَرَا ا  

 - عز كجػأ -كىك تناص قصد بو ايف سكار ي اف حسف كجماؿ محيك تو كىذا مف إيداع الثال  
 في ثمقو  إذ ثمقيـ في أحسف صكرة.

بػالقرآف الكػررـ كقصصػو  حينمػا  صػذ محيك تػو  كمػا كريػدك تػأ  ر ايػف سػكار كاضػحًا 
 :(5يعرش(  قائالً -كقد لجأ إلى تكظيذ الكمماتييمق س

 يػػػػػػػػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػػػػػػػاة  العاشػػػػػػػػػػػػػػػػقيف ويػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ؿ      غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  األفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراح  والج 

   
 أنػػػػػػػػػػػػػػت  بمقػػػػػػػػػػػػػػيس  الجمػػػػػػػػػػػػػػاؿ  عمػػػػػػػػػػػػػػى

 عػػػػػػػػػػػػػػرش  قمػػػػػػػػػػػػػػب  غيػػػػػػػػػػػػػػر  م نتق ػػػػػػػػػػػػػػل    

   
اتثػذ لػذلؾ مػف شثصػ ة فيك ىنا يررد تكظيذ قمة معاني الحسف كالجماؿ فػي محيك تػو  كقػد 

بعرشػػيا ال ايػػت الػػذؼ ال ينتقػػأ مػػف مكانػػو  كىػػذا   الممكػػة يمقػػ س مػػ اًل  مشػػييًا قمبػػو المكلػػع حبػػاً 
 كسمك مكانتيا المحفكظة في قمبو.  بمحيك تو وككلعايف سكار عمى مدػ شدة تعم   ف و داللةو 
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 :التناص مع الحديث النبو  الشري 
عمػػى  اقتبسػػو مػػف السػػنة النيك ػػة  كذلػػؾقػػد  مػػف التنػػاص الػػديني لػػدػ ايػػف سػػكار مػػا نجػػده 

 النحك ايتي:
 :(1يملسو هيلع هللا ىلصايف سكار في مدح النيي دمحم قكؿ  

ػػػػػػػ    ا  يػػػػػػػا إ مامػػػػػػػ  يػػػػػػػوـ  القيامػػػػػػػة  والم 

ػػػػػػػوص   ػػػػػػػيا ول واىػػػػػػػا ص   منيػػػػػػػا ب حوض 

   
 يػػػػػػوـ  كػػػػػػلن يقػػػػػػوؿ : نفسػػػػػػي  ولكػػػػػػف  

ناىػػػػػػػاأنػػػػػػت  تكفػػػػػػػي    ػػػػػػنا مػػػػػػػا ع   نفوس 

   
ِّ  ر ُسكؿُ مع الحديث النيكؼ المشيكر الذؼ  قكؿ ف و  فالتناص ىنا كاض و  م ى ّللا  م   وِّ  وُ  ص  ـ   ع  ػم  س     : ك 

م ى أ ن ا" ي ع  ضِّ ك  م ي   ي رِّدُ  م ف   أ ن ُظرُ  ح  ـ   ع  ن ُك ت مِّجُ  مِّ ي ث  س   إِّن ؾ   ف   ُقكؿُ  ُأم تِّي  ر ب ِّ    ا: ف أ ُقكؿُ  ُدكنِّي ن اسو  ك 
رِّؼ  ال   ػػػا ت ػػػد  ُمػػػكا م  ؾ   ع مِّ ػػػد  ت   ى ػػػأ   أ ك   ب ع  ػػػع ر  ػػػا ش  ُمػػػكا م  ؟ ع مِّ ؾ  ػػػد  ػػػا ب ع  ُعػػػكف   ز اُلػػػكا ف م  م ػػػى ي ر جِّ ـُ  ع  ػػػايِّيِّ ق   أ ع 

ق ر ػ   .(2ي"ال ق ي 
 :(3يمشيرًا لفضائمو التي ُثص  ييا عف غيره ملسو هيلع هللا ىلصك قكؿ ايف سكار مثاطبًا النيي دمحم 

و  اسػػػػػػػػم ؾ  لػػػػػػػػ  ـ    قػػػػػػػػرف  ق  باسػػػػػػػػم 

عاىػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػة  وق ت ػػػػػػػػػي  صػػػػػػػػػتت يا ود   م 

   
 الثػدرؼ   سػعيدأل  أيػي عػف :جررػر ايػف كاهر مػع  الحػديث النيػكؼ الشػررذ الػذؼ ىنػا تناص ال يتض 
ي رِّرأُ  أتانِّي: "قاؿ أنو كسمـ  كآلو عم و و صمى و رسكؿ عف ر  ؾ   ر   ِّي إف   ف قاؿ   جِّ ي ػذ  :   ُقػكؿُ  ك   ك 

تُ  ف ع  ر ؾ   ل ؾ   ر  ك  ـُ  و: قاؿ ؟ ذِّ م  تُ  إذ ا: قاؿ أع   .(4ي"م عِّي ُذكرت   ُذكِّر 
 :(5يايف سكار مثاطبًا محيكبوقكؿ ك 

ـ   ػػػػػػػػػػػػػػػموك  ػػػػػػػػػػػػػػػض  العيػػػػػػػػػػػػػػػد  وأس   أأنق 

ػػػػػػػػػي إ ذ   ريف   ا  إ ن  ر  ال ػػػػػػػػػاد   مػػػػػػػػػف أغػػػػػػػػػد 

   
ػػػػػػػػػػػػػػة   ي  ػػػػػػػػػػػػػػحب ة  السػػػػػػػػػػػػػػاعة  م رع   وص 

ػػػػػنيف     ػػػػػحب ت كـ مػػػػػف س   والعبػػػػػد  فػػػػػي ص 
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 . (1يساعة" صحبة عف سأؿ و "إفكىك تناص مع الحديث الشررذ: 
كمػػف التنػػاص مػػع الحػػديث النيػػكؼ الشػػررذ أ ضػػًا  قػػكؿ ايػػف سػػكار م ن ػػًا عمػػى النيػػي دمحم 

 :(2يذاكرًا عمك قدره كمنزلتو ملسو هيلع هللا ىلص 
 ـ   فػػػػػػي سػػػػػػماء  إ ن مػػػػػػا األنبيػػػػػػاء  أقمػػػػػػار  تػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػحاىا    وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػت  شػػػػػػػػػػػػػػػػػمس  ض 

   
ػػػػػػػة   ػػػػػػػواؾ  مػػػػػػػف الػػػػػػػرُّس  ق ري  نػػػػػػػل  س  ـ  ي   لػػػػػػػ

ـ  شػػػػػػػػأن ي ـ شػػػػػػػػأواىاؿ  عمػػػػػػػػى ع   ػػػػػػػػ  ظ 

   
ػػػػػػػػل   ػػػػػػػػت  منيػػػػػػػػا ب ف ض  ص  تبػػػػػػػػة  قػػػػػػػػد خ ص    ر 

ػػػػػػػػػػػواؾ  مػػػػػػػػػػػا أعطاىػػػػػػػػػػػا   ب ػػػػػػػػػػػي   س   ل ن 

   
ػػػػػػػػاني ن  ػػػػػػػػعر  مػػػػػػػػاذا ي صػػػػػػػػوغ  ج   ليػػػػػػػػت  ش 

ػػػػػػػػتؾ  و طػػػػػػػػو    بعػػػػػػػػد  يػػػػػػػػس فػػػػػػػػي ع 

   
ػـُ  كىػك تنػاص مػع الحػديث الشػررذ  الػذؼ ركاه مِّػي أل  ي ػفُ  ع اصِّ ػف   ع  : ق ػػاؿ  حيػث  الر  ِّ ػعِّ  ي ػفِّ  ق ػ  سِّ  ع 

ي دُ  ق اؿ  " ِّ  ع  م دِّ  ي فُ  ّللا  قِّيأأل  ي فِّ  ُمح  ي أِّ  ع فِّ  ع  بأل  ي فِّ  ُأي ي ِّ  ي فِّ  الطُّف  ع  ي   أ يِّ وِّ  ع ف   ك  ن ػُو  ّللا ُ  ر ضِّ : ق ػاؿ   ع 
م ى الن يِّيُّ  ق اؿ   م   وِّ  ّللا ُ  ص  ـ   ع  م  س  يتُ : "ك  طِّ ا أُع  ـ   م  ط   ل  دو  ُ ع   ّللا ِّ؟ ر ُسكؿ     ا ُىك   م ا: ف ُقم ن ا" األ ن يِّ  اشِّ  مِّف   أ ح 
ػػم ى ق ػػاؿ   م   ػػوِّ  ّللا ُ  ص  ـ   ع  ػػم  س  تُ : "ك  ػػر  ػػبِّ  ُنصِّ يػػتُ  بِّالرُّع  طِّ ػػاتِّ     ك أُع  ف  ُسػػم ِّيتُ  األ ر ضِّ  م  ػػد   ك  م  ػػأ   أ ح  ُجعِّ  ك 

م ت   ط ُيكًرا  لِّي التُّر ابُ  ُجعِّ ي ر   ُأم تِّي ك  ِـّ  ث   .(3ي"اأُلم 
 :(4يك قكؿ ايف سكار في ر ائو الينتو التي فارقتو
نيػػػػػػػػػػػػػػة  رغبػػػػػػػػػػػػػػة   نيػػػػػػػػػػػػػػاؾ الد  ػػػػػػػػػػػػػػت  د   فارق 

ؾ بالبقػػػػػػػػػػػػا معمػػػػػػػػػػػػور      عنيػػػػػػػػػػػػا وسػػػػػػػػػػػػرُّ

   
خال ػػػػػػػػػػػػؾ  ن حػػػػػػػػػػػػو ه   ػػػػػػػػػػػػؾ  اد   واختػػػػػػػػػػػػار  خالق 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػر     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيد  ي خ   وق  لمعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  الس 

   
 قػػػػػػد رحػػػػػػت  طػػػػػػاىرة  مػػػػػػف األدنػػػػػػاس لمػػػػػػت  

ػػػػػػؾ  نػػػػػػور     ػػػػػػوا عمػػػػػػى صػػػػػػفحات  وجي   ت ق 

   
ػم ى الن يِّي   فيك تناص مع قكؿ م   ػوِّ  ّللا ُ  ص  ـ   ع  ػم  س  نِّي ّللا    إِّف  : " ك  ت ػار  ت ػار   اث  ايِّي لِّػي ك اث  ػح  ـ   أ ص  م ُيػ ع   ف ج 

ارِّؼ  ـ   أ ن ص  م ُي ع  ارِّؼ..." ك ج  ي  أ ص 
ِـّ  إِّف  ُكػأ  "  كمع قكلػو كػذلؾ: (5ي ػمِّ ي ػدِّ ال ُمس  ػاشِّ وِّ لِّم ع  ػف  ق ض  ي ػُت مِّ ع جِّ

مِّـُ م ا  ي ُد ال ُمس  ي رو إِّال  ال ع  اشِّ وِّ ل ُو ث  دو ُكأُّ ق ض  ل   س  أ ح  ي رو  ك  ى ُو ل ُو ث   .(6ي"ق ض 
                                                           

 (.1/254( الدمشقي  أيك الفداش  كشذ الثفاش كمزرأ ا لباس يج(1
 (. 519( ديكاف ايف سكار يص(2
 (.2/156يج ( مسند ا ماـ أحمد يف حنيأ(3
 (. 553( ديكاف ايف سكار يص(4
 (.2/11( األصيياني  حم ة األكل اش كطبقات األصف اش يج(5
 (. 8/40( الطيراني  المعجـ الكيير يج(6
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 :(1يقكؿ ايف سكار - أ ضاً  –كمف ذلؾ التناص 
ػػػػػػػة   من   وت بػػػػػػػدو ليػػػػػػػا بػػػػػػػال ور  خضػػػػػػػراء  د 

ى ل  عػػػػػػػف م رعػػػػػػػى  ب ن جػػػػػػػد  ومػػػػػػػور د      ف ت ػػػػػػػذ 

   
؟ ": كىك تناص مع قكؿ النيػي ملسو هيلع هللا ىلص م فِّ ػر اُش الػد ِّ ػا ث ض  م  ِّ  ك  ُسػكؿ  ّللا  :   ػا ر  م فِّ  ف قِّيػأ  ػر اش  الػد ِّ ـ  ك ث ض  إِّ  ػاُك

كشِّ  ن ي تِّ السُّ ن اُش فِّي ال م  س  : ال م ر أ ُة ال ح   .(2ي"ق اؿ 
 

 التضػػميف  طررػػ  عػػف – كسػػمـ عم ػػو و صػػمى – لرسػػكؿا حاديػػثأل ايػػف سػػكار ذيػػكظأتػػى ت قػػدل
 تمػػػؾ لنػػػا ليجسػػػد ؛الكممػػػة ين ػػػة مسػػػتكػ  عمػػػى تيييػػػرأل  إجػػػراش مػػػع المعنػػػى  ين ػػػة عمػػػى يػػػذلؾ محافظػػػاً 
 ين ػػةً  تعطينػػا كالتػػي  (الحػػديثي اليائػػب كالػػنص  (القصػػيدةيالحاضػػر الػػنص يػػيف المكجػػكدة العالقػػة
 .المعنى كحدة في يينيما يجمع لما مكحدةً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 335( ديكاف ايف سكار يص(1
 (.2/96( مسند الشياب القضاعي يج(2
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 :التناص األدبي-7
أك حدي ػػػة  شػػػعرًا أك ن ػػػرًا مػػػع نػػػص  قد مػػػةأل  مثتػػػارةأل  أدي ػػػةأل  ك قصػػػد بػػػو: "تػػػداثأ نصػػػكصأل 

قػػدر ا مكػػاف عمػػى الفكػػرة التػػي  طرحيػػا  كدالػةً  كمكظ فػػةً  القصػيدة األصػػمي  بحيػػث تكػػكف منسػػجمةً 
 الشػػاعر  فمفيػػكـ التنػػاص يػػدؿ عمػػى كجػػكد نػػصأل أصػػمي فػػي مجػػاؿ األدب أك النقػػد عمػػى عالقػػةأل 

أك غيػػػر مباشػػػر عمػػػى الػػػنص    يرًا مباشػػػراً ينصػػػكصأل أثػػػرػ  كأف ىػػػذه النصػػػكص قػػػد مارسػػػت تػػػأ
 .(1ياألصمي في كقتأل ما"

 حتم ػػػة بسػػػيب  المثتمفػػػة أجزائيػػػا فػػػي متنكعػػػة أدي ػػػة تناصػػػات القصػػػيدة تتضػػػمف"كىػػػذا 
أك  الميػػػة ثػػػالؿ مػػػف القصػػػيدة عػػػالـ إلػػػى تسػػػر و تػػػـ  الشػػػاعر ذاكػػػرة فػػػي ال قػػػافي انػػػدماج المقػػػركش

 ال قاف ػػػة أك  األدي ػػػة التناصػػػات ىػػػذه تكػػػكف  كقػػػد. ذلػػػؾ غيػػػر إلػػػى الرؤ ػػػة أك األسػػػمكب أك الصػػػكرة
 .(2ي"كعي دكف  أك يكعيأل  بمعناىا  أك بميناىا مباشرة  غير أك مباشرةً 

 :التاليعمى النحك كقد أتى التناص األديي لدػ ايف سكار 
 :التناص مع الشعر الجاىمي
 :(3يكمف ذلؾ قكؿ ايف سكار

جػػػػػػػػا    أمػػػػػػػان    سػػػػػػػػمعي العػػػػػػػذؿ  فيػػػػػػػػو ت حرُّ

ؾ     ويػػػػػػػػد  زر  ر  ب  ػػػػػػػػو و   إ ف  العػػػػػػػػذؿ  فػػػػػػػػي ح 

   
م تػػػػػػػي ػػػػػػػتح ل قت  ضػػػػػػػيت  ب ػػػػػػػو شػػػػػػػاكي الس    ر 

ػػػػكر     ى ولػػػػـ ي شػػػػت كي ش  م مػػػػا أ شػػػػك   ولػػػػي ك 

   
فييدك كاضحًا مف حديث ايف سكار في الييتيف السابقيف  أنو يكجو ثطابو لعذ الو كلك امو الذيف 

  كقػػػد تقترفكنػػػو مي ىػػػك كزرو كقفػػػكا فػػػي كجػػػو محيتػػػو لمحيكبػػػو  قػػػائاًل ليػػػـ إف مػػػا تفعمػػػكه مػػػف لػػػك 
 رضيت بمحيك ي حتى مشيرًا سالحو لقتمي.

فعند قراشتنا لمييتيف السابقيف نكتشذ المثزكف الشػعرؼ كالقػدرة ا يداع  ػة اليػف سػكار  كىػك مػا 
يأل   عمف عف تداثأأل   :(4يفي قكلو لزىير بف أبي سممى مع نصأل  كاض أل  نص 
ػػػػػػػ ػػػػػػػالسػػػػػػػتح م   يشػػػػػػػاك د  لػػػػػػػدا أس   ؼ  ذ  ق 

ػػػػػػػػػػػل   و  ل ػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػاأظ د  ب   ـ قم ػػػػػػػػػػػت   ـ  ل ػػػػػػػػػػػ ه  ر  ف 
   

                                                           

 (.50( الزعيي  التناص نظرر ًا كتطي ق ًا يص(1
 .153( المرجع الساي   ص(2
 (.351( ديكاف ايف سكار يص(3
 (.108  ي صديكاف زىير يف أيي سممى( (4
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  فيك بطأو مدجج بالسػالح (1ي"الحصيف يف ضمضـ"كقد ذكر زىيرو ييتو الساي  في مكصكفو 
 مقداـو شجاع  أظافره لـ تقم ـ. 

ًا إشارر ًا  ك حاكي ليتو مف حيث األلفاظ كداللتيا  فقػد  فايف سكار يتناص مع ىذا الييت تناص 
ػي استحضر قكلو يشاكي السالح(   كالذؼ  قايأ قػكؿ زىيػر: يشػاكي السػالح(  فالتػداثأ النص 

ًا  مػػػف ثػػػالؿ ىػػذيف القػػػكليف  إضػػػافًة إلػػػى أف معػػػرض الحػػػديث فييمػػػا  يػػيف الييتػػػيف كاضػػػ و  جػػػد 
 كاحد  فكأ منيما أتى في مكضع ا عجاب بالمكصكؼ.

 :(2يقكؿ ايف سكاركمف التناص مع الشعر الجاىمي كذلؾ 
ػػػػػػزار  الط يػػػػػػ   مػػػػػػف دار   يػػػػػػ  م   ة  الحمػػػػػػىوك 

ػػػػػػػػػػد     كبػػػػػػػػػػاف  ببرقػػػػػػػػػػة  ث يم   م عػػػػػػػػػػر س  ر 

   
 :(3يقكلوك 

م يػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػحاب  بوي  ػػػػػػػػػػل  أجفػػػػػػػػػػاني الس   وت خج 

 متػػػػػى ةح  لػػػػػي بػػػػػرؽ  ب برقػػػػػة  ث يمػػػػػد    

   
 نصػيأل  تػداثأأل  عػف اف عمنػك   سػكار اليف الترا ي الشعرؼ  المثزكف  عف الييتاف السابقاف كشذ 
 :(4يطرفة قكؿ ذىنو إلى يتبادرىما  قرأ  مف فكأُّ  طرفة بف العبد  نص مع كاض أل 

ػػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػػتؿ  ب ب رق ػػػػػػػػػػػة ث يم  ولػػػػػػػػػػػة أط   ل خ 

 تمػػػػوح كبػػػػاقي الوشػػػػـ فػػػػي ظػػػػاىر اليػػػػد    

   
م ػػػػػػي  م طػػػػػػي ي ـ ػػػػػػحبي ع  قوفػػػػػػا  ب يػػػػػػا ص   و 

م ػػػػػػػػػد     ت ج   ي قولػػػػػػػػػوف  ة ت يم ػػػػػػػػػؾ أ سػػػػػػػػػى  و 

   
ػػػػ الييتػػػيف ىػػػػذيف مػػػػع يتنػػػاص فػػػايف سػػػػكار  ظاأللفػػػػا حيػػػػث مػػػف مػػػػاليتي ك حػػػػاكي  إشػػػارراً  اً تناص 

  يرقػة  يمػدي ظ طرفػةألفػا تقايػأ كالتػي  (الح لي  يرقة  يمدي كمماتال استحضر فقد  كداللتيا
ظ كاحدة  إضافًة إلى أف معرض الحػديث فييمػا كاحػد  فػايف سػكار يتحػدث األلفا فداللة  (تمكح

كاف حدي و عػف المحيكبػة  حتػى نالحػع االتفػاؽ ييػنيـ فػي  طرفة يف العيدعف محيكبو  كذلؾ 
 حرؼ الركؼ كحركتو.

 
 

                                                           

 (.84( الزكزني  شرح المعمقات السبع يص(1
 (.  333( ديكاف ايف سكار يص(2
 .  91( المرجع الساي   ص(3
 (. 19يص ديكاف طرفة يف العيد ( (4
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 :التناص مع الشعر ااستمي
 :(1يفي ر اش الممؾ الناصر صالح الديف ايف سكار كمف ذلؾ قكؿ

ػػػػػػو  ولقػػػػػػد ييػػػػػػوف  عمػػػػػػى م صػػػػػػاب ؾ  أن 

 فػػػػػػػي ق ري  ػػػػػػػؾ  كػػػػػػػاف ذاؾ  المصػػػػػػػر ع    

   
 األنصػار   األوسػي مالػؾ بػف عػد  بػف خبيػبلمصػحايي الجميػأ  ييػتأل  مع كاض و  كىك تناصو 
 يػي مػا يػركا أف لػكال" :قتمػو اقتػراب عنػد حػًدا ...  قػاؿكأُ  يػدًرا شػيد جميػأو  كىك صحاييو  الشييد 

 :(2يقاؿ  ـ  "الصالة مف لزدت المكت جزع مف
 سػػػػػمما  م   ل  قت ػػػػػأبػػػػػالي حػػػػػيف أ   ولسػػػػػت  

 كػػػػاف فػػػػي ق مصػػػػرعي عمػػػػى أ  جنػػػػب    

   
كىػك أف   بسػ ط ثػالؼأل  جاش التناص في المعاني كالمضاميف متفقًا ييف الييتيف  مع كجػكدِّ فقد 

 قكؿ ايف سكار أتى في معرض ر ائو لمممؾ الناصر  يينما قكؿ ثييب كاف في ر اش نفسو.  
 :(3يمثاطبًا أحبابو ايف سكار كمف التناص مع الشعر ا سالمي كذلؾ قكؿ

ػػػػػل   حُّ ـ  مػػػػػا اختػػػػػرت الت ر  ـ  وأ قسػػػػػ  عػػػػػنك 

 ق  مػػػػػا منػػػػػو ميػػػػػرب   ولكػػػػػف قضػػػػػاء  

   
 :(4يالشافعي قكؿ است مر قدىنا  فنجد ايف سكار

 ومػػػػػػػػػف نزلػػػػػػػػػت بساحتػػػػػػػػػػو المنايػػػػػػػػػػا

 تقيػػػػػػػػػػػػػػو وة سمػػػػػػػػػػػػػػاء   فػػػػػػػػػػػػػت أرض    

   
 ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ق واسعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   وأرض  

 إذا نػػػػػػزؿ القضػػػػػػاء ضػػػػػػاؽ الفضػػػػػػاء    

   
 .كالشافعي ىي التسم ـ لقضاش و مف ايف سكار فالفكرة التي ارتكز عمييا كأو 

 
 
 
 

  

                                                           

 (.  514( ديكاف ايف سكار يص(1
 (.1/160اليدا ة يج ( الزرمعي  نصب الرا ة ألحاديث(2
 (.  386( ديكاف ايف سكار يص(3
 (.   47صي ديكاف الشافعي( (4
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 :التناص مع الشعر العباسي
 :(1يمثاطبًا عاذلو في محيكبو قكؿ ايف سكاركمف ذلؾ 

جػػػػػػػػػا    أمػػػػػػػػػان    سػػػػػػػػػمعي العػػػػػػػػػذؿ  فيػػػػػػػػػو ت حرُّ

زر     ب  ػػػػػػػػػػو و  ؾ  إ ف  العػػػػػػػػػػذؿ  فػػػػػػػػػػي ح  ويػػػػػػػػػػد   ر 

   
و ػػػػػػل  صػػػػػػدغ  ػػػػػػعى فػػػػػػي ستس  ع  القمػػػػػػب  يس   د 

ػػػػػػػػػق و    ػػػػػػػػػػو ل عاش  ي  ػػػػػػػػػػذر  أمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي عذار   ع 

   
و ػػػػػدغ  ػػػػػرب  ص  ػػػػػد   عق   سػػػػػعى فػػػػػوؽ  جمػػػػػر  الخ 

ػػػػػػػػحر     عت و الس   ؼ  صػػػػػػػػن   وة عجػػػػػػػػب  والط ػػػػػػػػر 

   
 :(2يأبي فراس الحمدانيقكؿ القارغ لألي ات السابقة  ستحضر مباشرًة  إف 

ػػػػػػػػػبر   ػػػػػػػػػيم ت ؾ  الص  مع  ش  ػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػد   أر اؾ  ع ص 

 أمػػػػػػا لميػػػػػػوا نيػػػػػػين عميػػػػػػؾ  وة أمػػػػػػر    

   
 وعنػػػػػػػػػػد   لوعػػػػػػػػػػة  بمػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػا مشػػػػػػػػػػتاؽ  

 ولكػػػػػػػػف  مثمػػػػػػػػي ة يػػػػػػػػذاع  لػػػػػػػػو  سػػػػػػػػرُّ   

   
فػػايف سػػكار يػػكرد قكلػػو السػػاي  فػػي معػػرض عتابػػو كتك يثػػو لعاذلػػو  ناف ػػًا عػػف قمبػػو صػػفة عػػدـ 
تممس األعذار لمحيكبو  كػذلؾ الحمػداني فيػك يػكرد قكلػو فػي معػرض عتابػو المكجػو لقمبػو  أك 

  العشػػ  آالـ تحمػػأ عمػػى كقدرتػػو صػػيره قػػكة مػػف نفسػػو كقػػد جػػرد منيػػا شثصػػًا  عاتبػػو متعجبػػاً 
 .عم و سمطافو  لو ل س الحب ككأف

ػػػع أف حػػػرؼ الػػػركؼ الػػػذؼ انتيػػػت بػػػو األي ػػػات السػػػابقة يالػػػراش المضػػػمكمة(  ىػػػذا كُ الح 
  فيمػا ونفسػالبحػر ييف النصيف السابقيف  كما أف النصيف السابقيف يمتق اف فػي  مشتركةو  صفةو 

ػد مػدػ تػأ  ر ايػف سػكار  بالتنػاص المكسػ قي ف مػا  مكػف تسػميتو  مف البحر الطكرػأ  كذلػؾ يؤك 
ف لػـ  كػف ذلػؾ التػأ  ر حرف ػًا  إال أف أسػمكب المحاكػاة   - كمػا رأينػا -بأيي فراس الحمػداني  كا 

 تقرربًا. ما زاؿ مكجكدًا  كاألفكار كاحدةو 
 :(3يفي قكؿ ايف سكار

 يػػػػػػػػػػا رعػػػػػػػػػػى ق  الحمػػػػػػػػػػى وسػػػػػػػػػػقى

ـ    ػػػػػػػػػػػػم   طمم ػػػػػػػػػػػػي  سػػػػػػػػػػػػممى بػػػػػػػػػػػػذ  س 

   
 البػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مكتئػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات 

ـ     منػػػػػػػػػذ أقػػػػػػػػػوا البػػػػػػػػػاف  لػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػن

   
 

                                                           

 (.  351( ديكاف ايف سكار يص(1
 (.  162( ديكاف أيي فراس الحمداني يص(2
 (.  581( ديكاف ايف سكار يص(3
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 :(1يكقكلو
ـ  ػػػػػػػػم  ـ  عمػػػػػػػػى ط م ػػػػػػػػل  ب ػػػػػػػػذ  س   سػػػػػػػػم  

ـ    ي  ر  الػػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػػواط  يػػػػػػػػػػػاه م  ت  ر   جػػػػػػػػػػػاد 

   
 ط م ػػػػػػػػػػػل  مواعيػػػػػػػػػػػد  الو صػػػػػػػػػػػاؿ  لنػػػػػػػػػػػا

ـ     منػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػأيمف بانػػػػػػػػػػػػة  الع م ػػػػػػػػػػػػ

   
أبي تم اـمع قكؿ  كاض و  تناصو 

 :(2ي
ـ  ػػػػم  ػػػػف  سػػػػم م ى بػػػػذ   س  ػػػػع  م  ي  ـ  عمػػػػى الر   سػػػػم

ـ    ـ  والقػػػػػػػػد ـ  مػػػػػػػػف األيػػػػػػػػا  عميػػػػػػػو  وسػػػػػػػػ

   
ـ  عػػػػػػػػػػػػػيش  لبسػػػػػػػػػػػػػناه  بسػػػػػػػػػػػػػاكنو    مػػػػػػػػػػػػػا دا

ـ    ـ  يػػػػػػػد ـ  لػػػػػػػ  لػػػػػػػدنا  ولػػػػػػػو أف  عيشػػػػػػػا  دا

   
ػًا معنك ػًا  ك حػاكي ليتػو مػف حيػث األلفػاظ  فايف سكار يتناص مع قكؿ أيػي تمػاـ السػاي  تناص 

سػممى(  كالػذؼ -الػد ـ-مػكاطرجػادت ر ػاه -يذؼ سػمـ-كداللتيا  فقد استحضر قكلو يسم ـ عمى
ـو -يػػذؼ سػػمـ- قايػػأ قػػكؿ أيػػي تمػػاـ: يسػػم ـ عمػػى ػػي يػػيف -يػػدـ-عم ػػو كسػػ سػػممى(  فالتػػداثأ النص 

اً   .النصيف كاض  جد 
ع   أف حػرؼ الػركؼ الػذؼ انتيػت بػو األي ػات السػابقة يالمػ ـ المكسػكرة( صػفةو كما ُ الح 

ػػد مػػدػ تػػأ  ر ايػػف سػػكار بػػأيي تمػػاـ يػػيف النصػػيف السػػابقيف  كذلػػؾ مشػػتركةو  ف مػػا  مكػػف أف  يؤك 
 نطم  عم و التناص المكس قي.

 :(3يمثاطبًا األحب ة في قكؿ ايف سكاركذلؾ 
ػػػػػب  كـ كػػػػػر  فػػػػػي الوجػػػػػود  ب ح   لقػػػػػد ضػػػػػاع  ذ 

ـ  العػػػػػػذؿ     ك  ػػػػػػن  س   كمػػػػػػا ضػػػػػػاع  فػػػػػػي وجػػػػػػد  ب ح 

   
  :(4يأبي نواسقكؿ القارغ لمييت الساي   ستحضر مباشرًة  

 ضػػػػػػػػػػاع شػػػػػػػػػػعر  عمػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػابكـلقػػػػػػػػػػد 

 كمػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػاع درن عمػػػػػػػػػػػػػػى خالصػػػػػػػػػػػػػػو  

   
 ظاأللفػا حيػث مػف ليتػو  حػاكيفنجػده   كاضػحًا لػدػ ايػف سػكار الييػت ىػذا مػع لقد تجم ػى التنػاص

لقػػد ي ظ أيػػي نػػكاسألفػػا تقايػػأ كالتػػي  (كمػػا ضػػاع  لقػػد ضػػاعي كممػػاتال ستحضػػركمػػا    كداللتيػػا
ظ كاحػدة  مػع كجػكد ثػالؼ بسػ ط فػي معػرض الحػديث  فحػديث األلفا فداللة  (كما ضاع  ضاع

                                                           

 (.  164( ديكاف ايف سكار يص(1
 (.3/137( ديكاف أيي تماـ يج(2
 (.114( ديكاف ايف سكار يص(3
  (.2/226( ايف حجة الحمكؼ   مرات األكراؽ يج(4



236 
 

ايف سكار حكؿ محيتو ألحبابو  أما أيك نكاس فحدي و حكؿ تأسفو لض اع شعره عمى باب الرشػيد 
 .(ثالصةيالنشيالو يجاررتو 

 كقد رأينا كيذ تأ  ر ايف سكار بأسمكب أيي نكاس كحاكاه في الييت الساي .
 شػػعر مػػف عناصػػر ييػػتأل  ايػػف سػػكار ذيػػكظت -أ ضػػاً –العباسػػي  كمػػف التنػػاص مػػع الشػػعر

 :(1يإحدػ قصائده في  قكؿ حيث لمقكة  رمكًزا ىذا الييت عناصر جعأك  المتنيي 
ػػػػػػي عػػػػػػروس  الخيػػػػػػل    الخيػػػػػػل  قػػػػػػد عممػػػػػػت  أن 

ػػػػػػػػدر  بػػػػػػػػأن ي ة أ ىػػػػػػػػاب  الم يػػػػػػػػل      والم يػػػػػػػػل  ي 

   
 :(2يف و  قكؿ الذؼ المتنبي ييت ست مرىنا   فايف سكار
 والميػػػػػػػػػػػػل والبيػػػػػػػػػػػػداء تعرفنػػػػػػػػػػػػيالخيػػػػػػػػػػػػل 

 والسػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػرم  والقرطػػػػػػػػػاس والقمػػػػػػػػػـ  

   
ػػػًا إشػػػارر ًا  ك حػػػاكي ليتػػػو مػػػف حيػػػث األلفػػػاظ  حيػػػث يتنػػػاص ايػػػف سػػػكار مػػػع ىػػػذا الييػػػت تناص 

الميػػػأ(  كىػػػي تقايػػػأ قػػػكؿ المتنيػػػي: -عممػػػت  أن ػػػي-كداللتيػػػا  فقػػػد استحضػػػر الكممػػػات يالثيػػػأ
ػي يػيف -تعرفنػي-يالثيأ ًا  مػف ثػالؿ ىػذه الكممػات   الييتػيف كاضػ و الميػأ(  فالتػداثأ النص  جػد 

إضػػافًة إلػػى أف معػػرض الحػػديث فييمػػا كاحػػد  فكػػأو منيمػػا أتػػى فػػي مكضػػع الفثػػر كاالعتػػزاز 
 بالنفس.

 :(3يقكؿ ايف سكار -كذلؾ-كمف التناص مع شعر المتنيي
ػػػػػػػػعر ىا ـ  ش  ػػػػػػػػعر  فػػػػػػػػاح  يػػػػػػػػت  الش   نشػػػػػػػػرت  ب ب 

ػػػػػػػػػػرا    فأط ػػػػػػػػػػل  منيػػػػػػػػػػا البيػػػػػػػػػػت  لػػػػػػػػػػيت  م قم 

   
ػػػػػػػػػػى رنػػػػػػػػػػت  وت ريػػػػػػػػػػؾ  مقمػػػػػػػػػػة  جػػػػػػػػػػ ذر  أن 

ت  فأبػػػػػػػػػػػػػدت جػػػػػػػػػػػػػ ذرا    ولري مػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػفر 

   
 :(4يلمتنييا ىنا قكؿ ست مر  فايف سكار

 نشػػػػػػػػػػرت ثػػػػػػػػػػتث ذوائػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػعرىا

 فػػػػػػػػػػػي ليمػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػأرت ليػػػػػػػػػػػالي أريعػػػػػػػػػػػا  

   
 واسػػػػػػػػػػػػتقبمت قمػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػماء بوجييػػػػػػػػػػػػا

 فػػػػػػػػػأرتني القمػػػػػػػػػريف فػػػػػػػػػي وقػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػا  

   

                                                           

 (.     645ديكاف ايف سكار يص(1) 
 (.  332صديكاف المتنيي ي(2) 
 (.     291ديكاف ايف سكار يص(3) 
 (. 117ديكاف المتنيي يص(4) 
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كاضػػ   حػػاكى ايػػف سػػكار ف ػػو أي ػػات المتنيػػي مػػف فالتنػػاص مػػع ىػػذيف الييتػػيف تنػػاصٌّ صػػرر و 
ُتررػؾ(  كىػي تقايػأ قػكؿ -ل الً -شعرىا-حيث األلفاظ كداللتيا  فنراه استحضر الكممات ينشرت

  إضػػافًة إلػػى أف معػػرض الحػػديث فييمػػا كاحػػد  فكػػأو أرتنػػي(-ل ػػالي-شػػعرىا-المتنيػػي: ينشػػرت
 منيما أتى في مكضع كصذ المحيكبة كالتيزؿ ييا.

ػكمػا   ألػذ ا طػالؽ الشػػعررة أف حػرؼ الػركؼ الػذؼ انتيػت بػو األي ػات السػابقةع ُ الح 
ػػد مػػدػ تػػأ  ر ايػػف سػػكار  ييػػيف النصػػيف السػػابقيف  كذلػػؾ مشػػتركةو  ( صػػفةو الممػػدكدة األلػػذي يؤك 

 ف ما  مكف تسميتو بالتناص المكس قي.  بالمتنيي

 :التناص مع الشعر الممموكي
 :(1يكمف ذلؾ قكؿ ايف سكار

قػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػػػػا أحسػػػػػػػػػػػػػػػػف   م   النػػػػػػػػػػػػػػػػاس  خ 

مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   خ   و أل ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   الخ 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  تمم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  ر ق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  وم 

ت قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ولسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  أطم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ع 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  إ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو انت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي  وم 

ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أتر   وم 

   
ؾ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػوق  ا  قػػػػػػػػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػػػػػػػػات  عبػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   ق   ت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش  أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  وتب 

   
 (2يالجػػزار الحسػػيف أبػػي قػػكؿمػػف ييتػػو األثيػػر السػػاي   ال ػػاني الشػػطر سػػكار ايػػف ضػػم ف حيػػث
 : (3يحماره ير ي العظ ـ عيد يف  حيى

 فقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  

 تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت وتبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  

   
ػًا لفظ ػاً  معنك ػًا  استحضػر ف ػو ايػف سػكار قكلػو: يتعػ ش أنػت  - فالتناص مع ىػذا الييػت تناص 

ػػي يػػيف الييتػػيف كاضػػ و   كتبقػػى(  كىػػك  قايػػأ قػػكؿ الجػػزار: يتعػػ ش أنػػت كتبقػػى(  فالتػػداثأ النص 
ًا  مف ثالؿ ىذيف القكليف  إال أف معرض الحديث فييما مثتمذ.  جد 

ع أف حػرؼ الػركؼ الػذؼ انتيػت بػو األي ػات السػابقة يالقػاؼ( صػفةو كما   مشػتركةو  ُ الح 
د مدػ تأ  ر ايف سكار   بالجزار.ييف النصيف السابقيف  كذلؾ يؤك 

                                                           

 (.179( ديكاف ايف سكار يص(1
 (.4/277( ينظر ترجمتو في فكات الكف ات يج(2
  (.1/28الكشككؿ يجينظر  اليمذاني   ((3
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 :(1يمحيكبوقكؿ ايف سكار في  -اً أ ض– كمف التناص مع الشعر المممككي
ػػػػػػن يما س  ػػػػػػدغ يف  ح   يػػػػػػا ط مع ػػػػػػة  البػػػػػػدر  فػػػػػػي ص 

ػػػػػػػػػت وق    الن ظػػػػػػػػػرا   ػػػػػػػػػذو  ب  القمػػػػػػػػػب  أو يس   ي 

   
ػػػػػذ  سػػػػػاف ر  القمػػػػػب  مػػػػػف شػػػػػوؽ  إ ليػػػػػؾ  ىػػػػػوا    م 

بػػػػػػرا   ـ  أسػػػػػػمع  لػػػػػػو خ   مػػػػػػا عػػػػػػاد  ق ػػػػػػ ُّ ولػػػػػػ

   
ر ا ػػػػػػػػيء  اخت يػػػػػػػػار ا إ ذ  نػػػػػػػػوا سػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػو  الم س   و ى 

ب  القمػػػػػػػرا ا  وقػػػػػػػد رأا طال عػػػػػػػ    فػػػػػػػي العقػػػػػػػر 

   
 : (2ياألر جاني القاضي قكؿ كال الث ال اني الييتيف سكار ايف ضم ف حيث

تػػػػػػػػػو  معقػػػػػػػػػرب الصػػػػػػػػػدغ يحكػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػور غر 

 بػػػػػػدرا  بػػػػػػدا فػػػػػػي سػػػػػػواد الميػػػػػػل معتجػػػػػػرا  

   
 مػػػػذ سػػػػػافر القمػػػػػب مػػػػػف صػػػػػدر  إليػػػػػو ىػػػػػوا  

 مػػػػػا عػػػػػاد بعػػػػػد ولػػػػػـ أعػػػػػرؼ لػػػػػو خبػػػػػرا  

   
 وىػػػػػػػػو المسػػػػػػػػيء اختيػػػػػػػػارا  إذ نػػػػػػػػوا سػػػػػػػػفرا  

 العقػػػػرب القمػػػػراوقػػػػد سػػػػرا طالعػػػػا  فػػػػي   

   
ًا كاماًل  مف حيث األلفاظ كداللتيا  إضافًة إلػى أف  فايف سكار يتناص مع الييتيف األثيررف تناص 

 معرض الحديث فييما كاحد  فكأو منيما أتى في مكضع الحديث عف المحيكب.
ع أف حرؼ الركؼ الذؼ انتيت بو األي ات السػابقة ي يػيف النصػيف ( صػفة مشػتركة الػراشكما كُ الح 

د مدػ تأ  ر ايف سكار   بالقاضي األرجاني كمحاكاة أسمكبو.السابقيف  كذلؾ يؤك 
 اىتمػػاـأف  سػػكار ايػف ديػػكاف فػػي التنػاص ظػػاىرةل تواسػر د ثػػالؿ مػػفىػذا ك الحػػع الباحػث 

 النيك ػػػة كالسػػػيرة  النيػػػكؼ  كالحػػػديث  القرآن ػػػة اي ػػػات ف ػػػو  مػػػزج الػػػذؼ الػػػديني بالتنػػػاص ايػػػف سػػػكار
يػرُ ذلػؾ  أُّ   ُكػالمعنػكؼ  االستثداـ أك المفظي ثالؿ االستثداـ مف بالشعر  ايػف سػكار  قافػة عػف ُ ع 
فو كمػدػ ك  كتعال مو  ا سالمي الكاض  بالديف كتأ ره الدين ة  الكػررـ بػالقرآف تػأ رهىذا  عكس تصػك 

كذلؾ التناص األديي لد ػو  عكػس لممتمقػي مػدػ عمػ   قافػة   الشررذ النيكؼ  كالحديث كقصصو 
لمامػػو ي قافػػة السػػابقيف لػػو  ككػػأ ذلػػؾ  سػػاعد المتمقػػي فػػي الكشػػذ عػػف ثبا ػػا مالمػػ  ايػػف  سػػكار كا 

 شثص  ة الشاعر ايف سكار كمنزلتو األدي ة ييف أدباش عصره  كحتى أدباش العصكر األثرػ.

  

                                                           

 (.371ديكاف ايف سكار يص ((1
 (.6/246(. كرنظر ترجمتو في كف ات األع اف يج74الحسيني  العقد المفصأ في قييمة المجد المؤ أ يص ((2
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 :ثانيا : الخبر واانشاء
مػػػا الثيررػػػة  بالجممػػػة إمػػػا يػػػدأه ليػػػكؼ  نسػػػ أل  كفػػػ  رهأشػػػعا ايػػػف سػػػكار صػػػاغ  با نشػػػائ ة  كا 

 عػدـ لمكاقع  ككذبػو حكمو مطابقة صدقو"ك (1ي"كالتكذيب التصدي  قائمو عمى جاز ما" ىك كالثير
 ال كػالـ كػأ"كىك  الثير  غاير ما كا نشاش .(2ي"التعكرأ كعم و المشيكر ىك كىذا حكمو  مطابقة
 ال أك  طابقػو ثػارجي كاقػع بػو النطػ  قيػأ لفظػو لمػدلكؿ لػ س ألنػو لذاتو  كالكذب الصدؽ  حتمأ
   .(3ي" طابقو
 :أشعاره ايف سكار ييا ف  ضم   ما كف  كا نشائ ة  الثيررة مأالجُ  نكعي مف لكأ أل  رضو ع   يمي كف ما

 :مل الخبريةأوة : الج  
 :أضربأل   ال ة عمى الجمأ ىذه كردت
 مػف الػذىف ثػالي المثاطػب ألف المؤكػدات؛ مػف اً ثال ػ  كػكف  الػذؼ الثير" كىك االيتدائي : األكؿ
 .(4ي"تضمنو الذؼ الحكـ
 :(5يمثاطبًا محيكبو ايف سكار قكؿ ذلؾ كمف

ييػػػػػػػػػػت  ب ب عػػػػػػػػػػد  دار ؾ  مػػػػػػػػػػر ة    لػػػػػػػػػػئ ف  ح 

نػػػػػػػػى ا  حينػػػػػػػ   ـ  السػػػػػػػعادة  والم   فقػػػػػػػد  تػػػػػػػ

   
نػػػػػؾ  منيػػػػػرة   ػػػػػرب  م  ػػػػػت  ل يػػػػػالي الق   أمس 

ػػػػػػػػنا    فك أن مػػػػػػػػا اكتسػػػػػػػػبت  ب طم ع ت ػػػػػػػػؾ  الس 

   
يار  وعػػػػػاد  عيػػػػػد  و صػػػػػال نا ػػػػػت  الػػػػػد   دن 

نػػػػػػى   م نػػػػػػا الم  ػػػػػػوا ف  ػػػػػػبل  الن  ط ع ػػػػػػت  س   وتق 

   
مشػػػػػ   إ لػػػػػى ل قػػػػػاؾ  م شػػػػػوقة    كانػػػػػت  د 

ػػػػػوق يا مػػػػػع  شػػػػػوق نا    ف شػػػػػفى ق ػػػػػدوم ؾ  ش 

   
 مػػدػ  عػػرؼ كال ف ػػو المثاطػػب يتػػردد الػػذؼ الثيػػر" كىػػك الطميػػي : ال ػػاني الضػػرب كأمػػا

 ثػػػالؿ فمػػػف غيػػػره  مػػػف أك ػػػر الثيػػػرؼ  الضػػػرب ييػػػذا ايػػػف سػػػكار قصػػػائد زثػػػرت كقػػػد  (6ي"صػػػحتو

                                                           

 (.3/89( الميرد  المقتضب يج(1
 (.38( القزكرني  التمث ص في عمـك البالغة يص(2
 (.1/332كتطكرىا يج( مطمكب  أحمد  معجـ المصطمحات البالغ ة (3
 (.2/465( المرجع الساي   يج(4
 (.  460( ديكاف ايف سكار يص(5
 (.2/465( مطمكب  أحمد  معجـ المصطمحات البالغ ة كتطكرىا يج(6
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  عمى كالشكاىد كاحد  مؤكدأل  مف تثأُ  لـ قصائده أك أشعاره معظـ أف د  جِّ كُ  ؛ألشعاره االستقراش العاـ
 .ك يرة ذلؾ
 :(1يايف سكار قكؿ ففي

ػػػػػػػػئت  مػػػػػػػػف ظ ممػػػػػػػػي ػػػػػػػػذ  مػػػػػػػػا ش   وخ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ن ي غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  م نتص 

   
 مكانػػة بػػو تعزرػػز أراد كالػػذؼنجػػد ايػػف سػػكار  ضػػم ف ييتػػو بالمؤكػػد يفػػإن ي(  لتأكيػػد معنػػى الييػػت  

يتجػػاكز كػػأ  محيكبػػو لشػػثص فحبػػو إ اىػػا  أكاله التػػي المكانػػة فاعم ػػة ك  ػػاف  قمبػػو فػػي المحيػػكب
مشػاعره المرىفػة  مػدػ عػف  كشذ إنما التككيد ييذا كىك  الحدكد لد و  حتى نفسو التي ييف يد و

 التي باليت في محيتيا تمؾ.
 :(2يمقدمة أي اتو  كما في قكلوكمنو كذلؾ استثدامو المؤكد يقد( مستياًل بو 
ػػػػػػؾ  مصػػػػػػرعي  قػػػػػػد كنػػػػػػت  أ خشػػػػػػى أف يروع 

 فجػػػػػػػرا بعكػػػػػػػس  م خػػػػػػػافتي الت قػػػػػػػدير    

   
 :(3يككذلؾ قكلو

ػػػػػرـ  مػػػػػف م قم ت ػػػػػو  قػػػػػد طػػػػػاؼ  بمػػػػػاء  الك 

ت ػػػػػػػػػػػو   جن  رد  مػػػػػػػػػػػف و   إ ذ  دار  بمػػػػػػػػػػػاء  الػػػػػػػػػػػو 

   
 :(4يأ ضًا قكلو

ػػػػػػدماف    قػػػػػػد  طػػػػػػاؼ  بيػػػػػػا لػػػػػػيت  عمػػػػػػى النُّ

ػػػػػػػػف األحػػػػػػػػزاف   ا  راحػػػػػػػػ    جم ػػػػػػػػت  القمػػػػػػػػب  م 

   
 :(5يكقكلو

ػػػػػػػػوا   قػػػػػػػػد رو ح  األرواح  منػػػػػػػػؾ  عمػػػػػػػػى الن 

ػػػػػػػر     ػػػػػػػاه  ت طيػػػػػػػب  الم حاض  ي   حػػػػػػػديث  ب ر 

   
 حيث أفاد استثداـ ايف سكار لممؤكد يقد( في األي ات السابقة معاني التقررر.

  

                                                           

 (.  352( ديكاف ايف سكار يص(1
 .  552( المرجع الساي   ص(2
 .  600( المرجع نفسو  ص(3
 .620(  المرجع نفسو  ص(4
 .  147ص ( المرجع نفسو (5
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 :(1يكنجد ايف سكار  ستعيف في بعض قصائده بالمؤكد يلقد(  ف قكؿ
ػػػػػب  كـلقػػػػػد  كػػػػػر  فػػػػػي الوجػػػػػود  ب ح   ضػػػػػاع  ذ 

ـ  العػػػػػػذؿ     ك  ػػػػػػن  س   كمػػػػػػا ضػػػػػػاع  فػػػػػػي وجػػػػػػد  ب ح 

   
 :(2يك قكؿ

يبػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػة   ا  لقػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػ   األكػػػػػػػػػواف  ط   وي يج 

ر     ناب ػػػػػػػػػؾ  عػػػػػػػػػاط  ػػػػػػػػػف ج   ن سػػػػػػػػػيـ  أتانػػػػػػػػػا م 

   
 مػف ثالليػا -ايػف سػكار أراد كقد  القصيدة لمكضكع العاـ الجك مع متكائمةً  التككيدات ىذه كردت
  .اىتمامو كحبوعمى  المقصكد وحرص بمدػ محيكبو إشعار -

  المثاطػب ينكػره الػذؼ الثيػر" كىػك: ا نكػارؼ  فيػك الثيررػة الجمػأ مػف ال الث النكع كأما
د أف إلى  حتاج إنكاًرا ايػف  أشػعار فػي كييػرةأل  بصكرةأل  متعددو  -اً أ ض– كىك  (3ي"مؤكد مف بأك ر يؤك 
 .ك يرة عم و كالشكاىد  سكار

 :(4يمثاطبًا األحب ة  ايف سكار كمف ذلؾ قكؿ
ـ   ػػػػػػػػػػػػػئت  وا إ ذا ش  ػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػموا أو فص   ص 

مػػػػػػػػػػػوؿ      فػػػػػػػػػػػب ن ي ل ث قػػػػػػػػػػػل  ىػػػػػػػػػػػواك ـ ح 

   
ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموان ك  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوني ب س   وة ت ت ي 

ـ ة أميػػػػػػػػػػل     يػػػػػػػػػػر ك   فػػػػػػػػػػب ن ي إ لػػػػػػػػػػى غ 

   
مشػػػددة   كنكنيػػا تككيػػد حػػػرؼ كىػػي  فػػإِّن ي(ي يػػػ مؤكػػػًدا األكؿ شػػطره فػػي الييػػػت معنػػى جػػاشحيػػث 

اني الحػب كا ثػالص كاالنتمػاش ألحي تػو ميمػا معػأسػمى  ذلؾ في معزًزا ال اني  كررىا في الييتك 
 يدر منيـ تجاىو.

 :(5يكقكلو
ـ  وقمبػػػػػػػػي يجػػػػػػػػب    قػػػػػػػػد كنػػػػػػػػت  أ راك ػػػػػػػػ

ػػػػػػب     ػػػػػػوؽ  لػػػػػػو عمػػػػػػى فػػػػػػ اد  ل ي   والش 

   
ـ   ػػػػػػػػػػػػ ك  ػػػػػػػػػػػػي  ة أشػػػػػػػػػػػػؾُّ فػػػػػػػػػػػػي ود    إ ن  

ػػػػػب      والمُّطػػػػػ   فكيػػػػػ  بػػػػػي وأ نػػػػػتـ غ ض 

   
 بو قصد كالذؼ الييت  ذلؾ لمعنى اً مؤكد جاش إنما( قدي مفظةي األكؿ ييتو ايف سكار فاستيالؿ

                                                           

 (.114يص ( ديكاف ايف سكار(1
 .147جع الساي   ص( المر (2
 (.2/467( مطمكب  أحمد  معجـ المصطمحات البالغ ة كتطكرىا يج(3
 (.  367( ديكاف ايف سكار يص(4
 .597( المرجع الساي   ص(5
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ككػذلؾ اسػتياللو الييػت ال ػاني يمفظػة يإن ػي( ليؤكػد بػو عمػ  العالقػة  نفسػو  فػي أحي تػو منزلػة ي اف
ميمػػػا حػػػدث  حتػػػى فػػػي أكقػػػات السػػػعادة  مسػػػتمرةو  قك ػػػةو  كدادأل  ةُ التػػػي جمعتػػػو كاألحبػػػة  فيػػػي عالق ػػػ

 كاليضب.
 :(1يسكاركمنو كذلؾ قكؿ ايف 

ػػػػػئت  فييػػػػػا ػػػػػـ ب مػػػػػا ش  ػػػػػر  عم ييػػػػػا واحك   ج 

ػػػػػػػػػو     ػػػػػػػػػي  وق  فػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػديؾ  ر ىين   ف ي 

   
 :(2يكقكلو مثاطبًا أحيتو

ـ   ك  ػػػػػت ـ فػػػػػت وق  مػػػػػا الػػػػػدار  ب عػػػػػد  م  ح   ر 

ـ  عػػػػػػػػػذاب      أنػػػػػػػػػيس  وة األمػػػػػػػػػواه  ث ػػػػػػػػػ

   
 :(3يكقكلو مثاطبًا محيكبو

ؾ  مػػػػػرة   ػػػػدود   قػػػػد كنػػػػت  أفػػػػػزع  مػػػػف ص 

ػػػػػػػػػػد      فػػػػػػػػػػب ن ني ة أ فػػػػػػػػػػزع  فػػػػػػػػػػاليوـ  ص 

   
فقد استيأ ايف سكار ييتو بالمؤكد يقد(  كضم ف الشطر ال اني منو بالمؤكد يفإن ني(؛ ليرسخ يذلؾ 

 ما أراد إ صالو لمحيكبو مف معافأل قصدىا يذلؾ التككيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.  236( ديكاف ايف سكار يص(1
 .338( المرجع الساي   ص(2
 .  253( المرجع نفسو  ص(3
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 :مل اانشائيةثانيا : الج  
أـل  أُّ ُكػػ" ىػػيك   كاقػػعو  بػػو النطػػ  قيػػأ لفظػػو لمػػدلكؿ لػػ س ألنػػو لذاتػػو  كالكػػذب الصػػدؽ  حتمػػأ ال كػػال

  كا نشػػػاش يف ىمػػػا: يا نشػػػاش غيػػػر الطميػػػيقسػػػم إلػػػى سػػػـكرنق  (1ي" طابقػػػو ال أك  طابقػػػو ثػػػارجيو 
 (.الطميي

 :طمبيغير ال اانشاء   -0
 أنػػكاعو  لػػو كالػػذؼ  (2ي  أك ىػػك مػػا  سػػتدعي مطمكبػػًا حاصػػالً شػػيش بػػو مػػب ط ال الػػذؼ كىػػك

 أنػكاع مػف ايػف سػكار شػعر فػي كرد كقػد ( ...رةالثير  كـ – التعجب -الذـ – المدح: يمنيا يرة ك 
ـ : الطميي غير ا نشاش  .الثيررة( كـيك   كالتعجب (ـ  ع  نِّ ي المدح كفعأ القس 
ـ   س   :الق 

 :(3ي قكؿ ايف سكار
 ول ع مػػػػػػػػػػػػػػػػر  إ ف  السػػػػػػػػػػػػػػػػعادة  لمع ػػػػػػػػػػػػػػػػش  

ػػػػػػػػػػػػاؽ  أف تنقضػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػؾ ا جػػػػػػػػػػػػاؿ      ش 

   
 يػػػػػػػا أميػػػػػػػر  المػػػػػػػتح  عػػػػػػػدة  فقػػػػػػػد جػػػػػػػا

ؾ  اةعت ػػػػػػػػػػػػػداؿ   ر      عمينػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػد  

   
ػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػل  فػػػػػػػػػت ي  م   وولػػػػػػػػػي  الجمػػػػػػػػػاؿ  أج 

جمػػػػػػػػػػػػػػاؿ     ػػػػػػػػػػػػػر  منػػػػػػػػػػػػػػؾ الجمػػػػػػػػػػػػػػاؿ  واا   ك 

   
ػاؽلمعُ  السعادة   إِّف   حيث المتكمـ؛  اش إلى مضافة ىنا( لعمر يك  (لعمرؼ  ي بالقسـ القصيدة فيدأ  ش 

مقػػو  فجػػاش   أف تنقضػػي األركاح فػػداًش لػػذلؾ األميػػر الػػذؼ اشػػتير بعدلػػو  كاتصػػذ يجمػػاؿ ُثمقػػو كث 
   لقدر األمير كمنزلتو التي  ستحقيا يكالش األحبة لو كفدائو باألركاح. تعظ ماً القسـ ىنا 

 :(4ياً أ ض كقاؿ
ػػػػػػػػػب   ػػػػػػػػػت  كػػػػػػػػػل  الع ج   تػػػػػػػػػا  لقػػػػػػػػػد ع جب 

ػػػػػػػػي  بػػػػػػػػي   ػػػػػػػػف م قتػػػػػػػػرب  محتجػػػػػػػػب  عن   م 

   
ػػػػػو  يخفػػػػػى بػػػػػي  عػػػػػف عينػػػػػي التػػػػػي تطم ب 

 الكػػػػوف  ولػػػػي فػػػػي كػػػػل   حػػػػاؿ  طمػػػػب  فػػػػي   

   
 

                                                           

 (.1/332مطمكب  أحمد  معجـ المصطمحات البالغ ة كتطكرىا يج ((1
 (.61المراغي  أحمد  عمـك البالغة يص ((2
 (.117( ديكاف ايف سكار يص(3
 .608( المرجع الساي   ص(4
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 :(1يكقكلو
سػػػػػػػػػػػػػمي  وق  لػػػػػػػػػػػػػو يسػػػػػػػػػػػػػت طيع  ج 

يػػػػػػػػػػػػػاح     ـ  مػػػػػػػػػػػػػع الر   طػػػػػػػػػػػػػار  إ لػػػػػػػػػػػػػيك 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ة  الت ثن   وغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة  ح 

 كال  صػػػػػػػػػػػػػف  مجدول ػػػػػػػػػػػػػة  الو شػػػػػػػػػػػػػاح    

   
 :(2يك قكؿ

ـ   ك  ػػػػػت ـ فػػػػػت وق  مػػػػػا الػػػػػدار  ب عػػػػػد  م  ح   ر 

ػػػػػػػػػذاب     ـ  ع   أنػػػػػػػػػيس  وة األمػػػػػػػػػواه  ث ػػػػػػػػػ

   
 :(ـ  ع  )ن   فعل المدح

 :(3ي قكؿ ايف سكار
ـ   ػػػػػػػػاه  مػػػػػػػػني   وا  ف  نػػػػػػػػزؿ  العػػػػػػػػاني تمق 

 وجػػػػػود   − النػػػػػازليف فػػػػػنعـ −سػػػػػماح    

   
ـ   ـ  الطريػػػػػػػػػػػػػد  حمػػػػػػػػػػػػػاى  ـ  إ ذا أ  كػػػػػػػػػػػػػرا

 والخػػػػػػوؼ  منػػػػػػو طريػػػػػػد   غػػػػػػدا  منػػػػػػا    

   
ـ ي مدحال بفعأايف سكار  أتى فينا  التػاـ بالرضػا الشػعكر  عكػس المػدح كفعأ محيكبو  مادحاً ( نِّع 
 .ايي  مدحكنو   فأضحكاالناس لدػ عامة ايي ؼُ عر   ُ  بات كما  صدره مف أفعاؿأل  الممدكح عف
 :بالتعج  

 :(4يكقكؿ ايف سكار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  أنيق  وض   ور 

م  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالز ى ر      قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ك 

   
 كأن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منظر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ـ  بػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػف م نظ ػػػػػػػػػػػػػػػر      أ كػػػػػػػػػػػػػػر 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ت   ر   ن ص   ق بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  د 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراش  أخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر    

   
  أتػى ييػا ايػف سػكار ككظفيػا ىنػا؛ كػي يػدلأ يدىشػتو تعجػب صػ ية  (منظػر مػف بو أكـر: يقكلوف

عمػػػى ركعػػػة تمػػػؾ الركضػػػة يزىكرىػػػا كمناظرىػػػا الثالبػػػة التػػػي تسػػػمب العقػػػكؿ  ف صػػػب  معيػػػا ذىػػػف 
 المتمقي بالفكر كالتثيأ مشيكؿ.

