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  2008جامعة مؤتة، 

، )االتجاه اإلسالمي في شعر محمد بن سعد الدبل       (تتناول هذه الدراسة موضوع       

حياة الشاعر وثقافته، وأهم األعمال     :  فصول، يعرض التمهيد   وثالثة تقع في تمهيد     وهي

  .ا، والمراحل الشعرية التي مر بهاالتي تواله

 توحيد  :مثل ، عن موضوعات الشاعر اإلسالمية    الحديث جاء   :وفي الفصل األول    

 وأهميـة   جيد األبطال والبطوالت اإلسالمية   اهللا، وتمجيده، والمدائح والسيرة النبوية، وتم     

  .األمكنة المقدسة

المعجم الـشعري بجميـع دوائـره      فيدرس اللغة الشعرية من   :أما الفصل الثاني    

 والدينية، ثم يدرس التناص الديني واألدبي،        الرموز الشخصية، والتاريخية،   الداللية، ثم 

  .والتاريخي، والفلكلوري الشعبي

، وأهـم الظـواهر     كـالتكرار  األسلوبية فيتناول أهم الظواهر     :الثالثأما الفصل     

بنـاء  و ،الحـوار أسـلوب   غيرها، كما تناول    من استفهام، ونداء، وتعجب، و    : النحوية

  .من تشخيص وتجسيم، وتجريد: الصورة

 من نتائج، على رأسها بـروز ظـاهرة االتجـاه           عددلصت الدراسة إلى    وقد خ   

  . الشاعر بشكل ظاهر، مما جعله يتكئ على التقريرية المباشرةداإلسالمي عن



ز  
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 This study deals with (The Islamic trend in the poetry of Mohammad 
bin Sa’ad Al Dibbl). The study includes three chapters and a preface, the 
preface introduces: the life and the culture of the poet, the important dignity he 
was in, the poetry stages he pass. 
 First chapter introduces the Islamic subjects work of the poet, examples, 
the unity of gad, praising gad, the biography of Mohammad and the 
glorification of profit Mohammad, praising the braveness and Islamic leading 
role, also the importance of the holy places. 
        Second chapter introduces the poetry language with regard to the 
personal, natural, historical, folklore, it also introduce the poetry dictionary 
with all of its terms. 
       Third chapter introduces the important stylistic phenomena’s , like the 
repetition, also the important syntactic phenomena’s, like interrogative, 
exclamation, astonishment and others, the chapter talks about the dialogue 
style as its appears at the building images, personification, magnification, 
materialization, abstraction. 
      The study concludes to a number of results, at the head, the highlighting of 
the Islamic direction obviously at the work of the poet which made him 
depend on the direct judgment. 
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  :المقدمة

 معظم شبه الجزيرة العربية تحت مسمى المملكة العربية السعودية،          لقد وحد اهللا     

 إذ ارتقت العقول، -رحمه اهللا–على يد جاللة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 

وحدثت نهضة شملت شتى المجاالت من فقٍه واقتصاٍد وفكٍر وأدٍب، مما دفع أبناِء البلـِد               

العلِم، وروافد الثقافِة، جاهدين في سبيل االرتقاء بفكر هذا الوطن إلى التقدم ورود مناهِل 

  .والنهوض

ويعد محمد بن سعد الدبل من الشعراء السعوديين الذين أسهموا إسهاماً فاعالً في               

إثراِء هذا النهوض، من خالل إصداراته المختلفة في مجال الشعر والنثر، إضافة إلـى              

  .عِة والصحافِةحضوره في مجال اإلذا

ويعود سبب اختياري لهذا الموضوع إلى أيماني بأهمية االتجاه اإلسـالمي فـي               

العمل الشعري، وضرورة إبراز هذا االتجاه في نتاج األدباء في سائر الفنون األدبيـة،              

ودراسته دراسة علمية، حتى يكون مسيراً لألدب اإلسالمي المعاصر، وثمة أمر آخـر             

 الباعث الذاتي، بميل نفسي إلى هذه القـضية، وتأييـد مـشرفي             دفعني إلى ذلك، وهو   

الختيار هذه القضية، مع أهمية هذه الظاهرة في شعر الدبل وكونها السمة البارزة التي              

كادت تسيطر على جميع دواوينه وأعماله، كما دفعني لذلك دراسة هـذا العلَـِم وبيـاِن            

بعامـة، إذ لـم     خاصة واإلسالمي   بلعربي  مكانتِه األدبيِة والعلمية على مستوى الوطن ا      

 بدراسة مستقلة إال ما جاء على شكل مقاالت قليلة ال تشكل دراسة فنيـة حقيقيـة                 يحظ

  .وجادة

ل، حياتـه وثقافتـه،     وكان هدفي من الدراسة، التعرف إلى محمد بن سعد الـدب            

  . اإلسالمي، باإلضافة إلى دراسة فنية لشعرهواتجاهه

كانت هذه الدراسة منـصبة علـى       و  التوفيقي دراسة، المنهج لقد اتبعتُ في هذه ال      

حياة الشاعر، وشعره شكالً ومضموناً، فقد اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى تمهيـد        

 فصول، تناولت في التمهيد حياة الشاعر وثقافته، ومولده ونشأته ، وأهم األعمال             وثالثة

  .التي توالها، والمراحل الشعرية التي مر بها
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تحدثت عن الموضوعات اإلسالمية وأهمهـا، توحيـد اهللا،         : األولالفصل  وفي    

وتمجيده، والثناء عليه، وهي تشمل العقيدة وتوحيد اهللا، وتمجيده، وتـسبيحه، وحمـده،             

، ان باهللا والبعث والقضاء والقـدر     وشكره، وحب اإلله، ودعاء اهللا واللجوء إليه، واإليم       

ة من مولده ونشأته ومدحه وتمجيـده، وبعثتـه،         كما تحدثت عن المدائح والسيرة النبوي     

ودعوته، وهديه، وهجرته، وغزواته، والذب عن عرضه صلى اهللا عليه وسلم، وأهـم             

  .معجزاته القرآن الكريم واإلسراء والمعراج

تحدثت في هذا الفصل عن تمجيد األبطال والبطوالت اإلسالمية مـن الخلفـاء             و  

، وسعد بـن أبـي       عليه وسلم، كخالد بن الوليد     الراشدين وصحابة رسول اهللا صلى اهللا     

والمثنى وغيرهم من القادة الذين جاءوا من بعـدهم         وقاص، والقعقاع بن عمر التميمي،      

  .وطارق بن زيادالح الدين، والمعتصم، كص

وتحدثت أيضاً عن أهم المعارك التي خاضها هؤالء األبطال كمعركة اليرمـوك              

  . وعمورية، وحطين،والقادسية

 وأهمها مكـة المكرمـة،      ، تحدثت عن األمكنة المقدسة التي تناولها الشاعر       كما  

  .والمدينة المنورة، وبيت المقدس

المعجم الشعري بجميع     ومن أهمها  ،فدرست فيه اللغة الشعرية   :  الثاني أما الفصل   

الرموز الشخصية، والتاريخية، والدينية، ثم التناص الديني، واألدبـي،         و حقوله الداللية، 

  .لتاريخي، والفلكلوري الشعبيوا

 ، والكلمة ،تكرار الحرف من  تناولت أهم الظواهر األسلوبية،     :  الثالث وفي الفصل   

 والحـذف   ، والتعجـب  ، والنـداء  ، والتقسيم، ثم الظواهر النحوية كاالستفهام     ،والتركيب

  .واالعتراض، والقسم، والتمني، والندبة واالستغاثة

أسلوبه في بناء الصورة من     وارجي والداخلي،   الحوار الخ ثم أسلوب الشاعر في       

  .التشخيص والتجسيم والتجريد

وفي الخاتمة أوجزت ما فصلته في فصول هذه الدراسة ومباحثها، وذكرت أهـم               

  .النتائج التي استطاع هذا البحث أن يحققها
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 أما مصادر هذه الدراسة فقد تعددت وتنوعت تبعاً لطبيعة الموضـوع، فكانـت               

شاعر المنهل الرئيسي الذي استقيت منه مادة هذه الدراسة، كما انتفعت بكثيـر    دواوين ال 

من كتب الدراسات الحديثة، والعلمية التي تناولت الشعر العربي المعاصر، وخاصة في            

النزعة اإلسالمية في الشعر السعودي المعاصر لحسن       : تجاه اإلسالمي وأهمها  جانب اال 

في األردن لعطااهللا الحجايا، واالتجاه اإلسالمي فـي        الهويمل، وشعر االتجاه اإلسالمي     

شعر محمد السنوسي لمفرح سيد، كما افدت من المجالت والصحف السعودية، وغيـر             

السعودية، ولعل أبرزها صحيفة الجزيرة؛ وملحقها الصحيفة المسائية، والمجلة العربية؛          

  .وتظهر بقية المصادر والمراجع في نهاية الدراسة

 ، بد من توجيه شكري وتقديري إلى أستاذي الدكتور طارق المجـالي           وأخيراً ال   

 بما قدمه من توجيهات -بعد اهللا-الذي أشرف على هذه الدراسة، وكان له الفضل األول 

  . فجزاه اهللا خير الجزاء،سديدة
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  التمهيد

   وثقافتهالشاعر ةحيا

  : المولد والنشأة-1

ِبل من الحمدان اليديان من ضنا مسلم       هو محمد بن سعد بن حسن بن سليمان الدَّ        

 في وادي بني قشير     )3(، في منطقة الحريق   )2(م1944هـ  1363 ، ولد سنة     )1(من عنزة 

  .)4(في المنحدر الشمالي لجبل علية بمدينة الحريق

تنقلت أسرة الشاعر المعروفة بالدَِّبل ما بين وادي الدواسـر ومنطقـة الحوطـة              

 هذه األسرة في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية         والحريق، واستقر عدد كبير من    

                                                 
 بن دهيمش بن عبـار      هـ، وانظر شجرة عنزة جمع وإعداد عبداهللا      5/9/1428 مقابلة مع الشاعر في       )1(

 .العنزي تنفيذ وإخراج منصور بن صالح الخنيزان

، دار األنـدلس    "وفنونه واتجاهاته ونماذج منـه    " ، في األدب العربي السعودي    ، محمد صالح   الشنطي    )2(

، وينظر معجم البابطين لـشعراء العـرب        276م، ص 1997/هـ1418،  2للنشر والتوزيع، حائل، ط   

، 328، ص 4 مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري، ج         المعاصرين، هيئة المعجم،  

 العصر الحديث، دار الفكر اللبنـاني،       )2(، موسوعة األدباء والشعراء العرب،      محمد ،  حمود  :وينظر

 محمد محمد حسن ، قرأة عبد العزيز رباح، شعراء          ،شراب :وينظر. 292م، ص 2001،  1بيروت، ط 

عودية مع مقدمة وفصول في النقد، دار المأمون للتراث، دار قتيبة، الريـاض،             من المملكة العربية الس   

 .603م، ص2006/هـ1426، 1ط

 وينظر معجم الكتّاب والمؤلفين في المملكة العربية السعودية، الدائرة لإلعالم المحـدودة، الريـاض،                )3(

، شـعراء العـصر     م، عبد الكريم بن حمد بن إبراهي      الحقيل :وينظر. 55م، ص 1993/هـ1413،  2ط

وينظر معجم األدبـاء والكتـاب،      .. 92م، ص 1993/هـ1413،  2، ط 1الحديث في جزيرة العرب، ج    

، الدائرة لألعالم المحدودة، الرياض،     )الجزء األول (الموسوعة الثقافية الشاملة للمملكة العربية السعودية     

التعاون لدول الخلـيج    جلس  موينظر دليل األدباء والكتاب في دول       . 117م، ص 1990/ه،1410،  1ط

وينظر موسوعة  .126م، ص 2001/هـ1422العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض،        

األدب العربي السعودي الحديث، نصوص مختارة ودراسات، المجلد التاسع، تراجم الكتاب، وكـشاف             

عبد الرزاق القـشعمي،دار    أمين سليمان سيدو، واألستاذ محمد      . األعالم والمصادر والمراجع، إعداد د    

 .158م،ص2001/هـ1422، 1المفرد للنشر والتوزيع، الرياض،ط

 هـ5/9/1428مقابلة مع الشاعر في ) 4(
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السعودية، وتنقل عدد منها ما بين المنطقة الشرقية والشمالية والغربية، حتى استقر بهم             

  .)1(المكان في بلدة الحريق مما يلي حوطة بني تميم غرباً

حيث ، والده سعد الذي احترف الزراعة والجمالة،   ِبلومن أسرة الشاعر محمد الدَّ    

عمل على نقل الحجاج على ركائبه من نجد إلى الحجاز، وعمل على نقل التموين مـا                

  .)2(رما والمزاحمية والرياض مدينة حوطة بني تميم والحريق، وضبين

ثـراه، ومـن    وكان هذا العمل الدؤوب طوال حكم الملك عبد العزيز، طيب اهللا            

 الذي غادر بالده الحريق فـي       ِبلداهللا بن حسن بن سليمان الدَّ      عب أسرة هذا الشاعر عمه   

سن مبكرة مهاجراً إلى الخليج العربي حتى استقر به المقام في قطر، وبالتحديد في بلدة               

وعاش في ذلك المكان حتى توفي في النصف الثاني من القـرن الرابـع    ) أبا الضلوف (

  )3 (.عشر الهجري

ن أخوان ألب، وكلهم     اثنان شقيقان، واثنا   :ومن أسرة هذا الشاعر إخوته األربعة     

شاركوا في العمل إبان النهضة الحديثة طوال حكم الملك سعود ومن وليه مـن أبنـاء                

  .)4(الملك عبد العزيز رحمه اهللا إلى اليوم

 بأنه عاش إبان طفولته األولـى       أفادني ومما تجدر اإلشارة إليه أن الشاعر نفسه      

 من أهالي بلدة نعـام، وفـي        من بني زيد  ) علي بن حمد الشليل   ( في أحضان جده ألمه     

ـ      ( أحضان خاله ألمه    وكـان ذلـك الرجـل راويـةً       ) ونعبداهللا بن عبد العزيز بن ع

   وكان إماماً في فقه األحكام، وعلم الفرائض ،الملك عبد العزيز محمد بن عثيمينلشاعر

                                                 
 .هـ5/9/1428مقابلة مع الشاعر في  ) 1(

 .هـ5/9/1428مقابلة مع الشاعر في ) 2(

 .هـ5/9/1428مقابلة مع الشاعر في  ) 3(

 .ـه5/9/1428مقابلة مع الشاعر في   ) 4(
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  .)1(والمواريث، ويقوم مقام القاضي في بلدة نعام

 شطراً مـن حياتـه      لشاعر محمد الدَِّبل  والخال قضى ا  فبين هذين الرجلين الجد     

  :بقوله) ربع الجنوب( منعماً في بيت علم وفقه وأدب، وأشار إلى ذلك في قصيدته 

وي نَِذهعع تْقَانَـامِخ نَكهــالُي            و  مَّضبالتَّتك ِحرِبياِئ مة الورِدس  

  ـوِدالع وِباِنم بالزَّمِعنْال َأاً َأانَم ز             اهى ِبضبَّاً قَ صَاِفيطْاَألتذكر ِب

نَمايس وعاتٌيم ضِبي نسِحوـاه        لَ وينى تمسفُاِل سالع ِبِده جـِدالم  

خْ َأِهللاوفَاٌلـو تـدقَ وجدـــه                ر اِنعيغَ صياً تَرِملٍّ ِظتَح دِِِِِِِِِّ الِون  

لـى ِحعذَقْ َأِنياع وضعتَ             ٍةلِّقف و اِنريم تَعـدـاذا ِباً وممــدِِّتَع  

  )2(ِدع في سعبا الرَّهي َأملَاس فَِم إلى اليو             ـــٍةطَبِغ ِبينِظاِفار الخَي ِدعامنَ

قة الحوطـة والحريـق     وفي خضم هذه الحياة قضى الشاعر أيام طفولته في منط         

 الرياض العاصمة، والتحق بمعهد الرياض       إلى مدينةِ   السادسة عشرة انتقلَ   تى إذا بلغ  ح

" ، ووجد في هذا المعهد ضالته، حيث        )3( وفيه أكمل دراسته المتوسطة والثانوية     ،العلمي

 الذي يقام كل أسبوع بإشراف عـدد مـن          "كان من المتعاونين مع النادي الثقافي للمعهد      

في هذه الفترة نمت شاعرية هذا األديـب الواعـد بـين زمالئـه               و ، األكفياء ،األساتذة

 فكان ينظم القصيدة تلو القصيدة حتى التحق بكلية اللغة العربية فـي جامعـة               ،وأساتذته

هـ ثم عـين    1389 عام   مل دراسته الجامعية  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وفيها أك      

تدريس بـالمرحلتين المتوسـطة      حيث قضى ست سنوات في ال      ،مدرساً بالمعاهد العلمية  

 هـ1395هد الرياض العلمي، وفي عام       ثم بمع  ،والثانوية بمعهد حوطة بني تميم العلمي     

عين معيداً بقسم البالغة والنقد منهج األدب اإلسالمي بكلية اللغة العربيـة،إبان إنـشاء              

ـ              دبل جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وأتاحت هذه الجامعة لشاعرها محمـد ال

                                                 
 .هـ5/9/1428مقابلة مع الشاعر في   ) 1(

ـ 1419،  3 الريـاض، ط   العبيكان للنـشر،  إسـالميات، ديـوان   محمد بن سعد ،     ،   الدَّبل ) 2( م، 1998/هـ

 .173-172ص

 .117معجم األدباء والكتاب، ، ص ) 3(
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النظم (هـ في موضوع    1398فرصة إكمال دراساته العليا فحصل على الماجستير عام         

ثم على درجة الدكتوراه مع مرتبـة       ).  دراسة بالغية تحليلية   -القرآني في سورة الرعد   

  ).الخصائص الفنية في األدب النبوي( هـ في موضوع 1402الشرف عام 

م زهاء ربع قرن بعد إكماله دراساته       واستمر هذا األديب العالم في التعلم والتعلي      

العليا، ولم يزل على رأس العمل الجامعي متعاقداً مع الجامعة للعمل في الدراسات العليا              

  .واإلشراف على الرسائل العلمية وتحكيم البحوث

هـ من إحدى قريباتـه     1381وقد تزوج بعد حصوله على شهادة المتوسطة عام         

 من حياته الزوجية فجع بفقد زوجته التـي وافاهـا            وبعد مضي تسع سنوات    ،ببلدة نعام 

أنـات  (  وهو في طريقه إلى الحج، وتشير قصيدته        ،األجل المحتوم إثر حادث مروري    

  : إذ يقول، بالشاعر بها المعاناة التي مرإلى)قلب

  اِلـَآم وٍشي في عسفْا النَّـَه ِبتْابطَ       ةـب طيبــف ال يذكرن القلكيو

  الِلذْ وِإـزـ فـي ِعِبلْ القَـةُميِحر            ـاهباِقو عونـُمْأ مِرـ السـةُنَيِمَأ

مطَاقَ ذَن عمنَ المايا يِرتَسيِبح اـه       ومـا المذَّـعاِر شَ إالّباِلد ـاِلــب  

  اليصوَأ واِءشَح واَألِحو والرِبـلْقَلِْل         ـةًقَاِفر ماٍمـوع َأـةَعس ِتتُيضمَأ

  ــاِلـم وإكْاِب وآدـن ظَـِنس ِبحْ      امهتْرم غَـد قَوِرضح وٍةبيي غَـف

  ـــاِل المنـ ِمـاةٌاسو مـِريِقفَلِْلو       ِنلَ عـيِف وري ِسـ فاِرجلْوفيت ِل

قِرلِْلوِبيقَ ونْ ِمـاركي ــفُِرعيــك العالطبعن ـة ِمبيعودته ِص      ـه  

ِغلوال صراِنـيي تَحاِناجاِع رـةًي           ما رتُمب عتَنْ ِبِكدالع 1(ـاِل والخَم(  

فنرى الحزن والمعاناة عند شاعرنا لفقده شريكة حياته التي ال يملك بعد فقدها إال              

واساتها الصبر والعزاء وحديث المشاعر، حيث ذكر صفاتها الحسنة من وفائها للجار وم           

لذي أحسها من خـالل     للفقير بالمال ووقارها للقريب، مما جعل ذلك يزيد آالم الشاعر ا          

  .هذه المعاناة

                                                 
 .166-165الدبل، إسالميات، ص) 1(



 8

 ومألت عليه حياته وبيته بسعادة ومحبـٍة        ،ثم بنى بزوجة أخرى من قرابته ألمه      

  .)1(وسكينة وُألفة، وأنجبت له عدداً من البنين والبنات
  

  

  : أهم األعمال التي توالها-2

  :، وأبرزهاددت المهام التي توالها الدَِّبلقد تعل  

عمل رئيساً لقسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي وأميناً لوحدة أدب الطفـل              -1

   .)2(سنوات) ثماني(المسلم مدة

 . عمل مستشاراً بمجلة األمن في وزارة الداخلية مدة سنتين -2

ز وجامع الحكير مـدة ثالثـة       عمل إماماً وخطيباً بجامع األمير نايف بن عبد العزي         -3

 .عشر عاماً

 . برابطة األدب اإلسالمي العالمية عامالًاًعمل عضو -4

 . بنادي الهالل الرياضيعمل عضو شرٍف -5

 . بمنطقة حائليلين الرياض بنادي الجبعمل عضو شرٍف -6

أشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه لطالب وطالبات الدراسات            -7

 .مملكة وجامعات الخليجالعليا بجامعات ال

 .م عدداً كبيراً من بحوث الترقيات ألساتذة الجامعات في المملكة والخليجحكّ -8

م عدداً كبيراً من البحوث العلمية المعدة للنشر في المجالت المحليـة المحكمـة              حكّ -9

 .داخل المملكة وخارجها

  

  
 

                                                 
 هـ5/9/1428 مقابلة شخصية مع الشاعر في ) 1(

 دليل األدباء والكتـاب فـي دول        :، وينظر 92شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب، ص      الحقيل،   )2(

 .328، ص4 جمعجم البابطين،: ، وينظر126مجلس التعاون لدول الخليج، ص
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ية داخـل   شارك في عدد كبير من الندوات واللقاءات األدبية واألمسيات الـشعر           -10

 .)1(المملكة وخارجها

وشارك في عدد من األمسيات والمؤتمرات والملتقيات العلمية واألدبيـة التـي أقامتهـا              

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والنوادي األدبية في الرياض وأبهـا والمدينـة              

، هـ1407وغيرها من المنظمات والمعاهد، وكذلك مؤتمر الملك عبد العزيز التاريخي           

  .)2(وغيرها.هـ1408ومهرجان الشعر العالمي الذي أقيم في اسبانيا عام 

  :أما األعمال الرسمية فهي 

  .زاول مهنة التدريس بالمرحلة المتوسطة والثانوية والمرحلة الجامعية -1

هـ إلى  1402عمل أستاذاً مساعداً بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من عام             -2

 .هـ1408عام 

 .هـ1421هـ إلى نهاية عام 1408 مشاركاً من عام عمل أستاذاً -3

 رأس قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي في كلية اللغة العربية في الرياض              -4

 )3(.مدة ثماني سنوات

 متعاقداً مع الجامعة للعمل في الدراسات العليا        ، الجامعي لهل على رأس عم   ا ز اوم

لبحوث، وليس هناك مهـام رسـمية توالهـا         واإلشراف على الرسائل العلمية وتحكيم ا     

شاعرنا بتعيين أو ترشيح غير مشاركته المتواضعة في رسالة التعليم بمختلف مراحلها،            

ه بأني أرضيت ضـميري     يغمرني إحساس جميل أشعر في ضوئ      " ومن هنا يظهر قوله   

في خدمة عقيدتي ووطني وأمتي التي أنتمي إليها وقيادتي التي اسـتظل تحـت أمنهـا                

  .)4(مايتهاوح

                                                 
 .حصلت عليها من الشاعر نفسه. سيره موجزة للشاعر) 1(

مجلس التعـاون لـدول الخلـيج        مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دليل األدباء والكتاب في دول            ) 2(

 .126م، الرياض، ص2001/هـ 1422العربية، 

 .92 الحقيل، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب، ص: سيره مختصره للشاعر، وينظر )3(

 .هـ5/9/1428 مقابلة مع الشاعر في  )4(
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   ِبل  فَِروقد عوالتواضع والصفات الحميدة من مكـارم       ، بحسن الخلق   الدكتور الد 

     ا كان  كم،   بجاه أو بشفاعة أو بغير ذلك      األخالق وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف سواء

  : بالغياً تميز بعدة فضائل هيعالماً شاعراً أديباًً

  .عميد ألسرة الدبول -1

 .ر في كلية اللغة العربيةماجستيأول من ناقش رسالة  -2

دكتوراه في قسم البالغة والنقد على مـستوى الجامعـات          أول من ناقش رسالة      -3

 .السعودية

 .)1(أول رئيس سعودي لقسم علمي على مستوى كلية اللغة العربية -4

  .)2(أول أمين لوحدة أدب الطفل المسلم على مستوى القسم -5

  

  :المراحل الشعرية-3

  : على النحو اآلتيهيو ، حياته الشعريةيفمر شاعرنا بثالث مراحل   
  

  :المرحلة األولى

: المنعطـف األول  : اكتنف شاعرنا في هذه المرحلة عدد من المنعطفات الشعرية        

 كانت له مساجالت شعرية مـع   ،في بدايات شعره أيام سن البلوغ ودون مرحلة الشباب        

  (3).زمالئه في المدرسة والمعهد
  

باب كان له منعطف شعري ال يكاد يتجاوز شعر الـذات           في ربيع الش   :المنعطف الثاني 

عن الحب ومعناه ومفهومه، وعن الصلة بين الجنسين وحيـاة          فيه  الذي تتحدث قصائده    

  ).معاناة شاعر(  سماهد من هذا المنعطف ديوانالرجل مع المرأة حتى تولّ
  

                                                 
 .هـ16/9/1428 في الشاعر مقابلة مع ) 1(

 .هـ16/9/1428 في الشاعر مقابلة مع ) 2(

  .هـ16/9/1428مقابلة مع الشاعر في  (3) 
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 شعري  طٍف وجد نفسه في منع    ، يتجاوز الشاعر عقد األربعين     أن قبل: المنعطف الثالث 

 ال تكاد قصائده تخرج عن النزعة اإلسالمية حتى شـكلت فـي             ،من نوع خاص متميز   

ب  واتصف هذا الديوان بشعر الدعوة اإلسالمية والـذَّ        ،)إسالميات( مجملها ديواناً سماه  

عن اإلسالم ورسوله الكريم ، ونشر القيم العليا، والمثل الرشيدة التـي يخـتص بهـا                

 ولم تزل هذه الخصوصية هي المتمثلة في أغلب قصائده في           ،ناإلسالم عن سائر األديا   

، وديـوان   )األناشـيد اإلسـالمية   (، كما تولد عن ذلك ديوان     (1)اآلونة األخيرة إلى اليوم   

  ).ملحمة نور اإلسالم(
  

د األربعين إلى وسط عقد الخمـسين، إذ         من بداية عقْ   هذه المرحلة   تبدأ :ةالمرحلة الثاني 

قد عايش فيها الشاعر بعـض قـضايا األمـة          و بشكل ظاهر ،     برزت الظاهرة الدينية  

ن فتنة الخليج كان لهـا      أمع  ) خواطر شاعر (  وتحدث عنها من خالل ديوان     ،اإلسالمية

فـي  ( و ديـوان  )هاتف الصحراء (  وتظهر من خالل ديوان    ،دور كبير في هذه المرحلة    

  ).رحاب الوطن
  

، وقد اشتملت على النزعة     نا هذا  حتى يوم   تبدأ من نهاية المرحلة الثانية     :المرحلة الثالثة 

اإلسالمية التي أصبحت سمة بارزة عند الشاعر منذ المنعطف الثالـث فـي المرحلـة               

، )هجير الـصحراء  (و ديوان )ندب الجراح ( األولى، وتولد عنها في هذه المرحلة ديوان      

لـى  ع(  والذي تولد منه ديوان    ،كما أن حب الوطن كان له دور بارز في هذه المرحلة          

  ).ضفاف الخليج
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .هـ16/9/1428مقابلة مع الشاعر في   (1)
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  األولالفصل 

  الموضوعات اإلسالمية

اول هذا الفصل موضوعات االتجاه اإلسالمي في شعر الدبل من خالل دراسة تن

 ستجالء هذه الدراسة في أربعةا من تندواوينه الشعرية، وقصائده المخطوطة، وقد تمكّ

قد طبقنا على قصيدة و،  يندرج تحت كل واحد منها بنود تابعة له،موضوعات إسالمية

  . وكذلك األناشيد اإلسالمية،ملحمة نور اإلسالم هذه الموضوعات

  :وأهم هذه الموضوعات هي

لكون امن خالل نظرة الشاعر إلى يتضح ذلك و: توحيد اهللا وتمجيده والثناء عليه: أوالً

  .والحياة واإلنسان والطبيعة والجمال من تصور إسالمي

مولد رسول لدراسة  من خالل هذا الموضوع تعرضنا وقد:  النبويةالمدائح والسير: ثانياً

يه صلى اهللا عليه لنبوية والدعوة اإلسالمية، وهداهللا ونشأته، ومدائحه وتمجيده والبعثة ا

 القرآن ، وذكر أهم معجزاته التي يعد والذب عن عرضهوسلم، وهجرته وغزواته،

 .اإلسراء والمعراج أهمهاحادثة الكريم و

أبو ( عن الخلفاء الراشدين فيهوتحدثت: تمجيد األبطال والبطوالت اإلسالميـة: اًثالث

مع دون تفصيل شكل مفصل، ثم عن الصحابة جملة ب) بكر، وعمر، وعثمان، وعلي

ذكر فضائلهم، ثم أهم المعارك والبطوالت اإلسالمية وما اشتهر بها من أعالم، وأهمها 

، وكان من أعالمها القعقاع بن عمرو  عبيدةيرموك التي قادها خالد وأبومعركة ال

من أعالمها كذلك القعقاع، والتميمي، وكذلك معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص، 

ومعركة حطين بقيادة صالح الدين األيوبي، وفتح عمورية بقيادة المعتصم، كما تعرضنا 

 .زياد، وعمر المختار مثل طارق بن ،ألهم القادة المسلمين الذين كان لهم دور قيادي

 ،الكعبة والمقامكوأهمها مكة المكرمة وما بها من أمكنة مقدسة : األمكنة المقدسة: رابعاً

 وشعائر الحج من منى وعرفات، وكذلك غار حراء ، وماء زمزم، والمروة،والصفا

مكانة المدينة المنورة وما بها  كما جاء الحديث عن .  من األمكنة المقدسةوثور وغيرها

 وقبر رسول اهللا وحجراته ومنبره صلى اهللا عليه ،المسجد النبويكن أماكن مقدسة م
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 ،المسجد األقصىك بيت المقدس وما به من أماكن مقدسة  دار الحديث عن كما ،وسلم

 . من المرافق والمواقع اإلسالمية وغيرها،والصخرة المشرفة
 

  :توحيد اهللا، وتمجيده، والثناء عليه 1.1

ل هذا الجانب دراسة أثر العقيدة في شعر الدبل حيث تشتمل نتناول من خالس

،  وتعالى سبحانهالى، وتمجيده والثناء عليه، وحب اهللاعلى توحيد اهللا سبحانه وتع

، واإليمان باهللا ومالئكته، وكتبه ورسله واليوم اآلخر خيره وشره، وبالقضاء ِهودعاِئ

  .والقدر

عقيدة التي شدته، وترسخت في وجدانه، وقد تناول شاعرنا جانباً  واضحاً من ال

  .األشعارفكتب حولها الكثير من 

وقـد ارتبط األدب اإلسالمي منذ نشأتـه بالعقيدة اإلسالميـة ارتباط الفرع 

، لما للعقيدة من أثر في تشكيل الشخصية الفردية االجتماعية، وتنظيم الحياة (1)باألصل

  .(2)في مختلف مسارتها

أن ينجز مهمات حضارية ذات سمات إسالميـة إال إذا امتلك فالمسلم ال يستطيع 

  : ، والمتجلية في قوله تعالى)3(ذاتـه التي ال تقـوم إال بالعقيـدة الصحيحة

}الرَِّحيم نمالرَّح وِإالَّ ه الَّ ِإلَه اِحدو ِإلَه كُمِإلَـه4(}و( .  

مخلوق بالخالق سبحانه، فاألدب اإلسالمي يحمل رسالة التوحيد، التي ربطت ال

  . )5( مما يدل على وحدانيته عز وجل،من خالل كل ما في الكون

                                                 
    ،  مكتبة المتنبي، الدمام، السعودية األدب اإلسالمي بين النظرية والتطبيق،إبراهيم محمد،قاسم،   (1)

  .81ص       

  .39ص، 3دار األندلس، حايل،ط في األدب اإلسالمي،محمد صالح،  الشنطي، (2)

، حول المضمون اإلسالمي في شعر أحمد سحنون، مؤسسة الرسالة، بيروت،           ، عمر  قرورة بو  )3(

  .33م، ص2007/هـ1428، 1ط

  .163  سورة البقرة، آية  )4(

  .83  قاسم، األدب اإلسالمي بين النظرية والتطبيق، ص )5(



 14

 : حيث يقول، في أشعارهاول شاعرنا قد تن أن ومن ذلك نجد

جشَعتْم لَمِقنا العيـّـاًةُد    حب

  ــواميِقتَـم واسكُِبروا ِلبيِنَأفَ
  
  

  ـا؟ــالما وِإنَالفُِت اخْـــالمعفَ  

وادروا الشّحوانبذوا اَألرك وه1(اام(  
  

فالشاعريشير الذي جمع األمة العربية اإلسالمية هي العقيدة الصحيحة  بأن 

السليمة، مما شدانتباه للتساؤل عن هذا االختالف الحاصل بين الشعوب اإلسالمية مع ه 

له سبحانه ودحر ، ثم يستعمل صيغة األمر باإلنابة واالستقامة لإلأن عقيدتهم واحدة

  .الشرك ونبذ األوهام، وفي مخالفة صيغ األمر التي أوردها شاعرنا مخالفة للعقيدة

حتى جاءت رسالة خاتم األنبياء محمد صلى ومن ثم يذكر الشاعر توالي الرسل 

  : وفي ذلك يقول الشاعر،اهللا عليه وسلم

  اًري خَ بالخلِقحمن الرادر َأدقَ

   نبيوٌلس رمِهي ِف قوٍمكلُّ

  راًهجاً فَر ِسداعياً للتوحيِد

   والخيِر العدِلالةُس ِرتْاء جمثُ

اَأللَّ كُمَّع راِءجضوء اهانَ س  
  

  نبيـــاِءيتوالى فــي بعثة اَأل  

  ــداِء النِِّقدصــاً ِبفَاِتمو ههُِنِْم

  اً في البــالِءراِبصِم ز العثابتَ

  ــــاِءمظَالع يِدســاً ِبامِتخَ

(2) باعتنــاِءــا محمداهع رإذْ
 

يثبت قوة إيمان األمة اإلسالمية بأصول عروبتها ) لشارون( خطاب الشاعر  وفي

  : وذلك في قوله،وصدق عقيدتها، إذ يربط بين الهم القومي والنزعة الدينية

مهمنَا صلَ فَتََعأمــةٌ تُُن هَّود  

  ــامخالقها فَ  اِهللاــِهجو ِلإالّ

حبالع روصادقٌ والعقيـدِةِةب   
  

  ـعكَرــا ال تَهبوعا وشُهاقُرعَأ  

ِسأحد واهي ضرا َأهفَنْو يـــع  

  )3(واعدب وَأِهي ِفعراء الشُّصلَخْ َأمكَ
  

                                                 
  .115  الدبل، ديوانه في رحاب الوطن، ص)1(

  .13/14، ص الدبل، ديوانه معاناة شاعر (2)
  .84 ص،ندب الجراح، مخطوط  الدبل، ديوانه  )3(
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 وما آلت ،تحدث فيها عن الجزيرة العربية) مجد وتاريخ(  بعنوان لهوفي قصيدة

  عن ذلك فنتج، ربط أفعال القائد بالدين- رحمه اهللا– من سيطرة الملك عبد العزيز إليه

  : كما نرى في قوله،التوفيق والسداد

وَّبالبيد َأةَاب كْلى ِذعرا الصَّهـدم  

  اــهع ماِن سددت رمية واُهللاولَ

  ــاهددَّ سيِقفوـك بالتَّلكن ربَّ

  حـد اَأل الواحدــاِدب الِع رباُهللا  

رميها طُ عاودتْاْم ُلوماِن الزيد   

  )1(دــد والميدوِح والتَّنما اليهاقُثَيِم
  

  

  

  

  
  

  
  

  

وفي ذلك يظهركما أن توحيد اهللا سبحانه  عقيدتِه، وصحِة الشاعر باِهللا إيمان ،

  :ى في شعره بقولهوتعالى يتجلّ

  ـــهتُعيِرو شَمس تَلهنا واحدِإ

  ــــهقُاِلـاه خَ زكَّا واحدنَيِبنَ

  :وكذلك في قوله
  ج

  ِمـد الِقِفاِل سنـا ِمهو ِبمسا ونَنَِب  

2( والحكــِمالِقخْاَأل ِبِةيَِّرعلى الب(  

  
  

أنا مِلســي ِإم ربلـهواحـد   
  

  )3(ــياِن ثَب رحمِنى الرو ِسيماِل  
  

  : أيضاَقوله

  ليس لنـاحدنـاه نا اللُـه وولي
  

  ِسرب ووباإلسالِماه حَّ و4(ـــانَد(  
  

  واحد سبحانه، واُهللا األربابددرى تُعخْ اُأل والعقائِد األدياِن بعضثم يشير بأنَّ

ال سواه، وذلك في قولهأحد :  

   واحـد واُهللاابربوعددتم اَأل
  

  ِمْؤما لسواه يسجد المنالع ب5(ــد(  
  

                                                 
  .51ص   الدبل، هجير الصحراء، مخطوط، )1(

  .16ص   الدبل، في رحاب الوطن، )2(

  .87  الدبل، ندب الجراح، مخطوط، ص )3(

  .19  الدبل، هجير الصحراء، ،ص )4(

  .12  الدبل، في رحاب الوطن،، ص )5(
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يظهر فيها دعاء اهللا، وتوحيده، ) رسالة من هناك( بـ ةُنالمعنووفي قصيدته 

وتمجيدهوذلك بقوله، عليه والثناء :  

لَويا رب نَم َأيتَنْ وَأسِل وــــانَي  

  ـــمه لَنكُ ونِيمِلس المِرصنَ ِبْلجعفَ

كُ " ِظفْي لَِفوتَ" نواِغوي الطَّههالُّ كُتُي  

تُلَْأساتحاداً ورفعــــةًرِب بالعك   

  ـــرواصنْ تُ ِهللاوعوداً بني اإلسالِم

  ـردـِّفَتَ المـد الواِحوي القَوأنتَ  

  ـــدحوتَ المراِد القَتَنَْأاً فَرهظَ

عهد ويحتض اإلسالمم ـــدَّجد  

وجمع شتات المِلسِيمِلن يصعواـد  

  )1(واد أخلصوا وتوحَّ-متُيِي ما ح–له 
  

فعجل بنصر ( إذ يقول ،عنده ثقة باإلجابةبل  اهللا، فالشاعر لم ييأس من دعاِء

وهذا نابع من قوة ) إن اهللا يمهل وال يهمل( وهذه العبارة تندرج تحت مقولة) المسلمين

 يؤكد بأن حينماعقيدة شاعرنا اإلسالمية، كما يظهر تمجيده هللا ويقينه بقوة اهللا ومقدرته 

حد بنود أأن ينتصر، إذا أخلصوا هللا وتوحدوا على حرب عدوهم، وهذا اإلسالم ال بد 

لذا تظهر الدعوة إلى اإلسالم حول طلب النصر ى، إجابة الدعاء من اهللا سبحانه وتعال

  .من اهللا والوحدة

  : الشاعر يقوُل وتسبيحِه اِهللاوفي تمجيِد 

  هــم كل الخلِق فوقَ اِهللاوقوةُ

سبانَحفَ اُهللاك رواِحاًد اً َأدباًـد  

  ـاِنعذْ ِإمر َأــهنْ ِمِةَئيِشمولِل  

ت ِصفاتُلََّّْجقْ ونُ عن ِندٍّك2(اِنص(  
  

  كما يظهر تسبيحه في قوله

سبحاُهللاانك ِربَّا ال شَ ريك(3) وال مدِرما رددت قبل في بٍر     له  

  :أما في شكر نعمة اهللا فيقول

  (4)ـاِءفَو وٍةــريغَـا ِبوهعرو    ٍركْشُ قابلوهــا ِب اِهللانعمــةُ
                                                 

  .107 ص الدبل، في رحاب الوطن، )1(
  .9  الدبل، خواطر شاعر، ص )2(

  .19 الدبل، في رحاب الوطن، ص  (3)
  .13الدبل، معاناة شاعر، ص  (4)
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وقد تناول شاعرنا الحب اإللهي في شعره حيث تقتضي محبة اهللا سبحانه وتعالى 

قُْل ِإن كُنتُم تُِحبون اللّه فَاتَِّبعوِني { كما في قوله تعالى،اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم

، وهذه الصفة من صفات المؤمنين (1)}م ذُنُوبكُم واللّه غَفُور رَِّحيميحِببكُم اللّه ويغِْفر لَكُ

فَسوفَ يْأِتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم {الذين ارتضاهم تعالى لخالصته، كما في قوله تعالى

ونَهِحبيسهولة حياة المسلمين  على أعانت،والحب اإللهي أصيٌل في اإلسالم. (2) }و 

  (3)التدبر والتأمل في أسرار هذا الكون العجيب وآياته العظيمةويسرها و

  :ويظهر ذلك في قول شاعرنا

  ردــــا قَهِلهحب الدياِر وَأ

  ــــــانَِقاِل اِهللا خَهِِجو ِلإالّ

  ـــــِهِتبحى في منَفْنَا ويحنَ

   ـــــــهلَ فَدمَّحبي مم النّثُ

  ا قَملَبحـبه ـ وال بع ـــــد  

  ا عبــــــدـنَِهلَـا ِإللُّنَإذ كُ

حتى يــمَّضنا اللَّتفا رحــــد  

  (4)هـا عهــدقُُدِصد القلوِب وِو
  

قدر حب األهل والديار بأن ليس قبله حب وال بعد، وفي ذلك هنا يؤكد الشاعر 

في ذلك تأكيد و) إال(دليل على وصوله إلى قمة الحب، لكنه أردف ذلك بأداة االستثناء

 محبة اهللا أقرب لقلب الشاعر من محبة األهل والديار، ثم يؤكد مرة ثانية بأنه  أنعلى

 تظهر العقيدة الصادقة الصافية التي ا هللا، وبهذ عبيد وجميع الخلق كلهمهاري وِدهلَهوَأ

ورسولِه اِهللاأساسها حب .  