  

                                                           

 (.  176( ديكاف ايف سكار يص(1
 .  338( المرجع الساي   ص(2
 .  384( المرجع نفسو  ص(3
 .342( المرجع نفسو  ص(4
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 :الخبرية( كـ)
 :(1يكقكؿ ايف سكار

ر    وا  ف  قػػػػػػػػػػػل  قػػػػػػػػػػػدر  أف  أراؾ  ب نػػػػػػػػػػػاظ 

ػػػػػػػػػػػؾ    ن  ػػػػػػػػػػػتح  ت رانػػػػػػػػػػػيفب  ل ى الم  ػػػػػػػػػػػو   يػػػػػػػػػػػا م 

   
صػػػػػػػػػم ؾ  طال بػػػػػػػػػأ ج  ا  مُّػػػػػػػػػؾ  أف  أ مسػػػػػػػػػي ب و 

ػػػػػف  ىػػػػػو فػػػػػاني   ػػػػػروـ  الوصػػػػل  م  ػػػػػف  ي  ـ  م   وكػػػػ

   
تبػػػػػػػػػة   ا  وحسػػػػػػػػػبي  تشػػػػػػػػػريف  وا  عػػػػػػػػػتء  ر 

ػػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػػاني    بػػػػػػػػػػأن ي فػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػر  المحب 

   
 :(2يكقكلو

ب   و  الػػػػػػػػػػػػػػوداع  وعػػػػػػػػػػػػػػود  ق ػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػم ف   وأس 

ػػػػػػػػػػػػػر  بػػػػػػػػػػػػػػالن واؿ     ـ  منػػػػػػػػػػػػػع  ي بش    وكػػػػػػػػػػػػػ

   
 :الطمبي اانشاء  -7

 عنا ػةو  لػو النػكع كىػذا  (3يالطمػب كقػت حاصػالً  كػف  لػـ شػيشأل  حدكث بو بُ م  ط   ُ  الذؼ كىك
ػػػ إلػػػى كرنقسػػػـ يػػػرة ك   ػػػامزا  ػػػوف ألفمػػػف اليميػػػاش؛  ثاصػػػةو  -التمنػػػي-النيػػػي-األمػػػري :أنػػػكاع ةِّ ثمس 

 النحك التالي:النداش(  كقد أك ر ايف سكار مف تكظ فو في قصائد ديكانو  كذلؾ عمى -االستفياـ

 :اةستفياـ
 .(4ي"االستفياـ أدكات يإحدػ الذىف في الشيش صكرة حصكؿ طمب" ىك

 .(أؼ أن ى  كـ  كيذ  أيف  أ  اف  متى  ما  م ف   ىأ  اليمزة ي: ىي االستفياـ كأدكات
 ...أن ى  كيذ متى  ىأ  اليمزة : ىي ايف سكار شعر في االستفياـ أدكات كأشير
 :ايف سكار شعر في لالستفياـ البالغ ة المعاني كمف

  :(5يقكلو في كما التقررر 

ػػػػػح  وأنػػػػػػػػت  فػػػػػػػػي كػػػػػػػػل   زمػػػػػػػػاف  ممػػػػػػػػي    ى  أ لػػػػػيس نػػػػػور  البػػػػػدر  ي خفػػػػػى ض 

   
 

  
                                                           

 (.  530( ديكاف ايف سكار يص(1
 .  158( المرجع الساي   ص(2
 (.61المراغي  أحمد  عمـك البالغة يص ((3

 (.   305(  كبسيكني  عمـ المعاني يص204ص-203أيك مكسى  دالالت التراكيب يص(4) 
 (.  568( ديكاف ايف سكار يص(5
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 :(1يكقكلو كالنفي 
ػػػػػػرادؽ  العػػػػػػز   مبنػػػػػػين عميػػػػػػؾ  وىػػػػػػل  س 

 ي رضػػػػػى لػػػػػؾ ق  غيػػػػػر  العػػػػػز   بنيانػػػػػا  

   
 :(2يكقكلو كالتعجب 

 األراؾ  ودار ى ػػػػػػػػـأ شػػػػػػػػتاق يـ مػػػػػػػػف ذ  

ف  نازحػػػػػػػة  فكيػػػػػػػ  الم متقػػػػػػػى   ز   بػػػػػػػالح 

   
 (3ي :قكلو في كما االستبعاد 

ـ  م حػػػػػػاؿ   ؼ  القمػػػػػػوب  عػػػػػػف ال  ػػػػػػرا ػػػػػػر   ص 

ػػػػػػػى وقػػػػػػػد مػػػػػػػ   الوجػػػػػػػود  جمػػػػػػػاؿ      أ ن 

   
 :(4يكقكلو ا نكار 

ػػػػػػػػر ة  لػػػػػػػػـ ت سػػػػػػػػف     ب  ػػػػػػػػة  ع   ل يػػػػػػػػواؾ  أي 

ػػػػػػػػػن        وا  ليػػػػػػػػػؾ  أ ُّ جػػػػػػػػػوان   لػػػػػػػػػـ ت ج 

   
 :(5ير اش شيثو الحرررؼ في    قكلوايف سكارلدػ  النفي واانكاراالستفياـ الذؼ  فيد  كمف

ػػػػػػػػػد  العصػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػذ  نػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػا واح   أ إ مام 

ػػػػػػػػػػػراه عػػػػػػػػػػػديل      مػػػػػػػػػػػا إ ف  لػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػيم ف  ن 

   
م ػػػػػػػػػػؾ  القمػػػػػػػػػػوب  فكمُّيػػػػػػػػػػا ا م   يػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػيد 

 عػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػ    طاعػػػػػػػػػة  أمػػػػػػػػػر ه  م سػػػػػػػػػ وؿ    

   
ػػػػػػرار  ومػػػػػػف ليػػػػػػا ػػػػػػج  الح  ػػػػػػف  ي بػػػػػػر د  الم ي   م 

مػػػػػػػػػػػػػػوغ   مػػػػػػػػػػػػػػاؿ  الو صػػػػػػػػػػػػػػاؿ  كفيػػػػػػػػػػػػػػل      ب ب 

   
مػػػػػػػػى ؿُّ السػػػػػػػػال كيف  إ لػػػػػػػػى ح  ػػػػػػػػف  يػػػػػػػػد   أ م 

 ليمػػػػػػػػػػى وقػػػػػػػػػػد  ضػػػػػػػػػػل  السػػػػػػػػػػبيل  دليػػػػػػػػػػل    

   
طػػػػػػب  الميػػػػػػوؿ  غنيمػػػػػػة   ػػػػػػرا الخ  ػػػػػػف  ي   أ م 

مػػػػػػػػاه  وىػػػػػػػػو ميػػػػػػػػوؿ      ويحػػػػػػػػلُّ وسػػػػػػػػ   ح 

   
فػػػػػػػػػػػػأ   و   ػػػػػػػػػػػػف  يقػػػػػػػػػػػػوؿ  الحػػػػػػػػػػػػ   ة م تخ   ا  م 

ػػػػػػيوؼ  تسػػػػػػيل      حيػػػػػػث  الن فػػػػػػوس  عمػػػػػػى الس 

   
نػػػػػػػػػأ ػػػػػػػػػرا عنػػػػػػػػػد  الم خاف ػػػػػػػػػة   م  ػػػػػػػػػف  ي   ا  م 

ـ  ذليػػػػػػػػػػػػػػل     مػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػرا عزيػػػػػػػػػػػػػػز ا والح   وي 

   
يػػػػػػػر ه   ػػػػػػػف  يجػػػػػػػور  عمػػػػػػػى الن فػػػػػػػوس  ب ق   أم 

ػػػػػػػػػطاه  حيػػػػػػػػػث  ي ميػػػػػػػػػل      فتميػػػػػػػػػل  ط ػػػػػػػػػوع  س 

   
ػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػرا األشػػػػػػػػػياء  فػػػػػػػػػي ميزان   أم 

 فػػػػػػػػػػػػػت نقػػػػػػػػػػػػػص  وة تفضػػػػػػػػػػػػػيل   ا  شػػػػػػػػػػػػػيئ  

   
ػػػػػػػػػػػػف  يحػػػػػػػػػػػػلُّ الم شػػػػػػػػػػػػك تت  ب مفظػػػػػػػػػػػػة    أ م 

 المنقػػػػػػػػػػػوؿ  والم عقػػػػػػػػػػػوؿ  ي رضػػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػػا   

   
                                                           

 (.   64( ديكاف ايف سكار يص(1
 .571( المرجع الساي   ص(2
 .181لمرجع نفسو  ص( ا(3
 .  162( المرجع نفسو  ص(4
 .   77( المرجع نفسو  ص(5
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ػػػػػػػػماف  حػػػػػػػػاف م دامػػػػػػػػة   ػػػػػػػػف  ي فػػػػػػػػي ب ض   أ م 

حبػػػػػػػػػػػل  الن جػػػػػػػػػػػاة  ب ػػػػػػػػػػػدن  يا موصػػػػػػػػػػػوؿ    
(1ي

 

   
ػػػػػػػػػػػتف يا ػػػػػػػػػػػف  ي بػػػػػػػػػػػي   الم فم سػػػػػػػػػػػيف س   أ م 

يػػػػػػػػػػػػا وي صػػػػػػػػػػػػوؿ     نان   ويجػػػػػػػػػػػػوؿ  بػػػػػػػػػػػػيف د 

   
ػػػػػػػػػبابة   ـ  بػػػػػػػػػو الجمػػػػػػػػػاؿ  ص  ػػػػػػػػػف  ي يػػػػػػػػػي  أ م 

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػل     مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  ج   فكأن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربُّ الج 

   
 :األمر

 جية عمى اليير جية مف الفعأ استدعاش عف ينيئُ  قكؿو  أك الفعأ  تستدعي ص يةو  كىك"

 الذؼ المجازؼ  كمعناه الحق قي معناه ضمف ايف سكار قصائد في األمر كرد  كقد (2ي".االستعالش
 .ما شعررةأل  غا ةأل  تحقي  شأنيا مف أثرػ  معافأل  إلى الحق قي معناه عف األمر ف و يثرج

 :ايف سكار شعر في لألمر البالغ ة المعاني كمف

 :(3يمحيكبوكقكلو مثاطبًا  ا باحة 
ػػػػػػي ػػػػػػد  إ ن  ػػػػػػل  أو ص  ػػػػػػت  ص  بب   فػػػػػػب ف  أح 

ػػػػػدود      أ حبُّػػػػؾ  فػػػػي الو صػػػػػاؿ  وفػػػػي الصُّ

   
 : (4ي- عز كجأ -   كقكلو مثاطبًا المكلىالدعاش

ػػػػػػػػب     فتع ط ػػػػػػػػ   واغف ػػػػػػػػر  ذ نػػػػػػػػوب  م ح 

ػػػػػب     ن  ب  ػػػػػؾ  ذ  ػػػػػدؽ  ح   مػػػػػا لػػػػػو غيػػػػػر  ص 

   
 :(5يكقكلو  التمني

شػػػػػػػػػي     أة يػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػاحب  القػػػػػػػػػد   الر 

ػػػػوؽ   ا  أعػػػػد  نظػػػػر    ن   الم ش  إ لػػػػى الػػػػد 
(6ي

 

   
 :النيي

 المضػػػارع ىػػػي كاحػػػدة  صػػػ يةو  كلػػػو االسػػػتعالش  جيػػػة عمػػػى الفعػػػأ عػػػف الكػػػذ   طمػػػب ىػػػك
 .الناى ة( اليبِّ  المقركف 

  

                                                           

 (.1/299( الد ف: يرميأ ؛ كعاش ضثـ لمثمر كالثأ  كنحكىما. ينظر  المعجـ الكس ط يج(1
 (.  3/281( العمكؼ  الطراز المتضمف ألسرار البالغة كعمـك حقائ  ا عجاز يج(2
 (.125( ديكاف ايف سكار يص(3
 .  388( المرجع الساي   ص(4
 .  412( المرجع نفسو  ص(5
المررُض الُم قأ  الذؼ لزمو المرُض الشديد. ينظر  شمس العمـك كدكاش كالـ العرب مف الكمـك   :( الد ن ذ(6

 (.4/2169لمحميرؼ يج
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 :(1يكمنو قكؿ ايف سكار
ػػػػػبوا يػػػػػا م عر ضػػػػػيف  بػػػػػأن ني  فػػػػػت تحس 

ـ  مػػػػػػا حييػػػػػػت  وة أسػػػػػػموأخػػػػػػوف      ىػػػػػػواك 

   
 :ايف سكار شعر في لمنيي البالغ ة المعاني كمف

 :(2يااللتماس  كقكلو مثاطبًا المحيكبة
ع ػػػػػػػػر ج  الم  ػػػػػػػػوا   ة ت ػػػػػػػػن س ل يم ت نػػػػػػػػا ب م ن 

ػػػػػػػ   ػػػػػػػديؾ و سػػػػػػػاد ج  وقػػػػػػػد  اض   عت  ومػػػػػػػف ي 

   
 :(3يو مثاطبًا المحبقكل في كما  :التك يخ

ضػػػػػػػػػػيؾ  ف ػػػػػػػػػػر     ػػػػػػػػػػر  إ ف  كػػػػػػػػػػاف ي ر   ى ج 

ػػػػػػػػػػػػػػػم ني   ػػػػػػػػػػػػػػػدود  وة ت ص  ـ  ص   فػػػػػػػػػػػػػػػال ز 

   
 :(4يقكلوكالنص  كالحث كا رشاد  
 مػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػرج   ة تكػػػػػػػػػػػػػػون ف   يسػػػػػػػػػػػػػػا  

ي ر     ـ  تػػػػػػػػػػػػػػأتي بػػػػػػػػػػػػػػال   ػػػػػػػػػػػػػػي  األ  يػػػػػػػػػػػػػػا  في 

   
 

  

                                                           

 (.223( ديكاف ايف سكار يص(1
 .194( المرجع الساي   ص(2
 .  214( المرجع نفسو  ص(3
 .278المرجع نفسو  ص( (4
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ـ    :والتأخير ثالثا : التقدي
مف النقاد كالبالغييف  كقد جعميا بعضيـ شرطًا  كييرةً  نالت ظاىرة التقد ـ كالتأثير عنا ة  

ـ الشاعر   قكؿ ايف رشي  في العمدة: "كرأيت مف عمماش يمدنا مػف ال  حكػـ لمشػاعر بالتقػدـ   لتقد 
كال  قضي لو بالعمـ  إال أف  ككف في شعره التقد ـ كالتأثير  كأنا أسػت قأ ذلػؾ... كأك ػر مػا تجػده 

 .(1ي"في أشعار النحكريف
فػػػي شػػػعر ايػػػف سػػػكار فػػػإف ظػػػاىرة التقػػػد ـ كالتػػػأثير تعػػػد مػػػف أىػػػـ الثصػػػائص  كبالتأمػػػأ

فػي ىػذا  -األسمك  ة التي تشك أ حضكرًا كاسعًا في يناش جممو كتراكيبو  األمر الػذؼ دفػع الباحػث 
لمكقػػكؼ عمػػى أىػػـ مظاىرىػػا كأيػػرز تشػػك التيا؛ لمتعػػرؼ مػػف ثالليػػا عمػػى إمكان ػػات ايػػف  - المقػػاـ

 رمػى إلييػا ايػف سػكار مػف تكظ فػو يأىـ الػدكاعي كاألغػراض البالغ ػة التػد سكار التعييررة  كتحدي
 المثتمفة  كف ما يمي أىـ األغراض التي قصدىا ايف سكار: في قصائده الشعررة لتمؾ الظاىرة

 :(2يإذا كاف المتقدـ مشعرًا بيرابة  كقكؿ ايف سكار   كذلؾالتشوي  إلى المتأخر
 ثتثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يـ  ن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ      والق نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديل  والبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  وجي 

   
قػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػا أحر   واثنػػػػػػػػػػػػػػػاف  ميمػػػػػػػػػػػػػػػا قار 

مػػػػػػػػػػػػػر      قمػػػػػػػػػػػػػب  الػػػػػػػػػػػػػذ  ييػػػػػػػػػػػػػواؾ  والج 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػب و   ػػػػػػػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػػػػػػػيس  لػػػػػػػػػػػػػػػػو م ش   وواح 

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػر      أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  وا  ف  أعجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  الي 

   
ـ المسند إل و كىك " ال ة  كا ناف  ككاحػد"  كاتصػذ كػأ كاحػدأل   منيػا بصػفةأل  ففي األي ات السابقة قد 

الثيػػر المتػػأثر  كىػػي: " ييػػنيـ نسػػبة  كأحرقػػا  كلػػ س لػػو مشػػبوو" فتمػػؾ ؽ الػػنفس إلػػى تشػػك   غرربػػةأل 
ؽ الػنفسالنسبة  كذلؾ ا حراؽ  كم ىػذه األشػ اش  فػإذا إلػى أف تعػرؼ  ا ل س لػو شػي و  أمػكرو تشػك 
 فييا كاستقر. رُ المتأث   الثيرُ  ف  عرفت النفس ذلؾ  تمك  

 :(3يقكؿ ايف سكار -أ ضاً –كم مو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػت  والػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  ي حػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ث ا ف ت أ لم 

ؽ  اةتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ  ةـ ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا تف 
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مم أتى المسند إل و  حػدث إلى العجب ك شعر باليرابػة كىػك: " ىنا أ ضًا  كاتصأ بو ما يدعك اً تقد 
ر. ؽ النفس  كر ير فضكليا إلى معرفة الثير المتأث   ايالـ طرًا"  كىذا أمرو  شك 

 :(1ي  نحك قكؿ ايف سكارجعل المتقدـ محل التعجب
ؽ  أمنػػػػػؾ   ػػػػػأ  ي ط ػػػػػر  ػػػػػر ا طيػػػػػ   عمػػػػػى الن   س 

ؽ     ػػػػػة  مفػػػػػر   وقػػػػػد شػػػػػاب  مػػػػػف ليػػػػػل  الثني 

   
"   كلـ  قأ " طيذو سرػ"؛ كذلؾ ألىم ة المتقػدـ  ـ ثير الميتدأ في قكلو: "أمنؾ سرػ طيذو فقد قد 

 مف التعجب. كشدة العنا ة بو  كفي ذلؾ ضربو 
 :النص عمى سمب العمـو

 :(2يأداة النفي  كذلؾ كقكؿ ايف سكار مىك ككف عادًة يتأثير أداة العمكـ ع
 مػػػػػا كػػػػػلُّ بػػػػػرؽ  سػػػػػرا مػػػػػف نحػػػػػو كاظمػػػػػة  

ػػػػػػػػم ار      كػػػػػػػػت  وة كػػػػػػػػلُّ نػػػػػػػػار  نػػػػػػػػار  س 

   
 األحبة المجتمعيف لمتسامر كالميك. مشتعمة  تككف نار   كال نارأل  المعأل  يرر أل  فالمعنى ىنا: ل س كأُّ 

 :(3يقكؿ ايف سكار كمنو أ ضاً 
ت ضػػػػي  ػػػػوا فمػػػػا كػػػػلُّ نفػػػػس  تر   الػػػػذُّؿ  فػػػػي الي 

 وة كػػػػػلُّ قمػػػػػب  فػػػػػي الم يانػػػػػة  يرغػػػػػب    

   
 :وية الحكـ وتقريره في ذىف السامعتق

 :(4يكقكؿ ايف سكار
روا ػػػػػػػو  ػػػػػػػدوا أـ غ   ىػػػػػػػـ فػػػػػػػي ف ػػػػػػػ اد  أنج 

ػػػػػػػػروا أـ أنػػػػػػػػذ روا   ػػػػػػػػراد  بش  ـ  م   وىػػػػػػػػ

   
" فػؤادؼ   كممتي تقد ـ المسند إل و "ىـ" في الشطررف  كتكررره في الضمير المستتر فيلقد ساعد 

 تقك ة الحكـ كتقررره.كمرادؼ"  في 
 
 
 

  
                                                           

 (.  585( ديكاف ايف سكار يص(1
 .568( المرجع الساي   ص(2
 .281( المرجع نفسو  ص(3
 .307( المرجع نفسو  ص(4



251 
 

 :التخصيص
ـ؛ ل فيد تثص صو بالثير الفعمي  شررطة أف  ككف مسػيكقًا  ك عني أف المسند إل و قد  قد 

 :(1يبحرؼ نفي  كذلؾ نحك قكؿ ايف سكار
 ومػػػػػػا أنػػػػػػا إ ة  نقطػػػػػػة  البػػػػػػاء مػػػػػػنكـ

 وأنػػػػػػتـ لػػػػػػي المعنػػػػػػى الػػػػػػذ  أتطم ػػػػػػب    

   
يـ بالمنزلة الرف عفقد ثص    فػي مق ػاس حبػو ليػـ ةنفسو بالقميأ أماميـ  تكاضعًا منو  يينما ثص 

فجاش القصر كالتثص ص بالمسند إل و المتقدـ "أنا  كأنتـ"  ييدؼ نفي ككف المتكمـ إال نقطػة فػي 
 بحر صفاتيـ كمعانييـ التي كسمكا ييا كطبعكا عمييا  إضافًة إلى التأكيد عمى منزلتيـ لد و.

 :(2يمنو قكؿ ايف سكارك 
ـ   ػػػػػػواك   ومػػػػػػا أنػػػػػػا مػػػػػػف ب عػػػػػػد  ولسػػػػػػت  س 

ػػػػػػب     ج  ىر  أع  يػػػػػػر  مػػػػػػدا الػػػػػػد  ـ  غ   وة أنػػػػػػت 

   
 :(3يىذا كقد يتقدـ المسند  كرتأثر المسند إل و  بقصد قصره عم و  كذلؾ كقكؿ ايف سكار

 لػػػػػػػػػػي  قمػػػػػػػػػػب  إ لػػػػػػػػػػى جمال ػػػػػػػػػػؾ  يصػػػػػػػػػػبو

شػػػػػػػػ   ح  ب   ا  و  ػػػػػػػػػر  ؾ  ك  ػػػػػػػػػدود  ػػػػػػػػػف ص   فيػػػػػػػػػو  م 

   
 ميأ حبًا ككحشًة لجماؿ المحيػكب  ككأنػو يتثصػ ص صػفة ذلػؾ القمػب لنفسػو  مقتصػرو  أؼ قمبو 

 عم و دكف غيره مف القمكب األثرػ.
 :نبيو عمى أف المتقدـ خبر  ة نعتالت

 :(4يكذلؾ ثاص يتقد ـ الثير المسند عمى الميتدأ المسند إل و  نحك قكؿ ايف سكار
ـ  أ ىػػػػػػػػيم ك ـ ب جناب ػػػػػػػػو   يػػػػػػػػا ػػػػػػػػر يت  خ   ض 

ؿ  مػػػػػػػػػػأىوؿ      ولك ػػػػػػػػػػـ ب قمبػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػز 

   
"  فمك قاؿ: "كمنزؿو لكـ"  لتكىـ ايتداًش أف "لكـ" نعت  كأف ثيػر فالشاىد ىنا في قكلو : "كلكـ منزؿو

الميتدأ سيذكر ف ما بعػد  كذلػؾ ألف حاجػة النكػرة إلػى النعػت أشػد مػف حاجتيػا إلػى الثيػر  كلػذلؾ 
 ت. ال نع تعيف تقد ـ المسند  لمتني و عمى أنو ثيرو 
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 :(1ي  كقكؿ ايف سكارتقديـ الجار والمجرور عمى الفعل
يبػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػل   داعػػػػػػػػػػي ر   م تث ػػػػػػػػػػب     عػػػػػػػػػػف ك 

ػػػػػػػػػػدا يتسػػػػػػػػػػر ع     ـ  والن   وا  لػػػػػػػػػػى المكػػػػػػػػػػار 

   
" إف تقػػػد ـ الجػػػار كالمجػػػركر دؿ  عمػػػى أف الممػػػدكح اثػػػتص يتسػػػرعو كنثكتػػػو فػػػي  " إلػػػى المكػػػاـر

التقػػد ـ تثصػػ ص ممدكحػػو عػػف سػػكاه يتمػػؾ   كأراد ايػػف سػػكار يػػذلؾ الجػػكد كالكػػـراليػػذؿ ك مػػكاطف 
 عم و كحده. الصفات  ككأنيا مقتصرةو 

 :(2يلدػ ايف سكار مف ذلؾ قكلو كىك ك يرو تقديـ اةسـ كالتـز  وذلؾ كػ"غير"  
ه ػػػػػػػػػػػػػر ه الجفػػػػػػػػػػػػػا وت صػػػػػػػػػػػػػدُّ  غيػػػػػػػػػػػػػر  ي  ي  

 عمػػػػػػػػػػػل  اليػػػػػػػػػػػوا وت قمُّػػػػػػػػػػػب  األحػػػػػػػػػػػواؿ    

   
ـ ايػػف سػػكار بالجفػػا كتصػػده تقم ػػب األحػػكاؿ يتيي ػػرممػػف  أؼ لسػػتُ    لمػػا يغيػػرؼ( لفػػع. كلػػك لػػـ  قػػد 

 .استقاـ المعنى
 

 :(3يكم مو كذلؾ قكلو
ط ع ػػػػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػػػػوا وي ق  ػػػػػػػػػػػػر ه البم   غيػػػػػػػػػػػػر  ت  ي  

ػػػػػػػة  خػػػػػػػوؼ  الق يػػػػػػػل  والقػػػػػػػاؿ      عػػػػػػػف المحب 
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 :رابعا : التعري  والتنكير
 .(1ي"ل س بعينو : ما دؿ عمى شيشأل والتنكيربعينو   ما دؿ عمى شيشأل ": التعري 

َولََسِج َدن  ُهْو َأْح َةَ  ﴿الكػالـ  مستشػيدًا بقكلػو تعػالى:  قكؿ الجرجاني في معرض حدي و عػف نظػـ 
ُحسػنًا كركعػًة  : "إذا أنػت راجعػت نفسػؾ كأذكيػت حسػؾ  كجػدت ليػذا التنكيػر(2ي﴾الِ اِس َعاَ ى َح َ اةٍ 
ال  قػػادر قػػدره  كتجػػدؾ تعػػدـ ذلػػؾ مػػع التعررػػذ  كتثػػرج عػػف األررح ػػة كاألنػػس إلػػى  كلطػػذ مكقػػعأل 

ثالفيمػػا  كالسػػيب فػػي ذلػػؾ أف المعنػػى عمػػى االزد ػػاد مػػف الح ػػاة ال الح ػػاة مػػف أصػػميا  كذلػػؾ ال 
"  . (3ي حرص عم و إال الحيُّ

 :أوة : التعري 
 حسب كذلؾ أي ات قصائده مف ك يرأل  في كأنكاعو طرقو بشتى التعررذ إلى ايف سكار لجأ
  كمػف ذلػؾ مػ اًل ثػاطره فػي يجػكؿ كمػا المثاطػب  حػاؿ  قتضػ و مػا كبحسػب السػ اؽ  ما يتطمبػو

 : (4يقكلو كاصفًا شعكره تجاه أحبابو
ى ـ ا  وراح  ف ػػػػػػػ اد  سػػػػػػػائق ػػػػػػػد   ن حػػػػػػػو  ق ص 

كائػػػػػػػػػػب   ا  وف ػػػػػػػػػػر    حنينػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػائق    ل مر 

   
تي و  ػػػػػػػػب  ؿ  ص  نػػػػػػػػز  ػػػػػػػػد  أحبػػػػػػػػابي وم   معاى 

ت ػػػػػػػػػػػػػػع      أترابػػػػػػػػػػػػػػي ودار  حبػػػػػػػػػػػػػػائبي وم ر 

   
مرتػػػع -منػػػزؿ صػػػيكتي-معاىػػػد أحبػػػاييي قكلػػػو فػػػي المعنػػػى أفػػػاد الػػػذؼ التعررػػػذ ىػػػذا م ػػػأ كرتجمػػػى
  مكانػة أحبابػو   افلمتثص ص ك  ايف سكار بو جاش  با ضافة تعررذو دار حبائيي(  كىك -أترايي

 كالتأكيد عمى منزلتيـ لد و.
 :(5يكمف التعررذ أ ضًا قكؿ ايف سكار

موع  بيػػػػػػػاىػػػػػػػي  يار  فػػػػػػػذر  در  الػػػػػػػدُّ  الػػػػػػػد  

ر ه     ر   والع ػػػػػػػػػيف  ت نثػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػي أطتل يػػػػػػػػػا د 
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 أي اتػػو ايػػف سػػكار يػػدأ التػػي د ػػار المحيػػكب عمػػى العائػػد( ىػػيي الييبػػة بضػػمير جػػاش ىنػػا كالتعررػػذ
عدـ  عمى كالتمم   ماىيتيا  ك  اف بحق قتيا لمتعررذ الييبة بضمير عنيا ر  عي    ـ بالحديث عنيا 

 .الييبة ضمير باثت ار عمييا حرصو
 :(1يكمنو أ ضًا قكؿ ايف سكار

ـ   سػػػػػػ وح  فػػػػػػي الكػػػػػػوف  ج  وح  والػػػػػػر   ىػػػػػػي ر 

ـ  بػػػػػػػػػػػػػػاألرواح      وبقػػػػػػػػػػػػػػاء  األجسػػػػػػػػػػػػػػا

   
بالحػػديث  أي اتػػو ايػػف سػػكار يػػدأ التػػيالثمػػر  عمػػى العائػػد( ىػػيي الييبػػة بضػػمير ىنػػا التعررػػذتم  ػػأ 
 .بحق قتيا لمتعررذ الييبة بضمير عنيا رعي    ـ عنيا 

 :(2يك قكؿ ايف سكار في معرض حدي و عف محيك تو
ر ه   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ  ـ  م  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذاؾ  اس 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحر ه     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  س   ي س 

   
كقػػػدره ( اسػػػـ محيك تػػػوي االسػػػـ ىػػػذا لعظمػػػة تنيييػػػاً  ايػػػف سػػػكار بػػػو أتػػػى( ذاؾي با شػػػارة فػػػالتعررذ

 أراده الذؼ المعنى عمى الداللة في أيم  األ ر لو بأف التعررذ ىذا ك متاز  كمكانتو المرمكقة لد و
 بمنزلتيا في قمبو. المحيكبة تذكير كىك  ايف سكار

 :(3يكمنو أ ضًا قكؿ ايف سكار
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذاؾ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ  ال ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر    غر 

ػػػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػواه  ذاؾ ال ػػػػػػػػػػػػرور      حب 

   
توا عمػػػػػػػػػى م مػػػػػػػػؾ  رق ػػػػػػػػػي نػػػػػػػػي فػػػػػػػػاح   زار 

ػػػػػػػػػػػػػػػػو  فيػػػػػػػػػػػػػػػػو زائػػػػػػػػػػػػػػػػر  وم  يػػػػػػػػػػػػػػػػر     بُّ  ح 

   
ػػد ا ت ػػاف   إذ كػػاف باسػػتطاعتو أف  قػػأيغر ني اليػػزاؿ(؛ (ذاؾي با شػػارة فػػ الحع أف ايػػف سػػكار تعم 

 فيك ل س كأؼ غزاؿ.  محيكبو كقدره لد و لمكانة تنييياً كذلؾ 
 :(4يقكؿ ايف سكار أ ضاً  كمف التعررذ

ػػػػػػػػػػة  ضػػػػػػػػػػام ف   ي   إ ف  الػػػػػػػػػػذ  خم ػػػػػػػػػػ   الب ر 

ر     ف يُّ القػػػػػػػػػػػاد   أرزاق يػػػػػػػػػػػا وىػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػو 
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  فكيػػذ مػػع مػػف ىػػك التفثػػ ـ كالتعظػػ ـ معػػاني أفػػاد المكصػػكؿ االسػػـ كاضػػ و مػػف الييػػت السػػاي  أف
 صاحب الع ظ م ة أصاًل.

 :(1يك قكؿ ايف سكار مثاطبًا محيكبو
مي ب  ػػػػػػؾ  عػػػػػػف وصػػػػػػال ؾ  شػػػػػػاغ  ػػػػػػ مي ب ح   ش 

ػػػػػػػػػػػذ  ب ق يػػػػػػػػػػػاد     وىػػػػػػػػػػػوا  نحػػػػػػػػػػػوؾ   خ 

   
ه كمحيتػو لػو  محبػًة  ثػالص كد  بػات ففي ىذا الييت  عي ر ايف سكار لمحيكبو عف كامػأ انتمائػو كا 

 فييا ىكاه أسيرًا عنده منقادًا لو.
فػػًا  - كىػػك مػػف شػػكاىد التعررػػذ فػػي ىػػذا الييػػت - ىػػكاؼ( جػػاش المسػػند إل ػػو-لو:يشػػيميكفػػي قك  ُمعر 

يإضافتو إلى  اش المتكمـ؛ تناغمًا مػع حاجػة المقػاـ لإليجػاز  فػايف سػكار متكل عػًا بمحيكبػو  كقكلػو: 
قكلػو:يىكاؼ( أكجػز مػف قكلو:يالػذؼ أىػكاه(  ككػأ يشيمي( أكجز مػف قكلو:يالػذؼ  شػيمني(  كػذلؾ 

ف اليكػ مف قمب ايف سكار.  ذلؾ أقكػ داللًة عمى تمك 
 :(2يفي حكمتو التي   قكؿ فييا كالتنكير التعررذ ييف ايف سكار جمع كقد

ـ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الج   ن ياي 

ـ  جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل     مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الع   وغاي 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر    و خ 

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل      وم نت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ع 

   
ـو  جيػأأل  أف كػأ   لي ػاف الييػت مػف األكؿ الشػطر في( الجيأي كممة ؼعر   حيث  ميمػا ك ػر ينف ػو عمػ

ف قػػأ  ذلػػؾ العمػػـ كلػػذلؾ أتػػى ايػػف سػػكار بكممػػة يعمػػـ( نكػػرة  كقػػد فعػػأ ثػػالؼ ذلػػؾ فػػي الشػػطر   كا 
أـل  ال ػػاني  حيػػث عػػر ؼ كممػػة يالعمػػـ(؛ لي ػػاف أف كػػأ   ميمػػا يميػػت درجاتػػو رفعػػًة  يبقػػى صػػاحبو  عمػػ

ر  كممةيجيأ(. ف قأ  ذلؾ الجيأ  كلذلؾ نك   جاىاًل في أمكرأل أثرػ  كا 

 
 

 

                                                           

 (.255( ديكاف ايف سكار يص(1
 .327( المرجع الساي   ص(2



256 
 

 :ثانيا : التنكير
 ذلػػؾ مػف  ك يػرة مكاضػع فػي ايػف سػكار إل ػػو لجػأ فقػد  التعررػذ عػف فائػدةً  التنكيػر  قػأ ال
 :(1يو مثاطبًا محيكبوقكل الم اؿ عمى سييأ

ػػػػػػػػػػػمواني يقينػػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػػت ت طمػػػػػػػػػػػع     ب س 

 فمػػػػا فػػػػي الكػػػػوف  شػػػػيء  عنػػػػؾ  ي  نػػػػي  

   
 ككني يدنيكؼ(  شيمو عف محيكبو. أمرأل أؼ  مف لمتحقير( شيشي ايف سكار كممة ر  نك  حيث 

 :(2يكمف التنكير قكؿ ايف سكار
ػػػػػػػػو ر  ُّ قوام  ي  ػػػػػػػػم  ػػػػػػػػف ي حػػػػػػػػبُّ الس   يػػػػػػػػا م 

ػػػػػػػو   ؿ  أ ىػػػػػػػدا إ لػػػػػػػي  م تم  ـ  عػػػػػػػاذ  ػػػػػػػ ك 
(3ي

 

   
ػػرفقػػد   لػػو يتعرضػػكف  الػػذيف العػػذ اؿ ىػػؤالش ك ػػرة التػػدليأ عمػػى بيػػرض( عػػاذؿيكممػػة  سػػكارايػػف  نك 

 بالمـك عمى تعمقو بمحيكبو.
 :(4يكقكلو

ب   و  الػػػػػػػػػػػوداع  وعػػػػػػػػػػػود  ق ػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػم ف   وأس 

ـ  منػػػػػػػػػػػػػع     ػػػػػػػػػػػػػر  بػػػػػػػػػػػػػالن واؿ   وكػػػػػػػػػػػػػ  ي بش  

   
ػػرحيػػث  الحكائػػأ كالعكائػػ  التػػي تقػػذ دكف  ك ػػرة التػػدليأ عمػػى بيػػرض( منػػعيكممػػة  ايػػف سػػكار نك 

 بالرغـ مف كجكد الكعكد. الكصكؿ إلى المناؿ
 :(5يمثاطبًا أحيتو كم مو قكلو

يػػػػػػػار ه ـ د  ـ  تنػػػػػػػأ  عػػػػػػػنك  ـ  نػػػػػػػازح  لػػػػػػػ  وكػػػػػػػ

ػػػػػل     ػػػػػدا وىػػػػػو واص  ر  خػػػػػوؼ  الع  ـ  ىػػػػػاج   وكػػػػػ

   
  الك رة. إفادة بيرض( ىاجر-نازحيكممتي  رُينك   فنجد ايف سكار

 :(6يك قكؿ ايف سكار مثاطبًا الممؾ الظاىر
ػػػػػػػػل    ـ  غػػػػػػػػزوة  ت مقػػػػػػػػى ب يػػػػػػػػافػػػػػػػػي ك   عػػػػػػػػا

 ب ي  نػػػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػػػر ا ع زيػػػػػػػػػػػز ا ث ػػػػػػػػػػػـ فت حػػػػػػػػػػػا    
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 شػػػير إلػػػى التعظػػػ ـ  فػػػايف سػػػكار  فثػػػر كىػػػك تنكيػػػرو فتحػػػًا( -نصػػػراً -التنكيػػػر فػػػي قكلػػػو:يغزكةكرد 
قػداـ الممػؾ الظػاىر مػف ثػالؿ مػا ينجػزه ك حققػو مػف فتكحػات كانتصػارات ضػد  بشجاعة كبسػالة كا 

 أعداش الديف.
 :(1يًا محيكبوقكؿ ايف سكار مثاطب

 لػػػػػػػػي عنػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػر ؾ  عبػػػػػػػػرة  م سػػػػػػػػفوحة  

ػػػػػػػػػػػػػػة  وزفيػػػػػػػػػػػػػػر     ـ  وأن   تػػػػػػػػػػػػػػدني ال ػػػػػػػػػػػػػػرا

   
ك  اف عظ ـ شأنو كمقػداره فػي   زفير(  شير إلى مكانة محيكبو لد و-أن ة-فالتنكير في قكلو:يعيرة

 قمبو  فعيرتو عند ذكر المحيكب ل ست كأؼ عيرة  كذلؾ أنينو كزفيره فيما مثتمفاف.
إلػى أف التعررػذ كالتنكيػر مػف األسػاليب البالغ ػة التػي لجػأ إلييػا ايػف كمما سػي  نثمػص 

سػػػكار فػػػي التعييػػػر عػػػف أفكػػػاره كمشػػػاعره تبعػػػًا لمتطمبػػػات المقػػػاـ كمقتضػػػ ات الحػػػاؿ  فمكػػػأأل مػػػنيـ 
 كأغراضو كمدلكالتو التي يؤدييا مف ثالؿ الس اؽ.  طي عتو كاستثداماتو
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 الشػعرؼ  ا يػداع  فرضػيا بمعػايير كالكاقع  القصيدة ييف تفاعأأل  كليدة ةالشعرر   ةُ الصكر   دُّ ع  تُ 
 تحمػػأ انيػػأل ؛الفن ػػة صػػ اغتيا فػػي طررقتػػو ثػػالؿ مػػف لمتعييػػر اجتيػػاده لنػػا ف ظيػػر  الشػػاعر عمػػى

؛ لػذا ال تثمػك مػا بمكػافأل  الزمف مف ما لحظةأل  في  ايثر عقم ة تعامميا مع ثالؿ مف ذاتو صفات
 منيا. ةو شعرر   قصيدةو 

كقيػػأ أف نػػأتي إلػػى الحػػديث عػػف مصػػادر الصػػكرة  اليػػد  لنػػا مػػف إ ضػػاح مفيكميػػا؛ كػػي 
يداعيا في مثيمة شاعرنا ايف سكار  كأنكاعيا التي كظ فيا  يتسنى لنا االنطالؽ نحك أف  الصكرة كا 

 في قصائد ديكانو.

 :الصورة مفيوـ  
ىنػػػػا كجػػػػكه االتفػػػػاؽ كالثػػػػالؼ يػػػػيف اليميػػػػاش  كالنقػػػػاد كاألدبػػػػاش  كالمحػػػػد يف  لػػػػف أسػػػػتعرض  

  فمكأأل المضمارت ايراش في ذلؾ ر  كالقدماش حكؿ مفيكـ الصكرة  فقد تعددت كجيات النظر  كك ُ 
ػػكلػػذا  ُ  ؛مػػنيـ ميرراتػػو كدكافعػػو ف مػػا ذىػػب إل ػػو يرأ ػػو كتينػػاه بفكػػره كقػػاطعأل  إعطػػاش تعررػػذأل كاحػػدأل  دُّ ع 

ألف ىػػػذا المفيػػػكـ ينػػػدرج تحػػػت رؤػ فن ػػػة مثتمفػػػة  كمػػػا أف مفيػػػكـ "لصػػػكرة أمػػػرًا صػػػعبًا؛ لمفيػػػـك ا
 .(1ي"الصكرة متيير كمتطكر  الرتباطو بالشعر ذؼ الطي عة المتييرة

 -بعيدًا عف يؤرة الثالفات؛ كي ال  طكؿ الجدؿ في ذلؾ األمػر - نا في ىذا المقاـيكف ك 
 .القدماء والمحدثيفالصورة لدا عمى بعض مفاى ـ  أف نقذ  

 فػػي العامػػة نظررتػػو إطػػار فػػي الشػػعررة الصػػكرة معنػػى إلػػى أشػػار الػػذؼ -  قػػكؿ الجػػاحع
 بما" صكرة" لفع فييا  قترب التي النصكص أكائأ مف معدكداً  ييف أيدينا و الذؼنص   فجاش الشعر 

  عرفيػا الطررػ   في مطركحةو  المعاني: "..-المحد يف أغمب النقاد عند عم و كمتعارؼ مفيكـ ىك
نما الشأف كاليدكؼ  كالقركؼ  كالعر ي  العجمي  المثػرج  كسػيكلة المفع  كتثير الكزف  إقامة في كا 
 كجػنس النسج  مف كضرب صناعة  فإنما الشعر السبؾ  كجكدة الطبع  صحة كفي الماش  كك رة
   .(2ي"التصكرر مف

                                                           

 (.111شحاتة  العالقات النحك ة كتشكيأ الصكرة الشعررة عند دمحم عف في مطر يص(1) 
 (. 3/132الجاحع  الحيكاف يج(2) 



263 
 

لػو ينظرتػو لمصػكرة  إال أنػو اسػتفاد مػف سػابق و   أما الجرجاني  فرغـ تميػزه عػف السػابقيف
 فػي كالنقػدؼ الفنػي ا يػداع لمراحػأ تتبعػو إطػار فػي ك نى نظرتو عمى ما أسسكا لو فػي ذلػؾ  فنػراه

 يػػػأ كحػػػده  المعنػػػى أك  كحػػػده المفػػػع عمػػػى تقػػػكـ ال  متكاممػػػة نظػػػرةً  إلييػػػا ينظػػػر  دراسػػػتو لمصػػػكرة
( الصػػكرةي قكلنػا أف عمػـكا : "ذلػػؾ فػي  قػكؿ إذ  الػػبعض بعضػيما مػع يفمتكػػامم رفعنصػر  يجعميمػا

 آحػػاد يػػيف اليينكنػػة رأينػػا فممػػا بأبصػػارنا؛ نػػراه الػػذؼ عمػػى نعممػػو بعقكلنػػا لمػػا كق ػػاسو  تم يػػأو  ىػػك إنمػػا
 تكػكف  يثصكص ةأل  فرس مف كفرسأل  إنساف مف ييف إنسافأل  فكاف الصكرة  جية مف تككف  األجناس

أـل  يػيف فكػاف: المصنكعات في كاف األمر ككذلؾ  ذاؾ صكرة في تككف  ال ىذا صكرة في  مػف ثػات
 فػي يينكنػةً  ايثػر فػي الييتػيف ك ينػو أحػد فػي المعنػى ييف كجدنا  ـ  يذلؾ سكار مف كسكارأل  ثاتـ 
 صػكرتو غيػر صػكرةو  ىػذا فػي لممعنػى: قمنػا بػأف اليينكنػة كتمػؾ الفػرؽ  ذلؾ عف رناعي    كفرقاً  عقكلنا
 مسػػػتعمأو  ىػػػك يػػػأ منكػػػر  فينكػػػره ايتػػػدأناه نحػػػف شػػػيئاً  بالصػػػكرة ذلػػػؾ عػػػف العبػػػارة كلػػػ س: ذلػػػؾ فػػػي

ِـّ  في مشيكرو  نما: الجاحع قكؿ ك كف ؾ العمماش  كال  .(1ي!"التصكرر مف كضربو  صناعةو  الشعر كا 
الشكأ الفني الػذؼ تتثػذه األلفػاظ كالعبػارات  بعػد "  فتعني: في النقد الحديث الصورة  أما 

 ة الكاممةِّ مف جكانب التجر ة الشعرر   عف جانبأل  ثاص  ل عي ر   أف ينظميا الشعراش في س اؽأل ي انيأل 
مكاناتيػػػػا فػػػػي الداللػػػػة  كالتراكيػػػػب كا  قػػػػاع  كالحق قػػػػة   سػػػػتثدمًا طاقػػػػات الميػػػػةفػػػػي القصػػػػيدة  مُ  كا 

 .(2ي"كالمجاز  كالترادؼ كالتضاد  كالمقايمة كالتجانس  كغيرىا مف كسائأ التعيير الفني
العمػػأ الفنػػي المتكامػػأ الػػذؼ يتفاعػػأ مػػع  نمػػكذجُ " (:الصػػكرةيكرػػرػ د. شػػكقي ضػػيذ أف 

يرجع إلى الشكأ مػف األلفػاظ كالصػكر كا  قػاع   المضمكف كالشكأ  فقد  ظف القارغ  أف الجماؿ  
ر عنيػا  كتنمػك فػي ك ػاف كرنعـ الفكر  يراىا تدثأ في المعاني التي تعي   و حينما يدق  النظر  كلكن  

التػػي ترجػػع إلػػى المفػػع فػػي  الصػػفاتِّ  كالعكاطػػذ  فػػبعُض الػػنفس الػػداثمي مػػع الثػػكاطر كالمشػػاعر 
عنو كتػتالشـ  رُ في الحق قة إلى المضمكف؛ ألنيا تعي   ردُّ الظاىر كالجناس كانسجاـ الحركؼ إنما تُ 

ز لحاىػا عػف ى كميػا  ك فصػميا عػف معػو  فالصػكرة كالشػجرة النام ػة  ال  سػتط ع ا نسػاف أف  مي ػ
 .(3ي"مف ثال اىا رؼ في كأ ثم ةأل مصادر الح اة فييا  كالنمك الذؼ  س

                                                           

 (. 466يص ا عجاز دالئأ الجرجاني (1) 
 (.435القط  عيد القادر  االتجاه الكجداني في الشعر العر ي المعاصر يص(2) 
 (.138ة األدي ة تاررخ كنقد يصصب   الصكر (3) 
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 .(1يينت التجر ة كاالنفعاؿ كالفكرة"" :ىي ماىر حسف فيمي أف الصكرة  ك قكؿ د. 
ة يينيا ك يف الث اؿ   قػكؿ دـ أك حدا ة مصطم  يصكرة(  كفي التفرقة العام  ىذا كحكؿ قِّ 

 العر ػي النقػد فػي الث ػاؿِّ  مفيػكِـّ  عػف مثتمػذو  حػديث  نقػدؼو  مصػطم و  الصػكرة"ىػالؿ:  غن مي دمحم
 .(2يالقد ـ"

د ةبأىم     ُ كف ما يتعم    عػف حدي ػو أ نػاش ة فػيتمؾ األىم  ػ العسكرؼ  ىالؿ أيك الصكرة  يؤك 
 :بقكلو البالغة حد ِّ 
 صػػكرةأل  مػػع  نفسػػؾ فػػي كتمكنػػؾ نفسػػو فػػي فتمكنػػو السػػامع قمػػب   المعنػػى بػػو  تيم ػػ مػػا كػػأ كالبالغػػةُ "

 إذا الكػالـ   ألف البالغػة فػي شػرطاً  الصػكرة كقيػكؿ المعػرض جعمنػا إنمػا ك حسف  كمعرضأل  مقيكلةأل 
ـ   ُ  لػػـ  ثمقػػاً  كمعرضػػو ر ػػةً  عبارتػػو كانػػت   (3ي"الميػػزػ  مكشػػكؼ المعنػػى مفيػػكـ كػػاف فا  ك   يم يػػاً  سػػ
 .السامع قمب في كما تثمفو األديي العمأ في الصكرة أىم ة لنا زُ رِّ ي  يُ  حيث

يصػػكرة(؛ فإنػػو أثيػػرًا  ضػػـ صػػكتو كمػػف ثػػالؿ اسػػتعراض الباحػػث لممفػػاى ـ السػػابقة لمفػػع 
يررًا أك ترج   ايثر  مُ  تين ًا آراشىـ  دكف الميأ ألحدىاإلى جم ع أصحاب التعررفات السابقة  م

أـل ررشتو الثاصة  كلكنو المفضأ  كلكحتو التي ييدع في إثراجيا لمنػكر   نظرتو تمؾ بأف لكأ   رسا
نظرتو التي ارتآىا  كاستقالليتو ف ما  شػعر بػو بما يراىا ىك ال غيره  فمكأأل تجر تو التي ثاضيا  ك 

دكف سكاه  ك ذلؾ ال غرابة مف حدكث الجدؿ  ككقػكع الثػالؼ حػكؿ مصػطم  يالصػكرة(  يػأ ىػك 
 طي ع ػػػة  فكػػػأ ايراش السػػػابقة أصػػػايت كيػػػد الحق قػػػة كالصػػػكاب  ككنيػػػا كليػػػدة   كارد  كنتيجػػػةو  أمػػػرو 

 شتيـ ليا.عا شيا أصحاييا فعي ركا عنيا مف ثالؿ معا  تجاربأل 
 
 
 
 

                                                           

 (.134صب   الصكرة األدي ة تاررخ كنقد يص(1) 
 (.162  النقد األديي الحديث يصىالؿ  دمحم غن مي(2) 
 (.19العسكرؼ  كتاب الصناعتيف يص(3) 
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 :مصادر الصورة
ىا ر  مصادِّ  الشعررة مصكرةإف  ل  ابف  قػكؿ ذلؾكفي  كمح طو؛ ومدركات مف الشاعر  ستمد 

 أحاطت ما كالحكـ كالتشيييات األكصاؼ مف أشعارىا أكدعت العرب   أف كاعمـ: "العمو   طباطبا
 .(1يتجار يا" بو تكمر   ع انيا  كأدركتو معرفتيا  بو

رِّ  تصػػنِّيذ   نػػا مكِّنىػػذا ك      نػػابِّعِّ  المصػػادِّ نيػػا ايػػف سػػكار اسػػتمد التػػي كالم   كاسػػتفاد الفن ِّ ػػة  صػػكره مِّ
نيا  :ايتي الن حك عمى كصِّ اغتِّيا تشكيمِّيا فِّي مِّ

 :الكريـ القر ف  -0
ايف سكار في تشكيأ صكره التي كاف  ستحضرىا فػي مثتمػذ قصػائد ديكانػو  استعافلقد 

مستحضرًا بعض الشثص ات الدين ػة المشػيكرة  كبعػض المشػاىد قصص القرآف الكررـ كألفاظو  ب
ر لنػا حسػػف محيكبػػو كجمػاؿ طرفػػو  مستحضػػرًا  فػي رسػػـ صػػكرتو كاألحػداث  كمػػف ذلػؾ قكلػػو  صػػك 

 :(2يالممؾ ىاركت يبايأ
ػػػػػػػػػػػػػػػػمائ ل   ػػػػػػػػػػػػػػػػو  الش  م  يػػػػػػػػػػػػػػػػ   ح  ف   وم ي 

ف ػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػاروت باب ػػػػػػػػػػػػل      فػػػػػػػػػػػػي ط ر 

   
ػػػػػػػػػػػػػػذا ػػػػػػػػػػػػػػ    الع   نشػػػػػػػػػػػػػػواف مػػػػػػػػػػػػػػف خ 

ر ه     حمائػػػػػػػػػػػػػػػل  ر  ل سػػػػػػػػػػػػػػػي   نػػػػػػػػػػػػػػػاظ 

   
كفي كصفو الثمر يتأ  ر ايف سكار بألفاظ القرآف الكررـ  ف ستحضر لفظي يمنًا كا  مانػًا(  
كما نجده يكظ ذ في صكرتو التػي رسػميا جػزشًا مػف قصػة نػكحأل كقػت الطكفػاف  حينمػا رفػض اينػو 

 : (3يالصعكد معو  ميينًا يذلؾ تأ ير الراح ف مف يراىا  قائالً 
 دائػػػػػػػػػػرة   وأكػػػػػػػػػػ  س  بعتيػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػر اح  

ـ  بيػػػػػػػا منػػػػػػػا  وا  يمانػػػػػػػا   ػػػػػػػدي  يحيػػػػػػػا الن 

   
ـ  بارق يػػػػػاأ راح  لػػػػػو ػػػػػف  نػػػػػوح  شػػػػػا  ف  اب 

ػػػػػور  ط وفانػػػػػا   ػػػػػع  الت نُّ ب   لػػػػػـ يخػػػػػش  إ ذ  ن 

   
ك ستحضػػػر ايػػػف سػػػكار صػػػكرتو فػػػي كصػػػذ مشػػػاعره تجػػػاه حييبػػػو مػػػف قصػػػة سػػػيدنا  ىػػػذا

 : (4يعندما ذىب لمالقاة ر و عند جيأ الطكر   قكؿ -عم و السالـ-مكسى

                                                           

 (.18العمكؼ  ع ار الشعر يص(1) 
 (.421( ديكاف ايف سكار يص(2
 .63( المرجع الساي   ص(3
 .266ص( المرجع نفسو  (4
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 فػػػػػي بػػػػػاطني نػػػػػار  موسػػػػػى منػػػػػؾ م ضػػػػػرمة  

 والقمػػػػػب  ميمػػػػػا تجم ػػػػػى حسػػػػػن ؾ الطُّػػػػػور    

   
ػػػػػػػػذر  جػػػػػػػػدُّ م ت ضػػػػػػػػ    ت  فيػػػػػػػػؾ وع  ػػػػػػػػد  س   ح 

 وعاشػػػػػػػػ   البػػػػػػػػدر  محسػػػػػػػػود  ومعػػػػػػػػذور    

   
كفي مثاطبة ايف سكار لمحيكبو  ستعيف فػي رسػـ صػكرتو بقصػة سػيدنا يكسػذ مػع أي ػو 

  مشػػػػي يًا حالػػػو التػػػػي صػػػار إلييػػػػا بحػػػاؿ  عقػػػػكب  كمحيكبػػػو ييكسػػػػذ  -عمييمػػػػا السػػػالـ– عقػػػكب 
 :(1ي قكؿف

ػػػػػػػػ    ـ  ت ب ػػػػػػػػت  عمػػػػػػػػى أس   يػػػػػػػػا قمػػػػػػػػر  ل ػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػف و   ف  وأنػػػػػػػػػػػت  ي وس  ػػػػػػػػػػػز   يعقػػػػػػػػػػػوب  ح 

   
 فػػػػػػػػػػػاز  ب مػػػػػػػػػػػا ي رت جيػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػؾ  فقػػػػػػػػػػػد

  
ػػػػػػػػػػػػػػو ف  ػػػػػػػػػػػػػػو م ع ن    خػػػػػػػػػػػػػػاب  وقػػػػػػػػػػػػػػد ةم 

   
 :الطبيعة-7

نيا قصائده مف الطي عة بمناظرىا الثالبة  لقد استكحى ايف سكار معظـ صكره التي ضم  
مت لد و منبعًا ال ينضب  استسػقى منػو ايػف سػكار عناصػر صػكره الفن  ػة التػي أيػدع فػي  حيث شك 

تقػػاف صػػنعتيا  كمػػف تمػػؾ العناصػػر: ياألشػػجار -األط ػػار -األزىػػار-ال مػػار-األغصػػاف-رسػػميا كا 
 النجكـ...(. -القمر-الشمس -النيار -الميأ -اليزالف

يػراز مػا يررػد إيػرازه فػي جمػاؿ   استعاف ايف سكار بالعناصر السابقة لتشكيأ صػكره كقد   كا 
ر  ثػػدكد المحيكبػػة مػػف شػػدة جماليػػا الػػذؼ يثجػػأ اليػػدر مػػف حسػػنو  كضػػ اش  ػػف   عشػػ   إذ صػػك  م 
كجييػػػا الػػػذؼ تحسػػػده الشػػػمس  بالجمنػػػار  كحاليػػػا بحػػػاؿ الركضػػػة الفاتنػػػة ذات األزىػػػار المتفتحػػػة  

 : (2ي قكؿ
ػػػػػػػػػػ  ر  وم عش  ػػػػػػػػػػمائل  شػػػػػػػػػػاط  مػػػػػػػػػػو  الش      ح 

مار ىػػػػػػػا    ذ  قامػػػػػػػة  فضػػػػػػػ   ال صػػػػػػػوف  خ 

   
سػػػػػػػػن و ـ  لح  جػػػػػػػػل  فػػػػػػػػي الت مػػػػػػػػا ر  يخ   البػػػػػػػػد 

ػػػػػػػػػو  أنوار ىػػػػػػػػػا   جي  ػػػػػػػػػد  و   والشػػػػػػػػػمس  تحس 

   
ت  الحشيشػػػػػػػػػػػػػة  ط رف ػػػػػػػػػػػػػو د   نشػػػػػػػػػػػػػواف ور 

يات  شػػػػػػػفار ىا   ام   فحكػػػػػػػى السػػػػػػػيوؼ  الػػػػػػػد 

   
مت   م نػػػػػػػػػػػػػػػار  تضػػػػػػػػػػػػػػػر   ذو وجنػػػػػػػػػػػػػػػة  كالج 

 المعػػػػػػػػػػػاني نار ىػػػػػػػػػػػاب قمػػػػػػػػػػػوب  أريػػػػػػػػػػػاب    

   
يػػػػػػػػػػػػػػا وح  و ا د  ػػػػػػػػػػػػػػاء  ر  ػػػػػػػػػػػػػػة  ال ن  وض   كالر 

ػػػػػػػػػػػت  أزىار ىػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػبا فت فت ح   مػػػػػػػػػػػاء  الص  

   
ىػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػر  ورد  ػػػػػػػػػػذار  يػػػػػػػػػػزيف  ناض    س  الع 

ػػػػػػػػػػػػذار ىا   ـ  ع  ـ  أعػػػػػػػػػػػػذار  ال ػػػػػػػػػػػػرا  في قػػػػػػػػػػػػي
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 :(1يكشعرىا بأكراؽ ذلؾ اليصف  كثدىا بال مار  ك قكؿ مشييًا قامة محيك تو باليصف
ػػػػػػػػػػة    ال  صػػػػػػػػػػف  الػػػػػػػػػػذ  أوراق ػػػػػػػػػػويػػػػػػػػػػا قام 

ه     ػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػعر ه وث مػػػػػػػػػار ه مػػػػػػػػػف خ   مػػػػػػػػػف ش 

   
ػػػػػػنا ـ  الخصػػػػػػر  جسػػػػػػمي فالض  ػػػػػػقا  أعػػػػػػدا س 

ه     نػػػػػػػػد  مع ػػػػػػػػة  مػػػػػػػػف ع  ػػػػػػػػؾ خ   منػػػػػػػػي وعتب 

   
يػػػػػػػػػػػؾ  التػػػػػػػػػػػػي  وأزاؿ  عقمػػػػػػػػػػػي خمػػػػػػػػػػػر  عين 

ه     شػػػػػػػػػد  ظ يػػػػػػػػػا الم بيػػػػػػػػػب  ب ر  ع ػػػػػػػػػت  ل واح   فج 

   
نفكره  كباليزاؿ الذؼ أر قو   قكؿكشب و محيكبو في رقتو كت ن  و ثجاًل باليصف  كبالظيي في 

 :(2ي
 وىػػػػػو غ صػػػػػف  وال صػػػػػف  مػػػػػف شػػػػػأن و المػػػػػي

ػػػػػػػػػي  والظ بػػػػػػػػػي  فيػػػػػػػػػو ن فػػػػػػػػػور      ؿ  وظ ب 

   
 يػػػػػػػا غػػػػػػػزاؿ  الم  ػػػػػػػوا ل ويػػػػػػػت  ديػػػػػػػوف  الػػػػػػػص  

ػػػػػػب   ظ م مػػػػػػ   سػػػػػػور   ا  ص  ي   وقػػػػػػد أتػػػػػػى الم 

   
 :(3يمشي يًا قكاـ المحيكب  بيصف الباف  كثده بالكرد  كسكالفو بالررحاف اً أ ض كقاؿ

ػػػػػػػاف   ػػػػػػػف  مػػػػػػػف البػػػػػػػاف  ري  ـ  غ ص  ػػػػػػػؾ  أ  قوام 

ؾ  ورد  والسػػػػػػػػػػػػػوال    ريحػػػػػػػػػػػػػاف     ػػػػػػػػػػػػػدُّ  وخ 

   
كنجد ايف سكار  صك ر محيكبو ييدر الدجى في حسنو  كبيصف النقا الم مر في طمعتو  

 :(4يكبالبستاف في ييائو   قكؿ
سػػػػػف  كػػػػػامت    أبػػػػػدر  الػػػػػدُّجى أصػػػػػبحت  فػػػػػي الح 

ؾ     ـ  حػػػػػػػػ ُّ قمبػػػػػػػي مػػػػػػػػف و داد   نقصػػػػػػػػاف  فم ػػػػػػػ

   
ت  بالبػػػػػػػػػدر  طال عػػػػػػػػػوغ  ا  صػػػػػػػػػف  النقػػػػػػػػػا أثمػػػػػػػػػر 

سػػػػػػف  المضػػػػػػاع   ب سػػػػػػتاف      وفيػػػػػػؾ مػػػػػػف الح 

   
ةأل رآىػا كقضػى فييػا بعػض فػي ا يػداع لجن ػ غا ػةً  متكاممػةً  رسـ ايف سػكار صػكرةً كرىذا 

ع كقػػد تسػػاقط عمييػػا المطػػر  فكأنيػػا كجػػوو تسػػاقطت عم ػػو دمػػك  صػػفيا لنػػا  الطيبػػة  فأثػػذ أكقاتػػو
؛محي يػػا   شػػ  أ كابػػو ثجػػاًل مػػف كرد تمػػؾ الجنػػة  التػػي ضػػحكت فبكػػت  مشػػييًا الشػػقي  يإنسػػافأل

السحب لضحكيا  كقد ظأ  النرجس رقيبًا عمى أزىارىا   قكؿ
  :(5ي

ػػػػػػػػر ىا ػػػػػػػػة  بػػػػػػػػاكر  الوسػػػػػػػػم يُّ ناض   مػػػػػػػػا جن 

ػػػػػػػػػػػػك ب     موع  منػػػػػػػػػػػػو تنس  ىػػػػػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػػػػػد   فجاد 

   
ػػػو خجػػػت  مػػػف ور    شػػػ   الشػػػقي   بيػػػا أثواب 

ػػػػػػػت  مػػػػػػػف   ىػػػػػػػا وبك  ػػػػػػػح ب   د  ػػػػػػػحك يا السُّ  ض 
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قيػػػػػػػب  عمػػػػػػػى ػػػػػػػيا مثػػػػػػػل  الر  س   وظػػػػػػػل  نرج 

ػػػػػػػػدب     ف ػػػػػػػػو الي  ػػػػػػػػب  طر  ج   ـ  ت ح   أزىار ىػػػػػػػػا لػػػػػػػػ

   
الييػػػار األصػػػفر المحػػػ ط    كمػػػأ ايػػػف سػػػكار كصػػػذ المشػػػيد الػػػذؼ رسػػػمو لنػػػا  مشػػػيياً 

  كمػا  صػك ر منظػر اليصػف الممتػذ عمػى يجكانب تمؾ الجنة بمف مػاؿ عشػقًا كانتسػابًا لمحي ػو
آثر  بالمحب الذؼ اقترب شكقًا مف محيكبػو حتػى اعتنقػو مػف شػدة غرامػو بػو  إضػافًة غصفأل 

اح  كاألغصاف الراقصة  كالنير الشػادؼ طر ػًا   إلى كصذ الباف كزىر الينفسج  كالكرؽ الصد 
 : (1ي قكؿ

ب يػػػػػػػػػػػػػا  ول مب يػػػػػػػػػػػػػار  اصػػػػػػػػػػػػػف رار  فػػػػػػػػػػػػػي جوان 

ػػػػػػػػػب     ػػػػػػػػػاؽ  م نت س   كأن مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو لمع ش 

   
قػػػػػػػال  صػػػػػػػف   ي قػػػػػػػار ب    ا  فييػػػػػػػا ال  صػػػػػػػف  م عت ن 

 مثػػػػل  الم حػػػػب   إ لػػػػى المحبػػػػوب  يقت ػػػػر ب    

   
م ت يػػػػػػػػػا زىػػػػػػػػػر  ا  والبػػػػػػػػػاف  يجمػػػػػػػػػو ق ػػػػػػػػػدود  ا  خ 

ػػػػػػػػػب     ي نػػػػػػػػػت  ب  لػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػور ه  الق ض   تز 

   
د  عمػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػج  لػػػػػػػػػػػػوف  الػػػػػػػػػػػػتزور   ول مب ن فس 

شػػػػي و الك ث ػػػػب     م ػػػػت  و  ػػػػر   روض  تح   م خض 

   
مم يػػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػػاف  ك   مػػػػػػػػػػا ب ين يػػػػػػػػػػا ط ػػػػػػػػػػرر  الر 

ر  ه الطػػػػػػلُّ فازدانػػػػػػت  بػػػػػػو العػػػػػػذب      ب ػػػػػػد 

   
ح  واألغصػػػػػػػػػاف  راق صػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػد  رؽ  تص   والػػػػػػػػػو 

ب  يشػػػدو ويضػػػط ر ب      والنيػػػر  مػػػف طػػػر 

   
اجتماعػو مػع  في رسـ صػكرةِّ  كاليدر كالنيار كالظالـ  الشمس كالنجكـايف سكار  ذكركظ  

 : (2ي  قائالً ةاألحب  
ػػػػػػحاب  ألمػػػػػػر    ػػػػػػمس  فػػػػػػي الس   قامػػػػػػت الش 

ػػػػػػػػػػػذراف      أقامػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى ذاؾ ع 

   
 حسػػػػػػػػػػػػػبت  جمع نػػػػػػػػػػػػػا نجػػػػػػػػػػػػػوـ  سػػػػػػػػػػػػػماء  

 وعمينػػػػػػػػػػػػا نجػػػػػػػػػػػػل  الختطػػػػػػػػػػػػي   بػػػػػػػػػػػػدرا  

   
ت  تحسػػػػػػػػػػػػب  الن يػػػػػػػػػػػػار  ظتمػػػػػػػػػػػػػ  ا  ف ػػػػػػػػػػػػد 

ػػػػػػػػػت  ليػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػر ة  سػػػػػػػػػكراأحػػػػػػػػػيف     س 

   
أثرػ  شب و بائعًا لمفكاكو بأغصػاف البسػتاف  كبػالقمر الػذؼ يي ػع ككاكبػًا باتػت  كفي صكرةأل 

 :(3يالتي أحاطت بو مف كأ مكاف كىك يتكسطيا   قكؿ كالررحاف ضرةسماؤىا الثُ 
ػػػػػػػػػػػػػػػاع  فاكيػػػػػػػػػػػػػػػة  تػػػػػػػػػػػػػػػرا   وىويت ػػػػػػػػػػػػػػػو  بي 

 منػػػػػػػو قضػػػػػػػيب  البػػػػػػػاف  فػػػػػػػي الب سػػػػػػػتاف    

   
 وسػػػػػػػػػػػػػما ىا ا  قمػػػػػػػػػػػػػر  ي بيػػػػػػػػػػػػػع كواكبػػػػػػػػػػػػػ

 مػػػػػػػػا حوليػػػػػػػػا مػػػػػػػػف أخضػػػػػػػػر الريحػػػػػػػػاف    
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ت  بسػػػػػػػػػػوق و   ر  ػػػػػػػػػػر   وت ػػػػػػػػػػرا الجنػػػػػػػػػػاف  إ ذا م 

لػػػػػػػػػػػػداف      قػػػػػػػػػػػػد  حم يػػػػػػػػػػػػا رأس  مػػػػػػػػػػػػف الو 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   وا  ذا ـ  أمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ميزان   أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 رأيػػػػػػػػػت  البػػػػػػػػػدر  فػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػزاف   ا  وزنػػػػػػػػػ  

   
 ستحضر ايف سكار في غزل اتو الكرد كالشمع كاألنعاـ  لممبالية فػي إظيػار جمػاؿ كذلؾ 

كحسف ك ياش مف  عش   مشػييًا إ ػاه ييػدر الػدجى  الػذؼ أضػحى لحسػنو الػكرد كالشػمع كاألشػعار 
   :(1ي   قكؿكاألنعاـ ثدماً 

ػػػػػػػػػػػمع  واألشػػػػػػػػػػػعار  واألنعػػػػػػػػػػػاـالػػػػػػػػػػػورد    والش 

ـ     ا ػػػػد  ػػػػؾ يػػػػا بػػػػدر  الػػػػدُّجى خ   لحسػػػػف وجي 

   
ػػػػػرور يمتػػػػػاـ ػػػػػو  لنػػػػػا شػػػػػمل  السُّ ػػػػػف  بوجي   يػػػػػا م 

ـ     ػػػػػو ا ت  النُّ ػػػػػا قػػػػػد فػػػػػو   فػػػػػاز السػػػػػيارا ب م 

   
و محيك تو في حسنيا بيصف الباف الم مر  كفي طمعتيا بالقمر المنير الذؼ  كسذ شب  ك ُ 

 : (2يأنكاره   قكؿاليدر لك قايأ 
ػػػػػػػػػػر  قمػػػػػػػػػػر   ا  وغ صػػػػػػػػػػف  بػػػػػػػػػػاف  نضػػػػػػػػػػير  م ثم 

ػػػػػػػفا    لػػػػػػو قابػػػػػػػل  البػػػػػػدر  فػػػػػػػي أنػػػػػػوار ه كس 

   
م فػػػػػػػي سػػػػػػػو عمػػػػػػػى ك   نشػػػػػػػواف أضػػػػػػػمر  أف  يق 

ػػػػػػذ  رأا الم  ػػػػػػيف  مػػػػػػف أعطاف ػػػػػػو عط فػػػػػػا    فم 

   
اعتػػػداؿ قامتػػػو بالبسػػػتاف  كعين ػػػو يزىػػػر النػػػرجس  كثد ػػػو بػػػاليزاؿ  ك  كمػػػا ك شػػػبو محيكبػػػو

 :(3يصباه بالررحاف   قكؿبالكرد  كنضارة 
ؿ   اؿ  ولػػػػػي غػػػػػز  ؼ  م عت ػػػػػد   غريػػػػػر  الط ػػػػػر 

ػػػػػػػتاف     ت ػػػػػػػو الن شػػػػػػػواف  ب س   فػػػػػػي غ صػػػػػػػف  قام 

   
نتػػػػػػػػاف  بػػػػػػػػو ػػػػػػػػة  والوج  س  ج  نػػػػػػػػاه  نر  ي   ع 

يحػػػػػػػػػاف     ػػػػػػػػػر  ر  رد  وخػػػػػػػػػ ُّ العػػػػػػػػػذار  الن ض   و 

   
كريدع ايف سكار حيف يجمع كأ صفات الحسف المح طػة بالطي عػة  ليكظ فيػا فػي إظيػار 

في ت ن و  ك درو منيرو في حسنو  كغػزاؿو فػي تجم ػو  كصػباحو   حسف كجماؿ محيكبو  فيك قضيبو 
 انعة  كىالؿو جميأ   قكؿ كشمسو  كنس ـو طي بو  كركضةو 

 :(4ي
ػػػػػػػي المػػػػػػػتؿ    يػػػػػػػا قضػػػػػػػيب ا ثنػػػػػػػاه عن 

ب  ػػػػػػػػػؾ  ا مػػػػػػػػػاؿ      رأس  مػػػػػػػػػال ي فػػػػػػػػػي ح 

   
ػػػػػت  بػػػػػاف  فػػػػػي كػػػػػل   شػػػػػيء    ومتػػػػػى ب ن 

ػػػػػػػتؾ     ػػػػػػػف ح  ػػػػػػػف  م  س   لػػػػػػػي أشػػػػػػػكاؿ  ح 
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ر  م نيػػػػػػػر    أنػػػػػػػت  غ صػػػػػػػف  وأنػػػػػػػت  بػػػػػػػد 

 ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ  وقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة  وغػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ    

   
ػػػػػػػػب   ي  ف  شػػػػػػػػمس  وط   وصػػػػػػػباح  وقػػػػػػػػر 

ػػػػػػػػػػػػػػػتؿ      ونسػػػػػػػػػػػػػػػيـ  وروضػػػػػػػػػػػػػػػة  وى 

   
ـ  فػػػػػػػد  الن سػػػػػػػي  ا  منػػػػػػػؾ  بشػػػػػػػير  جػػػػػػػاء  و 

ػػػػػػػػم اؿ      فػػػػػػػػأدارت  فينػػػػػػػػا الشػػػػػػػػموؿ  الش 

   
 :(1يفي تجم  و  ف قكؿ ك صذ ايف سكار محيكبو بقضيب األراؾِّ في ت ن  و  ك يالؿ السماش

ػػػػػػػػػػػػػػػى  يػػػػػػػػػػػػػػػا ق ضػػػػػػػػػػػػػػػيب  األراؾ  إذ يتثن 

ػػػػػػػػػػػػػػماء  إ ذ يتجم ػػػػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػػػػػتؿ  الس   وى 

   
ت ني ل ػػػػػػػػػػػدي ؾ  م يينػػػػػػػػػػػ ر  ػػػػػػػػػػػ   غػػػػػػػػػػػاد  ي   ا  ك 

را لػػػػػػػػد    وأحمػػػػػػػػى   ػػػػػػػػز  الػػػػػػػػو   يػػػػػػػػا أع 

   
ػػػػػػي ظممػػػػػػ ػػػػػػمي ا  حمػػػػػػت  عن  ص  مػػػػػػت  و   فحر 

ػػػػػػػػػػػت      فممػػػػػػػػػػػاذا جعمػػػػػػػػػػػت  قتمػػػػػػػػػػػي  ح 

   
فػي رسػـ ك يػرأل مػف صػكره   كالمعادف النف سة  ىذا كقد كظ ذ ايف سكار األحجار الكررمة

ر لنػػػا زىػػػر   المػػػكز  مشػػػي يًا إ ػػػاه بػػػالعركس  الفن ػػػة  كالسػػػ ما فػػػي كصػػػفو كغزل اتػػػو  فيػػػا ىػػػك ذا  صػػػك 
أغصػػػانيا بػػػالعنير المنبعػػػث مػػػف أعشػػػابو الكػػػافكر  كقػػػد  المكممػػػة  بػػػالمؤلؤ المنظػػػكـ  كاصػػػفًا فػػػركع  

ػػعت بػػالزمر د ه  قيػػأ أف  سػػقييا كابػػاًل مػػف غيػػث سػػحابو  كاكتسػػت رداش   السػػماشِّ    كأعارىػػا شػػف ُ ُرص 
 :(2ي كب الدر المنير   قكؿ

 وعػػػػػػػػروس ل ػػػػػػػػوز  راؽ  منظ ػػػػػػػػر  ن ورىػػػػػػػػا

 ف م يػػػػػت  بيػػػػػا الع شػػػػػاؽ  عػػػػػف أحباب يػػػػػا  

   
م  م ػػػػػػػػػػػت    وت خال يػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػل  الظ عػػػػػػػػػػػائف  ك 

 بػػػػػػػػالم  ل    الم نظػػػػػػػػوـ  زىػػػػػػػػر  ق باب يػػػػػػػػا  

   
ػػػػػػر   ب   كانػػػػػػت  فػػػػػػروع  غ صػػػػػػون يا مػػػػػػف  عن 

شػػػػػاب يا   مػػػػػت  لنػػػػػا الكػػػػػافور  مػػػػػف أع   ف ج 

   
ػػػػػػػػػػعت   د  ر ص    حت ػػػػػػػػػػى إ ذا ىػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػالزُّم رُّ

قاب يػػػػػػا   ر   فػػػػػػي أع  ـ  الػػػػػػدُّ  نثػػػػػػرت  ن ظػػػػػػي

   
ػػػػػػي يا اؿ ش  م ػػػػػػة  و  ػػػػػػة  ب ح  ػػػػػػف كػػػػػػل   مائس   م 

ػػػػػػػػػػػػي   مػػػػػػػػػػػػف أثواب يػػػػػػػػػػػػا   د    والف ض   ور 

   
ه   ػػػػػػػػػػػػػف   السػػػػػػػػػػػػػماء  ر داء   وأعار ىػػػػػػػػػػػػػا ش 

تت  سػػػػػػحاب يا   ػػػػػػت  عمييػػػػػػا ىػػػػػػاط   وى م 

   
ؿ   تل يػػػػػػػػػػػػػػػػف  جػػػػػػػػػػػػػػػػداو   وتسػػػػػػػػػػػػػػػػم مت  ب ظ 

ػػػػػػػم ف  مػػػػػػػف أث عاب يػػػػػػػا   ػػػػػػػبيل  ي س  مس   كالس 

   
ػػػػػػػػر  ن ور ىػػػػػػػػا رُّ ناض  م ػػػػػػػػئ ف  أرانػػػػػػػػا الػػػػػػػػدُّ  ف 

ػػػػػػفو  شػػػػػػراب يا   ر   ص   ف ػػػػػػ   ف  ث ػػػػػػوب  الػػػػػػدُّ
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 :(1يو لفع محيكبو بالدر  كطعمو بالشيد   قكؿك شب  
ـ  لػػػػػػو ؼ  نشػػػػػػواف القػػػػػػوا ر  الط ػػػػػػر   وسػػػػػػاح 

ػػػػ      د  ل ف  ػػػػي  ػػػػو الش  رُّ لكػػػػف  طع م   ىػػػػو الػػػػدُّ

   
 :(2يككذلؾ قكلو

 زانػػػػػػػػػػػػت   ل ػػػػػػػػػػػػل  ث  ػػػػػػػػػػػػر ه ألفاظ ػػػػػػػػػػػػو

ـ     ػػػػػػػػػػػنظ  نثػػػػػػػػػػػور  ب ػػػػػػػػػػػو  وم  رُّ م   فالػػػػػػػػػػػدُّ

   
 :(3يكقكلو

ػػػػػدا حػػػػػديث ػػػػػم ا  أب  ػػػػػياء  الث  ػػػػػر  م بت س   ا  ض 
ـ    نػػػػػػتظ  نثػػػػػػور  وم  رُّ مػػػػػػا بػػػػػػيف  م   فالػػػػػػدُّ

   
 :(4يكقكلو أ ضاً 

ر   ُّ م سػػػػػك ؾ  الػػػػػد  ر  ا  حػػػػػوا ث ػػػػػر  ػػػػػك   ا  وس 
ػػػػػؾ  نشػػػػػواف   ا  وخمػػػػػر  ا  وثمجػػػػػ   طف   منػػػػػو ع 

   
أـل مف الدر ال ميف   قكؿ  :(5يكفي صكرةأل أثرػ  صكر ايف سكار محيكبو بصن

ر   ػػػػػػو  ر   الث مػػػػػػيف م ص  ػػػػػػنـ  مػػػػػػف الػػػػػػدُّ  ص 

سػػػػػػػػػف  منػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػقاؿ     ػػػػػػػػػد  والح  ن   وم ي 

   
 :(6ي قكؿ كالمتنا ر منو بالدر  ىذا ك شب و ايف سكار الكرد بال اقكت 

د  كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقوت  واؿ   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالور 

ـ    ر   الن ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نثػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ  م 

   
كالـ محيك تػو بػالجكاىر المتنػا رة  كايتسػامتيا بعقػد ل كركظ ذ ايف سكار الجكاىر  كذلؾ في كصفو

 :(7يالمؤلؤ   قكؿ
ػػػػػػػػواى ر   ثػػػػػػػػار  ج  ت  ن  ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػت  أب   إ ذا نطق 

قػػػػػػػػػػد   ؿ     ت  ع  ػػػػػػػػػمت  أب صػػػػػػػػػػر   أو ابت س 
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 :(1يسكار في كصذ كالـ محيكبو  إذ  قكؿ كما أجمأ قكؿ ايف
ر    ا  بطيػػػػػػػػب  حديث ػػػػػػػػوحشػػػػػػػػا أ ذ نػػػػػػػػي د 

راه مػػػػػػف العػػػػػػيف  ياقوتػػػػػػا    فصػػػػػػد  فػػػػػػأج 

   
 :(2يكقكلو كذلؾ

 يفتػػػػػػػػػػػرُّ باليػػػػػػػػػػػاقوت  عػػػػػػػػػػػف ل لػػػػػػػػػػػ   

ػػػػػػػػػػػو  العطػػػػػػػػػػػر      يفػػػػػػػػػػػوح  مػػػػػػػػػػػف أنفاس 
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 :أنواع الصورة
ايػػف سػػكار عمػػى نمػػاذج مثتمفػػة مػػف الصػػكر الفن ػػة  فنجػػده يكظ ػػذ فػػي  لقػػد احتػػكػ شػػعر
كتراسػػأأل   كتجررػػدأل   كتشػػي وأل   كتشػػث صأل   كمػػا ينضػػكؼ تحتيػػا مػػف تجسػػيدأل   قصػػائده الصػػكر الجزئ ػػة

 لمحكاس  كما نراه قد لجأ إلى تكظيذ الصكر الكم  ة بأينيتيا المثتمفة  كذلؾ عمى النحك التالي: 
 :الجزئية)المفردة( أوة : الصورة  

ضػػػمف المكقػػػذ العػػػاـ  أك  نفسػػػ ةأل    أك حالػػػةأل جزئ ػػػةأل  أك فكػػػرةأل  كىػػػي التػػػي تعي ػػػر عػػػف معنػػػىً 
 الصػكرة ىذه لكف  (1ي"مككنات التصكرر ىي "أبسط آثر ك تعييرأل   الفكرة العام ة في النص األديي

 .(2ي"غيرىا مع تتالشـ أف يد فال الشعرؼ  الفضاش في منفردة تكجد ال"
 ما يمي:ثالؿ  مف الصكر ىذه كتتشكأ

 :أو التجسيـ التجسيد  -أ
صػػػػفات   كف ػػػػو يػػػػتـ إكسػػػػاب المعنك ػػػػات التػػػػي ال تػػػػدرؾ بحاسػػػػة مػػػػف الحػػػػكاس الثمػػػػس"
 :(4ي  أؼ نقأ األمر المعنكؼ إلى األمر المادؼ  كمف أم متو في شعر ايف سكار قكلو(3ي"محسكسة

 وعػػػػػػػت م تحػػػػػػػات  الوجػػػػػػػود  سػػػػػػػماجة  

 ثقيػػػػػػػػػل  وخفيػػػػػػػػػ   ظػػػػػػػػػل   الكائنػػػػػػػػػات    

   
كمػػا ىػػك معػػركؼ مػػف صػػفات األشػػ اش   فػػايف سػػكار  صػػذ ظػػأ  الكائنػػات بالثفػػة كال قػػأ  كالػػكزف 

لو كزنًا  غير مادؼ  كقد جعمو ايف سكار مممكسًا بأف جعأ   شيشو  الماد ة المممكسة  كما أف الظأ  
 ًا بو.ثاص  
 :(5يك قكؿ

ػػػػػلُّ الظميػػػػػل  وقػػػػػد غػػػػػدا  وتقم ػػػػػص  الظ  

ـ  وىػػػػػػػو    ػػػػػػػع  ريػػػػػػػع  المكػػػػػػػار  مق   قفػػػػػػػر  ب 

   

                                                           

 (.42أيك إصبع  صال   الحركة الشعررة في فمسطيف المحتمة يص(1) 
 (.206غن ـ  كماؿ  عناصر ا يداع الفني في شعر أحمد مطر يص(2) 
 (.69القرآف يص قطب  التصكرر الفني في(3) 
 (.75( ديكاف ايف سكار يص(4
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يف سػكار  ثػراج صػكرتو لألجساـ استعاف ييا ا   كىي صفةو  صذ ايف سكار الظأ  ىنا بالتقمص
  الػػديفِّ  صػػالح الناصػػر   بفقػػده الممػػؾ   كأسػػاه عمػػى مػا حػػأ  بػػو  كمػا يررػػدىا  داللػػًة عمػػى مػػدػ حزنػػو
كىػي  مرئ ػةً  محسكسػةً  عمى المكاـر التػي ىػي معنك ػة صػفةً  كذلؾ نجده في الشطر ال اني  ضفي

 المساحة  كذلؾ حينما جعأ ليا ر عًا قفرًا.
ىػػذا كُ كسػػب ايػػف سػػكار يالسػػركر( الػػذؼ ىػػك معنػػكؼ صػػفة الرحيػػأ كالي ػػاب  كيالمػػكت( 
صػػػػفة التثكرػػػػذ كالرعػػػػب  ككػػػػذلؾ أكسػػػػب كػػػػاًل مػػػػف يالمثافػػػػة كالتقػػػػدير( صػػػػفة الجػػػػرؼ  كأضػػػػفى 

 :(1يعمىيالقضاش( صفة التقد ـ  كياألسى( صفة التأ ير  إذ  قكؿ
ػػػػػػػػػػػػرور  وراءه  يػػػػػػػػػػػػا راحػػػػػػػػػػػػت  رحػػػػػػػػػػػػل  السُّ

 فمػػػػػػػػا لػػػػػػػػي ة ي  يػػػػػػػػب  سػػػػػػػػرور   ا  تبعػػػػػػػػ  

   
ػػػػػػؾ  مصػػػػػػرعي  قػػػػػػد كنػػػػػػت  أ خشػػػػػػى أف يروع 

 فجػػػػػػػػرا بعكػػػػػػػػس  م خػػػػػػػػافتي الت قػػػػػػػػدير    

   
م ؾ  القضػػػػػػػػػا ـ  حػػػػػػػػػذرت  بػػػػػػػػػأ ف  ي قػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػ  ولك 

 قبمػػػػػػػػػي وكػػػػػػػػػاف برغمػػػػػػػػػي  المحػػػػػػػػػذور    

   
ـ  يذويػػػػػػػو األ سػػػػػػػى ا  عجبػػػػػػػ  ل  صػػػػػػػف  الجسػػػػػػػ

 بػػػػػػػأدمعي ممطػػػػػػػور  مػػػػػػػذ  بنػػػػػػػت  وىػػػػػػػو   

   
 :(2يمثاطبًا أحيتو  قكؿ ايف سكارك 

ػػػػػف ل كعبػػػػػة  ىػػػػػواى ـ تسػػػػػجد  األرواح    يػػػػػا م 

مػػػػػػػػػال يـ ت سػػػػػػػػػتعبد  األشػػػػػػػػػباح     ػػػػػػػػػف ج   وم 

   
نػػػػػػػت  مػػػػػػػف قمبػػػػػػػي  األفػػػػػػػراح    إ ذا دنػػػػػػػوت ـ د 

ػػػػل   عضػػػػو  راح      حتػػػػى كػػػػأف  دمػػػػي فػػػػي ك 

   
يإطالقػػو لكممػػة يكعبػػة( كقػػد قرنيػػا  محسكسػػةأل  معنػػكؼ أكسػػبو ايػػف سػػكار صػػفاتأل  فػػاليكػ كىػػك شػػيشو 

حسػػ ة يتكظ فػػو لكممػػة يتسػػجد(  أ ضػػًا نػػراه  أكسػػبو صػػفاتأل  معنػػكؼو  ييػػكاىـ  ككػػذلؾ األركاح شػػيشو 
يإطالقػو لفػع يُتسػتعيد( أؼ تصػب   حسػ ةً   ضفي عمى ياألشباح( التػي ال تػدرؾ بػالحكاس صػفاتأل 

 عييدًا  كذلؾ جعمو األفراح تدنك منو.
 :(3يمثاطبًا ممدكحو  قكؿ ايف سكارك 

ت نا وصػػػػػػػػ   عػػػػػػػػز   ة نفػػػػػػػػاد  لػػػػػػػػو ػػػػػػػػب   أ كس 

 فأصػػػػػػػػػب   الوقػػػػػػػػػت  ي رجونػػػػػػػػػا وي خشػػػػػػػػػانا  
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أضفى فييا ايػف سػكار صػفتي الرجػاش كالثشػ ة التػي ىػي مػف صػفات ا نسػاف  جميمةو  كىي صكرةو 
 عمى الكقت الذؼ ال ُيرػ بالحكاس.

العيػػد  إذ نػػراه  قػػكؿ ف ػػو كقػػد  محسكسػػةً  كمػػف المعنك ػػات التػػي أكسػػييا ايػػف سػػكار صػػفاتأل 
 :(1يأكسبو صفة التعطأ

نا فػػػػػػػػػػػود  وعيػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػب ل  الو   وتعط مػػػػػػػػػػػت  س 

ػػػػػػػػع     ي  ػػػػػػػػـ إ ل يػػػػػػػػو سػػػػػػػػبيل  قصػػػػػػػػد  م ي  ولي 
(2ي

 

   
 .المعنكؼ بالمحسكس وُ و يالعيد( بايلة التي أصاييا العطأ  كىك تشي فقد شب

 :(3يلدػ ايف سكار قكلو مثاطبًا أحي تو -أ ضاً –كمف صكر التجس ـ 
ػػػػب  كـ كػػػػر  فػػػػي الوجػػػػود  ب ح   لقػػػػد ضػػػػاع  ذ 

ـ  العػػػػػذؿ     ك  ػػػػن  س   كمػػػػا ضػػػػاع  فػػػػي وجػػػػد  ب ح 

   
 ككأنػػو شػػػيشو ( ضػػاعيإطالقػػػو لكممػػة ي محسكسػػةً  أكسػػبو ايػػػف سػػكار صػػفاتأل  معنػػكؼو  شػػيشو  ذكرُ فالػػ

 .أ ضاً  كممة ضاعيتكظ فو ل حس ةً  صفاتأل  أكسبو معنكؼو  شيشو  العذؿ  ككذلؾ مفقكد مجسـو 
 :(4يكقكلو

 عمػػػػػػػػى وجػػػػػػػػد  بميمػػػػػػػػى وغيػػػػػػػػرة  وشػػػػػػػػحا 

ػػػػػػػو  طػػػػػػػارؽ  اليجػػػػػػػر      عمػػػػػػػى سػػػػػػػر  ىا ة راع 

   
حيث يتض  في ىذا الييػت تشػي و المعنػكؼ بالمحسػكس  كذلػؾ فػي قكلػو "طػارُؽ اليجػر"  فػاليجر 

 الذؼ ىك معنكؼ  شييو ايف سكار يبابأل  طرقو طارؽ.
ر لنػػا  كىػػي  -صػػبايتو تجػػاىيـ كفػػي صػػكرةأل أثػػرػ جميمػػة نجػػد ايػػف سػػكار أ نػػاش سػػؤالو أحيتػػو  صػػك 

 :(5يمادؼ  كذلؾ مف ثالؿ إطالقو لكممة ياستتار(  في قكلو   بشيشأل - معنكؼ  شيشو 
ػػػػػػػػت تار  صػػػػػػػػباب تي  كيػػػػػػػػ  السػػػػػػػػبيل  إ لػػػػػػػػى اس 

ػػػػػػػػػػػـ  ثػػػػػػػػػػػار     مػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػف وجػػػػػػػػػػػد  ب ك   وع 

   
ثفاشه. مادؼو  شيشو  ككأف الصبابة    يررد ايف سكار ستره كا 

                                                           

 (.511( ديكاف ايف سكار يص(1
ع أو مف الت ي ُّعِّ  كىك االن بساُط. ينظر  كتاب العيف لمثميأ (2 يف أحمد الفراىيدؼ  تحقي : د (  قاؿ: طرر  م ي   عو  م ف 

 (.2/170ميدؼ المثزكمي  د إيراى ـ السامرائي  دار كمكتبة اليالؿ يج
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السػػػاي   ضػػفي عمػػػى الكجػػد الػػػذؼ ىػػك معنػػػكؼ كػػذلؾ نػػػراه فػػي الشػػػطر ال ػػاني مػػػف الييػػت 
يػرع  حس  ة  مػف ثػالؿ إطالقػو لكممػة يآ ػار(  التػي ُتستشػعر بحاسػة البصػر  كىػي صػكرةو  صفاتأل 
ف كػػاف بػػال  قمػػ اًل  إال أنػػو أراد مػػف ثالليػػا أف يػػدلأ ألحبابػػو عمػػى مػػدػ تعمقػػو   سػػكار فييػػا ايػػفُ  كا 

 لؾ الكجد تظير لمرائي عمى مالم  جسده.ييـ ككجده كى امو الذؼ ال  فارقو  حتى باتت آ ار ذ
 :(1يكم مو قكلو

ػػػػػػبا  وميػػػػػػزوز ة  األعطػػػػػػاؼ  مػػػػػػف نشػػػػػػو ة  الص  

 إ لييػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػوب  العاشػػػػػػػػػػػػػقيف تطيػػػػػػػػػػػػػر    

   
المعنػػكؼ  "  كىػػك تشػػي وُ  ػػاني فػػي قكلػػو "قمػػكب العاشػػقيف تطيػػرحيػػث يتضػػ  التجسػػيد فػػي الشػػطر ال

محسكسػة  عمػػى قمػػكب  بالمحسػكس  مػػف ثػالؿ إضػػفاش ايػف سػػكار صػػفة الطيػراف التػػي ىػي مرئ ػػةو 
 العاشقيف.

 :التشخيص-ب
 ترتقػي التػي الح ػاة ىػذه الطي ع ة  كالظكاىر الجامدة  المكاد عمى الح اة ثمع" في كرتم  أ

 ييػػػػا تشػػػػارؾ إنسػػػػان ة كثمجػػػػات آدم ػػػػة  عكاطػػػػذ تكتسػػػػب فييػػػػا األشػػػػ اشُ  إنسػػػػان ة  ح ػػػػاةً  فتصػػػػب 
 .(2ي"كتعطي منيـ كتأثذ ايدمييف 
قكلػػػو معي ػػػرًا عػػػف مػػػدػ سػػػعادتو بع شػػػو فػػػي ظػػػأ   لػػػدػ ايػػػف سػػػكار  كمػػػف أم متػػػو لد ػػػو كىػػػك ك يػػػرو 

 :(3يأحيتو
 الوقػػػػػػػػػت  ي سػػػػػػػػػعدنا والعشػػػػػػػػػ   يعشػػػػػػػػػقنا

ػػػػػػػػػمع  والػػػػػػػػػر اح  واأللحػػػػػػػػػاف  تيوانػػػػػػػػػا    والش 

   
 والمجػػػػػػػػػػد  ي صػػػػػػػػػػحب نا والعػػػػػػػػػػزُّ ي خطب نػػػػػػػػػػا

 والن يػػػػػػػػػل  ي رضػػػػػػػػػينا وي رضػػػػػػػػػاناوالفضػػػػػػػػػل    

   
با نسػاف الػذؼ ُ سػعدىـ  ككػذلؾ   غيػر مممػكس معنػكؼو  فايف سكار  صذ الكقػت الػذؼ ىػك شػيشو 

 ضػػفي عمػػى المجػػد  -أ ضػػاً –كصػػفو العشػػ  الػػذؼ ىػػك معنػػكؼ بالعاشػػ  الكليػػاف عشػػقًا ييػػـ  كىػػك 
ا رضػػػاش    كعمػػػى كػػػأ أل مػػػف الفضػػػأ كالنيػػػأ صػػػفتيصػػػفة الصػػػحبة  كعمػػػى العػػػز صػػػفة الثطكبػػػة

 ييا ا نساف.   اثتص   كالقيكؿ  كجم عيا صفاتو 
  

                                                           

 (.177( ديكاف ايف سكار يص(1
 (.73الشار ي  إيراى ـ حسيف سيد قطب  التصكر الفني في القرآف يص(2) 
 (.66( ديكاف ايف سكار يص(3
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 :(1يالزلزلة  قكؿ كفي
ػػػػػػػػػػػػػو    ويػػػػػػػػػػػػػوـ  قػػػػػػػػػػػػػر   قػػػػػػػػػػػػػد غػػػػػػػػػػػػػدا غيم 

ه     ػػػػػػرد  مػػػػػػ ُّ قػػػػػػرص  الشػػػػػػمس  فػػػػػػي ب   ي 

   
 كأن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األرض وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ز لزل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  

ه     ػػػػػػػػػػػػرد   ت يتػػػػػػػػػػػػزُّ لمر  عػػػػػػػػػػػػدة  مػػػػػػػػػػػػف ب 

   
ىي لمعاقأ  كذلؾ مػف  التي  غير العاقأ يالي ـ( صفة الشعكر بايثررف فقد أكسب ايف سكار

ثػػػالؿ تكظ فػػػو لكممتيييمػػػذ( كيفػػػي ُيػػػرده( أؼ معطفػػػو  كفػػػي الييػػػت ال ػػػاني أكسػػػب ياألرض( 
 صفات العاقأ  إذ جعميا تيتز يردًا.

نجػػػد ايػػػف سػػػكار فػػػي قصػػػيدةأل أثػػػرػ ُ ضػػػفي عمػػػى الزلزلػػػة صػػػفات  ونفسػػػالسػػػ اؽ كفػػػي 
يالثػػػػػكؼ كالُيػػػػػُدك كالسػػػػػكر(  كعمػػػػػى الرعػػػػػد صػػػػػفة يالينػػػػػاش كالطػػػػػرب(  كعمػػػػػى األرض يصػػػػػفة 

 : (2يالرقص(  إذ  قكؿ
يفػػػػػػػػػػػػة   ؿ  خ  ػػػػػػػػػػػػز  ب  زلزلػػػػػػػػػػػػة  ت ز ل   يػػػػػػػػػػػػا ر 

 مػػػػػػػػػف أف تمػػػػػػػػػ   ب يث يػػػػػػػػػا األفكػػػػػػػػػار    

   
ت  لػػػػ رض  مػػػػف خمػػػػر  الحيػػػػا ػػػػا غػػػػد   لم 

يػػػػػػػػػػاح  ت ػػػػػػػػػػدار   كاسػػػػػػػػػػات      قطػػػػػػػػػػر  بالر  

   
ػػػػػػػػػدو ىا ػػػػػػػػػك رت  ف  ن ت يػػػػػػػػػا الرُّعػػػػػػػػػود  ب ش   س 

يار  نثػػػػػػػػار      فػػػػػػػػاألرض  تػػػػػػػػرق ص  والػػػػػػػػد  

   
ا نسػػاف  كىػػي الحنػػك  مػػف صػػفاتِّ  كُ كسػػب ايػػف سػػكار ياليػػكـ(  الػػذؼ ىػػك معنػػكؼ صػػفةً 

 :(3يكالعطذ كرقة المشاعر كاألحاس س  إذ  قكؿ
ػػػػػػػػػػػػو  ويػػػػػػػػػػػػوـ  و صػػػػػػػػػػػػاؿ  رؽ  حت ػػػػػػػػػػػػى كأن 

ػػػػػػػػػماؿ   سػػػػػػػػػتؼ     ـ  ش  ػػػػػػػػػم وؿ  أو ن سػػػػػػػػػي  ش 

   
كفي كصذ ايف سكار لجيأ قاسيكف المطأ عمى دمش   نراه  ضفي عم و صػفة الح ػاة  

 :(4يزائررو  حيث  قكؿ ضحؾُ مشييًا صثكره بمير جأل  ُ 
ؾ  زائريػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػخور ه  جبػػػػػػػػػػػل  ت ضػػػػػػػػػػػاح 

ػػػػػػػػػفات و   ػػػػػػػػػ   بالحيػػػػػػػػػاة  ص   فتكػػػػػػػػػاد  توص 

   
 :(5يكرثاطب ايف سكار محيكبو قائالً 

                                                           

 .(690صديكاف ايف سكار ي( (1
 .301ص المرجع الساي  ( (2
 .371  صنفسو( المرجع (3
 .419( المرجع نفسو  ص(4
 .290( المرجع نفسو  ص(5
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فػػػػػػوف  وأسػػػػػػيرا م مػػػػػػت  مػػػػػػا أبكػػػػػػى الج   أ ع 

طػػػػػػػػػ    أحمػػػػػػػػػرا ا  بػػػػػػػػػرؽ  أعػػػػػػػػػار  األفػػػػػػػػػ   م ر 

   
ر الطي عػة صػفتي ا بكػاش كا عػارة  كىمػا فقد أضفى ايف سكار عمى ياليرؽ( الػذؼ ىػك مػف ظػكاى

اف ا نساف العاقأ.  صفتاف تثص 
كػػػذلؾ نجػػػد ايػػػف سػػػكار  ضػػػفي عمػػػى ياليػػػكػ( الػػػذؼ ىػػػك معنػػػكؼ صػػػفة ا بكػػػاش  كعمػػػى 
يجسده( الذؼ ىك غير عاقأ صفة البكاش  ك وكسب يالصبابة( صفات ا نساف العاقأ بػأف جعميػا 

 :(1ي  إذ  قكؿيداً تأثذ عم و مك قًا  كقد جعأ ليا 
ػػػػػػػػي وا  ف  أبكػػػػػػػػى اليػػػػػػػػوا  ـ أ ن   ػػػػػػػػن ك   فمي ي 

 تباعػػػػػػػدكـ ل قػػػػػػػىجسػػػػػػػد  وغػػػػػػػادر بػػػػػػػي   

   
 بػػػػػػػاؽ  عمػػػػػػػى مػػػػػػػا ت عيػػػػػػػدوف  كأن مػػػػػػػا

ػػػػػػػػبابة م وثقػػػػػػػػا    أ خػػػػػػػػذ ت  عمػػػػػػػػي  يػػػػػػػػد  الص 

   
 :(2ي  ف قكؿاً حزرن ك اً ايف سكار مف يالمطر( إنسانًا بايجعأ  ونفسالس اؽ كفي 

ػػػػػػػر   ى  يػػػػػػػا بػػػػػػػدر  دجػػػػػػػ  ت نيػػػػػػػر  منػػػػػػػو الف ك 

 وحيات ػػػػػػػؾ قػػػػػػػد بكػػػػػػػى لشػػػػػػػوقي المطػػػػػػػر    

   
 :(3يك قكؿ ايف سكار في كصذ جن ة

ػػػػػػػػر ىا ػػػػػػػػة  بػػػػػػػػاكر  الوسػػػػػػػػم يُّ ناض   مػػػػػػػػا جن 

ػػػػػػػػػػك ب     موع  منػػػػػػػػػػو تنس  ىػػػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػػػد   فجاد 

   
ػػػػػػػػو خجػػػػػػػػت    شػػػػػػػػ   الشػػػػػػػػقي   بيػػػػػػػػا أثواب 

ػػح ب     ػػحك يا السُّ ػػت  مػػف ض  ىػػا وبك  د   مػػف ور 

   
قيػػػػػػػب  عمػػػػػػػى ػػػػػػػيا مثػػػػػػػل  الر  س   وظػػػػػػػل  نرج 

ػػػػػػدب     ف ػػػػػػو الي  ػػػػػػب  طر  ج   ـ  ت ح   أزىار ىػػػػػػا لػػػػػػ

   
قػػػػػػال  صػػػػػػف  فييػػػػػػا ال  صػػػػػػف   ي قػػػػػػار ب    ا  م عت ن 

 مثػػػػػل  الم حػػػػػب   إ لػػػػػى المحبػػػػػوب  يقت ػػػػػر ب    

   
ح  واألغصػػػػػػػاف  راق صػػػػػػػة   ػػػػػػػد  رؽ  تص   والػػػػػػػو 

ب  يشػػػػدو ويضػػػػط ر ب      والنيػػػػر  مػػػػف طػػػػر 

   
مضػف ًا عمػى عناصػرىا كامػأ الح ػاة  حيػث   شث صػيا ايػف سػكار يررشػة إيداعػو جميمػةو  إنيا لكحػةو 

يػدمكعأل منػو غزرػرة   -كأنيػا محيك تػو-الجنػة ص المطر يجعمو إنسانًا باكر حسف كجماؿ تمػؾ شث  
 ش  أ كابػو ثجػاًل مػف كركد تمػؾ الجنػة  كالسػحب تبكػي مػف  كما نراه قد شبو زىر الشقي  يإنسافأل 

ضحكيا  كالنرجس كقذ رقيبػًا عمػى أزىارىػا  كاألغصػاف تعانقػت عنػاؽ األحبػة  كاألكراؽ تصػدح 
 كاألغصاف ترقص  كالنير  شدك متين ًا طر ًا.

                                                           

 (.571( ديكاف ايف سكار يص(1
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 :(1يايف سكار مثاطبًا محيكبو ؿ قك ك 
و  تسػػػػػػجد  األ غصػػػػػػاف    يػػػػػػا غصػػػػػػف  بػػػػػػاف  لحسػػػػػػن 

 ويػػػػػػػػا غػػػػػػػػزاة  لطرف ػػػػػػػػو  ت عشػػػػػػػػ   ال ػػػػػػػػزةف    

   
 اثتص ييا ا نساف العاقأ كىي صفة السجكد. أضفى ايف سكار عمى األغصاف صفةً  حيث

 :(2يكمف التشث ص كذلؾ قكؿ ايف سكار
ـ   ى   ة ت ػػػػػػػػػػػػػػػػرض  يػػػػػػػػػػػػػػػػا قمبػػػػػػػػػػػػػػػػي ب و عػػػػػػػػػػػػػػػػد 

م       ػػػػػػػػػػػػػػػػػدوافػػػػػػػػػػػػػػػػػالخ   شػػػػػػػػػػػػػػػػػيمت يـ إ ذا وع 

   
 قذ أمامو ناصحًا لو  كىك يذلؾ  ضفي عمػى القمػب  فنرػ ايف سكار يثاطب القمب كأنو صدي و 

 تشث ص ة. صكرةً 
 :(3يكمنو كذلؾ قكلو

ػػػػػف أمػػػػػل   ة  م  ػػػػػش  فػػػػػي ف سػػػػػح   يػػػػػا قمػػػػػب  فع 

ثػػػػػػػػػل  الن قػػػػػػػػػد      فالو عػػػػػػػػػد  ل ػػػػػػػػػذ  األ نػػػػػػػػػس  م 

   
 :(4يمثاطبًا قمبو يثصكص محيكبو -أ ضاً – كقكلو

فوت ػػػػػو ػػػػػف ج  ـ  تشػػػػػكو م   يػػػػػا قمػػػػػب  إ لػػػػػى كػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػطوت و    لمنػػػػػػػػػػػػاس  وتسػػػػػػػػػػػػت يث  مػػػػػػػػػػػػف س 

   
ـ  تكػػػػػػػػف  م سػػػػػػػػكن و  أقسػػػػػػػػمت  بػػػػػػػػو لػػػػػػػػو لػػػػػػػػ

ت ػػػػػػػػػػػو    قط عت ػػػػػػػػػػػؾ  لكػػػػػػػػػػػف  أنػػػػػػػػػػػت  فػػػػػػػػػػػي جير 

   
 الييػػت ال ػػاني عمػػى صػػكرةأل  فػػي الييػػت األكؿ  احتػػكاشُ  تشث صػػ ةأل  صػػكرةأل  الحػػع إضػػافًة إلػػى كجػػكدِّ  ُ 

 مممكسة  كذلؾ في تشي و ايف سكار القمب بالمسكف.  حس ةأل 
 :(5يفي معرض ر ائو الممؾ الناصر صالح الديف كقكلو

ت  بضػػػػػائع  كػػػػػل   فضػػػػػل  بعػػػػػد  مػػػػػا  كسػػػػػد 

ػػػػػػػػػػػػػع      كانػػػػػػػػػػػػػت إ لػػػػػػػػػػػػػى أبواب ػػػػػػػػػػػػػو تتبض 

   
يتاجر( كسػدت بضػػاعتو  ك ػذلؾ  كػكف ايػػف سػكار قػػد حيػث شػبو الفضػػأ الػذؼ ىػك معنػػكؼ يإنسػافأل 

 شث صو.
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حالػو  كاحد  فنػراه  قػكؿ كاصػفاً  جمع ايف سكار ييف التجسيد كالتشث ص في ييتأل ىذا كقد 
 :(1يالممؾ الناصر صالح الديف رحيأبعد 

جػػػػػػاء  ولػػػػػػيس لػػػػػػل  وقضػػػػػػى الرجػػػػػػاء  وة ر 

ـ  مرتػػػػػػػػع       مػػػػػػػػاؿ  فػػػػػػػػي روض  المكػػػػػػػػار 

   
كػػذلؾ ؿ شػػيييا الرجػػاش الػػذؼ ىػػك معنػػكؼ با نسػػاف الراحػػأ  كايمػػا ايػػف سػػكار تشػػي وحيػػث ُ الحػػع 

كقػػد شػػبو المكػػاـر التػػي ىػػي معنك ػػة  بػػالركض التػػي ىػػي محسكسػػة بحاسػػة  ال مكػػاف لػػو  يإنسػػافأل 
 البصر.
 :(2يكذلؾ في ر اش الناصر كقكلو

ه قػػػػػػػػد   ذىػػػػػػػػب  الػػػػػػػػذ  بكػػػػػػػػت  السػػػػػػػػماء  ل ف 

ػػػػػػػػػع      ف م يػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف األنػػػػػػػػػواء  دمػػػػػػػػػع  ي يم 

   
يبكػػت السػػماش(  كىػػذا  ا نسػػاف يالبكػػاش( فػػي قكلػػو مػػف صػػفاتِّ  ةً الجماديالسػػماش( صػػف إكسػػابُ ف ػػو 

 الممؾ الناصر لدػ ايف سكار.كمكانة   داللة عمى منزلة
 :(3يىذا ك قكؿ ايف سكار مثيرًا عف محيك تو كاصفًا إ اىا

ػػػػػػػػػػو  ؼ   صػػػػػػػػػػل  والز مػػػػػػػػػػاف  ي س  ت  ب و  ػػػػػػػػػػد   وع 

سػػػػػػػػػػػاـ  م رى ػػػػػػػػػػػ      ر ىػػػػػػػػػػػا ح   حػػػػػػػػػػػوراء  ناظ 

   
نجػػده  شػػبو نػػاظر محيك تػػو   إكسػػاب المعنكؼيالزمػػاف( صػػفة ا نسافيالتسػػكرذ(  كمػػاكىنػػا نالحػػع 

 بالسيذ الدقي .
 :(4يمعي رًا عف سعادتو يمق اه األحب ة كقكلو
 ليػػػػػػػػوـ  قضػػػػػػػػى باةجتمػػػػػػػػاع  لنػػػػػػػػا ا  شػػػػػػػػكر 

ػػػػػػػعادة  لػػػػػػػي    لقػػػػػػػد قضػػػػػػػى ق  فيػػػػػػػو بالس 

   
ياليػػكـ( الػػذؼ ىػػك معنػػكؼ با نسػػاف الػػذؼ  قضػػي لوثػػررف مصػػالحيـ كر سػػر  ايػػف سػػكار فقػػد شػػبو
 أمكرىـ.