ِه إلي إلى اهللا بالدعاء والتضرِعوقد لجأ الشاعرحيث إن الرجاء  فيِهجاِء، والر ،

  .(5)"هو العنصر الوحيد الذي يتحلى به اإلنسان المؤمن" فيه

                                                 
  .31سورة آل عمران، آية    ( 1)

  .54 سورة المائدة، آية    (2)

   الجمهورية  ،وزارة الثقافهول، ال التيار اإلسالمي في شعر العصر العباسي امجاهد مصطفى، بهجت،  (3)

  .182 ص،2   العراقية، ط   

  .39، 38ص، طوطخعلى ضفاف الخليج، مالدبل،    (4)

  .59حنون، صسقرورة، حول المضمون اإلسالمي في شعر أحمد بو   (5)
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وما تعانيه األمة اإلسالمية من اضطهادات وحروب ضد اإلسالم، تفرض على 

  : يقولإذالشاعر اللجوء إلى اهللا،
  

  (1)عزفْ تَِبواِئ النَِّفشْ فـي كَوإليِه    ــاع بالدرَأج تَ الرحمِنِدلواِحِل

  :كما يظهر في قوله
  

ـد عزَّ قْويا ربكُ فَ المعينلنـان   

عبادكول ظلوا فأنتَ إن يهـــم  

  ـــال توس المخطئون الذَكبباِب

   ظلمةٌفنور لهم من ناصع العرِش

فأنت ترى منهــمتْ قلوباً تنافر  

  واــدحَّوتَ عليهم بنو قومي إذا ما

  ـــة اتحاداً وهمَّ للعربكسألتُ

   قادِر أعظـــم اُهللاظهيراً فأنتَ  

وكْحمكــِر التواِت نافذٌ فيهــم  

ــِر العشاِئ خيِرشفيعهم طه بن  

  ــِر جاِئاً على كلِّ عزَّ لهمنكُتَ

ويصعبمِل الشَّ جمعالتنافِر بعد   

ـــِر بالتكاثُ صاروا قوةًبدينك  

  (2)ـِرألطاِها المسلمين  شتاِتوجمِع
  

 عليهم لخوفالدعاء يظهر من خالل سالمة عقيدة الشاعر، ومحبة المسلمين واف

 إذ يتوسل ، عن أوامر الشرع، وذلك لما لألمة اإلسالمية في قلبه من مكانةاالبتعادمن 

  . وجمع شتات المسلمين، ويسأله اتحاد العرب،باهللا سبحانه

  :هقولكما في 
 

  )3( باالفتـــراِق تنــوءلوباًوق     شمالً يجمـــع اإللهوسألتُ

  :وكذلك في قوله
  

يا رببنصِرْل عج قَ فَ المسلمينتضرَّ    دعوما قَا لك وا وما قَامعواد  

                                                 
  .85ص الدبل، ندب الجراح،   (1) 

  .44، 43، إسالميات، ص الدبل  (2)
  .81 الدبل، إسالميات، ص )3(
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دعوكيا ر قبلِت في محراِبب غيِرِل  همو ِهجكا الذُ موا وما سج(1)واد  

) فاء(حيث أعقب ذلك بـ) لجِّع( الشاعر بنصر المسلمين في لفظةتأكيدفيظهر 

 على كثرة الدعاء والتضرع لوجه اهللا، وفي ذلك يقين الشاعر بإجابة ةالتعقيب الدال

ن اهللا قد أمر عباده أن يدعوه سراً وعالنية، خوفاً وطمعاً فهو يعلم ما عاء، حيث إالد

  : وما تخفيه القلوب، وفي ذلك يقول،تكنه الصدور

رقَب دأغلقت دروب ح ــاٍةي  

   باباًـــةَ للبريَّ اُهللاــِحتَفافْ

   ال قتام عليٍهبر ترى الدَّفَيكَ

  غيرد ٍبرإليك ذي أبواب   

  ابـذّ كٍَق ماِرنا ِمهروأِج

  (2) واأللبابى النفوِسد هفيِه
  

  :وكذلك في قوله

يا رإ بنشُتْبَّ ه عِصتَانْ فَوبر    ِعثِْغَأو باد(3) الغماتِفكِش واك  

ودعاء اهللا، واللجوء إليه ناتج عن العقيدة الصحيحة السليمة لدى الشاعر، وذلك 

  .ظاهر في ربطها بالدين اإلسالمي

 بها على من يشاء من عباده، وقد  يمن،كما أن اإليمان باهللا  نعمة من المولى

ذلك في  والبعث واليوم اآلخر، ومانه باهللا ومالئكته وكتبه ورسله،صرح الشاعر بشدة إي

  :قوله

باِهللاتُنْآم بَّ راِحــاً واًـــد  

وهفي الِفناك ردَأِسو اِليا خَحاًد  

  نَوسِمتُج ِحن الرَِّمم اِنفَى أكْدي  

  (4)نـيِالقَ تْـِهِبحص ويِب النَّدنِْع

 ، ألنها مستمدة من تعاليم الدين اإلسالمي؛إذ تظهر صحة عقيدة الشاعر وسالمتها

  :ما نرى ذلك في قولهك

 ا ذكروا مراِر األبِةكَوبالمالِئ   ـهك لَرِياً ال شَبَّ رتُ باِهللاآمنْ

                                                                                                                                                     
  .92 ص،ندب الجراحالدبل،   (1) 

  .77ص ،إسالمياتلدبل، ا   (2)

  .180ص، إسالمياتالدبل،  (3)

  .90ص، ندب الجراح الدبل،  (4)
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اَخَواألنبياِءتم م تْلَِتا رس ور  

  ٍمي في ِق الرسِل بينوال نُفرقُ
  

رسالموِبلين أديانرواِمها ُأ و  

  (1) تصرنْ ييِدوِحى التَّمِح ِلمهفكلُّ
  

  :وذلك في قوله. قد أشارإلى حبه لإليمان وصدق هذا الحبكما 

  ب حقـد أصب اإليماِن حإنَّ

فَكَوعِر أقوَل في الشِّى أنب تاًي  
  

  ِها ِبمص بةٌوراما تشن الم  

  (2)ــا اللثاميطُِم أو يسيؤِن
  

لَكم اإليماِن قلبه، ويكفيه أن يقول بيتاً من الفالشاعر شعر يؤنس به  عليه حب

  .النفس

  : حيث يقول،زوجتهل هفي رثائ إيمانه بالقضاء والقدر يظهرو

راضيةٌالنفس فــي ِد والقلب ـٍةع  

تَلْلَحأر ضا أخبرت مسبقــةاً وم  

  ٍدم كَن ِما في القلِب مو إلى اِهللاكُأشْ

  هعرص م حيثُ ماٍضسبقت والكلُّ

لتَُأسِر اَهللاك ضواناً وغِفمةًــــر  

وفضل صٍربـــِهِب لطاِللواٍنِس و  

  ـالِلإج وزي في ِعِتحاما ركأنَّ  

ِهللاألمر وإنْمٍِكْ في ح اِلـــز  

ـِتْ وِي بإلحاِح العليموهفَ   ـِيسآل

قوٍمأفراد يٍلِج وب عدأج ــاِلي  

ورحوٍّ إةًمفي غُد ــاِلثر آص  

  (3)ـاِلضأف وٍمكْ في حُل أعدفأنتَ
  

 ولم يتبرم من مشيئته تعالى، بل إن إيمانه باهللا ،فالشاعر لم يجزع من قدر اهللا

) النفس راضية( ويظهر ذلك في قوله. (4) وأطفأ لهيب غله،تعالى قد أخمد نار حزنه

 النفس وتسليم األمر هللا هو الرضا وفي رضا) ألمر هللا في حكم وإنزالا( وفي قوله

ه يشكو إلى اهللا الحزن الذي حل في قلبه، ألنه سبحانه عليم بما بالقضاء والقدر، لكن

تخفي الصدور، ثم يدعو اهللا ويسأله الرضوان والمغفرة والرحمة والصبر، فهو أفضل 

  .وأعدل حاكم جّل جالله

                                                                                                                                                     
  ما زالت مخطوطة حصلت عليها من الشاعر)  الحق فيغضبة( قصيدة بعنوانالدبل،   (1)

  .52 ص،إسالمياتالدبل،   (2)

  .167، 164ص، إسالمياتالدبل،   (3)

  .87، صالدبل  مصيلحي، إسالميات الشاعر السعودي (4) 
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 ونفس الشاعر المؤمنة، لن يغير شكواها من األمر شيئاً، وإنما المراد من شكواها

  .(1) ألمت بهالتنفيس عن المعاناة التي

  : في قوله- رحمه اهللا-وهذا ما نراه في رثائه لجاللة الملك خالد بن عبد العزيز

  (2)ويال طَيِب بالمِن يجمُلربالصَّو    ـــانَزاء عدَّ شَإيماننا باِهللا

وفي ذلك تظهر قوة إيمان الشاعر باهللا وبقضائه وقدره التي خففت من آالم 

الَِّذين ِإذَا  وبشِِّر الصَّاِبِرين{:رآن الكريم في قوله تعالىالمصيبة، وتأثر الشاعر بالق

اِجعونِه رِإنَّـا ِإلَيةٌ قَالُواْ ِإنَّا ِللِّه وِصيبم متْهاب{:وفي قوله تعالى. (3) }َأص عم ِإنَّ اللّه

(4) }الصَّاِبِرين.  

حياة التي رسخت والرضا بقضاء اهللا وقدره ناتج عن إيمان الشاعر وتجارب ال

  .العقيدة اإليمانية السليمة في قلبه
  

  :المدائح النبوية 1.2

لرسول صلى اهللا عليه من مدائح ل في هذا الجانب ما تعرض إليه الشاعر أتناول

وسلم، تشتمل على مولده ونشأته، ومدحه وتمجيده، وما تعرض إليه تجاه بعثته ودعوته 

  صلى اهللا عليه وسلم، وذكر- عرضهوهديه، وهجرته وغزواته، ومعرض الذب عن

معجزاته، وسنتعرض في معجزاته، حيث يعد القرآن الكريم واإلسراء والمعراج أعظم 

  . وذلك بلمحة موجزة،لمدائح النبوية ، وما مرت به من مراحل حتى هذا العصرالبداية ل

صلى اهللا عليه -فقد صرف المسلمون بعض المدائح الجاهلية إلى رسول اهللا 

ألنه نموذج الكمال المطابق، وهو توجيه نقدي للمثال في المدح الذي كان  ؛ -وسلم

                                                 
  ، 1985هـ1405، 1مكتبة الكليات األزهرية، ط اإلسالم في شعر حمام، طاهر عبد الطيف، عوض،   (1)

  .117ص      

  .48ص، معاناة شاعرالدبل،    (2)

  .156البقرة، آية   سورة  (3)

  .153 البقرة، آية  سورة  (4)
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يسعى إليه الجاهليون تطلقاً وتعلقاً دون حقيقة في الواقع إلى صدق المثال وحقيقة وجوده 

  .(1)وتطابقه

 التعبير ألوانوالمديح الديني أصدق األغراض الشعرية في األدب العربي، ومن 

ة الصادقة، ومن أبواب األدب العاطفي الصادق، الذي يسمو عن عن العواطف الوجداني

  .(2)المادة، وهو الذي قيل في النبي حياً وبعد وفاته

، ونصرة لرسالته، وظلت دوافع المديح هفمديح النبي الكريم في حياته، كان حباً ب

 ادة على ذلك، إذا ابتغىيالنبوي هذه عند الشعراء بعد أن انتقل إلى جوار ربه، وز

الشعراء األجر والثواب عند اهللا تعالى، وطلبوا المغفرة والرحمة، وأرادوا أن يقدموا 

اء، وإلصالح  ويتبعوا سنته الغر،لعصورهم المثل األعلى لإلنسان الكامل ليقتدوا به

أوضاع خاطئة في مجتمعاتهم، فظلت دوافع مديحهم له تختلف عن دوافع المديح لسائر 

 وال يشوبها ،وحرارة العاطفة التي يؤججها اإليمان والحبالخلق، وخلص لهم الصدق 

   .(3)الرياء وطلب النوال، وقد نص على ذلك شعراء المديح النبوي

، وكان كعب بن زهير - اهللا عليه وسلمصلى-فقد بدأت المدائح في حياة الرسول 

 حيث كانت تتضمن االعتذار من) بانت سعاد( أول من أنشد في مدح الرسول بقصيدته

ناحية والمديح من ناحية أخرى، وفي رأي مؤرخي األدب العربي أن هذه القصيدة هي 

                                                 
، 1البـشير، عمـان، ط     منهج إسالمي في رواية الـشعر ونقـده، دار           ، نحو   عليان، مصطفى   (1)

  .66م، ص1992/هـ1412

 منشورات -  دراسة-  االتجاهات الشعرية في بالد الشام في العصر العثماني،جي، محمدتن  التو (2)

  .174م، ص1993اتحاد الكتاب العربي،

، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ، محمود سالممحمد  (3)

  .50م، ص1996/هـ1417، 1دار الفكر، دمشق، سورية، طلبنان، 
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ميمون بن -، وقيل إن األعشى (1)البداية األولى للمدائح النبوية التي ظهرت بعد ذلك

  .(2)-صلى اهللا عليه وسلم- أول من مدح الرسول -هـ7قيس ت

د غزوة تبوك أن يمدح كما أن العباس بن عبد المطلب قد طلب من رسول اهللا بع

والذي يعنينا مديح رسول اهللا في حياته، وليس معرفة . (3) له، وأذن له بل دعارسول اهللا

صلى اهللا -أول من مدحه، وهؤالء قاموا بمديحه في حياته، وكان شعراء رسول اهللا 

من الذين قاموا بمدحه وذكر صفاته وفضائله والذب عنه، ومنهم حسان بن  -عليه وسلم

  .(4)حيث كان صاحب معجم شعري احتذاه الشعراء من بعده ،اعر رسول اهللا شثابت

 وكعب بن مالك، والعباس بن ، عبداهللا بن رواحة:ومن شعراء رسول اهللا

  .(5) وعبداهللا بن الزبعري،مرداس

ستمر الشعراء في مديح الرسول بعد وفاته، ولكن بدرجات متفاوتة عبر او

، وهو عصر الصرصري، والبوصيري، )لهجريالسابع ا(القرون حتى وصل القرن

كتمالها من حيث عناصرها احيث بلغت قصيدة المديح النبوي ذروتها في نضجها و

  .(6)وتقاليدها

                                                 
  ، رحلة الشعر الديني من عصر النبوة إلى العصر الحديث، مقال صالح الدين ،  السباعي (1)

  .20م، ص1990سبتمبر/ هـ 1411 ، ربيع األول3منشور، مجلة منبر السالم ،ع

 يث، دار الوفاء للطباعة والنشر، ، محمد صلى اهللا عليه وسلم في الشعر الحد، حلمي  الفاعور (2)

  .36، 30م، ص1987/ هـ1408، 1ط

، المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري، دار مكتبة الهالل، بيروت، الدار ، مخيمر  صالح (3)

  .21، 20م، ص1986/هـ1406، 1العربية، عمان، ط

  .57، 44، صالفاعور، محمد صلى اهللا عليه وسلم في الشعر الحديث   (4)

  .71، 70، صمحمد، المدائح النبوية    (5)

  .15، صصالح، المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري   (6)
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وقد ظلت قصائده تستهوي قلوب ) البردة(و) الهمزيةب(اشتهر البوصيري

 اهتم ، وقـد(1)المسلمين، وتستلهم الشعراء لمعارضتها لجماليتها اللغويـة واإليقاعية

، حيث قد (2))البديعيات(الشعراء واألدباء بمدائحه هذه، وكانت من أسباب ظهور فن 

خط طريقاً أمام شعراء المدائح النبوية الذين جاؤوا بعده، فنجد صفي الدين الحلي ينظم 

بديعية على غرار بردة البوصيري، ثم تتوالى البديعيات في مدح الرسول حتى زمن 

ا، وغيرهتخميسات الفي هذا العصر، المعارضات والتشطيرات و ت، وقد كثر(3)النهضة

البوصيري هي النموذج األعلى للمديح النبوي حتى اليوم، وكان ) بردة( وقد بقيت

 ،محمود سامي البارودي قد عارضها بمطولة تبلغ أربعمائة وخمسين بيتاً من الشعر

  .(4))كشف الغمة في مدح سيد األمة( وسماها 

حيث تُعد نهج البردة، أشهر معارضات ) أحمد شوقي( لشعراءثم يأتي أمير ا

  .(5)البوصيري في العصر الحديث

ى تضمين  بل لجأ إل،ويعد الدبل من الذين أشاروا إلى بردة كعب بن زهير

تذكرنا ) صلح الزمان( شعراء آخرين، فقصيدته الهمزيةقصائده أشعاراً إسالمية ل

تذكرنا ببردة ) حضارتان(  وقصيدته وهمزية أحمد شوقي،،بهمزية البوصيري

  .(6)ألحمد شوقي) نهج البردة (البوصيري و

                                                 
، المدائح النبوية في أدب القرنين السادس والسابع للهجرة،دار الشؤون الثقافية ، ناظم  رشيد (1)

  .46م، ص2002، 1والعامة، بغداد، ط
  .175الد الشام في العصر العثماني، صنجي، االتجاهات الشعرية في بت  التو (2)

    ، )م1920/هـ1340( من ميسلونأثر اإلسالم في الشعر الحديث في سورية محمد عادل ،   الهاشمي،  (3)

  .52، ص، مكتبة المنار، الزرقاء، األردن)م1946/هـ1366(إلى الجالء     

  .42، 41م، ص1991 ،1، المدائح النبوية، دار نوبار للطباعة، ط، محمود علي  مكي (4)

 زكـي مبـارك،   1.، ولمزيد من اإلطالع انظر دراسات في المدائح النبوية145  المرجع السابق، ص (5)

يوسـف   3 المدائح النبوية عنـد شـهاب الحلبـي        أيمن العمايره،  2  النبوية في األدب العربي    المدائح

   . المجموعة النبهانية في المدائح النبوية النبهاني،

  .29ي، إسالميات الشاعر السعودي محمد الدبل، ص   مصيلح (6)
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وتظهر المدائح النبوية عند شاعرنا في كثير من قصائده، حيث تخلو من البدع 

دعاء الرسول، والتوسل به، وطلب (والشرك والمزالق التي تخل بالعقيدة اإلسالمية مثل 

  .وغيرها)  ووصف رسول اهللا بما ال يليق بهالنفع ودفع الضر، وعيد المولد النبوي،

  :فيقول الدبل في المدائح النبوية

يالشِّيَِّوا ر طَِرع غْ نَتْابـةٌم  

ِعَأوِمد نم طَِدج ة مدحـه  

اِل خَةٌنَّستَةٌد عضدــــاه  
  

  ارب الِعرِوا وذانآل اِفنَِّشَ  

ُلاتْواِت آياله دخَتَفْى ماـر  

سوتَِلنزِي التَّر جالخَلو ب(1)اـر  
  

 -صلى اهللا عليه وسلم- بأن ال يقول الشعر إال في مدح رسول اهللا يقرفالشاعر 

  . ويكشف ما بها من أخبار،وهديه، ألنه السنة الخالدة التي يؤيدها كتاب اهللا

حيث كان يتحدث ) المصطفى األمين( وفي مديح رسول اهللا قصيدته التي بعنوان

  : فيقول،نيا وحالها قبل اإلسالمعن الد

  ـــدلِيى وكَأزها ِبولَلُد مدِج

نَوتْمهـــِةيَِّر إلى البأم ....  

ومضاِهللاى عبدم نَمَّا ض ـالج  

اشَعكْ ِحِمتْ في اليءـالَ ال قَةًم  

  ـايثَِدا حذوتلَ واسمو القَفَجرَأ

ى تَولَّتَوأديبالرَّـه بـىـتَّ ح  

  ـوٍدج سن عـههج و اُهللامرَّكَ

ْلبع ي شَا ِفدجال تٍُةاع جىـار  
  

  ــاامم هاًر ِسانبه الرهتْرسَّفَ  

دَّوتْعبَّ حي الِحاِسقَا تُهمــاام  

  ــــايامألَّ اَـدعقْ َألآهر وـْلَ

ِموالخَن ِرييرى ِف أن تَي الياام  

عنعاقَ تَليٍد وتْبـَ اَألـه   ــايام

  ـاامقَتَاس صيته واِسي النَّ ِفاعذَ

  ــــاامنَص اَألـركَأنْ فَاهوِسِل

  (2)كل رجس دعوه القى حطاما
  

                                                 
  .62، 61ص، إسالمياتالدبل،    (1)

  .55، 54ص، إسالمياتالدبل ،   (2)
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فالشاعر يتحدث عن أزكى وليد وضعته أمه بعد ما مات أبوه، فعاش يتيماً 

لوثن أو صنم، فدعا  وكرمه عن السجود ،والخير يرى في اليتامى، ثم تولى ربه تأديبه

   . وترك الرجس من األزالم واألوثان،الناس إلى توحيد اهللا

نهج فيها طريقة البوصيري وأحمد ) صلح الزمان( وفي قصيدته التي بعنوان

  : حيث يقول في مدح رسول اهللا،شوقي

وممَّحـي نَ ِفدَأــِهِيه َأو ِهـِرم  

اِشا نَيريِن الدكِْح ِبيِفِن الحةٍِــم  

فْالعنْ ِعودنْ ِمكةٌحو ـَِّجس   ـــةٌي

لُصالزَّح مانــهِِن آياِت ِمتَنَْأ و  

  ــالًماِئشَاً ونَاِسح ماُلم الجتَنَْأ

إنلْ ِلتْفَ أرجحِب خيلر "مَّضـر"  

ا قَمجيشك كَاد عن كابــٍرابر   

  ـا ماِهللاِدب عنا ب يكيِحِدي مي ِفِل
  ج

  حرِنافُخَ تَب الَزهالخصمـاء   

  اءدا نظمت صم وحدِي المتَنَْأ

وخَإذا سِد فَتَومةٌيهطــالء   

  اءـرظَ نُـها لَ مـقٌلْخُ وقٌلْخَ

  اءـو حــدِل تَم لَـكلُثْ ِماِهللاتَ

  اءــرضإل واقـدامإل اكِليخَِلفَ

  ـــاء اإليمكر أمدمقَّ المتَنَْأ

يرجو المُلؤمو ِدالميحر ج(1)اء  
  

 وصفاته، حيث -صلى اهللا عليه وسلم-فالشاعر يشير إلى بعض فضائل النبي 

كان ناشر الدين الحنيف بحكمة وموعظة حسنة، وتميز بالعفو والسماحة والسخاء، وكان 

كما أن من . (2)آية الزمان خُلقاً وخَلقاً، وهو في نهيه وأمره حرب تخاف نزاله الخصماء

بأن حواء لم تلد مثله ) تاهللا(محاسنه وشمائله الجمال، حيث يؤكد بتاء القسم في قوله 

ر، حيث عرفت مَّعلى وجه األرض، ثم ينتقل إلى وصف الحرب وما بها من خيل ض

خيل رسول اهللا باإلقدام، ثم يختم مديح رسول اهللا بالرجاء في المغفرة والعفو من اهللا 

  .سبحانه

صلى اهللا -برز المدائح النبوية ما قاله الشاعر عن بداية بعثة رسول اهللا ومن أ

  :فيقول) على الدرب(  وذلك في قصيدته التي بعنوان-عليه وسلم
                                                 

  .65، 64صالدبل، إسالميات،    (1)

  .41، صحي، إسالميات الشاعر السعودي محمد الدبليلمص   (2)
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   تعلواِر في الغَ اإليماِناتُحفَنَ

  اٍلهِتبـــي اَ ِفِهِبلْقَي ِباِجنَيفَ

اُهللاأهـي َأــِةيَِّر للب ماًـر  

  ياِهض ياِر غَطَس وورإذا النّفَ

ِةظَفْـي لَ ِفاِدشَإذا بالرَّوْأ اقر  

اِنرقَالفُإذا ِبوي قـوالًفُِته   
  

  اِبح السَّاب قَِمرِي الكَبِينَّباِل  

بَّودعاء راهآِب حسـن الم  

ـَاأللْ وفوِسى النُّد هيِهِف   ـاِبب

  ـاِبه وضوء ِشٍةلولَيشمس قَ

شُنْيالخَر يِدي جدِي ِفر الراِبح  

  (1)واِب الصَِّرمَأ ِبعداص ورِذنَْأ فَمقُ
  

فالشاعر يصور لنا بداية البعثة النبوية، وكيف كان رسول اهللا في الغار يناجي 

 حيث تعد أول ،قرأاربه ويستغفره، وإذا بالنور ينزل عليه وسط الغار، والوحي بلفظة 

س بتوحيد اهللا وطاعة رسوله، وذلك في آية نزلت في القرآن، ثم يصور كيفية إنذار النا

  :قوله

وال ذَعرـي ِنفا ِف الصَّةَواٍءد  

  يرِذـــي نَ إنّا إليَّوهلمو

ويَّلَعنِدن ِع ِمالغُ البر ِيب  
  

  ها الَّأيناسح روا اَألمماالَز  

بيفّ كَني منُا يعظَ اِلضاام  

ولَعِهياله ى َأدح2(ماالَلوا س(  
  

ثم ينتقل الشاعر إلى بشارة رسول اهللا باإلسالم، وكيف سارت دعوته في األمم، 

  :وإيمان أكثر الناس بدون حرب وقتال، وذلك في قوله

شَّبرِبنيا نَ الدم يرــٌلس  

وستْرد عتُوٍةمَّــي ُأ ِفه  
  

  ـام الدنقْ حِهثاِقيي ِم ِفبَّشَ  

  (3)املَري القَج تَيِف السَّد حَلبقَ
  

  :ومن قوله

  انَلَاِعشَنا ميكَذْ َأِبري الغَ ِفِقري الشَِّف

   سيدهـــاتاِرخَ المـدمم أحـِهاِشِل

  اِنطَح قَاِدجم َأن عاس النَّحدثَفَ  

والخَِثاِعب ِريي لَّـو كُلُعم ياِند  

                                                 
  .73، 72الدبل، إسالميات، ص   (1)

  .55الدبل، أسالميات، ص   )2( 

  .14هاتف الصحراء، ص،   الدبل (3)
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لَتْانَد َأه مِمــم نب ِدعــا ُأهموصحبه الغُ  ـمفُر رسفُ ِلان1(اِنرس(  

 حيث دانت لرسالته ، رسول اهللا سيد األمة اإلسالمية وباعث الخيرإلى أنَّوهنا يشير 

  :قدوته فمأواه جنة الخلد، إذ يقول -وسلمصلى اهللا عليه -رسول الومن كان . أمم كثيرة

ومان ِف كَني هِيدفَ     اقتداءهيِرِش البشِّبرَأه اَهللان أو ثَرلْ الخُــه(2)اد  

وقد أكد الشاعر بأن قصائده نابعة من هدي القرآن الكريم واإليمان، وتجربته    

  :، وذلك في قوله-صلى اهللا عليه وسلم-الشعرية من هدي الرسول 

  ةٌعاِب نَرآنا القُهرحتي بيدِصقَ

وهديأح مدنْ ِمتْلَ عتَه جريِتب  

  يو ِبهز تَؤى اإليماِنر وِهِيد هنِم  

  (3)يِبوِيص تَِرع الشِّاِتعاِئي رفقل ِف

الً في حيث تعد تحو،ومن أبرز ما قاله شاعرنا في المدائح النبوية الهجرةُ النبوية    

نتقال من بلد  اال:" وأصحابه، وتعني الهجرة-صلى اهللا عليه وسلم-مسار حياة رسول اهللا 

عتبر التاريخ الهجري ا، والهجرة أبرز مراحل الدين اإلسالمي حيث "سالمالشرك إلى بلد اإل

نتصر فيها اإلسالم على الشرك امن ذلك اليوم، وقد تطرق الشاعر لهجرة رسول اهللا الذي 

  :فيقول

  ِهاِئحنْــي َأ ِفيم اُألرشَنَ

  ِهِترجي ِهخ ِفيار التّسرغَ
  

  ي ِقواِل تُقِّدعوة الحيـام  

حَّودالع ربي داً والعج(4)ام  
  

  :وكما في قوله   

  مهاجر في سبيِل اهللا صاِحبـه

  ماِس أِلفّه النّب رفي ُأخِْت مكةَ

  مهدهَّار تَعصمهاِجرون وأنْ

  واــر عبـِهِبام درركصديقَه و  

  يِك الحقُ ينْتَِصر ِفِرييا طَيبةَ الخَ

بليِل اَألحالكُِميِن و ِسفِر ينَحر  

                                                                                                                                                     
  .10، 9  الدبل، خواطر شاعر، ص )1(

  .75  الدبل، في رحاب الوطن، ص (2)

  .56  الدبل، خواطر شاعر،  ص (3)
  .35هجير الصحراء، صالدبل،    (4)
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عرفُرو ِدب ومرو ينُسهِقم يم  

دجمواِعدهس لَتْهاِرة أعضم الح  

  هارمعبَّ في األفاِق ي دمهقُرآنُ
  

   عمرِهي ِبوِص يمِهِنين بالٌل ِمِب

صالمطفَوكنهم تُوحى لَى رالس هور  

  (1)وارمداً وما عجوا ميدا شَ ماُهللا
  

ذلك لكونه مع رسول اهللا  فالشاعر يشير إلى هجرة رسول اهللا وصاحبه أبو بكر، نحو   

صديقه وصاحبه، ثم يشير إلى هجرة الصحابة الكرام، واستقرارهم في المدينة، وفي الهجرة، 

خي آ، ثم يؤكد ت-صلى اهللا عليه وسلم-حيث استوى حب المهاجرين واألنصار لرسول اهللا 

 بسبب هذا الدين الذي جمع بينهم، فهذا هو مجد الحضارة جعلته ؛العرب والفرس والروم

سواعد المسلمين في هذه القمة، فالرسول ركنهم والقرآن يعمر األفاق، ثم يتعجب الشاعر في 

  :المجد الذي شيدوا وعمروا ومن ذلك قوله

لِّهطاِحا ِبلي يــةَكَّ مذا ه  

طيبة المكَِدج قَلُي ِلـِربـاه  

  يٍنن أِماً ِمغَاِز برج الفَعلَطَ
  

  اامس الِويِهِدلِّ، قَِري الخَدمحَأ  

يلِّطَأوو رغَنْي اَألِددــاام  

  (2)اامض تُن لٍَةدلْ باِتيِنن ثَ ِم
  

صلى اهللا عليه -فنجد الشاعر يأمر بطاح مكة بالتهليل وتقليد الوسام لرسول اهللا    

تعليالً لسبب التهليل وتقليد الوسام، بل خاطب ) هذا(استخدم اسم اإلشارة إذ ، -وسلم

طيبة الرسول بأن تكبر للقاه وتردد األنغام واألناشيد التي قالها أبناء األنصار حين قدوم 

    . رسول اهللا في الهجرة

 وما يجول بها من حكمة ،ويظهر الشاعر غزوات رسول اهللا وانتصاراته       

  : وذلك ما نراه في قوله،عة، وقيادة للحربوشجا

سِمهاِشـا الَينَ ِفاريالم ىفَطَص  

نَصــعالم جِبد آياِت الهىـد  

حاربالج َلهو خَأرى علَدـه  

  سيالخَةَـر نَ ِلـِريالشِِّلي ــِمي  

  ــِمكَحم.. اٍءنَِبو.. ولُـي عِف

وعا ِفـدـي غيرة المـِمِشتَح  

                                                                                                                                                     
  .حصلت عليها من الشاعر) غضبة في الحق(   قصيدة مخطوطة بعنوان (1)

  .57ص، إسالمياتالدبل،    (2)
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لَمكنْ الديا وجخيلــهـتْاب   

والِبنَّلََأاس يضع ِهاِم أيَّـن...  

مَّعالِمر حري لَ ِفابِليالد ىج  
  

  ــِمج العوِمرو... ِسر الفُةَمَُّأ

بدرنْالخَ وقَدص ،بتِمِع الَــح  

وداُألــلُّكُ... ــا ِهللاع (1)ـٍمم  
  

 ،ناول سيرة المصطفى ومآثره الجليلة، وصنعه المجد بآيات الهدىفالشاعر يت   

 كما أن السيوف ، وجابت خيله الروم والفرس،ومحاربته الجهل، حيث ملك بعدله الدنيا

والرماح تجيب على ما حصل في غزوة بدر والخندق، وفي ذلك ذكر غزواته صلى اهللا 

  : وذلك بقوله، مع عدوهمعليه وسلم، ولم يتوقف عند ذلك بل بين طريقة حربهم

  ــةًينَِغ ضــاءموا الدكُفَا س ماِهللاتَ

  ــه لَاًمَّ وال ُأــالًفْا ِطـولُتقْ يملَ

   نصراءـمِهِبرـي ح ِفــمهنَِّكلَ  

  (2)ـاءفَع ضمكُولِئ ُأِإنَّ.. والشيــخ

 ،نميلوصورة المجاهدين المس فهذه صفات غزوات رسول اهللا وصحابته   

 وهذه صفات الدين ،إذ لم يقتل طفالً وال أماً وال شيخاً. وموقفهم من العدو المسالم

  .اإلسالمي

صلى -ومن أبرز ما تعرض له شاعرنا في المدائح النبوية الذب عن رسول اهللا    

 كونهادعاء ، وا، وذلك عندما قام بعض من الناس برسم صورة مشوهة-اهللا عليه وسلم

شرها في بعض الصحف والقنوات، وقد ثار أبناء اإلسالم غيرة صورة رسول اهللا، ون

على رسولهم الكريم، فما كان منهم إال الوقوف بما استطاعوا من قنواتهم الحربية، كما 

 وسخروا ألسنتهم وأقالمهم في الذب ،وقف الخطباء والكتاب واألدباء عند هذا الحدث

  : وذلك بقوله،عن عرض رسول اهللا، ومن هؤالء الدبل

                                                                                                                                                     
  .32 ص،إسالمياتالدبل،    (1)

  .64ص، إسالمياتالدبل،    (2)
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  ــْلعالشُّــا ِبينَم ِفوا األعــالَهبَّشَ

ـِلَ   هـــدبــى عكَّ زمـنح الرَِّنك

  ـىفَطَص الموِلس الرَِّضر عن عبَّذَ
  

  ــْلفَ َأــمجا نَذَذا و هــرمقَ  

َأوــلَّحالم ى َأفَطَصكَزى ملّْح  

لَّى كُحـدَّتَوز ـٍفي(1)ــْلطَخَ و  
  

  : حيث يقول،)غضبة في الحق(ك ما قاله في قصيدته وكذل   

اليوونِْكمي فَر َلضالم مى غشفَطَص  

  اوتَيِم َأِق السَِّيْأ الرَّوباسِم حريةٍِ
  

  رار والفجس الدَّبِئفَ" الدنمرك" في   

  (2)رو الص ِمن حمِلِهكٍر سِخرتْنمب
  

ادعائهم حرية  وذلك ب،فضائل رسول اهللا غشم الدنمرك لنكارإفالشاعر يشير إلى    

   .ويؤكد الشاعر بأن هذا الرأي سقيم ال أصل له، الرأي في تشويه صورته

معجزة القرآن ومعجزة " تعدوسنتعرض لمعجزات رسول اهللا التي مر بها الشاعر إذ 

اإلسراء والمعراج هي التي تستأثر بالقدر األوفر من بين سائر المعجزات النبوية التي 

  (3)".-صلى اهللا عليه وسلم-اء الحديث عنها في إطار الحديث عن رسول اهللا ج

  :ومن ذلك قول الشاعر   

  

ياِر الغَفَاِتا هو نْالديا مسبةٌح 

أمينو ما ِج السَِّيحُلرِيبج ِه ِباء 

 ِرِدتَقْ مركْ ِذْلتِّ ركب رِسدقُبِِ  

اقَالً فَصَّفَمح لْاً ِحنَسةَيالد ِرر 

                                                 
  .  مخطوطة حصلت عليها من الشاعر (1)

  .  مخطوطة (2)

األمانة العامة لآلحتفال بمرور  النزعة اإلسالمية في الشعر السعودي،  حسن فهد،  الهويمل، (3)

  .234 صهـ،1419 ،مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية 
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  هلَزنْ َأِض األرور نُمواِت السَّورنُ

وإنِف فَتَلَْأ سي ضلَِرها النَِّءو ه  

يفَاِر الغَفَاِتا ه يضالو ِيحم ِجعةٌز  

حارِل الوفَيد ى ِفألوي مجٍةلَاد  

  ةٌياِفرآِن كَالقُ ِب اِهللاةُاينَِع
  

لَعيِفك الظَِّكاِلي ح النذِر باِءلم  

همي الخَ يسر إليك الصدق ِفسِرب  

  ِرظَي النَّ ِفامهفْ دونها اَألتْراصقَتَ

تَنْى اتّحِس.. الًاِئى قَهحِمر ِرثَ اَألن  

  (1)ِرقَي س ِفرفْ الكُجَّلَ وليد الوابخَ
  ج

فالشاعر يذكر نزول الوحي على رسول اهللا وهو في الغار، فقد جاء به جبريل    

 وهو ،هو نور للسموات واألرض، وفيه الصدق والخبر الصحيح  إذ،السماء مفصالًمن 

معجزة تقاصرت عنها األفهام، إذ حار الوليد بن المغيرة عن الحكم على القرآن، وفي 

  . فالقرآن من عناية اهللا سبحانه وتعالى،آخر أمره قال بأنه سحر، لكنه خاب وكذب

  : يقول،)رافدينعروس ال( وفي قصيدته التي بعنوان   

  ٍدلَي ب ِفيِدوِح التَِّةمَّ ُألى عيعج ِب

  ٍثد حن ِمانا كَا مهاويرغَ مركِّذَ

ُأوالغٍَة ِبفظَي لَ ِفالهدَّاِر رداه  

  فٌر وال سملْ ال ظُُلد العِهِمكْي حِف

هواغيتَ الطَّزو ب صلِه ِبتْكَّاند  

سُأِه ِبتْار ظُى ِبرقَ غَةٌمِتلماه  
  

  راهشْ بقانر الفَُلسرا َأهِض أرنِم  

  اهرج ماآلياتُ وفُي السَّهاموقَ

ممَّحلَالقرآن تَ يدنَواه  

يِهو ِبلُعم ِلن واِهللاِهج أع اله  

ومى الرَّنَا حت أستَحرير الّجه  

  (2)الهو لَي البيِد ِفرها مهِدانُيكَ
  

 التي أرسل اهللا في أرضها الرسول األمين ،خاطب أمته اإلسالميةفالشاعر ي   

بالقرآن بشيراً ونذيراً، فقد ذكر اهللا الحروب وغزوات رسول اهللا في القرآن الكريم، ثم 

 وهي ،يعود ليؤكد على ما نزل في أول القرآن الكريم على رسول اهللا وهو في الغار

                                                                                                                                                     
  .90، 89ص، خواطر شاعرالدبل،    (1)

  .80ص، في رحاب الوطنالدبل،    (2)
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 من شجاعة وعدل، وعدم الظلم والسرف، ثم يربط القرآن بمديح رسول اهللا) اقرأ(لفظة

  .حتى سارت بأمره األمة اإلسالمية

  : يقول،)من روضة القرآن( وفي قصيدته التي بعنوان   

  

  ىر القُم ُأن ِماِرتَخْ المِةيب ِطنِم

  ي إذاِرخْ فَْل بالم اإلسوي هِبسنَ

  اهاِسر ِغالِم السَّب حِةمَّ ُأنِم

  ...ِهى ِبسعها تَآنُر قٍُةمَّ ُأنِم

المِلسميَّفَ تَونِهِلالَِظا ِبئو  

مهديه إالَّيخَاِر التَّظَقَا أي   

  دمَّح مينِمالَي الع ِفِهى ِبادنَ
  

  ابب شَيمه ِيامن نجد العرب  

اخَا فَمِبتْر جوِددنْا اَألهساب  

  ابتَنْ يٍقدح مٍفع ضِري غَنٍم

  ابسنْ وحكمة تَيضِفاً يورنُ

تَوحَّوِشوا ِبدِهاِرعنََأ واابو  

الَّوي ظُ ِفناسِهاِتلمَأم حزاب  

يدعِةمَِّقو وم الِمِهِدج ح(1)راب  
  

  ولم يحدد مسقط رأسه، ولكنه استخدم حرف،فالشاعر يذكر موطنه بشكل مجمل   

)  ومن أم القرى، ومن نجد العربامن طيبة المختار،( التي تفيد الغاية في قوله) من(

فنجد هي موطنه التي يعيش فيها لوقوفه عليها، أما مكة والمدينة فينتسب لها بالديانة 

 اإلسالمية، وهي شاملة لجميع المسلمين، وهذا ما نراه في ذكره لنسبه الذي هو اإلسالم،

مي، كما أن  وهي نظرة صائبة من الشاعر تتوافق وموقفه اإلسال،إذ أغناه عن كل نسب

األمة اإلسالمية عرفت بحب السالم، وقرآنها نور يفيض حكمة، ولم يوقظ التاريخ إال 

  .-صلى اهللا عليه وسلم-هديه، الذي نادى به الرسول 

حيث كان خارقاً ) اإلسراء والمعراج( الشاعروقف عندهاومن المعجزات التي    

 فهي القدرة اإللهية ،لمسلمين يستشف منها دروس تنفع ا،للعادة؛ ألنه حدث له دالئل

                                                 
  .26، 25ص، هجير الصحراءالدبل،    (1)
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 ،العجيبة التي تترك ألصحاب الشك الحيرة، وتزرع في أصحاب اإليمان عروق اليقين

  .(1)هؤالء وهؤالء إال التصديق الجازم بقدرة اهللا جملة وتفصيالًلفال 

 تثير معها قضية يقف الشاعر أمامها لوثوق ،والشاعر حين تثيره هذه المعجزات   

 اهتمام يزيد االحتالل أن هذا  فيسراء، وهي احتالل القدس، وال شكصلتها بحادث اإل

 ومن ذلك ما ،(2)الشاعر اإلسالمي بهذه المناسبة، حيث ال تغيب عن ذاكرته هذه المأساة

  :نراه عند شاعرنا في قوله

  ةلَِضعمٍء و رزن ِمطينسِلو ِفكُشْتَ

النّ ِبجَّومحرابه ضاقوا َأِس ويلم  
  

  مسىرالنبي ع ِه أبوابِِلىالصلب   

ساِب التَّأينيحنْ تَ واألذكارِكس(3)ب  
  

 ِبلُ وما به اليوم من الص،فالشاعر يذكر مسرى النبي في المسجد األقصى   

 صلى اهللا - وما حل بمسرى رسول اهللا،والنواقيس، حيث تشكو فلسطين ما حل بها

  :، وكما نرى في قوله-عليه وسلم

صوبم سرى مٍدمَّححط ر الًح  

  اًيبِراِر غَيي الد ِفتَيقَب َأفَيكَ

ِبداٍرِجو اِنجبيكيِهلَ ع  

ِبطْ خَبَّرشُ يِمد نع قَِمز ٍمو  

  ألْنَهواَسم عباً ِفرؤاِلي الس  

  الِلطْ اَألِةَئي هن ِمباٍدي ِعِف

  اِلم الرياِتاِف سيح الرعمجتَ

  (4)ياِلو اَألدج ميدِع ياٍركَداو

                                                 
  .68  الدبل، خصوصية اإلبداع، ص (1)

  .203، 112  الهويمل، النزعة اإلسالمية في الشعر السعودي، ص (2)

  .36ص، خواطر شاعرالدبل،    (3)

  .49ص، إسالمياتالدبل،    (4)
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كَاإذو لنُّ ِلانهى مِجعاتٌز  

  وٍلس رراِم الِكن ِماهامتطَ
  

  اِقر الباتُزِجع مِقب السَّنِمفَ  

وعال ولُالعطْ شَورالس (1)اِقب  
  

الذي ) البراق( وهو محرم، ويؤكد بأن المعجزة هو ،وه معجزةفالشاعر يناقش ما جعل

  . واعتال به إلى السماء،متطاه رسول اهللا

 ،)نشيد محمد(  وذلك بعنوان،ئح النبويةداومن األناشيد اإلسالمية ما قاله في الم

 :حيث يقول

  اءيا ِضينْ الدَلعشَْأ      آه رنا منَّ ِمنيَأ

الكََألم ونانَ سه      وعال يِنبي الحياه  

عربـي مِلسَأـم مجـــاده  

  وِدجي الوى ِفلّجاً تَور نُتْلَعشَْأ

باعنْ ديلْرى ِستَاشْْـا وتَعــه  

  (2)ـــوِدجس وـوٍعكُرـاٍء وعدِب

  : حيث يقول،)عالماتُ النبوة( نوان وفي ملحمة نور اإلسالم ما قاله تحت ع

                                                 
  .79ص، إسالمياتالدبل،    (1)