 :(5يايمدؼ عمي أيي يف عمي الديف سيذ عزؿ في سكار ايف  قكؿك 
ل ػػػػػػػػى الق ػػػػػػػػراب   ػػػػػػػػزؿ  السػػػػػػػػي   وو   قػػػػػػػػد ع 

ػػػػػػػػواب     ػػػػػػػػى فينػػػػػػػػا ب يػػػػػػػػر  الص   دىػػػػػػػػر  قض 
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 ا نسان ة  كىي الحكـ بيير الصكاب. مف الصفاتِّ  الذؼ ىك معنكؼ صفةً  فقد أكسب الدىر  
 :(1يقكلومنو كذلؾ ك 

ع   ػػػػػػػػػد  نػػػػػػػػػى خ   يػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػذه وأحاديػػػػػػػػػث  الم 

ػػػػػف  ل قيػػػػػاؾ ميعػػػػػاد  ىػػػػػل ي نجػػػػػز     ىر  م   الػػػػػد 

   
 يا  فاش بالكعد(.  كىي ا نساف صفاتِّ مف  صفةً أكسب الدىر الذؼ ىك معنكؼ حيث 

 :(2يإنسان ة  ف قكؿ ىذا ك ضفي ايف سكار عمى كأ أل مف المكت كالدىر صفاتأل 
ػػػػػػر ض   قػػػػػػت  أخػػػػػػوض  الحتػػػػػػ   والمػػػػػػوت  م ع   طر 

ػػػػػػزرا   نػػػػػػي ش  ىر  ترم ق  ؼ  الػػػػػػد  ػػػػػػر  ػػػػػػي ف  ص   وأ ع 

   
الػدىر  صكىػي يا عػراض(  كػذلؾ نجػده  شػث   إنسػان ةً  الذؼ ىػك معنػكؼ صػفةً  المكت   أكسب لقد

ُيفُ اً الذؼ ىك معنكؼ  حينما يجعأ لو أعين ر ؼِّ    في قكلويكأ ع  (. ص  ىرِّ  الد 
 :(3يفي قكؿ ايف سكارك 

ػػػػػػػػػػػ   شػػػػػػػػػػػيمة  مثم يػػػػػػػػػػػا م  ػػػػػػػػػػػب ف  الخ   ة ت حس 

 وعػػػػػػػػػػػػػػدت  ولكػػػػػػػػػػػػػػف  الم يػػػػػػػػػػػػػػالي ت خم ػػػػػػػػػػػػػػ     

   
 ا نساف كىييعدـ ا  فاش بالكعد(. مف صفاتِّ  صفةً   الم الي التي ىي معنك ة  كسبنجده 

 :(4يك قكؿ ايف سكار مثاطبًا أحي تو
ـ  دعػػػػػػػػػػػػوة   ػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػاك ني أرض  العواص 

ػػػػػػػػػػت  بػػػػػػػػػػو األشػػػػػػػػػػواؽ     ب  ػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػاز ح  ل ع   م 

   
د  روف  إ ذ  الزمػػػػػػػػػػػاف  م سػػػػػػػػػػػاع   ىػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػػذك 

ـ إ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ     ن و  ك   ولميم نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
ا نسػاف  كػػذلؾ نجػػده  ضػػفي  التػػي تثػػصُّ  المعػبِّ  صػػفة    التػي ىػػي معنك ػػةو  أكسػػب األشػػكاؽ  حيػث 

 العاقأ كىي يالمساعدة(. مف صفاتِّ  عمى الزماف الذؼ ىك معنكؼ صفةً 
 :(5يكاحد  كذلؾ نراه في قكلو في ييتأل  ييف التجس ـ كالتشث صىذا كقد جمع ايف سكار 

م مػػػػػػػػػػػػػػػػا غط يػػػػػػػػػػػػػػػػت  وجػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػي ك   وا  ن 

ؽ     شػػػػػػػػػػػػػػ    ي مػػػػػػػػػػػػػػز   ـ  ك  ػػػػػػػػػػػػػػق  سػػػػػػػػػػػػػػتر ه  بالسُّ
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غيػػػر  معنػػػكؼو  مممػػػكس  كذلػػػؾ يإضػػػفائو لكممػػػةيغطيُت(  فالكجػػػدُ  فقػػػد شػػػبو كجػػػده بشػػػيشأل محسػػػكسأل 
السػػتر   كسػبُ  ونفسػالييػػت محسػكس  كىػذا ف ػػو تجسػ ـ  كػذلؾ نجػػده فػي يدا ػة الشػػطر ال ػاني مػف 

 ف و تجس ـ. -أ ضاً –التجس ـ  يجعمو شيئًا ُ مز ؽ  كىذا  الذؼ ىك معنكؼ عنصر  
 مػزؽ سػتر ه كشػُذ"  إذ شػبو في الييت السػاي   فنػراه فػي قكلػو "أما عف جانب التشث ص 

 فييا ايف سكار ينقأ شعكره لمف أراد. يرع   جميمةو  مزؽ  كىي صكرةو بشثصأل  ُ  الكشذ  
قكلػػو مثاطبػػًا  -أ ضػػاً –كمػػف صػػكر اجتمػػاع التجسػػ ـ كالتشػػث ص لػػدػ ايػػف سػػكار فػػي ييػػتأل كاحػػدأل 

 :(1يمحيكبو
تػػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػػب ن ني ت مػػػػػػػػػػي ر ق ػػػػػػػػػػي ب ع   فػػػػػػػػػػت تب 

ـ  أ سػػػػػػػػػير     ػػػػػػػػػرُّ بػػػػػػػػػأ ن ي فػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػرا  أ س 

   
رًا يػػذلؾ الػػرؽ يإنسػػافأل  حيػػث أضػػفى عمػػى الػػرؽ الػػذؼ ىػػك معنػػكؼ صػػفتي االيػػتالش كالعتػػ   مصػػك 
ُييتمػػى  كػػذلؾ نجػػده فػػي الشػػطر ال ػػاني مػػف الييػػت السػػاي   كسػػب اليػػراـ الػػذؼ ىػػك معنػػكؼ عنصػػر 

 رًا لو. يالتجس ـ  يجعمو أس
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 :التشبيو-ت
مػػف أىػػـ صػكر الي ػػاف التػػي ينػػزع إلييػػا ا نسػاف عمكمػػًا  كالشػػاعر عمػػى كجػػو  التشػػي وُ  عػدُّ  ُ 

الثصػػػكص؛ تمي ػػػًة لحاجتػػػو فػػػي ا بانػػػة عػػػف المعػػػاني الذىن ػػػة  كالكشػػػذ عػػػف األشػػػ اش اليامضػػػة  
المتثيأ في صكرة المحق   كالمتكىـ ى فيثرج المييـ إلى ا  ضاح  كالممتبس إلى الي اف  كرتجم  "

 .(1يفي معرض المت قف  كاليائب كأنو مشاىد"
 تشػكيأ أك ػر كسػائأ كىػك الفن ػة  صػكره ينػاش فػي ك يراً  التشي و عمى ايف سكار اعتمد كقد

ػف لػػو لمػػا ؛عنػػده الصػكرة كاألحاسػػ س   المشػػاعرِّ  كاألفكػػار  كنقػػأ المعػاني إ ضػػاح فػػي كييػػرأل  أ ػػرأل  مِّ
 :  (2يفي محيكبو مثاطبًا  قاتوفيا ىك ذا  قكؿ 

ػػػػػػػػػػر   ـ  ى ج  ػػػػػػػػػػز  ػػػػػػػػػػوه  يم  ع   يػػػػػػػػػػا ثقػػػػػػػػػػاتي د 

ػػػػػػػػذور     فػػػػػػػػا م ع   فيػػػػػػػػو عنػػػػػػػػد  عمػػػػػػػػى الج 

   
صػػػػػػػػػػ    نػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػى ت ػػػػػػػػػػاي ر  و   أنػػػػػػػػػػا م 

ػػػػػػػػػػػػػعير     ػػػػػػػػػػػػػة  وقمبػػػػػػػػػػػػػي س  ن  ػػػػػػػػػػػػػو ج  ي   وج 

   
فالتصػػكرر التشػػيييي فػػي الييػػت ال ػػاني احتػػكػ عمػػى تشػػييييف  األكؿ منيمػػا تشػػي ويكجو المحيػػكب 

الشبو في ذلؾ يالنضػارة كالجمػاؿ(  أمػا ال ػاني فيػك تشػي و يقمبػو بالسػعير أك النػار بالجن ة(  ككجو 
المسػػتعرة(  ككجػػو الشػػبويالمكعة كالشػػكؽ(  كنالحػػع ثمػػك الصػػكرة مػػف أداة التشػػي و  كذلػػؾ أيمػػ  فػػي 

 التعيير.
 :(3يقكؿ ايف سكار في محيكبو -أ ضاً –كمف التشيييات التي ثمت فييا الصكرة مف أداة التشي و 

ػػػػػػػػف  يحمػػػػػػػػل  ب سػػػػػػػػتان ت   ا  لػػػػػػػػي غ ص  ػػػػػػػػد   غ 

ر  أزىػػػػػػػػػػػػػػار ه     ػػػػػػػػػػػػػػر ة  فػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػاظ   ناض 

   
ه   رد  اظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  وو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  لح  س   نرج 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذار ه      وجنت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  و س 

   
فالتشي و الكارد في الييت األكؿ مف الييتيف السابقيف يتم أ في قكؿ ايف سكار كاصفًا محيكبو "لي 

"  حيػػػث شػػػبو محيكبػػػو باليصػػػف  كىػػػك تشػػػي وو  التشػػػي و ككجػػػو  منػػػو أداةُ  ت  ف  ذِّ يم ػػػ   ككنػػػو ُحػػػغصػػػفو
فػي اعتبػار المشػبو عػيف المشػػبو بػو  أمػا عػف الييػت ال ػاني  فػنالحع احتػػكاشه  الشػبو  كف ػو مباليػةو 

عمػػى  ػػالث تشػػيييات  متم مػػًة فػػي تصػػكرر ايػػف سػػكار النػػرجس يمحػػاظ محيكبػػو  كالػػكرد يكجنتػػو  
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كار طرفي التشي و  يجعأ المشػبو مشػييًا بػو  كىك تشي وو مقمكب  عكس ف و ايف سكايس بعذاره  
 كقد تعمد ايف سكار تكظ فو ىنا؛ مباليًة في تصكرر جماؿ ك ياش محيكبو تصكررًا دق قًا.

أما عف الصكر التشييي ة التي أكردىا ايف سكار معتمدًا فييا عمى اسػتثداـ أداة التشػي و  
 :(1يفيي ك يرة  كمنيا قكلو  صذ محيكبو

ػػػػػػػػػػػػػػػو   غصػػػػػػػػػػػػػػػف  نضػػػػػػػػػػػػػػػير  يمػػػػػػػػػػػػػػػرُّ كأن 

ييػػػػػػػػػػػػػػب     شػػػػػػػػػػػػػػب  الر  ػػػػػػػػػػػػػػدير  نػػػػػػػػػػػػػػواظر  الر   ي 

   
حيػػث  سػػت مر ايػػف سػػكار فػػي تمػػؾ الصػػكرة دالالت النضػػارة التػػي يتسػػـ ييػػا اليصػػف  كػػي  عكسػػيا 
عمى محيكبو ك صفو ييا  فيك مف شدة حسنو كجمالو ال يثتمذ عف اليصف النضر ذؼ الرائحػة 

 العطرة. 
مػف  أحدىـ كقد غطى جسمو كرؽ السػدر  بيصػفأل كفي صكرةأل أثرػ نجد ايف سكار  صذ حسف 
 :(2ياليمكر الييي النضر الذؼ ُكمأ بالكرؽ   قكؿ
ػػػػػػػػػػػن و   س  ُ  ي بكػػػػػػػػػػػي ح  ػػػػػػػػػػػ   األلحػػػػػػػػػػػا  وم عش 

ؽ     د  واألر  ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػو  مع  الم   رائيػػػػػػػػػػػػػػػػػو بالػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
سػػػػػػػػػػػػػم و ػػػػػػػػػػػػت ر  ج  ر  ي س  ػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػو  والس    فكأن 

م  ػػػػػػػػػل  بػػػػػػػػػالورؽ      غصػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػف الب م ػػػػػػػػػور  ك 

   
 :(3يييف التشييييف اليم    كالمرسأ في ييتأل كاحد  فنراه  قكؿكرجمع ايف سكار 

ـ  دىػػػػػػػػػػػػػػر    وزمػػػػػػػػػػػػػػاف  الرييػػػػػػػػػػػػػػع  أيػػػػػػػػػػػػػػا

 والميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأن ي ف  ال لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

   
كىػػك تشػػي وو مقمػػكب  عكػػس ف ػػو ايػػف فالتشػػي و اليم ػػ  يتم ػػأ فػػي الشػػطر األكؿ مػػف الييػػت السػػاي   
تشػػيييو زمػػاف الر  ػػع بأ ػػاـ دىػػره  كقػػد سػػكار طرفػػي التشػػي و  يجعػػأ المشػػبو مشػػييًا بػػو  كذلػػؾ فػػي 

 تعمد ايف سكار ذلؾ القمب؛ مباليًة في التعيير عف مدػ سعادتو التي تيمره.
أما عف التشي و الُمرسأ فيتم أ في الشطر ال اني مف الييت الساي   كذلؾ في تصكرر ايف سكار 

لػت ل ال ػو ذات الظممػة الحالكػة إلػى  -أ ضاً –يكحي  الم الي بالولئ  كىك تعييرو  بسػعادتو التػي حك 
 كسناش. ك يجةأل   كض اش نكرأل 

  

                                                           

 (.561( ديكاف ايف سكار يص(1
 .199( المرجع الساي   ص(2
 .311ص( المرجع نفسو  (3
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 :(1يأ ناش المعركة التي ثاضيا الممؾ الظاىر ضد التتار الثيأِّ  ك قكؿ مصكرًا لنا مشيد  
ػػػػػػػػػػػػػػو ـ  القنػػػػػػػػػػػػػػا وكأن   الخيػػػػػػػػػػػػػػل  تقػػػػػػػػػػػػػػتح 

ػػػػػػػػػػػػاب     ػػػػػػػػػػػػوء  لػػػػػػػػػػػػو مطػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػف النش   ن 

   
بالسػػحاب المػػاطر   أ نػػاش انػػدفاعيا كاقتحاميػػا الرمػػاح فػػي سػػاحة الػػكغى  ثيػػأايػػف سػػكار ال فشػػبو
 تػػػػوكقك  جػػػػ ش المسػػػػمميف  تػػػػكحي بسػػػػرعةِّ  جميمػػػػةو  مػػػػف السػػػػياـ تجػػػػاه األعػػػػداش  كىػػػػي صػػػػكرةو  يكايػػػػأأل 

   استعدادًا  باتت الثيأ مف ثاللو تعرؼ مقاصدىا جيدًا.هكاستعدادِّ 
البطأيالممػؾ الظػاىر( أ نػاش المعركػة كفي مكضعأل آثر نجػد ايػف سػكار  صػكر لنػا مشػيد 

 :(2يكقد غمره غبار المعركة  ف قكؿ
ػػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػ   الع جػػػػػػػػػػػػػاج  كأن   وتػػػػػػػػػػػػػراه  م مت ح 

ـ  وراء  لطػػػػػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػػػػػحاب      بػػػػػػػػػػػػػدر  الت مػػػػػػػػػػػػػا

   
إنيػػا صػػكرةو ح  ػػةو جميمػػة لنػػا أف نتأمميػػا جيػػدًا ككأننػػا داثػػأ أحػػداث المعركػػة كىػػي قائمػػة  فالممػػؾ 

 فػػي ذلػؾ  شػبو حػػاؿ اليػدر ثمػذ السػػحاب  كىػذا ف ػو كنا ػػةو  الظػاىر يمتحػذ بيبػػار المعركػة  حالػو
الممػػؾ الظػػاىر  إذ أصػػب  معتػػادًا عمػػى ذلػػؾ بفضػػأ المعػػارؾ التػػي ثاضػػيا   كشػػجاعةِّ  عػػف بسػػالةِّ 

 كالفتكحات التي قادىا ضد أعداش ا سالـ.
كىكذا نممس يراعة ايف سكار في صكره السػابقة التػي رسػميا  لينقػأ لنػا يررشػة إيداعػو مػا 

ػػأأل أي اتػػو  عػػا ش المكاقػػذ كرتبػػادؿ الشػػعكر نفسػػو الػػذؼ شػػعر بػػو ايػػف سػػكار يجعػػأ  كػػأ متمػػ  أل متأم 
 أحاس سو المرىفة كمشاعره الج اشة عما يجكؿ يداثمو كك انو. فعي ر عنو بصدؽِّ 

كلممتأمأ في تشيييات ايف سكار السابقة التي شك أ كنسج مف ثالليػا صػكره الفن ػة المػراد        
تقػػػاط صػػػكره يدقػػػة  مػػػدػ تػػػأ ير الييئػػػة المح طػػػة بػػػايف سػػػكار فػػػي ال أف  الحػػػع   إ صػػػاليا لممتمقػػػي 
عػػػف مشػػػاعره كأحاس سػػػو  النقػػػاب   لنػػػا نفسػػػيتو  كتكشػػػذُ  تعكػػػُس  شػػػديدة  بعنا ػػػةأل  كاثت ػػػاره أللفاظػػػو

 المضمرة.
 
 
 

                                                           

 (.502( ديكاف ايف سكار يص(1
 .503( المرجع الساي   ص(2
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 :التجريد-ث
يجػرده  الجمد كجرد  رهقش  : جر ده كأ جرداً  يجرده الشيش جرد" :العرب لساف في جاش :ل ة  

  .(1يالشعر" عنو نزع:  جرداً 
 ال المثاطػب  نفسػؾ بػو تررػد كأنػت لييػرؾ الثطػاب إثػالص" :بقكلو اال ير يفا فوعر   :اصطتحا  

 .(2ي"نفسو
 ىذا كلمتجررد فائدتاف:

 لييػػػرؾ ثطابػػػاً  ظػػػاىره كػػػاف إذا فكمػػػا  قػػػكؿ ايػػػف األ يػػػر: "فإنػػػو الكػػػالـ  فػػػي التكسػػػع طمػػػب األكلػػػى
ػػ شػػيشو  كىػػك  التكسػػع بػػاب مػػف ذلػػؾ فػػإف ؛لنفسػػؾ كباطنػػو ثطابػػاً   دكف  العر  ػػة الميػػة بػػو تاثتص 

 .(3يالميات" مف غيرىا
 مػػف المقصػػكدة األكصػاؼ إجػػراش مػػف المثاطػب يػػتمكف أنػو كذاؾ" :األيمػػ  كىػػي ال ان ػة أمػا الفائػػدة

  قكلػػو ف مػػا العيػػدة مػػف كأيػػرأ أعػػذر ل كػػكف  غيػػره؛ ييػػا مثاطبػػاً   كػػكف  إذ نفسػػو  عمػػى غيػػره أك مػػدحأل 
 .(4ي"عم و محجكرأل  غير

 :(5يكمف شكاىد التجررد عند ايف سكار قكلو
ػػػػػػػػػػػػػير  أيُّيػػػػػػػػػػػػا الم عتػػػػػػػػػػػػاض  بػػػػػػػػػػػػالنوـ  الس 

ػػػػػػػػػػر      ذاىػػػػػػػػػػت  يسػػػػػػػػػػب   فػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػر  الف ك 

   
ـ  األمػػػػػػػػػر  إ لػػػػػػػػػى مال ك ػػػػػػػػػو  واصػػػػػػػػػط ب ر   ػػػػػػػػػم    س 

 فالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر  ع قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه  الظ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر    

   
 مػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػرج   ة تكػػػػػػػػػػػػػػػػون ف   يسػػػػػػػػػػػػػػػػا  

ي ر     ـ  تػػػػػػػػػػػػػػػأتي بػػػػػػػػػػػػػػػال   ػػػػػػػػػػػػػػػي  األ  يػػػػػػػػػػػػػػػا  في 

   
ِـّ األمػػر  ي ك  (أيُّيػػا الُمعتػاُض ي يثاطبػػو كأثػذ  آثػػر شثصػػاً  نفسػو مػػف سػػكار ايػف د  جػػر   فقػد ػػم ِّ  ك  (س 
 (.اً ال تككن ف  آ سي

 :(6يك قكؿ ايف سكار مثاطبًا محيكبو
                                                           

 (.7/312( ايف سيده  المحكـ كالمح ط األعظـ   باب يجرد(  يج(1
 (.2/159( ايف األ ير  الم أ السائر يج(2
 .2/159( المرجع الساي   ج(3
 .2/159( المرجع نفسو  ج(4
 (.277( ديكاف ايف سكار يص(5
 .280( المرجع الساي   ص(6
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شػػػػػػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػػػػػػا وع  ػػػػػػػػػػػػػػوان حي ح   ا  مػػػػػػػػػػػػػػ  ت  ج 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  الم  ي  ن  ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ة ي ن ي   ف م 

   
ُيػػوُ سػػكار قػػاؿ " مػػف المالحػػع فػػي ىػػذا الييػػت أف ايػػف   نِّ "  كلػػـ  قػػأ فػػإني ال ينينينػػي  ف مِّ مػػي ال ُين ي 

 ك ذلؾ  ككف جر د مف نفسو م  اًل لو  كقصد في الحق قة نفسو.
 :(1يكمف التجررد قكؿ ايف سكار في المحيكبة

ػػػػػػػػػػػػو  ؼ   صػػػػػػػػػػػػل  والز مػػػػػػػػػػػػاف  ي س  ت  ب و  ػػػػػػػػػػػػد   وع 

سػػػػػػػػػػػػاـ  م رى ػػػػػػػػػػػػ      ر ىػػػػػػػػػػػػا ح   حػػػػػػػػػػػػوراء  ناظ 

   
ػػػػػػػػػػػ   شػػػػػػػػػػػيمة   م  ػػػػػػػػػػػب ف  الخ   مثم يػػػػػػػػػػػاة ت حس 

 وعػػػػػػػػػػػػػدت  ولكػػػػػػػػػػػػػف  الم يػػػػػػػػػػػػػالي ت خم ػػػػػػػػػػػػػ     

   
ي ف  ي يثاطبو كأثذ  آثر شثصاً  نفسو مف سكار ايف د  جر   حيث   إذ  الحع أنو لـ  قػأ ال (ال ت حس 

 ككأنو يثاطب صد قًا لو. أحسب 
 :(2يك قكؿ ايف سكار

ػػػػػػػػدوؾ  عنػػػػػػػػو حمول ػػػػػػػػو زؽ  ة يع   ىػػػػػػػػو الػػػػػػػػر  

ػػػػػػػػو      فػػػػػػػػت تػػػػػػػػوقرف  القمػػػػػػػػب  مػػػػػػػػف ث قػػػػػػػػل  ى م  

   
سػػػكار يثاطػػػب شثصػػػًا آثػػػر   فالقػػارغ لمييػػػت السػػػاي   حسػػػب لمكىمػػة األكلػػػى مػػػف قراشتػػػو أف ايػػف  

كرثفػػذ عنػػو مصػػابو مػػف  قػػأأل لميمػػكـ كضػػي أل لمحػػاؿ كك ػػرة التفكيػػر كاالنشػػياؿ  لكػػف ايػػف سػػكار 
ال حق قػػػًة قصػػػد نفسػػػو فػػػي الثطػػػاب  كىػػػك  كػػػكف يػػػذلؾ جػػػر د مػػػف نفسػػػو إنسػػػانًا يثاطبػػػو بقكلػػػو: ي

دكؾ    (.قرف  ال تك  - ع 
 :(3يلدػ ايف سكار قكلو مثاطبًا أحي تو - أ ضاً  –كمف أم مة التجررد 

ػػػػػػػػػػتنق ذ  األسػػػػػػػػػػرا  ـ  ي سػػػػػػػػػػر  في س   نسػػػػػػػػػػيم ك 

ب  األجػػػػػػػػػػػػرا   ـ يجػػػػػػػػػػػػر  فيسػػػػػػػػػػػػت وج  ك  كػػػػػػػػػػػػر   وذ 

   
تػػػػػػػػػػػػول ك ـ يحيػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػعيد ق   ا  وخال ػػػػػػػػػػػػد ا  وم 

ػػػػػػػػػر ا   ػػػػػػػػػب   يسػػػػػػػػػت عب د  الح  ـ فػػػػػػػػػي الح  ك  ػػػػػػػػػد   وعب 

   
ـ ة يمم ػػػػػػػػػؾ  العقػػػػػػػػػل   نػػػػػػػػػون ك   وصػػػػػػػػػف وومج 

ىرا   ـ  الػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػت خد  ـ يسػػػػػػػػػػمو فيس   وم حبػػػػػػػػػػوب ك 

   
تػكُلُكـاردة فػي األي ػات السػابقة  كىػي: "في الكممات الػك  حيث إف المتأمأ   ق  نػكُنُكـ -عي ػُدُكـ -م   -مج 

"  يػػدرؾ مػػا قصػػده ايػػف سػػكار مػػف تثصػػ صأل لنفسػػو بشػػكأأل ممفػػتأل لمنظػػر  كقػػد جػػر د  مػػف م حيػػكُبُكـ
 مف يتحدث عنو شثصًا آثر. ألحي تو عنو  ككأف  نفسو إنسانًا آثر يتحدث 
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 :التوضي -ج
ف لـ  كف أكض    األكؿال اني  أف يكض   "بو  دُ كُ قص   منو عند االنفراد   عند االجتماع  كا 

  .(1ي"ذىب عمي  زرف العايديف  كنحك: عسجدو  :نحك
 :(2يكمف أم مة التكض    قكؿ ايف سكار في معرض حدي و عف د ار األحب ة

ىا ىا الجديػػػػػػػػد   وعيػػػػػػػػد  ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػب  لم عي  ج   واع 

ـ     ريف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخ    بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجيرة  الم 

   
ة  فػي قكلػو "معيػدىا  صػفةُ  كىػي الػذؼ  عػد محسكسػًا صػفًة معنك  ػةً  المعيػدأضفى عمػى  فنراه ػد  الجِّ

 بالمعنكؼ. المحسكسِّ  الجديد"  كفي ىذا تكض  ُ 
ـ عمى العيد  كذلؾ فػي قكلػو  ررف قػد ـُ "كذلؾ فعأ في إضافتو صفة القِّد    "كعيػُدىا بػالجيرةِّ الُمتػأث ِّ

 كىك مف باب تكض   المعنكؼ بالمعنكؼ.
 :(3يمثاطبًا أحبابو قكلو كمف تكض   المعنكؼ بالمعنكؼ لدػ ايف سكار 
ػػػػػػػػبُّكـ ػػػػػػػػديد  وح  ػػػػػػػػوؽ  الش  ميػػػػػػػػت  مػػػػػػػػف الش   ب 

مػػػػػػى   ـ  عنػػػػػػد   ة ي ب  ػػػػػػا  جديػػػػػػد  مػػػػػػدا األي 

   
الييػػت السػػاي  يإ ضػػاح ايػػف سػػكار الشػػكؽ بالشػػديد  حيػػث ييػػرز تكضػػ   المعنػػكؼ بػػالمعنكؼ فػػي 

 كالحب بالجديد  الذؼ ال ييمى.
 :(4يقاضي القضاة شمس الديف ايف ثمكاففي معرض مدحو ل قكلومف ذلؾ أ ضًا ك 

ػػػػػػػػػػػػػػو ن  ـ  الجديػػػػػػػػػػػػػػد  فب  ػػػػػػػػػػػػػػؾ  العػػػػػػػػػػػػػػا ن  ل ي ي   و 

يقػػػػػػػػػػػػػػػػات      لبمػػػػػػػػػػػػػػػػوغ  مػػػػػػػػػػػػػػػػا تختػػػػػػػػػػػػػػػػار ه  م 

   
 :(5يقكؿفنراه  ركض   ايف سكار طي عة غرامو بالطارؼ الجديد  ك 

ػػػػػػػػػػػم وة   ػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػاذلوف بس   ويطمػػػػػػػػػػػع  من 

 وعنػػػػػػػػػػػػػػد  غػػػػػػػػػػػػػػراـ  طػػػػػػػػػػػػػػارؼ  وجديػػػػػػػػػػػػػػد    
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كرمجػػػأ ايػػػف سػػػكار إلػػػى تكظيػػػذ التكضػػػ   فػػػي معػػػرض كصػػػذ حالػػػو كشػػػعكره تجػػػاه أحبابػػػو ىػػػذا 
 :(1يف قكؿ

 صػػػػػػػػػػبر  ضػػػػػػػػػػعي   ووجػػػػػػػػػػد  شػػػػػػػػػػديد  

 وشػػػػػػػػػػػػػػوقي كثيػػػػػػػػػػػػػػر  ونػػػػػػػػػػػػػػومي قميػػػػػػػػػػػػػػل    

   
صػػػفاتو معنك  ػػػة  يينمػػػا الكممػػػات يضػػػعيذو  كشػػػديدو  يفالصػػػير  كالكجػػػد  كالشػػػكؽ  كالنػػػكـ( كميػػػا 

( كميا محسكسة  ك ذلؾ  ككف ايف سكار كض   المعنكؼ بالمحسكس.  كك يرو  كقميأو
ئػػػًا شػػػيثو الحررػػػرؼ  ىػػػذا كرجمػػػع ايػػػف سػػػكار يػػػيف التشػػػث ص كالتكضػػػ    فنجػػػده  قػػػكؿ مينِّ

 :(2يينصذ شعباف كقد دعا لو
ـ  ط ػػػػػػػػػػػػرا ـ  تينػػػػػػػػػػػػأ  بػػػػػػػػػػػػؾ  األيػػػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػػػد 

    شػػػػػػػػػػػػعباف الجديػػػػػػػػػػػػد  وي ينػػػػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػػػػ  

   
معنك ػة صػفًة إنسػان ة  كىػي الينػاش كالسػعادة  بقكلػو "تينػأ بػؾ  التػي ىػي األ ػاـحيث أضفى عمى 

كفي ىذا تشث ص  كم مو تمامًا فعأ في الشطر ال اني مف الييت الساي  في قكلو "كرينػا   األ اـ"
 نصذ شعباف".

أما عف جانب التكض   في الييت السػاي   فيتم  ػأ فػي قكلػو "شػعباف الجديػد"  إذ يكضػ  
 األكؿ يإضافة ال اني لو  كىذا مف باب تشي و المعنكؼ بالمعنكؼ. 

 :(3يلدػ ايف سكار قكلو في ييتأل كاحدأل  - أ ضاً  -التكض    مع التشث ص كمف أم مة اجتماع 
 وبػػػػػػػػالمنحنى ريػػػػػػػػػع  قػػػػػػػػػديـ  يػػػػػػػػػد  الب مػػػػػػػػػى

ػػػػػػػػو   ح  د  أحزانػػػػػػػػي عميػػػػػػػػو بمػػػػػػػػا ت م   ت جػػػػػػػػد  

   
ـ محسػػكس صػػفة  الػػذؼ ىػػك  الر ػػعحيػػث أضػػفى عمػػى  كىػػي صػػفةو معنك ػػة  ك ػػذلؾ  كػػكف ايػػف   القِّػػد 

ػػػ األكؿ يالر ػػػع( يإضػػػافة ال ػػػاني لػػػو يقػػػد ـ(  كىػػػذا مػػػف بػػػاب تكضػػػ   المحسػػػكس     سػػػكار قػػػد كض 
 بالمعنكؼ. 
ص اليمػى يػذكر في قكلػو "يػد اليمػى"  إذ شػث   ب التشث ص في الييت الساي   فيتض أما عف جان
 ة عمى ذلؾ  كىي لفع اليد. ال  القررنة الد  
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 :حواستراسل ال-ح
متداثمػػة كمتبادلػػة  فبعضػػيا ينػػكُب عػػف  تعييػػرأل  أ  كالشػػـ كالسػػمع كالبصػػر كسػػائِّ  الممػػُس  عػػدُّ  ُ 

 جديػػدو  مجػػازؼو طررػػ و "ب عضػػيا ايثػػر فػػي التػػأ ير النفسػػي  الػػذؼ ُ عػػرؼ يػػػيتراسأ الحػػكاس(. كىػػك 
لمشػػيش المسػػمكع مػػا أصػػمو لمشػػيش المممػػكس  أك المرئػػي أك المشػػمكـ  ك سػػتثدـ لمشػػيش  أُ سػػتعم   ُ 

  كتكمف فكائده التي (1ي"ستثدـ لمشيش المرئي  أك المممكس أك المسمكعالمشمكـ ما مف شأنو أف  ُ 
اظ كداللتيػا  ككضػع أك شبو جديػد  كفػي اسػتثداـ األلفػ اً في استعماؿ المية استعمااًل جديد حققيا 

الصػػفات مػػف مكصػػكفاتيا   ػػـ فػػي التكسػػع الكييػػر فػػي المجػػازات  كااليتكػػار الميػػدع فػػي الصػػكر  
أـل  ثػػػاص  مػػؤ ر مػػف الكممػػػات مػػا كػػاف ذا مكسػػػ قى معينػػة  كمػػػف  شػػعرؼأل  كػػذلؾ فػػي تفضػػػيأ معجػػ

بشػػػكأأل  . كقػػػد لجػػػأ ايػػػف سػػػكار فػػػي قصػػػائده إلػػػى تكظ فػػػو(2يثاصػػػة التعػػػايير مػػػا كػػػاف ذا إ حػػػاشاتأل 
 :(3يكمف ذلؾ م اًل قكلو في كصذ المحيكبة  محكظم

ػػػػػػػػػتؼ  حػػػػػػػػػديث يا ت  عمينػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف س   أدار 

ػػػػػػػكر      ك  وسػػػػػػػا  ب يػػػػػػػا يحمػػػػػػػو ل شػػػػػػػار ي يا السُّ

   
 

 :(4يك قكؿ مثاطبًا ند م و
ػػػػػػػديث يا ػػػػػػػعدا أديػػػػػػػرا ح  ػػػػػػػديمي  مػػػػػػػف س   ن 

ػػػػػػػػػػػػد     ػػػػػػػػػػػػة  واح  ر  ىواىػػػػػػػػػػػػا والم دام  ك   فػػػػػػػػػػػػذ 

   
  كالسػمع الممػس تيحاسػ يػيفنالحػع مػزج  ايػف سػكار فػي الييػت األكؿ مػف الييتػيف السػابقيف  حيث

فقكلػػو يأدارت( محسػػكسو مممػػػكس  كيالحػػديث( مسػػمكع  إضػػػافًة إلػػى إضػػفائو حاسػػػة التػػذكؽ فػػػي 
 يػتمكف   حتػى ؛مكح ػة شػعررةأل  صػكرةأل  لثمػ  في قكلوي حمك لشار يا(  ونفسالييت الشطر ال اني مف 

 .شعره متمقي إلى الشعكررة تجر تو عف التعيير مف
 كقد مزج في الييت ال اني ييف حاستي الممس كالسمع  لنسج صكرتو التي أرادىا.

 :(5يف قكؿ تجار و ليث   السمع كحاسة البصر حاسة ييف ايف سكار مزجك 
ح  واألغصػػػػػػػػػاف  راق صػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػد  رؽ  تص   الػػػػػػػػػو 

ب  يشػػػػػدو ويضػػػػػط ر ب      والنيػػػػػر  مػػػػػف طػػػػػر 
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ف  ؛لث الػو العنافايف سكار فييا  أطم  كىي صكرةو   سػاعدتو  ً كاسػعا عالمػاً  الثارج ػة رؤاه مػف ل كػك 
 مػزج   إذالحػكاس كظائذ في التبادؿ ثالؿ مف الحس ة الصكر تنسي  في كدقتو ميارتو ذلؾ في
لتسػػاعد فػػي إثػػراج صػػكرتو التػػػي أراد  ؛حػػكاس  أثػػرػ ( النيػػر-األغصػػاف-الػػكرؽ ي البصػػررات عمػػ

يالػػكرؽ(  كمػػا  يتصػػدح( الصػػكتي مػػع العنصػػر البصػػرؼ  إثراجيػػا لمنػػكر  فاسػػتثدـ عنصػػر السػػمع
ػػي مػػدرؾالبصػػررة  كلجػػأ إلػػى مػػزج ال ياألغصػػاف( كظ ػػذ عنصػػر الحركػػة يراقصػػة( مػػع يمػػف  الحس 

 مػف القػدر يػذلؾ  كتػذِّ  كلػـيالنيػر(   مضػطرُب( مصػحكبًا بالصػكتي ي شػدك( مػع البصػرؼ -طربأل 
نمػػا التعييػػر؛ األغصػػاف -الػػكرؽ تصػػدحي التشػػث ص اسػػتعماؿ عيػػر نسػػنةاأل صػػفة يإضػػفاش قػػاـ كا 
ػػ لنػػا عمػػ    ل كشػػذ   النيػػر  شػػدك( -راقصػػة  طالمػػا التػػي (الطي ع ػػةي المشػػاىد ييػػذه وِّ كانفعالِّػػ وِّ إحساسِّ
 يكظ فيا في قصائده  مستأنسًا ييا في نقأ مشاعره لممتمقي. كجدناه

 :(1يسكار محيكبو قائالً كرثاطب ايف 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا ؾ  ص  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ؽ  ص   ة ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ 

ـ  الو صػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ     ػػػػػػػػػػػػػػػػذ ؽ  طعػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػـ ي 

   
ك ػذلؾ  كػكف ايػف سػكار مػزج يػيف مػا ىػك متػذكؽ كمػا ىػك  فالصدكد كالكصاؿ معنك ػاف ال يػذاقاف 

 معنكؼ.
 :(2ينجد ايف سكار  قكؿ مثاطبًا أحبابو ونفسالس اؽ كفي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث كـ يحان نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وح   جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ك ـ ر 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػدام نا األخػػػػػػػػػػػػػػػػػتؽ      ألحان نػػػػػػػػػػػػػػػػػا وم 

   
 نسجيا فأحسف إثراجيا  مازجًا فييا ييف البصرؼ  جميمةأل  لقد كضع ايف سكار المتمقي كسط صكرةأل 

 يألحاننػا(  ك ػيف مػا ىػك متػذكؽ  يحدي كـ(  كالسمعي يررحاننا(  ك يف الصكتي يجمالكـ(  كالشمي
فػي إ صػاؿ مػا أراد  -مجتمعػاً -الداللػة ياألثالؽ(  األمر الذؼ لو كامػأ  يمدامنا( كما ىك معنكؼ 

ايػػف سػػكار إ صػػالو ألحبابػػو مػػف إفػػادتيـ بعمػػ  مكػػانتيـ المرمكقػػة لد ػػو كمنػػزلتيـ التػػي اسػػتحقكىا 
 قو ييـ ال  فارقو.و ليـ كتعم  عنده  إذ بات حب  

 :(3يقكلو - أ ضاً  –كمف تبادؿ المدركات لدػ ايف سكار 
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ػػػػػػػػػمم نا نػػػػػػػػػاب  وش  ػػػػػػػػػرُّ الج   الع ػػػػػػػػػيش  م خض 

ن و   ر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ      داف  وأنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ

   
(   درؾ الحسػػيممػزكجو بالُمػ ثضػر(  كالشػمأ بصػرؼو يمُ  معنػكؼ كقػد مزجػو بالبصػرؼ  فػالع ُش  يدافأل
 درؾ الحسي يرقاؽ(.ممزكجةو بالمُ  مشمكمةو  كاألنفاُس 
 :(1يقكلوكمنو 

ـ  وأ ناشػػػػػػػػػػػد  الحػػػػػػػػػػػاد  إعػػػػػػػػػػػادة  ذكػػػػػػػػػػػر ك 

را   ػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػديث  م ك  ـ  ي حمػػػػػػػػػػػػو الح   ويػػػػػػػػػػػػذكر ك 

   
كُر معنػػػػػكؼ ممػػػػػزكجو بالمػػػػدرؾ الحسػػػػػي بعنصػػػػػر  ممػػػػػزكجو  سػػػػػمعيو  يإعػػػػػادة(  كمػػػػػا أف الحػػػػديث   فالػػػػذ ِّ

كر( صػػفة ا عػػادة فػػي الشػػطر األكؿ  كصػػفة المؤانسػػة  التػػذكؽي حمك(   ػػـ إنػػو أضػػفى عمػػى يالػػذ ِّ
 كالمسامرة في الشطر ال اني  كىما صفتاف متعمقتاف با نساف العاقأ.

معاتبػػػًا  قكلػػػومػػا ىػػػك معنػػكؼ   ذكؽ عمػػػىتػػال صػػػفة  ايػػػف سػػكار  ف ػػو ثمػػػع الػػذؼ شػػػعره كمػػف
 :(2يمحيكبو

ػػػػػػػػػػػو  م  ـ  الع ػػػػػػػػػػػيش  ح  ػػػػػػػػػػػ  ا  قػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػاف طع 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ    ت  م   وىػػػػػػػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ى جػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

   
 (.ُمر -حمك-يطعـ ممزكجو بما ىك متذكؽ  معنكؼو  الع ُش 

 :(3يقكلوك 
ـ  فػػػػػػػػػػػػػػي بصػػػػػػػػػػػػػػر   ـ  وأنػػػػػػػػػػػػػػت   أشػػػػػػػػػػػػػػتاق ك 

ػػػػػػػػػر   ا  يحمػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػد    جمػػػػػػػػػال ك ـ فػػػػػػػػػي ف ك 

   
أـل حمك بقكلو ي حمك(.تذك  جعمو مُ  فالجماؿ معنكؼو   قًا ذك طع

 :(4يقكلوكذلؾ 
ػػػػػػير   ـ  الس   مػػػػػػا أطيػػػػػػب  فػػػػػػي الوصػػػػػػاؿ طعػػػػػػ

ـ  القمػػػػػػػػر      ىػػػػػػػل يرقػػػػػػػد  مػػػػػػػف بػػػػػػػات  نػػػػػػػدي

   
 يطعـ(. إكسابويمتذكقًا  ايف سكار جعمو   كقدمعنكؼ  السيرُ كما ىك معمـك 

ال حصػػر ليػػا  فإضػػافًة إلػػى مػػا  كفػػي بػػاب تراسػػأ الحػػكاس األم مػػة لػػدػ ايػػف سػػكار ك يػػرةو 
 :(5يسي  نراه  قكؿ مثاطبًا أحبابو ثطاب المتعتب الحزرف
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ـ   ـ  الط يػػػػػػػػػػػػػػػػ   إ لػػػػػػػػػػػػػػػػى م  ػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػت   بع ث 

ر     ػػػػػػػػػػػػػذ ؽ  النػػػػػػػػػػػػػوـ  لػػػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػػػاظ  ـ  ي   لػػػػػػػػػػػػػ

   
ييػذؽ(   ذاقًا بقكلػوجعمػو ُمػ يبع ػتـ(  كػذلؾ النػكـ معنػكؼو  العاقأ بقكلػو أكسبو صفة   معنكؼو  فالطيذُ 

 يالتذكؽ(.  الحي كىي العاقأيناظره( صفًة مف صفاتِّ كسبًا غير مُ 
 :(1يقكلوكذلؾ 

ـ ك  ػػػػػػػػدح   الػػػػػػػورؽ  تشػػػػػػػػدو فػػػػػػػي ال صػػػػػػػػوف  بم 

اح     ػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػـ تتشػػػػػػػػػر ؼ  الم   يػػػػػػػػػا م 

   
 األنسػػػنةِّ  درؾ الصكتييتشػػػدك(  ك ػػػذلؾ  كػػػكف قػػػد أكسػػػييا صػػػفة  بالُمػػػ ممزكجػػػةو  بصػػػررةو  فػػػالكرؽُ 

 ي.ين  يجعميا إنسانًا  ُ 
سػػػكار فػػػي تشػػػكيأ صػػػكره التػػػي أرادىػػػا  باالعتمػػػاد عمػػػى تكظ فػػػو كأثيػػػرًا فقػػػد يػػػرع ايػػػف 

 نسػجل مثتمفػةأل  أنمػاط إلػى يجػن  فيػك مثتمذ الحػكاس فػي ك يػرأل مػف نصػكص قصػائده  ك ػذلؾ
 ؛الصػكرة كترتيييػا إطػار رسػـ فػي تػتحكـ التػي النفسػ ة المػؤ رات إلػى ذلػؾ في ثاضعاً  لكحاتو 
 .كس ط دكف  المتمقي قمب ىإل مباشرةً  لتصأ

  

                                                           

 (.523( ديكاف ايف سكار يص(1



291 
 

 :الكمية ثانيا : الصورة  
ـ  جزئ ػػػات ك يػػػرة تم  ػػػأ أجػػػزاش ىػػػذا الحػػػدث  كاسػػػعةأل  يتحػػػدث ىػػػذا المبحػػػث عػػػف صػػػكرةأل  تضػػػ

لماد ة أك المعنك ػة  الحدث إال يتمؾ األجزاش ال ايتة أك المتحركة  ا تصكر  الكمي؛ إذ ال  مكف أف يُ 
كقػد اعتمػد ايػف  التصػكرررة تمػؾ المكحػة ي ليثػرج   ايػف سػكاركغيرىا مما كضعو   الحس ةالتعييررة ك 

 سكار في ينائو لمصكرة الكم ة عمى ما يمي:
 :القصصي البناء  

 العناصػػػر ذؼ القصصػػػي سػػردلقػػد لجػػػأ ايػػف سػػػكار فػػػي ينػػاش بعػػػض قصػػائد ديكانػػػو إلػػػى ال
  كمػػف األم مػػة عمػػى ذلػػؾ كاألحػػداث لمشػػثكصِّ  متكاممػػةً  صػػكرةً يػػذلؾ  الً مشػػك    المتكاممػػة كاألبعػػاد

قصػػيدتو التػػي  صػػػذ فييػػا بسػػالة الجػػػ ش ا سػػالمي بق ػػػادة الممػػؾ الظػػاىر  مفتثػػػرًا يتيم بػػو عمػػػى 
ػيُ  افتتػاحو  كىػك بحػد يا   شػي بمػا قصػيدتو  فتػت ُ   حيػث الػركـ ق سػاررة فػي المثذكليف التتار  بُ ناسِّ
 كشػػمكخأل  كعػػزأل  فثػػرأل  لكحػػة   راسػػماً  فيػػدأىا مباشػػرة  الػػرئ س الحػػدث تػػدثأ ال التػػي القصصػػ ة   ة  الين  ػػ

    :(1ي قكؿ يتمكىا  ما لقراشة كدافعةً  القصيدة  لحدث مالئمةً 
 بػػػػػػػػػػػيف البػػػػػػػػػػػوارؽ  والخوافػػػػػػػػػػػ   والقنػػػػػػػػػػػا

نػػػػػػػى   مم يػػػػػػػا ثمػػػػػػػر  الم  نايػػػػػػػا ح   شػػػػػػػجر  الم 

   
ػػػػػػػػزُّ تحػػػػػػػػت  ظػػػػػػػػتؿ  بار قػػػػػػػػة  الظُّبػػػػػػػػا  والع 

بػػػػػػػػػاء  الم بت نػػػػػػػػػى   ؽ  والخ  ػػػػػػػػػراد   ة فػػػػػػػػػي الس 

   
ـ  والم مػػػػػػػػػؾ  فػػػػػػػػػوؽ   ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػراة  كػػػػػػػػػل  م طي   س 

نػػػػػػػػا    ة فػػػػػػػي سػػػػػػػرير  الم مػػػػػػػػؾ  حيػػػػػػػث ت م ك 

   
 والمجػػػػػػػد  فػػػػػػػي سػػػػػػػب   الصػػػػػػػباح  ب  ػػػػػػػار ة  

نػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػي عجاجت يػػػػػػػػػػا الظييػػػػػػػػػػرة  م وى   ت ث ن 

   
سػاحات  مشػيد مػع ليتػداثأ الكصػفي التصػكررؼ لمبطأيالممػؾ الظػاىر(؛ مشيدال  أتي  ـ

ِـّ  يد عاً  مشيداً  الً مشك   الكغى كبارقة السيكؼ كرا ات المجد كالعز الفثار   لصمكدِّ كا لمبسالة كا قدا
 :(2يالعدك اليازؼ.  قكؿ في كجوِّ 

   عػػػػػػػػػػػػػزـ  الظػػػػػػػػػػػػػاىر  المم ػػػػػػػػػػػػػؾ  الػػػػػػػػػػػػػذ 

 أضػػػػػػػػػػػحى ل ن صػػػػػػػػػػػر ة  دينػػػػػػػػػػػو  م تع ي  نػػػػػػػػػػػا  

   
م ق ػػػػػػػػػػػػػو  سػػػػػػػػػػػػػمطاف  ديػػػػػػػػػػػػػف  ق  كافػػػػػػػػػػػػػل  خ 

ػػػػػػػػػػػود   ػػػػػػػػػػػى ا  ج  ن   وكػػػػػػػػػػػافييـ إ ذا أمػػػػػػػػػػػر  ع 

   
لػػػػػػػػو  وسػػػػػػػػيف و العضػػػػػػػػب  الػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػلُّ اا   ظ 

ول ت ػػػػػػػػػػػػو الينػػػػػػػػػػػػا   نيا ب د   لمػػػػػػػػػػػػديف  والػػػػػػػػػػػػد 
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مق ػػػػػػػػػػػػػػػػو   لػػػػػػػػػػػػػػػػو  لخ  ػػػػػػػػػػػػػػػػر ه اا  ي   مم ػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  تخ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػنا   ـ  أف  ي حس  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا أراد  إ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػيي   لم 

   
ػػػػػػػػػػػػت    ػػػػػػػػػػػػو ظ  ػػػػػػػػػػػػو   وأقام   لػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي أرض 

ػػػػػػػػػنا   ـ  م سػػػػػػػػػيئ ي ـ والم حس  ػػػػػػػػػع  األنػػػػػػػػػا  ي س 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػر ى ـ ػػػػػػػػػػػػػػػر ة  ب  ب  ػػػػػػػػػػػػػػػولي الم   فنوال ػػػػػػػػػػػػػػػو ي 

ػػػػػػػف  جنػػػػػػػى   ػػػػػػػر ة  م  ػػػػػػػي المض  ن  زال ػػػػػػػو ي ج   ون 

   
ػػػػػػػػػر  الحػػػػػػػػػ    الػػػػػػػػػذ  م ػػػػػػػػػؾ  ال  ػػػػػػػػػزاة  وناص   م 

ػػػػػػػػػػو م ت مك  نػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػطوة  ع زم   أضػػػػػػػػػػحى ب س 

   
 غيػػػػػث  ول يػػػػػث  فػػػػػي الع طػػػػػاء  وفػػػػػي السػػػػػطا

نػػػػػػى   ػػػػػػة  وال    سػػػػػػيل  وسػػػػػػي   فػػػػػػي الم ياب 

   
ـ   ػػػػػػػػػػو ار ى  ػػػػػػػػػػدا ب ب  ػػػػػػػػػػدور  عمػػػػػػػػػػى الع   فم ػػػػػػػػػػؾ  ي 

نػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػاء  م م ك  ػػػػػػػػػا ي ش  ػػػػػػػػػرا مم  م ػػػػػػػػػؾ  ي   م 

   
ديػػػػػػػػػػػػػػػو  أمػػػػػػػػػػػػػػػتؾ  الػػػػػػػػػػػػػػػبتد   ػػػػػػػػػػػػػػػو  ت ف  ن   فب 

نػػػػػػى   ػػػػػػزو  الع ػػػػػػدو   فمػػػػػػا و  م ػػػػػػؾ  نػػػػػػوا غ   م 

   
ػػػػرا حػػػػامي الػػػػذُّرا   مػػػػولى الػػػػورا ل يػػػػث  الش 

نػػػػى   ُـّ ال   ػػػػ ػػػػر ا ج  ر ا جػػػػافي الك   راعػػػػي الػػػػو 

   
ػػػػػدا ُـّ الع  ػػػػػدا قاضػػػػػي المػػػػػدا سػػػػػ  دانػػػػػي الي 

نػػػػػا   مػػػػػو  الج  بػػػػػا ح  ػػػػػرُّ اا   ماضػػػػػي الظُّبػػػػػا م 

   
ػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػر  الف ن  ض   م سػػػػػػػػػودُّ نقػػػػػػػػػع  الخيػػػػػػػػػل  م خ 

ػػػػػػرُّ القنػػػػػػا   م  ض  م ح  ػػػػػػر  ػػػػػػي ضُّ لػػػػػػوف  الع   مب 

   
يالممػػؾ الظػػاىر( لجحافػػأ  ق ػػادة البطػػأ مشػػيد ايػػف سػػكار  عػػرض الصػػكر ىػػذه كسػػط كفػػي

  ذاكػػػرًا صػػػػفات ىػػػػذه الجحافػػػػأ التػػػي عرفػػػػت مسػػػػارىا جي ػػػػدًا. األعػػػػداشالمسػػػمميف المستبسػػػػمة لمقػػػػاش 
 :(1ي قكؿ

بػػػػػػػػػػػاؿ  ت حمُّيػػػػػػػػػػػا  قػػػػػػػػػػػاد  الجحاف ػػػػػػػػػػػل  كالج 

بطػػػػػػػػاؿ     ـ  القنػػػػػػػػػااأل   كا سػػػػػػػػاد  فػػػػػػػػي أجػػػػػػػػ

   
ػػػػػزو  الػػػػػروـ  مػػػػػف م صػػػػػر  عمػػػػػى  ل يػػػػػروـ  غ 

ػػػػػػػػػػرد  إ ذا مػػػػػػػػػػا حاول ػػػػػػػػػػت  ب عػػػػػػػػػػد   نػػػػػػػػػػا ا  ج   د 

   
ـ  م ت قػػػػػػػػػػػاذ ؼ  األطػػػػػػػػػػػراؼ  قػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػر   ب ع ر 

ػػػػػػػذ نا    أضػػػػػػػحى عمػػػػػػػى طم ػػػػػػػب  المطال ػػػػػػػب  م 

   
ـ   واؿ   س  مثػػػػػل  بػػػػػدر  الػػػػػت  ػػػػػو   مػػػػػف كػػػػػل   أش 

ر  فػػػػػػي الشػػػػػػجاعة  والسػػػػػػنا   ف  ػػػػػػن   أسػػػػػػد  ال  ض 

   
ػػػػػػػػػػيامو ػػػػػػػػػػو وس  اظ  ـ  لح  ػػػػػػػػػػي  ي رمػػػػػػػػػػي ب س 

نػػػػػػػػػػػػػػا   ك  ػػػػػػػػػػػػػػميت  أم  ػػػػػػػػػػػػػػو ي رمػػػػػػػػػػػػػػي ش   فم و ان 

   
 الحكا ػػة إلػػى لتصػػأ   تتطػػكر   أف إلػػى أحػػدا يا تنمػػك  القصصػػي ينائيػػا فػػي الصػػكرة كتظػػأ

 إذ  كمأ ايف سكار رسـ مشيد الجحافأ التػي استبسػمت لمقػاش العػدك  كقػد أضػحى النصػرُ  الفعم ة 
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عػػز  -لػػدييـ ىينػػا  كتسػػم حكا بػػال قيف  كا قػػيف ينصػػر المػػكلى  صػػعبأل  قرربػػًا مػػذعنا   كمػػا بػػات كػػأُّ 
 :(1ي قكؿ ليـ  - كجأ

ى ـ ػػػػػػػػداء  ػػػػػػػػدوا أع  ػػػػػػػػدوا ال  ػػػػػػػػزاة  فأقص   قص 

ػػػػػػػػػػعب  ى ي  نػػػػػػػػػػا   يي ـ كػػػػػػػػػػلُّ ص  ػػػػػػػػػػدا ل ػػػػػػػػػػد   وغ 

   
مُّي ـ ػػػػػػ   ػػػػػرا طيػػػػػ   الخيػػػػػاؿ  ي  ا س  و  ػػػػػر   وس 

م ػػػػػػػػػػػػػػػؾ  ل ن صػػػػػػػػػػػػػػػر  إ ل يػػػػػػػػػػػػػػػو  م ت ي ق  نػػػػػػػػػػػػػػػا    م 

   
ػػػػػػػد  ي قػػػػػػػود  األ سػػػػػػػد    تحػػػػػػػت  سػػػػػػػناج    أس 

نا   ػػػػػػذ ع  ر  م   يضػػػػػػحى ل يػػػػػػا النصػػػػػػر  المػػػػػػ ز 

   
ر لنا نتيجػة المشػاىد السػابقة كثاتمتيػا التػي أنيػى ييػا ايػف  األثيرُ   أتي المشيدُ  ـ  ل صك 

الػذيف القػكا  يالتتار(  سكار قصتو  حيث انتصار تمؾ الجحافأ بق ادة الممؾ الظاىر عمى أعدائيا
صػمى ذلػؾ النصػر أثػذًا ي ػأر أمػة أحمػد  بسالة ج شو  كقد كافك الممؾ الظاىر حتفيـ بفضأ قكة 

 :(2يو عم و كسمـ   قكؿ
ػػػػػو تف يػػػػػا مػػػػػف بأس  وا الجيػػػػػوش  ب ح   ت ػػػػػر 

يػػػػػػػػة  العػػػػػػػػداة  إ ذا اكتنػػػػػػػػى   ػػػػػػػػردُّ عاد   وي 

   
ػػػػػػػػػة  أحمػػػػػػػػػد    أخػػػػػػػػػذ  التتػػػػػػػػػار  ب ثػػػػػػػػػأر  أم 

ف  عنػػػػػػػػػاه شػػػػػػػػػارع  ديننػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػد  م   فم ي ح 

   
 تكأد    عم قػاً  مشػكقاً  متػدرجاً  السػرد كجػاش  مقر  ػاً  قصصػ اً  سػرداً  األحػداث ايف سػكار سرد

 كقر ػو  مكانيػا حػددنػراه ف  فاألحػداُث كاقع  ػة الشػعررة  السػطكر فػي فن ػةً  كظ فػةً  كعبػارةأل   لفظةأل  كأُّ 
ػد في ل حصره  نقطة االنطالؽ التي يدأت مف مصػر  متجيػًة إلػى غػزك الػركـ  كتحديػده ىػذا يجس 
لنػا ايػف سػكار الجػ ش العرمػـر الػذؼ انطمػ  نحػك  صػذ   ػـ المشػيد  فػي المتمق ِّػي ك شرؾ الحدث 

غػػزك الػػركـ كصػػفًا دق قػػًا  فيػػك جػػ شو متقػػاذؼ األطػػراؼ  أشػػكس  غضػػنفر  يرمػػي بشػػرر سػػيامو 
نحػك أعدائػػو مستبسػاًل  الصػػعب لد ػػو بػات ىينػػًا  عػػرؼ مقصػده الػػذؼ  قصػػده جيػدًا  ال ي ن ػػو عػػف 

 لق ا عدكه أؼُّ عائ .
بعػد ذلػؾ  بحػذافيره  ليتسػاشؿ   لممتمقػي المشػيد   أراد ايف سكار أف يكصأ   الكصذ ىذا كفي

إذا كانت تمؾ صفات الج ش  فكيذ بمف يؤم و؟  لذلؾ تأتي إجابة ايف سكار لكأ متسائأأل مباشرًة 
مِّػػؾو  يي ػػُؤمُُّيـبقكلػػو:    ك أثػػذ يتفصػػيأ إجايتػػو أك ػػر مػػف أجػػأ إ ضػػاحيا أك ػػر ُمت   ق ِّنػػا( لِّن صػػرِّ إِّلِّيػػوِّ  م 
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ػػدو متمقػػي  لم كػ    قػػكدُ  ف قػػكؿ فػػي صػػفة ذلػػؾ الممػػؾ: أس  تفِّيػػا الجيػػكُش  اأُلسػػد   تُػػر  ػػو  كر ػػردُّ  مػػف بِّح   بأسِّ
   .العداةِّ.. عادِّ ة  

يػػػإحراز النصػػػر  كتحقيػػػ  المجػػػد  كاألثػػػذ بال ػػػأر  كرد  المتنػػػامي الحػػػدث نتيػػػىمػػػف  ػػػـ يك 
  العدك ثائبًا منكسرًا.

مػػت كىكػػذا لنػػا األحػػداث  فرأينػػا ايػػف سػػكار كيػػذ نسػػج القصصػػي؛ أسػػمك يا فػػي الك م ػػة الصػػكرة تج 
مػف يػدايتيا  تفاصػيميايػرع فػي أدائيػا يراعػًة بػات معيػا المتمقػي منسػجمًا مػع  شػعررةً  قصةً الكاقع ة 
ايػف سػكار يػذكر معػاني المجػد ك ػكارؽ العػز  كىػي يدا ػةو م  مػت مفتػاح كافتتػاح مػا أتػى  يػدأىاالتي 

 يتحقي  ما ايتدأ بو ايف سكار مف عزأل كمجدأل كانتصار.التي انتيت  نيايتيا بعدىا  كحتى
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 :الدائر   البناء  
ـ   التػػػي كػػػاف  القصػػػائد  ثاصػػػًة فػػػي فػػػي قصػػػائد ديكانػػػو يػػػذا الينػػػاش ك يػػػراً يايػػػف سػػػكار  اىػػػت

م  ػػ صػػكرةً مػػف ثاللػػو  الً شػػك  مُ يثاطػػب فييػػا أحي تػػو   عي ػػرًا ف ػػو عػػف مُ   معػػيف بمكقػػذأل  ميتػػدئًا إ اىػػا  ةً ك 
دًا عمى ما أراد التأكيػد عم ػو   بالمكقذ نفسونفسيتو تجاه أحي تو  كمف  ـ  قكـ يإنياش قصيدتو  مؤك 

ييػػدؼ ترسػػيثيا فػػي أذىػػاف أحي تػػو  كمػػف أم مػػة القصػػائد التػػي يناىػػا ايػػف سػػكار عمػػى  ؛مػػف أفكػػار
منػػػكاؿأل دائػػػرؼ  قصػػػيدتو التػػػي يثاطػػػب فييػػػا أحي تػػػو الػػػذيف قػػػايمكه بالصػػػدكد كالجفػػػاش  كالتػػػي  قػػػكؿ 

 :(1يفييا
ػػػػػػػػفا ـ  المحػػػػػػػػبُّ عمػػػػػػػػى ش  ك   أمسػػػػػػػػى لصػػػػػػػػد  

ػػػػػػػفا   ـ  الش   ػػػػػػػف  ن حػػػػػػػبُّي  ـ  يػػػػػػػا م   ووصػػػػػػػال ك 

   
 بحيػػػػػػػػػػػػػات ك ـ سػػػػػػػػػػػػػادتي يػػػػػػػػػػػػػافتعط فػػػػػػػػػػػػػوا 

ـ  أ ىػػػػػػػػػػػل  الوفػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػميف فػػػػػػػػػػػأنت   متفض  

   
ـ   نػػػػػػػػػػػػػػا بمقػػػػػػػػػػػػػػاك   وصػػػػػػػػػػػػػػموا ت ع ػػػػػػػػػػػػػػد  أعياد 

ـ  مػػػػػػا كفػػػػػػى    فمقػػػػػػد لقينػػػػػػا مػػػػػػف جفػػػػػػاك 

   
ـ  مػػػػػػػػػػػػػف جفػػػػػػػػػػػػػوة  وقطيعػػػػػػػػػػػػػة    حاشػػػػػػػػػػػػػاك 

 ولقػػػػػػػػػػػد عيػػػػػػػػػػػدناك ـ أ عػػػػػػػػػػػز  وأ لطفػػػػػػػػػػػا  

   
 مف األي ات السابقة عتػاب ايػف سػكار ألحيتػو الػذيف قػايمكه بالصػدكد  كىػك عتػابو  فكاض و 

يمق اىـ  األمر الذؼ  ط صمةأل لو ما بعده مف طمبأل لكصاؿ األحب ة  كالشكؽ لعكدة ما كاف مف ركابِّ 
ممضػاميف كاألفكػار لتذكير أحي تو بػو  كذلػؾ مػف ثػالؿ تكػراره لمرًة أثرػ  عكد ايف سكار نجد ف و 

 :(2يقائالً   تمؾ التي ايتدأ ييا قصيدتو
ػػػػػػػػت   مػػػػػػػػا وحيػػػػػػػػات ك ـأحبابنػػػػػػػػا  م   عػػػػػػػػف ح 

 ولػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػاممتموني بالجفػػػػػػػػػاعيػػػػػػػػػد    

   
 أمػػػػػػػػػػػػػا وعيػػػػػػػػػػػػػد  لقائنػػػػػػػػػػػػػا ووصػػػػػػػػػػػػػالنا

ػػػػػػػػػػػفا   ة  والص  ـ  المػػػػػػػػػػػود   ووحػػػػػػػػػػػ    أيػػػػػػػػػػػا

   
ق ا ـ م تشػػػػػػػػػػػػو  ك   مازلػػػػػػػػػػػػت  بعػػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػػاد 

فا   ـ م تشػػػػػػػػػػػػو   لكػػػػػػػػػػػػـ ونحػػػػػػػػػػػػو لقػػػػػػػػػػػػائك 

   
ـ    أ نػػػػػػػػػػػػػتـ بقمبػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػازلوف فمػػػػػػػػػػػػػالك 

 ة تعطفػػػػػػػػوف  عمػػػػػػػػى الم حػػػػػػػػب   ت عطُّفػػػػػػػػا  

   
خ في أذىاف أحي تػو مػا  كرنيي ايف سكار قصيدتو بما ايتدأىا بو مف معافأل كأفكار  ترس 

 :(3ييررد ترسيثو  حيث  قكؿ
نو   وفػػػػػػي النػػػػػػأا ػػػػػػواكـ فػػػػػػي الػػػػػػدُّ  مػػػػػػالي س 

نو  تعطُّفػػػػػػػا    فعسػػػػػػػى ت عيػػػػػػػدوا لػػػػػػػي الػػػػػػػدُّ

   
                                                           

 (.572( ديكاف ايف سكار يص(1
 .572( المرجع الساي   ص(2
 .573( المرجع نفسو  ص(3
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ػػػػػػػػػ م ت  عيػػػػػػػػػود  وصػػػػػػػػػال كـ فمعػػػػػػػػػل  إ ق   ػق ػػػػػػػػػد 
د  مػػػػػػف وصػػػػػػالي مػػػػػػا عفػػػػػػا    بػػػػػػاة  يجػػػػػػد  

   
 مف ثالليػا ايػف سػكار يتجسػيد شػعكره تجػاه أحي تػو المفػارقيف لػو  كىػي ثالصػةو  كف     إنيا ثالصةو 

ػػػمة لتمػػػؾ  أتػػػت نتيجػػػًة لممشػػػاىد السػػػابقة التػػػي حممػػػت مػػػا حممػػػت مػػػف المشػػػاعر كاألحاسػػػ س المكصِّ
 الثاتمة.

ميتدئًا إ اىػا  دائرراً  سيراً الحع أف ايف سكار سار في يناش قصيدتو كمف ثالؿ ما سي    ُ 
صػػدكد األحب ػػة كأ ػػر ذلػػؾ عم ػػو  طالبػػًا مػػنيـ التعط ػػذ كالحنػػك عم ػػو كالرفػػ  بحالػػو بالحػػديث عػػف 

لحدي ػػو مػػرًة أثػػرػ طالبػػًا مػػف أحيتػػو التعطػػذ  كقػػد أثػػذ يػػذك رىـ بالعيػػد الػػذؼ   عػػكد  ػػـ ككصػػمو 
 التي األي اتمضاميف  تكرارجمعيـ  كمدػ شكقو إلييـ  فنراه  حـك حكؿ نفس الفكرة  مف ثالؿ 

األفكػػػار التػػػي أراد إ صػػػاليا ألحي تػػػو   ػػػـ نػػػراه أثيػػػرًا ينيػػػي قصػػػيدتو  تكػػػرار أك  قصػػػيدتو ييػػػا ايتػػػدأ
بالتأكيد عمى ما أراد التأكيد عم و في يدا ة ككسط قصيدتو  كىك طمب عطػذ األحب ػة بػو  كا عػادة 

 الم اه لمجارريا  مف كصأأل كلق ا بعد عيدأل مف االجتماع ل س مف السيأ نس انو.
 ء الدائر  الذ  سارت عميو القصيدة السابقة  لرأيناه كالتالي:ولو تأممنا البنا

 

 مالي سكاكـ-1                                      ا سادتي بح اتكـ  -1
 فعسى تعيدكا لي الدنك تعط فا   -2                                              فتعط فكا    -2
مكا-كصالكـ الشفا-3  مف كصالي-عيكد كصالكـ -3                                      صِّ
 فمعأ  إقبااًل يجدد -4                                  لقينا مف جفاكـ ما كفى-4
 

 

 
 

 أحباينا كح اتكـ -1
 ما لكـ ال تعطفكف  -2
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 :التوقيعي البناء  
بػػة لمقصػػيدة مػػف ثػػالؿ صػػكرةأل كاحػػدةأل تعتمػػد عمػػى "الينػػاش التػػكق عي ب قصػػدُ  ُ  الصػػكرة المرك 

 .(1ي"تحقي  أكير قدرأل مف التركيز كالتك يذ
  يجػاز ال  قتصػر عمػى الن ػر فقػػطكاسػتثداـ ا   ك عتمػد ىػذا الفػف عمػى ا يجػاز كاليدييػة

فػػي الن ػػر كمػػا ىػػك بالغػػة  ذا كػػاف ا يجػػاز فػػي األدب العر ػػي بالغػػةً إنمػػا يتعػػداه إلػػى الشػػعر. "فػػا  ك 
لى كػأ مػا  قػكؼ دعػائـ الث ػاؿ ف ػو إ في حاجةأل  ف الشعر    ألأكلى بو مف الن ر ف الشعر  إالشعر  ف

 .(2يك فس  المجاؿ النطالؽ أجنحتو كراش األلفاظ كالعبارات"
لمك  فة التي تحمأ قد لجأ ايف سكار إلى تكظيذ ىذا اليناش معي رًا عف تجر تو الشعكررة اك 

زة الداللة.  ُحسف مف ثالؿ دالالتأل كاضحةً   اثت اره الدقي  أللفاظأل مكح ةأل مرك 
 :(3ياليناش في ديكاف ايف سكار  قكلو كمما جاش عمى ىذا

ػػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػػي باس  ـ  األعػػػػػػػػػػداء  أن   م ػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػد ع 

ػػػػػػػػػد  أبػػػػػػػػػين    م  نػػػػػػػػػي ج   إ ذا مػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػانني ز م 

   
ػػػػػػوار مي ػػػػػػر  عػػػػػػف ع زمػػػػػػي م ضػػػػػػاء  ص   ي قص  

ػػػػػػػد  الػػػػػػػورد     ـ  عػػػػػػػف إ قػػػػػػػدامي  األ س  ػػػػػػػ  وي حج 

   
فقد ك  ذ ايف سكار ليتو الشعررة لمتعيير عف معافأل عديدة  ىي البسالة كا باش كقكة الصير  كأنو 

قدامػو كشػجاعتو فػي المعػارؾ مج تثشػى مػف  كالحػركب  شػجاعةً أ المحامأ  تشيد لو فركسػيتو كا 
 مكاجيتيا األسكد.

في الييتيف السابقيف تضم ف معػاني القػكة كالفركسػ ة كالعػزة  التكق عي   ك ذلؾ نرػ أف اليناش  
كاألنفة  كقمة معػاني الجمػد كالصػير لػدػ ايػف سػكار كقكفػًا فػي كجػو البال ػا كالمحػف التػي أحاطػت 

 بو. 
 :(4يكمنو أ ضًا قكؿ ايف سكار

ػػػػػت  فػػػػػي ىػػػػػوا قمػػػػػر  يػػػػػا ليمػػػػػة    قػػػػػد تقض 

ػػػػير      أشػػػػيى إ لػػػػى العػػػػيف مػػػػف نػػػػوـ  بيػػػػا الس 

   

                                                           

 (.36( غن ـ  كماؿ  األدب العر ي المعاصر يص(1
 (.166( الجندؼ  درك ش  عمـ المعاني يص(2
 (.154( ديكاف ايف سكار يص(3
 .563ص ( المرجع الساي  (4



298 
 

 مػػػػػف قبميػػػػػػا مػػػػػػا رأيػػػػػت  البػػػػػػدر  م عتنقػػػػػػي

ر     ػػػػػػػػػػػػػػػح  مُّػػػػػػػػػػػػػػػو  س   وة سػػػػػػػػػػػػػػػمعت  بميػػػػػػػػػػػػػػػل  ك 

   
عي ػػر ايػػف سػػكار عػػف سػػرعة انقضػػاش الميػػأ فػػي جمػػاؿ المحيكبػػة مػػف ثػػالؿ تك  فػػو لميتػػو 

النشيالو بالمحيكبة التي أذىػب جماليػا النػـك مػف الدالة عمى مركر الميأ دكف الشعكر بانقضائو؛ 
العيكف فبات ليمو ساىرًا حائرًا بمالقاتيا  كاصفًا تمؾ الميمة التي ال ُتنسى  ك ذلؾ نراه قد عي ر عػف 
ىػػذا المعنػػى مػػف ثػػالؿ تجسػػيده الكاضػػ  لميػػأ  يكقػػت السػػحر المػػراد بػػو أكؿ تباشػػير الصػػباح مػػف 

 ثالؿ تداثميما.
 :(1يييذه التكق عة التي نظميا في أحبابو ديكانوإحدػ قصائد  سكارايف رثتتـ ىذا ك 

ـ   ػػػػػػػػػػئت ـ فػػػػػػػػػػب ف  ىػػػػػػػػػػواك   كونػػػػػػػػػػوا كمػػػػػػػػػػا ش 

ـ زاد     دينػػػػػػػػػػػػػػػػي وأشػػػػػػػػػػػػػػػػواقي إ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػيك 

   
مقػدار فييػا   شػبو  حيػث ًا مػف الػدالالتتكتنػز ك يػر  ةً مك فػ كاحػدةً  ةً كم ػ ىنا صكرةً  ايف سكار طرح 

د بػو حبو ليـ بمعتقدأل ال  حيد عنو كال  ييره  أك  ستيدلو  كما ك شبو أشكاقو نحكىـ يزاده الذؼ يتػزك 
كالدالالت التي تحمأ معاني الكفاش كالتعم     حمأ الك ير مف األبعاد  كىذا التشي و لتستمر ح اتو

 باألحب ة.
ذات  قصػػيدةً  قميمػػةأل  اسػػتطاع أف يينػػي بكممػػاتأل  ةأل كاحػػد كمػػف ثػػالؿ صػػكرةأل  ايػػف سػػكارف أكىكػػذا نػػرػ 

 تجاه أحبابو. مف معنىً  ما تحمأ الكممةُ  بكأ مقدار حبو كشعكره تثتصر  ك يرةأل  أبعادأل 
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 مفيـو موسيقى الشعر:
أـل الشػػعر: "أف  شػػعراشمػػف المعمػػـك لػػدػ ال ػػى يػػدؿ مػػكزكفأل  كػػأ كػػال مػػا   (1يمعنػػى" عمػػى مقف 
ـو  كقاف ػػةأل   عنػػي أف ارتبػػاط الشػػعر يػػكزفأل  ذا كػػاف الشػػعر مرتبطػػال  سػػتيني عنػػو نػػاظـ أمػػرو ميػػ  اً   كا 

 سير عمييا  فإف ذلػؾ الػكزف  كتمػؾ القاف ػة لػـ تتكلػد مػف فػراغ  إنمػا مػف ثػالؿ  كقاف ةأل  محددأل  يكزفأل 
 ت بو المكس قى.اثتص   تني ميا كتمحينيا  كىك أمرو 
فػػي إضػػفاش عنصػػر الجمػػاؿ عمػػى القصػػيدة بمػػا تكسػػبو ليػػا مػػف  اً ميمػػ إف لممكسػػ قى دكراً 

تػدؿ ينيمتيػا عمػى مشػاعر األلػـ  شػج ةو  أنياـ مثتمفة تتناسب مػع المقػاـ  فمقػاـ الحػزف لػو كممػاتو 
 الييجة كالسركر  كىكذا دكال ؾ. أنياـعمى الند ة كاألنيف  كمقاـ الفرح يدؿ بكمماتو 

 إف": الينػػاش عػػف الناشػػئة المػػذة سػػيب فػػي -ىتعػػال و رحمػػو- ثمػػدكف  ايػػف العالمػػة  قػػكؿ
 لممػػػدارؾ مناسػػػبةً  مػػػا كانػػػت فػػػإذا  ك فيتػػػو منػػػو تػػػدرؾ إنمػػػا  المالئػػػـ كالمحسػػػكس ا دراؾ ىػػػي ةالمػػػذ  

 ناسػػيت مػػا الطعػػاـ مػف فػػالمالئـ  مؤلمػػة انػتك  منػػافرة لػػو مناف ػػةً  انػتك ذاا  ك   ممػػذة كانػػت كمالئمػةً 
 الػركح مػزاج ناسب ما الركائ  كفي  المممكسات مف المالئـ ككذا  مزاجيا في الذكؽ  حاسة ك فيتو
 حسػفأ كالعطررػات زىػاركاأل الرراحيف كانت كليذا  الحسة تؤد و ل وا  ك  المدرؾ ألنو  اليثار القميي
 .(2ي"القميي الركح مزاج فيي  الحرارة ليمبة مالئمةً  شدأك  رائحةً 

رجعػأ ليػا ك   ذات ػةً  قػكةً  منحيػا   دقة اجتماعياك   انسجاـ األلفاظ بعضيا مع بعض كذلؾ
 . التػػػػػػػػػػػأ ير مػػػػػػػػػػػا ال  كػػػػػػػػػػػكف ليػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػػالـ غيػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػكزكف مػػػػػػػػػػػف ا  حػػػػػػػػػػػاش ك 

  فػػإذا سػػمعتو األذف شػػعرت لمكػػالـ مكسػػ قيو  تنظػػ ـو  الشػػعرُ نسػػتجيب ليػػا  ك نػػا نتػػأ ر بالمكسػػ قى ك إن
 .بالطرب الذؼ تشعر بو حيف تسمع المكس قى

فتحقػ  لػو   تقـك ف و مقػاـ األلػكاف فػي الصػكرة  في الشعر أساسو  فالمكس قى عنصرو إذف 
 ييف الشعر كالن ر. حاسـو  فارؽو   كما أنيا ا يداع كالتأ ير

 صػاحب  (ـ860/939ياألندلسػي ر ػو عيد ايف األديب الفق و  قكؿكعف فائدة المكس قى 
 تبعػث أنيػا ذلػؾ فمػف ايثػرة  ك الػدن ا ثير إلى الحساف باأللحاف تكصأيُ  قد ك... " :الفررد العقد

                                                           

 (.9(. كرنظر  ايف طباطبا  ع ار الشعر يص53ايف جعفر  نقد الشعر يص(1) 
 (. 535ايف ثمدكف  المقدمة يص(2) 
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 كالتجػاكز  األعػراض عػف الػذب ك  األرحػاـ كصػمة  المعػركؼ اصطناع مف األثالؽ مكاـر عمى
 .(1ي"الذنكب عف

 إف"  حققيا  كفي ذلؾ  قكؿ أفالطكف: لو أىداؼو   يذاتو قائـو  إف المكس قى بحد ذاتيا عمـو 
 كبسػػط كالركحان ػػة  الػػركح كلػػذة الذات ػػة لممنػػافع يػػأ  كالميػػك لمتسػػم ة الحكمػػاش  ضػػعو لػػـ العمػػـ ىػػذا

 . (2يالدـ" كترك ض النفس
 إلى قسميف رئ سيف ىما: -متعارؼ عم وكما ىك -ىذا كتنقسـ المكس قى 

 والموسيقى الخارجية. -الموسيقى الداخمية.                     -
ف مػا  عمػى حػدة  مػف ىػذيف النػكعيف كسكؼ يتناكؿ الباحث في ىذا الفصػأ الحػديث عػف كػأ نػكعأل 

 ر في القصيدة  سكاش عمى صعيد الشكأ أك المضاميف.ا المؤ   مدكرىك ا ميثص ق متي
 :أوة : الموسيقى الداخمية

كالُجمػػأ   الحػػركؼ كالكممػػات الحاصػػأ يػػيف نسػػجاـاالتتكل ػػد بفضػػأ كىػػي المكسػػ قى التػػي 
ك   األدي ػةذكقػو الفنػي كقدرتػو ك األديػب يتكقػذ عمػى أسػمكب    كىػك أمػرو القصػيدة داثأ كالعبارات

القصػػػػيدة  حيػػػػث تػػػػآلذ  لكممػػػػات هحسػػػػف اثت ػػػػار فػػػػي  الميػػػػكؼ ك ػػػػراش معجمػػػػو   كػػػػذلؾ سػػػػعة  قافتػػػػو
ػػالحػػركؼ  كسػػيكلة نطقيػػا  كتجنػػب حكشػػي الكػػالـ كمػػا  ُ  التنػػافر يينيػػا؛ لتعطػػي نيمػػًا ثف ػػًا  ثُ دِّ ح 

ػػ  األدي ػػة القصػػائدتحسػػو الػػنفس عنػػد قراشتيػػا  ػػيا الُمتكافِّػػ  م  رسِّ ػػي المفظػػة يِّج  طِّ ع  اِّنفعػػاالتِّ حيػػُث ُتع 
ضػػجةً   الشػاعر صػثبًا ك  لينػًا ك  ك حماسػاً  ك ى اجػاً  ك ع كاطفػُو ُثفكتػًا ك 

ػاُب فِّػػي  .(3ي كا  قػاع الػداثمي ي ن س 
ػػي إشػػراقةً  طِّ ػػا المفظػػةِّ كالتركيػػب فُ ع  مِّي ي  قػػدة  تُػػكمِّئ إلػػى الم شػػاعرِّ ف ُتج  ك  ػػف  أدؽِّ   ك  ػػُف التعييػػر  ع  سِّ كُتح 

 .(4يالثمجاتِّ كأثفاىا
ككمػػا تتكلػػد المكسػػ قى الداثم ػػة مػػف التناسػػ  كاالنسػػجاـ الحاصػػأ داثػػأ مضػػمكف الػػنص 

الػن يـ فػي إحػداث  اً مػؤ ر  دكرًا فػاعالً  المكسػ قى الثارج ػةييف الحركؼ كالكممات  فإف لتفاعميػا مػع 
يجاد  المكس قى  الين ة ا  قاع  ة لمقصيدة. كا 

                                                           

 (.7/5األندلسي  العقد الفررد يج(1) 
 (.534مقدمة ايف ثمدكف يص(2) 
 (. 79ينظر  الكجي  عيد الرحمف  ا  قاع في الشعر العر ي يص(3) 
 . 79ينظر  المرجع الساي   ص(4) 
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ػػاعر ككنيػػا كاسػػعًة تشػػمأ  ؛الثارج  ػػة أصػػعُب مػػف الداثم ػػةالمكسػػ قى كمػػف ىنػػا فػػإف   اثت ػػار الش 
يداع صكره كأثيمتو ػعرر ة  لحركفو كألفاظو كا  كتحقيػ  ال  ػراش    يجػاد الت نػاغـ يػيف أجػزاش الُجممػة الش ِّ

 المطمكب. المكس قي
 ف كتفػػػػي الػػػػنظـ عمػػػػى تمػػػػؾيتفع التػػػػو ككزنػػػػو   النػػػػاظـ بحػػػػرو  حكػػػػـأمػػػػا المكسػػػػ قى الثارج ػػػػة فميػػػػا 

  .المكس قى تتكلدلالت فع الت 
اخمي ختؿالموسيقى الداخمية مف  تتجم ىىذا و  ف اايقاع الد  ة وسائل ت كو  وت ساعد   عد 

 عمى إبراز  الن  ـ الموسيقي   منيا:

 :الجناس-0
 فػػػػي اثتالفيمػػػػا مػػػػع  اً جزئ ػػػػ أك اً تامػػػػ اً تشػػػػايي النطػػػػ  فػػػػي المفظػػػػيف تشػػػػابو" قصػػػػد بػػػػو:ك ُ 
 .(2ي"كاحد جنسأل  مف تركيييا  ككف  ألفاظو حركؼ ألف" ؛يذلؾ سمي إنما كالجناس. (1ي"المعنى

 أمعػف فإذا كاحد  معنىً  ذات المكررة الكممة أف النفس إيياـ" في  كمف الجناس جماؿإف 
 اىتػدػ الػذؼ بالشػاعر ا عجػاب إلػى ذلػؾ فيدفع مثتمفيف  معنييف لمكممتيف رأػ النظر فييا المرشُ 
 .(3ي"االستثداـ ىذا إلى

 عف الصادر المكس قي الجرس ذلؾ إلى - اً متكمف  كف لـ إذا - الجناس جماؿ  عكدكما 
 .المتمقي عمى الكالـ تأ ير مف يزرد الذؼ األمر  ناقصاً  أك اً تام تما الً  المتما مة الكممات تكرار

أكلػع ايػف سػكار بالجنػاس  ك ػدا ذلػؾ كاضػحًا فػي قصػائده التػي نظميػا  كقػد أتػى  ىذا كقد
 الجناس لد و عمى النحك التالي:

 :تاـالجناس ال
 تركيييمػا  تصػح   فػي تفػاكت غيػر مف  معنىً  كاثتمفا اً لفظ كاتفقا ركناه تما أ ما" :ىكك 
أـل  مف أك فعميف  مف أك اسميف  مف كانا سكاش حركتيما  كاثتالؼ  .(4ي"كفعأ اس
 

                                                           

 (. 12ايف منقذ  اليد ع في نقد الشعر يص(1) 
 (. 1/241ايف األ ير  الم أ السائر يج(2) 
 (. 476يدكؼ  أسس النقد األديي يص(3) 
 (.1/74الحمكؼ  ثزانة األدب كغا ة األرب يج (4)
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 :(1يكمف أم متو لدػ ايف سكار  قكلو
ػػػػػػو قػػػػػػد  بانػػػػػػا فػػػػػػي أن  ـ  طر  ـ  يػػػػػػزع   كػػػػػػ

 والقمػػػػػػػػب  بػػػػػػػػو جمال ػػػػػػػػو قػػػػػػػػد  بانػػػػػػػػا  

   
ػػر   كىػػك جنػػاسو  حيػػث جػػاش الجنػػاس ىنػػا فػػي لفظتػػي: يبانػػا( بمعنػػى فػػار ؽ   كيبانػػا( التػػي تعنػػي ظي 
 تاـ.

 :(2يككذلؾ قكلو
 وحق  ػػػػػػػػؾ  مػػػػػػػػا عنػػػػػػػػؾ  لػػػػػػػػي مػػػػػػػػذىب  

ػػػػػػػػػػػػػؾ  لػػػػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػػػػػد   بُّ ػػػػػػػػػػػػػذىب   ا  وح   م 

   
 فقد جانس ييف "مذىب  كمذىب"  كىك جناسو تاـ.

 :(3يكمنو قكلو
 ىػػػػػػل  عيػػػػػػد  ليمػػػػػػى بالك ثيػػػػػػب  عائػػػػػػد  

ـ  جسػػػػػػػمي عائػػػػػػػد     ػػػػػػػق يػػػػػػػا ل س  ـ  ط يف   أ

   
 اشػػػتراؾ مػػػف المنبعػػػث الحػػػزرف المكسػػػ قي الجػػػرس ثػػػالؿ مػػػف اً كاضػػػح الجنػػػاسِّ  رُ أ  ػػػ ييػػػدك حيػػػث

 نظػػػر يمفػػػت ممػػػا " عائػػػدُ   ك عائػػػدُ " فػػػي كممتػػػيكذلػػػؾ  فػػػي المعنػػػى  كاثتالفيمػػػا المفػػػع فػػػي الكممتػػػيف
 جػانس كمػا الحزرنػة. شػاعرناكالتعػرؼ عمػى نفسػ ة  الػنص  فػي المعنػى عمػى التعػرؼ إلػى السامع
  :(4يفي قكلو

ف ػػػػػػؾ  راقػػػػػػي تػػػػػػي مػػػػػػف سػػػػػػحر  ط ر   أل م يج 

ؾ  راقػػػػػي   ػػػػػدم عي مػػػػػف ب عػػػػػد  ب عػػػػػد   أـ م 

   
 الجناس  ييف "راقي  كراقي" كىك جناسو تاـ.كرد 
 :(5يفي الجناس التاـ -أ ضاً –سكار  ايف قكؿ كمف

ػػػػػػػػرا  ػػػػػػػػي   أس  ؽ  مػػػػػػػػف الح  را بػػػػػػػػار   أ د 

ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػة  أس   را أف  فيػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف الم حب 

   
ػػرػ " يػػيف سنػػاجفال  السػػامع يجعػػأ ممػػا الػػنفس  فػػي هُ رُ أ  ػػ لػػو كػػاف  تػػاـ   كىػػك جنػػاسو "أسػػرػ ك    أس 

  .بوى امو  نتيجة بعم  إحساسو تجاه محيكبو ك شعر الشاعر  مع يتعاطذ
 

                                                           

 (.601ديكاف ايف سكار يص (1)
 .441المرجع الساي   ص (2)
 .389ع نفسو  صالمرج(3) 
 .123صالمرجع نفسو  (4) 
 .344صالمرجع نفسو   (5)
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  :(1يف و مثاطبًا محيكبو  قكؿ آثر ييتأل  في كلو
ػػػػػػديؾ  مػػػػػػف كػػػػػػل   غ صػػػػػػف  مػػػػػػاس  نػػػػػػاظر ه  أف 

مػػػػػػى الن جػػػػػػد     نػػػػػػاظر ه    ومػػػػػػف غػػػػػػزاؿ  الح 

   
 جناسًا تام ًا أفاد المعنى الذؼ أراد ايف سكار إ صالو لممتمقي.  "ُرهناظ ك  ناظُره" ييف جانس حيث

 :(2يفي أحيتو كمف الجناس التاـ كذلؾ  قكؿ ايف سكار
ـ  ف ػػػػػػػػ اد   جػػػػػػػػاروا ػػػػػػػػ  يػػػػػػػػا جيػػػػػػػػر ة  لي 

ػػػػػػػفوني فػػػػػػػي اليػػػػػػػوا أو جػػػػػػػاروا    إ ف  أن ص 

   
كقع الجنػاس التػاـ يػيف لفظػي: "جػاركا  كجػاركا"  فػاألكلى بمعنػى فػؤادؼ جػاكرىـ  أمػا ال ان ػة أتػت 

 بمعنى ظممكا.
 :(3ياً أ ض كقكلو

بي سػػػػػػػػػػػػػػػػم ر ا أو أراؾ   ػػػػػػػػػػػػػػػػح  ـ  ص   إ ف  أ 

ىـ    ن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا م قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود   أف  أراؾ  فب 

   
شػجر األراؾ المعػركؼ  أراؾ" فػي الشػطر األكؿ  كالتػي قصػد ييػا ايػف سػكار الجناس التػاـ يػيف "ف

 " في الشطر ال اني  بمعنى أشاىدؾ.ك يف "أراؾ
  

                                                           

 .(368صديكاف ايف سكار ي (1)
 .444  صالساي المرجع  (2)
 .330المرجع نفسو  ص (3)
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 :(1يكذلؾ قكلو
ف  الػػػػػػػػذ  منػػػػػػػػذ  ول ػػػػػػػػى  أيُّيػػػػػػػػا الظػػػػػػػػاع 

 ألميػػػػػػر  األسػػػػػػى عمػػػػػػى القمػػػػػػب  ول ػػػػػػى  

   
 :(2يك قكؿ

ػػػػػػف  ػػػػػػة  ق  م  م   أىػػػػػػوا وا  ف  بانػػػػػػافػػػػػػي ذ 

 وا  ف  أسػػػػػػر  لػػػػػػي  ال ػػػػػػدر  الػػػػػػذ  بانػػػػػػا  

   
 :(3ي قكؿ ونفسالس اؽ كفي 

 أبػػػػػػػػػػرؽ  ةح  مػػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػػؾ الثنايػػػػػػػػػػا

 أضػػػػػػػػػاء الميػػػػػػػػػل أـ بػػػػػػػػػرؽ  الثنايػػػػػػػػػا  

   
 ك بانػا"  "كل ػى ك كل ػىاألي ػات السػابقة يػيف األلفػاظ: " نجد ايػف سػكار جػانس فػي  فكما ىك كاض و 

 كىك جناسو تاـ أحدث جرسًا مكس ق ًا جم اًل. " ال نا ا ك ال نا ا"  "بانا

 :اؽب  الط   -7
الجمع ييف الشػيش كضػده فػي "ك سمى التطيي  كالمطابقة كالتضاد. كالمطابقة في الكالـ 

 السػػػػكاد مػػػػف أجػػػػزاش الرسػػػػالة  أك الثطبػػػػة أك الييػػػػت مػػػػف ييػػػػكت القصػػػػيدة  م ػػػػأ الجمػػػػع يػػػػيف جػػػػزشأل 
 .(4ي"كالير كالبحر  كالنياركالميأ   الي اضك 

 :التال ة عمييا بالشكاىد نستشيد ك يرةو  أم مةو ايف سكار  شعر في كلمطباؽ
 :(5ي قكؿ ايف سكار

ت  تحسػػػػػػػػػػب  الن يػػػػػػػػػػار  ظتمػػػػػػػػػػا    ف ػػػػػػػػػػد 

ػػػػػػػػت  ليػػػػػػػػا المسػػػػػػػػر ة  سػػػػػػػػكراأحػػػػػػػػيف     س 

   
 ظالمًا(. -يالنيار :فالطباؽ ىنا ييف لفظتي

 :(6يك قكؿ
ػػػػػػػد  ا  يػػػػػػػا بػػػػػػػدر  مػػػػػػػا بػػػػػػػالي أراؾ  م باع 

ي  ؾ  األعمػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػػم   وأنػػػػػػػػػػػت  قريػػػػػػػػػػػب   كس 

   

                                                           

 (.451ديكاف ايف سكار يص (1)
 .156المرجع الساي   ص (2)
 .383المرجع نفسو  ص(3) 
 (.316العسكرؼ  الصناعتيف يص (4)
 (.547ديكاف ايف سكار يص (5)
 .270المرجع الساي   ص(6) 



336 
 

ر   ػػػػػػػ   النيػػػػػػػار  ب نػػػػػػػاظ  ض   وأراؾ  فػػػػػػػي و 

 فػػػػػػػػب ذا دنػػػػػػػػا وقػػػػػػػػت  المسػػػػػػػػاء  ت  يػػػػػػػػب    

   
ع ػػػػػػػػػػد  طائعػػػػػػػػػػ ني فأ ب  ػػػػػػػػػػد   ا  أدنػػػػػػػػػػو ف ت بع 

ػػػػػػػػػػػػذن ب  فػػػػػػػػػػػػأتوب     ػػػػػػػػػػػػي م   وتقػػػػػػػػػػػػوؿ  إ ن 

   
كضػ  ي  (تييػب -أراؾي  (قررػب -باعػداً مُ : يىػي ألفػاظأل  عشػرةِّ  يػيف اً طباقػ نمحػع األي ػات ىذه كفي
 .(أتكب -مذنبي  (تبعدني -أدنكي  (المساشكقت  -النيار

 :(1يكذلؾ قكؿ ايف سكار مثاطبًا أحي تو
ـ م ػػػػػو لػػػػػي ر ضػػػػػاك ـ وسػػػػػخط ك  ػػػػػي ل ي ح   وا  ن 

ػػػػػػػػػػدود     ـ  وص  ك  ػػػػػػػػػػن  صػػػػػػػػػػل  م   وي عػػػػػػػػػػذ ب  و 

   
(  كىػػػك طبػػػاؽو  قػػػك ؼ المعنػػػى صػػػدكد -كصػػػأي  (سػػػثطكـ -رضػػػاكـي :فالطبػػػاؽ ىنػػػا يػػػيف لفظتػػػي
 ك قرره في نفس السامع.

 :(2يقكلوك 
ـ ر ضػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػخ    وق ػػػػػػػػػػػػػػري ك  ـ س  ك   ا  ب عػػػػػػػػػػػػػػاد 

ػػػػػػػػػػػػدؿ     ـ ع  ك  ػػػػػػػػػػػػور  صػػػػػػػػػػػػل  وج  ـ  و  ك   وىجػػػػػػػػػػػػر 

   
ـ وفػػػػػػػػػػػػػػ ك  ػػػػػػػػػػػػػػدر  ـ ل طػػػػػػػػػػػػػػ   وغ   ا  وعػػػػػػػػػػػػػػنف ك 

ػػػػػػػػػػػػػذؿ     ـ  ب  ػػػػػػػػػػػػػ   ومػػػػػػػػػػػػػنع ك  ـ  ع ط  ك  ػػػػػػػػػػػػػدُّ  وص 

   
نػػػػػػػػػػػى   ـ غ  ك  فػػػػػػػػػػػ   وا  فقػػػػػػػػػػػار  ـ ح  ػػػػػػػػػػػييع ك   وتض 

ل     ػػػػػػػػػػػػػي  ـ س  ن ك  ػػػػػػػػػػػػػز  ـ  وح  ػػػػػػػػػػػػػم  ـ س  ػػػػػػػػػػػػػري ك   وح 

   
ـ ل طافػػػػػػػػػػػػػػة   مػػػػػػػػػػػػػػد  ق  فػػػػػػػػػػػػػػيك   وأنػػػػػػػػػػػػػػت ـ ب ح 

ػػػػػػػػػػتك ـ يحمػػػػػػػػػػو   ب   فك ػػػػػػػػػػلُّ مريػػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػػي مح 

   
ػػػػػػػفا ـ  والش   ػػػػػػػق ـ ت سػػػػػػػاوا عنػػػػػػػد   السُّ  ففػػػػػػػيك 

ػػػػػػزُّ والػػػػػػذُّؿُّ     كمػػػػػػا قػػػػػػد ت سػػػػػػاوا عنػػػػػػد  الع 

   
ػػػػػػػي وا  ف  أرخػػػػػػػص  اليػػػػػػػوا  ـ  ت عم مػػػػػػػوا أن   أل ػػػػػػػ

يكـ فػػػػػػػػػي و ةئكػػػػػػػػػـ أغمػػػػػػػػػو    محم ػػػػػػػػػي ل ػػػػػػػػػد 

   
كػػػػػػػػػػػػػػػـ داد  ـ  فػػػػػػػػػػػػػػػرض  لػػػػػػػػػػػػػػػد    و   وأ ن كػػػػػػػػػػػػػػػ

ـ     ػػػػػػػػػػػػػػ ك  د   داد  غيػػػػػػػػػػػػػػر  و   ن فػػػػػػػػػػػػػػل  وكػػػػػػػػػػػػػػلُّ و 

   
 سػثطي  (قػر كـ - بعػادكـيا نيف ك ال يف لفظًا  كذلػؾ عمػى النحػك التػالي:  ييف طباؽُ أتى الحيث 

-عطػذ(  يمنػع-كفا(  يصػد-لطذ(  يغدر-عدؿ(  يعنذ-كصأ(  يجكر –ىجري  ( رضا -
-الشػػفا(  يالعػػز- حمػػك(  يالسػػقـ-سػػمـ(  يمررػػر-غنػػى(  يحػػرب-حفػػع(  يإقفػػار-يػػذؿ(  يتضػػي ع
ضفي عمى الجك العاـ مكس قى  ُ  - بال شؾ - نفأ(  كىك طباؽو -أغمك(  يفرض-الذؿ(  يأرثص

 ي األذىاف.جميمة تطرب ليا ايذاف  كما يبقى صداىا يجكؿ ف
  

                                                           

 (.180ديكاف ايف سكار يص(1) 
 .223المرجع الساي   ص(2) 
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 :(1يكمف الطباؽ لدػ ايف سكار قكلو
ػػػػػػػمل   مػػػػػػػع  الش   ف ػػػػػػػراؽ  ولكػػػػػػػف  فيػػػػػػػو قػػػػػػػد ج 

ػػػػػػب  الوصػػػػػػل      وىجػػػػػػر  ولكػػػػػػف  منػػػػػػو  ي كت س 

   
مقػػػػػى وسػػػػػخ   ىػػػػػو الر  ضػػػػػا  وب عػػػػػد  ىػػػػػو الم 

ػػػػور  ىػػػػو العػػػػدؿ      وعتػػػػب  ىػػػػو الع تبػػػػى وج 

   
ـ ػػػػػػػػػػب  ك  ػػػػػػػػػػب ت  األضػػػػػػػػػػداد  عنػػػػػػػػػػد  ب ح   تناس 

ػػػػػػيء  عنػػػػػػد     ـ سػػػػػػيل  فأصػػػػػػعب  ش  ك   عبػػػػػػد 

   
و ػػػػػػػرؼ  وصػػػػػػػف  نػػػػػػػت ـ ب مػػػػػػػا ة ي مم ػػػػػػػؾ  الح  ن   م 

ه ب خػػػػػل     ت ـ ب مػػػػػا جػػػػػود  الػػػػػورا عنػػػػػد  ػػػػػد   وج 

   
السػػثط(  -البعػػد(  يالرضػػا-  يالممقػػى(كصػػأ -ىجػػري  (جمػػع الشػػمأ -فػػراؽي :فالطبػػاؽ ىنػػا يػػيف

 يثأ(.-سيأ(  يجكد-العدؿ(  يأصعب -يالجكر
 :(2يقكلو مثاطبًا أحيتو كذلؾ

نػػػػػػػػػػػػػػا  ـ  أأحباب  ت  ـ  مػػػػػػػػػػػػػػا وعػػػػػػػػػػػػػػد   أخمفػػػػػػػػػػػػػػت 

ع     ـ والخمػػػػػػػػ   مػػػػػػػػف مػػػػػػػػثم كـ ب ػػػػػػػػد   محػػػػػػػػب ك 

   
 فك ونػػػػوا كمػػػػا شػػػػئتـ فمػػػػف كػػػػاف  صػػػػادؽ  اؿ

ه  البػػػػػػػػػذؿ  والمنػػػػػػػػػع      وداد  ت سػػػػػػػػػاو ا عنػػػػػػػػػد 

   
ـ   ـ  مػػػػػػػػا فعمػػػػػػػػت  ػػػػػػػػي فػػػػػػػػيك   ومػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف  ظن  

ػػػع     حسػػػاف  مػػػف مػػػثم ك ـ ط ب  ػػػ    واا  ي   مػػػف الح 

   
ـ  فػػػػػػػػػػي نعمػػػػػػػػػػة  وسػػػػػػػػػػتمة    فػػػػػػػػػػت زلػػػػػػػػػػت 

ػػػػػػػر  والن فػػػػػػػع  ي خػػػػػػػاؼ     ـ الضُّ  وي رجػػػػػػػى مػػػػػػػنك 

   
يػذ-كعػدتـ(  ياليػذؿ-يأثمفػتـنجد ايف سكار طاي  ييف األلفػاظ التال ػة:  ا حسػاف(  -المنػع(  يالح 

 النفع(.-يرجى(  يالضر-ييثاؼ
 :المقابمة-6

أف تضػع معػانى تررػد المكافقػة "مف الطبػاؽ  كذكػر بعضػيـ أنيػا أثػص  كذلػؾ  أعُـّ  يكى
المكافػ  بمػا كافػ   كفػى المثػالذ بمػا ثػالذ أك تشػرط  فػييينيا ك يف غيرىػا أك المثالفػة  فتػأتى 

 فػيبم ػأ مػا شػرطت كعػددت  ال ػاني فػي يفيجػب أف تػأت  أحػد المعنيػيف فػي كتعػد  أحػكاالً  شركطاً 
ؿ : (3ي"األك  َفَاُِ َ اِّ  ُةُ  لِْاُ ْا  َةى  (6)َوَص  د َ  ِْلْْلُْا  َ  ( 5)فََيم   ا َم  ْن َأْعطَ  ى َوات  َق  ى ﴿  كقكلػػو عػػز  كجػػأ 

ُةُ  لِْاُعْاَةى (9)وََكر َب ِْلْْلُْاَ   (8)َوَأم ا َمْن َبََِل َواْسسَ ْغَ   (7)    .(4)﴾َفَاُِ َ اِّ

                                                           

 (.237ديكاف ايف سكار يص(1) 
 .584المرجع الساي   ص(2) 
 (.7/101النكررؼ  نيا ة األرب في فنكف األدب يج (3)
 [.10-5]الميأ:  (4)



338 
 

ؿ الكػػالـ ف عطػػى  يجػػب مػػا عمػػى الكػػالـ ترتيػػب كأصػػميا" :رشػػي  ايػػف عنيػػا  قػػكؿك   مػػا أك 
 .(1ي"يثالفو بما المثالذ كفي يكافقو  بما المكاف  في ك أتي  آثراً  بو يمي  ما كآثره أك اًل  بو يمي 

 :(2يمثاطبًا أحيتو   قكلوشاعرناكمف أم متيا لدػ 
ػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػل   ل طيف  ـ  فػػػػػػػػػوؽ  ك  ػػػػػػػػػ  الع ػػػػػػػػػي ش  م ع ك 

ؼ  األحػػػػػػػػػػواؿ     ػػػػػػػػػػر  ـ أش  ػػػػػػػػػػوت  فػػػػػػػػػػيك   والم 

   
( ييف فقايأ ـ  ُك  .يالم كُت ف ُكـ(ك: يالع   ُش م ع 

 :(3ياً كقاؿ أ ض
ػػػػػػػر    ػػػػػػػر  فػػػػػػػي س  بػػػػػػػت  فأنػػػػػػػت  حاض   إ ف  غ 

رت  فأنػػػػػػػػػػػػػػت  غائػػػػػػػػػػػػػػب  بػػػػػػػػػػػػػػالي جر      أو ز 

   
ػػػػػػػػرب  إ ذا كػػػػػػػػاف كػػػػػػػػذا  فالب عػػػػػػػػد  ىػػػػػػػػو الق 

ػػػػػػرب  ىػػػػػػو الب عػػػػػػد  لػػػػػػدا مػػػػػػف يػػػػػػدر      والق 

   
( يػيف حيػث قايػأ ايػف سػػكار فػي الييػت األكؿ ػرو يػػت  فأنػت  حاضِّ (ك: يإِّف  غِّ   يأك ُزرت  فأنػت  غائػػبو

 (.الُقرُب ىك الُبعدُ ( كيالُبعُد ىك الُقربُ كما قايأ في الييت ال اني ييف: ي
 :(4يفي مثاطيتو محيكبو  نجد ايف سكار  قكؿك 

ػػػػػػ ج   لػػػػػػي منػػػػػػؾ بقػػػػػػرب  ووصػػػػػػاؿ ىكػػػػػػـ ي ر 

 يػػػػػا بػػػػػدر  وحظ ػػػػػي منػػػػػؾ ىجػػػػػر  ومػػػػػتؿ  

   
 .يىجرو كمالؿ(ك: يقربأل ككصاؿ( ييف قايأحيث 

 :(5يقكلو كذلؾك 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػدود  واليجػػػػػػػػػػػػػػػػػراف    إ فػػػػػػػػػػػػػػػػػراد   بالصُّ

 قػػػػػػػػػد أ طمعنػػػػػػػػػي بالوصػػػػػػػػػل  وااحسػػػػػػػػػاف    

   
( ييف قايأحيث  دكدِّ كاليجرافِّ (ك: يبالصُّ  .يبالكصأِّ كا حسافِّ
 
 

                                                           

 (.  2/15ر كآدابو كنقده يجالقيركاني  العمدة في محاسف الشع (1)
 (.133ديكاف ايف سكار يص (2)
 .613المرجع الساي   ص(3) 
 .619المرجع نفسو  ص (4)
 .630المرجع نفسو  ص(5) 
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 :التقسيـ-3
 .(1ياستقصاش الشاعر جم ع أقساـ ما ايتدأ بو"ك قصد بو: "

 قػػد اسػػتكفي الشػػاعر أف ػ يػر  عنػػدما كالسػػركر بالييجػة السػػامع إحسػػاس فػي التقسػػ ـ جمػػاؿ كرتم ػأ
 .الفكرة لإلحاطة يجزئ ات دائماً  تتكؽ  النفس فأل ؛يم و لما كاحدأل  كأ كرد   المعني أنكاع كأ

ػػق  الػػذؼ  ُ  التقسػػػ ـ الصػػح   الشػػاعرىػػذا كقػػد اعتمػػد   مسػػػتك ةً  الكػػالـ قسػػمةً  قسػػمة بػػػو دُ ص 
ََ ﴿: مػػف أجناسػػو؛ فمػػف ذلػػؾ قػػكؿ و تعػػالى تحتػػكػ عمػػى جم ػػع أنكاعػػو  كال يثػػرج منيػػا جػػنسو  ُن  

فًا َوَاَمًعا َْ  كىذا أحسف تقس ـ؛ ألف  الناس عند رؤ ػة اليػرؽ يػيف ثػائذأل "  (2ي﴾ال ِري يُةِيُ ُو اْلبَ ْةَ  َخ
  .(3ي"كطامع  ل س فييـ  الث
 :(4يلدػ ايف سكار قكلو كمف القسمة الصح حة

 ثتثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يـ  ن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  والق نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديل  والبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر      وجي 

   
قػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػا أحر   واثنػػػػػػػػػػػػػػاف  ميمػػػػػػػػػػػػػػا قار 

مػػػػػػػػػػػػػر      قمػػػػػػػػػػػػػب  الػػػػػػػػػػػػػذ  ييػػػػػػػػػػػػػواؾ  والج 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػب و   ػػػػػػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػػػػػػػيس  لػػػػػػػػػػػػػػػػو م ش   وواح 

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر      أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  وا  ف  أعجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  الي 

   
 كافة أقساـ ما ايتدأ بو. الشاعراستكفى فييا كىي قسمةو عدد ة  

 :(5يككذلؾ قكلو
ػػػػػػػػمبت   ػػػػػػػػمس  ػػػػػػػػا ف يػػػػػػػػت  م بتس   ا  قمبػػػػػػػػي  لم 

ـ    نػػػػػػػػػػتظ  نثػػػػػػػػػػور  وم  ػػػػػػػػػػف  م  ي  ر  سػػػػػػػػػػف  د   ب ح 

   
ر فِّ ي كىك الُمجمأ ذكر فقد ِـّ ي ضاؼأ  ـ  (ُدر   التفصيأ بعد ا جماؿ. كجو عمى ول إ (م ن كرأل كُمنتظ 

 :(6يكفي قكلو
 أصػػػػػػػػداغ ؾ والجبػػػػػػػػيف ليػػػػػػػػل  وصػػػػػػػػباح  

 والم فػػػػػػػػػ   ولحػػػػػػػػػ   الطػػػػػػػػػرؼ والريقػػػػػػػػػة  راح    

   

                                                           

 (.  2/20القيركاني  العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده يج(1) 
 [.12]الرعد:  (2)
 (.341العسكرؼ  الصناعتيف يص (3)
 (.286ديكاف ايف سكار يص (4)
 .250المرجع الساي   ص (5)
 .623المرجع نفسو  ص (6)
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إلػػى األكؿ  أضػاؼ  ػػـ (الم فػُع كلحػُع الطػػرؼ كالررقػةُ يك (الجيػػيفيك (أصػداُغؾي كىػػك المتعػدد  ذكػر
لى ال الث الراح  كىذا عمي كجو  التعييف. الميأ  كأضاؼ إلى ال اني الصباح  كا 

 :(1ي   قكؿ ايف سكارونفسالس اؽ كفي 
 الخضػػػػػػػػػػػػػػػػرة  واألزىػػػػػػػػػػػػػػػػار  والبسػػػػػػػػػػػػػػػػتاف  

 قػػػػػػػػػػػػػػد أ خجم يػػػػػػػػػػػػػػػا جمال ػػػػػػػػػػػػػػؾ  الفت ػػػػػػػػػػػػػػػاف    

   
ػػػػػػػػػػو  ن شػػػػػػػػػػواف   يػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػدر  دجػػػػػػػػػػى    قوام 

يحػػػػػػػػاف      فػػػػػػػػي ق ريػػػػػػػػؾ عنػػػػػػػػد  الػػػػػػػػر اح  والر 

   
(   ػػـ أتبعػػو با جمػػاؿ فػػي الثضػػرُة كاألزىػػاُر كالبسػػتافُ ففػػي الييػػت األكؿ يػػدأ بالتفصػػيأ فػػي قكلػػو: ي

  كفعأ العكس في الييت ال اني  يذكر مػا  م ػأ قػرب المحيػكب عنػده  فيػك (جماُلؾ  الفت افُ  قكلو:ي
 الراح كالررحاف. بم ابة

 :(2يكمف أم مة التقس ـ كذلؾ قكلو
 لػػػػػػي مجم ػػػػػػس  أ نػػػػػػس  بقضػػػػػػيب  البػػػػػػاف  

ػػػػػػػػػػدماف     ـ  فيػػػػػػػػػػو حاجػػػػػػػػػػة  النُّ  ة أعػػػػػػػػػػد 

   
ت ػػػػػػػػو   جن  ػػػػػػػػف و  مػػػػػػػػر  وم  ػػػػػػػػف ريق ػػػػػػػػو  خ   م 

ه ريحػػػػػػػػػػػػػػان ي   رد  وعػػػػػػػػػػػػػػذار  خػػػػػػػػػػػػػػد    و 

   
الييت ال اني شرع   ـ في يدأ أكاًل حدي و حكؿ محيكبو با جماؿ  مشييًا إ اه يػ"قضيب الباف"   فقد
 بالررحاف. ثده كرقة  حمرةً    ككجنت و بالكردقس ـ كالتفصيأ  فكصذ ررقو بالثمربالت

 :(3يكقكلو أ ضاً 
فػػػػػػػػػػي م  ن سػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػت  ط ر  ش  ني أوح   بػػػػػػػػػػاط 

ػػػػػػػػػػكور      فػػػػػػػػػػالط رؼ  شػػػػػػػػػػاؾ  وف ػػػػػػػػػػ اد  ش 

   
  

                                                           

 (.634ديكاف ايف سكار يص(1) 
 .619المرجع الساي   ص(2) 
 .252المرجع نفسو  ص(3) 
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 :اارصاد-5
رصاد  عداد   ُ ": في الم  ةا ِّ د  قاؿ ليةً التييئة كا ِّ ه لو  : أر ص  الشيش  لمشيش إذا أع د 

راد ُت الج ش لمقتاؿ  كالفرس  لمط ِّ د   .(1ي"كمنو: أر ص 
رصاُد  كِّؼ  معركؼ يكىك آثر "في اةصطتح: كا ِّ ُؼ ر  ع أ ق ي أ آثر العبارة ال تي ليا حر  أف ُيج 

ُ  الكالـ( ما ي ُدؿُّ عمى ىذا ايثر. فقد  أتي بو السامع قيأ أف  ي ن طِّ   بو حرؼ ُيي ن ى عم و نس 
ـ    .(2ي"المتكمِّ
ىك بم ابة كضع "كمعمكـو أف  إعداد ما يمـز في أكؿ الكالـ لمعرفة ما س أتي في آثره         

اُر ييا إلى المقصكد يـ ال تي ُ ش   .(3ي"صكرة الس 
 مف تكقعو ما فأ الشثص يتييف عندما كالييجة الشعكر باالرت اح في يتم أ رصاد ا جماؿإف 

 .بالفعأ قد تحق  كقافيتو الييت لعجز تثميفأل 
 :(4يكمف أم مة ا رصاد عند ايف سكار قكلو

نػػػػػؾ  ظػػػػػاى رة   د  مػػػػػا بػػػػػي م   أضػػػػػحت  شػػػػػواى 

ػػػػػػب   ك تمػػػػػػاني    فمػػػػػػيس  ينفع نػػػػػػي فػػػػػػي الح 

   
ػػد السػػاي  "  ػػأتي ييػػا السػػامع قيػػأ أف ينطػػ  ييػػا المػػتكم ـ  ألف  الكػػالـ كتمػػانيفكممػػة " ئو كممي  مػػكط ِّ

ةليا  كف و ما  شير  ِـّ إلى الجية المقصكد  ي  .إلييا كإشارة الس 
 :(5يكمنو كذلؾ قكؿ ايف سكار مثاطبًا أحبابو

ه ػػػػػػػػراد  ػػػػػػػػئت ـ فم ػػػػػػػػي س  م   كونػػػػػػػػوا كمػػػػػػػػا ش 

ـ      ور ضػػػػػػػػػاه إ ة  فػػػػػػػػػي ح صػػػػػػػػػوؿ  ر ضػػػػػػػػػاك 

   
لقػاؿ   "ُحصػكؿِّ "كممػة لػك كقػذ المػتكم ـ عنػد حيث قصد ايف سػكار بقكلػو "مػراده  كرضػاه" نفسػو  ك 

   ككف الكالـ الساي  كالس اؽ قد دؿ  عم و."رِّضاُكـُ السامع "
  

                                                           

 (. 2/385الدمشقي  عيد الرحمف  البالغة العر  ة يج (1)
 .2/385المرجع الساي   ج(2) 
 .2/385المرجع نفسو  ج(3) 
 (.288ديكاف ايف سكار يص (4)
 .121المرجع الساي   ص (5)
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 :(1يكقكلو
 بػػػػػػػػػػػدر  م نيػػػػػػػػػػػر  رد  أبصػػػػػػػػػػػار  الػػػػػػػػػػػورا 

فػػػػػػػػاه  فػػػػػػػػر    ظ يػػػػػػػػور ه    عنػػػػػػػػو  فقػػػػػػػػد  أخ 

   
ػػػػػػػػػػػػو فمػػػػػػػػػػػػيس  م فر  قػػػػػػػػػػػػا   نػػػػػػػػػػػػى م ت ي م   أف 

ػػػػػػػػػعير ه   ػػػػػػػػػو وس  ن  ػػػػػػػػػة  ع د  ػػػػػػػػػيف  جن   مػػػػػػػػػا ب 

   
عيرِّه نِّو" لقاؿ السامع "كس   ".فمك كقذ المتكم ـ عند "ع د 

 :(2ي قكؿ ايف سكار ونفسالس اؽ كفي 
جػػػػػػػػػػػػػػػائي  حػػػػػػػػػػػػػػاش    أف  ي خيػػػػػػػػػػػػػػب  ر 

جاىػػػػػػا   ػػػػػػف ر  مقػػػػػػى إ حسػػػػػػان يا م   سػػػػػػوؼ ي 

   
ئو الساي  "  أتي ييا السامع قيأ أف ينط  ييا المتكم ـ  ألف  الكالـ رجاىافكممة "  ليا.مكط ِّ

 :(3يك قكؿ مثاطبًا محيكبو
ػػػػػػػػػػػا ع ػػػػػػػػػػػة  منػػػػػػػػػػػؾ  إ ن  ػػػػػػػػػػػد  عمينػػػػػػػػػػػا ب ب ي   ج 

حسػػػػػػػػػػػػاف  قػػػػػػػػػػػػد     رأينػػػػػػػػػػػػاؾ  موضػػػػػػػػػػػػع  اا 

   
دؿ  عمييػػػا  طي ع ػػةو  ا حسػػاف"  كىػػي نتيجػػةو " لقػػاؿ السػػامع "مكضػػع" كممػػة فمػػك كقػػذ المػػتكم ـ عنػػد