  .117ص، معاناة شاعرالدبل،    (2)

  .27، 26ص، ملحمة نور اإلسالمالدبل،   )3(

  الًدعاً وقَده األمين ِصوبقَّلَ

وِمع جيبنِف أم يِهِر أحمدم  

  وٍدجي س ِفمامهنَم أصظ يعملَ

  ىداموس النُؤ كُح يستْبَِملَ والَ

وتَارضى العشَ شَيِبلِّ نَ كُأني  
  

  اِدرشَلَّالً ِلِئْؤ ميِها ِفوَأ رإذْ  

  ادِِعِتـي اب ِفمِهياِت حنى ع يرنَأ

أوقَ يذَر باْألب ائحيادِِع  

َأوْأى شَبالِقات مطلقن ادِِي  

  (3)ادِِه الِوربام عنَغْى اَألعرّل يظَ
  

    

  :حيث يقول) البراق( ومن معجزات اإلسراء والمعراج   
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ومنها عدم تعظيم األصنام  -صلى اهللا عليه وسلم-فالشاعر يذكر صفات الرسول

ورد عدد من وشربه للخمر، ومن صفاته الرضا بالعيش مثل سائر األنبياء، كما قد 

وذلك مثل المقطوعة التي ، مقطوعات الملحمة تتحدث عن السيـرة النبوية

، كما تحدث في (3))معجزة القرآن( و ،(2))شريعة محمد( و ،(1))مراحل الدعوة(بعنوان

  .-صلى اهللا عليه وسلم- وكيف رعاها رسول اهللا ،الخاتمة عن الرسالة

نبوية عند الدبل التزامه النمط القديم، ومن أبرز سمات الشكل الفني في المدائح ال  

ويبدو في األسلوب الوضوح والمباشرة، واستعمال المفردة استعماالً داللياً، ويشير 

الهويمل بأن الشعراء الذين يميلون إلى الموضوعية والرصد التاريخي تبدو سمات النظم 

، وتخف هذه العلمي في شعرهم ولغتهم، وتلك عند العلماء والنظاميين أكثر وضوحاً

الظاهرة عند الدبل، وإن كان احتفاؤه بالسرد التاريخي والوصف التفصيلي يسهم في شد 

ويؤكد الهويمل بأن قصائد الدبل مغلوبة بالمباشرة ، (4)شعره إلى شعر النظاميين

  .وهذا ما نراه من خالل النماذج السابقة (5)وأسلوب الوعظ

  

  :ةتمجيد األبطال والبطوالت اإلسالمي  1.3

نتطرق في هذا الجانب إلى ما قاله الشاعر في أبطال اإلسالم المشاهير    

 وغيرهم ، والصحابة رضوان اهللا عليهمومنهم الخلفاء الراشدون ،والبطوالت العظمى

، كما نتعرض من خالل ذكر األبطال يمة الذين لهم مواقف عظ،من األبطال المسلمين

                                                                                                                                                     
 
  

  ،30ص، ملحمة نور اإلسالم الدبل،  (1)

  .32 ص،ملحمة نور اإلسالمالدبل،  (2) 

  .35، 34، 33 ، صملحمة نور اإلسالم الدبل،  (3)

  .193ر السعودي، ص  الهويمل، النزعة اإلسالمية في الشع (4)

  .249، صالهويمل، النزعة اإلسالمية في الشعر السعودي  (5)
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 وحروب ، واليرموك،لمون، ومنها القادسيةلذكر البطوالت التي صال وجال فيها المس

  .الردة وغيرها

واهتمام الشاعر بأولئك األبطال امتداد الهتمامه باإلسالم عقيدة ومنهجاً، كما أن    

استدعاء الصفوة من ذاكرة التاريخ يربط القارئ بالتاريخ اإلسالمي في عصور 

ها على االقتداء بهذا السلف ، ويمكنه من تقديم أمثلة حية إلى ناشئة األمة لحملازدهاره

  .(1)الصالح، ومحاولة تمثل حياتهم وأسلوب تعاملهم

 وهو -صلى اهللا عليه وسلم-وهنا نبدأ بأول علم في اإلسالم بعد رسول اهللا    

 ولعلنا نذكر أهم صفات هذا العلم قبل - رضي اهللا عنه-صاحبه وصديقه أبو بكر

الثقة باهللا ، والقدوة، والصدق، والكفاءة،   أهم صفاته، إذ تعدالحديث عنه عند الشاعر

والشجاعة والمروءة، والزهد، وحب التضحية، والتواضع، والحلم، والصبر، وعلو 

الهمة، والحزم، واإلرادة القوية، والعدل، والقدرة على حل المشاكل، والقدرة على التعليم 

  .(2)"وإعداد القادة

صلى اهللا -صديقه لرسول اهللاوقد تطرق الشاعر إلى بعض صفات أبي بكر وت   

  : وذلك في قوله،في بداية الدعوة -عليه وسلم

  مه فانظم شَيشٌر قُتْلَّو تَدقَ

  مديا أبا بكر الرضي تق

  اًديو رادم الجدبع ينم ِلْلقُ

  وى عالمايا أبا جهل الِغ

هٌلبد عهم ا أجارلَك ام  

  اٍر غَطَسا وم ه إذِْني أثنْياِنثَ
  

  ىامحا تَم لَديقُ الصَّبوهقَّلَ  

  رامامعنا اهللا يحكم إال ِب

ها هوالد ينإن أص تَبكَِت احاام  

رالخَةُشَع ِفوي ِإولّالتَّ وا؟الم  

صدعِمقُّ الح ِحن راهقَ واام  

جِفد ي البِثحا عصبت اِل محز(3)اام  
  

                                                 
  .257 المعاصر، صالهويمل، النزعة اإلسالمية في الشعر السعودي   (1)

، سيرة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، رضي اهللا عنه، شخصيته ، علي محمد محمد  الصالبي (2)

  .90م، ص2004/هـ1425، 1طوعصره، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

  .57، 56ص، إسالمياتالدبل،    (3)
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 رضي اهللا -سالم وموقف قريش منه، وإسالم أبي بكرفالشاعر يذكر بداية اإل   

   . وتلقيبه بالصديق، وذلك حينما كان يصدق رسول اهللا في كل شيء-عنه

ثم ينتقل الشاعر لذكر بعض مواقف الصديق مع صاحبه وهو في الغار، وفي 

ثم يتعرض الشاعر إلى ذكر أبي . ذلك دليل على تصديقه لرسول اهللا وشدة إيمانه باهللا

  : وذلك في قوله، بعد الخالفة وحربه المرتدينبكر
  

  راِت بامس حٍركْ بأبوفَ
  

  حاربالم دَّتَرح سلْاً ِلمج(1)ْلد  
  

  :وكما في قوله   
  

  مكْ حةَاي ريقُد الصالَ أعمَّثُ
  

  (2)بالَِق انْاةَيى حغَ بنخنت مثَأ  
  

 الصديق القرار الحاسم في حرب فالشاعر يتحدث عن أهم موقف اتخذ فيه   

المرتدين، إذ كان نصر الدين اإلسالمي على يد اهللا ثم على يديه، وذلك عندما تكالبت 

إذ فرض  أعداء الدين اإلسالمي وتوالت الفتن في أضيق وقت على صحابة رسول اهللا،

هذا البطل سل السيف في وجه من خالف ركن من أركان الدين اإلسالمي، وتم هذا 

  .  صر العظيمالن

 وهو الفاروق عمر بن -رضي اهللا عنهم-ثم ننتقل لثاني الخلفاء الراشدين

  : ومن ذلك قوله،الخطاب، وقد وقف الشاعر معجباً بعدل عمر وهيبته وفتوحاته

  

  

  

                                                 
  .قصيدة حصلت عليها من الشاعر  (1)

  .74ص، إسالمياتالدبل،    (2)
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ِموالفَن لْ قَوِقاراِب نَبض  

جاوزالع َلـدا فَ إلى مقَوــه  

  هنَفْ جتْخَر َأتَقْ وطْرفَ يملَ

اِضوعنْاً جبلَاً عالثَِّرفْى ع ىر  

  هسرح ين مَلد الع أنَّاكذَ

  ...هلَواً حوعم جاسإذا النّفَ
  

  عشَاينْ الدا ِبيٍلقْعفْ مِمع  

  ِمدــد اَألدِي قَادــى الزَّضتَارفَ

  ِملَ السَّتَح تَتدَّماْفَ.. ةٌمونَ

  ِمِقتَنْلة الم صون ِمفْخَ يملَ

  ِمنَفَ... يوِققُديت ح َأاَلقَ

  (1)ِمس القَرَّننشدك ِب... انَ ِبرِس
  

فالشاعر يتناول عدل عمر في حكمه، حتى أنه ينام على التراب وحده بدون    

جاوز العدل إلى ما (  وذلك في قوله،فراش وال حرس، وقد تجاوز في حكمه العدل

أمره ألبي موسى األشعري بأن يقتص منه الرجل  - رضي اهللا عنه-ومن عدله) فوقه

 أبي عمرو بن أبي العاص الذي حلق رأسه وضربه عشرين سوطاً، وكذلك قصته من

 أتسبقني وأنا ابن : له، وقالستبقامصري بأنه ضربه عندما ا عليه الحينما شكا

وقصصه مع المرأة  .(2)قتص منها: وقال،األكرمين، حيث سلم عمر العصا للمصري

ي تعلل أوالدها بحصى تغليه، ومع األخرى التي وجدها في المخاض، ومع العجوز الت

  .(3)المقعدة العمياء وغيرها

  :ومما قاله الشاعر عن عدل عمر قوله

    وسى الفَعوقُاري ِنبي مجده      فَتَهالع لَُلد لَه ما ع(4)ْلــد  

  :وكذلك قوله   

                                                 
  .33إسالميات، صالدبل، )  1(

 عبد الرحمن بن علي بن محمد أبي الفرج، سيرة عمر بن الخطاب أول حاكم ،  ابن الجوزية)2(

، قاهر النعسان الحموي، وأحمد قدري كيالني، المطبعة ديمقراطي في اإلسالم، عني بضبطه

  .84، 83المصرية باألزهر، ص

 دار المعارج الدولية للنشر، السعودية، دار بن حزم، أبطال ومواقف،أحمد فرح،  عقيالن،)3(

  .56 ، صم1997/هـ1418، 2بيروت، ط

  .قصيدة حصلت عليها من الشاعر  (4)
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َأودالفَار اِسي النّ ِفوقُارع الًد      فُالُواتُتوحر حالتِّةَب (1)واِبج  

وهنا يشيد الشاعر بفتوحات الفاروق وذلك لعظمها، حيث بلغت الفتوحات في    

  .عصره بالد فارس والروم ومصر وغيرها

  : حيث يقول، التي تعرض لها الشاعر في عهد عمر القادسيةالمعاركومن    

عماَألر منَ... اِدجادى سعده      إلى الفُأن ذِي نَِسررالح ِمس  

جٌلفَحي ِعربِمه فَن ِع      ...ـِهِقوةٌد ...النَّوصلْ ِلرـِمِحتَقْم  

   سديتْفَــهالِقـي حِس يالفُر        اِر فَتْلَّخَتَوسع نر (2)ـِمتُس  

والنصر على فيذكر الشاعر هذا الفتح الذي كان بقيادة سعد بن أبي وقاص 

 .الفرس، وقتل رستم قائد جيش الفرس، وسنتعرض للحديث عن ذلك فيما بعد

  :ومن قول الشاعر في عمر

       هيللفَةٌب ِقارور قُتْاع لوِم      اًبِرفْ ذوي الكُنع بفَلِّ كُر (3)اِءض  

 حيث قد ضرب به المثل في شدة هيبته، ومن ،فالشاعر يذكر هيبة عمر وقوته

 فما بال (4)"فما سلك عمر فجاً إال وسلك الشيطان غير فجه" لك هيبة الشياطين منهذ

الكفار ال يرتاعون منه ويخافون قوته، فهذا هو عمر الفاروق الذي فرق اهللا به بين 

  .الحق والباطل

  :)الفَاروق( ومن األناشيد اإلسالمية ما قاله الشاعر بعنوان

تَكْوِربي تُ     ْلطَا ب اَألقُقّح ـْلم  

     قَـْلقَورَِّت الم        ِقاألشْووالُِها ذُي  

  َأسوتُا الصَّلوا مذا؟ ه  

 ما ورالقَاء ِمــوا؟اذَ م  

                                                 
  .75  الدبل، إسالميات، ص (1)

  .33ص، إسالمياتالدبل،    (2)

  .14 ص،معاناة شاعرالدبل،    (3)

  .40  ابن الجوزية، سيرة عمر بن الخطاب، ص (4)
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  (1)ـرم عِإسالمـل يِق  

 والصحابة، -صلى اهللا عليه وسلم-فالشاعر يذكر بداية إسالم عمر وفرحة الرسول

  . من ذهول، فهذا هو البطل المغوارأصابهموما  ، من إسالمهالكفاروكيف اهتز 

 -ثم ننتقل إلى حديث الشاعر عن ثالث الخلفاء الراشدين، وهو عثمان بن عفان

 : ومن ذلك قوله، حيث تحدث الشاعر عن كرمه-رضي اهللا عنه
  

ِمونص الغُِهِبح ريِنياِم المس ةٌاد      إذا حزكَب اإلسالم ــــريهددب   

يمُلوج َأ       العسرة الماجد الذِيشََيدَّماِهللانَ ج والدهــر أربـدـــود   

ساِئحبثْ عمانب نفّ عِم            صوبهااننالب َأِرح خَسِمْلى، ب (2)جود الجود َأن 

 وكرمه وجوده، وذلك - رضي اهللا عنه-فالشاعر يؤكد على سخاء عثمان بن عفان   

صلى اهللا - المعروفة بغزوة تبوك، حيث قد أعجب رسول اهللا ةلعسربذكر تجهيزه جيش ا

اللهم إني راض عن . لقد أعذر عثمان:"  فقال، بكرم عثمان في هذه المعركة-عليه وسلم

 وأربعين بعيراً أكملها ةفقد بلغت تبرعاته في غزوة تبوك تسعمائ ،(3)"عثمان فارض عنه

 عرضوا عليه أن يردوا عليه ،ادوا من تبوكألفاً حين أضاف إليها ستين فرساً، ولما ع

ا ماءه ووقف ،، وكانت عذبة الماءهركائبه فأبى، وقال لهم هي هللا، كما قد اشترى بئر روم

  .(4)لري المسلمين
 بالحكمة والعطاء والزهد وكثرة الدعاء والتضرع إلى اهللا -رضي اهللا عنه–وقد عرف عثمان  

  : ومن ذلك قول الشاعر،واللجوء إليه

ِلوثَعكْ ِحمانةٌمو طَع اء...  
  ج

  زانه الزهدلْ مالّاً ِبفَحد(5)اِءع  
  

                                                 
  .22ص، أناشيد إسالميهالدبل،   (1)
  .104في رحاب الوطن، صالدبل،    (2)

  .57  عقيالن ، أبطال ومواقف، ص (3)

  .59 ص أبطال ومواقف،،عقيالن   (4)

  .14ر، ص  الدبل، معاناة شاع (5)
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 والمصحف الشريف بين يديه يتلو فيه آيات اهللا، ، شهيداً-رضي اهللا عنه– َلِتوقد قُ   

  :وفي ذلك يقول الشاعر

تَوثْال  عآياِتمان  اله  ىـــد    اِهسرى  تَتَّاً  حفَّواَألاه  (1)ـــْلج  

 وذلك في -رضي اهللا عنه–رابع الخلفاء الراشدين علي عند وقد وقف الشاعر 

  :قوله

ياَأليَِّلا ع ملْ ِلاِدجبْأ شَِدرن  

   إالِّدر البن ِمفِْحتَلْ تَم لَتَأنْ
  

  اِبد الِجوِردي الص ِفدقْ الِحرغَوَأ  

ِشوعاإليماِنار (2)ياِبي الثِّاِه ز  
  

،  في فراش رسول اهللا ليلة الهجرة-رضي اهللا عنه–شاعر يذكر نوم علي فال

ن ببيت رسول اهللا يريدون قتله، فقد أعربت هذه الليلة الباردة والمشركون محيطو

  : وذلك في قوله-رضي اهللا عنه–للتاريخ عن معنى الوفاء عند علي 

ـِّلعا  ِبهر  ِسِدر  البةُلَيلَ   (3)ى  الوفــاِءنَع  ميِخاِرلتّ  ِلتْبرعَأ    ٍيــ

، قبل خالفته وبعدها فما -رضي اهللا عنه–كما يذكر البطوالت التي خاضها علي   

صارع أحداً إال صرعه، وما بارز فارساً إال قتله، فكانت له في بدر وأحد والخندق 

  : وذلك ما نراه في قول الشاعر(4)بطوالت مشهورة

و   ِلعر  اِفيعر  ـتَايِمةٌفَ    ِص    .....ــه  ناِن  جبلَِهي  م(5)ــِلِف  ي  

 توقف فلم ي، علي في خالفته وشدة عزمه وقوته في حكمهةفالشاعر يذكر رأي  

  .-رضي اهللا عنه–عن القتال حتى قتل 

 بهم ييقتدأن جل من أوقد تعرض الشاعر لذكر أهم صفات الخلفاء الراشدين   

  : وذلك في قوله،نوالمسلم

                                                 
  . حصلت عليها من الشاعرةقصيد    (1)

  .73ص،  إسالمياتالدبل،   (2)

  .14ص، معاناة شاعرالدبل،    (3)

  .61  عقيالن، أبطال ومواقف، ص (4)

  . حصلت عليها من الشاعرةقصيد   (5)
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  ا خلقمكُاِطسي أوكر ِفيزرع الذِّول

شَأنْوا ِمنَودالفَن ِغوِقار تَيره  

وعي النِّذ سخاء ِلنورِنيم صدره  

  تْرمم عِه إيماِنن الصحب ِمكأولِئ

  وانُها و المختار مِةعر ِشن عِدولذَِّل

أرواحهِفم اِهللاِلبِيي س نذرت قد   
  

  ِدشْ الر ذِييِقدالص ودم أحِيد هنِم  

ِموٍباِل أبي طَنر أياً لمِدِهتَج....  

ثْعمانالِع ذو ِةدلْ العاِءيو العِدد  

اِئنَمي الِج ِفعالِماْأل كَِملْ الِعرِدد...  

الَووا َأانُكَتَ اسمامالز مد الحشِةر  

  (1)ِددلُّال وِرفْي الكُ ِفقٌاِر غَمهِنثْ يملَ
  

 - صلى اهللا عليه وسلم-فالشاعر يتحدث عن هدي الصديق واقترانه بالرسول  

 وصواب الرأي عند أبي طالب، وسخاء -رضي اهللا عنه–وغيرة عمر بن الخطاب 

 وعمرت ، فهؤالء األعالم عمرت بهم منائر العلم-رضي اهللا عنهما–عثمان بن عفان 

  .- أجمعينرضي اهللا عنهم–أرواحهم في سبيل اهللا 

  : وذلك في قوله،ثم ينتقل الشاعر إلى ذكر فضل الصحابة أجمعين  

ممَّحدِص وحلُّ كُابهشَم فٌر  

كَإن فَ لِلانيخٌاِر تَِلضي طِّسره  

ٍملْ ِعأقطابإذا نسبواأقَ و مار  

  ٍةياِح نَلِّي كُ ِفمِهِضي فَن ِمبَّ عدقَ

  ٍرر دنِمبريز اإل به الذَّريَّخَتَ

ي الِجِفوِرشِْن لَاِدهِنِي الدم واهنُا و  

ْلبأم هلْوا الخُرِبد واِحاألرع غٍَبنر   
  

  سِها ِبمفَم قَونْ اَألاِم هِمجالز ِره  

  ِرو السفُر أحهتْرطَّ سمهلُضفَفَ

آثارهمأع رتْبع لِّ كُنم ِركَتَب  

فَمسو أدِيربثِري اَألدَّ ِف ج  

  ِيبر الطَّ عباس أو ابناضفَا َأمِم

ومقَوا ِلكانُتَا اسِرهِرشَ اَألِراِك الم  

وطَّسروا المجداً ِبقَ حِمالد(2)ِرِط الع  
  

 حيث قد سما بهم فوق األنجم ،فيتحدث الشاعر عن شرف صحابة رسول اهللا  

 فهم أقطاب علم وأقمار في النسب، ،لكريمالزهر، وعن فضلهم الذي سطره القرآن ا

 ومما أفاض ابن عباس والطبري، ،وعن آثارهم أعربت الكتب من المفسرين واألدباء

                                                 
  .53 ص،هاتف الصحراءالدبل،  (1) 

  .92، 91ص، خواطر شاعر  الدبل، (2)
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 ، وقهروا األعداء، إذ جاهدوا في سبيل اهللا،بل كان لصحابة رسول اهللا دور في الجهاد

حابة رسول واستشهدوا في سبيل اهللا، وسطروا المجد بالدم، وذلك ما نراه في سيرة ص

  .-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

 وتصديق ،ويذكر الشاعر من فضائل صحابة رسول اهللا سبقهم لإليمان باهللا  

  : ومن ذلك قوله،دعوته

  انَِدج مداِئ قَارتَخْى المفَطَصا المنَلَ

دا النَّعفْ أاسوفَاً إلى اِهللاج تَاهىد  

هماِب الساَألقون ولونج اُؤزهم  
  

  ِحرنَ ِبيما برلَ عقيمِنِيى الد   

   أنجمءالّ أِخبح صِهِتوعدِب

ِفى اِهللالَع يما أحرزوهدَّقَ و(1)امو  
  

  :ومن فضائلهم قوله  

وصحب سلَي خَى اإليمان ِفرِهاِتجم  

  والُقَر َأسم الشَِّترَّا ذَ إذا مماهرتَ

  واهجَّوتَ الِم الظَِّحنْي ج ِفوِهللا

ِحأولئك زفَ اِهللاب لُاسيقَِر طَكهم  
  

  ِمعّنْ مِشيعا ِلينْوا الدبِغا رمفَ  

دَّى الجرد ِضلَعِقاِر المِمثِّلَتَ الم...  

همشْي خَ ِفقلوبي تَ ِفٍةيضِّمر  

هور معقُّ الحاج العقَالتَّال و(2)ِمد  
  

مان في قلوبهم، وعدم رغبتهم في الدنيا، ومن ذلك فالشاعر يشير إلى دخول اإلي  

قيامهم وخشيتهم في جنح الليل خشية من اهللا، فهؤالء حزب اهللا، وطريقهم هو طريق 

  . فعلى المسلم أن ينهجه ويسلكه،الحق

  :ومما قاله في فضائلهم رضي اهللا عنهم قوله  

ـ نَّذكر الصحب أَ   ـ  نَ ـ  ر نا ِم  ٍلعِي

ــ أيــن ي ا رــ نَب ــِع وةٌوخْ  اقٌتَ

 ويضج السـ  الح ـ   ِف  رٍض أْ لِّي كُ

سـ  ةٌاد ـ  دويَّ شَ ا صروح ـ  الم الِيع 

ــ   ــقُِشع وا المتَوــتَّ ي ــد الَِّهقِي  ودل

ــو أســ ِبود ــمِه ــِدل الح يِف يد 

ــلّكُ ــا كَم ــوا وربَّ جِعد الوــد  ؟ي

ـ  وِحالرِب: ا قيل  م والِيالعِب ج واود 

                                                 
  .71، 70ص، اءهجير الصحرالدبل،    (1)

  .33ص، معاناة شاعرالدبل،    (2)
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ـــوإذا ما اآلذانـــوَّ دبوااَى أج  

وإذا أبــر مــوا ع هوداً رعــو اه  
  

ــفَ هــ رم ــِحع وك ــ جاًينَ   ودنُ

ـ  مِهِبفَ ـ  الع ان تُـص  ق أن  ح ه(1)ود  
  

 وذلك ما سلكه صحابة ،وهنا يذكر الشاعر الجهاد وحب االستشهاد في سبيل اهللا  

د ثل هؤالء األبطال واألسول الشاعر عن مء، ثم يتسا-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

وا صروح المعالي  منهم السالح في كل أرض، فهؤالء هم السادة الذين شيدضجالذين 

 وأبطال فرسان وقت الحرب، ،، فهم مؤمنون يؤدون الصالة في وقتهابالسيوف والرماح

  .-رضوان اهللا عليهم أجمعين–للعهود إذا عاهدوا موفون 

 وكانت فاصالً بين ،مثم ننتقل إلى أعظم المواقف والبطوالت التي شهدها اإلسال  

 ينالعرب والروم والفرس وغيرهم، وأغلب هذه المعارك خاضها أبطال اإلسالم الذ

خاصة، وذلك لما قاموا به من بعامة، وعند شاعرنا بتردد ذكرهم في الشعر العربي 

  . ورسخت في القلوب،أعمال بطولية سجلها التاريخ

األبطال دون ذكر مواقفهم، فالشاعر لم يذكر هؤالء إال عبر لمحات عن ذكر   

وذلك لكونهم أسطورة تاريخية، يعرفها الغرب والشرق من عرب وعجم، ولم يذكرهم 

 ،ثارة العزائم في أبناء المسلمين، والحض على الجهاد في سبيل اهللاإلالشاعر إال 

  .واسترداد ما استولى عليه أعداء اهللا من البالد اإلسالمية

عركة اليرموك التي كانت بين المسلمين والروم، وأهم ما تطرق إليه الشاعر م  

، -رضي اهللا عنهما– وبداية والية عمر بن الخطاب ،وكان وقتها أواخر عهد أبي بكر

 -رضي اهللا عنه–وكان عدد المسلمين أربعين ألف مقاتل بقيادة سيف اهللا خالد بن الوليد 

                                                                                                                                                     
  .38 ص،معاناة شاعرالدبل،    (1)
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 عمرو التميمي من الذين  وأربعون ألف مقاتل، وكان القعقاع بننفمائتاأما جيش الروم 

  .(1) وانتصر المسلمون في ذلك اليوم،يثيرون القتال ضد العدو

  :وفي هذه المعركة يقول الشاعر  

  أنكم في اليرموك الدأحفاد خ

ا ِقمالشِّةُيم خطبه تترى بعدِرع   

لَإن تَ معدس مِرها لَنَ القَاتُيهاب  

  هلَاِفحعى جس تَ أنقِّحلْ ِل آندقَ

الَوي قَاً ِفقَّ يعيدن حدِهِتاس  

تْا ِفياَألةَي ِلمالم رجو ِإنَّكُم...   
  

  يِبعاِجاَألوا بتُْأ فَوِر النُّعالِئطَ  

  يِبِذشْتَ ويٍقِمنْتَمرددات ِب

لَيِتواِغى الطَّلَع نَم ِجرِبع ملوِبس  

  وِبلُج ميِفِوس تَني األضاليل ِمِفكْتَ

  يِبِرعتَ وإيماٍن ِبوهو ذَإالّ

  (2)وِبزحم واٍع دٍدِجنْتَسم ِلثٌوغَ
  

ر أبناء األمة اإلسالمية بأعمال خالد في اليرموك وبطولته، ويحث فالشاعر يذك  

 فيقول ما قيمة الشعر والخطب مرددات، ونحن ،شباب اإلسالم على الجهاد في سبيل اهللا

رب على أعداء اهللا، ويكفي ما مر بنا من أضاليل في أماكننا، فال بد من استعداد للح

ويتبعها ) إال(إعادة الحق ألصحابه، ثم يستخدم أداة االستثناء ) بال(وتسويفات، إذ ينفي 

  .وفي ذلك إثارة لعزائم المسلمين) يا فتية األمل المرجو(أسلوب النداء في قوله 

ه التي خاضها ضد ثم ينتقل الشاعر في الحض على الجهاد في ذكر خالد وحروب  

  : وذلك بقوله،المرتدين والفرس والروم

والسَِّلس والحراب تَفَي بىار 

 ِهيلَ عاحم الرِتبَّ صساِرفَ

 هيداً شَموتَ ي أنا اَهللاع دمكَ

  ويدغَيِدوِل الَ ابن ذُى تَثَرود 

 ودشُ حونقُاِرالم واتٌنَعطَ

يماِن الزَّروفَا صِق الفَزَّ عيد 

                                                 
، أعالم من ، حلمي محمدعبدالهادي: ، وينظر47، 44  عقيالن، أبطال ومواقف، ، ص (1)

، 1 خالد بن الوليد قاهر المرتدين والفرس والروم، دار الفكر، عمان، األردن، ط- 20 -تاريخنا

  .53، 47م، ص1987

  .139، 138ص، إسالمياتالدبل،    (2)
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  اـ كَنِإب ر الحجماِذ نَهؤالِء
  

 ِلنى الِجعنَماِدهيوم ي ع(1)ود  
  

ما في : "وهذا يظهر من قوله خالد حينما أعياه المرض، وهو على فراش الموت  

ثم ها أنا ذا أموت ... جسدي موضع إال وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم

  .(2).."البعير، فال نامت أعين الجبناء حتف أنفي كما يموت يعلى فراش

ثم ننتقل إلى معركـة القادسية التي دارت بين المسلمين وفارس فـي عهد عمر   

 فقد كتب المثنى بن حارثة الشيباني قائد الجيوش -رضي اهللا عنه–ابن الخطاب 

 فأرسل ،اإلسالمية في العراق إلى الخليفة بالتفاف سواد العراق حول ملكهم يزدجرد

نضـم إليه ، وذلك بجيش عظيـم، وقد اإلـى حربهم) سعد بن أبي وقاص(لخليفة ا

 والـذي توفي قبل وصول سعد، ثم دارت المعركة فـي اليوم ،جيش المثنى بن حارثة

القعقاع بن عمرو (األول واستخدم الفرس فيـه الفيلة، وفـي اليوم الثاني وصل فيـه 

لحال القعقـاع الفيروزان أحد قادة الفرس  وبارز فـي ا،بالمدد من الشام) التميمي

وقتله، وقد نزل فـي ذلك اليوم ثالثين نزلـة إلى ساحة القتال، وفـي اليوم الثالث 

فقـأ القعقاع أعين أكبر فيلين وقطـع خرطوميهما، واستمر القتال سجاالً حتى جاءت 

 ،ئد جيش الفرس وقُِتَل رستم قا،نهزم الفرساليلـة الهرير، وفي صباح اليوم الرابع 

  .(3)وكانت الدائرة للمسلمين

  :فيقول الشاعر في القادسية

ِلوسسيَّ في القاِدٍدعِة عهد    دَّ     جدالع هِفـد ي ربى ح(4)اِءفَي  

  :وقوله

                                                                                                                                                     
  .39ص، ناة شاعر  الدبل، معا (1)

  .63 خالد بن الوليد، ص- 20-   عبدالهادي، أعالم من تاريخنا  (2)

 سعد بن - 16-  عبدالهادي، أعالم من تاريخنا:، وينظر48، 38  عقيالن، أبطال ومواقف، ، ص (3)

 عبدالرحمن رأفت ، ، الباشا:ينظر، و39، 28م، ص1987، 1أبي وقاص، دار الفكر، عمان، ط

  .292، 291م، ص1992/ هـ1412، 1صور من حياة الصحابة، دار النفائس، ط

   .148ص، إسالمياتالدبل،    (4)
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ِلوسٍدعـْأ شَـةُيَِّسالقاِد وتَ      ن     (1)اءلقَي الِّ الخيل خطوها ِفقُِبس  

الذي تخلص من القيد بواسطة سلمى      ) أبو محجن الثقفي  ( ثم يذكر الشاعر موقف     

  : وذلك في قوله(2)زوج سعد، وقد أبلى بالء حسناً

قُوغلت ِبوٍدي فَِداِعس ــٍلح      ا َأيبا محجتْزٍَّن عالقُك يود  

ما دوإالّ الصهباِءاء ِت اروِم      اءنمِياب تَق والرِرفْ الكُِم دد  

  (3)ودج يركْالم ورم اَألسدح     داًع س لكنَّــاءقَلْالب كتْركَأنْ

 وذلـك   ، ويكرر الشاعر مواقف هؤالء األبطال من الصحابة في هذه البطوالت         

  :في قوله

  (4)دع ساروغْا الِمه لَثْعب يملَو      نّىثَ المفَي ستَْأا ر ماةٌغَطُ

  :وفي قوله

   ْلهس ي ال ِفتْروِدنُجر وحَأ    ىنَّثَ المى القَطَّخَ تَوقَعاعص د؟ِباِئتَ الكَر  

  (5)؟الثَّواِغِب اِءمد باِلرص النَِّبكتُي    ــي مشرِفٍداِل خَنـى ِمعالَ تَوَأ   

فالشاعر يخاطب القوم بما حصل لهؤالء األبطال، وهل سيصبح مثلهم في الوقت الحالي             

  .اءالذي تكالبت فيه األعد

  :ومن المعارك التي مر ذكرها عند شاعرنا معركة حطين وعمورية، وذلك بقوله   

  (6)اِنيس ِناِتيَّــي طَ ِفةُيَِّساِدالقَو    تْقَرتَحية اْ وعموِرتْاخَ شَينطِّح

                                                 
  .29ص، هجير الصحراءالدبل،    (1)

  .42  عقيالن، أبطال ومواقف، ص (2)

  .39ص، معاناة شاعرالدبل،   (3)

  .11ص، على ضفاف الخليجالدبل،    (4)

  .26، 25ص، خواطر شاعرالدبل،    (5)

  .124ص، في رحاب الوطنالدبل،    (6)
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معركة حطين هي التي خاضها صالح الدين األيوبي ضد الصليب ملك القدس، وحـاكم              

 للهجـرة   583 ثم استعاد القدس من أيدي الصليب عـام          ،الكرك، وانتصر فيها اإلسالم   

  .(1)وبقيادة هذا البطل المغوار

     ة فكان على يد المعتصم، وذلك حينما استنجدت به المرأة المسلمة           أما فتح عموري

لبى النداء ولم يستمع للمنجمين الذين قالوا لن ننتصر في هـذا            ) وا معتصماه (في قولها   

 لـآلراء  االلتفـات  وعـدم    ،ذا البطل المثل في سرعة النداء     الوقت، فالشاعر يضرب به   

  :الكاذبة، ومن قول الشاعر فيه
  

  (2)اِنمجعاً ِلمو المعتصم يرذكُاْو    دهيا سعد سنَِّم والحا صنَِّم   

  :وقوله

   ذكر األعدِم    ...ةٌمَّا ُأ أنَّاءنالِح صيِن الدو الم(3)ِمِصتَع  

رسالة مـن صـالح     (  وذلك بقصيدته التي بعنوان    ،ليهم صالح الدين  ومن الذين تطرق إ   

  :فيقول) الدين

ا غِ متُب ع قَ ن ـ  ي وال قهر  ِمو   دى الِع

ـ : مهوا لَ ولُقُ ـ ا صـالح و   ذَه   هخيل

ــ سِفيقُي وــر ــآِن ــ حارري قَ   ماِس

ـ  بِ اةَيوا الح مرٍة ع اد س نِم   ٍفحصِم
  

ــ   َأسعــود س ــفَي ِفِرشْاً مــي اً أجراد  

ــ الحرــ تَب ــاِر فَبدنْ ساً ومــه   ادنَّ

ـ  قَر أب نإ ـ  مص الخَ ـ أر و ودد اللَّ عاد  

ـ  وأتَّبعـوا النَّ   هروشَنَ ـ ح م يَِّب   (4)ادمَّ
  

النافيـة،  ) مـا، وال  ( وذلك بورود  ، يبدأ بالخطاب على لسان صالح الدين      رفالشاع      

   .ثم يؤكد بالعودة) ر العدىما غبت عن قومي، وال غبت عن قه( حيث يقول

                                                 
  .438، 435  عقيالن، أبطال ومواقف، ص (1)

  .10ص، خواطر شاعرالدبل،    (2)

  .34 ص، إسالمياتالدبل،   (3)

  .81ص، ندب الجراحالدبل،    (4)
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الـذي قـام بفـتح    ) طارق بن زياد(  تعرض لذكرهم الشاعرنومن األبطال الذي  

ريا مع مضيق جبل طارق الذي سمي به مـن          ندلس، وعبر البحر إلى شبه جزيرة إيب      األ

 وليس  ، والعدو أمامكم  ،أيها الناس البحر من ورائكم    " ذلك الوقت، وقال قولته المشهورة      

  .(1)" إال الصدق والصبرلكم واهللا

  :فيقول الشاعر في التذكير بعدد من أبطال المسلمين من بينهم طارق
  

ِهإي ي  ا ابن ليِد الو ذَ ه ـ ا الم   ىثنَّ

  نبـيِ  م رص نَ اِعقَع القَ طواتُخُ

خَِبويِدِش الرَّ ِلي  ـ   أبلـى الَ صح  
  

  اِءضي المِ  فِ همز ع ُلي الخَ فُِرعتَ  

ــِوو ســ ِلام ــي الهِقاِرطَ اِءج  

ـ رو   أ ينطّ حِ قَوفَ ـ يى ح ب   (2)اِءفَ
  

  

 ليبيا أكثر من    فيومن األبطال عمر المختار الذي وقف ضد االستعمار الفرنسي          

  :ه استبساله في الحرب وخططه العسكرية، وذلك بقولفأشاد ب ،عشرين عاماً

  عمراِرختَ المس خَ ِباقٌبتَ      ٍليساإلفرنج ال تُقُح يِقب(3)ايَِّع د  

فهؤالء األبطال دارت مواطن ذكرهم عند الشاعر للحث على الجهاد ضد العدو              

الصهيوني المحتل األراضي الفلسطينية في ذكر صالح الدين خاصة، كما يندب األمـة             

يضرب بـه  ، ويكون أسطورة في هذا الوقت،     اإلسالمية لعله يظهر أسد كهؤالء األبطال     

  .المثل فيما بعد
  

  :المقدسة مكنةألا  1.4

 اًـ فنياًي على النص طابعـي تضفـة المكان من الدالالت التـتعد جمالي  

ه وبالتالي ـد خصوصيتـ يفقهـفإنّة ـد المكانيـي حين يفتقـل األدبـفالعم"  ،جميالً

                                                 
الشؤون الثقافية العامة، بغداد،    سوادي عبد ، طارق بن زياد، دراسة تحليلية نقدية، دار           ،    محمد  (1)

  .92م، ص1988، 1ط

  .29ص، هجير الصحراءالدبل،   (2)

  .94ص، ندب الجراحالدبل،   (3)
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، كما أن أكثر أبعاد المكان وضوحاً وانتشاراَ في الفنون، هو البعد الذاتي (1)"أصالته

 الذي ال يثير مقداراً ما من المشاعر، تعاطفاً أو تنافراً، قلما يستحوذ النفسي، فالمكان

على اهتمام الفنّان، وإضفاء البعد النفسي أو الشعور على المكان يبدأ من لحظة اختياره 

  .(2)الستخدامه في العمل الفني

 تستحق دراسة ،ومن المالحظ الداللة المكانية تشكل ظاهرة بارزة عند الدبل  

 وسأتناول منها ما يخص دراستي في االتجاه اإلسالمي، وهي األماكن اإلسالمية واسعة،

 وأهم هذه األماكن (3)"إن المكان المقدس هو المكان المبارك أو المطهر"المقدسة، حيث 

 أهمها الكعبة المشرفة، والحجر األسود، ،مكة المكرمة وما تحتوي من أماكن مقدسة

 وجبل ، وشعائر الحج،وزمزم والمروة، سالم والصفامقام إبراهيم عليه الوالركن، و

 : وغار حراء وغيرها، ثم تأتي المدينة المنورة، وما بها من أماكن مقدسة مثل،ثور

 ثم بيت ، وغيرهاوروضته -صلى اهللا عليه وسلم-المسجد النبوي، وقبر الرسول 

ة وغيرها، المقدس وما فيه من مقدسات دينية مثل المسجد األقصى، والصخرة المشرف

  .وسنتناول من ذلك ما تعرض له الشاعر

  

  :مكة المكرمة 1.4.1

هي المكان الذي شرفه اهللا بأول بيت بني في األرض، الذي قام برفع قواعده 

وِإذْ بوَّْأنَا {: نبينا الخليل إبراهيم عليه السالم وابنه إسماعيل، وذلك ما نراه في قوله تعالى

الْب كَانم اِهيمركَِّع ِلِإبالرو الْقَاِئِمينو ِللطَّاِئِفين ِتييب رطَهئاً وِبي شَي ِت َأن لَّا تُشِْركي

                                                 
، ترجمة غالب هلسا، جماليات المكان، دار الجاحظ للنشر، وزارة الثقافة ، جاستون باشالر (1)

  .6واإلعالم، بغداد، ص

األدب المعاصر، دار شرقيات للنشر والتوزيع، ، قضايا المكان الروائي في ، صالحصالح   (2)

  .255م،ص1997، 1القاهرة، ط

نتهاكات ال القانون الدولي، دراسة تطبيقية لور، األماكن الدينية في منظ، مصطفى أحمدفؤاد   (3)

  .25م، ص1998اإلسرائيلية باألماكن المقدسة في فلسطين، 
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وِإذْ يرفَع ِإبراِهيم الْقَواِعد ِمن الْبيِت وِإسماِعيُل ربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا ِإنَّك {:  وقوله(1)} السجوِد

ِليمالْع ى ِإ{: وقوله(2) }َأنتَ السَِّميعدهكاً واربكَّةَ مِللنَّاِس لَلَِّذي ِبب ِضعٍت وينَّ َأوََّل ب

الَِمينِت  لِّلْعيالْب لَى النَّاِس ِحجِللِّه عآِمناً و كَان خَلَهن دمو اِهيمرِإب ـنَاتٌ مَّقَامياتٌ بِفيِه آي

ِبيالً وِه سِإلَي تَطَاعِن اسمالَِمينِن الْعع فَِإنَّ اهللا غَِني ن كَفَر(3)}م.  