 الس اؽ.
 :الترصيع-3

أحػد جػانيي العقػد مػف الولػئ م ػأ مػا  فيمف ترص ع العقد  كذاؾ أف  ككف  كىك مأثكذو "
 في الجانب ايثر  ككذلؾ نجعأ ىذا في األلفاظ المن كرة مف األسجاع  كىك أف تكػكف كػأ لفظػةأل 

 .(4ي"الفصأ ال اني في الكزف كالقاف ة مف ألفاظ لفظةأل  لكأ   مف ألفاظ الفصأ األكؿ مساك ةً 
رًا صادقًا عف الحالة ي  ع  منو  مُ لقد جاش الترص ع في قصائد ايف سكار كاضحًا دكف تكمذأل 

 :(5يفنراه م اًل  قكؿ مثاطبًا محيكبوالنفس ة التي تعتررو  
ـ  غصػػػػػف  مػػػػػف البػػػػػاف  مائ ػػػػػد   ؾ  أ  أ قػػػػػدُّ

ػػػػػد     ـ  سػػػػػي   لػػػػػو السػػػػػي   حاس  ف ػػػػػؾ  أ  وطر 

   
دكره ىنػػػا  حيػػػث أقػػػاـ الشػػػاعر مكازنػػػًة صػػػكت ًة يػػػيف يقػػػدؾ( كيطرفػػػؾ(  ك ػػػيف  يػػػؤدؼ الترصػػػ عُ 

( ي (  ك يف يمائُد( كيحاسُد(  فأكجد الترص ع ىنا نيمًا مكس ق ًا عالي الجرس.غصفو  كيسيذو
                                                           

 (.349ديكاف ايف سكار يص(1) 
 .520المرجع الساي   ص(2) 
 .559المرجع نفسو  ص(3) 
 (. 258ايف األ ير  الم أ السائر في أدب الكاتب كالشاعر يص(4) 
 (.438ديكاف ايف سكار يص (5)
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 :(1يقكلو اً أ ض كمنو
م   فػػػػػػػػػي لػػػػػػػػوف  ولػػػػػػػػػيف    أأ خػػػػػػػػت  الػػػػػػػػرُّ

ػػػػػػػػػػػػػد     ي  ـ  فػػػػػػػػػػػػػي لحػػػػػػػػػػػػػ   وج  ي ـ  الػػػػػػػػػػػػػر    وأ

   
 تمم كنػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػواؾ فكػػػػػػػػػػػػػلُّ صػػػػػػػػػػػػػب   

ػػػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػػػف عبيػػػػػػػػػػػػد    ػػػػػػػػػػػػ   بالمحب   تحق 

   
ـ (  ك يفيالػرم ( كيالػررـ(  ك يف الصكت ةفقد أقاـ ايف سكار المكازنة  ( يػيف يأأثػت( كيكأ يفػي لػكفأل

(  ك ػػيف ( ك كيفػػي لحػػعأل ف يلػػيفأل مكسػػ ق ًا  جرسػػاً يجيػػد(  حيػػث يػػدثأ الترصػػ ع فػػي ىػػذا الييػػت ل كػػك 
عال ػػػًا   ضػػػاؼ إلػػػى مػػػا تحد ػػػو تفعػػػ الت الػػػكافر  كىػػػذا يزرػػػد فػػػي جمال ػػػة الػػػنص  كلػػػو أ ػػػره فػػػي 

لتكازف الصػكتي الػذؼ أحد ػو ايػف سػكار فػي ىػذا الييػت الشػعرؼ  التكصيأ  كجاش ىنا عف طرر  ا
فػي  كما كاف ىذا ل حدث لكال التكازف الصكتي ييف ألفػاظ الشػطررف  إذ جعػأ ايػف سػكار كػأ لفظػةأل 

ي ػدِّ ي االشطر األكؿ تكازف م يمتيا في الشطر ال اني  ىذا با ضافة لما أحد و لفظ مػف  (عييػدؼك  جِّ
 جميأ. جرسأل مكس قيأل 

 :(2ي قكؿ ونفسالس اؽ كفي 
ػػػػػػػػو  الط ػػػػػػػػرؼ  ىػػػػػػػػاجر  فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػواؾ  منام 

ػػػػػػػػػػػو   ه وغرام  ػػػػػػػػػػػد  ج   والقمػػػػػػػػػػػب  واصػػػػػػػػػػػل  و 

   
حيػػػث  ظيػػػر الترصػػػ ع كاضػػػحًا فػػػي مكازنػػػة ايػػػف سػػػكار يػػػيف يالطػػػرُؼ( كيالقمػػػُب(  ك ػػػيف يىػػػاجر( 
كيكاصأ(  ك ػيف يمنامػو( كيغرامػو(  كىػذه المكازنػة يػيف عبػارات شػطرؼ الييػت الشػعرؼ  أكسػيتو 

 مكس ق ًا عالي الجرس.نيمًا 

 :التسمي -6
مػع  كاحػدأل  ؤتى بالييػت مػف الشػعر عمػى أر عػة مقػاطع  ف ال ػة منيػا عمػى سػجعأل أف ُيػ"كىك 
 القصػػيدة عمػػى ىػػذه الصػػفة  كاشػػتقاقو مػػف قػػكليـ: عقػػدو  تنقضػػيإلػػى أف  الرابػػع فػػيمراعػػاة القاف ػػة 

 :(4يايف سكار   كمف أم متو قكؿ(3ي"ف و ىذه الحاؿ ركعيإذا  ؛مسمط
ؾ  فػػػػػي ف مػػػػػي كػػػػػر  ينػػػػػي وذ  يال ػػػػػؾ  فػػػػػي ع   خ 

ػػػػػػػػؾ  فػػػػػػػػػي قمبػػػػػػػػي فػػػػػػػػػأيف ت  يػػػػػػػػػب     بُّ  وح 

   

                                                           

 (.71ديكاف ايف سكار يص (1)
 .447صالمرجع الساي    (2)
 (.3/54العمكؼ  الطراز ألسرار البالغة كعمـك حقائ  ا عجاز يج (3)
 (.249ديكاف ايف سكار يص (4)
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ػا قاف ػة الييػت كىػي يتييػُب( فيػي  فاألقساـ ال ال ة عمػى سػجعأل  كاحػد  ىػي: عينػي  فمػي  قميػي  أم 
مة.  عمى ثالؼ األقساـ المتقد 

وتي-1  :الت قطيع الص 
فييػػا ال مسػػاف أك  سػػترر  فػػي تجزئػػة الػػكزف إلػػى مكاقػػذ  أك مكاضػػع  سػػكت "ك قصػػد بػػو: 
  .كىك كقفاف: ع ركضي كصكتي .(1ي"أ ناش األداش ا لقائي

 الع ركضي: نيا ة الت فعيمة. 
كت. كتي: ال ذؼ ينقطُع عنده الص   كالص 

يمجػػأ    كمػػامػػف أسػػاليب تقك ػػة الجػػرس المكسػػ قى كتك يػػذ الػػن يـ  عػػد التقط ػػع الصػػكتيك 
ـ  الشاعر إلى تكظ فو؛   ُتكمأ. لتسترر  الن فس ُ 

 :(2يكمنو قكؿ ايف سكار في مدح الممؾ الظاىر 
ػػػػػرا حػػػػػامي الػػػػػذُّرا   مػػػػػولى الػػػػػورا ل يػػػػػث  الش 

نػػػػى   ُـّ ال   ػػػػ ػػػػر ا ج  ر ا جػػػػافي الك   راعػػػػي الػػػػو 

   
ػػػػػػدا ُـّ الع  ػػػػػػدا قاضػػػػػػي المػػػػػػدا سػػػػػػ  دانػػػػػػي الي 

نػػػػػػا   مػػػػػػو  الج  بػػػػػػا ح  ػػػػػػرُّ اا   ماضػػػػػػي الظُّبػػػػػػا م 

   
ػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػر  الف ن  ض   م سػػػػػػػػػػودُّ نقػػػػػػػػػػع  الخيػػػػػػػػػػل  م خ 

ػػػػػػػرُّ القنػػػػػػػا   م  ض  م ح  ػػػػػػػر  ػػػػػػػي ضُّ لػػػػػػػوف  الع   مب 

   
ـ يتض  التقط ع الصكتي لمقارغ جم  ًا  حيث  السابقة األي اتفي ف ؿ إلػى  ايف سػكارقس  الييػت األك 

كت   أجزاش ستة حػامي الػذرػ    ليث الشرػ   مكلى الكرػ ي المقصكرة األلذعند فييا يتكق ذ الص 
نػػػى ـُ اليِّ ػػػ كاألمػػػر نفسػػػو يتكػػػرر مػػػع الييتػػػيف ال ػػػاني كال الػػػث  مػػػع   (راعػػػي الػػػكرػ  جػػػافي الكػػػرػ  ج 

 ضفي عمػى  - مف سجع كترص عمع ما ف و  - التكقذ بالصكت عمى األلذ القائمة  كذلؾ كمو
الجك العاـ مكس قى جميمة تطرب ليػا ايذاف  كتشػد القػارغ  كمػاؿ الكػالـ؛ لتحقيػ  المػذة كالمتعػة 

  الناتجة مف ذلؾ.
 :(3يكارايف س قكؿ -أ ضاً –كمنو 

 فالوقػػػػػػػػػت  ي سػػػػػػػػػعدنا والعشػػػػػػػػػ   يعشػػػػػػػػػقنا

ػػػػػػػػمع  والػػػػػػػػر اح  واأللحػػػػػػػػاف  تيوانػػػػػػػػا    والش 

   

                                                           

 (.2/696المجدكب  عيد و  المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا يج(1) 
 (.497ديكاف ايف سكار يص (2)
 .66المرجع الساي   ص(3) 
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 والمجػػػػػػػػػػد  ي صػػػػػػػػػػحب نا والعػػػػػػػػػػزُّ ي خطب نػػػػػػػػػػا

 والفضػػػػػػػل  والن يػػػػػػػل  ي رضػػػػػػػينا وي رضػػػػػػػانا  

   
ـ ايف سكار ػكت  السابقيف يفالييت الييت األكؿ مف حيث قس  عنػد فييػا إلى  ال ة أجزاش يتكق ػذ الص 

  كػذلؾ فعػأ فػي (الشػمع كالػراح كاأللحػاف تيكانػا  العشػ   عشػقنا  الكقػت  سػعدناي الممػدكدةاأللذ 
الييت ال اني  كذلؾ يبعث في نفس القارغ مكس قى جميمػة تشػرؾ المتمقػي شػعكر ايػف سػكار الػذؼ 

  كتنفو مف فرحأل كسركرأل غمره بمجالستو األحب ة.
 :الت كرار-9

 التأكيػػػػػد فائػػػػػدة  حػػػػػراز ؛العبػػػػػارة أك  الييػػػػػت فػػػػي المعنػػػػػى أك الم فػػػػػع تكررػػػػػر": ك قصػػػػد بػػػػػو
ه: (1ي"كالترسيخ  .(2ي"داللة المفع عمى المعنى ُمردداً ". كحد 
يتقصػػػػده  مكسػػػػ ق اً  نيمػػػػاً  أُ تشػػػػك   بحيػػػػث  التعييػػػػر سػػػػ اؽ فػػػػي كا عادتيػػػػا األلفػػػػاظ تنػػػػاكب" أك ىػػػػك:
 .(3ي"الناظـ
 .(4ي"تقرر تكرر إذا الكالـ": العمماش قاؿ لذلؾ التقررر  التكرار مف العظمى كالفائدة

 الثطايي الجانب  قكؼ  مما ىك" يأ  (5ي"ليكؼ  فقرأل  نتاج ل س" الشاعر عند غالباً  كالتكرار
 .(6ي"المكس قي الجرس كتقك ة النيـ زرادة ثالؿ مف كذلؾ  التقرررؼ 

 كمػػفسػػكار   ايػػف عنػػد الشػػعرؼ   الػػنص   ين ػػة فػػي الميك ػػة المظػػاىر أيػػرز مػػف التكػػرار كُ عػػدُّ 
 :(7يقكلو ايف سكار شعر في لمتكرار الجميمة الشكاىد

ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػير   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ع   وج 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  طويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل      والم ي 

   
 

  

                                                           

 (.٣٢١ايف معطي  اليد ع في عمـ اليد ع يص (1)
 (.   5ك 3/4ايف األ ير  الم أ السائر في أدب الكاتب كالشاعر يج(2) 
 (.   239ىالؿ  ماىر  جرس األلفاظ كداللتيا في البحث البالغي كالنقدؼ عند العرب يص(3) 
 (.   19ص-9(  يص39العمرؼ  أحمد جماؿ  التكرار في القرآف العظ ـ  العدد ي(4) 
 (.33اليميأ  عيد الرحمف  التكرار في شعر الثنساش يص(5) 
 (. 369البسطك سي  مصطفى  شعر األسر يص(6) 
 (.137ديكاف ايف سكار يص (7)
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 :(1يكقكلو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو    وعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ت ن فُّس 

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػريض  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػب   تعميػػػػػػػػػػػػػػػػػل    

   
 :(2يكذلؾ قكلو

ه ػػػػػػػػػدود  م يػػػػػػػػػل  ص  ػػػػػػػػػو  ك   كانػػػػػػػػػت ذ وائب 

م يػػػػػػػػل  و صػػػػػػػػال و  طػػػػػػػػوة     ػػػػػػػػر ىا ك   فقص 

   
 :(3يكمنو أ ضاً 
 عميػػػػػػػػػل  وأنػػػػػػػػػى بالع ميػػػػػػػػػل  ىػػػػػػػػػـوة 

ـ  إ بػػػػػػػػػػػتؿ      لػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػتؿ  ول سػػػػػػػػػػػقا

   
األلحاف  ممػا يػكف ر ليػا انسػجامًا داثم ػًا  كتناسػقًا فػي تػردد  فاألي ات السابقة تتكرر فييا بعُض 

؛ لترسػػخ فػػي نفػػس تكرارىػػا الشػػاعربعػػض األصػػكات المنبع ػػة عػػف تكػػرار كممػػاتأل بعينيػػا  قصػػد 
 ايف سكار إ صاليا إلى ذىف المتمقي أك الُمثاطب.ي مدلكالت أراد المتمقي  كتعط

  كاأللفػػاظ بػػالحركؼىػػذا ك الحػػع الباحػػث كقػػكع التكػػرار لػػدػ ايػػف سػػكار فػػي قصػػائده 
   كذلؾ عمى النحك التالي:التكرار ثالؿ مف الداثم ة المكس قا مف نكعاً  تعطي كىي
 :الحروؼ تكرار

 :(4يكمنو قكؿ ايف سكار
ػػػػػػػػػػػػػػػػج  الجػػػػػػػػػػػػػػػػوا  ـ  ي ي   لػػػػػػػػػػػػػػػػوةؾ  لػػػػػػػػػػػػػػػػ

ن   الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواء      لم حب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
ف  ايف   الحع ىنا تكرار ايف سكار لحرؼ الج ـ  الث مرات  كىذا أعطى جرسًا مكس ق ًا قك  ًا  مك 

 سكار مف التعيير عف مكاجد حب و كبال  شكقو لمحب و.
 :(5يكقكلو

ـ  ي سػػػػػػتف د  بالمػػػػػػاء  غ سػػػػػػت  إ ن مػػػػػػا اؿ  لػػػػػػ

 مػػػػػػػػػػاء  الط يػػػػػػػػػػور  ب   سػػػػػػػػػػم و  م  سػػػػػػػػػػػوؿ    

   
األمػػر الػػذؼ  كمػػا كػػرر حػػرؼ السػػيف أر ػػع مػػرات  فقػػد كػػرر ايػػف سػػكار حػػرؼ اليػػيف  ػػالث مػػرات  

 جرسًا مكس ق ًا جم اًل  شعر المتمقي ينيمة صداه المتكررة في نفسو.   - بال شؾ –نتج عنو 
                                                           

 (.139ديكاف ايف سكار يص(1) 
 .251المرجع الساي   ص(2) 
 .310المرجع نفسو  ص(3) 
 .325المرجع نفسو  ص(4) 
 .79المرجع نفسو  ص(5) 
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 :تكرار الضمائر
 الشػػعررة األي ػػات تترجمػػو مػػا كىػػك تكػػراره  عيػػر لػػدػ ايػػف سػػكار الضػػمير تكظيػػذ يتجم ػػى

 :(1يالت ال ة
ػػػػػػػػف   ـ  حقػػػػػػػػا كػػػػػػػػلُّ م   أنػػػػػػػػت  بحػػػػػػػػر  العمػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػوه عال مػػػػػػػػػ   ع  ؼ   ا  قػػػػػػػػػد د   منػػػػػػػػػؾ  اغتػػػػػػػػػر 

   
ـن زاخػػػػػػػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػػػػػػػ ض   أنػػػػػػػػػػػػػػػت  لمبحػػػػػػػػػػػػػػػر  خ 

ر  ون ط ػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػػػ   غ   وعمػػػػػػػػػػػػوـ  الخ 

   
ػػػػػػػػػؾ  البحػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػذ  لػػػػػػػػػيس يػػػػػػػػػرا  مم   ع 

ؼ   ا  ر  الط ػػػػػػػػػرؼ لػػػػػػػػػو يومػػػػػػػػػنػػػػػػػػػاظ      ط ػػػػػػػػػر 

   
 أنػػػػػػػػػػػػت  سػػػػػػػػػػػػي   ق والنػػػػػػػػػػػػور  الػػػػػػػػػػػػذ 

ػػػػػػػػػػػػؾ      ـ  الش  ػػػػػػػػػػػػرؾ  كشػػػػػػػػػػػػ   ل ظػػػػػػػػػػػػت  والش  

   
 غنائ ػةً  الػن ص عمػى  ضػفي مػا متتػابع  بشػكأأل ( أنت أنت ي الضمير عمى بالتأكيد التكرار كرتعم  
 معنػػىً  مػػر ةأل  كػػأ فػػي الشػػاعر عم ػػو يينػػي رتكػػزاً مُ  كالزمتػػو الضػػمير مػػف كرجعػػأ متعم قػػة  متسػػارعةً 
 . جديدة كصفةً  جديداً 

 :(2يونفسالييت كمنو قكلو مثاطبًا محيكبو كقد كرر الضميريأنت( في 
ػػػػػػػر    ػػػػػػػر  فػػػػػػػي س  بػػػػػػػت  فأنػػػػػػػت  حاض   إ ف  غ 

رت  فأنػػػػػػػػػػػػػت  غائػػػػػػػػػػػػػب  بػػػػػػػػػػػػػالي جر      أو ز 

   
 :(3يأ ضًا قكلو مكررًا الضميريأنتـ( في معرض مثاطيتو ألحيتو

نػػػػػػػػػػػػا أضػػػػػػػػػػػػحى فػػػػػػػػػػػػ اد  محم ك ػػػػػػػػػػػػـ  أأحباب 

جػػػػػػػد  أخبػػػػػػػر      فػػػػػػػأنتـ ب مػػػػػػػا فيػػػػػػػو مػػػػػػػف الو 

   
ـ  عػػػػػػػف   بػػػػػػػت  ػػػػػػػورة فػػػػػػػأنت ـ وا  ف  غ   الط ػػػػػػػرؼ  ص 

ػػػػػر     ف  القمػػػػب  يحض  فػػػػي بػػػػاط  ن   فمػػػػا غػػػػاب م 
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 :األلفاُ تكرار
عرؼ  الن ص في مرةأل  مف أك ر الكممة تكرار ايف سكار شعر في الت كرار ىمكس ق مف  الش 

عرؼ  الن ص يناش في الحرؼ بعد ال  اني الرُّكف الكممة أشك  تُ "حيث  اعر فإف كلذلؾ  (1ي"الش   الش 
اثمي الن ظاـ ليثدـ كممةأل  يتكرار أح اناً   قكـ اللة تك يذ طرر  عف لمن ص الد   ا  حائ ة الد 
 أ ره ول مكس ق اً  جرساً  نتجُ يُ  معينةأل  لفظةأل  فترداد  إ قاع ة ق مةأل  عمى تشتمأ ياأن كما  (2يول

 :(3يايف سكار مثاطبًا أحبابو قكؿ ذلؾ كمف المتمقي  عمى
ػػػػػػػػػػػػوا   حقيقػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػت ـ س  نػػػػػػػػػػػػا ل س   أأحباب 

ـ     ػػػػمي لك ػػػػـ إ سػػػػ فب س 
 وف عمػػػػي لكػػػػـ ف عػػػػل   (4ي

   
و ػػػػػػػرؼ  وصػػػػػػػف  نػػػػػػػت ـ ب مػػػػػػػا ة ي مم ػػػػػػػؾ  الح  ن   م 

ه ب خػػػػػل     ت ـ ب مػػػػػا جػػػػػود  الػػػػػورا عنػػػػػد  ػػػػػد   وج 

   
جػػػػػػػػود   جمػػػػػػػػال ك ـ  فأ شػػػػػػػػيدت موني فػػػػػػػػي و 

ػػػػػل     م  م مػػػػػت  ج  ػػػػػعدا وة ج  ت  س  ػػػػػع د   فمػػػػػا س 

   
ػػػػػػػ ـل  عمػػػػػػػى أف  ظ  سػػػػػػػن ك  ػػػػػػػلن لح   الكػػػػػػػوف  ظ 

ػػػػػػػػلُّ    ػػػػػػػلن ل ك ػػػػػػػػـ بعػػػػػػػض  وأنػػػػػػػػتـ لػػػػػػػو ك   وك 

   
لمكممات يفإسمي إسـ(  يكفعمي فعػأ(  يكُجػدُتـ  في األي ات السابقة تكرار ايف سكار عُ الح  حيث  ُ 

(  ككػػأ ذلػػؾ التكػػػرار  (  يُكػػأٌّ كُكػػأُّ ػػأٌّ جػػكد كجػػكدؼ(  يسػػعدت سػػعدػ(  يجُممػػت ُجمػػُأ(  يظ ػػأ  ظِّ
 كشػػػذ لنػػػا عػػػف حالػػػة ايػػػف سػػػكار النفسػػػ ة  التػػػي غرقػػػت فػػػي الشػػػكؽ كالحنػػػيف إلػػػى الحييػػػب  كمػػػا 

 لة.ك ضفي ذلؾ التكرار إ قاعًا مكس ق ًا ينسجـ كالدال
 :(5يقكلو اً أ ض كمنو

م فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ب  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؾ  داء    ك 

 وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دواء    

   
فقػػػد كػػػاف التكػػػرار فػػػي األلفػػػاظ يىػػػكاؾ كىػػػكاؾ(  كيداُش دائػػػي دكاش(  كذلػػػؾ  عطػػػي جرسػػػًا مكسػػػ ق ًا 

 ثاصًا يمفت انتباه المتمقي.
 :(6يك قكؿ

                                                           

 (. 211ميركؾ  مراد  مف الصكت إلى النص يص(1) 
 (80ينظر  ع اش  منذر  األسمك  ة كتحميأ الثطاب يص(2) 
 (.237ديكاف ايف سكار يص (3)
   كالصكاب يفاسمي اسـو(.237ص ىكذا كردت في الديكاف باليمز (4)
 .(324صي ديكاف ايف سكار(5) 
 .326  صالساي المرجع (6) 
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 فك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ة  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداب  ج 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ  ـ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ة  وى   خط 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتار  ظ ن 

   
ـ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػري   ع   وكػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ تص 

ػػػػػػػػػػػػػػػػمف  مػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػو أ كنػػػػػػػػػػػػػػػػي    ض 

   
ـ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ دف   م 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ة  دن  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   قط   ر 

   
 مكسػػ ق اً  إ قاعػػاً  أشػػاعت التػػي  (كػػأي كممػػةل ايػػف سػػكار الحػػع فػػي األي ػػات السػػابقة تكػػرار ُ حيػػث 
ػػ  كىػذا كمػػو مجتمعػًا  ُ (دن ػػي ك دف ِّ كلفػع ي   ػػالث مػراتإلػى جانػػب تكػراره لمفػػع يمػف(  مػؤ رًا   رُ دِّ ص 

  جرسًا مكس ق ًا متناغمًا تطرب لو ايذاف.
 :(1يكذلؾ قكلو

ت ػػػػػػو ج  ػػػػػػذا يػػػػػػوـ  ق ػػػػػػرب  أنػػػػػػت  ب ي   يػػػػػػا حب 

ػػػػػػػػػل  أنػػػػػػػػػت  سػػػػػػػػػام ر ه   ص  ػػػػػػػػذا ليػػػػػػػػػل  و   وحب 

   
الػداؿ عمػػى شػكقو كحنينػػو إلػػى  ي ػػذا( مػرتيف  كذلػػؾ لتأكيػد المعنػػىحيػث كػػرر ايػف سػػكار أسػمكب يح

 حييبو. 
 :(2يكمف م أ ذلؾ التكرار أ ضًا  قكؿ ايف سكار متشكقاً 

مػػػػػػػة   ػػػػػػػذا البػػػػػػػاف  مػػػػػػػف شػػػػػػػرق ي   كاظ   وحب 

ـ    ػػػػػػػي  ػػػػػػػذا خػػػػػػػيـ  بالبػػػػػػػاف  مػػػػػػػف خ   وحب 

   
نالحػػع ىنػػا إضػػافًة إلػػى تكػػرار ايػػف سػػكار لػػػيحي ذا(  تكػػراره أ ضػػًا لأللفػػاظ يالبػػاُف كبالبػػاف(  كيثػػ ـو 

ِـّ(  كذلؾ أقكػ في أسمكب التعيير  لما ف و مف ترسػيخ صػدػ الكممػات فػي ذىػف المتمقػي كمف  ث 
 كتنيييو ألىميتيا.

 :(3ي  كمف ذلؾ قكلواـياالستف أسمكب هتكرار  -أ ضاً – كمف أنكاع التكرار الكارد لدػ ايف سكار
ػػػػػػو ت  قمبػػػػػػي فػػػػػػت شػػػػػػوؽ  ي خر  ي  ػػػػػػر   عم 

ب  قمػػػػػػػػب  أنػػػػػػػػت  عػػػػػػػػام ر ه   ػػػػػػػػر   وكيػػػػػػػػ   ي خ 

   
ػػػػػر ه كػػػػػر  أنػػػػػت  م ظي   ومػػػػػا ن سػػػػػيت  وذ 

 وكيػػػػػػػ   ي نسػػػػػػػػى م حػػػػػػػػبن أنػػػػػػػػت  ذاك ػػػػػػػػر ه  
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( يمفع اـياالستف أسمكب تكرار السابقة األي ات في  الحع ايػف سػكار يػذلؾ التكػرار  ليؤكد  يككيذ 
ػػػعررة المكسػػػ قا أ ػػػرػ  الت كػػػرار أف كمػػػا مػػػدػ حبػػػو لمعشػػػكقو حبػػػًا ال  حيػػػد عنػػػو مػػػا داـ ح  ػػػًا    الش 

اثم ة   .جم الً  جرسًا مكس ق اً  كأضاؼ الد 
 

 :الت صريع-00
ػػا" :عنػػو رشػػي  ايػػف  قػػكؿ  تابعػػةو لضػػر و  ف ػػو عػػركض الييػػت كانػػت مػػا فيػػك التصػػررع فأم 
 . (1ي"يزرادتو كتزرد تنقص ينقصو 
أ التصررع ظاىرًة بارزًة لدػ ايف سكار في قصائد ديكانو؛ كذلؾ لما لو مف أ ر ىذا  ك شك 

أـل يػدفع المتمقػي إلػى تتبػع أي ػات القصػيدة  فيػك م  في إغناش عناصر  ػر  المكس قى يرافدأل دائ جػذبأل  زُ ك 
لممطمع كالقصيدة كميا  ليذا اىتـ ايف سكار يتصررع مطػالع ك يػرأل مػف قصػائده  حيػث أتػت  دالليأل 

 في معظميا ُمصر عة.
                                             : (2ي قكؿ ايف سكار مثاطبًا حييبو

قيبػػػػػػػػػا  أق مػػػػػػػػػت  عػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػل   قمػػػػػػػػػب  ر 

ؾ  يومػػػػػػػ   ـ  نػػػػػػػرض  غيػػػػػػػر   حبيبػػػػػػػا ا  فمػػػػػػػ

   
العػػركض فػػي ىػػذا الييػػت يرقيبػػا(  كالضػػرب يحييبػػا(  حيػػث التقػػى العػػركض كالضػػرب فػػي الػػكزف 
مت مػػف سػػاكنيف فػػي آثػػر  كالػركؼ  كالتزمػػت القاف ػػة فػػي آثػػر الصػػدر مػػع آثػر العجػػز  حيػػث تشػػك 

األكؿ  كىػػذا يػػتـ فػػي الييػػت األكؿ مػػف القصػػيدة؛ ل قػػرع  الصػػدر كالعجػػز  مػػع متحػػرؾأل قيػػأ السػػاكف
 أذف السامع كر ير انتباىو إلى باقي القصيدة.

                            :(3ي  كقد يدأ قصيدتو يتصررع مطمعيا- عز كجأ –قكؿ ايف سكار في حب و  كمنو كذلؾ
ـ   ػػػػػػػتك م   ـ  الم  ػػػػػػػف ي شػػػػػػػير  إ ل ػػػػػػػيي   يػػػػػػػا م 

ـ     ـ  وا  ل ػػػػػػػػػػػػػػػػيي  ػػػػػػػػػػػػػػػػت ظ م   ػػػػػػػػػػػػػػػػو  الم  ج   يت و 

   
 (.الُمت ظ م ِّـُ ( كيالُمتك م ِّـُ حيث كقع التصررع ىنا في لفظي: ي

 :(4ييثاطب حادؼ الركب  ميتدئًا مطمع قصيدتو بالتصررع -أ ضاً –كقكلو 

                                                           

 (.1/173القيركاني  العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده يج (1)
 (.275ديكاف ايف سكار يص(2) 
 .186المرجع الساي   ص (3)
 .688المرجع نفسو  ص(4) 
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ػػػػػا حنانيػػػػػؾ بػػػػػي يػػػػػا أيُّيػػػػػا الحػػػػػاد   رفق 

 وانػػػػزؿ بنجػػػػد  متػػػػى مػػػػا رمػػػػت  إيجػػػػاد   

   
 :(1يكقكلو

ػػػػػف   أقػػػػػوت  بعػػػػػد ػػػػػو   ىػػػػػو الس  ي   ليمػػػػػى م  ان 

ػػػػػو     ي  ػػػػػ   قػػػػػد خػػػػػت مػػػػػف م عان   فأضػػػػػحت  كم ف 

   
 :(2يمثاطبًا أحيتو كذلؾ قكلو

ػػػػػػػػػػت   ـ  مػػػػػػػػػػا خاب  ـ  ظنػػػػػػػػػون ك   فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػب  ك

ـ  قػػػػػػػػػػػد ذابػػػػػػػػػػػت    واألنفػػػػػػػػػػػس ةنتظػػػػػػػػػػػارك 

   
-إيجػادؼ(  يميان ػو-فالتصررع كاض و في األي ػات الػ الث السػابقة  كالمتم  ػأ فػي قكلػو: يالحػادؼ

 صدًػ مدك ًا. المتمقيدايت(  كىك تصررعو يترؾ في أذف -معان و(  يثايت

دور -00  :رد  األعجاز عمى الص 
 أك   ك المتجانسػػتيفأ المتكػػررتيف الكممتػػيف حػػدؼإ  كػػكف  أف كىػػك" :بقكلػػو السػػكاكي وف ػػعر  
 كىػي  الييػت مف الثمسة أحد المكاض ع في قيميا كاألثرػ   الييت آثر في بالتجانس  الممحقتيف

 .(3ي"كحشكه ال اني اعر كصدر المص  كآثره كحشكه األكؿ اعر صمال صدر
 الػذؼ تتػردد فػالكالـ  كت ييتيػا لممعػاني تأكيده في يتم أ الصدر ىعم العجز رد جماؿإف 

 آثػػر ر ػػطُ  أف ف ػػو كمػػا ى المعنػػ فػػي كزرػػادةو  كتػػذليأو  تقررػػرو  ف ػػو  بعػػض إلػػى بعضػػيا كررجػػع لفاظػػوأ
 مكسػػػ قيو   قػػػاعو إ كف ػػػو كػػػذلؾ كلػػو أ سػػػمع ذاإ الييػػػت آثػػػر يػػػدرؾ السػػامع يجعػػػأ ممػػػا  بأكلػػػو الكػػالـ
 .كالترديد التكرار ىذا  حد و النفس لو تطرب
 :(4يسكار ايف قكؿ الصدر ىعم العجزرد  شكاىد كمف

ػػػػػػػي  عمػػػػػػػي  ولػػػػػػػـ ؽ  أ ف  تأس  ػػػػػػػر   قػػػػػػػد كنػػػػػػػت  أ ف 

ق ػػػػػػي   ـ  بػػػػػأن ي  مػػػػػف ىػػػػػذا األ سػػػػػى ف ر   أ عمػػػػػ

   
ة  الػػػػػػن فس  إ ف  الػػػػػػن فس  بعػػػػػػدؾ  فػػػػػػي يػػػػػػا شػػػػػػق 

و  صػػػػػػبن بالبقػػػػػػاء  شػػػػػػقي   ػػػػػػرب  يقاسػػػػػػي   ك 

   
ُؽ( الييػػت األكؿ فػػي كممتػػي فػػي الصػػدر عمػػى العجػػز فػػرد ػػر  ػػي  كي يأ ف   فػػي صػػدر جػػاشت التػػي (تأس 

 . الييت عجز آثر في جاشت التي (ف ر قِّيكي ياأل سى(ككممتي الييت 

                                                           

 (.121ديكاف ايف سكار يص(1) 
 .622المرجع الساي   ص(2) 
 (.430السكاكي  مفتاح العمـك يص (3)
 (.554ديكاف ايف سكار يص (4)
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 صػػدر أكؿ فػػي جػػاشت التػػييشػػق ة (  كممػػة أتػػى فػػي الصػػدر عمػػى العجػػز أمػػا فػػي الييػػت ال ػػاني فػػرد
 . الييت عجز آثر في جاشت التييشقي( ككممة الييت 
 :(1يكقكلو

ـ   ك   وكيػػػػػػػػػ  ولػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػرح  فػػػػػػػػػ اد   بعػػػػػػػػػد 

 يحػػػػػػػلُّ بػػػػػػػدار  قػػػػػػػػد أقمػػػػػػػتـ بيػػػػػػػا بػػػػػػػػرح    

   
 جػاشت ( التػييػرحُ ي ككممػة الييػت  صدر في جاشت التي (ييرح  ي كممة في الصدر عمى العجز رد
 .الييت عجز آثر في

 :(2يأ ضاً  كقكلو
لوا ػػػػػػػػػػػد   وجيػػػػػػػػػػػر ة  جػػػػػػػػػػػاروا ولػػػػػػػػػػػـ يع 

بػػػػػػي عػػػػػػف ىػػػػػػواى ـ عػػػػػػدوؿ      ومػػػػػػا ل قم 

   
لكا(  كممة في الصدر عمى العجز ردف دِّ ( ككممة  الييت صدر آثر في جاشت التيي ع   التييعدكؿ 

 . الييت عجز آثر في جاشت
 :(3يك قكؿ كذلؾ

ػػػػػػػػػػػػػج  الجػػػػػػػػػػػػػوا  ـ  ي ي   لػػػػػػػػػػػػػوةؾ  لػػػػػػػػػػػػػ

ن   الجػػػػػػػػػػػػػػػػػواء      لم حب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
مى صكػػػػػػػػػػت  ول ػػػػػػػػػػػـ  ؽ  الػػػػػػػػػػػد   ت ػػػػػػػػػػػر 

ماء     ؽ  الػػػػػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػػػػػا ولػػػػػػػػػػػػػػـ ت ػػػػػػػػػػػػػػر   ب 

   
 صػدر آثر في جاشت التييالجكػ(  كممةالييت األكؿ في  في الصدر عمى العجز ردحيث أتى 

 . الييت عجز آثر في جاشت التييالجكاُش( ككممة الييت 
 صػػدر آثػػر فػػي جػػاشت التػػييالػػد مى(  كممػػة فػػي الصػػدر عمػػى العجػػز فػػردأمػػا فػػي الييػػت ال ػػاني 

ماُش( ككممة الييت   . الييت عجز آثر في جاشت التييالد ِّ
 :(4ي قكؿ ونفسالس اؽ كفي 

ػػػػػا بػػػػػو  لػػػػػوةؾ  مػػػػػا استشػػػػػفى العميػػػػػل  لم 

ـ  ىػػػػػػػواؾ  وىػػػػػػػو عميػػػػػػػل   ا  يومػػػػػػػ    نسػػػػػػػي

   

                                                           

 (.685ديكاف ايف سكار يص (1)
 .119المرجع الساي   ص (2)
 .325المرجع نفسو  ص (3)
 .379المرجع نفسو  ص (4)
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 (عميػػأُ ي ككممػػة الييػػت  صػػدر نيا ػػة فػػي جػػاشت التػػي (العميػػأُ ي كممػػة فػػي الصػػدر عمػػى العجػػز فػػرد
 .الييت عجز آثر في جاشت التي

 :لزوـ ما ة يمـز -07
 عمػى  فصػاعداً  حرفػاً  الشػعر مػف الييػت ركؼ  قيأ في شعره الشاعر يمتـز أف" بو: دُ ص  ق   ُ ك 

كىػػك   (2ي"الشػػعررة األي ػػات ركؼ   قيػػأ الحػػركؼ أف تتسػػاكػ " بمعنػػى  (1ي"طاقتػػو كبحسػػب قكتػػو قػػدر
ػػ ُ  مػػا كىػػذا ( االلتػػزاـي عم ػػو كػػذلؾ  ُ م ػػط  ك ُ   المفظ ػػة الفنػػكف  مػػففػػفو   مػػف نكعػػاً  القصػػيدة عمػػى فيض 

 .السامع نفس في الفني التأ ير إلى ك عمد الجرس المكس قي 
 :(3يمثاطبًا أحبابو لدػ ايف سكار ك يرة  فمف ذلؾ قكلو الفف ىذا عمى ةُ م  كاألم ِّ 

 روحػػػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػػػتُّ إ لػػػػػػػػػػػػيكـ بوةئيػػػػػػػػػػػػا

 وبقػػػػػػػػػػا كـ سػػػػػػػػػػبب  لط ػػػػػػػػػػوؿ  بقائيػػػػػػػػػػػا  

   
يػػػػػػػػػػا ـ  مقام   وبكػػػػػػػػػػـ ي طيػػػػػػػػػػب  ليػػػػػػػػػػا دوا

ىا وعزائيػػػػػػػػػػػػاوتمػػػػػػػػػػػذُّ فػػػػػػػػػػػر      ػػػػػػػػػػػياد   س 

   
ػػػػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػػػػزُّ بػػػػػػػػػػػػذ ل  يا وخموليػػػػػػػػػػػػا  وب ك 

 وتنػػػػػػػػػػاؿ  غايػػػػػػػػػػة مجػػػػػػػػػػدىا وعتئيػػػػػػػػػػا  

   
 أحبػػػػػػػػػػػاب  قمبػػػػػػػػػػػي والػػػػػػػػػػػوداد  وسػػػػػػػػػػػيمة  

 بػػػػػػػػذلي بيػػػػػػػػا روحػػػػػػػػي إ لػػػػػػػػى إ دنائيػػػػػػػػا  

   
 حت ػػػػػػػاـ تػػػػػػػذكر  لػػػػػػػي كػػػػػػػ وس  وصػػػػػػػال ك ـ

 وسػػػػػػوا  مخصػػػػػػوص  بطيػػػػػػب  صػػػػػػفائيا  

   
 وغمطػػػػػػػػت  لػػػػػػػػيس سػػػػػػػػوا  مػػػػػػػػأخوذ ا إ ذا

كـ جمػػػػػػػػػػت      الػػػػػػػػػدُّجى بضػػػػػػػػػػيائياأنػػػػػػػػػوار 

   
ػػػػػػف  ليػػػػػػـ فػػػػػػي القمػػػػػػب  دار  إ قامػػػػػػة    يػػػػػػا م 

ـ  فػػػػػػػػػػػي إ جتئيػػػػػػػػػػػا    ة تطمػػػػػػػػػػػع  األيػػػػػػػػػػػا

   
ـ    تشػػػػػػػػػػػتاق ك ـ عينػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػي تمقػػػػػػػػػػػاك 

 فػػػػػػػي حػػػػػػػاؿ  يقظت يػػػػػػػا وفػػػػػػػي إ غفائيػػػػػػػا  

   
 ىػػػػػػػػػػػذ  مػػػػػػػػػػػوارد  فضػػػػػػػػػػػم ك ـ مبذولػػػػػػػػػػػة  

 جػػػػػػػػودوا عمػػػػػػػػي  بقطػػػػػػػػرة  مػػػػػػػػف مائيػػػػػػػػا  

   
  ـ الياش تكرار أف شؾ   كال يمـز  ال ما ايف سكار ـاالتز  - بالنظر لألي ات السابقة –حيث نالحع 

مػػػف  الشػػػاعربمػػػا ينتػػػاب  المتمقػػػي إشػػػعار -المكسػػػ قي الجػػػرس إلػػػى إضػػػافةً -األلػػػذ الممػػػدكدة  فيػػػد
 تيكح ييا النيمة الشج ة.   مشاعر دفينة

 
                                                           

 (.  517ايف أيي ا صبع  تحررر التحيير يص (1)
 (.1/262ايف األ ير  الم أ السائر يج (2)
 (.399ديكاف ايف سكار يص (3)
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 :ناقصالجناس ال
 كالييئػة النكع في الباقي اتفاؽ مع ايثر  عف المفظيف أحد حركؼ ف و نقصت ما" كىك:

 .(1ي"كالترتيب
 :(2يكمنو قكؿ ايف سكار

د    ل يمػػػػػػػػػي ب يجػػػػػػػػػراف  الكػػػػػػػػػرا شػػػػػػػػػاى 

د     ػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػاى  م  ا م  ر   يػػػػػػػػػػػػػا راق ػػػػػػػػػػػػػد 

   
(  باتفػػاؽ معظػػـ األحػػرؼ كالحركػػات  سػػاىدُ ( ك يشػػاىدُ جػػاش الجنػػاس النػػاقص فػػي لفظتػػي: يحيػػث 

 باست ناش حرفي الشيف كالسيف.
 :(3ياً أ ض كقكلو

ـ   ػػػػػػػػتميأة م بم ػػػػػػػػر  أىػػػػػػػػل  الشػػػػػػػػ   س 

ػػػػػػقامي    وم خب ػػػػػػر ىـ عػػػػػػف ل ػػػػػػوعتي وس 

   
ػػػقامي(  باتفػػػاؽفػػػي  ىنػػػا الجنػػػاس النػػػاقصف ػػػالمي( ك يسِّ معظػػػـ األحػػػرؼ كالحركػػػات   لفظتػػػي: يس 

 كالقاؼ كحركتيما  كذلؾ حركتي السيف. الالـباست ناش حرفي 
 :(4يمم   ميف أل  في كقكلو

ػػػػػػػو   ين  ػػػػػػػبُّ فػػػػػػػي ىػػػػػػػواؾ  م ع   فقػػػػػػػد  الص 

ػػػػػو  غيػػػػػر  دمػػػػػع  أ ضػػػػػحى    ين  ػػػػػ اد  م ع   الف 

   
ين و  في لفظتي: يكقد جاش الجناس ىنا  ين ػو    كيصكابو أك تفكيره ( بمعنىُمعِّ   منبعػوالتػي تعنػي  (م عِّ

 .ناقصكىك جناسو 
 :(5يمتيزاًل بالمحيكبة -اً أ ض– كقاؿ

ػػػػػػػػػبا ػػػػػػػػػكر  الص   طاف ػػػػػػػػػؾ س   مػػػػػػػػػاؿ  بأع 

ػػػػػػػػبا   ـ  الص   كال صػػػػػػػػف  يث نيػػػػػػػػو نسػػػػػػػػي

   
با " فيي سكار ايف جانس فقد با " ك   الص ِّ ـ    اً ناقص اً جناسالص   في تركو بما المطمكب المعنى لو فت
 ايف سكار. ينفس ة  شعر جعمو الذؼ المفع اشتراؾ ثالؿ مف المتمقي  نفس

  
                                                           

 (.2/492الدمشقي  عيد الرحمف  البالغة العر  ة يج(1) 
 (.509ديكاف ايف سكار يص (2)
 .471المرجع الساي   ص (3)
 .235المرجع نفسو  ص (4)
 .411المرجع نفسو  ص (5)
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 :(2يبمكة (1يايف السبعيني القصيدة التي أرسميا إلى كمنو كذلؾ قكلو في
ػػػػػػد    د   فاقػػػػػػت  شػػػػػػذا الن  ػػػػػػو  بػػػػػػالو   م فائ ح 

ػػػػػػي      ػػػػػػد   ل ش  ػػػػػػع  الن   ط   غػػػػػػدا فػػػػػػي الف ضػػػػػػل  م نق 

   
 نفػس فػي ىنا الجناس أ  ر استثداـ كقد ناقصًا  اً جناسالن ِّد ِّ " ك    الن د ِّ  " ييف ايف سكار جانس حيث

 اً جرسػػ الجنػػاس أعطػػى المفػػع  حيػػث اشػػتراؾ مػػف المنبع ػػة الشػػعررة المكسػػ قى ثػػالؿ مػػف المتمقػػي 
 .النص في لممعنى االلتفات في أ ره لو كاف اً مكس ق 

  : (3ييجانس في قكلو مثيرًا إ انا عف حالتو التي ُير ى ليا إذ  قكؿ كنجد ايف سكار
 
   

   
معي لػػػػػػػػػػػػػػػػيس ي رقػػػػػػػػػػػػػػػػى  مػػػػػػػػػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػػػػػػػػػد 

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى    وجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوني لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ي ر 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقما   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ذاب  س   ولج 

 ول قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  خفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ م حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   ؽ  األحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  يم   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

   
قى ك ي رقى" ييف في األي ات السابقة سكار ايف جانس  الداثم ػة المكس قى فيدت  اً ناقص اً جناس" ُير 

 رتأ  ػ التػي المفػع  فػي المشػتركة المنتقػاة األلفػاظ ثػالؿ مف اً مكس ق  اً جرس عطتأ  حيث كاضحة 
 عاني مف لكعة فراؽ األحب ة كمرارة فقدىـ   الذؼايف سكار  مع يتعاطذ كجعمتو المتمقي نفس في
 .ُمفصحًا عما  كايده مف معاناةأل ال  ستط ع كتمانيا تمؾ األي ات ـ  ظ  فن  

رحاني الداني ييف لفظي" شاعرناكرجانس  " جناسًا ناقصًا  كذلؾ في قصيدتو التي يثاطب فييا كر 
 :(4يمسامره بقكلو

ػػػػػػػػػازح  الػػػػػػػػػداني كر  الن  و  ح  ف ػػػػػػػػػ اد  ب ػػػػػػػػػذ   ر 

يحػػػػػػػػاني   وحػػػػػػػػي ور  ػػػػػػػػزؿ  ر  ـ  ي  كر ه  لػػػػػػػػ  فػػػػػػػػذ 

   
 

                                                           

عيد الح  يف إيراى ـ يف دمحم يف نصر يف سبعيف ا شييمي المرسي  الر قكطي  قطب الديف  أيك دمحم  ىك (1)
ق( مف زى اد الفالسفة  كمف القائميف يكحدة الكجكد  درس العر  ة  كايداب في األندلس  كانتقأ ٣٣١ -٣٣١ي

صكر الفمك ة  كشرح كتاب إدررس إلى سيتة  كحج  كاشتير أمره  كصنذ كتًبا منيا: الحركؼ الكضع ة في ال
عم و السالـ الذؼ كضعو في عمـ الحرؼ  ككتاب اليدك  ككتاب الميك  كلو رسائأ. لو مرردكف كأتباع  عرفكف 

 (.     434بالسبعين ة. ينظر  ديكاف ايف سكار يص
 (.435ديكاف ايف سكار يص (2)
 .439المرجع الساي   ص(3) 
 .240المرجع نفسو  ص (4)
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 :(1يملسو هيلع هللا ىلص دمحم و رسكؿ سيدنا في مدحكقكلو 
ػػػػػػػػػراىا ـ  مػػػػػػػػػف إ ل يػػػػػػػػػو س  يػػػػػػػػػا باسػػػػػػػػػ ن    غ 

ث  يػػػػػػػػػػا وجػػػػػػػػػػذب  ب ر اىػػػػػػػػػػا    ت  ػػػػػػػػػػف  عػػػػػػػػػػف ح 

   
ردا   ىا عيػػػػػػػػػػػوف  حمػػػػػػػػػػػزة  و  ػػػػػػػػػػػد  ـ  ع   ثػػػػػػػػػػػ

ا مػػػػػػاء   ة−ف يػػػػػػي تشػػػػػػفي   اىا −صػػػػػػد   صػػػػػػد 

   
األحػرؼ كالحركػات  باسػت ناش باتفػاؽ معظػـ "  ُير اىػا ك ُسػراىا" فقد كقع الجناس الناقص ييف لفظي

 .كالباش حرفي السيف
 :ثانيا : الموسيقى الخارجية

الكاقػع أف الػكزف كالقاف ػة "ك المعتمػد عمػى الػكزف كالقاف ػة   ىي الشكأ الثارجي لمقصػيدةك 
كمقكمػػًا أصػػ اًل مػػف مقكماتػػوِّ الفن ػػة التػػي تميػػزه    مػػ الف عنصػػرًا ميمػػًا مػػف عناصػػر الفػػف الشػػعرؼ 

  .(2ي"عم ا عداه مف فنكف القكؿ اأُلثرػ ك ثاصة فف الن ر
 :الوزف -0

  فمكػػأ شػػعرأل كزنػػو الثػػاص بػػو  شػػعرأل عنػػو يتثمػػى أؼُّ   عػػد الػػكزف تػػكأـ الشػػعر كالدًة  إذ ال
بػػو بحػػكر الشػػعر  كقػػد جػػاش فػػي المعجػػـ الكسػػ ط: الػػكزف: "مػػا ينػػت عم ػػو العػػرب أشػػعارىا  ك قصػػد

 .(3يالتي نظـ عمييا الشعراش شعرىـ"
لذلؾ يرػ بأف الشاعر ال ينط   ؛شكقي ضيذ إلى أف األكزاف كجدت مع الشعر ك شير"
نمػػا  ػػأتي بػػو مكزكنػػًا  ك ػػذلؾ  ػػأتي ليميػػي فينػػا غررػػزةً  شػػعره يميػػةأل  نشػػأت قيػػأ أف  أك فطػػرةً  عاد ػػة  كا 
 .(4ي"تنشأ الميات

الشاعر لمبحر الذؼ  صكغ ف و قصػيدتو  ال يتػأتى مػف قييػأ  ىذا كمف المعمـك أف اثت ار
 الصدفة  إنما  ككف مرجعو ألحد أمررف  ىما:

 األكؿ: ىك مطالعات الشاعر لما سبقو مف قصائد  كمدػ إعجابو يذلؾ.

                                                           

 (.514ايف سكار يص ديكاف (1)
 (.2/48مكافي  ع ماف  في نظررة األدب يج(2) 
 (.1030إيراى ـ  مصطفى  المعجـ الكس ط يص(3) 
 (.99صب   عمي  في النقد األديي يص(4) 
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كال اني: تالؤـ البحر مع اليرض مف جية  كمع حالة الشاعر النفس ة كما يررد رصده في إيداعو 
 .(1يمف جيةأل أثرػ 

كمف ىنا كاف اىتماـ ايف سكار بأكزاف قصائده اىتمامًا كييرًا  فشػاعرنا لػـ يثػالذ األكزاف 
معينػة  يػأ أتػت  ألغػراضأل  معينػةأل  العر  ة المعركفة  كقد نظـ في معظـ البحػكر  كلػـ يمتػـز بػأكزافأل 

 أكزاف قصائده مالئمًة لمحالة الشعكررة التي تكتنفو.
بأنػػو كػػاف مط معػػًا عمػػى عمػػـ العػػركض اط العػػًا كاسػػعًا  كالقػػارغ لػػديكاف ايػػف سػػكار   شػػعر 

 ُممم ًا يجكانبو كقضا اه.
عػدد  كنظرة إلى الجدكؿ التالي تظيػر نسػبة اسػتثداـ ايػف سػكار لمبحػكر  مػف ثػالؿ ي ػاف

ػػالقصػػائد كالمقطكعػػات التػػي نظميػػا عمػػى كػػأ بحػػر  كالتػػي يمػػ   كمقطكعػػة   قصػػيدةً ( 396)ىادُ د  ع 
 بحرًا  كذلؾ عمى النحك التالي:( 00)عمى  أتت مكزعةً 

 

 والمقطوعات عدد القصائد البحر مسمسل
 149 الكامأ 0
 88 الطكرأ 7
 61 البس ط 6
 43 الثفيذ 3
 27 الكافر 5
 13 المجتث 3
 34 السررع 6
 7 الرمأ 1
 6 المتقارب 9
 6 المنسرح 00
 11 الرجز 00
 20 مجزكش الكامأ 
 17 مثمع البس ط 
 9 الرجزمجزكش  

                                                           

 ( كما بعدىا.184ينظر  أن س  مكس قى الشعر يص(1) 
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 والمقطوعات عدد القصائد البحر مسمسل
 2 مجزكش الثفيذ 
 4 مجزكش الرمأ 
 396 المجموع 

       

استثدامًا عند ايف سػكار كػاف بحػر كمف ثالؿ الجدكؿ الساي  يتييف لنا أف أك ر البحكر 
الرجػز   ػـ  الكامأ  يم و الطكرأ   ـ البسػ ط   ػـ الثفيػذ   ػـ السػررع   ػـ الػكافر   ػـ المجتػث   ػـ

 الرمأ  كأقميا المتقارب كالمنسرح.

العر ػي الباليػة  مف بحكر الشعر عشر بحراً  قد نظـ شعره عمى أحد سكار   ك ذلؾ فإف ايف  
 المديد  كالمضارعي  ىي: شعررة بحكر ثمسةمف  تماماً  ستة عشر بحًرا  كأف مكس قا شعره ثمت

 كاليزج(. مقتضب ك المتدارؾكال
إال  لػػـ يػػنظـ ييػػا العػػربُ  فيػػي بحػػكرو " البحػػكر السػػابقة أف يثمػػك شػػعره مػػف  كلػػ س غرربػػاً 

   .(1ي"قم الً 
  إذ نظػـ مػف يػيف البحػكر التػي اسػتثدمياالكامػأ  لبحػر كاممػةً  أكلػى عنا ػةً  ايف سػكاركنالحع أف 

ـو غيػرُ   (497أصأ يمف  ( قصيدةً 149لكحده يف و  مقارنػًة مػع عػدد القصػائد التػي   سػيرأل  كىك كػ
 متساك ة. ينسبأل  لمتقارب كالمنسرحاستعمالو لبحرؼ ا  مع مالحظة نظميا عمى البحكر األثرػ 

لنيمػػػة بحػػػر يالكامػػػأ(  كىػػػك مػػػف البحػػػكر  ك ػػػذلؾ فػػػإف ايػػػف سػػػكار يػػػكلي عنا ػػػًة كاضػػػحةً 
ذا البحػر  ك شػتمأ ال ي ػرِّد ىػذا المق ػاس إال فػي ىػكاحػد  كىػك يمتفػاعمف(  ك" الصاف ة؛ كلو مق اسو 

 مقاي س ىي: ةِّ شطر الييت مف ىذا البحر عمى  ال   
 .(2ي"متفاعمف + متفاعمف + متفاعمف

 أن س   أتي في المرتبة ال ان ة حسػب نسػبة شػيكعوكىذا البحر كما  قكؿ الدكتكر إيراى ـ 
 .(3يفي األشعار العر  ة بعد بحر الطكرأ

                                                           

 (.192أن س  مكس قى الشعر يص(1) 
 .64المرجع الساي   ص(2) 
 . 64جع نفسو  صينظر  المر (3) 
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ـ  أولى ابف سوار اىتمامو الممحُو   لبحر الكامل في ديوانو عف باقي البحور األخرا ولكف ل 
نػػو ألنػو أجػػكد فػي الثيػر م  أك (1ي" صػم  لكػأ نػكعأل مػػف أنػكاع الشػعر"ر مػا كػاف ذلػؾ ألنػػو 

ينسػػػجـ مػػػع العاطفػػػة القك ػػػة النشػػػاط كالحركػػػة  سػػػكاش أكانػػػت فرحػػػًة قك ػػػة فػػػي ا نشػػػاش  أك لككنػػػو "
 .(2ياالىتزاز  أـ كانت حزنًا شديد الجمجمة"

عمى ذكؽ شاعرنا   كاضحةو  أف ميأ ايف سكار لمنظـ عمى بحر الكامأ ف و داللةو  كال شؾ
ككنو بحرًا  حمأ مف الثفة كا  قاع الجميأ ما  ككف كفػ اًل بػأف يجعػأ شػاعرنا يػنظـ عم ػو أغمػب 
مكضػػكعات شػػعره  فيػػك مػػف البحػػكر الصػػاف ة التػػي تحتػػكؼ عمػػى تفعيمػػةأل كاحػػدةأل تتكػػرر سػػت مػػراتأل 

 ثالؿ الييت.
 : (3يذلؾ قكلو في قصيدتو التي يثاطب فييا أحبابوكمف 

 مػػػػػا فػػػػػي اليػػػػػوا خطػػػػػر  ي يػػػػػاب  وي رى ػػػػػب  

ػػػػػػػػػػػعب     ػػػػػػػػػػػدُّ األص   إ ة  ولػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػو  األش 

   
م ػػػػػػػػػػػذُّ لػػػػػػػػػػػي  يحمػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػد   م ريػػػػػػػػػػػر ه  وي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػو ي سػػػػػػػػػػػػػػػػػت عذ ب      م كروى ػػػػػػػػػػػػػػػػػو  وع ذاب 

   
يػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػبوني راج  نػػػػػػػػػػػػػػػػػا ة ت حس   ا  أحباب 

فػػػػػػػػػػػوا أ   ػػػػػػػػػػػبوا ا  و خائفػػػػػػػػػػػأف  تعط   أف  ت  ض 

   
ـ   وا واىجػػػػػػػػروا م ضػػػػػػػػػناك  ػػػػػػػػد   جػػػػػػػػوروا وص 

ـ  وتجن بػػػػػػػػػػػػوا   ػػػػػػػػػػػػئت  ػػػػػػػػػػػػدوا مػػػػػػػػػػػػا ش   وتباع 

   
ـ   ك ػػػػػػػػػػػدود  ور  عػػػػػػػػػػػدؿ  مػػػػػػػػػػنكـ  وص   فػػػػػػػػػػالج 

ب     ـ  لػػػػػػػػػػػػػد    تقػػػػػػػػػػػػػرُّ ك صػػػػػػػػػػػػػل  وب عػػػػػػػػػػػػػد   و 

   
ػػػػػػػػب  كـ يػػػػػػػػت  ب ح  ػػػػػػػػذ  ف ن   سػػػػػػػػق   اخت يػػػػػػػػار  م 

ػػػػػػػػػػػػػو  وة أت طم ػػػػػػػػػػػػػب     ػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػت أ ل  ن   ع 

   
ػػػػػػػف يشػػػػػػػتيي  لػػػػػػػيس الم حػػػػػػػبُّ حقيقػػػػػػػة  م 

 يرتجػػػػػػػػػػػػي أو يرى ػػػػػػػػػػػػب   أو يشػػػػػػػػػػػػتكي أو  

   
 الحػػػػػػػػبُّ أ يسػػػػػػػػر ه  الممػػػػػػػػات  وكػػػػػػػػلُّ مػػػػػػػػف

ػػػػػػػػػػػػو  ي تذبػػػػػػػػػػػػذب      يرجػػػػػػػػػػػػو الحيػػػػػػػػػػػػاة  فدون 

   
 حسػػػػػػػػػػػػػب الم حػػػػػػػػػػػػػب   تمػػػػػػػػػػػػػذُّذ  ب رامػػػػػػػػػػػػػو

 مػػػػػػػف كػػػػػػػل   مػػػػػػػا ييػػػػػػػوا ومػػػػػػػا يتطم ػػػػػػػب    

   
ُـّ نسػػػػػػػػػػػيم يا ػػػػػػػػػػػة ة يشػػػػػػػػػػػ  خمػػػػػػػػػػػر  المحب 

ػػػػػػف  كػػػػػػاف  فػػػػػػي شػػػػػػيء  سػػػػػػواىا يرىػػػػػػب      م 

   
 

                                                           

 (.22عمي  أسعد  ا نساف كالتاررخ في شعر أيي تماـ يص(1) 
 (. 1/246المجدكب  عيد و  المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا يج(2) 
 (.282ديكاف ايف سكار يص (3)
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كال عجػػب أف  ػػأتي البحػػر الطكرػػأ بعػػد الكامػػأ شػػيكعًا لػػدػ ايػػف سػػكار فػػي ديكانػػو  حيػػث 
 . (1ي"إف العرب كانت تسمي البحر الطكرأ يالرككب(؛ لك رة ما كانكا يركيكنو في أشعارىـ" قاؿ 

 فػي سػ ما كال ألشػعارىـ  ميزاًنػا كرتثذكنػو  غيػره عمػى يؤ ركنػو القػدماش كػاف الػذؼ الػكزف  كىػك"
 .(2ي"الشأف الجميمة األغراض

بحكرأل شعررة نالػت حػ  الصػدارة لػدػ ايػف سػكار فػي ديكانػو  كبشكأأل عاـ نالحع أف أك ر  
 . (3ييالكامأ  كالطكرأ  كالبس ط(  كىي مف أك ر األكزاف شيكعًا في الشعر العر ي القد ـ

  ساير القدماش في نظمو عمى تمؾ البحكر. شاعرناك ذلؾ نجد 
ػػز عمػػى مجػػزكش الكامػػأ الػػذؼ نظػػـ عم ػػو كلػػـ  يفػػأ ايػػف سػػكار  البحػػكر المجػػزكشة  فقػػد رك 

عشػػررف قصػػيدًة  كمجػػزكش الرجػػز  الػػذؼ نظػػـ عم ػػو تسػػع قصػػائدأل   ػػـ الثفيػػذ فالرمػػأ  مػػع إغفالػػو 
 لبق ة البحكر المجزكشة  ك ذلؾ نرػ ايف سكار قد فتف بالبحكر الطكرمة.

ديكانػو  فيػك  سػتثدـ األكزاف الطكرمػة  عًة في قصػائد لقد أتت األكزاف لدػ ايف سكار منك  
 :(4يكمف ذلؾ قكلو مف بحر الطكرأ

 تػػػػػػػػػػدان ت  ديػػػػػػػػػػار  الظ ػػػػػػػػػػاعنيف فمرحبػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػا   ب   وأىػػػػػػػت  بمػػػػػػػا أولػػػػػػػى الز مػػػػػػػاف  ومػػػػػػػا ح 

   
م ت   ت  بيػػػػػػـ أ عيػػػػػػاد  أ نػػػػػػس  تصػػػػػػر   وعػػػػػػاد 

 وأ خصػػػػػػػػب  ريػػػػػػػػع  كػػػػػػػػاف بالب عػػػػػػػػد  مجػػػػػػػػدبا  

   
ت  ليػػػػػػػػاؿ  كػػػػػػػػف  قبػػػػػػػػل  غياىبػػػػػػػػ  ا  وضػػػػػػػػاء 

ػػػػػػػػػػػػىو ب     ـ  أ ب   سػػػػػػػػػػػػرور  كػػػػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػػػبمي 

   
 وأورؽ  غصػػػػػػػػف  الوصػػػػػػػػل  بعػػػػػػػػد ذبول ػػػػػػػػو  

ػػػػػبا   ػػػػػرب  حت ػػػػػى حكػػػػػى الص   ورؽ  زمػػػػػاف  الق 

   
ـ  العػػػػػػػػػػيش  مػػػػػػػػػػذىب  ا  أأحبابنػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػادرت 

ػػػػػػػػػذىبا   ـ   م  ـ   وال ػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػى أف غػػػػػػػػػدا لميػػػػػػػػػ

   
تبنػػػػػػػػػػػػػا بالبعػػػػػػػػػػػػػاد  زماننػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػا ع  ن   وك 

 الزمػػػػػػػػػػػػاف  وأعتبػػػػػػػػػػػػا ذكرنػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػرؼأف  

   
 المطايػػػػػػا وطػػػػػػػاؿ  مػػػػػػػافشػػػػػػكر ا ألخفػػػػػػػاؼ  

ػػػػػػػي ف  مػػػػػػػف الم سػػػػػػػرا فػػػػػػػأدنيف مطمبػػػػػػػا   م   د 

   

                                                           

 (.191أن س  مكس قى الشعر يص(1) 
 .177المرجع الساي   ص(2) 
 .64ينظر  المرجع نفسو  ص(3) 
 (.574ديكاف ايف سكار يص (4)
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لجػػأ ايػػف سػػكار السػػتعماؿ األكزاف القصػػيرة فػػي بعػػض قصػػائده  ككانػػت كسػػيمتو مػػف  كمػػا
إلػػى جانػػب التعييػػر عػػف مشػػاعره الحساسػػة المرىفػػة  كمػػف أم مػػة ذلػػؾ مقطكعتػػو التػػي   ذلػػؾ الينػػاش
  :  (1ي قكؿ فييا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو م  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ح  ف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمائ ل   وم ي   الش 

ف ػػػػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػػػػاروت باب ػػػػػػػػػػػػػػػل      فػػػػػػػػػػػػػػػي ط ر 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػذا ػػػػػػػػػػػػػػػػ    الع   نشػػػػػػػػػػػػػػػػواف مػػػػػػػػػػػػػػػػف خ 

ر ه حمائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل      ر  ل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ت  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ص   واص 

ػػػػػػػػػػػػػػػل     ػػػػػػػػػػػػػػػل  واص  ػػػػػػػػػػػػػػػرت  فيػػػػػػػػػػػػػػػو ك   وىج 

   
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا   وأطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  داع 

ؿ      وع صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت  أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواذ 

   
 .كىي مف مجزكش الكامأ

     
  

                                                           

 .(421صديكاف ايف سكار ي(1) 
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لى جانػب البحػكر السػابقة  ُ  عػف  ثارجػةأل  ةأل مكسػ ق    ايػف سػكار أللػكافأل  ثداـالحػع اسػتىذا كا 
 استثداـ ىػذه األلػكاف شاع  كقد (4يوالموشحات (3يواألزجاؿ (2يوالمواليا (1يكالدوييتأكزاف الثميأ  

 ممحكظ. بشكأأل  عند شعراش الصكف ة
 
 

                                                           

ك يت: مف فنكف الت نك ع في القكافي. كىك م أ ثكذ في األصأ عف الفرس. كاالسـ مركب مف لفظتيف(1)  « دك» الدُّ
كرتألذ مف أر عة أشطر مقف اة «. ذك الييتيف » العر  ة ف ككف المعنى « ييت» ك « ا ناف» الفارس ة كمعناىا

ُمف»بقاف ة كاحدة  كلو أكزاف ثاصة بو  أشيرىا  ُمف ُمت ف اعمف  فعكلف ف عِّ تيف  كقد تككف قاف ة « ف ع  رة مر  مكر 
الشطر ال الث مثالفة كىك قميأ. كلمدك يت الر اعي أنكاع مثتمفة األسماش ال تثرج عف كزنو الرئ س  منيا: 

دكؼ. ينظر  إ ميأ الرُّ اعي  الُمعر ج  كالرُّ اعي  الثالص  كالر اعي  الُمم ن ط   كالرُّ اعي  الُمر ف أ  كالرُّ اعي  الم ر 
أ في عمـ العركض كالقاف ة كفنكف الشعر يص  (.240 عقكب  المعجـ المفص 

المكال ا: مف فنكف الشعر الشعيي  مكلد  استحدث في العصر العباسي  كقيأ: إِّف  سيب  نشأتو أنو أباف نكبة (2) 
رشيد الشعراش مف ذكرىـ في أشعارىـ  فر تيـ جاررة ليـ ييذا الكزف يالمكال ا( تنيي مقاطعيا اليرامكة منع  ال

بقكليا ي ا مكال ا( أك ي ا مكال اه(. كقيأ سيب التسم ة مكاالة قكاف و بعضيا بعًضا  كىك مزرج مف الفصحى 
ينظر  إ ميأ  عقكب  المعجـ كالعام ة. كغالًبا ما ينظـ عمى كزف البحر البس ط  كألفاظو ساكنة األكاثر. 

أ في عمـ العركض كالقاف ة كفنكف الشعر يص  (.431المفص 
 قكؿ صفي الديف الحمي: إف الزجأ ىك لفع عاـ لنكع مف فنكف الشعر العامي كتندرج تحتو فنكف أثرؼ حسب (3) 

أيك الحسف مكضكعاتيا م أ: اليمي  المصرؼ الذؼ ىك زجأ يتضمف اليزؿ كالثالعة كاألحماض...  ينظر  
 (. 20األندلسي  المقتطذ مف أزاىر الطرؼ يص

المكشحات: ىي أنماط جديدة في الشعر العر ي  ك يرة الصنعة كالتزريف  كقد ايتدعيا أىأ األندلس متأ  ررف  (4)
بأغاني يالثككالررس(  كيالتركبادكر(  الذيف كانكا  طكفكف البالد  منشديف أناشيد الحماسة كاليراـ. كقد 

ى كُرزثرؼ كرُ  ه المرأة ييف كتفييا اشتقت التسم ة مف " الكشاح"  كىك نسيج عررض يكش  ع بالجكاىر  تشد  رص 
 كثاصرتييا. كرتألذ المكش  مف أقفاؿ كأي ات:

ُ ستيأ ييا المكش    كتتردد عددًا ككزنًا كقاف ًة بعد كأ ييت مف أي اتو.  -أقميا ا ناف-القفأ: ىك مجمكعة أجزاش-
 كالجزش في القفأ  سمىيغصنًا(.

ة تتردد في المكش  بعددىا ككزنيا دكف قافيتيا  كُردعى الجزش في الييت أقميا  ال -أما الييت: فيك مجمكعة أجزاش-
 (.423ص-422سمطًا. ينظر  أحمد الفاضأ  تاررخ كعصكر األدب العر ي يص
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 متفاكتة  كذلؾ حسب الجدكؿ التالي: كنرػ ايف سكار  ستعمأ تمؾ األلكاف في ديكانو ينسبأل 
 القصائدالمقطوعات و  عدد الموف  مسمسل

 163 الدك يت 0

 70 المكال ا 7

  8 المثمسات 6

 5 األزجاؿ 3

 2 المكشحات 5
      

اسػػتثدمو ايػػف سػػكار فػػي قصػػائده:  لػػكفأل  كمػػف ثػػالؿ الجػػدكؿ السػػاي  يتيػػيف لنػػا أف أك ػػر  
 الدك يت  يم و المكال ا   ـ المثمسات  كأقميا تأتي األزجاؿ كالمكشحات.

 :(1يلدػ ايف سكار  قكلو الدوييتفمف أم مة 
ػػػػػػػػػػػػد    ػػػػػػػػػػػػدُّ بعػػػػػػػػػػػػد  طػػػػػػػػػػػػوؿ  الص   زارت  وتص 

نػػػػػػػػػػػػد     ػػػػػػػػػػػػو   الر   ىيفػػػػػػػػػػػػاء  قوام يػػػػػػػػػػػػا كخ 

   
 أضػػػػػػػػحت  وو صػػػػػػػػال يا ل نػػػػػػػػا عػػػػػػػػف غم ػػػػػػػػ   

ه  وىجر ىػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػف قصػػػػػػػػػػد     ػػػػػػػػػػد  ص   ة ت ق 

   
 :(2يكقكلو

ػػػػػػير   ـ  الس   مػػػػػػا أطيػػػػػػب  فػػػػػػي الوصػػػػػػاؿ طعػػػػػػ

ـ  القمػػػػػػػر      ىػػػػػػػل يرقػػػػػػػد  مػػػػػػػف بػػػػػػػات  نػػػػػػػدي

   
ػػػػػػػػػوـ  عمػػػػػػػػػى ال ـ  أبػػػػػػػػػدوالن   ا  م حػػػػػػػػػب   حػػػػػػػػػرا

 إ ف كػػػػػػػػػػػاف يفػػػػػػػػػػػوز  طرف ػػػػػػػػػػػو  بػػػػػػػػػػػالن ظر    

   
 :(3يلد و قكلو الموالياكمف أم مة  

ػػػػن   الػػػػدُّجى بػػػػدر    لػػػػـ أ نػػػػس  إ ذ زار  فػػػػي ج 

ػػػػػر      ػػػػػرور  بب حسػػػػػانو إ لػػػػػى ف ك   ييػػػػػد  السُّ

   
 إ ذ قػػػػػػػاؿ إ ف زار  ليػػػػػػػل الوصػػػػػػػل بالقصػػػػػػػر  

 وصػػمت فػػي الميػػل مػػف جفنػػي ومػػف شػػعر    

   

                                                           

 (.610ديكاف ايف سكار يص (1)
 .630المرجع الساي   ص (2)
 .641المرجع نفسو  ص (3)
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 :(1يقكؿ ايف سكار المخم ساتكمف 
ػػػػػػػػػي والجنػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػو  التجن   م  ػػػػػػػػػ   ح   وم ع ش 

ر  القنػػػػػػػػا   ػػػػػػػػم  ه س  عػػػػػػػػاط    ق ػػػػػػػػد    ت يػػػػػػػػوا م 

   
نػػػػػػػػا ػػػػػػػػة  والج  ناي  نػػػػػػػػي الج  م ز م   جػػػػػػػػذةف  ي 

ػػػػػػػا انثنػػػػػػػى   ػػػػػػػو لم  ضػػػػػػػيب  ق وام  ػػػػػػػ   الق   ع ش 

   
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إ ذا رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ي عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ناظ   والظ ب 

   
م ػػػػػػػؾ  عمػػػػػػػى ق طػػػػػػػب  الجمػػػػػػػاؿ   ػػػػػػػدار هف   م 

ػػػػػػػػن    الػػػػػػػػدُّجى أقمػػػػػػػػار ه   ت و  فػػػػػػػػي ج  ػػػػػػػػد  س   ح 

   
ػػػػػػػػػب   ديػػػػػػػػػار ه ػػػػػػػػػ ُّ عمػػػػػػػػػى الم ح   داف  ت ش 

ػػػػػػػػػػػػػػذار ه   ه وع  ػػػػػػػػػػػػػػدُّ  ن شػػػػػػػػػػػػػػواف ي جمػػػػػػػػػػػػػػو خ 

   
د ر   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم واح    ي جت نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى و سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ا  و 

   
 :(2يلد و  قكلو األزجاؿكمف أم مة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر    ال صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  بالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  أثم 

 فمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو  

   
 وعميػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػارس  مػػػػػػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويج  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارو  

   
ػػػػػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػػػػػي غصػػػػػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػػػػػائس    أ    ق م 

 فػػػػػػػػػػػي نقػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػػػت غييػػػػػػػػػػػب  

   
 لمجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  والحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ةبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  

ب     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  م ش   بالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والن 

   
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالط رؼ المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس  

ـ  ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب    ويجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   
 :(3يقكلو  الموشحاتكمف 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ط معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؿ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب      وقام 

   
 وم قم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ  

ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   ف  الر   الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

   
ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ    وج 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب      وم ني 

   
 قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

ـ      مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

   
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد   وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر 

ـ      فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ل يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الب يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

   
 

                                                           

 (.216ديكاف ايف سكار يص (1)
 .294المرجع الساي   ص(2) 
 .188المرجع نفسو  ص (3)
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إف نظػػػـ ايػػػف سػػػكار لمفنػػػكف السػػػابقة يػػػدؿ كامػػػأ الداللػػػة عمػػػى ممكتػػػو ا يداع ػػػة فػػػي نظػػػـ 
يتجاكزىػػا ليػػنظـ عمػػى كػػأ لػػكفأل  عطػػي األذف جرسػػًا  يػػأبػػالبحكر الثميم ػػة   الشػػعر  فيػػك لػػـ  كتػػذِّ 

ؼ  عي ػر مػا يرتأ ػو كرناسػب مكضػكعو الػذك  تتػأ  ر لػو حزنػًا أك فرحػًا حسػب نيمتيػا مكس ق ًا جمػ اًل 
ف ػػو عػػف مشػػاعره الج  اشػػة؛ لػػذا فقػػد كف ػػ  ايػػف سػػكار فػػي اثت ػػار األكزاف المناسػػبة لمقػػاـ قصػػائده  

أـل مقاؿ.  فمكأ مقا
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 :القافية-7
فػػي أىميتيػػا عػػف الػػكزف  كمػػف النقػػاد القػػدماش الػػذيف أشػػاركا إلييػػا قدامػػة يػػف  القاف ػػةُ  أُّ قِّػػال ت  

 .(1يتعررفو لمشعر: "إنو قكؿ مكزكف مقف ى يدؿ عمى معنى" نجده  قكؿ فيحيث جعفر  
 تقفػػػك انيػػػأل: قػػػكـ كقػػػاؿ ييػػػت  كػػػأ أ ػػػر تقفػػػك انيػػػأل"؛ كػػػذلؾ سػػػميت القاف ػػػة أف العمػػػدة فػػػي جػػػاشك 

 .(2ي"تياأثكا
معينػػة  كقػػد  ىػػذا كتػػدؿ القاف ػػة عمػػى نيا ػػة الجممػػة المكسػػ ق ة  التػػي تحمػػأ شػػحنًة عاطف  ػػةً 

عر فيا البػاح كف تعررفػات عديػدة كمتنكعػة  منيػا أنيػا: "الكحػدة الصػكت  ة التػي ُتكػرر فػي آثػر كػأ 
لييا ُتنسب القصيدة كميا..."ييتأل مف القصيدة      ف قاؿ الم ة فالف م اًل.(3يكا 

كقد عر فيا إيراى ـ أن س بقكلو: "عدة أصكاتأل تتكرر فػي أكاثػر األسػطر  أك األي ػات مػف 
القصيدة  كتكررىا ىذا  ككف جزشًا ميمًا مف المكس قى الشعررة  فيي بم ابة الفكاصػأ المكسػ ق ة  
د يتكقػػع السػػامع ترددىػػا  ك سػػتمتع ييػػذا التػػردد الػػذؼ  طػػرؽ ايذاف فػػي فتػػراتأل زمن ػػةأل منتظمػػة  كبعػػ

أـل ثاص   سم ى الكزف"  .(4يعددأل معيفأل مف مقاطع ذات نظا
 عشػررفا نػيف ك عمػى  نظػـ حيػث  ديػكاف ايػف سػكار قصػائد فػي الػركؼ  حػركؼ تنكعت لقد

 :ايتي الجدكؿ حيايكض ِّ   العر ي المعجـ حركؼ مف حرفاً 
 عدد القصائد والمقطوعات حرؼ الرو   مسمسل

  101 الراش  0

  81 الالـ  7

  60 النكف  6

   58 الداؿ  3

                                                           

 (.17ايف جعفر  قدامة  نقد الشعر يص(1) 
 (.1/154القيركاني  العمدة في محاسف الشعر ك آدابو ك نقده يج(2) 
 (.284عيد  رجاش  الشعر كالنيـ  دراسة في مكس قى الشعر يص(3) 
 (.246أن س  مكس قى الشعر يص(4) 
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 عدد القصائد والمقطوعات حرؼ الرو   مسمسل
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كمف ثالؿ الجدكؿ الساي  يتييف لنػا أف أك ػر حػرؼ ركؼأل اسػتثدامًا عنػد ايػف سػكار كػاف 
حرؼ الراش  يم و حرؼ الالـ   ـ النػكف   ػـ الػداؿ فالبػاش ينسػبأل متقار ػة   ػـ المػ ـ  فالقػاؼ ينسػبأل 

 متفاكتة   ـ باقي حركؼ الركؼ ينسبأل  سيرة.
ـ  حظي حرؼ الراء بنصيب األسد مجيئا  في قوافي قصائد ابف سوار في ديوانو    ولكف ل 

قيػػأ ا جابػػة عمػػى ذلػػؾ  اليػػد  مػػف القػػكؿ بػػأف مكسػػ قى القاف ػػة تتجمػػى فػػي حػػرؼ الػػركؼ 
ـ مكضكعيا الذؼ قيمت تالئ أكضاعًا مكس ق ةً  -عند ايف سكار -كحركتو  فنجد لبعض الحركؼ 

 ف و.
ايػػف سػػكار كة  كقػػد اثتػػاره متكسػػطة يػػيف الشػػدة كالرثػػاالمجيػػكرة ال صػػكتو مػػف األصػػكات (الراشػيفػػ
 ..الكصذ كاليزؿ. ة  كبعضثاص   الئـ مكضكعات كالمدح ل

 :(1يففي المدح نراه م اًل  قكؿ مثاطبًا أحيتو
ػػػػػػػػػتنق ذ  األسػػػػػػػػػرا  ـ  ي سػػػػػػػػػر  في س   نسػػػػػػػػػيم ك 

ـ يجػػػػػػػػر     ك  كػػػػػػػػر  ب  األجػػػػػػػػراوذ   فيسػػػػػػػػت وج 

   
تػػػػػػػػػػػول ك ـ يحيػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػعيد ق   وخال ػػػػػػػػػػػدا   ا  وم 

ػػػػػػػر ا   ػػػػػػب   يسػػػػػػت عب د  الح  ـ فػػػػػػي الح  ك  ػػػػػػد   وعب 

   
و ـ ة يمم ػػػػػػػػػؾ  العقػػػػػػػػػل  وصػػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػون ك   ومج 

ىرا   ـ  الػػػػػػػد  ػػػػػػػت خد  ـ يسػػػػػػػمو فيس   وم حبػػػػػػػوب ك 

   
ـ ػػػػػػػػوار ك  ؿ  فػػػػػػػػي ج  ػػػػػػػػكاف  قمبػػػػػػػػي نػػػػػػػػاز   أس 

ػػػػػػرا   ػػػػػػـ فخ  م يف  ب ي   وحسػػػػػػب  نزيػػػػػػل  األكػػػػػػر 

   
 :(2يفي شباب يمعيكف بالطابةأما في الكصذ ف قكؿ 

ػػػػػػػػػػػػػدور  وغصػػػػػػػػػػػػػوف  قػػػػػػػػػػػػػد أثمػػػػػػػػػػػػػرت  ب ب 

سػػػػػػػػن يا األبصػػػػػػػػػار      شخصػػػػػػػػت  نحػػػػػػػػو  ح 

   
ا ب طابػػػػػػػػػػة  ط ي بػػػػػػػػػػت  مػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػو   قػػػػػػػػػػد ترام 

ىػػػػػػػػػػػػػا األحػػػػػػػػػػػػػرار   ا  ىػػػػػػػػػػػػػـ نفوسػػػػػػػػػػػػػ   دُّ  تو 

   
 فحكػػػػػػػػػػػػػت  بيػػػػػػػػػػػػػن يـ ب  يػػػػػػػػػػػػػر  اشػػػػػػػػػػػػػت باه  

ت مػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػو األقمػػػػػػػػػػػػػار   ا  كوكبػػػػػػػػػػػػػ    تر 

   
مػػػػػػػػػػػوب    ب أيػػػػػػػػػػػد وحكاىػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػض  الق 

ـ  وا  ف  كػػػػػػػاف فيػػػػػػػو بالشػػػػػػػوؽ نػػػػػػػار     ػػػػػػػ  ى 

   
 :(3يفي محيكبو كفي اليزؿ نراه  قكؿ

 شػػػػػػػبيي ؾ  بػػػػػػػػدر  فػػػػػػػػي السػػػػػػػػماء  محمُّػػػػػػػػو  

 وكنػػػػػػػت  إ ذا مػػػػػػػا غبػػػػػػػت   نػػػػػػػس  بالبػػػػػػػدر    

   
                                                           

 (.352ديكاف ايف سكار يص (1)
 .533اي   صالمرجع الس (2)
 .692المرجع نفسو  ص(3) 
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 فقػػػػػػػد حجػػػػػػػب  البػػػػػػػدر  المنيػػػػػػػر  سػػػػػػػحاب و  

ـ  أيضػػػػػ    مػػػػػع الػػػػػػدىر   ا  فجػػػػػار  عمػػػػػي  ال ػػػػػي

   
كمكاطف   أنو ارتبط لدػ ايف سكار بمكاضع العتاب الركؼ يالالـ( فنالحعأما عف حرؼ 
أـل   الحزف ك ث الشككػ  تجػاه األحب ػة كصػدكدىـ أك حتػى فػراقيـ   كالتعيير عما يثتمج القمب مف أل

 :(1يمعاتبًا محيكبو كمف شكاىد ذلؾ م اًل قكلو
ػػػػػػػػػػل    يػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػاجر  ولػػػػػػػػػػو خيػػػػػػػػػػاؿ  واص 

 أتػػػػػػراؾ تسػػػػػػمع بعػػػػػػض مػػػػػػا أ نػػػػػػا قائ ػػػػػػل    

   
تيمػػػػػػا كػػػػػػاف ذنبػػػػػػي حػػػػػػيف   ػػػػػػت  مػػػػػػود  ن   خ 

ؾ  قاتػػػػػػػػػػػل   ا  وىجرت نػػػػػػػػػػػي ظممػػػػػػػػػػػ    وىجػػػػػػػػػػػر 

   
ػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػارد   نػػػػػػػػػػػي وظ مم   أصػػػػػػػػػػػبحت  ت ظمم 

ؾ مائػػػػػػػػل      وتميػػػػػػػل عػػػػػػػػف وصػػػػػػػمي وقػػػػػػػػدُّ

   
 وأراؾ  م قتػػػػػػػػػػػػػػػػػرب  الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػاف وييننػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػل     ػػػػػػػػاؾ يػػػػػػػػا أمػػػػػػػػل  النُّفػػػػػػػػوس  م راح   بجف 

   
نػػػػػ ؾ فػػػػػي غ   ى  أصػػػػػبحت  مػػػػػف ذىبػػػػػي  خػػػػػد  

ـ  عػػػػػػػػػذارؾ سػػػػػػػػػائ ل     ػػػػػػػػػواه فم ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػا س   عم 

   
 حب  ػػػػػػػػػػؾ فيػػػػػػػػػػو طرف ػػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػػاظر  ديػػػػػػػػػػواف  

ػػػػػػػل     ػػػػػػػقمي حاص  ػػػػػػػبر  مصػػػػػػػروؼ  وس   والص 

   
ـ  موق ػػػػػػػػػػػػػػع   ؾ  بػػػػػػػػػػػػػػال را  وعػػػػػػػػػػػػػػذار  خػػػػػػػػػػػػػػد  

ؾ عامػػػػػػػػػػػل      وى ػػػػػػػػػػػواؾ م سػػػػػػػػػػػت وؼ  وقػػػػػػػػػػػد 

   
ه ػػػػػػػػػبا نػػػػػػػػػار  الجمػػػػػػػػػاؿ  بخػػػػػػػػػد   أذكػػػػػػػػػى الص  

ػػػػػػػػػػػػو ذابػػػػػػػػػػػػل     ي   فمػػػػػػػػػػػػذاؾ نػػػػػػػػػػػػرجس  ناطر 

   
 : (2يكذلؾ قكلو

ف  الػػػػػػػػػذ  منػػػػػػػػػذ  ول ػػػػػػػػػى  أيُّيػػػػػػػػػا الظػػػػػػػػػاع 

 القمػػػػػػػػب  ول ػػػػػػػػىألميػػػػػػػػر  األسػػػػػػػػى عمػػػػػػػػى   

   
ػػػػػػػػػػري   األرواح  بعػػػػػػػػػػدؾ  بػػػػػػػػػػاألف ػػػػػػػػػػف  ي   م 

قػػػػػػػػػائ   فضػػػػػػػػػت   ػػػػػػػػػع  الر  ـ  يػػػػػػػػػا م وس   غػػػػػػػػػا

   
 : (3يوشاؾأل قم ة حظ   قكلوك 

ب  ػػػػػػػو ر  حظ ػػػػػػػو فػػػػػػػي ح  ػػػػػػػف كػػػػػػػاف يشػػػػػػػك   م 

ظ ػػػػػػػػػػػػػي ة يػػػػػػػػػػػػػزاؿ  قمػػػػػػػػػػػػػيت ا  يومػػػػػػػػػػػػػ    فح 

   
ػػػػػػػر ا بعػػػػػػػد  الع مػػػػػػػى  أضػػػػػػػحى رقيبػػػػػػػي م بص 

ػػػػػػػذوة    وغػػػػػػػدا الرسػػػػػػػوؿ  إ لػػػػػػػى الحبيػػػػػػػب  ع 

   
تػػػػػػي وأسػػػػػػاء   ف   بػػػػػػي أىػػػػػػل  التُّقػػػػػػى مػػػػػػع  ع 

 ومػػػػػػػػػػا وجػػػػػػػػػػدوا إ ل ػػػػػػػػػػي  سػػػػػػػػػػبيت ظ نػػػػػػػػػػا    

   
فمػػػػػػػػػة   ـ  لػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف غ  ػػػػػػػػػو ا  واسػػػػػػػػػتيق   الن 

ػػػػػػػػػػػػػدا دار  الحبيػػػػػػػػػػػػػب  طػػػػػػػػػػػػػويت    ورأا م 

   
ػػػػػػػػػػر  العػػػػػػػػػػو اد  لػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػػرة    وتنم 

 وغػػػػػػػػػدا الم سػػػػػػػػػام    بالو صػػػػػػػػػاؿ  ب خػػػػػػػػػيت  

   
                                                           

 (.697ديكاف ايف سكار يص(1) 
 .451المرجع الساي   ص (2)
 .275المرجع نفسو  ص (3)
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م نػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػد  الظ بػػػػػػػػػػي  ال ريػػػػػػػػػػر  وم   واستأس 

ػػػػػػػػػػػػف ة يػػػػػػػػػػػػزاؿ  ل عا   صػػػػػػػػػػػػوةم  ػػػػػػػػػػػػقيو و   ش 

   
 فأنػػػػػػػػػػا الم خػػػػػػػػػػال    والم كػػػػػػػػػػذ ب  والػػػػػػػػػػذ 

ػػػػػػػػػػػػو  مبػػػػػػػػػػػػذوة   رض   أضػػػػػػػػػػػػحى ل ك ػػػػػػػػػػػػل   ع 

   
ػزًا كلكف ر ما يثتمذ األمر بعض الشػيش حينمػا  كػكف ايػف سػكار  لػو حدي ػُمرك  و حػكؿ تيز 

(  فمػػػف ذلػػػؾ قكلػػػو متيػػػػز اًل النػػػكف كالػػػداؿيفنجػػػده ينتقػػػي لػػػػذلؾ حرفػػػي   كصػػػفو لمػػػا يػػػراهك  باألحب ػػػة
 : (1يبمحيكبو

فػػػػػػػػوف   ػػػػػػػحر  الج  يـ ب س  ػػػػػػػ   الػػػػػػػر    يػػػػػػػا فاض 

ػػػػػػػػػػػد   ىيػػػػػػػػػػػ   ال  صػػػػػػػػػػػوف     ػػػػػػػػػػػت  بالق   وم خج 

   
فػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػو  ي حمػػػػػػػػػػو م ريػػػػػػػػػػر  الج   وم 

نػػػػػػػػػػػػوف     ػػػػػػػػػػػػب  الم  ي  ػػػػػػػػػػػػبُّ ر   ويسػػػػػػػػػػػػت م ذُّ الص 

   
ػػػػػػػػزؿ   ػػػػػػػػعد  الػػػػػػػػذ  لػػػػػػػػـ ي   يػػػػػػػػا قمػػػػػػػػر  الس 

جػػػػػػػوف     ػػػػػػػعر ه فػػػػػػػي د   يبػػػػػػػدو ل نػػػػػػػا مػػػػػػػف ش 

   
تي ؿ  فػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػمو  ػػػػػػػػػػػػع  العػػػػػػػػػػػػاذ   ةي طم 

ػػػػػػػػػػػػػػػمواني  مػػػػػػػػػػػػػػػاة يكػػػػػػػػػػػػػػػوف  فػػػػػػػػػػػػػػػب ف      س 

   
ػػػػػػػئت  فػػػػػػػب ن ي امػػػػػػػر     ػػػػػػػف  كيػػػػػػػ   مػػػػػػػا ش   ك 

 تػػػػػػػػػتؼ  نفسػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػواه ييػػػػػػػػػوف    

   
 :(2يكذلؾ قكلو

ـ  غصػػػػػػف  مػػػػػػف البػػػػػػاف  مائ ػػػػػػد   ؾ  أ  أ قػػػػػػدُّ

ػػػػػػػػد     ـ  سػػػػػػػػي   لػػػػػػػػو السػػػػػػػػي   حاس  ف ػػػػػػػػؾ  أ  وطر 

   
ػػػػػػػقيف ب صػػػػػػػورة   ػػػػػػػمب ت  قمػػػػػػػوب  العاش   س 

 ل يػػػػا البػػػػدر  فػػػػي نصػػػػ   مػػػػف الشػػػػير  سػػػػاجد    

   
 :(3يالكصذ نجده  قكؿفي ك 

ػػػػػػػػ   غػػػػػػػػنج  الم ػػػػػػػػواح   قػػػػػػػػد غػػػػػػػػدا  ومعش 

ه ا س  الن ضػػػػػػػػػػير  م جع ػػػػػػػػػػدا    فػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػد  

   
ػػػػػػػي  قيػػػػػػػوة   ينػػػػػػػاه كاس   لػػػػػػػو لػػػػػػػـ تكػػػػػػػف ع 

دا   تػػػػػػػػور  ػػػػػػػػيا م   مػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف صػػػػػػػػفو  بياض 

   
 :(4ياً في مم  أل يي ُع ينفسج كذلؾ قكلو
ػػػػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػػػػجوم  س  ػػػػػػػػػػػػات  بػػػػػػػػػػػػاع  بنف  ن  ج  د  الو   ا  ر 

ػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػل  أف     اف   م  ػػػػػػػػػػػج  الخػػػػػػػػػػػد  س   ي ت ن ف 

   
ػػػػػػػػػػف العجائػػػػػػػػػػب  أف رأيػػػػػػػػػػت  بنفسػػػػػػػػػػجا    وم 

م ػػػػػػػػػو قضػػػػػػػػػيب  البػػػػػػػػػاف     م   قػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػاء  يح 

   
إلػػػى  نظػػـ ايػػف سػػػكار قصػػائده عمػػى حػػػركؼ ركؼأل أثػػرػ أتػػت األغػػػراض  ىػػذا با ضػػافةِّ 

 مكزعًة عمييا ينسبأل متفاكتة.
 

                                                           

 (.465ديكاف ايف سكار يص (1)
 .438المرجع الساي   ص (2)
 .563المرجع نفسو  ص (3)
 .199المرجع نفسو  ص(4) 
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 كانفعاالتػػو التمقائ ػػة  ككزنيػػا  القصػػيدة  يجػػك مرتبطػػاً  لقافيتػػو ايػػف سػػكار اثت ػػار لقػػد كػػاف
 يتكافػ    كىػذالمسػمع منفػرةأل  غم ظػةأل أك  قك ػة  مستحبةأل  ركؼأل  أحرؼ ذات ي  قكاف أشعاره في فنرػ م الً 

 مػع تنسػجـ التػي الصػكر كاألثيمػة إيػداع عمػى الشػعررة كقدرتو ايف سكار  نفس ة مع كييرأل  حدأل  إلى
 مػا يػيف مطمقػةأل  التنك ع في قكافييػاقصائد ايف سكار نجد  نطالع فحينما غيره  مف أك ر ما مكضكعأل 
   األمر الذؼ  عكس لنا نفس ة ايف سكار.(1يكمقيدة

 :(2يلد و قكلو القافية المقيدةكمف أم مة  
ػػػػػػػػػػػير  أيُّيػػػػػػػػػػػا الم عتػػػػػػػػػػػاض  بػػػػػػػػػػػالنوـ  الس 

ػػػػػػػػػر      ذاىػػػػػػػػػت  يسػػػػػػػػػب   فػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػر  الف ك 

   
ـ  األمػػػػػػػػػػػػػػػػر  إ لػػػػػػػػػػػػػػػػى مال ك ػػػػػػػػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػػػػػػػػم    س 

 واصػػػػػػػػػط ب ر  فالصػػػػػػػػػبر  ع قبػػػػػػػػػاه  الظ فػػػػػػػػػر    

   
 مػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػرج   ا  ة تكػػػػػػػػػػػػػػػون ف   يسػػػػػػػػػػػػػػػ

ي ر     ـ  تػػػػػػػػػػػػػػأتي بػػػػػػػػػػػػػػال   ػػػػػػػػػػػػػػي  األ  يػػػػػػػػػػػػػػا  في 

   
ػػػػػػػػػػفا ث  فػػػػػػػػػػي وقػػػػػػػػػػت  الص  ػػػػػػػػػػد   كػػػػػػػػػػدر  ي ح 

ػػػػػػػػػدر   ا  وصػػػػػػػػػف   ث  فػػػػػػػػػي وقػػػػػػػػػت  الك   يحػػػػػػػػػد 

   
 وا  ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػر  دىػػػػػػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػػػػػػر ة  

 سػػػػػػػػػاء أىميػػػػػػػػػو وميمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػاء  سػػػػػػػػػر    

   
ال  : قػػكؿككػػأف لسػػاف حػػاؿ ايػػف سػػكار مػػف تكظ فػػو القاف ػػة المقي ػػدة فػػي قصػػيدتو السػػابقة 

  كال شمجاؿ لمحيرة أييا الممتذ بييـك اليمكـ  الييكـ ال تدـك  فم س بعػد الكػدر إال مجػيش الصػفا
 الحع المتمقي تسارع نيـ األي ات تسارعًا قصده ايف سكار؛  ك ذلؾ .كرثاش يكجد شدة يدكف راحةأل 

السػػاي   كىػػك مػػا رسػػالًة مفادىػػا  - ثاصػػةً  –   كالمقصػػكد مػػف كالمػػو- عامػػةً  -ليكصػػأ لممتمقػػي
 دلت عم و القاف ة المقي دة.

ة القافية كمف أم مة   :(3يقكلو لدػ ايف سكار المطمق 
ـ  م عنبػػػػػػػػػػػػرا  أرج  ي فػػػػػػػػػػػػوح  مػػػػػػػػػػػػع الن سػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػر   الجيػػػػػػػوب  م عب  ػػػػػػػرا    فيػػػػػػػروح  عػػػػػػػف س 

   
ػػػػػػر   الم مػػػػػػى ؽ  فيػػػػػػو مػػػػػػف س  ػػػػػػر  مػػػػػػيض  ب   وو 

ػػػػػػػػػرا    لو القمػػػػػػػػػوب  إ ذا س  ػػػػػػػػػرُّ نػػػػػػػػػى  ت س   مع 

   

                                                           

ي  ال تِّي  ككف ُحُركؼ (1) 
ه القاف ة المطمقة: ىِّ مى ى ذِّ تس  د ػ ُحُركؼ ال عم ة ك  ركريا متحركًا تكلدت مف مد حركتيا إِّح 

ين ئِّذأل ُمق   ت حِّ ك  اكِّنًا ف  ككف الص  ؽ  أما القاف ة المقيدة: ف يِّي  ال تِّي  ككف ركريا س  ط ال   ُحُركؼ ا  ِّ
ين ئِّذأل ي دًا ال ُحُركؼ حِّ

ارِّرًا. ينظر  القاضي نكرؼ  ج ُيكًسا ال  ُمطمًقا ج   (.3/39امع العمـك في اصطالحات الفنكف يجم ح 
 (.277ديكاف ايف سكار يص (2)
 .212المرجع الساي   ص (3)
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ػػػػػػػػػػػػن ا تباشػػػػػػػػػػػػير   ػػػػػػػػػػػػباح  إ ذا بػػػػػػػػػػػػداوس   الص 

ب  ػػػػػػػرا   ػػػػػػػباح  م خ  ر  الص   ػػػػػػػدو عػػػػػػػف  ال  ػػػػػػػر   ي  

   
ني الػػػػػػػػػػػػذ وائب  طول ػػػػػػػػػػػػو ك ر  ػػػػػػػػػػػػذ   والم يػػػػػػػػػػػػل  ي 

ػػػػػػػػػػػػيرا   ه فيم ػػػػػػػػػػػػذُّ لػػػػػػػػػػػػي أف  أس  ػػػػػػػػػػػػواد   وس 

   
ػػػػػػف  جيػػػػػػر ة  اؿ وض  ي بػػػػػػد  لػػػػػػي محاس   والػػػػػػر 

نيػػػػػػػػػػػػػػػع     را واد  الم  ػػػػػػػػػػػػػػػو   إ ذا أنػػػػػػػػػػػػػػػار  م ن 

   
ػػػػػػػػػػػذار ا أخضػػػػػػػػػػػر ا  وا س  يجمػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػي ع 

ػػػػػػػػػػػػػدا  أوراق ػػػػػػػػػػػػػو    رد  خ   أحمػػػػػػػػػػػػػرا والػػػػػػػػػػػػػو 

   
ػػػػػػػػدود  م وائسػػػػػػػػوال ػػػػػػػػ   لػػػػػػػػي الق   ا  بػػػػػػػػاف  ي عط 

ػػػػػػػػػػرا   ت حض  صػػػػػػػػػػان و فػػػػػػػػػػأرا لػػػػػػػػػػو م س   أغ 

   
ػػػػػػػػػذا   ني ش  ػػػػػػػػػق  ش  ػػػػػػػػػحار  ت ن  ػػػػػػػػػيم ة  األس   ون س 

نػػػػػػػػو م ع ط ػػػػػػػػرا    مػػػػػػػػا إف يػػػػػػػػزاؿ  الكػػػػػػػػوف  م 

   
ػػ  ىػػذا التعييػػر لد ػػو  كاضػػ و  مػػف األي ػػات السػػابقة تعييػػر ايػػف سػػكار عػػف فرحتػػو كسػػركره  كقػػد عم 

اعتمػػاده عمػػى القاف ػػة المطمقػػة  التػػي تػػكحي لممتمقػػي بمػػدػ السػػعادة اليػػامرة التػػي تنتػػاب ايػػف سػػكار 
مف تين ػو بمعان ػو التػي اثتارىػا لقصػيدتو  إضػافًة إلػى عػذب الػنيـ كاأللحػاف  كالتػي أحد تػو ألػذ 

 طالؽ بشكأأل ممحكظ. ا 
–   كحتػػػى ألػػػذ ا طػػػالؽ السػػػابقة - عمكمػػػاً  –كلػػػ س شػػػرطًا أف تػػػأتي القاف ػػػة المطمقػػػة 

ايف سػػكار مػػ اًل فػػي مكضػػعأل آثػػر مػػف ديكانػػو عػػف السػػركر كالسػػعادة دائمػػًا  فػػ معي ػػرةً  - ثصكصػػاً 
 :(1ييكظ فيا لمتعيير عف مدػ حزنو كقمة شجكنو  كمف ذلؾ قكلو

م مػػػػػػػت  مػػػػػػػا أبكػػػػػػػى  فػػػػػػػوف  وأسػػػػػػػيراأ ع   الج 

ط ػػػػػػػػػا أحمػػػػػػػػػرا    بػػػػػػػػػرؽ  أعػػػػػػػػػار  األفػػػػػػػػػ   م ر 

   
ػػػػػػػيوف و ـ  س  ػػػػػػػ  ـ  عمػػػػػػػى الش   باتػػػػػػػت  ت شػػػػػػػا

ػػػػػػػرا    ػػػػػػػزُّ عمػػػػػػػى الك   فم ك ػػػػػػػف  مػػػػػػػا بات ػػػػػػػت  تي 

   
ػػػػػػػػػػو يب   أم سػػػػػػػػػػام ر  والع ػػػػػػػػػػيش  يػػػػػػػػػػنف    ط 

ػػػػػػػرا   ػػػػػػػيس  تػػػػػػػنف    فػػػػػػػي الب   وم سػػػػػػػاي ر  والع 

   
ؽ   ػػػػػػػػػػػذر ا إ ليػػػػػػػػػػػؾ  فمػػػػػػػػػػػيس  أوؿ  بػػػػػػػػػػػار   ع 

ػػػػػػػػرا ا  أمسػػػػػػػػى لػػػػػػػػو جفنػػػػػػػػي سػػػػػػػػحاب    م مط 
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ىػذا كباسػػتقراش القػػكافي الػكاردة فػػي قصػػائد ديػكاف ايػػف سػػكار  يتضػ  لمباحػػث غمبػػة القاف ػػة 
 المطمقة عمى القاف ة المقي دة  كىك ما يكضحو الجدكؿ التالي:

 

 حركة الرو   القوافي

 إجمالي عدد مطالع القصائد السكوف  الفتحة الضمة الكسرة

 30 30 - - - القافية المقيدة

 503 - 000 015 770 القافية المطمقة

 533 المجموع 
 

إذ إف  حركة الكسر تم أ الجانب األكير مف مجمكع حركات ركر يػا  حيػث يمػ  عػدد ترددىػا عمػى 
 ( مطمع قصيدة  كىي نسبةو 546( مرة  مف إجمالي ي220صعيد مطالع قصائد ديكاف ايف سكاري

 غير بس طة  حيث تقارب ال مث مف إجمالي مطالع قصائد الديكاف.
(   ػـ تمييػا الفتحػػة التػي كرد عػػدد مػرات ذكرىػػا 185تمييػا الضػمة حيػػث يمػ  عػػدد مػرات كركدىػػاي 

 ( مرة.101في مطالع قصائد ايف سكاري
( مػرة  ممػا 40أما عف القاف ػة المقيػدة  فقػد يمػ  عػدد ترددىػا فػي مطػالع قصػائد الػديكاف ي

 عمى تمؾ ا  قاعات بصفةأل ثاصة  كعمى المكس قى الثارج ة بصفةأل عام ة. كييرو  لو أ رو  كاف
سػػالمتيا مػػف  يتضػػ  لمباحػػث باسػػتقراش القػػكافي الػػكاردة فػػي قصػػائد ديػػكاف ايػػف سػػكاركمػػا 

عػر ج الباحػث  األمػر الػذؼتجاكز ايف سكار ذلؾ مف ثالؿ إيراده لزـك ما ال يمػـز   حيثالعيكب  
ايػف سػكار فػي القصػيدة التػي ير ػي فييػا  قػكؿ ي و سابقًا  كمف ذلؾ عمى سػييأ الم ػاؿعم و في حد

 :(1يشيثو الحرررؼ 
لػػػػػػػػػػػو  جميػػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػػب  كمػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػاء  اا  ط   خ 

م ػػػػػػػػػت  لديػػػػػػػػػو بصػػػػػػػػػائر  وعقػػػػػػػػػوؿ      ذ ى 

   
ػػػػػػف ت  ليػػػػػػا شػػػػػػمس  الضػػػػػػحى س   وم صػػػػػػيبة  ك 

مػػػػػػػػػات أفػػػػػػػػػوؿ      وىفػػػػػػػػػا ببػػػػػػػػػدر  الم كر 
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ػػػػػػرا  ػػػػػػمت  ع   اؿ وكبػػػػػػا ز نػػػػػػاد  المجػػػػػػد  وانفص 

 عميػػػػػػػاء  واغتػػػػػػػػاؿ  الفضػػػػػػػائل  غػػػػػػػػوؿ    

   
ت   ػػػػػػػػػػػب ل  المعػػػػػػػػػػػار ؼ  واغتػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػرت  س   وتن ك 

 غفػػػػػػػػػت  وأقفػػػػػػػػػر  ريع يػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػأىوؿ    

   
عذكبػػػة  التػػػـز فػػػي قافيتػػػو الػػػكاك كالػػػالـ بالسػػػكنة كالحركػػػة  كمػػػا تظيػػػر يجػػػالشأل  فػػػايف سػػػكار

كىػذا مػف  مى فقد شيثو الجرس كالنيمة الشج  ة الحزرنة  التي تعكس نفس ة ايف سكار المتأل مة ع
مػػػف    إضػػافًة إلػػػى مػػػا يرمػػز إل ػػػو صػػدػ صػػػكت الػػػالـ المنتيػػي بػػػو كػػأ ييػػػتأل جمال ػػات المكسػػػ قى

 األي ات السابقة  حيث عم  المصيبة التي حم ت بشاعرنا ايف سكار كشدة تأ يرىا عمى نفسيتو.
كاستناده عمييا في جأ قصائد ديكانو  لقد كجد ايف سكار في تكظ فو القاف ة المطمقة بك رةأل 

 أراد  ج اشةأل  كمشاعر   مرىفةأل  ت سعًا كاسعًا كفضاًش شاسعًا لمتعيير عما يثتمج قمبو مف أحاس س  مُ 
 إطالقيا متثذًا مف ذلؾ متنف سًا لميكح صراحًة يتمؾ المشاعر كاألحاس س لمطرؼ ايثر.

 عنا ػةً  الثارج ػة كالداثم ػة شػعره بمكسػ قى  عنػى افكػ سكار ايف أف لنا يت ض  سي  مماك 
متيا افكػ شػػعره  بحػكر فػي اً تنك عػ نجػد حيػث ممحكظػة؛ فائقػةً    الطكرػػأ يم ػو  الكامػأ بحػر فػي مقػد 
 مػػاك. الرجػػز  ػػـ  فالمنسػػرح  فالمتقػػارب  فالرمػػأ  فالسػػررع  فالمجتػػث  فػػالكافر  فػػالثفيذ بسػػ طفال

  كمجػػزكش الثفيػػذ  كمجػػزكش الرجػػز  كمثم ػػع البسػػ ط  الكامػػأ مجػػزكشك القصػػيرة البحػػكر اسػػتثدـ
متيا قاف ػة فػي افكػ القػكافي  حػركؼ فػي تنػك عو  لد ػو افكػ ذلؾكػ. كمجزكش الرمػأ   فػالالـ  الػراش مقػد 

  فالكػاؼ  فالسػيف  فالتػاش  يػاشفال  حػاشفال  فاشفال  لعيففا  قاؼفال  م ـفال  باشفال  داؿفال  نكف فال
  ـ الضاد.  فالشيف  فالذاؿ  فاأللذ  فالزاؼ  فالج ـ  فال اش  فاليمزة

ـ   الداثم ػػػة المكسػػػ قى كفػػػي اثم ػػػة المكسػػػ قى مػػػف بضػػػركبأل  ايػػػف سػػػكار اىػػػت   التكراركػػػ  الد 
 سػػػكار ايػػػف كف ػػػر م ػػػوك ك ػػػذلؾ  كالترصػػػ ع...  كالتصػػػررع  التقسػػػ ـك   المقايمػػػةك   كالط بػػػاؽ  كالجنػػػاس

 الجميمة. كاأللحافِّ  الن يـ عذب مف ة رر   لشعره يناي ع
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 الخاتمة
فإنمػػػػػا األعمػػػػػاؿ   ثاتمػػػػة نيا ػػػػػة  كجعػػػػػأ لكػػػػأ عمػػػػػأأل  مػػػػد  الػػػػػذؼ جعػػػػأ لكػػػػػأ يدا ػػػػةأل الح
 .يثكات ميا..

كفػػي ثاتمػػة بح ػػي ىػػذا أتمنػػى مػػف و العزرػػز القػػدير أف أكػػكف قػػد كفقػػت فػػي دراسػػتي ىػػذه التػػي 
شػػػاعرًا ميػػػدعًا  كأديبػػػًا متألقػػػًا بفكػػػره كفنػػػو  فػػػي حقبػػػةأل زمن ػػػةأل غفػػػأ عنيػػػا ك يػػػرو مػػػف فييػػػا  تناكلػػػتُ 

مت بح ي إلى   مقدمةأل كتمييد  كستة فصكؿأل كثاتمة.الدارسيف  كفي ىذه الدراسة قس 
 .ككصذ ثطتيا كمنيجيا  ميررات الدراسةتناكلت المقدمة  -
اسػ ة   الس و الشػاعر ايػف سػكارالتػي نشػأ ف ػكفي التمييػد بسػطت الدراسػة الحػديث عػف الييئػة  -

 .كال قاف ة  كاالجتماع ة
ػز  الضػكش عمػى ايػف سػكار  كتػكز ع  الحػديُث ف ػو عمػى  ال ػة مباحػث   - أما الفصأ األكؿ فقػد رك 

ـ  المبحػػػث ال ػػػاني يدراسػػػة عممػػػو  كأمػػػا المبحػػػث  سػػػعى األكؿ إلػػػى الكقػػػكؼ عمػػػى ح اتػػػو  كاىػػػت
فو.  ال الث فتناكؿ تصك 

يدراسػػة الظػػكاىر المكضػػكع  ة  كتػػكزع الحػػديث ف ػػو عمػػى سػػبعة  فتثصػػصأمػػا الفصػػأ ال ػػاني  -
أغراض شػعررة  اشػتير ييػا فػي ديكانػو  كىػي: يالمػدح كاليػزؿ كالحػب ا ليػي كالفثػر كالر ػاش 

 كالكصذ كالحكمة(. 
ـ  قد ا ىذا ك  - الفصأ ال الث المكسكـ يػ "المظاىر الميك ة" يدراسة إ حاشات األصكات كاأللفاظ   ىت

 .الميكؼ كا ضمار  كما تناكؿ المعجـ كالحذؼ 
أـل كتأثير   - نشاشأل  كتقد  أل  كثيرأل  كا  كأتى الفصأ الرابع لمحديث عف الينى األسمك  ة مف يتناص 

فرادأل كجمع  كتعررذأل كتنكير  كتراسأأل لمحكاس...(.   كا 
كارتكػػز الحػػديث فػػي الفصػػأ الثػػامس حػػكؿ الصػػكرة الشػػعررة  مػػف حيػػث مصػػادرىا  ينكعييػػا  -

 كالكم ة(. الجزئ ةي

أما الفصأ السادس كاألثيػر فقػد اسػتعرض جانػب  المكسػ قى بشػقييا: الػداثمي كالثػارجي فػي  -
 القصائد األدي ة المثتمفة. 

كذي مُت الدراسة يثاتمةأل لثصت فييا أيرز نتائج البحث التي تكصمت إلييػا  كالتكصػ ات التػي  -
 المصادر كالمراجع.   كأنييت بح ي بقائمةتستح  تسجيميا ل ستفيد منيا الدارسكف 
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 :النتائج
 في قصائد ديوانو ما يمي: فكر ابف سوار وفن ومف ختؿ استقراء  ة  ق  الساب   ة  عكست لنا الدراس  

ػ -0 مػف ثػالؿ تػأ  ره فػي نتاجػو   و فكر ايف سكار كعقيدتو التي ترجميا التزامو الػديني  كذلػؾ كاضِّ
 األديي بكأأل مف القرآف الكررـ كالسنة النيك ة.

 قافػػة ايػػف سػػكار كسػػعة اط العػػو عمػػى  قافػػة ايثػػررف  يػػأ كالتػػأ  ر ييػػـ كاالحتػػذاش مػػدػ عمػػ   -7
يالعصػر : حذكىـ  فرأيناه في جانػب التنػاص مػ اًل قػد تػأ  ر بشػعراش العصػكر األدي ػة المثتمفػة

المممػػػػككي(  إذ نمحػػػػع تػػػػأ ر أسػػػػمكبو فػػػػي قصػػػػائده بأسػػػػاليب -العباسػػػػي-ا سػػػػالمي-الجػػػػاىمي
-طرفػػة يػػف العيػػد-ألدب العر ػػي  أم ػػاؿ: يزىيػػر يػػف أيػػي سػػممىفػػي تػػاررخ ا بػػارزةأل  شثصػػ اتأل 

أيػك -المتنيػي-أيػك نػكاس-أيػك تمػاـ-أيك فراس الحمداني-الشافعي-ثييب يف عدؼ األنصارؼ 
لمامػػػو -الحسػػػيف الجػػػزار القاضػػػي األرجػػػاني(  كىػػػذا مؤشػػػرو كاضػػػ  عمػػػى  قافػػػة ايػػػف سػػػكار كا 

 الكاسع.
قصػػائد ديكانػػو يػػيف الثيػػر كا نشػػاش أتػػى  تنك ػػع ايػػف سػػكار األسػػاليب التػػي كظ فيػػا فػػي مثتمػػذ -6

 مالئمًا لمحالة الشعكررة التي تكتنفو كالجك العاـ المح ط بو.
مت ظاىرة التقػد ـ كالتػأثير لػدػ ايػف سػكار حضػكرًا كاسػعًا فػي ينػاش جممػو كتراكيبػو  حيػث -3  شك 

 كمقاصد ىدؼ إلييا كما رأينا سابقًا. أتى تكظ فو لتمؾ الظاىرة ألغراض
ار إلى تكظيذ ظاىرة التعررذ كالتنكير أتى لد و حسػب مػا يتطمبػو السػ اؽ كمػا لجكش ايف سك  -5

 قتضػػ و حػػاؿ المثاطػػب  كبالتػػالي  كجػػدنا أف التعررػػذ لد ػػو اثتمفػػت مقاصػػده كدالالتػػو مػػف 
أـل   يثر  كذلؾ كاف التنكير  كذلؾ عمى النحك التالي: مقا

 التفث ـ كالتعظ ـ...(.-حق قة الثمري اف -ي اف ماى  ة الد ار-التعررذ: يي اف مكانة األحب ة -
 ي اف مكانة األحب ة(. -التعظ ـ-إفادة الك رة-التنكير: يالتحقير -
محافظػػػة  حفظػػػت لمعمػػػـ ق متػػػو  كصػػػانت لمعممػػػاش  ةأل دمشػػػق    نشػػػأ الشػػػاعر ايػػػف سػػػكار فػػػي ييئػػػةأل  -3

مكانتيـ  كقد كاف لتمػؾ الييئػة المح طػة بػايف سػكار كامػأ األ ػر فػي تكػكرف شثصػيتو كفكػره  
 يداعو كفنو  فقد كانت نشأتو صاف ة فكررًا كركح ًا دكف أ ة شكائب. كا  
يػػدأ ايػػف سػػكار رحمػػة تصػػكفو بعػػد أف قضػػى المرحمػػة األكلػػى مػػف ح اتػػو  كالتػػي مػػاؿ فييػػا إلػػى  -6

الدن ا كزثارفيا  غارقًا في العيث كالميك كالثالعة  األمر الذؼ انعكس أ ره عمى أشعاره  فػي 
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تمؾ المرحمة  حيث أثذت طابعًا مف اليفمة كالمجكف  إلى أف جػاشت لحظػة التحػكؿ الركحػي 
 في ح اتو بعد الكاقعة المشيكرة التي حد ت معو. 