فقد اختار المولى مسجده على األرض، واختصه بالبركة، فكان ذلك المكان 

كما العالمة أو الرمز على البقعة المباركة المعبر عنها باختيار اهللا سبحانه وتعالى، 

ل بيت وضع للناس فيه من استطاع، وهو أولتتضمن هذه اآليات الحج إلى بيت اهللا 

اء ما ارتفع من ـ في بنهـم الذي كان يقف عليـ، وبه مقام إبراهي(4) والبركةالهدى 

  .(6)، فكان البيت آمناً، ومكة آمنة، ال تدخلها أمَّة، وال تدين ألمة(5) البيت

عاد حفرها أ وقد ،كما قد نبعت مياه زمزم من تحت قدمي إسماعيل عليه السالم

  .(7) بعد أن ردمت-صلى اهللا عليه وسلم–النبي المطلب جد  عبد

 التي تعد مركز األرض كما أثبت العلم ، في مكة وبعثوقد ولد رسول اهللا

  الحديث، وكما ورد عنها في اآلثار التي ما التفت إليها الناس إال بعد أن تسامعوا 

                                                 
  .26  سورة الحج، آية  (1)

  .127   سورة البقرة، آية (2)

  .97، 96  سورة آل عمران، آية  (3)

  أحمد إبراهيم الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، دار  (4)

  .149م، ص2000/هـ1421الفكر العربي، القاهرة، 

م، 1987/هـ1407  فؤاد علي رضا، أم القرى مكة المكرمة، مؤسسة المعارف، بيروت،  (5)

  .107ص

، 4، الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، دار المعارف، القاهرة، ط، شوقي  ضيف (6)

  .149ص

  .272، صهـ1427دار الضياء،عمان، دراسات في الشعر اإلسالمي المعاصر، أحمد،  الجدع، (7)
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  .(1)باألبحاث الجغرافية الحديثة التي تؤكد مركزية مكة لألرض

 ولقداستها ،التي نبعت منها الرسالة اإلسالمية) أم القرى(لمكرمة فهذه مكة ا

تعرض الشاعر لها، ولبعض األمكنة المقدسة فيها سواء بشكل مجمل أم مفصل، ومن 

  :ذلك ما نراه في قوله

  تْعلَى طَر القُم ُأن ِمِركْ الذِِّطِبه منِم

سا ِبمها أحمداِد الهيو لَّعماه  

قَوينوء ِباة الَ بِدتْانَ كَُلب اه  

أعاقُرالِمي ظَا ِفهالج ِلهاِر ضةٌب  

  ةٌلَتَّر ماءد أصةَكَّ ماُلبِج
  

  مِفوِر النُِّباِكو ي جِمٍعم نالع ِبر  

  ِبس الح الَالِماإلس ِبةُروب العأنَّ

  ِبطَ العن ِمألواٍن بانم الزَّإالّ

  ِبسالنَّ ِبِرخْ الفَاِعر ِصن ِمٍةجَّي لُِف

  (2)يِب نَِريخَ ِبماهرشْ باِسلنَّ ِلفُِّزتَ
  

 وذلك في قوله ، وهي أم القرى مكة المكرمة،فالشاعر يتناول مكان مهبط الوحي

 وهو ،المكانية التي تفيد ابتداء الغاية) من(باستخدام ) من مهبط الذكر، من أم القرى(

 -صلى اهللا عليه وسلم- الذي سما به الرسول،لعربطلوع مواكب النور في جموع ا

حيث علمها بأن العروبة باإلسالم ال بالحسب، وهذا ما آلت إليه في الجاهلية من شيوع 

  .الجهل وافتخارها باألنساب، فجبال مكة أصداؤها تزف للناس البشرى بخير نبي

 وعند ،ثم ينتقل الشاعر برسم صورة الصالة في مهبط الوحي، المسجد الحرام

  : وذلك بقوله،مقام إبراهيم عليه الصالة والسالم

  ي ِفاِمر اإلحةُيرِبكْها تَإنَّ

قُولولُؤ ِمبهي ِفا اإليمان  

ومِف.. لٍّصٍباِحنَ... اٍمقَي م  
  

  مِطِبهالو ِرِيح ،اِبحالح ِمر  

  ِمِلس الميِبِني الماِع الدَِّةفَقِْو

  (3)ِمدلقَجهد ا... يِنفَّرافع الكَ
  

الظرفية التي تفيد ) في( وذلك باستخدام ،فقد ربط الصالة في مهبط الوحي

الحقيقة المكانية في رحاب الحرم، كما استخدم هذا الحرف لنفس الداللة في تخصيص 
                                                 

  .272، صالجدع، دراسات في الشعر اإلسالمي المعاصر   (1)

  .55ص، في رحاب الوطنالدبل،    (2)

  .31، 30ص، إسالمياتالدبل،    (3)
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 وهذا ما نراه ،)ومصٍل في مقام( وهو مقام إبراهيم عليه السالم، وذلك في قوله ،المكان

 ثم ينتقل لتصوير المصلى في بيت (1)}ِخذُواْ ِمن مَّقَاِم ِإبراِهيم مصلىواتَّ{: في قوله تعالى

 وهو أفضل بقعة في األرض، ومن أفضل األماكن المقدسة به ماء زمزم ،اهللا الحرام

  :الذي يقول فيه الشاعر

  هوعبي رِمح نَيِدوِح التَّنطَا ونَلَ

  ةٌناَكَ منمِيِلس الموِبلُي قُ ِفهلَ
  

  مِلس مِضي األر ِفاشَا عا منَواِحأرِب  

يجسدها البتُييقُِت العو زمز(2)م  
  

فالشاعر يذكر شدة حماية المسلمين لوطن اإلسالم، ومكانته في نفوسهم، ويجسد 

  . ثم يعطف بمكانة زمزم القدسية،هذه المكانة البيت العتيق

 يتجه إليها المسلمون بوجوههم في كل يوم ،والكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين

 وهذا ما نراه في قصيدته ، كما يتجهون إليها بالدعاء،خمس مرات، وذلك في صالتهم

  :حيث يقول) قبلتي(التي بعنوان 

دعتُوِتلَِبقْ وي مسرى دياِئع  

  يِبلْقَ ِبتْكَذْ َأٍةبعكَ ِليتُِمنُ
  

  ُؤلِْموج ِحاِنوي دررالض اِءي  

  (3)ِءالَالو وِةادبتباريح الِع
  

  :وفي كون الكعبة قبلة المسلمين يقول

  (4)ضاِمتُ الّ أصانَها اُهللا قبلـــة       اٍريِر دـي خَـ ِفنمِيِلس المةُبعكَ

  :وفي قوله

  (5)اِلو زنـي مقرهـا ِما ِفالهم    يوِم قَِضري َأ ِفنمِيـلس المبلةًُِق

 يتعرض الشاعر لها من خالل حبه ألرض ،كن البيت والحجروفي ذكر ر

  : حيث يقول،الجزيرة والشوق القديم، وما كان لماضيها في هذا الحب
                                                 

  .125  سورة البقرة، آية  (1)

  .71ص، هجير الصحراءالدبل،    (2)

  .118ص، إسالمياتالدبل،    (3)

  .31ص،  الصحراءالدبل، هاتف   (4)

  .16ص، ندب الجراح الدبل،   (5)
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  ةٌمحلْ مكرايي ِذ ِفِةيرِز الجضرَأ

  ىر ي القديمقُوالشَّ فَتُهجَّو تَىأنّ

  ه لَ أطيقُ الَبيِك حاِض مري ِسِف

  ي ِبغراِء يخفقُ كعبتِك اللِّفي ِظ
  

  إنأب دالشِّع عوٍلي طُ ِفرو ِرِصتَخْم  

ي ِميِبأِو تَِكافُفَى ِضلَعِرفَ السَّن  

راً ودال بدِنغْالً يِر السعِني ع  

دعاءم قَن امب ينِنكْ الرو الح(1)ِرج  
  

  :وكما يقول

ِإوفَيتَ أدَّن ي ِراً ِفـرضقُِب    اٍبحِبرطْ تَِنكْ الرمِفع ي الر(2)اِءج  

  :فيقول) نشيد الحرم( ومن األناشيد اإلسالمية ما قاله الشاعر تحت عنوان

منبردِيفْ تَالِم اإلسلُ القُكوب  

   الدروبلِّ كُن ِماِدصَّ القُةُلَبِق

انْوى المبعوث ِمبرنح الَِلو مقام  

  نمِي اليهتْس منكْالري وِتبعكَ

الخُوطا بيفَ الصَّنا والمرينتَو  
  

  اِحييِدوِحى التَّماُألزَّا ِع ي مم  

  ممشٍَن ومَأ بك اُهللاتصخ

مأحكام اِسي النّاً ِفنَِلعالس ور  

صرِكحلَسَّلاي فَيِدِش نَالِي العم  

  (3)ِمِلس الميِبِن للماتٌداِهشَ
  

  ):ف المجدهتا( وكما قال أنشودة تحت عنوان

  يِد الكف الَِبلْ القَِةضبنَ    ىلَي عاِري دِدِجسي مِتمُأ

  ِمر الحلِّ ِظتَح       تَ    

      حنََلو بعيز مِمز  

يفُِتهالج مبَّلَ ِبعيكانَ ه    وي فَاِفتَهقَواِم هالم يِرتَع  

    ***               

  يِدتَغْمر م َأٍحاِئ رر حلُّكُ    ادي ِفوِحي رِنِطوي مِتلَبِق

   لِمقَ الَاِعري   ِب      

  تشاق الحسم وام        
                                                 

  .19 ص،في رحاب الوطنالدبل،    (1)

  .121 ص،أسالمياتالدبل،    (2)

  .27، 26ص، أناشيد إسالميةلدبل،  ا  (3)
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        (1)يِدم اصي اِهللا ِفِفحونشيد الزَّ   ىد الهِجهى نَلَ عتْاري سِتمُأ

 والتي سبق أن بيناها ،ه األمكنة المقدسة في األناشيد السابقةذكر هذفالشاعر ي

 ،كونها قبلة المسلمين( ه األناشيدذكر الشاعر في هذوأهم ماج عليها ذبذكر بعض النما

أن إذ ).زمزموالصفا والمروة، والركن اليماني، والكعبة المشرفة، و ،مقام إبراهيمو

  . مبتعداً عن العمق في التصوير،الشاعر يصور حقائق تاريخية ومشاعر دينية

  : الشاعر يقول،وفي فرضية الحج وذكر المناسك التي يمر بها الحجاج

   مجداوتَم س العتيِقا البيِترذُ

وبَّرقَ مٍلبح جِر كَاًرماًي  

لَويقَ تَسباً لرؤى جمادر  

لَويتَس عباَألد عاِءضيِنغْ ي  
  ج

  اِءبنَي الورى قمم اِل ِفُلاِوطَي  

واٍعسب يناِءفَ الصَّقِةِو أر  

لَوقُكن دةٌوِبنْاَأل بــاِءي  

لْا القَإذا مبوَّ هِني اْ ِفمز(2)اِءو  
  

فالشاعر يذكر سمو المجد الذي طاول فيه البيت العتيق قمم البناء، ثم يذكر تقبيل 

، وكل ذلك طاعة المؤمن المتثال ة ويصف المسعى بين الصفاء والمرو،الحجر األسود

  : وذلك بنية صادقة، كما يقول،أمر اهللا الذي أوجبه عليه سبحانه

يا منى الكََأ رء الغرابةَعِصقْ يدالخَ ةمن ظم    اه(3)م والحرالميقات وِفي  

  :وكما يقول

  وإنالَ عمفَالِم اإلس تْاضج موإلى الكَ    عهاِءغرَّ الَبِةعج دوكَْأا وروام  

  (4)ـوارمحَأـوا و لبإذا اتجهوا ِهللا    ـةٌنَّس وركْ ِذيِنيتَب إلـى الَماهمنَ  

 وذلك ،ومن األناشيد اإلسالمية ما قاله الشاعر في مشاعر الحج التي بمكة المكرمة

  :وذلك في قوله) نشيد عرفاتْ( بعنوان

 تِفاِها وه ِبمو هِبلْا قَيفَ   اِبح الركتِي ِلاَلح الرتُددشَ
                                                 

  .119 ص،معاناة شاعرالدبل،    (1)

  .121 الدبل، إسالميات، ص  (2)

  .71ص   الدبل، على صفاف الخليج، (3)

  .6 الدبل،على ضفاف الخليج، ص (4) 
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داُعلبَّؤك يكر بالَي و  

ِهللاوج معاِئى طَشَ ماًع  

نَهى نَلَاك عمٍداِحٍط و  

يِهد ِفي سالَوأو مسودم   
  

  يِفت محأطْلَقتُها كِريغَِل

إلى عاٍتفَرىنَها ِمنِْم و  

  ىنَغَو اِل ذُههب أشَِرقْو الفَذُفَ

ألقاِبعبيد بهم(1)نىكال و  
  

في  و، وذلك باتجاه واحد،يذكر الشاعر صفة انتقال الحجاج من عرفات إلى منى

 وال مسود، كلهم عبيد هللا سبحانه ، وال سيد، وال غني،زي واحد، وال فرق بين فقير

  .وتعالى

) غار حراء( وقد تردد عند الشاعر ذكر أهم األماكن المقدسة في مكة المكرمة منها

 وذلك في ،الذي نزل فيه الوحي على رسول اهللا أول مرة بأول لفظة من القرآن الكريم

  :حيث يقول) من حراء( نقصيدته التي بعنوا

  رحالسَّ واِلي اآلص ِفركْتل الذِّور    ـِرم القَِةورا ساينَـي ثَجدد حرا ِف  

  وحالسَّي متَاء ن نَى ِمهامدىس ٍرو    نَّهالح ـاةُيو هـِر للبشَي اِهللاـد  

  (2)ِرو حكمة السغْلِّب و-رْأ اقْ– ةَكَّمِب    ـتْطَب هـذْ مه األميقَطَ أنْنوالكَ  

  :وكما في قوله

  سوا ِفقُبِملوِمـي الع نه دِح    ى طهينالصَّـثَّ ب اِرغَى ِبد(3)اِء حـر 

  
  

  :المدينة المنورة  1.4.2

 -صلى اهللا عليه وسلم–تُعد المدينة المكان الذي شرف اهللا به هجرة رسول اهللا   

التي استقبلت سيدنا محمد خاتم رسل اهللا وأنبيائه قبل أربعة عشر قرناً، فهذه المدينة 

                                                                                                                                                     
  .29، 28ص، أناشيد إسالميةالدبل،    (1)

  .89ص، خواطر شاعرالدبل،    (2)

  .147ص، إسالمياتالدبل،    (3)
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وآوته، ومنها انبثقت دعوة اإلسالم صريحة قوية وانطلقت غزواتها لنشر الدين 

  .(1)اإلسالمي

يا َأهَل {:  كما ورد في قوله تعالى"يثرب"وقد كانت تسمى قبل هجرة رسول اهللا   

لَكُم قَاملَا م ثِْربهللا كره أن يدعوها يثرب كراهية للتثريب  ولما نزلها رسول ا(2)}ي

 حيث قد طغت هذه التسمية ،(4))المدينة المنورة(، وعلى عهده سميت (3))طيبة(فدعاها 

 وذلك دليل على ،، كما قد تعددت أسماؤها بعد الهجرة النبوية(5)على األسماء كلها

  .عظمتها وفضلها

بقعة التي بركت فيها ناقته،  في تلك الهءقام بناأها مسجد رسول اهللا الذي فيو  

  .(6)حيث كانت لغالمين يتيمين من األنصار، فقام بشرائه منهما، وبناء المسجد فيه

، كما تقع روضته بين قبره ومنبره في (7)كما اتخذ بجوار المسجد مساكنه   

المسجد النبوي، وتعتبر تلك الروضة من أكثر األماكن اإلسالمية تقديساً في نفوس 

 وتحتوي المدينة المنورة على العديد من األماكن المقدسة التي لها شأن في ،(8)المسلمين

الدور اإلسالمي، وسنتناول ما مر به الشاعر في هذا المجال، ومن ذلك قوله في فضل 

  : فيقول-صلى اهللا عليه وسلم–هذه التسمية التي انتقلت بها بعد هجرة رسول اهللا 
  

  دنْي جتِدغَيد يروح ونْج    واجر خَدوِث قَعببِة المي ِطنِم  

    

                                                 
، 3  حافظ، عبدالسالم هاشم، المدينة المنورة في التاريخ دراسة شاملة، نادي المدينة المنورة األدبي، ط (1)

  .37م، ص1982/هـ1402

  .13  سورة األحزاب، آية  (2)

  .242الشريف، مكة والمدينة، ص   (3)

  .33  حافظ، المدينة المنورة في التاريخ، ص (4)

  .243ص  الشريف، مكة والمدينة،  (5)

  .314الشريف، مكة والمدينة، ص: ؛ وينظر69 حافظ، المدينة المنورة، ص   (6)

  .315 الشريف، مكة والمدينة، ص  (7)

  .70 فؤاد، األماكن الدينية المقدسة، ص  (8)
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  (1)وادّ شَ إذْي اِهللا ِفمهادهِجو    مهرى ِشعـــاربوةُ الكُعالدَّ  

 وذلك في ، وهو مليئ بالزائرين،ينقل الشاعر صورة مدينة الرسول ومسجدهو

  :قوله

  يا منى طََأ ريةَباِرتَخْ المي ُؤلَماه          جمِفغَ عفَ ِبيرِضيالبشر ي ِستَب(2)م  

  : وذلك بقوله، ويصفه بأنه صرح شامخ،ثم يذكر مسجد رسول اهللا

  مِجسدتاِرخَ المص رخٌاِم شَح      تْنقَاَعى ذُلَ أعراهالح ر(3)ــام  

  :وفي قوله

  ومِجسا في طَنَديالخَةَب خْ فَِريانَر    َأوحمي ِم ِفدحشَنَ ِهاِبراَألر (4)اانَم  

صلى –فيذكر الشاعر بأن المسجد النبوي هو فخر المسلمين، لكون رسول اهللا 

  : نشر األمن في محرابه، كما وصف المدينة بالخير، وفي ذلك يقول-اهللا عليه وسلم

  ...ِرِصتَنْ ملِّى كُأو مدممحراب أح  ..هنُضح يركْ الخير دوى الذِّةَبيي طَِف  

  نَبِماه نس عٍف وقُّالحرفَ يعلَ    .......هيِشي التَ التحضر ِفس(5).. بالحجِريِدي  

 يذكر الشاعر صفوف العظماء الذين تقدموا إلى محراب الحرم المدني، ثم  

، وذلك حينما بركت ناقة رسول اهللا في المسجدوأعظمهم رسول اهللا ، ويذكر قصة بناء 

 وذلك في ، مسجده وحجراته، وبنىول اهللا من صاحبههذا المكان، حيث اشتراه رس

  :قوله

  يا أيها الحرمِن المدَّقَ تَيعإلى ِماًفّص      تْم راِبحكظَ العمـاء  

  ـاءنَ ِباِنمى الزلَعمد فتاه ع      ه لَتْعِضة وب لنجيٍكربي مِف  

    

                                                 
  .42على ضفاف الخليج، صالدبل،    (1)
  .71على ضفاف الخليج، صالدبل،   (2)

  .15هاتف الصحراء، صلدبل،   (3)

  .162إسالميات، صالدبل،   (4)

  .91خواطر شاعر، صلدبل،    (5)
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أزكَ ِهللاى بِهلّص ى مرفَّالتَفَ      ٍلسح ِرَلو الفَِهاِبح ض(1)الء  
  :ولمكانة بيت رسول اهللا في قلوب المسلمين يقول الشاعر  

  (2)ــامسا مكانة ال تُنَمكَ حذْم      ٍبلْ قَلِّي كُ ِفوِلسولبيت الرَّ  
  ):طيبة(ومن األناشيد اإلسالمية ما قاله الشاعر بعنوان   

  لقاء الِّيبِط يثُي حةَبيطَِب

طَ الخُثُّأحا صوبلُ الخُِض أرود  

  ينِلسر المديوا سرص نَنمِل

ماِجهر صعِياِئوا طَ أتٍَبحن  

يلبونأم رالرس ِر الكَِلويم  

ِمونَن َأيِهه بدتَنْاً يهون  

  

  امقَى مكَزَأ ِبيِب النَّاِروِج  

  امر الِكاِردى ِلوالَ تٍَقوشَِب

وآووا وجادوا ولّسوا الحسام  

لَومِهِنثْ يمع ننَ ماهمالَ مم  

إذا ما دعاهخَ ِلمِضوالز حام  

ِمونِهِل أجي قُشُرونالس ه(3)ام  

  
  

 ويحث الخطا لشوق صوب هذه األرض التي ،فالشاعر يشيد بطيبة الرسول

 حينما هاجر  محمدروا سيدنا ففيها مقام النبي، وبها األنصار الذين نص،يطيب بها اللقاء

  .من مكة فقد أتوا طائعين، ملبين ألوامره ونواهيه

  :وفي قوله

  وبِتير لِّي ِظ ِف اِهللاوِلسم يٍفِرشَ    ٍدِجسِبوٍر طه الهدتَى ينَّر(4)م  

 ، وشوقه لها-صلى اهللا عليه وسلم–كما يذكر الشاعر شدة حبه لمدينة الرسول   

  : كما ورد في قوله،وجده ونبض دمهفهي عزته ومفخرته و

                                                 
  .63  الدبل، إسالميات، ص (1)

  .31  لدبل، هاتف الصحراء، ص (2)

  .32، 31  الدبل، أناشيد اإلسالم، ص (3)

  .71هجير الصحراء، صالدبل،    (4)
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  طَويةَبالم ى ِعفَطَصزيو خَفْميِتر  و      جدشَي وِقوِتي وهاِمينَي وبض(1)يِم د  

، ولشدة -صلى اهللا عليه وسلم–فالشاعر يذكر في حبه لطيبة الرسول روضته   

تلك الوجد يطير به إلى ، كما أن )قلبه، وروحه، وخاطره(المحبة جعلها الشاعر في 

  .العطرةروضة ال
  

  :القدس  1.4.3

 -صلى اهللا عليه وسلم–تُعد القدس المكان الذي شرف اهللا به مسرى رسول اهللا   

سبحان {: من مكة إليها، ومنها عرج إلى السموات العلى، وذلك ما نراه في قوله تعالى

ِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد اَألقْصى الَِّذي باركْنَا حولَه ِلنُِريه الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِج

ِصيرالب السَِّميع وه اِتنَا ِإنَّهآي (2)}ِمن.  

 الذي يعد ثالث الحرمين، كما ،ومن خالل هذه اآلية تظهر مكانة المسجد األقصى  

 المكانية التي أشار إليها المولى عز كان بياناً وتلميحاً إلى بركة وقدسية تلك النقطة"

  .(3)"وجل في خطابه الحكيم

 ، كان بيت المقدس قبلة المسلمين األولى،وحينما فرضت الصالة على المسلمين  

وبعدما هاجر الرسول إلى المدينة المنورة بستة عشر شهراً أمر بالتوجه في الصالة إلى 

  .(4)الكعبة

  ار دام ـد حصـدس بعـت المقـبيح ــاب فتـن الخطـد عمر بـي عهـوف  

                                                 
  .15 في رحاب الوطن، صالدبل،  (1)

  .1  سورة اإلسراء، آية  (2)

  .82ر القانون الدولي، صظواكن الدينية المقدسة في من  فؤاد، األم (3)

م، 1985، 1 مستقبلها، دار الجيل للنشر، عمان، ط-  حاضرها- ، القدس ماضيها، فايز فهد جابر (4)

  .38ص
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بيت المقدس هو مدينة  و(1)ام خمسة عشر للهجرةـان ذلك عـة أشهر، وكـأربع

 وقد أكد اإلسالم ، واألرض المباركة هي ما حول المسجد األقصى،القدس بأكملها

راجه منها، كما تأكدت بمجيء  ومع-صلى اهللا عليه وسلم–تقديسها بإسراء النبي 

  .(2)إبراهيم إليها

 اهللا على نَّأطلق على هذه المدينة بعد أن م) بيت المقدس(ويبدو بأن مسمى   

  .(3)المسلمين بالفتح

حيث بني مسجد الصخرة ) الصخرة(ومن األماكن المقدسـة في هـذه المدينة   

ي الجزء الشمالي من ساحة المسجد األقصى، وأول من ـفوق الصخرة المشرفة، وتقع ف

  .(4) كما قام ببناء قبة فوق الصخرة،ليفة عبدالملك بن مروانأقام المسجد كان الخ

، حيث كان الدافع لتعرض وقد تناول شاعرنا الداللة المكانية في بيت المقدس  

هذا الجانب هو االحتالل الصهيوني لهذه البقعة الطاهرة، وندب اإلسالم ل الشاعر

لية والمنطقية بانتهاك والمسلمين لمحاولة تخليصها من الذين تجاوزوا الحدود العق

 إلى إحراق المسجد األقصى، وذلك دليل على  محاولةاألعراض، وقتل األنفس، والتعدي

له في الشريعة عدم احترامهم لألماكن المقدسة، وبهذا يشير الشاعر بمكانة المسجد وفض

  : وذلك في قوله، ثالث الحرمينإذ يعد اإلسالمية،

  اِلثَوثُ الحرمخَاِم الشَِّنيلَِني ه   أروِلِدتَفْا تَنَاح نلْي معِدا صوام(5)د  
الة التي ليس لها عرض وال ذمة، حيث من الفئة الضيذكر الشاعر ما عاناه المسجد األقصى 

 لديهم يردعهم عن السفه الذي يقومون به، وذلك دين فال ، األطفالتيتيم و،قاموا بقتل األبرياء

  :في قوله

                                                 
  .38ص ،  مستقبلها-  حاضرها- القدس ماضيهاجابر،    (1)

  .76  فؤاد، األماكن الدينية المقدسة، ص (2)

  .78، صدينية المقدسةاألماكن ال  فؤاد،  (3)
  .44  جابر، القدس، ص (4)

  .92ندب الجراح، صالدبل،    (5)
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  وثالث الحرمالتَِني ِمـاع ئـٍة ِفـن    ِرفْ خَيَلاِعفَو َأكُشْيالع ِضرالذِّ وِمم  

  ِمد ِقن ِماِدغَ األوِةعر في ِشتماليو    ٍبطَ عن أذيق المر ِميٍءِر بن ِممكَ  

  (1)هـِمة الشّاد السَّمَّ ثُوا إلى اِهللاكُشْنَ   ــٍهفْي سِو ذَـاًوام أقْعدر يينال ِد  

  :جاللة الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه اهللا، وذلك في قولهلذلك يشكو الشاعر وفي 

  اِلا خَيدالم ِدجع هال نُد ضيعِصنُ    ـهقَاِهللا ِبتَر السََّلب ِفيــِمقلَالَ و  

  دعِب مسرى نَاكإذْ اِهللاي ع َِب    ثَتْبحرِةمالم فانْ األنِْدِجس ــِمِقتَجاس  

  وفْ الكُِداِهجرغْ ال بيو ال حرلَ    جستجزي فَفَو حررخْ صةَرالح (2)ِمر  

 ومحاولة ، على الجهاد ضد العدو الغاشم-رحمه اهللا-فالشاعر يستحث الملك خالد 

 وتحرير صخرة الحرم، ومسرى نبي اهللا، وفي هذا ،استرداد المسجد األقصى من اليهود

مسرى نبي اهللا، حرمة المسجد، (نية المقدسة في قوله النص ظهرت الداللة المكا

  :، كما ظهرت الداللة المكانية للصخرة المقدسة في قوله)وصخرة الحرم

  وْلهخْى الصَّلَ عالشَِّةر اِءمم ِرتَح؟ب   أمألقموه ر صاً أثر تَاص(3)؟يِبِوص  

األماكن المقدسة، ل عما قام به هؤالء الشرذمة من التعدي على ءفالشاعر يتسا

  : كما ذكر الشاعر في قوله،وعدم المباالة والتوقع واحترام هذه األماكن

  ذا ع نى اللَمخْصتسلقهااء  الشمِةر    م أِستَسداً هرم نشَخْ ياهنَ أو بـا؟ح  

  (4)احتَ فَنموناً وبغْ مني العضممن أغْ   هتَرخْصى وص األقِْمري الحعزيت ِف  

فالشاعر يركز على داللة الحرم األقصى بشكل شامل، ومكانته المقدسة، 

من الذي تسلق على ل متعجباً اءويخصص الداللة المكانية للصخرة الشماء، حيث يتس

، ثم يعزي الشاعر في الحرم األقصى والصخرة، المغبون بهذه الفعلة الصخرة المقدسة

 وعدم القدرة على محاولة ،عين وفتحها من الحزنالذي ليس له قدرة إال بإغماض ال

                                                 
  .132إسالميات، صالدبل،    (1)
  .133إسالميات، صالدبل،   (2)

  .137إسالميات، صالدبل،    (3)

  .27شاعر، ص معاناةالدبل،   (4)
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استرداد هذا الحرم وصخرته، ومما قال الشاعر في الداللة المكانية المقدسة داللة مسجد 

  : حيث يقول،المرسلين والمحراب

ـَ     ـــاِلب النِّاِتباِقثَ ِبهلودنْج    اٍع دابرحِمـي وِكت يشمرح

م       ِجسدالم ريِلسى نحأضم زِل    اارغَلبايا ومِقسالخَاِتي (1)ــاِلب  

 بالنبال، حيث قد أصبح اللذين جندالفالشاعر يذكر شكوى الحرم والمحراب 

  .مسجد المرسلين مزاراً للبغايا ومسقيات الخمور والفساد

: ولم يتوقف الشاعر عند هذه المكانة المقدسة بل أشار إلى مكانة القدس الدينية

، ولم  بهوذلك بمحاولة تطهيره من اليهود الذين فتكوا) المسجد األقصى وقبة الصخرة(

  : وذلك في قوله،يبالوا باحترامه

  (2)ِبي والشِِّلتْ القَامهيا ِساَبصَّلِلو    ..رِضتَح ماِرر األشِْةلَع ِفن ِمسدالقُ  

  :وكما في قوله  

  (3)ِراِئم الضَّاةُس قُتْقَّ ره لَعمدو    دم في رحاب القدس يعقب راحة  

  :وكما في قوله  

  ِكلَوَأ ِبنالقُِضر تْانَ خَِسداِذ شرشَْأفَ    مالنِِّتلَع طَ إذْاِنير بعا الشَّه(4)انَح  

حيث كان ) وافَيصاله(يذكر الشاعر نداء القدس واستصراخه الملك فيصل بقوله و  

 الموت شهيداً بأرض القدس، وذلك بعد صالة الفرض متمنياًالصهاينة، عازماً لحرب 

  .في فناء المسجد األقصى

نشيد حرم ( ومن األناشيد اإلسالمية ما تعرض إليه الشاعر قي ذكر القدس وذلك بعنوان

  : وذلك بقوله،)القدس

 ام أخيار األِنيني َأاِدنَى يصثأرنا األقْ   ةْعاِس واٍبحي ِرا ِفنَيقَ التَيِرخْ الَةَبيطَ

                                                 
  .48إسالميات، صالدبل،    (1)

  .137إسالميات، صالدبل،    (2)

  .41ص إسالميات،بل، الد   (3)

  .163ص  إسالميات، الدبل،  (4)
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  عةْاِلطَ وٍعمي جى تهبوا ِفرروا األسكُاذْ

اسمِري طَوا أنّعِفيح اِري القَهاِوي مةْع  

  ةْعاِئي الضاِني األمي ِفاِئقَ بنوضر تَفَيكَ

أصبتْحص هيوٍسفُي نُم ِفكُنْ ِموناِد وةْع  
  

روا ِمذكُاْوحرطَاب واذكُه روكْا رنالمقام   

حقُرِنكْوا ري ووا وعلوني ِباثُعالسهام  

ِنركْيشرب الخمر بي وصةٌمالَذا الكَ هم  

  (1)امي ِق أووٍدعي قُاً ِفحالَاً ِسمو يفْخَ تَملَ
  

 
لذا، يبرز موقف الشاعر من االتجاه اإلسالمي، إذ يظهر من خالل الموضوعات 

ي توحيد اهللا وتمجيده والثناء عليه، فقد تناول اإلسالمية السابقة بشكل ظاهر، وذلك ف

فيها صحة العقيدة، وتوحيد اهللا، واإليمان به، وتمجيده، وتسبيحه، وشكر نعمته، وحبه 

  .لإليمان، وصدق هذا الحب، والرضا بقضاء اهللا وقدره

 - صلى اهللا عليه وسلم– لمولده  فيهاثم تظهر المدائح النبوية، التي تعرض

، وبعثته، ودعوته، وهديه، وهجرته، وغزواته، ومعرض الذب عن ونشأته، ومديحه

  . القرآن الكريم، واإلسراء والمعراج، وفضائله، وصفاته:عرضه، وذكر أهم معجزاته

ثم تمجيد األبطال والبطوالت اإلسالمية، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، وصحابة 

اص، والقعقاع بن عمر التميمي كخالد بن الوليد، والمثنى، وسعد بن أبي وق،رسول اهللا 

 والمعتصم، وطارق بن زياد، كما برزت ، صالح الدين: مثل،وغيرهم من القادة

ا مما أشرنا إليه م وغيره، واليرموك، القادسية: مثل،المعارك الشهيرة في شعر الدبل

  .سابقاً، كما يظهر في هذا الموضوع الحض على الجهاد

 اعر األمكنة المقدسة، وقد تناولت عند الشومن الموضوعات اإلسالمية التي ظهر

  ، واألمكنة المقدسة التي تحتويها، وقد تجلت في ثالثة مواقعمكانتها ومنزلتهاالشاعر 

). الشريفمكة المكرمة، المدينة المنورة، القدس( 

                                                                                                                                                     
  .34، 33أناشيد إسالمية، ص الدبل،  (1)



 66

   الثانيالفصل                                     

  اللغة الشعرية

  )الفني( المعجم الشعري 2.1

 واتجاهاته الشخـصية، مـن      رَّف األول بثقافة الشاعر،   يعد المعجم الشعري المع   

  .خالل عالقاته باآلخرين ومفهومه للكون المحيط به

 فكل شاعر له معجم شعري خاص، ويظهر لنا المعجم المتوافر عنـد الـشاعر،             

ذي ال) الفني( الذي يندرج تحت سيطرة مفهومه؛ مع أننا سنتعرض عند الشاعر للمعجم          

، الذي يرتبط بصورة مباشرة في عملية       )1()"المعجم اللغوي (اقتباساً اصطالحياً عن    " يعد

اختيار األلفاظ، وترتيبها، حيث أن اختيار األلفاظ يـصل فـي األهميـة إلـى أهميـة                 

  .)2(الموضوع

فالكلمة في الشعر لها وظيفة داللية تختلف عن وظيفتها الداللية في سائر العلوم،             

كلمات تتحول إلى رموز معنوية عميقة الداللة متعددة األبعاد، والذي يحول           فكثير من ال  

فاللفظ الواحد يعطينا جملة مـن      . )3(الكلمة عن ماديتها في الشعر هو الوضع التركيبي         

؛ ولكننا في هـذا     )4(المعاني، فيختلف معنى الكلمة حسب استعمال السياق الذي ترد فيه         

كيبية والسياقية، بل نقتصر على اللفظ بمعناه األصلي في         المعاجم ال نتتبع الدالالت التر    

لذلك فإن المعجم الشعري عند الدبل يتألف من مجموعة حقول          . المعجم الذي تنتسب إليه   

                                                 
 دراسة نقدية في  - عبد اهللا بن أحمد المغامري ، الصورة البصرية في شعر العميان،  الفيضي)1(

 .5م، ص1996/ هـ1417، 1طالخيال واإلبداع، طباعة النادي األدبي بالرياض،
، 1ايل محمد، خالد محادين حياته وشعره، مركز يزيد للنشر، الكرك، األردن، ط الحجايا، ن )2(

 .152م، ص2004/ هـ1425
 الرباعي، عبدالقادر، الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى، دار العلوم للطباعة والنشر،  )3(

 .209م، ص1984/ هـ1405، 1الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
م، 2005، 1إيمان موسى، عبداهللا رضوان شاعراً، مطبعة الروزانا، عمان، األردن، ط المواجدة  )4(

 .96ص
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استمدها من أصول مشابهة لتلك األصول التي استمدها غيره، مثـل األلفـاظ الدينيـة               

  .والسياسية، وألفاظ الشقاء واأللم، واألمل والتفاؤل

ما يظهر عند الدبل من خالل معجمه الشعري مخزونه الثقافي الواسع المستمد            ك

من التراث اإلسالمي والعربي القديم، والذي يظهر من خالل سعة اطالع الشاعر على             

كتب التراث، والتأثر بالشعراء القدماء، كما يظهر تأثر شاعرنا بواقع عـصره الـذي              

رب واالستعمار على الوطن اإلسالمي، فتنـدمج       يعيشه تجاه القضايا اإلسالمية وأثر الغ     

  .القضايا السياسية مع القضايا اإلسالمية عند الشاعر

  :لذا فالمعجم الشعري يندرج عند الشاعر تحت حقول داللية منها

  :معجم األلفاظ الدينية -1

  .معجم األلفاظ اإلسالمية-أ

 .معجم ألفاظ الكفر والشرك والجهل واألديان األخرى-ب

  .م ألفاظ الشقاءمعج -2

  .معجم التفاؤل واألمل -3

 .معجم األلفاظ السياسية -4

 .معجم المرأة -5

 .معجم عالم الطبيعة -6

 .معجم ألفاظ الرحيل -7

ولتعدد دواوين الدبل، التي تصل إلى أحد عشر ديواناً، سـلكت نـاحيتين تجـاه               

  .واحدالمعجم الشعري عند الشاعر، التي تصب في نهاية الدراسة إلى هدف 

إحصائية خاصة باأللفاظ التي تندرج تحت الحقول السابقة، وذلك فـي           : الناحية األولى 

وقد تنوعـت   ) معاناة شاعر، وخواطر شاعر، وعلى ضفاف الخليج      : (ثالثة دواوين هي  

: بين مراحل حياة الشاعر، وبين ثالث قضايا أساسية تناولها الشاعر في شـعره هـي              

ذه اإلحصائية تتضح الجوانب اللفظية في هذه الـدواوين         وبه) األمة، والوطن، والمرأة  (

  :الثالثة
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  : معجم األلفاظ الدينية 2.1.1

المعجم اإلسالمي، ومعجم ألفـاظ الكفـر       : ويندرج تحت هذا المعجم حقالن هما     

والشرك والجهل واألديان األخرى، وهذه الحقول تعتبر معاجم تشكل في جميعها المعجم            

  .د من هذه الحقول وما يندرج تحته من ألفاظالديني، وسنتعرض لكل واح

  :المعجم اإلسالمي-أ

يعد المعجم اإلسالمي من أهم ما يعنينا في هذه الدراسة، الذي يعد جـزءاً مـن                

  : عنوان البحث ، وقد قمت بتقسيمه إلى أربعة محاور

  : أسماء اهللا وصفاته-1

  ، )8(، الولي)7(، الفرد)6(ادي، اله)5(، الواحد)4(، الرحمن)3(، الـرب)2(، اإللـه)1(اهللا

  .)11(، الصمد)10(، العليم)9(العالم
                                                 

، 41، 40، 39، 36، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 23، 21، 18، 17، 13معاناة شاعر، صالدبل،  ) 1(

، 25، 22، 17، 14، 13، 10، 9، 8، 7؛ وخواطر شاعر، ص120، 119، 118، 97، 85، 62، 48

، 8، 6؛ وعلى ضفاف الخليج، ص102، 96، 95، 91، 90، 89، 86، 67، 65، 62، 35، 31، 29

9 ،11 ،15 ،16 ،18 ،20 ،21 ،22 ،24 ،25 ،32 ،33 ،34 ،36 ،38 ،41 ،42 ،44 ،47 ،50 ،

51 ،69 ،70 ،71. 

؛ وعلى ضفاف 95، 93، 65خواطر شاعر، صو؛ 120، 115، 47، 29معاناة شاعر، صالدبل،  ) 2(

 .39، 32، 13الخليج، ص

خواطر شاعر، الدبل، ؛ 113، 110، 56، 47، 42، 38، 32، 25، 23معاناة شاعر، صالدبل،  ) 3(

 .20، 15، 7على ضفاف الخليج، صالدبل، ؛ 89، 33، 14، 13، 9، 8ص

 .52، 48، 42، 31، 8على ضفاف الخليج، صالدبل،؛ 51، 47، 29، 13معاناة شاعر، صالدبل،  ) 4(

 .80، 49، 9خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 115 صمعاناة شاعر،الدبل، ) 5(

 .45؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص 80، 10؛ الدبل، خواطر شاعر، ص113الدبل، معاناة شاعر، ص ) 6(

 .9خواطر شاعر، صالدبل،؛ 29معاناة شاعر، صالدبل، ) 7(

 .42خواطر شاعر، صالدبل، ) 8(

 .49 خواطر شاعر، صالدبل،) 9(

 .21ر، صمعاناة شاعالدبل، ) 10(

 .29معاناة شاعر، صالدبل، ) 11(
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  :أسماء الرسول والصحابة والقادة واألبطال -2

  :هوصفاتالرسول  أسماء -أ

، )6(، األمـين  )5(، المـصطفى  )4(، الـسيد  )3(، النبـي  )2(، محمد ، الرسول   )1(أحمد   

  .)7(المختار

  : أسماء الصحابة والقادة واألبطال-ب

، )12(، علــي  )11(، عثمــان  )10(، عمــر  )9(أبــو بكــر   : )8(ـابـةالصح    

، )18(، أبـو محجـن  )17(، المثـنى )16(، القعـقاع )15(، خـالـد )14(، سعــد )13(جعفـر

                                                 
 .45؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص91، 66، 56، 9؛ الدبل، خواطر شاعر، ص35الدبل، معاناة شاعر، ص) 1(

؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 90، 25، 8؛ الدبل، خواطر شاعر، ص118، 14،17الدبل، معاناة شاعر، ص )2(

 .71ص

، 22؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 38، 36؛ الدبل، خواطر شاعر، ص21، 14 ،13الدبل، معاناة شاعر، ص) 3(

24 ،39 ،76. 

 .20؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 63،91، 9؛ الدبل،خواطر شاعر، ص47 ،36، 14الدبل، معاناة شاعر، ص) 4(

 .49، 22؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 95، 94، 50 الدبل، خواطر شاعر، ص) 5(

 .117، 25اة شاعر، ص الدبل، معان) 6(

 .9 الدبل، خواطر شاعر، ص) 7(

 .91، 10؛ الدبل، خواطر شاعر، ص118، 113، 32، 14 الدبل، معاناة شاعر، ص) 8(

 .63؛ الدبل، خواطر شاعر، 14 الدبل، معاناة شاعر، ص) 9(

 .63؛ الدبل، خواطر شاعر، 14 الدبل، معاناة شاعر، ص) 10(

 14الدبل،  معاناة شاعر، ص) 11(

 14 الدبل، معاناة شاعر، ص) 12(

 .14الدبل،  معاناة شاعر، ص) 13(

 .14، 11؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص 10؛ الدبل، خواطر شاعر، 39 الدبل، معاناة شاعر، ص) 14(

 .63؛ الدبل، خواطر شاعر، ص39الدبل،  معاناة شاعر، ص) 15(

 .25 الدبل، معاناة شاعر، ص) 16(

 .25خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 11اعر، ص الدبل، معاناة ش) 17(

 .39 الدبل، معاناة شاعر، ص) 18(
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  .)2(، صالح الدين)1(معتصم

  : ألفاظ الحضارة اإلسالمية-3

، )8(، الوحــدة  )7(، الوحـي )6(، الشريعـة )5(، الـدين )4(، اإليمـان )3(اإلسـالم  

، )14(،التوحيـد)13(، التفسـيـر )12(، الفـقـه )11(، الـذكـر )10(، الفـرقـان )9(القـرآن

                                                 
 .10، 8الدبل،  خواطر شاعر، ص) 1(

 .96، 10 الدبل، خواطر شاعر، ) 2(

، 120، 119، 117، 48، 47، 40، 37، 33، 32، 31، 27، 25، 22، 21، 19، 17، 13 الدبل، معاناة شاعر، ص) 3(

، 62، 61، 50، 49، 48، 47، 45، 44، 43، 34، 33، 26، 25، 21، 20، 18؛ الدبل، خواطر شاعر، ص122، 121

، 47، 46، 45، 44، 31، 28، 23، 22، 18، 15، 9، 8، 6؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص96، 93، 90، 67، 65

49 ،51 ،69 ،70 ،71. 

، 51، 38، 26، 10، 9، 8، 7؛ الدبل، خواطر شاعر، ص92، 48، 33، 32، 29، 21، 17 الدبل، معاناة شاعر، ص) 4(

 .42، 40، 23، 21؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص،90، 62، 59، 56

؛ الدبل، 92، 91، 62، 55، 21، 20، 8؛ الدبل، خواطر شاعر، ص117، 51، 20، 18، 17 الدبل، معاناة شاعر، ص) 5(

 .32، 8ص/ على ضفاف الخليج

؛ 120، 119، 118، 114، 113، 51، 47، 36، 35، 33، 32، 31، 27، 23، 21، 18، 17 الدبل، معاناة شاعر، ص) 6(

، 11، 9، 8؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص102، 95، 94، 91، 67، 62، 49، 11، 10الدبل، خواطر شاعر، ص

18 ،20 ،22 ،29 ،32 ،41 ،44 ،46 ،47 ،48. 

، 5ل، على ضفاف الخليج، ص؛ الدب90، 89، 22؛ الدبل، خواطر شاعر، ص116، 115، 25 الدبل، معاناة شاعر، ص) 7(

49. 

 .69، 42، 8، 6؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص33؛ الدبل، خواطر شاعر، ص20 الدبل، معاناة شاعر، ص) 8(

؛ 91، 90، 56، 42، 10، 7؛ الدبل، خواطر شاعر، ص118، 116، 113، 51، 30، 18الدبل،  معاناة شاعر، ص) 9(

 .41 ،24، 22، 21، 9الدبل، على ضفاف الخليج، ص

؛ الدبل، على ضفاف 94، 85، 50، 42، 25، 8؛ الدبل، خواطر شاعر، ص49، 40، 35، 13الدبل،  معاناة شاعر، ص) 10(

 .45الخليج، ص

؛ 99، 95، 91، 89، 64، 63، 60، 50، 38، 8؛ الدبل، خواطر شاعر، ص118، 30، 18 الدبل، معاناة شاعر، ص) 11(

 .71، 33، 29، 22، 21، 20، 17، 15، 9، 6الدبل، على ضفاف الخليج، ص

 .27، 10 الدبل، معاناة شاعر، ص) 12(

 .92، 10معاناة شاعر، صالدبل،  ) 13(

على ضفاف الدبل، ؛ 64، 21، 20خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 34، 30، 14معاناة شاعر، صالدبل،  ) 14(

 .42، 31، 25، 22، 21، 13، 9، 8الخليج، ص
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، )8(، الـشهادة  )7(، العمرة )6(، الحج )5(، الدعاء )4(، التسبيح )3(، الصالة )2(، المنهج )1(العقيدة

، )15(، التكبيـر  )14(، الـسجود  )13(، الزكاة )12(، الصوم )11(، الهدى )10(، الجهاد )9(الركعات

  ، )22(، الفردوس)21(،الدعوة)20(، المعجزات)19(، المصحف)18(، األيات)17(، اآلذان)16(سور

                                                 
 .53، 45 الخليج، ص؛ الدبل، على ضفاف68، 65، 38 الدبل، خواطر شاعر، ص) 1(

 .22؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص122، 119، 118، 25، 21 الدبل، معاناة شاعر، ص) 2(

 .21؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 65، 7؛ الدبل، خواطر شاعر، ص118، 117، 48، 31 الدبل، معاناة شاعر، ص) 3(

 .71، 20؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص89، 42، 36، 8شاعر، ص؛ الدبل، خواطر 41 الدبل، معاناة شاعر، ص) 4(

 .25، 20؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص23؛ الدبل، خواطر شاعر، ص117، 40، 14، 13الدبل،  معاناة شاعر، ص) 5(

 .65، 29 الدبل، خواطر شاعر، ص) 6(

 .65، 29 الدبل، خواطر شاعر، ص) 7(

 .34ل، خواطر شاعر، ص؛ الدب113الدبل،  معاناة شاعر، ص) 8(

 .95، 38؛ وخواطر شاعر، ص117، 38، 27 الدبل، معاناة شاعر، ص) 9(

؛ الدبل، على ضفاف 92، 73، 49، 48؛ الدبل، خواطر شاعر، ص120، 113، 40، 39 الدبل، معاناة شاعر، ص) 10(

 .42، 32، 21الخليج، ص

؛ الدبل، 89، 56؛ الدبل، خواطر شاعر، ص119، 118، 116، 114، 113، 32، 25، 13 الدبل، معاناة شاعر، ص) 11(

 .20، 18، 11على ضفاف الخليج، ص

 .72، 71؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص65؛ الدبل، خواطر شاعر، ص118الدبل،  معاناة شاعر، ص) 12(

 .118، 67الدبل،  معاناة شاعر، ص) 13(

 .13 الدبل، على ضفاف الخليج، ص؛95؛ الدبل، خواطر شاعر، ص117، 34الدبل،  معاناة شاعر، ص) 14(

؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 102؛ الدبل، خواطر شاعر، ص116، 115، 38، 30 الدبل، معاناة شاعر، ص) 15(

 .52، 10،42ص

؛ الدبل، 92، 89، 63، 61، 60، 46، 22، 7؛ الدبل، خواطر شاعر،ص، 116، 114، 49الدبل، معاناة شاعر، ص) 16(

 .51، 33، 20على ضفاف الخليج، ص، 

؛ الدبل، على ضفاف 96، 93، 83، 18، 7؛ الدبل، خواطر شاعر،ص، 117، 38، 32، 30الدبل، معاناة شاعر، ص ) 17(

 .52، 17، 12، 9، 8الخليج، ص، 

؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 94، 91، 56، 45، 37؛ الدبل، خواطر شاعر، 34، 32، 18، 17الدبل، معاناة شاعر، ص) 18(

 .71، 42، 20ص، 

 .71، 33؛ الدبل، على ضفاف الخليج،ص،  67؛ الدبل، خواطر شاعر،ص، 32، 14الدبل، معاناة شاعر، ص) 19(

 .90، 29 الدبل، خواطر شاعر،ص،) 20(

 .42، 25على ضفاف الخليج،ص، الدبل، ؛ 113، 32، 18الدبل، معاناة شاعر، ص) 21(

 .42يج، على ضفاف الخلالدبل، ؛ 29معاناة شاعر، ص الدبل، ) 22(
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، )8(، المنبـر  )7 (، المنارة )6(، المساجد )5(، السنة )4(، الرسالة )3(، الشهيد )2(، التقوى )1(التوبة

، )15(لـه ، القب )14(، الكعبـة  )13(، الحرمين )12(، الهجرة )11(، المسرى )10(، البعثة )9(المحراب

، )22(، األقـصى  )21(، القـدس  )20(، حـراء  )19(، الغار )18(، المسعى )17(، المروة )16(الصفا

  .)23(الصخرة

  

                                                 
 .23، 13 الدبل، خواطر شاعر، ص) 1(

 .90، 89، 38؛ الدبل، خواطر شاعر، 23، 13معاناة شاعر، ص  الدبل، )2(

 .12؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص59؛ الدبل، خواطر شاعر، 118، 39الدبل، معاناة شاعر، ص) 3(

 .91؛ الدبل، خواطر شاعر، 17، 14الدبل، معاناة شاعر، ص) 4(

 .29، 22، 6؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 91؛ الدبل، خواطر شاعر، 32، 21ل، معاناة شاعر، صالدب) 5(

؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 96، 64، 19، 10؛ الدبل، خواطر شاعر، 122، 119، 46، 34الدبل، معاناة شاعر، ص) 6(

18 ،71. 

 .93، 64، 19؛ الدبل، خواطر شاعر، 36، 14الدبل، معاناة شاعر، ص ) 7(

  .42، 22؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 85، 52؛ الدبل، خواطر شاعر، 120، 50، 34 الدبل، معاناة شاعر، ص )8(

 .20؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 37، 36، 19؛ الدبل، خواطر شاعر، 30، 27الدبل، معاناة شاعر، ص) 9(

 .119، 13الدبل، معاناة شاعر، ص ) 10(

 .96؛ الدبل، خواطر شاعر، 19الدبل، معاناة شاعر، ص ) 11(

 .100، 99 الدبل، خواطر شاعر، ص) 12(

 .71؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 94، 35؛ الدبل، خواطر شاعر، 112، 119معاناة شاعر، ص   الدبل، )13(

 .71، 20، 6على ضفاف الخليج، صالدبل، ؛ 93خواطر شاعر، صالدبل،  ) 14(

 .94خواطر شاعر، صل، الدب؛ 19 معاناة شاعر، صالدبل، ) 15(

 .97، 94خواطر شاعر، صالدبل،  ) 16(

 .17على ضفاف الخليج، صالدبل، ؛ 94خواطر شاعر، صالدبل،  ) 17(

 .94، 23خواطر شاعر، صالدبل،  ) 18(

 .90، 89خواطر شاعر، صالدبل،  ) 19(

 .118، 114 معاناة شاعر، صالدبل، ) 20(

 .96، 94، 93، 89خواطر شاعر، الدبل، ؛ 24 معاناة شاعر، صالدبل، ) 21(

 .10على ضفاف الخليج، صالدبل، ؛ 96، 48، 47خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 27معاناة شاعر، صالدبل، ) 22(

 .16؛ وخواطر شاعر، ص27معاناة شاعر، صالدبل، ) 23(
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 والمعيار في هذه المكارم والـصفات الحميـدة         :مكارم األخالق والصفات الحميدة      -د

  .ينطلق من النظرة اإلسالمية لها في هذه األلفاظ

، )6(، الوقــار  )5(، الخيــر  )4( الحــق  ،)3(، العلــم  )2(، األمانــة  )1(األخالق

، )12(، اإلخــالص  )11(، الوفــاء  )10(، الحكمــة  )9(، النعيــم  )8(، النعمـة )7(الصبر

، )18(، الكــرم  )17(، المــرؤة  )16(، الـسماحـة  )15(، النخــوة  )14(، الحلم )13(الصـدق

                                                 
  .68، 47، 45، 7 الدبل، خواطر شاعر، ص)1(

 .32؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص85، 10واطر شاعر، ص؛ الدبل، خ69، 48، 46، 36الدبل، معاناة شاعر، ص) 2(

؛ 82، 78، 61، 52، 10؛ الدبل، خواطر شاعر، ص122، 115، ، 92، 86، 43، 15،33، 8الدبل، معاناة شاعر، ص) 3(

 .43، 41، 40، 32، 23الدبل، على ضفاف الخليج، ص

؛ الدبل، خواطر 114، 113، 48، 40، 38، 36، 35، 34، 33، 32، 29، 25، 21، 18، 16الدبل، معاناة شاعر، ص ) 4(

 .52، 13، 8؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 95، 92، 91، 78، 73، 34، 32، 21، 16، 10شاعر، ص

، 78، 64، 12؛ الدبل، خواطر شاعر، ص113، 56، 45، 42، 36، 32، 29، 25، 18، 13الدبل، معاناة شاعر، ص) 5(

 .34، 23 ،16، 9، 7؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص91

 .14؛ الدبل، خواطر شاعر، ص45، 24الدبل، معاناة شاعر، ص ) 6(

؛ الدبل، على ضفاف 87، 78، 27، 16؛ الدبل، خواطر شاعر، ص92، 48، 40، 19، 14معاناة شاعر، ص   الدبل، )7(

 .48، 23الخليج، ص 

 .43، 34ضفاف الخليج، ص؛ الدبل، على 23؛ الدبل، خواطر شاعر، ص46، 16، 13الدبل، معاناة شاعر، ص) 8(

 .57، 39، 21الدبل، معاناة شاعر، ص ) 9(

، 11، 9، 8؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص89، 82، 50؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 14، 3 الدبل، معاناة شاعر، ص ) 10(

16 ،21 ،33 ،40.. 

، 26، 15 ضفاف الخليج، ص؛ الدبل، على65؛ الدبل، خواطر شاعر، ص95، 71، 14، 13الدبل، معاناة شاعر، ص) 11(

76. 

؛ الدبل، على ضفاف الخليج، 86، 84، 78؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 46، 45، 43، 35، 30الدبل، معاناة شاعر، ص ) 12(

 .71، 43، 26ص

الدبل، ؛ 115، 114، 106، 79، 65، 50، 44، 42، 39، 33، 29، 28، 17، 14الدبل،معاناة شاعر، ص) 13(

 .76، 45، 43، 39، 26، 21، 10، 6على ضفاف الخليج،ص الدبل،  ؛90، 78خواطر شاعر، ص 

 .33، 8؛ الدبل، وعلى ضفاف الخليج، ص40، 17معاناة شاعر، ص الدبل،)14(

 .38؛ الدبل، وخواطر شاعر، ص38، 19الدبل،معاناة شاعر، ص) 15(

 .38، 36الدبل، معاناة شاعر، ص) 16(

  .18فاف الخليج، ص؛ الدبل، على ض37الدبل، معاناة شاعر، ص)17(

 .85، 78؛ وخواطر شاعر، ص121، 43الدبل، معاناة شاعر، ص)18(
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، )8( الهدايـة  ،)7(، الـشكر  )6(، الثنـاء  )5(، الـسالم  )4(، الحمد )4(، القدر )2(، الغيرة )1(الفالح

  .)13(، النصيحة)12(، الرحمة)11(، الطاعة)10(، العدل)9(األمن

حـضوراً كبيـراً،    " خواطر شاعر " و" معاناة شاعر " لقد حضر هذا المعجم في      

 أقل من هذا المعجم     هلكونه يتحدث عن األمة اإلسالمية والقضايا العربية، في حين نجد         

 التـي  ،وذلك لكونه يشتمل على الوطنيات    ؛  ولم يهمله " على ضفاف الخليج  " في ديوان   

 التي استخدمها الشاعر، التـي     هذا المعجم أكبر المعاجم      تظهر من خالل عنوانه، ويعد    

  . لهذه الدراسةًأالذي يعد عنوانوي تحت تجاه الشاعر اإلسالمي، تنط

  

  

                                                 
 .86، 85خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 45معاناة شاعر، ص الدبل،)1(

 .96، 95، 42، 41، 17خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 95، 27، 23، 13الدبل،معاناة شاعر، ص) 2(

، 24، 23على ضفاف الخليج، صالدبل، ؛ 65، 34ر، صخواطر شاعالدبل، ؛ 22الدبل، معاناة شاعر، ص ) 3(

36 ،38 ،51 ،76. 

 .43على ضفاف الخليج، صالدبل، ؛ 45خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 36، 28الدبل،معاناة شاعر، ص) 4(

على ضفاف الدبل، ؛ 70، 43، 26، 25خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 120، 40، 25الدبل،معاناة شاعر،ص) 5(

 .47، 10الخليج، ص 

 .76، 12على ضفاف الخليج، الدبل، ؛ 78خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 45، 44، 17الدبل، معاناة شاعر، ص )6(

، 32على ضفاف الخليج، صالدبل، ؛ 88، 78خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 46، 13الدبل،معاناة شاعر، ص) 7(

76. 

 .78خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 20معاناة شاعر، ص الدبل، )8(

 .40، 35، 30، 18، 15على ضفاف الخليج، صالدبل، ؛ 94ر، صالدبل،معاناة شاع) 9(

؛ 95، 50، 8خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 121، 118، 113، 45، 30، 21، 14الدبل،معاناة شاعر، ص) 10(

 .47، 34، 20، 18، 15، 8وعلى ضفاف الخليج، ص

 .8خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 113، 46معاناة شاعر، ص الدبل،)11(

على ضفاف الخليج، الدبل، ؛ 41، 14، 8خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 31، 21ة شاعر، صالدبل، معانا) 12(

 .17ص

 .62، 49الدبل،معاناة شاعر، ص) 13(
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  :ألفاظ الكفر والشرك والجهل واألديان األخرى معجم -ب

 مـن   التي تخالف الدين اإلسالمي سـواء     أللفاظ  جميع ا على  يشتمل هذا المعجم    

األديان األخرى من مسيحية أو يهودية وغيرها من ألفاظ الكفر والشرك والجهل والبدع             

أحزاب ومذاهب تخالف الشريعة اإلسالمية التي استخدمها الـشاعر مقابلـة للمعجـم             من  

  : وأهم هذه األلفاظ،اإلسالمي، وذلك لتوضيح مكانة هذه األديان من الشريعة اإلسالمية

، )7(، الحزب )6(، البدعة )5(، الشيوعية )4(، اإللحاد )3(، الشرك )2(، الطواغيت )1(الكفر

، )14(الل، الـض  )13(، المعصية )12(، التصابي )11(، الجهل )10(، القانون )9(، العلمانية )8(الفكر

، )21(،الصهيونية)20(، الشيطان )19(، النفاق )18(ة، البغـا )17(، الفساد )16(، الحسـد )15(الباطل

                                                 
، 35، 16، 15، 13، 8؛ الدبل، وخواطر شاعر، ص 113، 77، 51، 39، 32، 31، 30، 29، 27، 23، 21، 18، 14الدبل، معانة شاعر، ،ص) 1(

 .47، 46، 41، 17ى ضفاف الخليج، ص ؛ الدبل، وعل91، 90، 63، 47

 .65، 63، 48، 10؛ الدبل، وخواطر شاعر، ص 31، 23معاناة شاعر، ص  الدبل، )2(

 .43، 40، 13؛الدبل، وخواطر شاعر، ،ص 113، 25، 14الدبل، معاناة شاعر، ص ) 3(

 .83، 66، 20، 8؛ الدبل،وخواطر شاعر، ص51الدبل،معاناة شاعر، ص) 4(

 .25، 18اة شاعر، صالدبل، معان) 5(

 .99، 95الدبل،خواطر شاعر، ص) 6(

 .16؛ الدبل، وخواطر شاعر، ص33، 32الدبل، معاناة شاعر، ص ) 7(

 .11؛ وعلى ضفاف الخليج، ص81، 67، 57،66، 53، 52، 51؛ الدبل،وخواطر شاعر، ص51، 35الدبل، معاناة شاعر، ص) 8(

 .76، 45الدبل، خواطر شاعر، ص) 9(

 .118، 35، 32، 27، 18عاناة شاعر، صم الدبل، )10(

 .17، 8؛ الدبل، وعلى ضفاف الخليج، ،ص69، 27؛ الدبل، وخواطر شاعر، ص90، 50، 23، 16الدبل، معاناة شاعر، ص) 11(

 .39؛ الدبل، وخواطر شاعر، ص67الدبل، معاناة شاعر، ،ص ) 12(

 .42، 18،صالدبل، خواطر شاعر،) 13(

 .،19، 18؛ وعلى ضفاف الخليج، ص70، 67، 24، 8؛ الدبل،وخواطر شاعر، ،ص25، 18الدبل،معاناة شاعر، ص ) 14(

 .34؛الدبل، وخواطر شاعر، ،ص18معاناة شاعر، ،ص الدبل، )15(

 .،22، 18؛ وعلى ضفاف الخليج، ص80، 67، 60، 39؛ الدبل، وخواطر شاعر، ،ص35، 13الدبل،معاناة شاعر، ،ص) 16(

 .83، 69، 67 ،56 الدبل، خواطر شاعر، ص) 17(

 .53، 42، 33، 8؛ الدبل،وعلى ضفاف الخليج، ،ص 96، 64؛ الدبل، وخواطر شاعر، ص 118، 116، 21، 19الدبل، معاناة شاعر، ص) 18(

 .33، 13الدبل، معاناة شاعر، ص ) 19(

 .30؛ الدبل،وعلى ضفاف الخليج، ص31، 8الدبل، خواطر شاعر، ص) 20(

  .118، 25 الدبل، معاناة شاعر، ص)21(
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  .)4(، الصلب)3(، الناقوس)2(، اليهود)1(إسرائيل

وقد استخدم الشاعر هذا المعجم مضاداً للمعجم اإلسالمي لبيان الرؤيا المخالفـة            

للرسالة اإلسالمية من األديان األخرى والمذاهب والبدع وألفاظ الجهل والفساد، وبهـذه            

أللفاظ التي تتكرر بكثـرة     بالنسبة ل  قليالً   ا كم الرؤيا لم يشكل هذا المعجم عند الشاعر إال       

  .كما يظهر سابقاً
  

  :معجم الشقاء  2.1.2

 ألنهـا   كل واحد منها يشكل معجماً وحـده، و        ،المعجم على أربعة حقول   يحتوي هذا   

  . وسيتضح  ذلك من خالل عرض األلفاظ، جعلناها في هذا الحقل الداللي،معنى واحدب

  :ألفاظ الحزن واأللم  - أ

  ، )11(،الدمع)10(، الجرح)9(، البكاء)8(، الحـزن)7(، األسى)6(، األلم)5(اءالشقـ

                                                 
  .36، 19 الدبل، معاناة شاعر، ص)1(

 .29؛ الدبل، وعلى ضفاف الخليج، ص64، 32خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 40الدبل، معاناة شاعر، ص) 2(

 .73، 36 الدبل، خواطر شاعر، ص) 3(

 .47، 28على ضفاف الخليج، صالدبل، ؛ 36، 32خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 15الدبل، معاناة شاعر، ص) 4(

 .37ص ؛ الدبل، على ضفاف الخليج،60؛ الدبل، خواطر شاعر، ص83، 80، 32، 16، 13بل، معاناة شاعر، صالد) 5(

 .71؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص36؛ الدبل،خواطر شاعر، ص92، 47، 31، 20صالدبل، معاناة شاعر، ) 6(

؛ 61، 55، 46، 35، 24، 17، 16ص؛ الدبل، خواطر شاعر، 43، 38، 27، 25، 24، 20، 19الدبل، معاناة شاعر، ص) 7(

 .47، 31، 10الدبل، على ضفاف الخليج، ص

؛ 98، 64، 63، 62، 59، 58، 39، 33، 23، 15؛ الدبل، خواطر شاعر، ص105، 47، 27 الدبل، معاناة شاعر، ص ) 8(

 .53، 11الدبل،على ضفاف الخليج، ص

 .41، 38، 37، 33، 16؛ الدبل،خواطر شاعر، ص 47 الدبل،معاناة شاعر، ص) 9(

، 58، 46، 34، 32، 15خواطر شاعر، ص ؛الدبل، 94، 38، 37، 30، 27، 26 ،24، 22الدبل، معاناة شاعر، ص ) 10(

 .10؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص 59
، 19، 15، 14؛الدبل، خواطر شاعر، ص 90، 65، 60، 50، 49، 31، 27، 22 الدبل،معاناة شاعر، ص )11(

 .46، 44، 34؛الدبل، على ضفاف الخليج، ص 97، 96، 94، 59، 38، 32، 24
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، )8(، العـذاب )7(، الـصراخ )6(، البـوح)5(، الحنين)4(، النحيب )3(، األنين )2(، الندب )1(اآله

، )15(، اليتم )14(، المعانـاة )13(، البـالء )12(، االكتئاب )11(، البـؤس )10(، اللـوع )9(اللهـم

  ، )21(، الشكـوى)20(، اللــوم)19(، الفــراق)18(، الكـدر)17( الذنــب،)16(الرعـب

                                                 
؛ 72، 71صالدبل،خواطر شاعر،،؛ 105، 103، 94، 81، 80، 64، 63، 61، 47، 24معاناة شاعر، ص الدبل، ) 1(

 .71، 20، 10، صجعلى ضفاف الخريالدبل،

، 36، 23، 21، 18 ،17، 15خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 92، 91، 72، 32، 26، 25، 24معاناة شاعر، ص  الدبل، )2(

 .45، 28، 22، 10على ضفاف الخليج، صالدبل،؛ 55، 52، 39، 38

 .97خواطر شاعر، ص الدبل،؛59، 24معاناة شاعر، ص الدبل،) 3(

 .35  صخواطر شاعر،الدبل، ؛ 67، 24معاناة شاعر، صالدبل،) 4(

 .103، 100، 38خواطر شاعر، صالدبل،؛ 78معاناة شاعر، ص  الدبل، ) 5(

 .97، 41، 22خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 49معاناة شاعر، ص دبل،ال) 6(

 .72، 59معاناة شاعر، ص الدبل، ) 7(

  .99، 79، 57معاناة شاعر، ص  الدبل، )8(

على ضفاف الدبل،؛ 60، 39، 30، 16، 14خواطر شاعر، صالدبل،؛ 100، 87، 80، 38معاناة شاعر، صالدبل،) 9(

 .،79، 51،71، 5الخليج، ص 

  .69، 51، 10على ضفاف الخليج، صالدبل،؛ 100، 99، 72معاناة شاعر، صدبل، ال)10(

 .34، 32، 22على ضفاف الخليج، صالدبل،؛ 59خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 87، 49، 31، 26معاناة شاعر، صالدبل،) 11(

 .83، 38، 24ص ،معاناة شاعر، الدبل،) 12(

 .92، 83، 26، 21، 15معاناة شاعر، ص الدبل، ) 13(

 .67، 55، 46، 15خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 90معاناة شاعر، ص  الدبل، )14(

 .59، 24، 15 خواطر شاعر، ص الدبل،؛71، 44، 34معاناة شاعر، ص الدبل، ) 15(

 .64 خواطر شاعر، ص الدبل،؛22معاناة شاعر، ص   الدبل، )16(

 .73، 34، 13خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 109معاناة شاعر، ص الدبل، ) 17(

 .72، 51، 21، 8على ضفاف الخليج، ص الدبل،؛ 60خواطر شاعر، صالدبل، ) 18(

 .61  صخواطر شاعر،الدبل،؛ 83، 72، 64، 26معاناة شاعر، ص الدبل،  ) 19(

على ضفاف الدبل،؛ 98، 61، 49، 36خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 97، 95، 88، 87، 28معاناة شاعر، ص   الدبل،)20(

 .71، 46، 37الخليج، ص 

خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 107، 94، 80، 67، 64، 61، 42، 40، 33، 25، 24، 20، 19معاناة شاعر، صالدبل، ) 21(

، 23، 11على ضفاف الخليج، صالدبل،؛ 103، 98، 93، 72، 71، 70، 61، 36، 35، 22، 20، 19، 15، 13، 12

25 ،40 ،69 ،70. 
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 .)6(، الداء)5(، المرض)4(، الغل)3(، الغروب)2(، الضيم)1(الجفاء

  :ألفاظ القهر والذل  - ب

، )14(، الظالم )13(، العبرة )12(، السهر )11(، الويل )10(، الصمت )9(، الخوف )8(، الذل )7(القهر

، )21(، الرهـب  )20(، المـر  )19(، األسـر  )18(، القيـد  )17(، السجن )16(، السراديب )15(الظلم

  .)22(الغضب

  
                                                 

 .61، 33ر، ص خواطر شاع الدبل،؛27ص  معاناة شاعر،الدبل،) 1(

 .32، 11 على ضفاف الخليج، ص الدبل،؛70، 25خواطر شاعر، صالدبل،) 2(

 .73، 72خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 57، 15معاناة شاعر، ص الدبل،) 3(

 .33خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 28معاناة شاعر، ص  الدبل،)4(

 .40 خواطر شاعر، ص الدبل،؛25، 13معاناة شاعر، ص الدبل،) 5(

على ضفاف الدبل،؛ 66خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 120، 94، 91، 84، 59، 50، 33، 27، 25معاناة شاعر، ص ل،الدب) 6(

 .47الخليج، ص 

 .97، 92خواطر شاعر، ص الدبل، )7(

  .25؛ على ضفاف الخليج، ص27، 17خواطر شاعر، صالدبل،؛ 31معاناة شاعر، ص الدبل، )8(

 .62، 51، 22، 17ر شاعر، ص خواطالدبل،؛ 23معاناة شاعر، صالدبل، )9(

 .71، 39، 34، 7خواطر شاعر، صالدبل،؛ 83، 26معاناة شاعر، ص الدبل،)10(

 .33، 32، 18خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 40معاناة شاعر، ص الدبل،) 11(

 .51، 23؛ على ضفاف الخليج، ص 60، 22؛ وخواطر شاعر، ص81، 78، 76معاناة شاعر، ص الدبل،) 12(

 .41، 93، 14خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 49، 23اناة شاعر، ص مع الدبل،)13(

، 70، 55، 25، 22، 15خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 105، 94، 76، 61، 55، 41، 33، 21معاناة شاعر، ص الدبل،)14(

 .47، 15، 14على ضفاف الخليج، ص الدبل،؛ 100، 89، 73

؛ 96، 95، 50، 20، 13خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 100، 99، 92، 77، 62، 35، 27، 21معاناة شاعر، صالدبل،) 15(

 .32، 29، 28على ضفاف الخليج، ص الدبل،

 .72، 25، 23، 22خواطر شاعر، ص البدل،) 16(

 .100، 33، 23؛ خواطر شاعر، ص 80، 64معاناة شاعر، ص الدبل، ) 17(

 الدبل،؛72، 68، 62، 22عر، ص خواطر شاالدبل،؛ 87، 85، 80، 73، 69، 39، 34، 28معاناة شاعر، ص الدبل، ) 18(

 .48على ضفاف الخليج، ص 

 .33، 24، 15خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 99، 81، 80، 71، 57، 23معاناة شاعر، ص  الدبل،)19(

 .98، 17خواطر شاعر، ص ، الدبل؛ 19معاناة شاعر، ص  ،الدبل )20(

 .64، 33خواطر شعر، ص الدبل، ) 21(
 .34؛الدبل، خواطر شاعر، ص 106 ،19الدبل، معاناة شاعر، ص ) 22(
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  : ألفاظ معجم الموت-ج

، )8(، الـوأد  )7(، المنية )6(، الغرق )5(، الحرق )4(، الطعن )3(، القتل )2(، الموت )1(الدم

  .)11(، العزاء)10(، النعي)9(األشالء

  : ألفاظ الجدب-د

، )17(، الـسراب  )16(، الـشوك  )15(جفـاف ، ال )14(، الجـوع  )13(، الجـدب  )12(الفقر

  .)20(، العذل)19(، الريح)18(الهالك

بشكل كبير، كما قل    ) خواطر شاعر ( و) معاناة شاعر ( فقد ظهر هذا المعجم في      

، ولعل ذلك ناتج عن السبب نفسه الذي ذكرته سـابقاً،           )على ضفاف الخليج  ( في ديوان   

مة اإلسالمية، وقضايا الشرق األوسط من      والذي ينقاد تحت معاناة الشاعر مما تعانيه األ       

 اً شكلت معجم  ،  قبل الغرب والعدو الصهيوني الغاشم، ولطغيان هذه األلفاظ عند الشاعر         
                                                 

، 92، 68، 59، 58، 50، 32، 26، 10خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 120، 94، 39، 31، 28، 27، 22، 18معاناة شاعر،ص الدبل،  ) 1(

 .69، 49، 34، 10على ضفاف الخليج، ص الدبل،؛ 94

 .16، 11 على ضفاف الخليج، ص الدبل،؛73، 36، 23خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 50، 39، 38، 21معاناة شاعر، ص الدبل،) 2(

على ضفاف الخليج، ص الدبل،؛ 76، 59، 48، 45، 35خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 99، 64، 62، 29، 23ص  شاعر، معاناة الدبل،)3(

7 ،11 ،87 ،48 ،53.  

 .69، 34خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 118، 39، 31، 30، 20، 18معاناة شاعر، ص  الدبل،)4(

 .72، 65، 33واطر شاعر، ص خالدبل،) 5(

 .70، 15، 14خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 58، 55معاناة شاعر، ص الدبل،) 6(

 .15، 9على ضفاف الخليج، ص الدبل،؛ 58خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 47، 29، 22معاناة شاعر، ص  الدبل،)7(

 .32، 27 ، 26معاناة شاعر، ص الدبل، ) 8(

 .35 على ضفاف الخليج، ص الدبل،؛72، 32خواطر شاعر، ص ،الدبل؛ 22معاناة شاعر، ص الدبل،) 9(

 .40خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 47، 24، 23، 22عاناة شاعر، ص الدبل، م) 10(

 .48، 31، 27، 22معاناة شاعر، ص الدبل، ) 11(

 .42، 32، 25، 23، 8، 7على ضفاف الخليج، ص الدبل، ؛ 13خواطر شاعر، ص الدبل،  ) 12(

 .67، 42ناة شاعر، ص معاالدبل،) 13(

 .10، 7على ضفاف الخليج، صالدبل،؛ 35خواطر شاعر، صالدبل، ) 14(

 .53، 42معاناة شاعر، ص  الدبل، )15(

 .37، 24خواطر شاعر، ص الدبل، ) 16(

 .100خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 40، 33معاناة شاعر، ص الدبل، ) 17(

 .32لخليج، صعلى ضفاف االدبل، ؛ 67خواطر شاعر، صالدبل، ) 18(

 .62، 36خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 50، 21، 13معاناة شاعر، ص الدبل،) 19(

 .20؛ على ضفاف الخليج، ص 98؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 88، 72الدبل، معاناة شاعر، ص ) 20(
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) معانـاة شـاعر   (  وهو   ،عناوين الدواوين الشعرية  من   اً، الذي اندرج تحته واحد    واسع

 من الشقاء واأللم     حيث امتدت هذه المعاناة    ،وبهذا العنوان يظهر هذا المعجم بشكل كبير      

  .ن من ذلكعر، كما يعاني الشعراء اإلسالميووالقهر والذل في مراحل حياة الشا

  

  : معجم التفاؤل واألمل  2.1.3

يشتق هذا المعجم من المعجم اإلسالمي، ويتضاد مع معجم الشقاء، وذلك لـشحذ             

اإلسالمي يعـد   الهمم في نفوس المسلمين وتقوية العزيمة، وعدم اإلحباط، كما أن الدين            

الداعم األول لهذا المعجم، حيث ينهى عن النواح وشق الجيوب عند المصائب، ويـأمر              

 وتنـدرج   ،معجم األمل والتفاؤل  ر خيره وشره، بهذه الرؤية يظهر        بالقضاء والقد  الرضا

  :تحته هذه األلفاظ

، )8( المجـد  ،)7(، المـال  )6(، العلـو  )5(، التفـاؤل  )4(، األمل )3(، الحياة )2(، الضياء )1(النور

                                                 
اطر شاعر، ص خوالدبل،؛ 119، 117، 115، 114، 113، 55، 46، 44، 35، 34، 32، 21، 18، 13معاناة شاعر، صالدبل، ) 1(

 .49، 44، 41، 20؛ على ضفاف الخليج، ص89، 83، 62، 60، 54، 16

 .100، 90، 73، 37، 26؛ خواطر شاعر، ص 117، 76، 51، 45، 36، 21، 15، 14معاناة شاعر، ص   الدبل،)2(

على الدبل، ؛ 121، 117، 110، 104، 103، 89، 84، 80، 75، 71، 55، 51، 47، 42، 41، 25، 20عاناة شاعر، ص لدبل،م) 3(

 .44، 12، 9ضفاف الخليج، ص 

 .70، 69على ضفاف الخليج، صالدبل،؛ 87، 85خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 113، 92، 91، 47، 29، 18معاناة شاعر، ص الدبل،) 4(

 .63، 48على ضفاف الخليج، ص الدبل،) 5(

 خواطر شاعر،الدبل، ؛ 121، 119، 118، 115، 113، 78، 55، 45، 43، 38، 36، 30، 25، 20، 14معاناة شاعر، ص الدبل،) 6(

، 43، 16، 9على ضفاف الخليج، ص الدبل،؛ 98، 95؛  94، 93، 84، 82، 78، 64، 61، 60، 52، 48، 28، 27، 16، 9ص 

71. 

 .71، 44، 30 ص  على ضفاف الخليج،الدبل، ؛ 13 خواطر شاعر، صالدبل،) 7(
خواطر الدبل، ؛ 121، 120، 119، 118، 117، 116، 113، 50، 45، 39، 38، 34، 28، 25، 18، 17، 14معاناة شاعر، ص  الدبل،)8(

، 40، 31، 30، 28، 24، 22، 13، 12، 9، 7 على ضفاف الخليج،ص الدبل،؛102، 94، 92، 69، 64، 61، 50، 21، 16ص  شاعر، 

44 ،45 ،46 ،49 ،69 ،76. 
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، )9(، النمـاء  )8(، العطاء )7(العفة،)6(، النصر )5(، األماني )4(، الطهر )3(، العزم )2(، العز )1(البناء

، )17(، الشفاء )16(القمة،  )15(، الفيض )14(، الفوز )13(، الطموح )12(، الهمة )11(، السخاء )10(العذب

  .)24( الدرر،)23(عادة الس،)22( البراءة،)21( الطرب،)20( الفرح،)19( الطب،)18(الدواء

                                                 
؛الدبل، 102، 91، 52، 51، 38، 26ص ، خواطر شاعر، ؛الدبل117، 115 ،45، 41، 37، 36، 35، 34، 14ص الدبل،معاناة شاعر، ) 1(

 .44، 41، 40، 34، 33، 32، 31، 29، 25، 23، 11، 9، 8على ضفاف الخليج، ص 

، 34، 32؛ خواطر شاعر، ص 122، 119، 118، 115، 80، 51، 43، 39، 34، 25، 20، 13الدبل،معاناة شاعر، ص) 2(

 .69، 49، 44، 34، 28، 25، 23، 9، 7الخليج، ص ؛الدبل، على ضفاف 96، 73، 37

؛ على ضفاف 85، 63، 58، 35؛ الدبل،خواطر شاعر، ص 115، 40، 36، 35، 27، 14معاناة شاعر، ص الدبل،)3(

 .47، 42، 41، 40، 31، 30، 24، 21، 12، 9، 8الخليج، ص 

 .22ى ضفاف الخليج، ص ؛ عل93، 46، 42، 40، 39؛ خواطر شاعر، ص 75الدبل،معاناة شاعر، ،ص ) 4(

؛ 116، 113، 105، 92، 82، 78، 67، 64، 62، 60، 57، 55، 43، 33، 28، 27الدبل،معاناة شاعر،  ص ) 5(

 .69، 28، 16؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص97، 86، 51، 22الدبل،خواطر شاعر، ص 

؛ الدبل، على ضفاف 96، 91، 62، 48، 34، 26، 21؛ خواطر شاعر، ص 40، 27، 19الدبل،معاناة شاعر، ص ) 6(

 .32، 23، 22، 21، 16، 15، 8الخليج، ،ص 

 .46، 39؛ الدبل،خواطر شاعر، ص 75معاناة شاعر، ص  الدبل، )7(

، 69، 54، 51، 39؛الدبل، خواطر شاعر، ص 122، 116، 50، 42، 41، 36، 27، 14، 13الدبل،معاناة شاعر، ص ) 8(

 .37، 32، 26، 23، 18 ص ؛ الدب،على ضفاف الخليج،103، 102، 85

 .41، 21؛ على ضفاف الخليج، ص 91، 51؛ خواطر شاعر، ص 118، 17الدبل،معاناة شاعر، ص ) 9(

 .55؛ الدبل،خواطر شاعر، ص 89، 84، 75، 35، 30، 28الدبل،معاناة شاعر، ص ) 10(

 .60؛الدبل، خواطر شاعر، ص 47، 45، 41 الدبل، معاناة شاعر، ص )11(

 .85؛الدبل،  خواطر شاعر، ص 45، 35، 14عاناة شاعر، ص الدبل، م) 12(
 .76؛ على ضفاف الخليج، ص 76، 27خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 43معاناة شاعر، ص الدبل، ) 13(

 .40 على ضفاف الخليج، ص  الدبل،؛78خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 29معاناة شاعر، ص الدبل، ) 14(

 .71 ،29، 26، 23، 22، 20، 9، 6؛ على ضفاف الخليج، ص 122، 121، 119، 116، 113، 50، 44، 34ص معاناة شاعر، الدبل،)15(

 .40، 20 ص ضفاف الخليج،على الدبل، ؛ 36، 14 ص  معاناة شاعر،الدبل، ) 16(

 .81، 62، 41خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 70، 50، 47، 37معاناة شاعر، ص الدبل،) 17(

 .32، 13؛ على ضفاف الخليج، ص 59، 37، 19 خواطر شاعر، ص ل،الدب؛120، 39معاناة شاعر، ص   الدبل،)18(

 .15خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 38ص  معاناة شاعر، الدبل، )19(

 .81، 15خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 91، 44، 26معاناة شاعر، ص الدبل،) 20(
 .50 على ضفاف الخليج، ص الدبل،؛32، 15ص  خواطر شاعر، الدبل، ) 21(

  .95، 24، 23، 15 خواطر شاعر، ص الدبل، ؛62، 31، 25، 24، 22اناة شاعر، صمعالدبل، )22(

 .118، 56معاناة شاعر، ص الدبل، ) 23(
 .23، 21؛ على ضفاف الخليج، ص 92، 89، 64، 29خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 42معاناة شاعر،ص الدبل، ) 24(
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، كما  )على ضفاف الخليج  ( و) خواطر شاعر ( فقد قل حضور هذا المعجم في ديوان        

، ولعل ذلك يظهر من اندفاع الشاعر في مرحلـة          )معاناة شاعر ( ظهر بشكل كبير في ديوان    

  الشاعر قل األمل بعدم وجود دوافع       حياة حياته األولى تجاه األمة اإلسالمية، وفي بقية مراحل       

  .تؤدي إلى ارتفاع مستوى األمل عند الشاعر
  

  :ة السياسي األلفاظمعجم  2.1.4

يعد هذا المعجم من أهم الحقول الداللية في شعره لسبب األوضاع السياسية للوطن العربي              

 والبوسـنة   ، وقضية لبنـان   ، قضية فلسطين  : مثل ، ووقوع بعض النكبات   ،في العصر الراهن  

 ، وغيرها، كما كان ألحداث الخليج تأثير كبير علـى الشاعر          وأفغانستان ، وكشمير ،والهرسك

فـي  (و) هاتف الـصحراء  ( وهـي ديـوان  ،للشاعر ثالثة دواوين تحت عنـوان الوطنيات     و

  :، وبهذا يندرج هذا المعجم تحت حقلين هما)على ضفاف الخليج(و) رحاب الوطن

  :الحرب وأدواته  - أ

، )7( الرمـاح ،)6(الرصـاص  ،)5(لرمـي ا ،)4(الـسهم  ،)3(السالح، )2(السيف، )1(الحرب

  )14( األعـداء،)13(الفرسـان، )12( الجنود)11(الجيـش، )10(األلغام، )9(المدفعية، )8(البندقية
                                                 

  الدبل،؛63، 58، 26، 20؛ خواطر شاعر، ص 120، 40، 39 ،37، 30، 29، 28، 26، 25، 23، 21معاناة شاعر، ص الدبل، ) 1(

 .47، 46، 42، 32، 29، 13، 10ص  على ضفاف الخليج،

، 34، 26، 10؛ خواطر شاعر، ص 121، 120، 116، 40، 39، 37، 32، 29، 28، 27، 25، 23، 19معاناة شاعر، ص   الدبل،)2(

 .34، 33، 28، 24، 22، 20، 18، 16، 14، 13، 11، 9، 8؛ على ضفاف الخليج، ص 96، 59

، 10؛ على ضفاف الخليج، ص95، 49، 33، 26، 18؛ خواطر شاعر، ص 120، 40، 38، 23، 21، 18معاناة شاعر، ص   الدبل، )3(

14 ،31 ،42. 