أتػت ألفػػاظ قصػػائده سػػيمة  كاتسػػمت المعػػاني بػػالعم   كالمشػػاعر بالصػػدؽ... ك ػػذلؾ أضػػحت  -1
كرىػا أف المكجػكد عمػى الحق قػة ىػك قصائده معيرًة عف أفكاره الصكف  ة التػي تين اىػا  كالتػي مح
 و تعالى  كما عداه كىـو كباطأ  ظنو المحجك كف حقائ .

عمى عادة شػعراش العر  ػة تنكعػت األغػراض الشػعررة لػدػ الشػاعر ايػف سػكار فػي ديكانػو يػيف  -9
- إليي  كغيرىا مػف األغػراض  مػع كجػكد تفػاكتأل  كحكمة  كحبأل  كر اشأل  كغزؿ  ككصذأل  مدحأل 

الميأ ألغراض محددة  أك حتػى ا ك ػار منيػا كالتركيػز عمييػا أك ػر مػف  في -كما أؼ شاعر
 غيرىا.

كاف ايف سػكار مػف القمػة الػذيف لػـ  مػدحكا بقصػائدىـ ايثػررف بي ػة التكسػب أك العطػاش   -00
 إنما كاف  ناؤه عمى ممدكحو مف باب الشكر كالعرفاف كاالستحقاؽ كالكفاش.

 المناقػب إيػراز فػي القػدماش نيػج ممدكح ػو التػي نظميػا بحػ  مدائحػو فػي ايف سكار انتيج -00
 سػػعً ا فييػػا اسػػتفاض طكرمػػةً  وُ ُحػػمدائِّ  كجػػاشت معنك ػػة  أـ ماد ػػة أكانػػت ليػػـ  سػػكاش كالصػػفات

ِـّ   كتنزليـ مكانتيـ  كتكفييـ حقيـ. إعجاييـ  ت ير لممدكح و  ةأل م ال    صكرةأل  لرس
عػػادة شػػعراش العػػرب  منتيجػػًا يػػذلؾالممحػػة التقميد ػػة اسػػتيأ ايػػف سػػكار قصػػائده المدح ػػة ب -07

 عر  ػةو    كىي صكرةو لمد ار  كالمتم مة في الدعاش بالسق ا كالمطر القدامى في مقدمة قصائدىـ
 .أصيمة  لطالما استثدميا الشعراش

كلعأ ىذا   نجـ الديف يف سكار الشاعر األكير مف ديكاف الجزشا ليي  الحبشعر شيأ  -06
كدثكلػػو عػػالـ التصػػكؼ عمػػى حػػاؿ الزى ػػاد األمػػر  فسػػر لنػػا لحظػػة التحػػكؿ الركحػػي فػػي ح اتػػو 

كالعب اد  بعد أف يدأ ح اتو شاعرًا غزل ًا حس ًا أك ر منو ركح  ًا  فانعكس ذلؾ عمى شعره تحكاًل 
 مف الثالعة إلى تكجياتو الصكف  ة.

كاف لمرمز الذؼ استند إل و ايف سكار في قصائده لإلفصاح عػف مػدػ حبػو كلكعػة شػكقو  -03
حكظ  حيث لجأ إلى تكظيػذ الرمػكز اليزل ػة كالدين ػة كالثمررػة  بمػا كعشقو لثالقو نصيبو مم

اشػتممت عم ػو مػف مفػاى ـ الحػب ا ليػي الصػكفي  كالتػي كانػت كسػيمتو فػي التعييػر عػف ىػذا 
 الحب.
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الرمػز ي انحصرت الرمكز التي كظ فيا ايف سكار في قصائد ديكانو في  ال ة محاكر ىػي: -05
 .(الرمز الثمرؼ -الرمز الديني -ياليزل

 كقد اتثذ منيا ايف سكار ييئًة استمد منيا شعره كمثتمذ تعييراتو.
عمى  يـبعضلحب ا ليي؛ لذلؾ أطم  أتى اليزؿ لدػ ايف سكار في المرتبة ال ان ة بعد ا -03

ايف سكار شاعر اليزؿ  كبعضيـ أطم  عم و الشاعر الصكفي  إذ إف أك ر نظمو في ديكانػو 
 جاش عمى ىذيف اليرضيف.

لكممات التي استثدميا ايف سكار في تيزلو بالمحيكبة حكؿ معاني الكصأ تركزت أك ر ا -06
كاليجػػػر كالصػػػد كالحرمػػػاف كتمنػػػي المق ػػػا بعػػػد الجفػػػاش  كعتػػػاب المحيكبػػػة عمػػػى ظمميػػػا كقتميػػػا 
لمحييا اليائـ شكقًا لرؤرتيا  كاست قاؼ الركاب تممسًا ألثبار محيك تو  ككصذ ثد المحيكبػة 

شػػييييا باليػػدر كاليػػالؿ فػػي حسػػنيا كجماليػػا  ككصػػذ  نا اىػػا بػػالكرد كقػػدىا بيصػػف البػػاف  كت
كطرفيػػا كألحاظيػػا  كأح انػػًا ذكػػره د ػػار المحيكبػػة كأطالليػػا الدارسػػة  كىػػي معػػافأل تكػػاد تمتقػػي 

 كتتكرر في أك ر قصائده اليزل ة.
تنكع أساليب ايف سكار في تناكلو القصيدة اليزل ة  فتارًة  ستثدـ أسػكب المؤنػث   عُ الح   ُ  -01

ػ أسػػمكب المػػذكر  إضػػافًة السػػتثدامو أسػػمكب الجمػػع قاصػػدًا بكالمػػو المحيكبػػة نفسػػيا  كأثػػر 
 ييا ك يرو مف شعراش ذلؾ العصر آنذاؾ  كانتيجيا ايف سكار في غزلو. ـ  سِّ كُ  ةو م  كتمؾ سِّ 

تأ ر ايف سكار بأسمكب شعراش العصر الجاىمي عامًة في ذكرىـ د ار المحيكبة كأطالليا  -09
ثبار المح  في الكصكؿ إلييا. ةأل يكبة بما قايمو المحب مف صعكب  الدارسة  كا 

ر في كصذ كأ  ناؿ الكصذُ  -70 عند شاعرنا ايف سكار مكانتو التي  ستحقيا  فيك لـ  قص 
ما كقػع تحػت ناظررػو  حيػث كصػذ الجمػادات  كالنباتػات  كمثتمػذ الكائنػات  كذلػؾ إف دؿ 

 المػػكف عػػاـ  كفػي الػػنظـ عمػى ذلػػؾ  الشػعر بشػػكأأل  مضػػمارفإنمػا يػػدؿ عمػى يراعتػػو كتمكنػػو فػي 
 ثاص. بشكأأل 

جاشت قصائد الكصذ التي نظميا ايف سكار في ديكانو عمى شكأ مقط عات قصػيرة تػنـ  -70
في الدقة كركعة الحبؾ كا تقاف  رسـ مشػيدىا يررشػتو التػي  غا ةً  كييرةأل  ةأل كصف    عف مدلكالتأل 

 المكصكؼ.تركت طابعو الجميأ كذكقو األني  في التعيير عف حسف ك ياش 
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 كالمعػارؾ الحػركب عصػر ايػف سػكار  مػف فػي كقكتػو ح اتو كالحماسة الفثر شعر استمد   -77
 كالصمييييف. الميكؿ عمى المسمميف ج ش فييا انتصر التي

مػػف المالحػػع لػػدػ ايػػف سػػكار أف الفثػػر لد ػػو اقتصػػر عمػػى ذكػػر بطػػكالت الممػػؾ الظػػاىر  -76
 كالفثر يج ش المسمميف في المعارؾ ضد أعداش الديف.

أتػػت الحكمػػة لػػدػ ايػػف سػػكار فػػي عػػددأل محصػػكرأل مػػف القصػػائد  كقػػد نظػػـ ايػػف سػػكار عمػػى  -73
ىذا اليرض القصائد ال سيرة؛ كذلؾ فقػط مػف أجػأ مجػاراة غيػره مػف الشػعراش  ك  بػات مقدرتػو 

 الشعررة ك راعتو في النظـ عمى ىذا المكف.
و  إذ ال  حقػد عمػى لـ يتعكد ايف سكار بطباعو أسمكب اليجاش  فيك بأثالقػو ال  ميػأ إل ػ -75

 أحد كال يبيض ايثررف؛ كلذا فقد ندر أف نجد لو في ديكانو نظمًا عمى ىذا المكف.
 كمػا كػاف كمأنكسػيا  بيررييػا كعالمػاً  الميك ػة  ال قافػة مػف كيير حع   ذا سكار ايف كاف لقد -73

 عصره. أيناش عرفيا التي المكلدة كالتراكيب المستحد ة  األلفاظ مف متضمعاً 
ف سػػكار بسػػيكلة ألفاظػػو التػػي كظ فيػػا فػػي قصػػائد ديكانػػو  ككضػػكحيا  كبعػػدىا تمي ػػز ايػػ -76

عف التعقيد  كمصداقيتيا في التعييػر عػف مشػاعره المثتمفػة  كقػد كف ػ   فػي اثت ػار ألفاظػو 
مف فيـ  كالمكائمة يينيا ك يف األصكات الدالة عمييا  فاأللفاظ لدػ ايف سكار جاشت قرربةً 

العام ػة  فػال تنػافر كال غررػب فييػا  كمػا أتػػت تحمػأ دالئػأ كرمػكز أراد ايػف سػكار إ صػػاليا 
طة  كشعكرأل  أك تصػنع  كاألصػكات ليػا  ذأل صادؽ  دكف تكمُّػ انس اييأل  لممتمقي بأساليب مبس 

نيراتيػػا الثاصػػة بالمقػػاـ الػػذؼ كضػػعت ف ػػو  فمكضػػع الحػػزف لػػو أصػػكاتو الشػػج ة الحزرنػػة  
جػة كالسػركر ليػا نيمتيػا التػي تػدؿ عمييػا  كمكاقػذ العػز كالفثػار تحمػأ مػف كمكاضع اليي

األصكات ما يجعأ المتمقي  ع ش المحظات التي نج  ايف سكار في تصكررىا مػف ثػالؿ 
 تكظ فو األلفاظ المناسبة المعي رة  كاألصكات المتناسبة مع المقاـ. 

يالقػػػرآف  :ف رئ سػػػيف ىمػػػامحػػػكررصػػػكره الفن ِّ ػػػة  مػػػف  ايػػػف سػػػكار مصػػػادر كمنػػػابع اسػػػتمد -71
 الطي عة(.ك  -الكررـ

الحػػػع يراعػػػة ايػػػف سػػػكار فػػػي تشػػػكيأ صػػػكره التػػػي رسػػػميا لنػػػا فػػػي قصػػػائد ديكانػػػو  يراعػػػًة  ُ  -79
ػػأأل أي اتػػو  عػػا ش المكاقػػذ كرتبػػادؿ الشػػعكر نفسػػو الػػذؼ شػػعر بػػو  كمػػا  جعمػػت كػػأ متمػػ  أل متأم 
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ة  كاثت اره أللفاظػو بعنا ػةأل  الحع مدػ تأ ير الييئة المح طة بايف سكار في التقاط صكره يدق
 شديدة  تعكس لنا نفسيتو  كتكشذ النقاب عف مشاعره كأحاس سو المضمرة.

جاش اثت ار ايف سكار لبحكر قصائد ديكانو مالئمًا لميػرض الػذؼ أراده مػف جيػة  كلحالػو  -60
 النفس ة كما يررد رصده في إيداعو مف جيةأل أثرػ.

ةأل ثارجػةأل عػف أكزاف الثميػأ  كالػدك يت كالمكال ػا ايف سكار أللكافأل مكسػ ق    ثداـُ الحع است -60
 بشكأأل ممحكظ. عند شعراش الصكف ة استثداـ ىذه األلكاف شاعكاألزجاؿ كالمكشحات  كقد 

 كانفعاالتو التمقائ ة. ككزنيا  القصيدة  يجك مرتبطاً  لقافيتو ايف سكار انتقاش لقد كاف -67
كفضاًش شاسعًا لمتعييػر عمػا يثػتمج قمبػو  اتثذ ايف سكار مف القاف ة المطمقة مت سعًا كاسعاً  -66

 مف أحاس س مرىفة كمشاعر ج اشة أراد إطالقيا  كاليكح ييا صراحًة لمطرؼ ايثر.
 بحػكر في كنك ع   ممحكظة؛ فائقةً  عنا ةً  الثارج ة كالداثم ة شعره بمكس قى ايف سكار ي  نِّ ع   -63

 الن يـ كاأللحاف الجميمة. عذب مف  ررة لشعره يناي ع سكار ايف كف ر كم و ك ذلؾ شعره كقكاف و 
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 :التوصيات المقترحة
 :التالية التوصيات الباحث يقترح دراسة ال عنيا أسفرت التي النتائج ضوء في
أـل أدي ػػػػػةأل ال تقػػػػػأ منزلػػػػػًة كأىم ػػػػػًة عػػػػػف  -0 تكج ػػػػػو عنا ػػػػػة الدارسػػػػػيف كالبػػػػػاح يف إلػػػػػى دراسػػػػػة أعػػػػػال

 عرفناىػػػػػا فػػػػػي أدينػػػػػا العر ػػػػػي  كىػػػػػي أعػػػػػالـو مػػػػػا زالػػػػػت مثيػػػػػكشًة  فػػػػػي طػػػػػي النسػػػػػ اف  قامػػػػػاتأل 

 حتى المحظة. دراساتأل  عمييا أؼُّ  كلـ تجرِّ 

ػػػػػػػػًة فػػػػػػػػي العصػػػػػػػػررفياأليك ي  -7 تحقيػػػػػػػػ  المزرػػػػػػػػد مػػػػػػػػف مثطكطػػػػػػػػات كدكاكرػػػػػػػػف الشػػػػػػػػعراش  ثاص 

كالمممػػػػككي(  ككنيػػػػا تحمػػػػأ فػػػػي  نا اىػػػػا كنػػػػكزًا دفينػػػػًة مػػػػف كافػػػػر العمػػػػـ كالمعرفػػػػة  كتكشػػػػذ 

 باحث عم ا لـ  سبقو إلييا غيره.لم

 تكج و عنا ة الدارسيف إلى دراسة أدب العصر المممككي؛ ألنو عصرو مظمكـ. -6
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 .  السمف ة المطبعة

 نيضة مكتبة . مصر:(ط.دي .العرب عند األديي النقد أسس .(ـ1996ي أحمد. أحمد يدكؼ 
 .مصر

 نيضة دار . مصر:1ط .الصميي ة الحركب عصر في العقم ة الح اة .(ـ1972ي أحمد. يدكؼ 
 .كالنشر لمطباعة مصر

: المحق  .1ط .الركضتيف كتاب عمى المقتفى .(ـ2006ي يكسذ. يف دمحم يف القاسـ اليرزالي 
 .العصررة المكتبة:  الناشر تدمرؼ. السالـ عيد عمر
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 الكتاب دار ليناف: ييركت. .(ط.دي .المتنيي ديكاف شرح .(ـ1986ي الرحمف. عيد اليرقكقي 
 العر ي.

 دار . إيراف:1ط .ا سالمي المنيج ضكش في الحدي ة البالغة  (ىػ1424يمحمكد.  البستاني 
 .كالنشر لمطباعة الفقو

 الحمداني فراس أيي ييف كالسجف األسر شعر .(2000ي عطا. مصطفى مصطفى البسطك سي 
 .الكتب ليناف: دار .1ط .عباد يف كالمعتمد

 العصررة. ييركت: المكتبة .1ط .الرحمة .(ـ1997يبطكطة   ايف

 .1ط .الشعر نقد  .(1302يالفرج.  أيك زراد. يف قدامة يف جعفر يف قدامة البيدادؼ 
 .  قسطنطين ة: مطبعة الجكائب

: تحقي   .1ط .كاألقراف الشيكخ يتراجـ الزماف عنكاف .(ـ2001ي حسف. يف إيراى ـ البقاعي 
 القكم ة. كالك ائ  الكتب حبشي. القاىرة: دار حسف

 باجي الجزائر: عن ابة. منشكرات ط(.. . يدالثطاب كتحميأ األسمك  ات. ت(. راب . يد يكحكش 
 مثتار.

 ليناف: ييركت. أك يرؼ. كبشير من منة. عارؼ ترجمة: .4ط .الينيك ة .(ـ1985ي جاف. ي اج و 
 . باررس عكردات. منشكرات

 (.ف.دي  (ط.دي .األيك ي العصر في الشاـ في التعم ـ .(ـ1984ي أمينة. ي طار 

 .دمش  ليناف: جامعة .1ط .األيك ي العصر تاررخ .(ـ1995ي أمينة. ي طار  

 .(ت.دي الديف. جماؿ المحاسف. أيك الحنفي  الظاىرؼ  و عيد يف يكسذ يردؼ  ايف تيرؼ 
 عيد سعيد: تقد ـ أميف. دمحم دمحم :تحقي  .(ط.دي .الكافي بعد كالمستكفى الصافي المنيأ
 .لمكتاب العامة المصررة الييئة عاشكر. مصر: الفتاح

 .(ط.دي .كالقاىرة مصر ممكؾ في الزاىرة النجكـ .(ت.دي و. عيد يف يكسذ يردؼ  تيرؼ  ايف
 القكمي. كا رشاد ال قافة الكتب. كزارة مصر: دار
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: تحقي  .1ط .الثمس الحكاس بمدارؾ النفس سركر .(ـ1980ي يكسذ. يف أحمد الت فاشي 
  كالنشر. لمدراسات العر  ة عباس. ليناف: ييركت. المؤسسة إحساف

 أىأ محاسف في الدىر يت مة .(ـ1938ي منصكر. أيك إسماعيأ يف دمحم يف الممؾ عيد ال عاليي 
 العمم ة. الكتب ليناف: ييركت. دار قمح ة. دمحم مفيد تحقي : .1ط العصر.

 البايي مصطفى مصر: مطبعة ىاركف. السالـ عيد: . تحقي 2ط .الحيكاف .(ـ1965ي الجاحع 
 .الحميي

 ييركت ييركت: دار .1ط .جيير ايف رحمة .(ت.دي األندلسي. الكناني أحمد يف دمحم جيير  ايف
 كالنشر. لمطباعة

 عمـ في ا عجاز دالئأ .(ـ1992ي دمحم. يف الرحمف عيد يف القاىر عيد بكر أيك الجرجاني 
  القاىرة: مطبعة المدني. فير. أيك شاكر دمحم محمكد: تحقي  .3ط .المعاني

 مكتبة ثفاجي. القاىرة: المنعـ عيد دمحم تحقي : .1ط .الشعر نقد .(ـ1979يقدامة.  جعفر  ايف
 األزىررة. الكم ات

 . القاىرة مصر. نيضة مصر: دار .1ط .المعاني عمـ .(ت.دي درك ش.  الجندؼ

 الينداكؼ. حسف تحقي : .1ط .ا عراب صناعة سر .(ـ1985ي الفت . أيك ع ماف. جن ي  ايف
  العمـ لممالييف. ييركت: دار

 كصحاح المية تاج الصحاح .(ـ1987ي الفارايي. حماد يف إسماعيأ نصر أيك الجكىرؼ 
 لممالييف. العمـ ييركت: دار عطار. اليفكر عيد أحمد: تحقي  .4ط العر  ة.

 .العر ي الرائد دار -ييركت: دمش  .1ط .ا سالـ فنكف  .(ـ1981ي دمحم. زكي حسف  

 غررب مصر: دار .1ط .مصر في ا سالمي الثزؼ .(ـ2010ي إيراى ـ. محمكد حسيف  
 .كالنشر لمطباعة

 ط(. يد.ف(. . يد .المؤ أ المجد قييمة في المفصأ العقد. ت(. حيدر. يد الحسيني 

 تاج .(ت.دي الز  يدؼ. بمرتضى الممق ب الف ض. أيك الرز اؽ. عيد يف محم د يف محم د الحسيني 
 .اليدا ة الككرت: دار .(ط.دي .القامكس جكاىر مف العركس
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 ثميأ: المحق  .2ط .الديكاف .(ـ1994يحمدكف.  يف حمداف يف سعيد فراس أيك الحمداني 
 . العر ي الكتاب ييركت: دار الدكريي 

 النشر مكتب: سكررا .(ط.دي. األيك ي العصر في دمش  .(ـ1946ي  اسيف. دمحم  الحمكؼ 
 .يدمش  الياشم ة المطبعة العر ي.

  (ـ2004ي األزرارؼ. الحمكؼ  و عيد يف عمي يف بكر أيك الديف تقي حجة. ايف الحمكؼ 
 اليالؿ. كمكتبة دار شقيك. ييركت: عصاـ: . تحقي األرب كغا ة األدب ثزانة

 طيب .(ـ1997ي حجة. بايف المعركؼ التقي و عيد يف عمي يف بكر أيك الديف تقي الحمكؼ 
  الفت . الشارقة: دار السثاكؼ. عمار أيك: تحقي  .األكراؽ  مرات مف المذاؽ

 صادر. ييركت: دار .2ط .اليمداف معجـ .(ـ1995ي الديف. شياب الحمكؼ 

 اليرب ييركت: دار عباس. إحساف: تحقي  .1ط .األدباش معجـ .(ـ1993ي  اقكت. الحمكؼ 
 .ا سالمي

 ثير في المعطار الركض .(ـ1980ي المنعـ. عيد يف و عيد يف دمحم و عيد أيك الحميرؼ 
 لم قافة. ناصر السراج. مؤسسة ييركت: دار .2ط .األقطار

المي. الحسف. يف رجب يف أحمد يف الرحمف عيد الديف زرف الحنيمي   .(ـ2005ي البيدادؼ. الس 
 الع  ميف. الرراض: سم ماف يف الرحمف عيد: تحقي  .1ط .الحنايمة طبقات عمى الذيأ
 العي كاف. مكتبة

 مف أثبار في الذىب شذرات .(ـ1986ي العماد. ايف دمحم يف أحمد يف الحي عيد الحنيمي 
 ك ير. ايف دمش . دار ييركت: األرناؤكط. محمكد: تحقي  .1ط .ذىب

 أسماش عمى االطالع مراصد .(ىػ1412يالديف.  صفي الح . عيد يف المؤمف عيد الحنيمي     
 الجيأ. ييركت: دار .1ط كالبقاع. األمكنة

 عدناف: تحقي  .1ط .كالثميأ القدس يتاررخ الجميأ األنس .(ـ1999ي الديف. مجير الحنيمي 
 دند س. مكتبةعماف:  نباتو. عيدالمجيد يكنس

 (.ف.دي .2ط .الكسطى العصكر في مصر .(ـ2002ي دمحم. محمكد الحكررؼ  
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 أثبار في ا حاطة  (ىػ1424ي الديف. لساف السمماني. سعيد يف و عيد يف الثطيب  دمحم ايف
 العمم ة. الكتب ييركت: دار .1ط .غرناطة

  الفكر. ييركت: دار شحادة. ثميأ: تحقي  .2ط .المقدمة .(ـ1988يثمدكف   ايف

 عيد: تحقي  .1ط .ثمدكف  ايف مقدمة. (2004ي الديف. كلي دمحم يف الرحمف ثمدكف  عيد ايف
 . عرب دار: الناشر الدرك ش  دمحم و

 األع اف كف ات .(ـ1994ي بكر. أيي يف دمحم يف أحمد الديف شمس العباس ثمكاف  أيك ايف
  صادر. ييركت: دار عباس. إحساف: تحقي  .الزماف أيناش كأنباش

 . السابعة السنة .3 ع -الدارة مجمة .ا سالم ة الرنكؾ .(ـ1982ي ما سة. داككد  

 .1ط .كحضاراتيـ كالممال ؾ كاأليك ييف كالزنكييف الفاطمييف تاررخ .(ـ2011يعرب.  دعككر   
 .  كالتكزرع كالنشر لمطباعة العر  ة النيضة ييركت: دار

ة حسف يف الرحمف عيد الدمشقي  ي ن ك  ييركت:  .1ط .العر  ة البالغة .(ـ1996ي الميداني. ح 
 الشام ة. القمـ. الدار دمش . دار

 الجادر. أديب دمحم: تحقي  .(ط.دي .الديكاف .(ـ2009ي سكار. ايف الديف نجـ الدمشقي 
 .يدمش  العر  ة المية مجمع مطيكعات

مِّيرؼ   شرح مثتصر كىكي .العجـ الم ة شرح .(ـ2008ي عمي. يف ع سى يف مكسى يف دمحم الد 
 (.ف.دي عك ضة. و عيد جميأ: تحقي  .(ط.دي .(المسجـ الييث المسمى الصفدؼ

ليناف:  .1ط .المممككي العصر في التاررث ة األلفاظ معجـ  (ـ1990يأحمد.  دمحم دىماف 
  المعاصر. الفكر ييركت. دار

: تحقي  .(ط.دي .اليرر كجامع الدرر كنز .(ـ1972ي أيبؾ. يف و عيد يف بكر أيك الدكادارؼ 
 .الحميي البايي عاشكر. مصر: مطبعة ع سى الفتاح عيد سعيد

 العسمي  كامأ ترجمة: .(ط.دي .كالممال ؾ األيك ييف حكـ تحت القدس .(ـ1992ي ليتأ  دكنالد 
 (. ف.دي
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يف تقد ـ: الدكتكر يد.ط(.  .قصة الحضارة(. ـ1988. يكرم اـ ج مس  ديكر انت محيي الد 
اير  .ليناف –ييركت  . دار الجيأ. ترجمة: الدكتكر زكي نجيب محُمكد كآثررف. ص 

 المشاىير ككف ات ا سالـ تاررخ .(ـ1993ي ق ا  ماز. يف ع ماف يف أحمد يف دمحم الذىيي 
 العر ي. الكتاب دار: ييركت التدمرؼ. السالـ عيد عمر: تحقي  .2ط .كاألعالـ

: تحقي  .(ط.دي  غير مف ثير في العير .(ت.دي ق ا  ماز. يف ع ماف يف أحمد يف دمحم الذىيي 
 العمم ة. الكتب دار: ييركت  زغمكؿ  بسيكني يف السعيد دمحم ىاجر أيك

 دمحم تحقي : .(ط.دي .جم  محاسف في المتأل  اليرؽ  .(ـ2007ي مصطفى. يف الراعي  دمحم ايف
 .يدمش  العر  ة المية مجمع مطيكعات الجادر. أديب

 مصر: دار .(ط.دي .األيك ييف زمف مصر في المال ة النظـ .(ـ1990ي دمحم. حسنيف ر  ع  
 .العر  ة النيضة

 ت اراً  سبعيف مف ألك ر إضاشة األديي. الناقد دليأ .(ـ2002ي سعد. كالبازعي. ميجاف. الركرمي 
 العر ي. ال قافي الي ضاش. المركز الميرب: الدار .3ط .معاصراً  نقد اً  كمصطمحاً 

 .لممالييف العمـ ييركت: دار .5ط .األعالـ .(ـ2002ي فارس. يف عمي يف دمحم الزركمي 

 .كالتكزرع لمنشر عمكف  عم اف: مؤسسة .2ط .كتطي ق اً  نظرر اً  التناص .(ـ2000ي أحمد. الزعيي 

 حقائ  عف الكشاؼ .(ىػ1407ي و. جار أحمد. يف عمرك يف محمكد القاسـ أيك الزمثشرؼ 
 العر ي. الكتاب ييركت: دار .3ط .التنزرأ غكامض

 .العر ي التراث إح اش ييركت: دار .1ط .السبع المعمقات شرح .(ـ2002ي الزكزني 

 . اليالؿ دار مصر: مؤسسة .1ط .العر  ة المية آداب تاررخ .(ت.دي جرجي. زرداف  

عكامة.  دمحم: تحقي  .1ط .اليدا ة ألحاديث الرا ة نصب .(ـ1997ي الديف. الزرمعي. جماؿ
 كالنشر. لمطباعة الرراف ليناف: ييركت. مؤسسة

 القاىرة: .1ط .األيك ي العصر في ا سالم ة الفنكف  .(ـ1999ي صالح. العزرز عيد سالـ  
 .لمنشر الكتاب مركز

 .كالنشر لمطباعة قتيبة دمش : دار .1ط .األيك  ة حماة مممكة .(ـ1984ي غساف. أحمد سبانك 
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 .2ط .الكيرػ  الشافع ة طبقات .(ىػ1413ي الديف. تقي يف الكىاب عيد الديف تاج السبكي  
 كالنشر لمطباعة مصر: دار ىجر الحمك  دمحم الفتاح كعيد الطناحي دمحم محمكد: تحقي 
 . كالتكزرع

  .(ط.دي .التاسع القرف  ألىأ الالمع الضكش .(ت.دي الديف. شمس الرحمف عيد يف دمحم السثاكؼ 
 الح اة. مكتبة دار ييركت: منشكرات

: تحقي  .(ط.دي .السمكؾ ذيأ في المسيكؾ التير .(ـ2002ي الرحمف. عيد يف دمحم السثاكؼ 
   القكم ة. كالك ائ  الكتب القاىرة: دار مصطفى. إيراى ـ كامأ كلييبة مصطفى نجكػ 

 .(ـ1987ي  عقكب. أيك الحنفي الثكارزمي عمي يف دمحم يف بكر أيي يف يكسذ السكاكي 
  العمم ة. الكتب ليناف: ييركت. دار .2ط .العمكـ مفتاح

 كالعصر كالع مانييف الممال ؾ عصر في كتاررثو العر ي األدب .(ـ1957ي رزؽ. محمكد سم ـ.
 العر ي. الكتاب مصر: دار .(ط.دي  الحديث

 .المصطفى دار بأثبار الكفا ثالصة .(ت.دي الحسني. أحمد يف و عيد يف عمي السميكدؼ 
: السيد نفقة عمى طبع الجكني. أحمد محمكد دمحم األميف دمحم: كتحقي  دراسة .(ط.دي

 .أحمد محمكد حييب

 .الشركؽ  دار -مصر: القاىرة .17ط .القرآف في الفني التصكرر .(ـ2004ي قطب  سيد

 ثميأ: تحقي  .1ط  المثصص .(ـ1996ي المرسي. إسماعيأ يف عمي الحسف سيده  أيك ايف
 العر ي. التراث إح اش ييركت: دار جفاؿ. إيراىـ

 .1ط .األعظـ كالمح ط المحكـ .(ـ2000ي المرسي. إسماعيأ يف عمي الحسف سيده  أيك ايف
 العمم ة. الكتب ييركت: دار ىنداكؼ  الحميد عيد: تحقي 

 تاررخ في  المحاضرة حسف .(ـ1967ي الديف. جالؿ بكر. أيي يف الرحمف عيد السيكطي 
 العر  ة. الكتب إح اش مصر: دار إيراى ـ. الفضأ أيك دمحم: تحقي  .1ط .كالقاىرة مصر

 -مصر: القاىرة .17ط  القرآف في الفني التصكر .(ت.دي قطب. سيد حسيف إيراى ـ الشار ي 
 .الشركؽ  دار
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القاىرة:  شرربو. الديف نكر: تحقي  .2ط .األكل اش طبقات  (ـ1994ي الديف. سراج الشافعي 
 . الثانجي مكتبة

 الكم ات مكتبة ثفاجي. دمحم . تحقي 2ط .الديكاف (.ـ1985ي إدررس. يف الشافعي. دمحم
 القاىرة. -األزىر: األزىررة

: تحقي  .1ط .الركضتيف ذيأ .(ـ2002ي إسماعيأ. يف الرحمف عيد الديف شامة  شياب أيك
 .العمم ة الكتب مصر: دار الديف. شمس إيراى ـ

 باررس: المطبعة .(ط.دي .الممالؾ كشذ ز دة .(ـ1894ي ثميأ. الديف شاىيف  غرس ايف
 الجميكررة.

 .مطر عف في دمحم عند الشعررة الصكرة كتشكيأ النحك ة العالقات .(ت.دي سعد. دمحم شحاتة 
 (.ف.دي .(ط.دي

 ليناف: دار .1ط .حمب مممكة تاررخ في المنتثب الدر .(ـ1998ي دمحم. يف الشحنة  دمحم ايف
 .  كالتكزرع لمنشر العر ي الكتاب

 الرح ـ عيد أحمد: كضبط تحقي  .(ط.دي .الكيرػ  الطبقات .(ـ2005ي الكىاب. عيد الشعراني 
 الدين ة. ال قافة القاىرة: مكتبة كىبة. عمي كتكفي  السا  

 أحمد إيراى ـ: تحقي  .1ط .السافر النكر يتكميأ الباىر السنا .(ت.دي بكر. أيي يف دمحم الشمي 
 صنعاش: مكتبة ا رشاد. المقحفي 

 :ا سكندررة .1ط .كاقتصاد اً  مجمأ تاررخ دم اط س اس اً ـ(. 2000. يالش  اؿ  جماؿ الديف
 .مكتبة ال قافة الدين ة

 .(ط.دي  كاأللقاب كاألسماش األنساب في ا كماؿ إكماؿ تكممة .(ت.دي عمي. يف الصايكني  دمحم
  العمم ة. الكتب ليناف: ييركت. دار

 .األىم ة سكررا: المطبعة  (ط.دي .حماة تاررخ .(ـ 1956ي إيراى ـ. يف أحمد الصايكني 

 (.ف.دي .(ط.دي .األديي النقد في  .(ت.ديمصطفى. عمي عمي صب  

 .العر  ة الكتب إح اش مصر: دار .1ط .كنقد تأررخ -األدي ة الصكرة .(ت.دي عمي. صب  
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 .الجامع ة المطيكعات الجزائر: ديكاف .1ط .المنير السراج .(ـ1999ي الصال . دمحم الصدي  

 مصر: مكتبة  .17ط .المفتاح لتمث ص ا  ضاح بي ة .(ـ2005ي المتعاؿ. عيد الصعيدؼ 
 .    ايداب

: تحقي  .1ط .النصر كأعكاف العصر أع اف .(ـ1998ي أيبؾ. يف ثميأ الديف صالح الصفدؼ 
 الفكر دار ليناف: ييركت. دمحم  سالـ مكعد كمحمكد عشمة كدمحم أيك زرد كنييأ أيك عمي

 المعاصر.

 أحمد: تحقي  .(ط.دي .بالكف ات الكافي .(ـ2000يأيبؾ.  يف ثميأ الديف صالح الصفدؼ 
 التراث. إح اش دار: ييركت مصطفى. كتركي األرناؤكط

 الدكلة عمى القضاش في كجيكده األيك ي الديف صالح .(ـ2008ي دمحم. دمحم الصاليي  عمي
 .المعرفة ليناف: ييركت. دار  .1ط .الفاطم ة

ال يي   ليناف: ييركت. دار .1ط .الديف صالح بعد األيك يكف  .(ـ2009ي دمحم. دمحم عمي الص 
 . المعرفة

 .المعارؼ مصر: دار .2ط  كا مارات الدكؿ عصر .(ـ1990ي شكقي. ضيذ 

  .يد.ط( .مصر في العصر األيك يأ ر الشاـ الحضارؼ في  ـ(.2004. يالطائي  صالح حسف
 .دار غيداش لمنشر كالتكزرع. عماف

. الك يِّير المُع ج ـُ  القاسـ. أيك الشامي. المثمي مطير يف أيكب يف أحمد يف سم ماف الطيراني 
 ثالد/ د ك الحميد و عيد يف سعد/ د كعنا ة يإشراؼ الباح يف مف فرر : تحقي  يد.ط(
 يد.ـ(. .الجررسي الرحمف عيد يف

 .1ط .الممال ؾ عصر في الشاـ بالد في االجتماع ة الح اة .(ـ2011ي دمحم. مبارؾ الطراكنة 
 .كالتكزرع لمنشر الزماف جم س عماف: دار

  الكسطى العصكر في االكسط الشرؽ  في ا قطاع ة النظـ .(ـ1968ي عمي. إيراى ـ طرثاف 
 .كالنشر لمطباعة العر ي الكتاب دار: القاىرة .(ط.دي

 لمنشر النكادر سكررا: دار .(ط.دي .دمش  قضاة .(ـ2006ي الديف. طكلكف  شمس ايف
 . كالتكزرع
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 دمحم: تحقي  .1ط .داكد أيي مسند .(ـ1999ي الجاركد. يف داكد يف سم ماف داكد أيك الط السي 
 .ىجر مصر: دار التركي  المحسف عيد يف

 .األندلس القدس: مكتبة .2ط .القدس تاررخ في المفصأ .(ـ1986ي العارؼ  عارؼ 

 .(ط.دي .الممال ؾ سالطيف عصر في المصرؼ  المجتمع .(ـ1992ي الفتاح. عيد سعيد عاشكر 
 .العر  ة النيضة مصر: دار

 .المصررة األنجمك مصر: مكتبة .1ط  الصميي ة الحركة .(ـ2010ي الفتاح. عيد سعيد عاشكر 

 العصر في ا سالمي األدنى كالشرؽ  اليندق ة ييف العالقة .(ـ1998ي حماد. فايد عاشكر 
 .المعارؼ القاىرة: دار .1ط .األيك ي

 مصر: دار .(ط.دي .كالشاـ مصر في األكلى الممال ؾ دكلة .(ـ1986ي مثتار. أحمد العبادؼ 
 .العر  ة النيضة

 الشركة القاىرة: .1ط .الجرجاني القاىر عيد عند الحدا ة قضا ا .(ـ1995ي دمحم. المطمب  عيد
 . لكنجماف المصررة

 . لممالييف العمـ ييركت: دار .2ط .األديي المعجـ .(ـ1984ي جيكر. النكر  عيد

 الجامعي. مصر:  لمكتاب الحدي ة األكاد م ة .2ط .األديي كا يداع المية .(ـ2014ي دمحم. العيد 
 .المعرفة دار مكتبة

 باليزار. المعركؼ و عييد يف ثالد يف الثال  عيد يف عمرك يف أحمد بكر أيك العتكي 
 زرف الرحمف محفكظ: تحقي  .1ط .الزثار البحر باسـ المنشكر اليزار مسند .(ـ2009ي
 .كالحكـ العمكـ المنكرة: مكتبة المدينة الشافعي. الثال  عيد سعد كصيرؼ  يف كعادؿ و

 كشذ .(ـ2000ي الفداش. أيك الدمشقي. الجراحي اليادؼ عيد يف دمحم يف إسماعيأ العجمكني 
مصر: . ىنداكؼ  يف يكسذ يف أحمد يف الحميد عيد: . تحقي 1ط .ا لباس كمزرأ الثفاش
 العصررة. المكتبة

 صناعة في التحيير تحررر .(ت.دي ا صبع. أيي ايف ظافر يف الكاحد يف العظ ـ عيد العدكاني 
 شرؼ. دمحم حفني الدكتكر: كتحقي  تقد ـ .1ط .القرآف إعجاز ك  اف كالن ر الشعر
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 التراث إح اش لجنة - ا سالم ة لمشئكف  األعمى المجمس المتحدة: العر  ة الجميكررة
 .ا سالمي

 العر ي. الفكر القاىرة: دار .9ط  كفنكنو األدب .(ـ2004ي إسماعيأ. الديف  عز

ـ. 2011يكليك .7ع -المعاصر مصر ذاكرة مجمة المصرؼ. النسيج متحذ عزب  ثالد.
 .ا سكندررة مكتبة: ا سكندررة

 أيك الفتاح عيد: المحق  .1ط .الميزاف لساف .(ـ2002ي حجر. ايف عمي يف أحمد العسقالني 
 .ا سالم ة البشائر ييركت: دار غدة.

 أع اف في الكامنة الدرر .(ـ1972ي حجر. يف أحمد يف دمحم يف عمي يف أحمد العسقالني 
 دائرة اباد. مجمس اليند: صيدر ضاف. المعيد عيد دمحم: تحقي  .2ط .ال امنة المائة

 الع مان ة. المعارؼ

 دمحم عمي: تحقي  .1ط .كالشعر الكتابة الصناعتيف كتاب. (1952ي ىالؿ  أيك العسكرؼ 
 .الحميي البايي مصر: مطبعة ع سى إيراى ـ. الفضأ أيك كدمحم اليجاكؼ 

 .كالتكزرع لمنشر أزمنة عماف: دار .1ط .التاررخ في القدس .(ـ2009ي كامأ. العسمي 

 .حمب دمش : جامعة .1ط .الشررذ الحـر في األ ررة المنشآت .(ـ1984ي يينسي. عفيذ 

 ديكاف شرح .(ت.دي الديف. محب البيدادؼ و عيد يف الحسيف يف و عيد البقاش أيك العكيرؼ 
يراى ـ مصطفى: تحقي  .(ط.دي. المتنيي  شميي. ييركت: الحف ع األي ارؼ كعيد السقا كا 
 المعرفة. دار

ييركت: . شرح كتحقي  عباس عيد الساتر .٣ط .الشعر ع ار .(ـ1982ي طباطبا. ايف العمكؼ 
 . العمم ة الكتب دار

.  بالمؤرد الممقب الطاليي الحسيني إيراى ـ. يف عمي يف حمزة يف  حيى العمكؼ    .(ىػ1423يباَّلل 
 . العصررة المكتبة: ييركت .1ط .ا عجاز حقائ  كعمكـ البالغة ألسرار الطراز

 الكتاب ييركت. دار: ليناف .2ط .تماـ أيي شعر في كالتاررخ ا نساف .(ـ1972ي أسعد. عمي 
 . الميناني
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 القاىرة: عالـ .1ط .المعاصرة العر  ة المية معجـ .(ـ 2008ي الحميد. عيد مثتار أحمد عمر 
 .  الكتب

 المدينة ا سالم ة. الجامعة مجمة .(ق1397ي. العظ ـ القرآف في التكرار جماؿ. أحمد العمرؼ 
 . (39العدد ي: المنكرة

 المكتبة . مصر:1ط .كسمككاً  منيجاً  ا سالمي التصكؼ .(ـ2000ي الرحمف. عيد عميرة 
 .لمتراث األزىررة

  .الحضارؼ  ا نماش مركزدمش :  .1ط .الثطاب كتحميأ األسمك  ة .(2002ي منذر. ع اش 

 -. مصر: ا سكندررةالمعاصر العر ي الشعر في قراشة -الشعر لية .(ـ2003يرجاش.  عيد 
 . المعارؼ منشأة

 الفكر. دار . ييركت:1ط .الشعر مكس قى في دراسة كالنيـ. الشعر .(ت دي رجاش  عيد 

 محمكد تحقي : .2ط .الزماف أىأ تاررخ في الجماف عقد .(ـ2010ي محمكد. الديف يدر العيني 
 .القكم ة كالك ائ  الكتب دار - مصر: القاىرة محمكد  رزؽ 

  مطر عف في دمحم شعر في المعنى كغمكض الداللة ف ض .(ـ1984يجيكرؼ.  فرراؿ غزكؿ 
 .يكنيك عدد -فصكؿ مجمة

: تحقي  .1ط .العاشرة المئة بأع اف السائرة الككاكب .(ـ1997ي دمحم. يف دمحم الديف نجـ اليزؼ 
 .العمم ة الكتب دار –ليناف: ييركت المنصكر. ثميأ

 – األدي ة الرابطة إصدارات مف .2ط .المعاصر العر ي األدب .(ـ2006ي أحمد. كماؿ غن ـ 
 .غزة

 مصر: مكتبة .1ط .مطر أحمد شعر في الفني ا يداع عناصر .(1998ي كماؿ  غن ـ 
 .مديكلي

 .الميناني الفكر دار: ييركت .1ط .العر ي األدب كعصكر تاررخ .(ـ2003يأحمد.  الفاضأ 

. مصر: 1ط .البشر أثبار في المثتصر .(ت.دي عمي. يف إسماعيأ الديف الفداش  عماد أيك
 .المصررة الحسين ة المطبعة
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 حسف: عم و كعم  حققو .(ط.دي .الفرات ايف تاررخ .(ـ1970ي دمحم. الديف الفرات  ناصر ايف
 (.ف.دي الشماع. دمحم

 -الشركؽ  دار . مصر:1ط .كا جراشاتو مبادئو األسمكب. عمـ .(ـ1998ي صالح. فضأ 
 القاىرة. 

: تحقي  .8ط .المح ط القامكس .(ـ2005ي  عقكب. يف دمحم طاىر أيك الديف مجد الفيركزآبادػ 
 .                          كالتكزرع كالنشر لمطباعة الرسالة مؤسسة –ليناف: ييركت العرقُسكسي. نع ـ دمحم

 لمنشر المثتار القاىرة: مؤسسة .4ط .المعاني عمـ .(ـ2015ي الفتاح. عيد بسيكني فيكد 
 .    كالتكزرع

 الحييب دمحم :تحقي  .1ط .بالمحد يف المثتص المعجـ .(ـ1988ي أحمد. يف قا ماز. دمحم ايف
 .الصدي  الطائذ: مكتبة الييمة.

 .كالنيا ة اليدا ة .(ـ1986يالدمشقي.  البصرؼ  ك ير يف عمر يف إسماعيأ الفداش أيك القرشي 
 . الفكر يييركت: دار

القاىرة:  اليرقكقي. الرحمف عيد: تحقي  .2ط .البالغة عمكـ في التمث ص .(ـ1932ي القزكرني 
 دار الفكر العر ي.

 مصر: مكتبة. ط .المعاصر العر ي الشعر في الكجداني االتجاه .(ـ 1988ي القادر  عيد القط 
 .الشباب

  ا نشاش صناعة في األعشى صب  .(ت.دي الفزارؼ. أحمد يف عمي يف أحمد القمقشندؼ 
 .العمم ة الكتب ييركت: دار  (ط.دي

 ك مر ايداب زىر .(ـ1972يإسحاؽ أيك األنصارؼ. تم ـ يف عمي يف إيراى ـ القيركاني 
 .الجيأ ييركت: دار .4ط .األلباب

 كآدابو الشعر محاسف في العمدة .(ـ1981ي األزدؼ رشي  يف الحسف عمى أيك القيركاني 
 . الجيأ ييركت: دار الحميد. عيد الديف محيي دمحم: تحقي  .5ط .كنقده

. نايذ عفيذ: تحقي  .1ط .التكاررخ عيكف  .(ـ1996ي شاكر. ايف الكتيي   ييركت: دار حاطـك
 ال قافة.
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 ييركت: دار عباس. إحساف: المحق  .1ط .الكف ات فكات .(ـ1974يشاكر.  يف الكتيي  دمحم
 صادر.

 .النكرؼ  دمش : مكتبة .3ط  الشاـ ثطط .(ـ1983ي الرزاؽ. عيد يف دمحم عمي  كرد

 .1ط .الميك ة الفركؽ  في الكم ات .(ـ1998ي الحسيني. مكسى يف أيكب البقاش أيك الكفكؼ 
 .الرسالة ييركت: مؤسسة المصرؼ. درك ش كدمحم عدناف: تحقي 

 السنة أعداد الرسالة. مجمة الدكرؼ. العزرز عيد ترجمة:  ا سالـ في النقابات يرنارد. لك س 
 .(362 يع ال امنة.

 دار: ع سى. مصر دمحم أحمد: ترجمة .(ط.دي .ا سالم ة الفنكف  .(ـ1982ي د ماند  .س.ـ
 .بمصر المعارؼ

 المؤتمذ عف االرت اب رفع في ا كماؿ .(ـ1990يجعفر.  يف و ىبة يف ماككال  عمي ايف
 . العمم ة الكتب دار -ليناف: ييركت .1ط .كاألنساب كالكنى األسماش في كالمثتمذ

 . يد.ط(المقتضب األزدؼ. يد.ت(. العباس. أيك ال مالى. األكير عيد يف يزرد يف دمحم الميرد 
 .ييركت الكتب: عالـ عظ مة. الثال  عيد دمحم: تحقي 

 الكتب. القاىرة: عالـ . يد.ط(.النص إلى الصكت مف .(ـ1993ي مراد. ميركؾ 

 ييركت دار -ليناف: ييركت .(ط.دي .الديكاف .(ـ1983ي الجعفي. حسيف يف أحمد المتنيي 
 .     كالنشر لمطباعة

الككرت:  .2ط .كصناعتيا العرب أشعار فيـ إلى المرشد .(ـ1989يو.  عيد المجدكب 
 .  الككرت حككمة مطبعة

 القاىرة: مكتبة .1ط .ا سالمي كالعالـ الصمييي اليزك .(ـ1998ي الحم ـ. عيد عمي محمكد 
 .الشرؽ  زىراش

 .الكتب مصر: عالـ .1ط .الحديث العر ي المعجـ صناعة .(ـ1988ي عمر. أحمد مثتار 

 .3ط .عشر ال اني القرف  أع اف في الدرر سمؾ .(ـ1988ي دمحم. يف عمي يف ثميأ دمحم المرادؼ 
  ا سالم ة. البشائر ييركت: دار
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ليناف: دار  -. ييركت3ط عمكـ البالغة يالي اف كالمعاني كاليد ع(.ـ(. 1993المراغي  أحمد. ي
 الكتب العمم ة.

 .لممالييف العمـ ييركت: دار .7ط .الرائد المعجـ .(ـ1992ي جيراف. مسعكد 

 العر  ة  المية مجمع تحقي : .(ط.دي .الكس ط المعجـ .(ت.دي كآثركف. إيراى ـ مصطفى 
 .الدعكة القاىرة: دار

 لمطباعة الحدي ة ييركت: المكتبة .1ط .األديي النقد في الكامأ .(ـ1983ي مصم   كماؿ  أيك
 .   كالنشر

 المجمع . يد.ط(. مطيكعاتكتطكرىا البالغ ة المصطمحات معجـ  (ـ1987يأحمد.  مطمكب 
 .العراقي العممي

 ليناف. مكتبة: ليناف .2ط .كتطكرىا البالغ ة المصطمحات معجـ .(ـ2007ي أحمد. مطمكب 
 .ناشركف 

 لشؤكف  العامة مصر: الييئة. ـ(1983بالقاىرة. ي العر  ة المية مجمع تأليذ  الفمسفي المعجـ
  القاىرة. -األميررة المطابع

 اليرب ييركت: دار ال عالكؼ. دمحم تحقي : .1ط .الكيير المقفى .(ىػ1411ي المقررزؼ 
 .ا سالمي

ييركت:  .1ط .كاي ار الثطط يذكر كاالعتبار المكاعع .(ىػ1418ي عمي. يف أحمد المقررزؼ 
 العمم ة. الكتب دار

: دمحم عيد القادر . تحقي 1. طالسمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾـ(. 1997. يتقي الديف  المقررزؼ 
 .كتليناف/ يير  -دار الكتب العمم ة . عطا

 مصر: عالـ .1ط .التعاررذ ميمات عمى التكقيذ. (ـ1990ي الرؤكؼ. المناكؼ  عيد ايف
 .القاىرة- ركت الثال  عيد 38 الكتب

 تحقي  .1ط .الصكف ة السادة تراجـ في الدررة الككاكب .(ـ1999ي الرؤكؼ. عيد دمحم المناكؼ 
 . صادر دار -ليناف: ييركت الجادر. أديب دمحم: كا عداد
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 .(ط.دي. الشعر نقد في اليد ع .(ت.دي نصر. يف مقمد يف عمي يف مرشد يف منقذ  أسامة ايف
 كزارة المتحدة: العر  ة الجميكررة المجيد. عيد حامد يدكؼ كالدكتكر أحمد الدكتكر: تحقي 
 .لم قافة العامة ا دارة الجنك ي. ا قم ـ القكمي. كا رشاد ال قافة

 لمطباعة ا سالمي المكتب -ييركت: دمش  .2ط .االعتبار كتاب .(ـ1995ي منقذ  أسامة. ايف
 .كالنشر

 .الجامع ة المعرفة مصر: دار .3ط .األدب نظررة في .(ـ1999ي ع ماف. مكافي 

 . كىبة القاىرة: مكتبة .2ط .التراكيب دالالت .(ـ1987ي مكسى  دمحم. أيك

 . الييت آؿ مؤسسة: عماف .1ط .القدس كنكز .(ـ1983ي آثركف. ك رائذ نجـ 

 الدار . مصر:1ط .المممككي العصر مصر في المكتبات تاررخ .(ـ1993يالسيد.  النشار 
 .المينان ة المصررة

 إيراى ـ: تحقي  .1ط .المدارس تاررخ في الدارس .(ـ1990ي دمحم. يف القادر عيد النع مي 
 . العمم ة الكتب ييركت: دار الديف. شمس

 اصطالحات في العمكـ جامع .(ـ2000ي األحمد. الرسكؿ عيد يف النيي عيد القاضي نكرؼ 
 الكتب دار -ييركت فحص. ليناف: ىاني حسف: الفارس ة عباراتو عر ب .1ط .الفنكف 
 العمم ة.

 .1ط .األدب فنكف  في األرب نيا ة .(ىػ1423يالديف.  شياب الكىاب عيد يف أحمد النكررؼ 
   القكم ة. كالك ائ  الكتب دار -القاىرة مصر:

كت ة الجكانب .(ـ2006ي اليد ع. الن ير اني  عيد سكررا:  .1ط .لمقراشات االحتجاج كتب في الص 
    القرآن ة. لمد راسات اليك اني دار -دمش 

 كتدقي  ضبط .(ط.دي .كاليد ع كالي اف المعاني في البالغة جكاىر( ت.دي أحمد الياشمي 
 .العصررة المكتبة -ليناف: ييركت الصميمي. يكسذ: كتك ي 

نشاش أدي ات في األدب جكاىر .(ت.ديمصطفى.  يف إيراى ـ يف أحمد الياشمي   .العرب لية كا 
 مؤسسة -ليناف: ييركت الجامعييف  مف لجنة: كتصح حو تحق قو عمى أشرفت .(ط.دي

 .المعارؼ
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الديف.  سعد كاظـ: ترجمة .(ف.دي .(ط.دي .كاألسمك  ة األسمكب .(ـ1985ي غراىاـ. ىاؼ 
  بيداد: دار آفاؽ العر  ة.

مصر:  .1ط .الزرارات معرفة إلى ا شارات .(ىػ1423يعمي.  يف بكر أيي يف عمي اليركؼ 
 .الدين ة ال قافة مكتبة -القاىرة

يف. ىشاـ  جماؿ ايف سكررا:  الدقر. اليني عيد: تحقي  .(ط.دي. الذ ىب شذكر شرح .(ت.دي الد 
 . لمتكزرع المتحدة الشركة

. العرب عند كالنقدؼ البالغي البحث في كداللتيا األلفاظ جرس .(ـ1980يماىر.  ىالؿ 
 . الحررة يد.ط(. بيداد: دار

 .العكدة دار: ييركت .(ط.دي .الحديث األديي النقد .(ـ1987ي غن مي. دمحم ىالؿ 

 .1ط .الثنساش شعر في التكرار .(1999يالعزرز.  عيد يف ع ماف يف الرحمف عيد اليميأ 
 . المؤرد الرراض: مكتبة

 .الكشككؿ .(ـ1998ي الديف. يياش العاممي. الحار ي الصمد عيد يف حسيف يف دمحم اليمذاني 
 . العمم ة الكتب دار -ليناف:  ييركت النمرؼ. الكررـ عيد دمحم: تحقي  .1ط

القاىرة:  .1ط .الشيباش حمب في الممال ؾ زمف الشعررة الحركة .(ـ1900ي فكزؼ. أحمد الييب 
 .كالتكزرع لمنشر المتحدة الشركة

ليناف:  .(ط.دي .الفكائد كمنبع الزكائد مجمع. (ىػ1412ي بكر. أيي يف عمي الديف نكر اليي مي 
 . الفكر دار -ييركت

 .المعارؼ القاىرة: دار  .6ط .مصر في الحديث األدب تطكر .(ـ1994ي أحمد. ى كأ 

 دار -سكررا: دمش  .1ط .العر ي الشعر في ا  قاع .(ـ1989ي الرحمف. عيد الكجي 
 .الحصاد

 كعيرة الجناف مرآة .(ـ1997ي سم ماف. يف عمي يف أسعد يف و عيد الديف عفيذ ال افعي 
 المنصكر. ثميأ: حكاش و كضع .1ط .الزماف حكادث مف  عتير ما معرفة في ال قظاف

 العمم ة. الكتب دار -ليناف: ييركت



371 
 

 أيك مصطفى دمحم: كدراسة تحقي  .1ط .اليد ع عمـ في اليد ع .(ـ2003ي معطي  يف  حي
ـ راجعو شكارب.  الكفاش دار -مصر: ا سكندررة الجكرني. الصادؼ مصطفى: لو كقد 
 لمطباعة.

أ المعجـ .(ـ1991ي إ ميأ.  عقكب   .1ط .الشعر كفنكف  كالقاف ة العركض عمـ في المفص 
 .  العمم ة الكتب ييركت: دار

أيك  عباس. أحمد حمزة: تحقي  .1ط .الزماف مرآة ذيأ. (ـ2007ي دمحم. يف مكسى اليكنيني 
 .ال قافي المجمع -كالتراث لم قافة ظيي أيك ظيي: ىيئة

 
 

 