 .16، 15ص ،على ضفاف الخليج، الدبل، ؛ 71، 59، 22، 4خواطر شاعر، ص الدبل،  ) 4(

 .32 ،16 ،10؛ على ضفاف الخليج، ص68، 64، 40، 33، 32؛ خواطر شاعر، ص 116، 62 ص الدبل، معاناة شاعر،  )5(

 .35 خواطر شاعر، ص  الدبل،؛31معاناة شاعر، ص  الدبل، )6(

 .39معاناة شاعر، ص الدبل، ) 7(

 .59خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 22 معاناة شاعر، ص الدبل، ) 8(

 .63، 59، 47ص  خواطر شاعر، الدبل، ) 9(

 .47خواطر شاعر، ص ، الدبل ) 10(

 .17ص  على ضفاف الخليج، الدبل،؛ 32معاناة شاعر، ص الدبل،  )11(
 .42، 16، 13، 9؛ على ضفاف الخليج، ص 25،46؛ خواطر شاعر، ص 38، 31الدبل، معاناة شاعر، ص ) 12(

 .16؛ على ضفاف الخليج، ص48، 44، 10؛ الدبل،خواطر شاعر، ص ص39الدبل، معاناة شاعر، ص) 13(
، 42؛ على ضـفاف الخلـيج، ص      93،  64،  47،  46،  39،  20،  18؛ خواطر شعر، ص     120،  40،  33،  30،  18معاناة شاعر، ص    الدبل،) 14(

46. 
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، )7(، الـوالء  )6(، المعـارك  )5(، الغـزو  )4(، الحـرس  )3(، العـسكر  )2(، القالع )1(الحصن

  .)9(، الراية)8(الحصار

  :ألفاظ الثورة والرفض واالنتقام  - ب

، )16(، تباً )15(، األنقاض )14(، األحداث )13(، الحضارة )12(، القرار )11(ةنتقاض، اال )10(الرفض

  )24(،اللهب)23(، الحقد)22(، النار)21(، الكيـد)20(، المكـر)19(، الغوث)18(، األمس)17(المس

                                                 
 .19؛ الدبل، خواطر شاعر، ،ص14الدبل، معاناة شاعر ، ص) 1(

 .26خواطر شاعر ، ص  الدبل، )2(

 .53الدبل، خواطر شاعر، ص ) 3(

 .32؛ على ضفاف الخليج، ص 52، 50؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 120الدبل، معاناة شاعر، ص ) 4(

 .100، 64، 46، 40الدبل، خواطر شاعر، ص ) 5(

 .46، 29الدبل، على ضفاف الخليج، ص ) 6(

 .76، 39، 19، 16، 12؛ على ضفاف الخليج، ص 38؛ خواطر شاعر، ص 46، 44الدبل، معاناة شاعر، ص ) 7(

 .24الدبل، خواطر شاعر، ص) 8(

 .90، 52، 33؛ الدبل،خواطر شاعر،  ص 118، 39، 30الدبل، معاناة شاعر،  ص ) 9(

 .34 الدبل، خواطر شاعر، ص ) 10(

 .35، 34؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 28الدبل، معاناة شاعر، ص ) 11(

 .7؛ على ضفاف الخليج، ص 85، 63، 20؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 22الدبل، معاناة شاعر، ص) 12(

 .91، 69، 48، 45؛ا لدبل، خواطر شاعر، ص 51، 34، 25معاناة شاعر،ص  ، الدبل)13(

 .95، 93، 12؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 13الدبل، معاناة شاعر، ص ) 14(

 .19، 17 الدبل، خواطر شاعر،  ص ) 15(
 .8خواطر شاعر، صالدبل،  ) 16(

 .10 صيج،لعلى ضفاف الخالدبل، ؛ 32، 31، 13ص  خواطر شاعر، الدبل،) 17(

وعلى  الدبل، ؛97، 55، 51، 47، 16خواطر شاعر، صالدبل،؛ 116، 109، 98، 97، 71، 45، 34معاناة شاعر، ص الدبل،) 18(

 .50، 29، 25، 23، 21، 20، 13، 8ضفاف الخليج، ص 

 .73، 58، 52، 23، 18، 15 خواطر شاعر، ص الدبل،؛40، 26، 23معاناة شاعر، صالدبل، ) 19(

 .30، 27؛ على ضفاف الخليج، ص 92، 20، 16؛ خواطر شاعر، ص 60، 58، 39اة شاعر، ص معان الدبل،)20(

 .30، 29، 10؛ على ضفاف الخليج، ص 93؛ وخواطر شاعر، ص 25معاناة شاعر، ص الدبل،) 21(

خليج، ؛ على ضفاف ال94، 63، 47، 36، 33، 32، 24، 20، 13؛ خواطر شاعر، ص 37، 28، 22معاناة شاعر، ص الدبل، ) 22(

 .10ص

على ضفاف الخليج، الدبل،؛68، 65، 51، 25، 20خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 32، 29، 25، 22، 18، 13 معاناة شاعر، ص الدبل،) 23(

 .53، 46، 43، 29، 28، 11ص
 .59، 41، 33؛ الدبل،خواطر شاعر، ص 67، 24الدبل، معاناة شاعر،  ص ) 24(
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، )8(، الفتنـه  )7(، الـسقم  )6(، الـضيق  )5(، الغدر )4(، الخداع )3(، الغضب )2(، الغل )1(الرهبة

  .)15(، القسوة)14(، الوهم)13(، السموم)12(، األذى)11(، الشر)10(، السوء)9(الحمق

فقد حضر هذا المعجم عند الشاعر، ولكن ال يوازى بالمعاجم السابقة في تكـرار              

األلفاظ مع أنه مرتبط بالقضايا اإلسالمية، واستخدامه عند الشاعر لم يجد إلـى مبتغـاه               

 الذي يعد أكبر قضية إسـالمية       ،ر بيت المقدس  وهو الجهاد في سبيل اهللا ومحاولة تحري      

  .تعاني منها األمة
  

  : معجم المرأة 2.1.5

يعد هذا المعجم من المعاجم التي تتوفر بشكل كبير عند الشاعر، وقد كان الداعي              

 واآلخر الرمز بالمرأة عن الوطن والماضي، ،الغزل: ن أحدهماإليها عند الشاعر غرضا  

نـصف  ) معانـاة شـاعر   ( هو  ،  وان واحد عند الشاعر   وقد اشتمل غرض الغزل في دي     

  :الديوان، يندرج تحت هذا المعجم ثالثة حقول هي

  

  
                                                 

 .64، 33الدبل، خواطر شاعر،  ص) 1(

 .33؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 28دبل،معاناة شاعر،ص ال) 2(

 .34؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 106، 19الدبل،معاناة شاعر، ص ) 3(

 .100، 44، 40؛ الدبل، خواطر شاعر، ص92، 40، 23معاناة شاعر، ص   الدبل، )4(

 .20؛ الدبل،على ضفاف الخليج، ص 98؛ خواطر شاعر، ص 88، 72الدبل، معاناة شاعر، ص ) 5(

 .85، 50، 15الدبل، معاناة شاعر، ،ص) 6(

 .44؛ الدبل، خواطر شاعر، ص94، 68معاناة شاعر، ص  الدبل، )7(

 .30؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص 47الدبل، خواطر شاعر، ص ) 8(

 .93، 28، 27الدبل، خواطر شاعر، ص ) 9(

 .28لى ضفاف الخليج، ص؛ ع65، 22؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 85معاناة شاعر، ص  الدبل، )10(

 .94، 92، 65، 30، 29؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 77، 42، 22، 21، 20 الدبل،معاناة شاعر، ص ) 11(

 .95، 94؛ الدبل،خواطر شاعر، ص90، 62معاناة شاعر، ص الدبل،)12(

 .32 الدبل،على ضفاف الخليج، ص ) 13(

 .63معاناة شاعر، ص  الدبل،)14(

 .99، 66ر، صالدبل، معاناة شاع) 15(
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  :األسماء والصفات  - أ

، )8(، ربـاب  )7(، سـعاد  )6(، أسـماء  )5(، سـعدى  )4(، المليحة )3(، أميمة )2(، ليلى )1(األم

، )15( الرعابيب ،)14(، الكواعب )13(، الصبايا )12(، العذارى )11(، الحسن )10(، المالك )9(البنات

  .)20(، الفاتنه)19(، األنثى)18(، النساء)17(، األرامل)16(العندليب

  

  

                                                 
، 30، 29، 24، 19، 17، 14 خواطر شاعر، ص الدبل،؛61، 40، 38، 24، 23، 22معاناة شاعر،ص الدبل، ) 1(

 .10ص ،على ضفاف الخليج، الدبل،؛ 87، 43، 33

 .72، 58، 46، 42، 39، 38خواطر شاعر، صالدبل، ؛ 89، 35، 26معاناة شاعر، ص الدبل،) 2(

 .46خواطر شاعر، ص الدبل، ؛61معاناة شاعر، ص الدبل،) 3(

 .47خواطر شاعر، ص الدبل،؛ 85، 70ص  معاناة شاعر،الدبل،) 4(

 .72، 59خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 29معاناة شاعر، ص الدبل، ) 5(

 .76، 75، 74ص  خواطر شاعر،الدبل، ) 6(

 .35معاناة شاعر، ص الدبل، ) 7(

 .70، 69معاناة شاعر، ص الدبل، ) 8(

 .76، 43، 17خواطر شاعر،ص الدبل، ؛ 72، 67، 23ناة شاعر، ص معاالدبل، ) 9(

 .53، 15خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 21، 20معاناة شاعر، ص الدبل، ) 10(

؛ خواطر شاعر، 121، 102، 95، 90، 89، 83، 81، 74، 69، 61، 42، 26، 13شاعر، ص الدبل،معاناة )11(

 .23، 20، 7على ضفاف الخليج، صالدبل،؛ 103، 101، 89، 81، 78، 68، 58، 53، 46، 39، 15ص 

على ضفاف الدبل،؛ 103، 71، 17، 35، 22 ص ،خواطر شاعر،الدبل، ؛ 22ص  معاناة شاعر،الدبل،) 12(

 .51الخليج، ص

 .59، 24خواطر شاعر، صالدبل،؛ 57معاناة شاعر، ص الدبل، ) 13(

 .76، 74، 23 خواطر شاعر،ص الدبل،؛95 ص معاناة شاعر،  لدبل،)14(

 .35خواطر شاعر،صالدبل، ) 15(

 .55، 35معاناة شاعر، صالدبل، ) 16(

 .34على ضفاف الخليج، صالدبل، ؛ 35خواطر شاعر، ص الدبل، ) 17(

 .45خواطر شاعر، ص لدبل،) 18(

 .75خواطر شاعر،ص الدبل،) 19(

 .51، 23 على ضفاف الخليج، ص الدبل، ؛100، 84معاناة شاعر، ص الدبل، ) 20(
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  :ألفاظ الحب والرغبة  - ب

، )8(، العهد )7(، الميثاق )6(، العشق )5(، الشوق )4(، الهوى )3(، الحب )2(، الغرام )1(الغزل

  ، )15( الصـد،)14(، الخيـال)13(، الدالل)12(، الوصـال)11(، اللقـاء)10(، العناق)9(الذكرى

                                                 
 .88 معاناة شاعر، ص بلالد) 1(

؛ الدبل، 103، 98، 72، 12؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 102، 94، 87، 72، 31الدبل معاناة شاعر، ص ) 2(

 .5على ضفاف الخليج، ص 

، 100، 99، 97، 92، 89، 87، 82، 79، 75، 72، 69، 63، 49، 45، 44، 31الدبل معاناة شاعر، ص) 3(

، 97، 81، 71، 58، 51، 50، 49، 46، 42، 40، 39، 37، 16، 14؛ خواطر شاعر، ص 110، 102

 .76، 71، 51، 49، 48، 46، 45، 39، 38، 28، 23، 20، 18، 9، 7، 5؛ على ضفاف الخليج، ص 103

؛ الدبل،خواطر شاعر، ص 102، 99، 97، 91، 89، 88، 87، 79، 60، 49، 38الدبل معاناة شاعر، ص ) 4(

 .51، 38، 37، 20؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ،ص 104، 103، 101، 98، 97، 62، 53، 43، 42، 39، 23

؛ الدبل، خواطر شاعر، 102، 100، 98، 95، 90، 81، 78، 72، 65، 57، 45، 31الدبل معاناة شاعر، ص ) 5(

 .44، 38، 35، 27، 20، 5؛ على ضفاف الخليج، ص 98، 55، 37، 23ص 

، 71، 60، 40؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 104، 103، 81، 69، 68، 38، 31، 28الدبل معاناة شاعر، ص ) 6(

 .51، 45، 23، 22؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص 104، 101، 98

 .46؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ،ص 62، 41، 20الدبل خواطر شاعر، ،ص ) 7(

عر، ص ؛ الدبل، خواطر شا103، 98، 97، 71، 69، 50، 48، 38، 37، 30، 28الدبل معاناة شاعر، ص ) 8(

 .49، 46، 45، 39، 22، 10؛الدبل، على ضفاف الخليج، ص 53، 41، 37، 25

، 71، 39؛الدبل، خواطر شاعر، ص102، 100، 97، 94، 87، 78، 72، 65، 64الدبل معاناة شاعر، ص ) 9(

 .20، 12؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ،ص 97

؛ الدبل،خواطر شاعر، 122، 121، 119، 116، 115، 79، 73، 64، 41، 29، 21الدبل معاناة شاعر، ص ) 10(

 .51، 45، 22، 7، 5؛ الدبل،على ضفاف الخليج، ،ص 50، 41، ص 

؛ الدبل،خواطر شاعر، ص 105، 98، 87، 83، 82، 78، 75، 72، 46، 44، 41الدبل معاناة شاعر، ص ) 11(

 .49، 48، 42، 37؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص 80

 .48؛ على ضفاف الخليج، ص 89، 59  الدبل معاناة شاعر، ص) 12(

 .59الدبل معاناة شاعر، ص ) 13(

 .103، 102، 72، 63الدبل،معاناة شاعر، ص ) 14(

 .69، 31معاناة شاعر،  ، ص   ،الدبل )15(
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  .)7(، األحالم)6(، الحنان)5(، الوداع)4(، العتاب)3(، الوجد)2(، البعد)1التنائي

  : ألفاظ الجسد والزينة-ج

، )14(، الجبـين  )13(، األنامـل  )12(، البـسمه  )11(، الطرف )10(، الشفاه )9(، الحواجب )8(الثدي

  ،)22(، الثغر)21(، الجعود)20(، العيون)19(، القلب)18(، الجيد)17(، الخصر)16(، الخد)15(الشعر

  

                                                 
 .37، 28، 5؛ على ضفاف الخليج، ص 94، 37؛ خواطر شاعر، ص 85، 80، 45، 28معاناة شاعر، ص الدبل،)1(

  .51، 27، 20، 10، 7؛ على ضفاف الخليج، ص 38؛ خواطر شاعر، ص 71، 68، 45عر، ص الدبل، معاناة شا)2(

، 81،  38؛ الدبل، خواطر شـاعر، ص       105،  103،  102،  100،  99،  98،  90،  71،  70،  36الدبل، معاناة شاعر، ص      )3(

 .51، 27، 20، 10، 7؛الدبل،  على ضفاف الخليج، ص 97
 .76؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص 105، 97، 94، 87، 60الدبل، معاناة شاعر، ص ) 4(

 .60الدبل، معاناة شاعر ، ص ) 5(

 .58، 57، 40، 31، 24الدبل، معاناة شاعر، ص ) 6(

 .103، 97، 78، 67معاناة شاعر، ص  الدبل، )7(

 .19الدبل، خواطر شاعر، ص ) 8(

 .22؛ الدبل، خواطر شاعر، ص78، 74الدبل، معاناة شاعر،  ص ) 9(

 .40؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 44الدبل، معاناة شاعر، ص ) 10(

 .44؛ الدبل،خواطر شاعر، ص 100، 97، 92، 85، 74معاناة شاعر، ص   الدبل،)11(
 .55خواطر شاعر،ص ؛ الدبل،104، 90، 84، 79، 76، 60الدبل، معاناة شاعر، ص ) 12(

 .101الدبل،معاناة شاعر، ص ) 13(

 .78، 61الدبل،معاناة شاعر،  ص ) 14(

 .75؛ الدبل،خواطر شاعر، ص 78، 70الدبل،معاناة شاعر، ص ) 15(

 .75؛ الدبل،خواطر شاعر، ص 79، 70، 69، 61الدبل،معاناة شاعر، ص ) 16(

 .76؛الدبل، خواطر شاعر، ص86الدبل، معاناة شاعر،  ص ) 17(

  .17؛ الدبل، على ضفاف الخليج، ص 31، 24 الدبل، معاناة شاعر،  ص )18(

، 102، 100، 99، 92، 91، 85، 84، 79، 74، 72، 70، 67، 64، 60الدبل، معاناة شاعر،  ص ) 19(

 .22، 10، 5؛الدبل،على ضفاف الخليج، ص105

 .106، 103، 92، 84، 78، 77، 74، 70، 69الدبل، معاناة شاعر، ص )20(

 .70لدبل، معاناة شاعر، ص) 21(

 .92، 84، 70الدبل، معاناة شاعر، ص ) 22(
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، )8(، الـسحر  )7(، النـواعس  )6(، الخطـاء  )5(، السمار )4(، القد )3(، الساق )2(، الصدر )1(اليد

، )15(، الطيـف  )14(، الكحـل  )13(، العطـر  )12(، الطوق )11(، الحور )10(، المعصم )9(الريق

  )22(، المهر)21(، العروس)20(، الهمس)19(، األزياء)18(، العقد)17(، السوار)16(الجمال

بشكل كبير، حيث خـصص الـشاعر       ) معاناة شاعر ( فقد حضر هذا المعجم في ديوان     

الوجد، والبعـد،   ( الذي يشتمل على األلفاظ القديمة مثل     من الديوان للغزل،    جزءاً كبيراً   

                                                 
 .71الدبل، معاناة شاعر، ص ) 1(

 .75الدبل، معاناة شاعر، ص ) 2(

 .86الدبل، معاناة شاعر، ص ) 3(

 .67معاناة شاعر، ص ) 4(

 .84الدبل، معاناة شاعر، ص ) 5(

 .103،  87الدبل، معاناة شاعر، ص) 6(

 .97، 78الدبل، معاناة شاعر، ص ) 7(

 .81، 76، 74، 70، 60الدبل، معاناة شاعر، ص ) 8(

 .92الدبل،معاناة شاعر، ص ) 9(

 .31الدبل، معاناة شاعر، ص ) 10(

 .28، 23؛الدبل، على ضفاف الخليج، ص 84، 28الدبل، معاناة شاعر، ص ) 11(

 .24الدبل، معاناة شعر، ص ) 12(

 .81؛ خواطر شاعر، ص 81، 50الدبل، معاناة شاعر، ص ) 13(

 .76 ص ؛ وخواطر شاعر،103الدبل، معاناة شاعر، ص ) 14(

 .5؛ على ضفاف الخليج، ص 55؛ خواطر شاعر، ص 97، 94، 78، 73، 65الدبل، معاناة شاعر، ص ) 15(

؛ 43، 42؛ الدبل، خواطر شاعر،  ص121، 102، 81، 69، 63، 62، 61، 59الدبل، معاناة شاعر،، ) 16(

 .48، 35الدبل،على ضفاف الخليج، ص

 .30الدبل، خواطر شاعر،  ص) 17(

 .69، 39، 31، 21؛ الدبل،على ضفاف الخليج، 30؛ الدبل، خواطر شاعر، 35 شاعر، صمعاناة) 18(

 .30؛ الدبل، خواطر شاعر،  ص74معاناة شاعر، ص) 19(

 .100؛ لدبل، خواطر شاعر،  ص84، 81، 28معاناة شاعر، ص) 20(

 .37 ص؛ الدبل، على ضفاف الخليج،101؛ الدبل، خواطر شاعر،  72، 50، 22معاناة شاعر، ) 21(

 .23الدبل، على ضفاف الخليج، ص) 22(
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، )والشوق، والعشق، والحب، والهوى ، والكاعب ، والعندليب، وليلى، ورباب، وغيرها          

  : كما قد صرح بذلك في قوله،غزل العذري العفيفوالذي تدل على ال

  )1(غَير ِشعِري في موِقِف اِإلنْشَاِد     رب لَم َأقْتَرفْ من اِإلثِْم شَيَئاً

أما المرأة فقد تعرض    ) معاناة شاعر ( ولم يتعرض الشاعر للغزل في غير ديوان      

 باتجـاه    هـذا  نقتـر  وقد ا  ع الدواوين، ي وذلك في جم   ، للوطن والماضي  اًلها كونها رمز  

  .الشاعر اإلسالمي

  :معجم عالم الطبيعة  2.1.6

 على الكون الذي يعيش فيه الشاعر، والمجتمع، والقـضايا التـي            يشتمل هذا المعجم  

يتحدث عنها الشاعر، ولذلك فال غنى لشاعر عنه، كما ال يخلو معجم أي شاعر من هذا                

  .المعجم، والذي سنتناول أهم ألفاظه المتكررة

  ، )9(، الليل)8(، اليـوم)7(، الشمس)6(، النهار)5(الصبـح)4(، الفجـر)3(، الكون)2(األفق
                                                 

 .86ص  معاناة شاعر، الدبل،  ) 1(

، 65، 60، 50، 26، 20، 10؛ خواطر شاعر، ص41، 34، 27، 26، 21، 20، 18الدبل،  معاناة شاعر، ص )2(

  .42، 24، 8، 7؛ على ضفاف الخليج، ص 96، 93، 80

، 72، 70، 64، 50؛ خواطر شاعر، ص117، 81، 55 ،32، 29، 21، 20، 16، 15الدبل، معاناة شاعر، ص)3(

89. 

، 100، 93، 70، 56، 14؛ خواطر شاعر، ص 121، 113، 76، 56، 42، 41، 32 الدبل، معاناة شاعر، ص )4(

 .52، 33، 31، 24، 23، 21، 17، 16، 15، 13، 12، 8؛ على ضفاف الخليج، ص 102

؛ على ضفاف 93، 79، 71، 14، 12خواطر شاعر، ص ؛ 121، 77، 55، 45، 41الدبل، معاناة شاعر، ص ) 5(

 .27، 21الخليج، ص

 .16، 12، 11؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 90خواطر شاعر، ص الدبل، ؛ 79، 45الدبل، معاناة شاعر، ص ) 6(

؛ 103، 96، 73، 72، 71، 69؛ وخواطر شاعر، ص 114، 57، 41، 33، 15، 13معاناة شاعر، ص  الدبل، )7(

 .23، 9يج، ص وعلى ضفاف الخل

، 29، 18، 8؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 116، 109، 97، 78، 39، 35، 34، 15الدبل، معاناة شاعر، ص) 8(

50. 

؛ 106، 104، 94، 81، 79، 78، 76، 60، 46، 45، 27، 20، 19، 15، 14، 13الدبل، معاناة شاعر، ص ) 9(

؛ وعلى 100، 96، 83، 80، 73، 72 ، 71، 68، 61، 55، 40، 38، 37، 33، 25، 23، 12وخواطر شاعر، 
 .51، 47، 40، 24، 21، 17، 16، 14، 13، 12، 11، 9، 8، 7ضفاف الخليج، 
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، )8(، السحاب )7(، الكواكب )6(، السماء )5(، األرض )4(، الدنيا )3(، البدر )2(، القمر )1(الشفق

، )14(، التـــل)13(، البيـــد)12(، الـــصحراء)11(، الـــنجم)10(، الغيـــث)9(الغـــيم

، )21(، المــاء  )20(، النهــر  )19(، المطـر )18(،الطوفان)17(البحـر،)16(،الجبال)15(السفح

  )23(، الشطـآن)22(الوادي
                                                 

 .72، 71، 70 ص خواطر شاعر،الدبل، ) 1(

 .23؛ وعلى ضفاف الخليج، ص63، 61، 60ص  خواطر شاعر، الدبل، ؛ 76معاناة شاعر، صالدبل، ) 2(

 .81، 73، 72، 61، 50، 14؛ وخواطر شاعر، ص 116، 115، 15معاناة شاعر، ص الدبل ، ) 3(

؛ 89، 73، 60، 54، 50، 16؛ وخواطر شاعر، ص 117، 94، 88، 63، 47، 33، 32، 20معاناة شاعر، ص الدبل، ) 4(

 .46، 21وعلى ضفاف الخليج، ص

، 64، 51، 49، 45، 44، 41، 40، 38، 36، 32، 31، 25، 24، 21، 20، 18، 17، 15، 13معاناة شاعر، ص الدبل، )5(

؛ وعلى ضفاف الخليج، 96، 89، 94، 89، 86، 60، 59، 38، 35، 33، 26، 16؛ وخواطر شاعر، ص 121، 115

 .76، 69، 52، 51، 49، 45، 37، 34، 23، 21، 20، 18، 14، 9، 5ص 

 .61،89، 38، 26؛ وخواطر شاعر، ص 121، 116، 115، 47، 42، 17، 13معاناة شاعر، صالدبل،) 6(

 .49، 24 وعلى ضفاف الخليج، ص ،61، 22دبل، خواطر شاعر، صال) 7(

 .49، 32وعلى ضفاف الخليج، ص ؛78، 26، 22؛ وخواطر شاعر، ص 121، 65، 48، 42معاناة شاعر، ص الدبل، ) 8(

 .14؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 69، 61، 14؛ وخواطر شاعر، ص 41معاناة شاعر، ص الدبل، ) 9(

 .32، 25، 23، 5؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 81ص خواطر شاعر، الدبل، ) 10(

، 63، 60، 50، 37؛ وخواطر شاعر، ص 120، 119، 116، 115، 83، 81، 60، 20، 15معاناة شاعر، ص الدبل، ) 11(

 .69، 22، 17؛ وعلى ضفاف الخليج، ص102، 91، 73، 72

 .37، 32، 20، 13؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 51؛ وخواطر شاعر، ص 21معاناة شاعر، صالدبل، ) 12(

، 25، 21، 14، 8؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 100، 96، 60؛ وخواطر شاعر، ص 32، 24معاناة شاعر، ص  الدبل، )13(

27 ،28 ،37 ،40. 

 .120، 24معاناة شاعر، ص الدبل، ) 14(

 .22؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 120، 41، 27، 24معاناة شاعر، ص ) 15(

 .21، 13فاف الخليج، ص ؛ وعلى ض60خواطر شاعر، ص ) 16(

، 21، 7؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 100، 70، 61، 56، 40، 32، 20؛ وخواطر شاعر، ص 15معاناة شاعر، ص ) 17(

26 ،37 ،49 ،50 ،76. 

 .7؛ وعلى ضفاف الخليج، ص34؛ وخواطر شاعر، ص 31 معاناة شاعر، ص ) 18(

 .22وعلى ضفاف الخليج، ص ؛ 61، 59؛ وخواطر شاعر، ص 41معاناة شاعر، ص الدبل، )19(

 .35؛ وعلى ضفاف الخليج، 68؛ وخواطر شاعر، ص 83، 82، 79، 78، 76، 15معاناة شاعر، ص الدبل، )20(

 .37، 14؛ على ضفاف الخليج، ص98، 81، 70؛ وخواطر شاعر، ص58، 41الدبل، معاناة شاعر، ص ) 21(

 .81؛ وخواطر شاعر، ص 41، 27الدبل، معاناة شاعر، ص) 22(

 .49، 45، 39، 22، 7، 5الدبل، على ضفاف الخليج، ص ) 23(
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، )7(، الربيـع  )6(، الزهـر  )5(، الغـرس  )4(، الثمـار  )3(، الزراعـة  )2(، الروض )1(الحوض

  .)14(، الخيل )13(، األسد)12(، الوحوش)11(، الفرات)10(، الوجود)9(، النخل)8(الروابي

  

  :يلرحمعجم ألفاظ ال 2.1.7

، إذ لم يعان من غربة مكانية إال مـا   الشاعرهذا الحقل من الحقول التي تناولها    يعد  

كان في مرحلة حياته األولى عندما أنتقل من محافظة الحريق إلى مدينة الريـاض التـي                

ن هنـاك   أ كمـا    ،استقر فيها حتى هذا اليوم، وقد كان لرحالته العلمية دور في هذا المعجم            

 والتي تظهر مـن خـالل       ،الروحية التي يعاني منها تجاه المجتمع واألمة       من الغربة    اًنوع

  :عرض هذه األلفاظ

  ، )20(، السيـر)19(، الشـارع)18(، الطريـق)17(، الدرب)16(، الرحيـل)15(السفـر

                                                 
 .98؛ الدبل، وخواطر شاعر، ص 58، 42 الدبل، معاناة شاعر، ص )1(

، 85، 83، 80، 73، 66، 33، 15، 14؛ الدبل، خواطر شاعر، ص 122، 121، 103، 81، 55، 42، 35الدبل، معاناة شاعر،  ص ) 2(

 .49، 45، 39، 37، 35، 22، 5ص ؛ وعلى ضفاف الخليج، 103، 102، 100

 .47، 44، 11؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 80، 40؛ وخواطر شاعر، ص107، 32، 25، 18الدبل، معاناة شاعر، ص) 3(

 .35، 23؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 45؛ وخواطر شاعر، ص 49الدبل، معاناة شاعر، ص ) 4(

 .45، 28، 23، 21، 17؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 94، 86، 51؛ وخواطر شاعر، ص 65الدبل، معاناة شاعر، ص ) 5(

 .22؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 102، 81، 60؛ وخواطر شاعر، ص 81، 55الدبل، معاناة شاعر، ص ) 6(

 .38، 22؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 66؛ وخواطر شاعر، ص 87، 84، 47، 42، 41الدبل، معاناة شاعر، ص ) 7(

 .22، 17ضفاف الخليج، ص ؛ وعلى 102الدبل، خواطر شاعر، ص) 8(

 .35، 25، 22، 21، 7؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 98؛ وخواطر شاعر، ص 107، 44، 42الدبل، معاناة شاعر، ص ) 9(

 .78؛ وخواطر شاعر، ص 117، 21، 16الدبل، معاناة شاعر، ص ) 10(

 .64؛ وخواطر شاعر، ص 50، 38معاناة شاعر، ص   الدبل، )11(

 .14؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 70، ص الدبل، خواطر شاعر) 12(

 .47، 40، 27، 22، 9، 8؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 30، 27، 18معاناة شاعر، ص   الدبل، )) 13(

 .25، 14، 11، 9، 8الدبل، على ضفاف الخليج، ص ) ) 14(

 .34؛ وعلى ضفاف الخليج، ص30، 29الدبل، خواطر شاعر، ص  )15(

 .37، 7؛ وعلى ضفاف الخليج، ص73، 29؛ وخواطر شاعر، ص 48، 45الدبل، معاناة شاعر، ص  )16(

؛ وعلى 98، 97، 85، 71، 64، 43، 37؛ وخواطر شاعر، ص116، 115، 89، 51، 43، 35، 25معاناة شاعر، ص  الدبل، )17(

 .69، 53، 37، 34، 27، 21، 13، 8ضفاف الخليج، ص

 .91، 45، 43؛ وخواطر شاعر، ص 81، 20معاناة شاعر، ص  الدبل، )18(

 .43الدبل، خواطر شاعر، ص )19(

 .24، 12، 9، 8؛ وعلى ضفاف الخليج، ص 60؛ وخواطر شاعر، ص 116، 115، 35، 25، 22الدبل، معاناة شاعر، ص )20(
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، )7(،الـسفينة )6(، الغربـة  )5(، الغربـاء  )4(، الركـب  )3(، القوافـل  )2(، التجوال )1(المركب

  .)9(، الغريب)8(الزورق

وبهذا تظهر اإلحصائية الخاصة أللفاظ المعجم الفني عند الشاعر كما في الدواوين            

  .السابقة

التي سلكت في المعجم الفني عند الشاعر، فهي إحصائية   للناحية الثانية   أما بالنسبة   

وية، وذلك في جميع دواويـن      عامة في جميع معاجم الشاعر والمقارنة بينها بالنسبة المئ        

من ضمنها الدواوين الثالثة التي قمت فيها بإحصائية خاصة لأللفاظ، كما           التي  الشاعر،  

قـصائد  ) على ضـفاف الخلـيج    (و) ندب الجراح (و) عبير الوفاء (قد وجدت في ديوان     

متكررة في الدواوين السابقة لها بالنشر، ولم َأقُّم بإحصائية القصائد المتكررة، وسـأقوم             

 حيث قد بلغ تكرار ألفاظ المعجم       ،ارنة بينها بالنسب   ثم المق  ،ببيان إحصائية هذه المعاجم   

 كما بلغ معجم ألفاظ الكفر والشرك والجهـل         ،%)32(كلمة وبنسبة   ) 3464(اإلسالمي  

كلمـة وبنـسبة    ) 1955( ومعجم الشقاء    ،%)4(كلمة وبنسبة   ) 415(واألديان األخرى   

معجم السياسي   وبلغ ال  ،%)14(كلمة وبنسبة   ) 1528( ومعجم األمل والتفاؤل     ،%)18(

 ومعجـم   ،%)11(كلمة وبنـسبة    ) 1224( ومعجم المرأة    ،%)6(كلمة وبنسبة   ) 663(

  %).1(كلمة وبنسبة ) 164( ومعجم الرحيل ،%)14(كلمة وبنسبة ) 1455(الطبيعة 

                                                 
 .43 الدبل، خواطر شاعر،  ص) 1(

 .43 الدبل، خواطر شاعر،  ص) 2(

 .60 الدبل، خواطر شاعر،  ص) 3(

، 21، 16، 12، 9، 7؛ الدبل، وعلى ضفاف الخليج،  ص96، 63الدبل، خواطر شاعر،  ص؛ 27الدبل، معاناة شاعر، ص) 4(

23. 

 .72الدبل، خواطر شاعر،  ص) 5(

 .27، 7؛ الدبل،  وعلى ضفاف الخليج، ،ص98الدبل، خواطر شاعر،  ص) 6(

 .78الدبل، معاناة شاعر،  ص) 7(

 .83، 78الدبل، معاناة شاعر، ص) 8(

 .107، 99، 92،  صالدبل، معاناة شاعر) 9(
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فمن خالل اإلحصائية السابقة تظهر صورة المعجم الشعري عند الـشاعر بـشكل             

لغ ثلث المعجـم الفنـي عنـد         فب ،سبة مئوية  حيث بلغ المعجم اإلسالمي أعلى ن      ،واضح

  .الذي يندرج تحت مسمى عنوان دراستنا عند الشاعرالشاعر، 

لمعجم اإلسالمي، وذلك نـاتج عـن رؤيـة         فتأتي تالياً ل   ،أما بالنسبة أللفاظ الشقاء   

الشاعر تجاه الوطن اإلسالمي واألمة العربية، وما تعانيه من اضـطهادات وحـروب             

 بمعجم األمل والتفاؤل بالتضاد الذي يـوحي بالنـصر والرفعـة            مدمرة، وبذلك اقترن  

 وبـذلك   ، مئويـة  نسبتين ولكن معجم الشقاء غلب عليه ب      ،المعنوية، وقوة اإلرادة الدينية   

يظهر طغيان البؤس والتشاؤم عند الشاعر بسبب الواقع الذي تعانيه األمـة فـي هـذا                

  .العصر

 الجهل والكفر واألديان األخـرى      كما قد استخدم الشاعر المعجم السياسي ومعجم      

 وتوضيح األمر الواقع بهذه األلفاظ التي ربما تثير عند األمة            السابقة بسبب بيان الرؤية  

ـ ت ما زاللمعالجة األوضاع السياسية التي واقع الحياة وإيجاد من يعي هذا األثر   ة طاغي

لمعـاجم  بالنـسبة ل  %) 10(حيث لم يتجاوز هذين المعجمين مـا نـسبته        . على الوجود 

  .األخرى

 بحيـث   ، فيعد من أهم هذه المعاجم التي تناولها الشاعر        ،أما بالنسبة لمعجم الطبيعة   

 وأما  ، لكونه واقع الحياة التي يعيش بينها اإلنسان       ،ال يخلو معجم شاعر من هذا المعجم      

ر  القترانه بالوطن الذي يرمز به الشاع      ،معجم المرأة فقد احتل جزءاً كبيراً عند الشاعر       

  . غير مباشرة جديدةدون تجديد أو إبداع صورة فنيةن هذه األلفاظ القديمة، وذلك ع

وقد كشفت لنا دراسة النصوص الشعرية عند الدبل عن مـصادر مـادة المعجـم               

 كمـا   .الشعري، حيث ارتبط هذا المعجم بمعاناة الشاعر الدينية والسياسية واالجتماعية         

ما استقى ألفاظـه مـن المعجـم التـاريخي          يظهر عدم تطور األلفاظ عند الشاعر، وإن      

  .الموروث

 مدى تثبيت الصورة الشعرية للعالقة بين اللغة ومفرداتهـا          تؤكد لنا هذه المعاجم     

مبينةً بذلك حركة تفاعل بين العناصر المكونة لها وبـين          " وحي الطبيعة " وبين ما يسمى  
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رة مؤثرة للتعبيـر  أحاسيس ومشاعر الشاعر نفسه، وذلك بهدف إثارة المتلقي لخلق صو     

 التي رمز لها الشاعر سواء كان الترميز ألسباب سياسـية أو            ،عن األحاسيس الشعورية  

فكرية أو اجتماعية، فالرمز وسيلة قديمة حديثة انتهجها الشاعر الدبل كما مر ذلك خالل              

  .األمثال التي أدخلها شعره، غير متناسين أنه يحق للشاعر ما ال يحق لغيره

  

  الرمز 2.2

يعد الرمز من أبرز الظواهر الفنية في الشعر الحديث، حيث اسـتخدم للتعبيـر              

  .لداللة على إيحاءات فنيةلبشكل غير مباشر، 

 يظهر مفهوم الرمـز عنـد       ،ومن خالل المعاجم وكتب األدب والبالغة العربية      

 ، أو الـشفتين   ، أو بحركة عضو كالحاجب    ،تعبير إشاري، إما بصوت خفي    " العرب بأنه 

، له  )لفظة مفردة، جملة، مثل، حكاية    ( أو اليد، وقد يكون تعبيراً لفظياً        ، أو الفم  ،لعينأو ا 

جلي وخفي، ظاهر وباطن، والمعنى الباطن هو المقصود، ويتمكن القارئ مـن            : جانبان

  "كشفه من خالل وسائط أو إشارات، ومعرفة المرموز إليه تحتاج ذكاء وفطنة

، لى المعاجم والكتب األدبية والبالغيـة القديمـة       ومن خالل هذا المفهوم القائم ع     

  . ولكن ليس بمعناه الحديث،رمز قديماًلظهر معرفة العرب لت

واحد من المذاهب األدبية التي ظهـرت       "وفي العصر الحديث يظهر الرمز بأنه       

في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر، واندثر مـع بدايـة الثالثينـات مـن القـرن                  

  .)1("العشرين

عنده الرمز في شعره لكي يضفي عليه لوناً جمالياً، كما نلحظ           الدبل  استخدم  د  وق

كثرة استجالء الرموز التراثية التي غلبت على الجانب الرمزي، كما نلحظ قلة الرموز             

 الذي يلجأ إلى الـسهولة      ، الشاعر لكونه على مسار المنهج التقليدي القديم       عندالخاصة  

رة المبتغاة دون أي تعقيد أو غموض، وسنتناول عنـد           ومحاولة إيصال الفك   ،والوضوح

جميـع  إلـى   الدبل الدالالت الرمزية التي وردت في شعره، حيث تطرق فـي شـعره              
                                                 

 .24، صالدروبي، الرمز في مقامات السيوطي) 1(
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، ولعل ذلك ناتج عـن       فنجد شعره خالياً منه    ،الجوانب الرمزية، ما عدا الرمز األسطوري     

 ىبنية الخيالية التي ي   ، فربما ال يؤمن بالرؤ    نحن بصدد دراسته  تجاه الشاعر اإلسالمي الذي     

 مالمحـه من أهم   الذي  ،  تجاهاً تقليدياً أو التجاهه في أغلب شعره      عليها الرمز األسطوري،    

 أو  ،طالع الشاعر على المنهج األسطوري لالسـتفادة منـه         أو لعدم إ   ،الوضوح والمباشرة 

  .لطبيعة الموضوعات اإلسالمية في شعره

،  ورمـوز المكـان    ، رموز المـرأة   :وقد استخدم الشاعر الرموز الشخصية ومنها     

 رموز القادة واألبطال ورمـوز      : ومنها ،، وكذلك تعرض للرموز التاريخية    ورموز أخرى 

 ، والقبائـل  ، والبطـوالت، ورمـوز األعـالم      ، والمعارك ، ورموز األحداث  ،الشر والغدر 

دراً ، مما جعلها تشكل مص     والرموز األدبية  ،والمواقع، كما تعرض الستخدام الرموز الدينية     

  .دالالت التعبيرغنياً ل
  

  : الرموز الشخصية 2.2.1

ويستمدها " الرموز الخاصة التي ابتدعها الشاعر من ذاته         :الرموز الشخصية هي    

 وتختلف من شاعر آلخر الختالف التجربـة والمعانـاة          ،الشاعر من واقعه الذي يعيشه    

  .)1("التي يمر بها الشاعر

 أو  ،خاصة هو التعبير عن الحالة العاطفية      ال الرموزأن الهدف من    ومن الواضح     

  .)2( الذي صدر عنه السلوك، الذي نعتبره رمزاً لهذه الحالة،االنفعالية للفرد

 هو الذي يبدعه الشاعر، أو يتحول عنده بالتكرار في التجربـة            شخصيفالرمز ال   

 ،ل كما نرى ذلك في تكرار بعض الرموز الداللية عند الدب          )3(من صورة عامة إلى رمز    

  . في هذا الجانبسنتناولهاالتي 

                                                 
م، 2004 الشطناوي،لقمان رضوان خالد، الرمز في الشعر األردني المعاصر، رسالة ماجستير،غير منشوره ،جامعة مؤته،) 1(

 .149ص

مطابع الدستور )نماذج(ألردن المشهد الشعري في ا-السيرة الشعبية بالرمز–االسطورة - الجزائري،محمد، تخصيب النص،) 2(

 .117م ، ص2000التجارية ،عمان،
، 1 الكركي، خالد، الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث، دار الجيل، بيروت، مكتبة الرائد العلمية، عمان، ط) 3(

 .18م، ص1989/ هـ1409
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  : رموز المرأة-أ

رمز مرة للحب والعشق والعفة والعذريـة،       يحيث  بالرمز،  تناول الشاعر المرأة      

عـن األمـة    و،  وللمـرأة نفـسها   للزمن الماضي الحضاري لألمة،     وللجمال،  وأخرى  

 مثـل   ص بالرمز بعض األوطان العربية     والوطن اإلسالمي والعربي، وقد خ     اإلسالمية

وقد تكررت في شـعره     ). بغداد، ومكة المكرمة، والحجاز، ونجد، والرياض وغيرها      (

 عـن  وردت األسماء التي وأما فلسطين، ذكر بعض أسماء األماكن وأسماء األعالم مثل     

  ، )1(ليلى التي وردت أكثر من عشرين مرة ( فهي، في شعر الدبلالمرأة الرمز

  ودعـد  )9( وهند )8( وسلمى )7( وسعاد )6( وأسماء )5( وسعدى )4( وأميمة )3( ومليحة )2(ورباب

 عـن   اً الشاعر استخدم هذه األسماء رمـوز      ن إ ، إذ ) وغيرها )12( وغادتي )11( وأنوار )(

  .الدالالت السابقة

كل دالالت الرموز التي تندرج تحـت رمـوز         لوسنحاول عرض نموذج واحد       

ت دالالتها الرمزية، ومن أهم      تنوع إذ ؛ عند الشاعر  األثير هو الرمز    اسم ليلى والمرأة،  

                                                 
؛ وفي رحاب الوطن، 35، 26اعر، ص؛ ومعاناة ش72، 58، 46، 42، 39، 37ديوان خواطر شاعر، ص:  ينظر) 1(

؛ 94، 93؛ وندب الجراح، ص40، 25؛ وهجير الصحراء، 126، 106، 67؛ وإسالميات، ص78، 60، 47، 46ص

 .56وملحمة نور اإلسالم، ص

 .25؛ وهجير الصحراء، ص174؛ إسالميات، ص70، 69 صمعاناة شاعر،:  ينظر) 2(

 .119، 91؛ وإسالميات، ص47خواطر شاعر، ص:  ينظر) 3(

 .82؛ وندب الجراح، ص77؛ وفي رحاب الوطن، ص61؛ ومعاناة شاعر، ص46خواطر شاعر، ص:  ينظر) 4(

 .29؛ ومعاناة شاعر، ص72، 59خواطر شاعر، ص:  ينظر) 5(

 .74خواطر شاعر، ص:  ينظر) 6(

 .35معاناة شاعر، ص:  ينظر) 7(

 .125، 70، 45، 35إسالميات، ص:  ينظر) 8(

 .38ف الخليج، صعلى ضفا:  ينظر) 9(

 .38على ضفاف الخليج، ص:  ينظر) 10(

 .40هجير الصحراء، ص:  ينظر) 11(

؛ ندب 91، 32، 16؛ وفي رحاب الوطن، ص121، 35؛ ومعاناة شاعر، ص104، 103، 44خواطر شاعر، ص:  ينظر )12(

  .63؛ وملحمة نور اإلسالم، ص85الجراح، ص
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 ولعل ذلك واضح في قول      ،هذه الدالالت الرمزية الرمز عن الماضي الحضاري لألمة       

  :الشاعر

 ـ  وقُا الشَّ إذا م ـ  جَّ لَ ـ  د ِه ِب عاه  

قَوـ  بِ ياُل الخَ افَ طَ د مـ  تَ ن   ىادنَ

أجالقَْ اب  لـب ـ  إع   اءو د يراِض

مى الزَّ ضمبِ يِمِد القَ ن عـ  لَ ِده   ىيلَ

ـ دموع الو  ـ جيَّد ه ج ه ـ ا ح   ينِن
  

ـ     إلى حب  الـس ـ  االنتْ وِدج   اءِم

وراءــ الحِبجالنِّــِهرِيــغْ ي داء  

 إذا م ـ   فِ زَّا ع ي الحالـدَّ  ب واء  

َأوـــبعالَد قَ يـــربقَـــ ِلهاء  

ــى ب ــإل ٍتيــ ب ــنِب اْألاهنَ ي1(اء(  
  

، وذلك لوجود عبارات دالليـة      لماضي العريق ترمز ل  في هذه األبيات     "ليلى" فـ

الشوق، تنادى، وراء الحجب، الزمن القديم، أبعد، ال يقربه، دمـوع الوجـد،             (في قوله   

حب السجود، وبيـت    (كما تظهر داللتها على الحضارة اإلسالمية في عبارات         ) الحنين

 وتظهر نظـرة    ، عريق وحضارة رائعة   ، فتشير ليلى إلى كل ما هو ماضٍ       )بناه األنبياء 

  .اعر البهيجة إلى كل ما هو ماضويالش

 واتخاذ  ،عامةبرمز ليلى وأميمة والمليحة على المرأة       كما يظهر إطالق الشاعر     

  : وذلك في قوله،)2(" للفتاة المسلمة ليوصيها بالحجاباًرمز" ذلك 

ـ  رِ ننِيِمْؤ الم اِتهمَّ أُ نِم ةٌالَس  

ـ  اِرم الخِ اءفَ إض الييلَ   ةٌانَي ِص

الحسن ي ظُفَحالحِ ه جاب غَ ويره  

مـ  ال تَالً أميمةُ ه ـ مَّي غَِدزِي   انَ

مالً فَ هِتْأا تَ مرضِ  ينـ ي أَ  ال ي اًب  

ـ ِدِال بِ ِعبوي ر  فِ ِةيحِل للم ْلقُ   انَ
  

ـ ِب ِقر الـشَّ  اِتنَ ب يوِصتُ   الِماإلس  

  ياِم الـسَّ  يـفِ ِف الع بالح و ِرهلطُِّل

ــِم ــارا يمَّ ــِط مث ــةُيَّ   ....اِم اآلثَ

ـ  خَ ِريالسَِّب ـ غْ الطَّ فَلْ اِم الـسو  ِةم  

أخَو ِضرال ي اً وي ـ  ب ـ ع األَ يِن اِمم  

ـ ري بِ فُكْ تَ الَ ـ  واإلْ ِلضالفَ 3(اِمنع(  
  

                                                 
 .37الدبل، خواطر شاعر، ص  )1(

 .47، 46، 43واطر شاعر، صخالدبل،  )2(

حقوق الطبع محفوظة  الفكر والشكل في الشعر السعودي المعاصر،  مسعد عيد، العطوي،)3(

 .91 ، صهـ1427، 1للمؤلف، ط
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تشير إلى أن الـشاعر     التي  لصفات الحميدة األخرى    اً ل رمز) ليلى(فالشاعر اتخذ   

بفضل اهللا ونعمته، وذلـك     الكفر  عدم  لمسلمة و  للفتاة ا  بالنصحيختم   و .كان يحترم المرأة  

  في المرأة العربية   وفي الرمز عن الجمال والحسن    ) قل للمليحة ( بالمليحة في قوله     اًرمز

  :يقول الشاعر

لْا قَ يب ح سبـ  ك ـ  اله فَ   بالَّوى غَ

ـ  تْاه تَ ي الذِ نس الح كدَّ شَ مَأ   ِه ِب

كَ إن ان ـ  ح ـ  للج كبَّ ـ  اِلم   ا توله
  

ـ     ـ  و كاببولى شَ يِشالمب ـ  ي عاب  

ـ ى ع لَيلَ ـ اِتارى ج لَ ه ا وـ ر ب؟اب  

  )1(ابحباْأل و ُله األَ رص مِ ِضأرِبفَ
  

  الذي اتصفت به المـرأة العربيـة،       لجمال والحسن لفالشاعر يرمز بليلى ورباب     

  ).أم شدك الحسن الذي تاهت به ليلى، حبك للجمال(وذلك واضح في قوله 

  : الرموز المكانية-ب

 لهـذه الـدالالت،      بعضها  أول من استخدم   ويعد ،لدبل رموز خاصة  تظهر عند ا    

  : ومن ذلك قوله،)2( ورد عند الدبل أكثر من ثماني مراتإذ) بوابة البيد(وذلك مثل رمز 

  وَّبالِبةُاب ِدياِر دعَّي نُاِكز سـاه  اِجعز األمِمد نس ها النُّاِتادـِبج  

  قْصرِز الجِةيراِن بيها واِفرعاه  ى تَتَّحجاواَألِتز لى ِمعالشُّن 3(ِبه(  

  :وفي قوله

  وَّبالِبةُاب ِدياِن بيهاِتفَا وحَأ   ــاهشَو النَّبامى ونْجيِللْ الَّحذْ يرع4(ـه(  

 وعن المملكة العربيـة     ،عامةب حيث يرمز الشاعر عن الجزيرة العربية        ،فالرمز مكاني 

 ، يظهر من تفسير ذلك معنى البيد، وهي الـصحراء         الذية بهذا الرمز    خاصبالسعودية  

 شاسعة، وأضاف البوابة لكونهـا      وذلك دليل على كبر المساحة، وما تحويه من صحارٍ        

                                                 
 .25هجير الصحراء، صالدبل،  ) 1(
؛ وهجير الصحراء، 97، 57، 29؛ وفي رحاب الوطن، ص18هاتف الصحراء، صالدبل، :  ينظر) 2(

 .51ى ضفاف الخليج، ص؛ وعل51، 17، 8ص

 .19، 18هاتف الصحراء، صالدبل،  ) 3(

 .97في رحاب الوطن، صالدبل،  ) 4(
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 وأكثـر   ،المدخل األساسي لشبه الجزيرة العربية، وكونها األصل، فهي أكبـر مـساحة           

  .اإلسالمية وبها أهم المقدسات ،سكاناً

وقـد  ) البرصـان (الخاصة األخرى التي تعرض لها الشاعر رمز        ومن الرموز   

  : حيث يقولويرمز به للغرب، ،)1(تكرر ثالث مرات

  )2(اِدـرأفْ وٍعم جن ِمِرد الغَعاِئنَص  ةًمركْ ماِنصر البِد ين ِمرِظتَنْ تَالَ

  :وكما وردت في قوله

  الملِمسونى نُِحغَ قرابين الولْظُ  تْرِهِب–اً مِسرِم-ك ْأن اِلفعب ر3(اِنص(  

 يشمئز منـه    ،نوع من المرض  ) البرص(لكون ،لغربافالشاعر استخدم هذا الرمز عن      

 الشاعر عـن الغـرب      هالعربي، ويبتعد عن مجالسة الذي به هذا المرض، لذلك رمز ب          

  .والمرض الذي حل بقلوبهم من عداء للمسلمين وحقد وكره

  :خي الرمز التاري 2.2.2

  التراثية التي يستقي منها الشاعر رمـزه،        عد الرمز التاريخي من أهم المصادر     ي 

فاألحداث والشخـصيات التاريخيـة      "،فهي أبرز مصادر الرمز عند الشاعر المعاصر      

ليست مجرد ظواهر كونية عابرة تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي، فإن لها إلـى جانـب               

تي يختار الشاعر منها ما يوافق طبيعة األفكار والقضايا         ذلك داللتها الشمولية الباقية، ال    

والهموم التي يريد أن ينقلها إلى المتلقي، ومن ثم فقد انعكست طبيعة المرحلة التاريخية              

والحضارية التي عاشتها أمتنا في الحقبة األخيرة وإحباط الكثير من أحالمها وخيبة أملها 

                                                 
 .95، 87؛ وإسالميات، ص123 في رحاب الوطن، ص الدبل، : ينظر) 1(

 .95إسالميات، صالدبل،  ) 2(
 .123 الدبل، في رحاب الوطن، ص) 3(
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 وقد يكون االستدعاء التاريخي لرمز مفرد، وقد        ،)1("في الكثير مما كانت تأمل فيه الخير      

  .)2(يكون لجماعة، وقد يكون لمناخ حالة بكاملها

ـ              رمـوز القـادة     :يويندرج الرمز التاريخي عند الدبل تحت أربعة أنـواع ه

 ورموز األحداث والمعـارك والبطـوالت، ورمـوز         ،واألبطال، ورموز الشر والغدر   

 دالالت   هائل من  احد من هذه األنواع يندرج تحته كم      وكل و . األعالم والقبائل والمواقع  

  .ها مع ذكر نماذج على بعضها وسنتعرض لبيان أهمالرموز،

  : رموز القادة واألبطال-أ

 لكـونهم أحـدثوا سياسـة       ،يعد قادة الفتوحات اإلسالمية أهم الرموز التاريخية        

تج عن الشجاعة والصبر    عسكرية تُعد الخطط األولى في القيادة العسكرية، وهذا كله نا         

، -صلى اهللا عليـه وسـلم     -والقيادة العظمى التي ورثوها من القائد األعظم رسول اهللا          

خالد بن الوليد، وسعد بن أبي وقاص، والقعقاع بن عمرو التميمـي، والمثنـى،              (م  همنو

، وكانـت   - صلى اهللا عليـه وسـلم      -فهؤالء القادة صحابة رسول اهللا    ) وجعفر الطيار 

  .إلسالمية الكبرى على أيديهمالفتوحات ا

حادثة المـرأة    "ما قام به رداً على    ل وذلك   ، لتلبية النداء   به  فقد رمز  أما المعتصم   

العربية المسلمة التي أسرها الروم على تخوم الدولة العباسية ، وأهم مـا يقـارن بـه                 

 ممـا   ،دالوضع القديم والوضع الحديث هو أن النداء القديم استثار الحمية في نفس القائ            

أدى إلى الرد العنيف على تحرش الروم، بينما لم يستثر صراخ النساء في فلسطين حالياً 

أي رد فعل حقيقي يعيد الحق إلى نصابه، هذا هو األساس فـي فهـم اسـتدعاء هـذه                   

  .)3("الشخصية التراثية في مضامين الشعر

                                                 
الشعر العربي المعاصر، الشركة العامة ، استدعاء الشخصيات التراثية في ، علي عشريزايد) 1(

 .152- 151م، ص1978، 1للنشر والتوزيع واإلعالم، طرابلس، ط

 .147 صكركي، الرموز التراثية العربية، ال) 2(

رة الثقافة، ا، المضامين التراثية في الشعر األردني المعاصر، منشورات وز، يوسف أبو صبيح) 3(

 .113- 112م، ص1990، 1عمان، األردن، ط
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 :وذلك ما نراه واضح في قول الشاعر  

تُفْقَو ب ين ي دي ـ ِرذْ ع ـ  ٍةيَّ   ت عرفَ

  ةًملَظْ م ِرعلشّ لِ تْكَا شَ افَ ي ِحو س نِم

ــ ِدحــثَي ــلْ قَسَّها م اً الَبي ــلِّع   هلُ
  

ـ اَأل و ِضر العِ ِراِفوِب   ـ  و ِقالَخْ   ِميالِق

ِهوالظَّ ي لوِبلْقَ لِ م ِمِه الـشَّ  ِقاِش الع  

  )1(ِمتـصِ عمِل ٍعر شَ ي العفيفات فِ  إالَّ
  

صم عن طلب النداء وتلبيته على الفور لحادثـة فلـسطين، وذلـك             معتالفيظهر رمز     

 وفي هذه الرمـوز إثـارة للهمـم والعـزائم ألبنـاء      ،بربطها بواقع المعتصم وفتحه عمورية    

  . بإعالن الجهاد وتحرير فلسطين منهم يبعث هذا الواقع المؤلماً لعل أحد،المسلمين

رد القدس بعد استيالء الـصليبيين      استحيث  ،   لفتح القدس  اًأما صالح الدين فكان رمز      

، فيستخدم الشاعر هذا العلم رمزاً لهذا الفتح لما أصاب القدس في            اًعليها أكثر من تسعين عام    

الوقت الحالي من استيالء اليهود عليه، وكان هدف الشاعر من ذلك تذكير األمة بهـذا اليـوم                 

    :اً، كما نرى في قول الشاعرريب متمنياً عودة هذا الفتح ق، الذي تم فيه هذا الفتح،العظيم

ملِ ن بِ ي ِفسي الِح ص يِن الد ي لُِقصه  

ـ  يدِعتُ للم ـ  ِدِجس ـ دى قَ ص األقْ تَاسه  

 ٍقفُــى ُألَــ عتْرَّا ذَ مــر أكبــاُهللا
  

ـ  ِن ب نوغيره مِ    ـ  الِمي اإلس   اِءثَع شَ

ويلْي الظُّ ِمتَرفِ م ي اِفطَ أع ه ـ ي اِءج  

ـ  لَ كردَأ و سمشَ ـ  ٌلي   )2(يـداءِ ل ب  ك
  

 وظفه الشاعر فـي شـعره   )عمار بن ياسر(وهناك رموز تاريخية مختلفة فمثالً    

، وكذلك سلمان الفارسي الذي يرمز إلى الدين اإلسالمي األصيل          )3(رمزاً للبطل الصابر  

   .)4(الذي ال يفرق بين عربي وال أعجمي

 الـذي يرمـز للكـرم       "لطائيحاتم ا " الشاعر   وظفهاومن الرموز التاريخية التي       

فقد جمع حاتم إلى جوارها صفات إنسانية عميقة الداللة علـى تجـاوزه             "وحسن الخلق   

                                                 
 .25، 24إسالميات، صالدبل،  ) 1(

 .96خواطر شاعر، صالدبل،  ) 2(

 .29هاتف الصحراء، صالدبل،  ) 3(
 .86إسالميات، صالدبل،  ) 4(
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 وقـد  )1(" حتى زكاه رسول اهللا من خالل ما سمعه من ابنته سفانة وابنه عـدي            ،لعصره

حفظه –رمز به الشاعر حيث يقول في مدح صاحب السمو األمير أحمد بن عبدالعزيز              

  :-اهللا

  اتَحمالي وي قَ خاطر ِفمِدصي   وعال أحميـِدِش األريب نَدي  

  ِمذاع ِر كَِهيِت ِصنالسَّيم جااي    مِرعباٍت علِّ كُنم نَعجِدى 2(ِدي(  

صفات حاتم على األمير أحمد بن عبدالعزيز، وقد تكرر هذا الرمز عنـد        فالشاعر يسبغ   

شاعر يظهر مقارنة شخصيات من العصر الحاضر       ، فال )3(الشاعر أكثر من أربع مرات    

من التشبيهات التقليدية التي استهلكت لكثـرة مـا         ما  بشخصيات تراثية اشتهرت بصفة     

  .تداولها الشعراء

  : رموز األحداث والمعارك والبطوالت-ب

 بـصدق الوفـاء     اًالتي تُعد رمـز   ) بيعة الرضوان  ( حادثة ومن أهم هذه الرموز     

  :لك ما نراه في قول الشاعر وذ،والوالء والبيعة

  ـماِلو العيكتْاح رنا ِمه ِبيضِفتَ  مـاِركَ موِكلُا شيخ الم يكِدهعِل  

  ماِئظَ العكلْ ِتواِنض الرِةعي بنِمو  ةٌعي بِةيرِز الجضرا َأهودوت ِب  

  )4(ماِح ركِبعشَي ِباِن الحب اَألتَنَْأفَ  ــانَبلو قُكتْعايد بـٍه فَـةُليفَخَ  

فالشاعر يرمز بصدق البيعة والوالء لبيعة الرضوان، وذلك عنـد البيعـة مـن قبـل                

–المواطنين والشعب السعودي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبـدالعزيز            

                                                 
، التراث والمعارضة عند أحمد شوقي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ، عبداهللالتطاوي) 1(

 .19م، ص1996القاهرة، 

 .37 في رحاب الوطن، صالدبل، ) 2(

، 4عبير الوفاء، صالدبل، ؛ 39هجير الصحراء، صالدبل، ؛ 13إسالميات، صالدبل، :  ينظر) 3(

48. 

 .4عبير الوفاء، صالدبل،  ) 4(
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وفي ذلك داللة على ثقافة الشاعر اإلسالمية، إذ اسـتطاع أن يـذكر             -حفظه اهللا ورعاه  

  .عض األحداث في التاريخ اإلسالمي ليسقطها على الواقع الراهنب

، )1()حادثة الفيل والقرامطة  (كما قد ظهرت أهم رموز الحوادث عند الشاعر مثل            

وذلك لالستفادة مـن وقـائع       لغدر واالعتداء على الكعبة المشرفة،    فالشاعر يرمز بها ل   

ئـة جهيمـان    ن قبل ف  م المكي م   الحر التاريخ لمعالجة أوضاع راهنة في االعتداء على      

نا عنه في موضوع األماكن     الضالة وما ادعاه في الحرم الشريف، والذي سبق وأن تحدث         

 وحطـين   ،)2( كما قد ظهرت أهم رموز المعارك والبطوالت مثل معركة بـدر           .المقدسة

 حيث تعتبر أهم المعارك التي ،التي ترمز للغزو ونصر اإلسالم، )3( وعمورية،والقادسية

  .سع اإلسالم بهاتو

  : رموز األعالم والقبائل والمواقع-ج

 حيث ترمز القبائل إلى الشجاعة التي تعـد مـن           ،نرى عند الشاعر هذه الرموز      

 كما ترمز إلى العروبة، وهذا ما نراه في ذكر الشاعر لقحطان ومضر            ،)4(أصول العرب 

  :، وذلك ما نراه في قول الشاعر)5(ونزار وعبس وذبيان

  )6( مضر أوانطَح قَن ِماِد الضَِّةمَّي ِقِف  ايقَ إذا التْانونْ ِصعرالشَّ وفُيالسَّ  

عاصـمة البـابليين،    "وهي  ) بابل( الشاعر   ذكرهاأما أهم المواقع التاريخية التي        

  .)7("أصحاب الحضارة الزراعية المتقدمة

                                                 
 .95خواطر شاعر، صالدبل،  ) 1(

 .74إسالميات، صالدبل،  ) 2(

 .124في رحاب الوطن، صالدبل،  ) 3(

 .63خواطر شاعر، صالدبل،  ) 4(

ندب الدبل، ؛ 72، 19في رحاب الوطن، صالدبل، ؛ 90خواطر شاعر، صالدبل، :  ينظر) 5(

 .42هجير الصحراء، صالدبل، ؛ 89الجراح، ص

 .19في رحاب الوطن، صالدبل،  ) 6(

 .133م، ص1995 سامح ، شعر عبدالوهاب البياتي والتراث، وزارة الثقافة، عمان، ،الرواشدة) 7(
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  بها  رمز وقد ،وترمز عند الشاعر إلى القدم والحضارة التي أحاطت بها  

  .)1( مدينة الرياضإلىالشاعر 

، كمـا   )2(فترمز ألصول المواقع العربية التاريخية    ) ، وسلمى الدخول، وأجأ (أما    

  :ترمز ألصول العرب التي ترمز للكرم ، وذلك ما ورد عند الشاعر في قوله

  يِدِع بٍده عن ِمالَل اإلجثُعبتَ    اهرو ذُــدب تَ إذْاُلتَخِْي" وأجا"  

  وِدنُ البالمع َأِدج الماِمنَي سِف     ـاهتْقَانَ عم كَةٌمَّى ِقلم سدوطَ  

  ويِنِحفْلى السَّعج ودـِماِت حثا ِفاَأل    يي بثاِر َآِضعالج وِدد  

  )3(وِده العيقَاِثو ميرِو تَةًصَِّق    ـهـنْ ِميخُاِر التَّرطَّ سم كَمركَ  

  : وكما قال

  )4("ارثَم "يعِب الرَّلُّضخْمو" ىملْسو"  اهوِده عمدِيي قَِكحا يهزم ر"أجأ"  

، تلك المواقـع التـي      على األصالة العربية  اللذين يدالن   فالشاعر يتناول هذين الموقعين     

 مشهورة للكرم والصفات العربية األصيلة، وأهم هذه األعالم حاتم والـذي سـبق              كانت

  .وأن تحدثنا عنه
  

  : الرموز الدينية 2.2.3

ـ             عكس يتناول الشاعر الرموز الدينية، وذلك بدالالت خاصة استخدمها الشاعر ل

أصول هذه الدالالت الدينية عند أصحابها، وذلـك مـن خـالل نظـرة الـشاعر      بذلك  

التي ترفض جميع الديانات األخرى في الواقع مع االحترام للكتب الـسماوية          ،  اإلسالمية

  .وأهل الكتاب

                                                 
 .130في رحاب الوطن، صالدبل،  ) 1(

 .38 إسالميات، صبل، الد) 2(

 .98إسالميات، صالدبل،  ) 3(

 .39هجير الصحراء، صالدبل،  ) 4(
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التي تبرز من خالل عرض نماذج تدل علـى ذلـك،           ،  كما تظهر الناحية السلبية     

 للغرب الذي يرمز للجهل      رمزاً ، لكن الشاعر استخدمه   ة المسيحي رمزفالصليب مثالً هو    

  :والظلم والحقد والكره لإلسالم، كما نرى في قول الشاعر

ـَ     ِبلي الصَّنكْ ريِضِضي الحى ِفوهلَ    ـــاينَ ِف أكبر اُهللامتُـفْتَ هول

  ـِبيِح غير النَّوِبري الح ِفمهما لَ    ــوم قَوساقُ نَهتَولّى ِفي التيـ  

  تَوراهةًلَّ أِذمح ـِ    ...واــانُ كَثُي   ي الصليــِبذكرنهم بيومهم ف

  ـِبــيِع النَِّتوص ِبتَفْجا أرملَّكُ    ــومس جكتْعوَّ رقُرها الشَّيَأ  

  ـِبيخِر التَّةُبصـ عر أولو الشَّمه     ألنــــاسرهظْ مكنَّرَّغُ يالَ  

  )1(ِبيلِب الَّيِفِصى الحلَ عاٍفغير خَ    اًيرِطاً خَرَّ ِسوِردي الصوا ِفمتَكَ  

  .)2(وقد تكرر ذلك أكثر من خمس مرات

 ، وهو صـنم عبدتـه      إلى الجهل والضالل واإللحاد    )3()بهبل(وقد رمز الشاعر      

 ،وهذه الرموز استخدمها الشاعر لبيان سلبياتها واتجاهاتها الرمزية       . قريش قبل اإلسالم  

  . الواقع اإلسالميلىالتي تنعكس ع
    

  : الرموز األدبية 2.2.4

تُعد شخصيات الشعراء من بين الشخصيات األدبية األلصق بنفـوس الـشعراء            

الشعرية ومارست التعبير عنها، وكانت هـي       ووجدانهم، ألنها هي التي عانت التجربة       

ضمير عصرها وصوته، األمر الذي أكسبها قدرة خاصة على التعبيـر عـن تجربـة               

  .)4(الشاعر في كل عصر

                                                 
 .127 إسالميات، صالدبل، ) 1(

خواطر شاعر، الدبل،؛ 123في رحاب الوطن، صالدبل، ؛ 138صإسالميات، الدبل، :  ينظر) 2(

 .47على ضفاف الخليج، صالدبل،؛ 36، 32ص

 .57 إسالميات، صالدبل، ) 3(

 .173صراثية، شري، استدعاء الشخصيات الت ع) 4(
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 موحية  اًوقد نجح الشعراء في استحضار الشخصيات واألحداث باعتبارها رموز        

ن الحديثـة، وقـد     تغنيهم عن اللجوء إلى المباشرة والتقريرية في التعبير عن المضامي         

 اإلشـارات   تالرموز األدبية العربيـة، لـذلك كثـر       بعض  الشاعر المعاصر   استدعى  

والرموز إلى أحداث وشخصيات تنتخب لشدة تميزها من بين أشـباهها فـي العـصر               

 )1(، إضافة إلى بعض الرموز األدبية األجنبية      أو العصور المختلفة  الجاهلي أو اإلسالمي    

 التي تناولها الشاعر من خالل شعره، ومن أهم الرموز األدبية        والمحلية التي تعرض لها     

، وقيس بـن الملـوح، وابـن         بن مالك  امرؤ القيس، وحسان بن ثابت، وكعب     ( الشاعر

لعبون، وخليل مطران، وجبران خليل، والسنوسي، والبهكلي، والنعمي، ونزار قبـاني،           

  ).وزرياب، وهيجو

عر واألدب كونه حامل لواء الشعراء، أما  يرمز عند الدبل إلى الش)2(فامرؤ القيس

حيث تقوم أشعارهم على روح ديني       ،فألنهما من شعراء الرسول   حسان بن ثابت وكعب     

  :إسالمي، كما نرى في قول الشاعر

  ي تَرســِميــِعِف الرَِّبد اَألةَيــتْا ِفيــ

تَّح ـ  نَى ب ـ  ر رآنى القُ ـ  أَ نكْ يِتالَص  

ــ سَّحم انــع ــكَاه ونَ عــ فَب يضه  

ــِكلَ ــب وحو رهنَّـ ــرحـ   ةٍِالَ أصـ
  

ـ  اكُطَخُِل   م ـ  كُ ذْم ـ  تُنْ ع ـ اً أَ ود   ارضخْ

وأَ يثُِدح حمـ  فِ د ـ  ِهِي ـ بي أَ ِرع ِش حار  

ــ َأالَ ــيِهِقتَس ــدَّن ِم ــيِلِخ ال م دَّصار  

ـ   إن اِدلضَِّل ـ  فَّ ج ـ أقْ و يدِص القَ   )3(ارفَ
  

 ،إلسالمي في الشعر العربي الفـصيح     فالشاعر يرمز بحسان وكعب إلى االتجاه ا      

 رموز اللغة العربية والشعراء اإلسالميين، وقد تكرر هذا الرمز          من أهم فهؤالء األعالم   

                                                 
 .148 صاثية في الشعر األردني المعاصر، أبو صبيح، المضامين التر) 1(

 .54عبير الوفاء، صالدبل،  ينظر ) 2(

 .60عبير  الوفاء، صالدبل، ) 3(
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نـه شـاعر    أفالشاعر أوضح هنا موقفه من الشعراء السابقين         .)1(أكثر من أربع مرات   

  ).ترسمي لخطاكم( :، مثل قوله يقتفي آثار من سبقوه،مقلد

  .)2(  بالحب العذريقيس بن الملوحالشاعر لرمز كما 

 وذلك ليرمز بهـم     ، إلى عدد من الشعراء    وكذلك،  )3(لشعرباالبن لعبون   رمز   و

  : كما نرى في قوله،إلى الشعر

ـ  ج وُلقُتَ يزان ـ  و اإلبداع ظُنْ يـ م اه..  

ـ  وِسنُى السَّ نَّغَ ـ  إب ني ِم   ..مـاً غَ نَ ِهداِع

ـ   فِ انيزِج ـ  ِراِطي خَ   مـةٌ حلْ م يِخاِر التَّ

ي هـ كَا ب ـ  ِل ـ نِّي غَ اِفوي القَ ـ غَا نَ نَ اًم..  

ي اِدا صح ـ اً و ـ  اِفوالقَ ـ ِفاِزع م ني ِم اه  
  

ـ  ِبحي الصَّ  فِ ْل ه كديواً ر دقِْع   سَّ ح؟ان  

ــتَ ــ بأََتْاه صــِهاِئد ــنَا و فيفَ جران  

اِعا شَ يى الـشِّ  نَّ غَ اِد الضَّ رـ  ع ج رازان  

فِ وقُفُي  ي الحـ  ِنس ا غَ  م نَّـاه ـ  م   رانطَ

ــلَ حني ــذِّه بالنُّه ــع ــج ويِم بر4(ان(  
  

 جيزان، أما خليل مطران،     ية في لشعرا من األصوات بهكلي والنعمي   فالسنوسي و 

  .وجبران خليل فيرمزان إلى شعراء المهجر المشهورين

 ، كما قد رمز   )5(وقد تعرض الشاعر إلى زرياب ورمز به إلى الغناء والموسيقى         

 وفي ذلك يرمز الشاعر إلى الصياغة المتبعة مـن          ،)6(بهيجو إلى كُتاب الرواية العربية    

  . وكأنه يقابلها بالرفض،قبل زرياب وهيجو

  

                                                 
على الدبل،؛ 47، 27هجير الصحراء، صالدبل،؛ 122في رحاب الوطن، صالدبل،  ينظر ) 1(

 .24، صضفاف الخليج

 .89معاناة شاعر، صالدبل،  ) 2(

 .50على ضفاف الخليج، صالدبل، ) 3(

 .72، 71، 70في رحاب الوطن، صالدبل،  ) 4(

 .26هجير الصحراء، صالدبل،  ) 5(

 .26هجير الصحراء، صالدبل، ) 6(
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ه يستقي غالبية الرموز مـن التـراث        ناجدو لرمز شعر الدبل،      تناولنا فمن خالل   

 وذلـك فـي     ت كثيـرة  ها توحي بدالال   ولكن في غالبيت   اً،أجنبي عربياً أم     أكان القديم سواء ،

التي يظهر فـي غالبيتهـا      ،  ما عدا الرموز الشخصية    ،موز التاريخية واألدبية والدينية   رال

انعـدام توظيـف    ، كما نلحظ    )بوابة البيد، والبرصان   (ما عدا كونها مستوحاة من التراث     

الذي سبق وأن قمنا بتعليل ذلك في مقدمة هذه الدراسـة، كمـا   ، الشاعر للرمز األسطوري  

حظنا خلو شعر الدبل من الرمز الشعبي، وقد يكون اتخاذ الشاعر الهـدف مـن الـشعر            ال

قائمة على الجـد فـي اللغـة        الوهي الظاهرة اإلسالمية     ،يصال فكرة إلى المتلقي   إلوسيلة  

حيث كانت مليئة بشعره، وربما قد يكون خلو        ) بلغة الضاد (العربية الفصحى، التي يصفها     

 في شعره، وهذا    ما يتطلب إدخاله   حيث لم يكن     ،ياً بدون قصد  شعره من الرمز الشعبي عفو    

  .ال يقلل من شاعرية الدبل
  

  :التناص  2.3

يعد التناص من الموضوعات التي لها جذور في الدراسات النقدية القديمة، ونجد            

االنتحال، والغـصب، واإلغـارة، والمرافـدة       ( ذلك في السرقات وما يندرج تحتها من      

 من المعارضات الشعرية، والتضمين واالقتباس وغيرها مـن         اًتمد، ونجده مس  )وغيرها

  .اآلليات القديمة التي تتعلق بالتناص في العصر الحديث

وقد تناول النقاد القدامى هذه اآلليات بالمفاهيم الواضحة، لكـنهم فـي التطبيـق              

ستهم المعاصر، وبهذا سيطرت هذه المفاهيم على ممار) التناص( العملي استعملوا مفاهيم  

  .)1(النقدية، وهي أقرب إلى مفهوم التناص المعاصر

كما قد توصل نقاد العرب إلى معرفة ظاهرة التنـاص التـي تتعلـق بالثقافـة                

بمفهومها الواسع، وهي تدخل في صلب نظريات التناص المعاصر، فالتنـاص يكـون             

  .)2(  وتحقيق قدر من الغرابة،وسيلة فنية يتوصل بها المبدع في إعالء شعرية نصه
                                                 

نشر والتوزيع، عمان األردن، ، دار مجدالوي لل)نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(  المناصرة، عز الدين، علم التناص المقارن) 1(

 .222م، ص2006/هـ1427، 1ط

م، 1999 الشمايلة، معتصم، التناص في النقد العربي الحديث، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، ) 2(

 .17،18ص
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   ؟ه روادمن أشهرو ؟ومتى ظهرمفهوم التناص؟ ما : نتساءلومن هنا 

فقد شارك عدد من النقاد في تأصيل مفهوم التناص، وتفاوتت آراؤهم، حيث تعـددت              

 ولكن جميع هذه المحاوالت تدور حول هذا المفهوم ،          التسميات لمصطلح التناص عند النقاد،      

اً بين نقاد العرب، وقد جاءت المصطلحات األخـرى         حيث يعد التناص أكثر استعماالً وشيوع     

  .)1(لمجرد البحث عن التمايز

من نص أدبي مـا     أن يتض "وكل هذه المصطلحات تندرج تحت مفهوم واحد هو         

دغم فيـه   حيث تندمج هذه النصوص واألفكار مع النص األصلي وتُ        نصوصاً أو أفكاراً،    

   .)2("الً متكاماً واحداً جديداًليشكل نص

أهم وظائف التناص في الشعر حفظه جزءاً ال بأس بـه مـن النـصوص               ومن  

المرجعية، ويحول دون زوالها من الذاكرة، كما أن التناص يحقق للنص الوليد الوظيفة             

الجمالية بحيث يصبح النص المرجعي رديفاً جمالياً للنص الحاضر وجزءاً من تـشكل             

  .)4(ى عوالم التجديد والمعاصرةوبذلك يجعله سلماً يرتقي به حتى يصل إل، )3(معناه

 هذا  ةوقد شاع مصطلح التناص منذ أواسط الستينيات من القرن العشرين، ورائد          

م فـي   1966البلغارية التي تحمل الجنسية الفرنسية عام       ) ايستيف كر جوليا(المصطلح هي 

  .)5(مقاالتها عن السيميائية والتناص

وأرفـي، ولورانـت،     (  مثـل  ،كما قد تعرض لتعريف التناص باحثون كثيرون      

فتاح من جميع هذه التعاريف  بأن التنـاص         ممحمد  مد   وقد است  )6()وغيرهم.. فاتيريور

                                                 
 .177 صالمناصرة، علم التناص المقارن، ) 1(

 .9م، ص1995/هـ1415، 1تاني، أربد، األردن، طالزعبي،أحمد، التناص نظرياً وتطبيقياً، مكتبة الك) 2(

جامعة البتراء الخاصة ،عمادة - الجبر، خالد، تحوالت التناص في شعر محمود درويش،تراائي سورة يوسف نموذجاً) 3(

 .25، 24البحث العلمي ،األردن، ص

سالة ماجستير، جامعة مؤتة، ، ر)م1991 -1967(المجالي، طارق، الهم القومي في القصيدة األردنية المعاصرة من ) 4(

 .263م، ص1995الكرك، 

 .138؛ وينظر المناصرة، علم التناص المقارن، ، ص9الزعبي، التناص نظرياً وتطبيقياً، ، ص) 5(
، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، )ستراتيجية التناصا( اح، محمد، تحليل الخطاب الشعريفتم ) 6(

 .120م، ص1985، 1العربي، الدار البيضاء، المغرب، طلبنان، الناشر المركز الثقافي 
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نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة، فالتناص شيء        ) الدخول في عالقة  (تعالق  " :هو

 ألنه ال فكاك لإلنسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياتهما، ومن           ،ال مناص منه  

  .")1(شخصي أي من ذاكرتهتاريخه ال

 -هو أن يقوم الشاعر بتوظيف نـص مـا        /فيظهر من خالل ما سبق بأن التناص      

  راث، في  والمستمد من الت- تاريخياً أم دينياً أم أدبياً أم شعبياً أم أسطورياً    اًنصكان  سواء

ره في النص بورود بعض العبارات الدالة علـى         يتحوب نصه الشعري أو النثري، وذلك    

  .وإن اختلف المعنىذلك ؛ 
  

  : التناصأشكال 2.3.1

 ، والتـاريخي  ، واألدبـي  ، الـديني  : هي ، الشاعر من التناص أربعة أنواع     تناول

 كما رأينا ذلك    ،، ونلحظ خلو الشعر عنده من التناص األسطوري       )الشعبي (يوالفلكلور

  .سابقاً 

     ويظهر اعتماد الشاعر على التناص الملـشاعر  ر وهو أخذ نص سابق يقوم ا      وَّح

  .ضنا ألنواع التناصاتعراس وسنقوم بتوضيح ذلك من خالل ،بتحويره

 :التناص الديني 2.3.1.1

التناص الديني هو تداخل نصوص دينية مختارة عن طريق االقتباس أو التضمين            

 مـع الـنص     - أو األخبار الدينية   ، أو الخطب  ، أو الحديث الشريف   ،من القرآن الكريم  

  .)2(لنصوص مع السياق، وتؤدي غرضاً فكرياً أو فنياًاألصلي، بحيث تنسجم هذه ا

  :ويظهر اعتماد الشاعر في التناص من القرآن الكريم، والسنة النبوية

 : هـي  محـورين، يظهر اعتماد الشاعر في القرآن الكـريم علـى          : القرآن الكريم   - أ

الماإلشارة إلى النص القرآني المضمن لدى الشاعر بذكر شطر بيت أو بيت            و ،روَّح

  .شعر قبله

                                                 
 .123، 121، ص)ستراتيجية التناصا( اح، محمد، تحليل الخطاب الشعريفتم) 1(
 .32 الزعبي، التناص، ص) 2(
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  :روحالتناص القرآني الُم

 آية من القرآن أو جـزء       ركِْذ: ر على أمرين، األول   وَّحعتمد الشاعر التناص الم   ا

 الذي   نفسه  المعنى عن لكنها ال تخرج     ، وتضمينها كلمة أو عبارة من عند الشاعر       ،منها

  : وذلك ما نراه في قوله،تتضمنه اآلية

  ؟ـِدِيِشالنَّو ِبله تَفَيكَ  ـمـ إثِْلو القَضعب: تَلْقُ

  )1(يِدِص القَي ِف إالِّبح   الـاةَي حفِْرع َأملَ: تُلْقُ

يا َأيها الَِّذين آمنُوا اجتَِنبوا كَِثيراً من الظَّن ِإنَّ بعـض    {: فقد تناصت مع قوله تعالى    

      غْتَب بَّعلَا يوا وسَّسلَا تَجو ِإثْم تـاً    الظَّنيَأِخيـِه م ـمْأكَُل لَحَأن ي كُمدَأح ِحبضاً َأيعكُم بض

رَِّحيم تَوَّاب ِإنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّهو وهتُم2(}فَكَِره(.  

 ،ور هذه اآلية في الشطر األول من البيت األول مع اخـتالف المعنـى             فالشاعر ح   

 الحقيقة، وهذا ما نصت عليه اآلية لتجنب        ن الظن توهم لمعرفة   إ حيث   ،فالقول ليس كالظن  

، لكن الشاعر استخدم هذا المعنى في القول الواضح من شخص، ويطبق ذلـك               التوهم اهذ

 حيث يلهو بالنشيد الغزلي، وهذا هو القول الذي تناص به مع اآليـة، فـيعكس                ،على نفسه 

د بعدم تأييده مع    الذي أشا  يعرف الحب إال في القصيد فقط،        بالقول على شخصيته بكونه ال    

  .كونه القائل

  :ومن ذلك ما قاله في القصاص  

  كُلَوي الِق ِفماِص خَصيح رِفالَقَ    اٍةي ابِه ذُتَي ِكه3(ِلالَو الج(  

 ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ ياْ ُأوِلـي اَأللْبـاِب لَعلَّكُـم          {: فالشطر األول يتناص مع قوله تعالى     

وفـي ذلـك     ،والتي تعتبر من معنى اآلية الكريمة     ) خير(فالشاعر أضاف كلمة    . )4(}تَتَّقُون 

  .بيان لفضل القصاص وحكمه

                                                 
 .110معاناة شاعر، صالدبل،  ) 1(

 .12  سورة الحجرات، آية ) 2(
 .53 الدبل، ملحمة نور اإلسالم، ص) 3(

 .179آية  سورة البقرة، ) 4(
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  :ومن هذا التناص ما قاله الشاعر  

  وال تلحق المعوفَرنَّ مذَ َأالَاً وى  وحسبالقَ أنَّك ِفَلو يكِم ج1(ُلي(  

الَِّذين ينِفقُون َأموالَهم ِفي سـِبيِل      {: فقد تناص الشطر األول من البيت مع قوله تعالى        

             ـمالَ هو ِهملَـيفٌ عالَ خَـوو ِهمبر ِعند مهرَأج مالَ َأذًى لَّهنّاً وا َأنفَقُواُ مم ونتِْبعاللِّه ثُمَّ الَ ي

نُونزح2(.}ي(.  

بر اإلنفاق مـن     حيث يعت  ، بنفس المعنى   جاءت  ولكنها ،ور بعض األلفاظ  فالشاعر ح   

  . وتوضيحها واآليات القرآنية تكون بحكمها أشمل وأدق لبيان مثل هذه األمور،المعروف

اشتمال البيت أو األبيات على المعنى الذي تتضمنه اآلية دون ذكرهـا أو جـزء               : ثانياً

       منها، وقد ورد هذا النوع من التناص المحويتضح ذلـك مـن      ر القرآني بشكل كبير   و ،

  :هفي قولكما نماذج، خالل عرض 

وذَ الَع رـ  فَ الـصَّ  ةَو ـ  يا ِف   اٍءد ِن

وــلُه ــي مَّ ــأوا إل ــنّ   يرِذي نَ

ويَّلَع ـ  غُالَ الب ـ  عِ ن ِم ـ  ر دنْ يب  

ـ  أُ ري خَ تمنْكُ ـ ِرخْ أُ ٍةمَّ ـ  لِ تْج   ـلنَّ

تُ إن ـ  لُّو ـ  فَوسوا فَ ـ خَ بِ ىتَْؤ ي   ٍقلْ
  

ـ  يَأ   ـ ر ح اسها النَّ ما األَ وـ الَز ام  

بيـ  كَ ن ـ  يفّ ظامـا ض العِ ا نـب   م  

وــلَعــِهياله ــدالَى أحلــوا سام  

ـ الَ الظَّ اِةي الح ن مِ حوم تَ ـاِس ام  

ـ  ه ِعرالشَّ بِ نعوفَر ي مكُريغَ 3(اام(  
  

:  وذلك في قوله تعالى    ،هـذه األبيـات تتناص مـع عدد من اآليات في معناها        

}نُواْ ِإنَّمآم ا الَِّذينها َأيطَاِن يِل الشَّيمع نم سِرج الَماَألزو اباَألنصو ِسريالْمو را الْخَم  

  ونتُفِْلح لَّكُملَع وهتَِنب{: وفي قوله تعالى  . )4(}فَاج    ِبينالْم قُْل ِإنِّي َأنَا النَِّذير{:  وقوله )5("}و ِإن

ِبينم {: وفي قوله. )6(}َأنَا ِإلَّا نَِذير"ِبينم نَِذير ا َأنَا لَكُمِإنَّم ا النَّاسها َأيوفي قوله. )7(}قُْل ي :
                                                 

 .67 الدبل، عبير الوفاء، ص) 1(

 .262سورة البقرة آية  )2(

 .56، 55 الدبل، إسالميات، ص) 3(

 .90 سورة المائدة، آية ) 4(

 .89 سورة الحجر، آية ) 5(

 .115 سورة الشعراء، آية ) 6(

 .49 سورة الحج، آية ) 7(
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}           ِبـينلَاغُ الْموِلنَا الْبسلَى را عفَِإنَّم تُملَّيوَل فَِإن تَووا الرَّسَأِطيعو وا اللَّهَأِطيعوقولـه  )1(}و  :

}    ِبينالَغُ الْمنَا ِإالَّ الْبلَيا عم{: وقوله )2(}و"     ِبينالَغُ الْمالْب كلَيا عاْ فَِإنَّملَّووقولـه  )3(}فَِإن تَو  :

وَأِطيعواْ اللّه وَأِطيعواْ الرَّسوَل واحذَرواْ فَِإن تَولَّيتُم فَاعلَمواْ َأنَّما علَى رسـوِلنَا الْـبالَغُ              {

ِبينأُ  {:  وفي قوله تعالى   )4(}الْم رخَي كُنتُم       نـوتَنْهوِف ورعِبالْم ونرتْ ِللنَّاِس تَْأممٍَّة ُأخِْرج

              مهَأكْثَرو ْؤِمنُونالْم منْهم مراً لَّهخَي ُل الِْكتَاِب لَكَانَأه نآم لَوِباللِّه و تُْؤِمنُوننكَِر وِن الْمع

اً، وفي هذه اآلية كان تناص الشاعر تقليدي)5(}الْفَاِسقُون.  

 كما هو واضح فيما سبق، وبهذا  ، استمد الشاعر هذه المعاني من القرآن الكريم       إذ  

محمد صـلى   (التناص تبرز الداللة الدينية التي استقاها الشاعر من القرآن لبيان رسالة            

 اً، من اهللا ونـذير    بيانه المحرمات من األزالم والرجس، وكونه رسوالً      و )اهللا عليه وسلم  

 ومن عصى فعليهـا، ثـم       ، فمن آمن وصدق فلنفسه    ،بالغ بهذه الرسالة  وليس عليه إال ال   

 بيان حالة األمة اإلسالمية لكونها خير أمة أخرجت للنـاس ألمرهـا             إلىينتقل الشاعر   

 حديث الشاعر عن الرسـول وبدايـة        منبالمعروف ونهيها عن المنكر، وبهذا المنطلق       

  :اعرالرسالة والحديث عن األمة اإلسالمية يظهر قول الش

اوصدبِ ع ـ   ا يأمرنك اهللاُ  م   ه أن لَ

ْأومر ِش عتَيردنَ األَ كـ  ين ي واقُِبتَس  

ـ  طُ يهمِن غ ن مِ ذْخُ هـ نْ ألَ اًر   مِهِسفُ
  

ـ ة تَ مع نِ ِهِقلْي خَ ِف   ـ  تْمَّ   ِمع الـنِّ  ن ِم

ـ رفْغُ و ايضإلى رِ  ـ  الَ و ياِن   ِمِس تَ

ـ  وزح ي اِةكَ الزَّ نِم ـ غْ م لَّوا كُ   )6(ِمِنتَ
  

                                                 
 .12غابن، آية ت سورة ال) 1(

 .17 سورة يس، آية ) 2(

 .82ة النحل، آية  سور) 3(

 .92 سورة المائدة، آية ) 4(

 .110 سورة آل عمران، آية ) 5(

 .27، 26إسالميات، صالدبل،  ) 6(
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 )1(}اصدع ِبما تُْؤمر وَأعـِرض عـِن الْمـشِْرِكين        {: فهذه األبيات تتناص مع قوله تعالى     

  تُطَهرهمخُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً{:  وقوله تعالى  )2(}وَأنِذر عِشيرتَك الَْأقْرِبين  {: وقوله تعالى 

  .)3( } صالَتَك سكَن لَّهم واللّه سِميع عِليم وتُزكِّيِهم ِبها وصلِّ علَيِهم ِإنَّ

 حتى انتقل   ،فالشاعر يبين بهذا التناص األوامر لرسول اهللا من المولى عز وجل            

 وهذه األحكام المستقاة من الدين اإلسالمي اعتمد        ، وكونها تطهر المال   ،إلى بيان الزكاة  

  :لتناص ما قاله الشاعر في حقوق الجار ومن هذا ا،عليها الشاعر لبيان هذه الرسالة

  قُج ارربى أوح نوالَ ميكدي ىع  اً أونُبِبج اِحصنِْب الجِب ينُود  

  لُّثةٌ كُالَِء ثَالَُؤههـمــــا ج  ع لَِزر يزهالم ةُ تَبَّح4(ـوفُص(  

واْ ِبِه شَيئاً وِبالْواِلديِن ِإحـساناً      واعبدواْ اللّه والَ تُشِْركُ   {:  مع قوله تعالى   فقد تناص 

وِبِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن والْجاِر ِذي الْقُربى والْجاِر الْجنُِب والصَّاِحِب ِبالجنِب           

  .)5(}االً فَخُوراًوابِن السَِّبيِل وما ملَكَتْ َأيمانُكُم ِإنَّ اللّه الَ يِحب من كَان مخْتَ

 الذي يقـوم بتبيـين هـذه        ، االتجاه الديني  يولم يقتصر الشاعر على التناص ذ       

 الداللة الموحية للسخرية والتهكم بأعداء الـدين        يالرسالة، وإنما قام بالتناص القرآني ذ     

   :ين واألمة اإلسالمية، كما في قول الشاعراإلسالمي، وقام بتوظيفها الشاعر لخدمة الد

  مِلن الَيٍلِص َأٍركِْف ِبي كَ يــدرثَغُ    هم اءنه جاَألر طَوانتَاغْ ورا؟ـب!  

  )6(ـــابلَ جـنماً ِلبها تَلَ ومكُاً لًبَّتَ    مهتُاعض ِباًرَّ جلبوا ِسنموا ِلولُقُ  

  .)7(}تَبَّتْ يدا َأِبي لَهٍب وتَبَّ{:  مع قوله تعالىحيث تناص

                                                 
 .94، آية الحجر سورة ) 1(

 .214 سورة الشعراء، آية ) 2(

 .103 سورة التوبة، آية ) 3(

 .60ملحمة نور اإلسالم، صالدبل،  ) 4(

 .36 سورة النساء، آية ) 5(

 .77هجير الصحراء، ص، الدبل ) 6(

 .1 سورة المسد، آية ) 7(
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التي تودي بلغـة القـرآن       ذلك شدة بيان رفض الشاعر لهذه اللغة الدخيلة          وفي  

  .الكريم خطراً مباشراً

التناص القرآني الذي سبق بإشارة إلى النص المتضمن لدى الشاعر بذكر بيت أو             : ثانياً

  :شطر قبله، وذلك ما نراه في قول الشاعر

الفُا ِبذَِإواِنقَري قَفُِته قُ    الَوِذنَْأ فَمرا وصدَأ ِبعالصَِّرم 1(اِبو(  

صـلى  -  وفي ذلك بيان لرسالة الرسول     ،)2(}قُم فََأنِذر   {: فالتناص مع قوله تعالى   

وهـذه   ، وقد أشار الشاعر بهذا التناص في الشطر األول من البيـت،            -اهللا عليه وسلم  

 ولكن لتأكيـد    ،أمثلة على أن الشاعر ال يحاول أن يستفيد من النصوص القرآنية جمالياَ           

 ويندرج  . واقتربت من النثر المدعم بالبراهين     ، لذلك ابتعدت قصائده عن الشعر     ،أفكاره

  :تحت هذا النوع ما قاله الشاعر

  صدتْرظُ ِعِظفْلَ ِبةٌ آينَّـ    ـ هو واهجرنَّوهو ِراض3(اِمتَي الِخوا ِفب(    

الالَِّتي تَخَـافُون نُـشُوزهنَّ     و{  :فاآلية التي تناصت مع قول الشاعر قوله تعالى       

فَِعظُوهنَّ واهجروهنَّ ِفي الْمضاِجِع واضِربوهنَّ فَِإن َأطَعنَكُم فَالَ تَبغُواْ علَيِهنَّ سـِبيالً ِإنَّ             

  .)4(} اللّه كَان عِلياً كَِبيراً

ى سير الرسالة    وهذه الطريقة تكون عل    ،وفي هذا التناص بيان لحكم نشوز المرأة        

  .التي يريد إيصالها الشاعر من خالل شعره

  : وبيان ذلك كما في قول الشاعر،كما ورد التناص عن الصدقة    

  سالتَّةَور ا فَُؤ اقِرةَوبــوِققُحتْلَصَّفَ    ...يها وســـاِلفَنْ اَألِةور  

  ...اِلولــزَِّل هيرِص ميمِعنَو    ....ــاعتَ موه فَاِلالمال تظنوا ِب  

  

                                                 
 .73إسالميات، صالدبل،  ) 1(

 .2 سورة المدثر، آية ) 2(

 .56اإلسالم، ص الدبل، ملحمة نور ) 3(

 .34 سورة النساء، آية ) 4(
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  )1(؟ياِلو قارون والكنوز الغَنيَأ    ..."ىوس مِمو قَن ِمان كَونار قَإنَّ"  

ِإنَّ قَارون كَان ِمن قَوِم موسى فَبغَى علَيِهم وآتَينَاه ِمن          {:  مع قوله تعالى   فالتناص

 ُأوِلي الْقُوَِّة ِإذْ قَاَل لَه قَومه لَا تَفْرح ِإنَّ اللَّه لَا يِحـب     الْكُنُوِز ما ِإنَّ مفَاِتحه لَتَنُوء ِبالْعصبةِ     

2(} الْفَِرِحين(.  

 يبين فـضل     إذ ، ألن مهمته وعظية ال شعرية     ،فتبدو وظيفة التناص لتدعيم آرائه      

 وفي هذا حث على الصدقة    ، ويضرب مثالً لقصة قارون الذي يملك كنوز الدنيا        ،الصدقة

  .يل اهللافي سب

  :ونالحظ وروده بحديث واحد في قوله أما النوع اآلخر من التناص الحديث النبوي - ب

  ِلذَوـةٌمَّـا ُأ أنَّـكي عِرشَ    ــــةٌيَِّبرتُيعهالَا اإلستَم سِه ِبموكْ حـاًم  

  )3(غتاله السهد والحمىيعرى جسد     إذا ما اشتكى عضو تداعى لسقمه  

  .ظف فيه الحديث من أجل الحث على التعاون والتآخي و،فهذا تناص تقليدي

  : في قولهكذلكو

  ذَكَوسِلا المِفم ٍنأـــلِّ شَي كُون    جـسو ِباِحد غَـدياِقِر افتـــر  

  تَيداعلَى إن تُِحم س طْـهيــىقَب    ماالنْــِزالِق اِتـآلفَـالً ِلِئو4(و(  

:  حيث يقـول   -صلى اهللا عليه وسلم   - حديث رسول اهللا     فهذه األبيات السابقة تتناص مع    

إذا اشتكى منـه عـضو،      . مثل الجسد كمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم،       "

  .)5("تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

                                                 
 .73ندب الجراح، صالدبل،  ) 1(

 .76 سورة القصص، آية ) 2(

 .43هاتف الصحراء، صالدبل،  ) 3(

 .50ة نور اإلسالم، صمملحالدبل،  ) 4(

، صحيح مسلم، )هـ261 - 206( الحسين ن الحجاج القشيري النيسابوري، أبوالنيسابوري، مسلم ب) 5(

، 2 بيروت، لبنان، طث العربيمحمد فؤاد عبدالباقي، الجزء الرابع، دار إحياء الترا: تحقيق

 .2000 -1999م، ص1972
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فالتناص مع الحديث الشريف جاء لربط األمة العربية واإلسالمية بالوحدة، حيث             

 عليه الوحدة اإلسالمية، فقد ربط الشاعر أبياته بهذا         ىبنتُلذي  كان هذا الحديث األساس ا    

الحديث لكونه الداعم األول في الوحدة الكبرى، حيث يعبر عن واقع الـدين اإلسـالمي            

  .الصحيح

  

  :التناص األدبي 2.3.1.2

التناص األدبي هو تداخل نصوص أدبية مختارة قديمة وحديثة، شعرا أو نثراً مـع              

 تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر اإلمكان علـى الفكـرة التـي             النص األصلي بحيث  

  .)1(يطرحها الشاعر أو الحالة التي يجسدها ويقدمها في شعره

كبير، حيث يدل على ثقافة الشاعر      نصيب  فقد حظي التناص األدبي في شعر الدبل ب       

الواسعة التي وظفها من خالل شعره، وكان للموروث األدبي نصيب كبير في شـعره،              

ر، كمـا اشـتمل التنـاص       وحد استخدم الشاعر من خالل التناص األدبي التناص الم        وق

  . واألمثال القديمة، وحكم العرب،األدبي عنده على النصوص الشعرية

  :ومن األمثلة على ذلك

  :النصوص الشعرية -1

  لم يحظ التناص األدبي المحأهم ما قاله الشاعر، ود الدبلر بشكل كبير عنو:  

   يدِنامها طول الزَّيم رتْداوا عم    اهعاِن م واُهللاةٌيم رتْدد سولَ  

  )2(د والمـدديالتوح ونمميثاقها الي    ـاهددَّ سيِقوِفالتَّ ِبكبَّ رنَِّكلَ  

  :فقد تناص مع قول أبي تمام في فتح عمورية

  رى ِبمبرجها فَ اُهللاك دَّهماه    لَوور ى ِبمغَك يلَ اِهللار 3(ِبِصتُ م(  

                                                 
 .42ص الزعبي، التناص، ) 1(
 .51ر الصحراء، صهجيالدبل،  ) 2(
، 1إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط:  تمام، شرح ديوان أبي تمام، تحقيق أبو) 3(

 .28م، ص1981حزيران 
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حور الشاعر هذا البيت الذي يتحدث فيه عن فتح عمورية ونـصر اهللا القائـد خليفـة                 

المسلمين المعتصم بفضل منه سبحانه، حيث قد تناص هذا البيت مع مـا أشـار إليـه                 

 الرياض، فلوال اهللا والتوفيق لم يـتم        -طيب اهللا ثراه  -الشاعر من فتح الملك عبدالعزيز      

  .لفتحهذا ا

  :ومن التناص المحور ما قاله الشاعر  

  والقَُؤِرام قَِسي ى ِفتَ َأدِتي احغَ  اٍلييرم ِلٍلو صنَِّهدِت اهمـاام  

  اامهى وألوى وو النَّفَّخَتَاسفَ  ىـرخْى ألُِنَّثَ وةًاجى حض قَدقَ  

  قَعِي النّرَأب دلْا ِلبـــذَعىار  ذا الكَهحبي الِكقُِرتَس ر1(ـاام(  

    :فهذه األبيات تناصت مع معلقة امرئ القيس حيث يقول

ـ  اةَدي غَ نَِّأكَ الب ـ  ِني ي وـ  م   وا تحمل

بِ اًوفَقُو ه ا صِبح ـ ي ع ـ  م يَّلَ   مهيِط

ويوم ـ  ع ـ لْ لِ تُرقَ ذَعار ـ يَِّطى م   يِت

وي ا عجاً مِ بلِّ حِ نه ـ ا ب عد ر ـ ِلح اه  

ـ  ّلظَفَ ذَ العـ  ار ى يِمتَرلَ بِ ينـ ِمح اه  
  

ـ  اِترمى س دلَ   الح ـ  ي ـ نْاقف ح  ن   ِلظَ

ــقُي ــه تَ الَونولُ ــأ كِل سىتَ وــج   ِلمَّ

ـ جا ع يفَ ـ  ب ـ ِلح ر ناً ِم ه تَا المـ ح ِلم  

ــو يا عــج ــاً ِلب ازِرلجــتَ الم ِلذِّب  

شَوـ  كَ ٍمح اِبدَّه  الـد ِسقْم ـ فَ الم   )2(ِلتَّ
  

الشاعر أورد هذه األبيات التي حور فيها من معلقة امرئ القيس، حيث استخدم             ف

هذا التناص لبيان قمة الحب والعشق الذي استوحاه الدبل من أهم هـذا الفعـل الـذي                 

 وسـعياً وراء فـرحهن   ،استخدمه امرؤ القيس من تضحية بعقر ناقته إكراماً للعـذارى       

  .وسرورهن دون النظر لعاقبة ما يحصل له

  :ومن هذا التناص ما قاله الدبل  

  وٍبكْرس رليُلالَّى وم رٍخ سولَدِم  هالشَّن ِقري حدِش نَوهَأ التَّيد3(ِبه(  

                                                 
 . 53، 52الدبل، إسالميات، ص ) 1(

، 1سكندراني ونهاد رزوق، دار الكتاب العربي، بيروت، طمحمد اإل: القيس، ديوانه، شرح امرؤ ) 2(

 .20، 19، 17م، ص2002/ـه1423

 .24على ضفاف الخليج، صالدبل،  ) 3(
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  : مع قول امرئ القيس في قولهفقد تناص

  لَوكٍَلي مِجوالب َأِرح خَرى سولَده  نَْأ ِبليَّعاِعواله ِلوِمم يِلتَب1(ي(  

ن الـشرق   ولكن الليل عند الدبل يتأهب م     ) وليل مرخ سدوله  (ص يظهر في    فالتنا

يـل امـرئ    لمهاجمة األدب العربي واألمة اإلسالمية، أما       وركبه الذي سرى بالظالم ل    

 ئ ولكن ما تناص به الدبل مع امر       ،القيس فقد أرخى سدوله بالهموم التي سيطرت عليه       

  .الشاعرة الهموم التي سيطرت على القيس يجتمع في كثر

  

  :واألمثالحكم ال -2

إدخاله لبعض الحكم واألمثال في أبياته الشعرية، ومن ذلـك          من التناص األدبي      

  :قوله

  )2( وحكم ربك أقوم"ُيسطى عليه  سطا"حسب العدالة في تعقب من   

وفي هذه الحكمة بيان لموقـف      " )3( سطا يسطى عليه  "فقد تناص قول الشاعر مع حكمة       

ت، لكـن القـادة      حيث السطو على المحرمات والممتلكـا      ، والوطن اإلرهاب من الدين  

  .ن عليهم بالحق والطاعة والوالء والشجاعة والقوةوالشعب والوطن ساطو

  :ومن هذا التناص ما قاله الشاعر  

  هونلَ عيفَلِّكُ ِلك ٍلضٍداِس ح    "النِّوعالكُةُم بى لَرا َأهعد4("اء(  

حكم العرب، وقد استخدمه الشاعر لبيان مـا وصـل إليـه الـدين              فالشطر الثاني من    

اإلسالمي واألمة العربية من تقدم في العلم، وما وصل إليه التعليم من شرف رفيع فـي                

  .كامل البالد العربية

  

                                                 
 .31صه،  القيس، ديوان امرؤ) 1(

 .13ندب الجراح، صالدبل،  ) 2(

 .  الشاعر نفسه ) 3(

 .102إسالميات، صالدبل، ) 4(
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قول صدر له مثيل بني على حادثة، وقد تعدد التنـاص باألمثـال              :فهي األمثال   أما-3

  :لك ما قالهالقديمة عن الدبل، ومن أهم ذ

  )1("ايهاِر بسو القَِطع َأِسوئ القَاِرا بي"  ةًلَاِئ قَالِح اإلصدا يهتْدهَّعتَ  

  .)2("أعط القوس باريها"مثال فالشطر الثاني تناص مع 

 وما بها من أهـل العلـم        ،وبهذا أراد الشاعر توضيح مكانة منطقة سدير العلمية         

  .نطقةوالمعرفة الذين يتولون مهام الم

  :ومن هذا التناص ما قاله الشاعر  

  )3(ةْار اإلشَيِهِفكْ تَر الحعبطَو    ذٍّ فَلِّ كُةَوع دادشَ اإلركلَ  

  .)4("الحر يكفيه اإلشارة"وهذا البيت فيه تناص مع المثل المشهور 

  :ومن هذه األمثال ما قاله الشاعر  

  منيِقِف ريإلى س اِمهنَ المالَ    ا؟ايلُِّف يإالَّدِي الح دِد الح5(يد(  

  .)6("ال يفل الحديد إال الحديد"فالشطر الثاني تناص مع المثل المشهور 

- رحمـه اهللا     -وقد استخدمه الشاعر للداللة على قوة الممدوح الملك عبدالعزيز          

  .حين فتح الرياض

                                                 
 .45هجير الصحراء، صالدبل،  ) 1(

، )هـ518(ني، أبي الفضل المتوفى  أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداالميداني،) 2(

 .19، ص2محمد محي الدين عبدالحميد، دار الفكر، ج: مجمع األمثال، تحقيق

 .37هاتف الصحراء، صالدبل،  ) 3(

 .230، ص1ج الميداني، مجمع األمثال، ) 4(

 .86في رحاب الوطن، صالدبل،  ) 5(

 .230، ص1ج الميداني، مجمع األمثال، ) 6(



 121

 :التناص التاريخي  2.3.1.3

 الجديـد ية مختارة ومنتقاة مع النص      التناص التاريخي هو تداخل نصوص تاريخ     

  .)1(لتؤدي غرضاً فكرياً أو فنياً

ولم يشكل التناص التاريخي في شعر الدبل سوى إشارات قليلة يتحدث فيها عن               

إذ ، وبعض مقوالتهم في المواقف التاريخية،       -صلى اهللا عليه وسلم   -صحابة رسول اهللا    

أهم هؤالء  من  ولعل   ، رؤيا معاصرة   لم يوظفها في   ،يتحدث عن مناسبات إسالمية سابقة    

  : حيث يقول،أبو بكر الصديق

  جِلاء لصي َأ ِفيِقدِهاِبقَع    صلَوجانالم ِدج ...اِسري الدِمع  

  ِسقْمالَّ َأاِهللااً ِبميـِدتَفْ ي    ردعم تَرد ....ـــِمظَالنَّا ِبثَع  

  )2(ــِمممثار الِه... ِري الخَُلِئوم    ـا هاِليي أذْا يثرب ِفإذَفَ  

حلف ليقتلن في المـشركين كـل       " بكر حيث قد     يتتناص هذه األبيات مع قسم أب     

 فالشاعر يـذكر موقـف      ،)3("قتلة، وليقتلن في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة         

الصديق من المرتدين، وما أصاب المسلمين من جهد وبالء، وما كان عليه أبو بكر من               

 وعزيمة، كما قد تعرض الشاعر لمقولة أبي بكر المـشهورة فـي خطابـه لألمـة                 قوة

  : وذلك في قوله،اإلسالمية وما حل بها

  ْلهيكُ ِفدَّ جمأبو قَ ِبٍركْ بَأ   ؟ِهِتلَوو عيكُ ِفادِبم عٍمزٍقاِد صع م4(؟ر(.  

امة بن زيد    في تنفيذ جيش أس    -رضي اهللا عنه  –فالشاعر تعرض لمقولة أبي بكر      

 ولو أن الطير    -صلى اهللا عليه وسلم   -واهللا ال أحلُّ عقدة عقدها رسول اهللا        : "حيث يقول 

                                                 
 .25 صاص،  الزعبي، التن) 1(

 .33، 32إسالميات، صالدبل،  ) 2(

 .179 صلصالبي، أمير المؤمنين أبي بكر،  ا) 3(

 .63خواطر شاعر، صالدبل،  ) 4(
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 ولو أن الكالب جـرت بأرجـل أمهـات المـؤمنين            ،تخطفنا والسباع من حول المدينة    

  .)1("ألجهزن جيش أسامة

ي حسم بـه الـصديق فـي        ذفالشاعر أشار لهذه المقولة لشدة وقعها التاريخي ال         

اسـترجع  ق وقت على المسلمين، وبذلك دليل على عزيمة الصديق وقوتـه، وقـد              أضي

 لهذا البطل الذي تزعم اإلسالم في أضـيق وقـت بعـد             المواقف التاريخية الشاعر هذه   

الثبات على الحق وعلى المبـدأ وإن       رسول اهللا، وكان هدف الشاعر من هذا التوظيف         

  .كان فيه الهالك

  : حيث يقول،له الشاعر عن عمر بن الخطابومن التناص التاريخي ما قا  

  ِموالفَن لْ قَوِقاراِب نَــبـض  شَعاينْ الدا ِبيٍلقْعفْ مــِمع  

  ِملَ السَّتَح تَدَّتَامفَ.... ةًمونَ  ــهنَفْ جتْخَر َأتَقْ وطْرفَ يملَ  

  )2(لم يخف من صولة المنتقم  واضعاً جنباً على عفر الثرى  
 اً حينما وجد عمر بن الخطاب نائم      ،األبيات تناص مع مقولة رسول قيصر الروم      فهذه  

وفـي هـذا     " ، فأمنـت، فنمـت    عدلتحكمت، ف : " حيث قال  ،على الرمال تحت شجرة وحده    

التوظيف دليل على عدل عمر بن الخطاب حيث كان القدوة في العدل لمن بعده مـن أوليـاء                  

  :قال الشاعر عن ذلك كما قد ، الذين تمسكوا بنهجه،المسلمين

  يوالفَاَل قَم لَ... وقُارالِعوِمخُي تُِف  اةً شَنَّ َأو كُشْ تَاِقراِلغَو المي  

  )3(ــاِلثَِتام وٍقابسي تَخصبها ِف  ــاهيإلَ يعيدِ ي كَُلدى العشَملَ  

ـ  ،فالشاعر ينقل مقولة عمر بن الخطاب التي تدل على شدة عدله وخوفه من اهللا              ث  حي

لو ماتت شاة على شاطئ الفرات ضائعة لظننت أن اهللا عز وجل سائلي عنهـا               : "يقول

  .)4("يوم القيامة
                                                 

 عقيالن، أحمد فرح، أبطال ومواقف، دار المعراج الدولية للنشر، السعودية، دار ابن حزم، بيروت، ) 1(

 .32م، ص1997/هـ1418، 2ط

 .33 الدبل، إسالميات، ص) 2(

 .68 الدبل، ندب الجراح، ص) 3(
 .40 صن الجوزية، سيرة عمر بن الخطاب،  اب) 4(
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فالشاعر حاول أن يعيد كتابة التاريخ اإلسالمي نظماً، إذ يتحدث عن التاريخ دون    

تقديم رؤية حديثة لما سبق، لذلك جاءت تناصاته مع التاريخ تذكرية وعظية ال جماليـة               

  .شعرية

  

   التناص الفلكلوري الشعبي 2.3.1.4

تعددت مظاهر التناص من ديني وأدبي وتاريخي، ولعـل التنـاص الفلكلـوري             

الشعبي من أهم هذه األنواع، حيث اعتمد عليه الشاعر من خالل رؤية جديدة خاصـة               

 من الشعر الشعبي النبطي العامي الذي ربما ال يتصف إال بـه،             ةمستمدبالشاعر نفسه   

 على الشاعر   هسا انعك ،قاطعالدليل  على تأييده للشعر النبطي العامي، وال      وفي ذلك دليل  

 ذي كـان دلـيالً     ال ، للموروث الشعبي العامي   اًمن خالل شعره، وربما أراد بذلك حفظ      

–، ولعل أهم حدث تعرض له الشاعر فتح الملك عبـدالعزيز             على حفظ التراث   اَقاطع

) فجر الريـاض  ( بعنوان    له صيدةهـ حيث تحدث في ق    1319 الرياض عام    -رحمه اهللا 

والـده  ستئذان الملك عبـدالعزيز  العن دخول الملك عبدالعزيز الرياض، وفيها تعرض   

، وما كان ينشد شـاعرهم       نفراً  الستين  عددهم الرياض، وصحبه الذين لم يتجاوز    بغزو  

  : فيقول الدبل في ذلك،)هيت(حين أضاعوا مورد ماء 

ـ  اءالم و اِبكَ الر ُلي لَ اَلطَ   زر ن

هتَي ي  ا مِروـ  أَ اًد ـ  لَّض م داه  

ِشنْمد اً هتْفَلَخْ أَ تَيـ  ك اله اِدوي  

ِذعتْرانيم تَ اللحن والت   و  بىر  

ِهِذه فْ صةُح ـ  الر ـ  تَ اِضي تْدَّب  
  

ــوالم   ــالرات ِبتاه ِم تَاِلجــد   ي

ـ  يِلِل الـدَّ  اِتوطُخُ بَّ هِم الع يـد  

ِسوو    ى هيت استحال الـورود  

رجعا فِ ه ـ ي الم ـ  م اِتزِرغْ   ددِي

  )1(؟ودجقات تَ ي والبارِ يِقِف ر نِم
  

ـ           حيـث  ، للريـاض هوفي هذا تناص مع ما قاله شاعر الملك عبدالعزيز في غزوة فتح

    :يقول

                                                 
 .86، 85في رحاب الوطن، ص الدبل،  ) 1(
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  ورداها هتَيو هطَخْ َأتَيلَيِل الدَّاهه    واِرشَالمغَب يره تَيِضقْ ماِتبي  

  يىنَا هلَـدِي العبد منسوع الجـه    ما ضليُل الَّواهد ونِرغْ ماِتزـي  

وفي هذا التناص بيان لهذه الحادثة التي لم يصحبها من الموروث سـوى هـذه               

تردد على ألسنة الشعب السعودي     ت الحدث، وما زالت     على هذا األنشودة التي تعد شاهداً     

  .مهد لتأسيس الدولةلكونها تعبر عن أكبر حدث 

وقد تكررت اإلشارة إلى هذه األنشودة العامية عند الدبل في قصيدته التي بعنوان               

  : حيث يقول،وذلك لبيان أهمية هذا الموضوع) صقر الجزيرة(

  

  كْالرَّوبي ِحبي الشِّ ِفرهاؤ حداِرع    كْرضالس اِعبو الذُّةُولَص اِنؤب  

  )1(ـاِنحلْ اَألِنا جلت عهاُؤدصَأ    ةًدـوــشُنْ ُأتْددَّ رِةيلَِم الثَّدنِْع  

ومن أهم فوائد التناص الفلكلوري الشعبي عند الدبل بناء صور الشعراء اآلخرين            

وهذا يعتبر أكبر دليل علـى      في شعره، من خالل اقتباس وتضمين شيء من أشعارهم،          

أهم ركيزة عند    خالد الفيصل     هذا األدب الشعبي العامي، ويعد      هؤالء الشعراء في    دور

  :، وذلك في قوله قام بمدحه، حيث تكرر الحديث عنه في قصيدتين،الدبل

اِلا خَ يـ  د ـ  ن الفَ ـ ى بِ رز أَ د قَ   يِتياِفقَ

ي  ا مبدع الحمِ ِفر لُ ن ا إذَ يِضِر القَ ب  

خَ": تَلْ قُ أوبوِل الطُّ يفَِر ظَ ر ا سعد  ي  

ـ  ِعب طَ قَافَو: تَلْ قُ وَأ ـ َأ و مكُعبي طَ   انَ
  

ــطَ   بعالم ــح ــِدِلقْالتَّ واِةاكَ ــ وي   دمالقَ

  "مـي لَا أَ  الـصيد و   ا عنودِ ي"ا  تنَدشَنَْأ

ي فَ نِّععالغـرم  ِساِعي فوات النَّ  ِرم   

وفُغُشْم و ٍلص و صد ونَ دشِ ه ِمي2("ي(  
  

  

  :وفي قوله

  وِدرٍت شَي بوِضري عالً ِفاِئقَ     وــديغْ ووحر يهتَعدب َأتَنَْأ  

                                                 
 .49هجير الصحراء، صالدبل،  ) 1(

 .14في رحاب الوطن، صالدبل،  ) 2(
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  )1(..."وِدنُ عٍيب ظَاءدي ِفاِتيحو"     "ار سِقِئالَ الخَن ِمٍبر دلُّكُ"  

وفي ذلك نلحظ هذا التناص الذي كان يهدف إلى رؤية خارج النص، تهدف إلى              

بيان شخصية األمير خالد الفيصل في شعره الشعبي، ووصوله بهذا الشعر إلى مستوى             

  . وبهذا استدل باقتباس أهم شواهد عند خالد الفيصل، النبطعال تزعم فيه شعراء

فمن خالل تعرضنا للنماذج السابقة التي بينت لنا أنواع التنـاص، اتـضح بـأن             

 وكان في أغلبـه تنـاص       ،التناص الديني اعتمد على القرآن الكريم والحديث الشريف       

مقديمة وحكم للعرب،    ر، أما التناص األدبي فقد تركز على نصوص شعرية وأمثال         وَّح 

 التاريخي فقد اعتمد الشاعر     على التناص المحور، أما التناص    فيها   يعتمد   -أيضاً-كانو

) العامي(ركز فيه على الشعر الشعبي      فالتناص المحور، أما الفلكلوري الشعبي      فيه على   

 ، وذلك لبيان مواقف وأحداث، كما       ية خارج لحموالتحيث قام بتضمين الشعر العامي      

  .ز في ذلك على إبراز صورة الشعراء من خالل شعرهمقد رك
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .19عبير الوفاء، صالدبل،  ) 1(
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 الثالثالفصل 

   في شعر الّدبل األسلوبيةأبرز السمات

  

 عرفه عبد القـاهر الجرجـاني فـي         يعد األسلوب من أهم عناصر األدب، وقد      

" لـك   الضَّرب من النَّظم والطريقةُ فيه، إذ يعمد شاعر آخر إلى ذ          : " المجال النقدي بأنه  

  .)1("فيجئ به في شعره" األسلوب

كما قد ألحت بعض الدراسات على أن األسلوب عملية واعية تقوم على اختيـار              

يبلغ تمامه في إدراك صاحبه كل مقوماته، وبهذا فإن األسلوب ينطوي علـى تفـضيل               

 اآلخر في لحظـة معينـة مـن لحظـات           بعضهااإلنسان لبعض المالحظ اللغوية دون      

  .)2(اإلبداع

يتآزر في الدراسات األدبية الغربية والعربية الدرس البالغي والدرس األسلوبي          و

  . سواءحٍد مع النحو على

 أن كل مبحث من مباحث األسلوب سينشأ فـي أحـضان النحـو،               من إذ ال بد  

كما سيكون للبالغة دور كبير فـي هـذا          ،ه مباحث لمعظموسيكون النحو نقطة انطالق     

  .)3(البناء

 : هـي  وتندرج في أربعـة مباحـث      لسمات األسلوبية عند الدبل،   أهم ا ناول  وسنت

، أسلوبه في   أسلوب الشاعر في الحوار الخارجي والداخلي       التكرار، الظواهر النحوية،    

  .بناء الصورة
  

                                                 
  ، دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق)471/474ت ( عبد القاهر عبد الرحمن محمد النحوي،الجرجاني) 1(

 .469، 468ص،1404ي بالقاهرة، مطبعة المدني، د محمد شاكر، مكتبة الخانجوعليه، أبو فهد محم

 إبراهيم عبد اهللا ، االتجاهات األسلوبية في النقد العربي الحديث، دائرة المكتبة ، الجوادعبد) 2(

 .230، ص1996الوطنية، 

، االتجاه الفني في تراثنا النقدي والبالغي، مطبوعات نادي القصيم عزيز، حمد عبد الالسويلم) 3(

 .103، 102هـ، ص1415، 1األدبي، ط
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  :التكرار في شعر الدبل  3.1

ظهر م ال ا، وقد برز هذ   هفر في شعر   التي تتوا  األسلوبية السماتيعد التكرار من أهم     

هو أن يكرر المتكلم     " أو،  )1(" إعادة معنى أو لفظ بعينه، وترديده أكثر من مرَّه          "بمعنى

اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى، والمراد بذلك تأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل              

  .)2("أو الوعيد أو اإلنكار أو التوبيخ أو االستبعاد أو أي غرض من األغراض

 :ة أكثرهم اقتراباً لوظيفة التكرار الفنيـة، حين قالـت        وفي رأيي أن نازك المالئك    

 في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته         مهمةالتكرار في حقيقته، إلحاح على جهة       "

 اهتمـام  ويكشف عـن     ،بسواها، ويسلط التكرار الضوء على نقطة حساسة في العبارة        

تفيد الناقد األدبي الذي يدرس األثـر       المتكلم بها، وهو بهذا المعنى ذو داللة نفسية قيمه          

  .)3("ويحلل نفسية كاتبه

وينبغي للفظ المكرر أن يكون وثيق االرتباط بالمعنى العام، وأن يخضع لكّل مـا              

  .)4(يخضع له الشعر عموماً من قواعد ذوقية وجمالية وبيانية

ن وقد يعد التكرار من أهم ما يدل عليه األثر النفسي، أوله الوقوف عنـد مـضمو               

  . )5(الجملة، وإعطاء الذهن فرصة لتمليها، ثم توكيدها من الناحية البالغية

                                                 
الهليل ،عبد الرحمن عثمان عبد العزيز، التكرار في شعر الخنساء، دراسة فنية، دار المؤيد،  ) 1(

 .17م، ص1999/ هـ1419، 1الرياض، ط

ة، دار العلوم، الرياض، المملكة العربية السعودية، ، معجم البالغة العربيبدوي ،طبانه )2(

 .740، 739، ص2م، ج1982/ هـ1402

، 2000، 11، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط، نازكالمالئكة) 3(

 .276ص

 .264 المرجع السابق، ص نازك ، قضايا الشعر المعاصر،المالئكة) 4(

، صورة الحجر الفلسطيني في الشعر السعودي، إصدار نادي أبها ، محمود إسماعيلعمار) 5(

 .269م، ص2003/ هـ1424األدبي 
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تكرار حرف أو لفظة أو عبارة أو جملة أو شطر أو           / ص بأن التكرار هو   ل نخ نإذ

 ومعنى، وبداللة فنية تعود على النص بطابع جميل، وتظهر للمتلقي من خالل       اًبيت، لفظ 

 تكرار  :بأشكالها المختلفة ومن ذلك    اتلتكرار ا بعضالدراسة  األثر النفسي، وستعرض    

  . وتكرار التقسيمالحرف، والكلمة، والتركيب

  

  :تكرار الحرف 3.1.1

 فمـن    الذي له وظيفة موضوعية وفنية،     يعد تكرار الحرف من أبرز أنواع التكرار      

  :وذلك ما نراه في قول الشاعر) من(الحروف المتكررة في شعر الدبل حرف الجر

  ــه    الرماُل السمر تعدو بي ونخٌل ومطيَّ   نجِد األبيــِةناريِخ ِمجئتُ من بوابِة الت

     من طويِق الشامِخ العالي ورضوى وعليَّه   نشيديجئتُ من داِر أبي تركي وأصداء

  )1(  من روابي طيٍء من هجٍر من الفاضليه  من جباِل النَُوِر من طيبة تاريخاً ومجداً

 مما  ،ليذكر لنا أماكن لها في نفسه أجمل أثر       ع مرات،   تس) من(فقد تكرر حرف الجر   

أماكن عظيمة ومقدسة في شبه الجزيرة، وفي ذلك دليـل علـى            ب يؤكد التصاق الشاعر  

  .إثبات عمق وطنية الشاعر

  ، وفي قصيدة )2()من روض القرآن( كما قد تكرر هذا الحرف بهذا المعنى في قصيدة

  .)3()شرف وتكريم(

  :د تكرر في عدة مواضع وأهمها ما ورد في قول الشاعرفق) في(أما حرف الجر

  هاياِفوفهي القصيدةُ تسمو في قَ    قلتُ في الحوطِة الغنَّاِء قافيةإن 

  )4(اهياِنعى مكَزسر المحبَِّة في َأ    ينظمهالعيد في الحوطِة العرباِء

                                                 
 .4 صالدبل،هجير الصحراء،  ) 1(

 .25، صالدبل،هجير الصحراء ) 2(

 .112في رحاب الوطن، صالدبل،  ) 3(

 .45 صالدبل، هجير الصحراء، ) 4(
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، لحوطـة علـى ا  أربع مرات، مرتين لداللة المكانيـة       ) في(فقد تكرر حرف الجر   

  . بين الحوطة وقوافي القصيدة والمحبة في يوم العيدفي التشبيهومرتين 

  :وكما قد تكرر هذا الحرف لبيان السببين في قول الشاعر

  فيه للمسلمين عيشٌ رغيد    أنتَ أنتَ القوي فامنن بنصٍر

  فيه للمسلمين حكم وطيد    فيه للمسلمين أمن وعــدْل

 )1(فيه للذكِر وازع مورود    اءفيـه هللا ذمةٌ ووفــــ

 فهو القادر على كل     ،يؤكد على عظمة الخالق وقوته    الذي  ) أنت(فقد تكرر الضمير    

   .حرف الالم الذي بمعنى اإللصاقو ،خمس مرات) في( ، كما تكرر حرف الجرشيء

  :ومن أهم الحروف المتكرره ما ورد في قول الشاعر

  ِر التائهيـن لكن ببحسابح    غـرد لكن بلحٍن منكٍر

  وامقٌ لكن سراب الخادعين    اذٍبهائم لكن بحسـٍن ك

  )2( النّاظرينبارق لكن تسوء    لكن بطرٍف ساهٍممطرقٌ 

 أن يخصص   يحاول الشاعر   وهنا ، مرات ستَّ) لكن( ستدراكاالفقد تكرر حرف    

  يقصد بها الـشاعر    التي، وذلك لغاية نفسية رمز بها الشاعر بهجرة الخيال،          بعد إجمال 

  .االنتقال إلى التجديد والحداثة، وفيها بيان رفضه للحداثة

، )4( وإلـى  ،)3(وقد تعددت الحروف المتكررة وتنوعت ومنها حرف الجـر فـي          

  .)7(، وحرف الواو)6(، وألم)5(وثم

                                                 
 .86 صفي رحاب الوطن،الدبل، ) 1(

 .100ر شاعر، صخواطالدبل،   )2(
 .36؛ وملحمة نور اإلسالم، ص45؛ وعلى ضفاف الخليج، ص18الدبل، ندب الجراح، ص:  ينظر) 3(

 .31الدبل،  هجير الصحراء، ص: ينظر) 4(

 .20الدبل،  ملحمة نور اإلسالم، ص: ينظر) 5(

 .43الدبل، هاتف الصحراء، ص:  ينظر) 6(

 .40، 39الدبل، هاتف الصحراء، ص:  ينظر) 7(
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من تكرار هـذه الحـروف وتنوعـت        الفنية والموضوعية   وقد تعددت الغايات    

  .المقاصد واآلثار النفسية التي تهدف إليها
  

  :ر الكلمة ا تكر 3.1.2

  .ويندرج تحت هذه الظاهرة تكرار االسم وتكرار الفعل
  

  :االسمتكرار  -1

 ومنها ما ورد في ،لقد تعددت هذه الظاهرة، ولعلنا نذكر أهم النماذج الدالة على ذلك       

  :قول الشاعر

إعالمهاألصيُل عماد ال يقـ نا الفكر                   يال والتضلبُل التزويــر  

الحنيفُ عطاُؤه نا الشرعدليــال    إعالم وعليِه أثبتنا الضيـاء      

             إن ضيَّع الدرب الطويُل عجوال  ...إعالمنا للسالكيــن منارةٌ

هالشباِب قوام نا شطرــوال    إعالمأعـزةً وكُه 1(            والنابهيـن(  

 عن األدب العربي األصـيل، والـشرع        يوضح تأكيد ما ينشر   ) إعالمنا( فتكرار

نسب اإلعالم إلى اإلعالم المحلي ألن القضية التي يطرحها قـضية           الحنيف، وفي ذلك    

  ..تخص اإلعالم السعودي محاوالً أن يرفع من شأنه وأن يمتدح القائمين عليه

  :وذلك في قوله) هنا(  التي تكررت في شعر الدبل اسم اإلشارةاألسماءومن 

بوظا َأنَهبي اآلسي هنا قَطَر.....      هنا المنامةُ فـي سـِباِتها الوثاد  

أطلَّتْ مـمهنا ع اننس وِم منّا غَِعقْ      ااِحِلهالتالح دمنجي ِذِبــر  

  )2(بي َأياِض الرِبلْي قٍَد وِفجنَعمي ِب      فَتْتَرى هاِد الشَّآسهنا الكويتُ ِب

اسـم  خمس مرات، وهذا يدلنا على أن       ) هنا(رةفالدبل قد عمد إلى تكرار اسم اإلشا      

 هي آصـرة مجلـس      ،جمعها آصرة واحدة  ل عدسة الشاعر إلى أماكن متنوعة       اإلشارة نق 

                                                 
 .51 الدبل، معاناة شاعر، ص) 1(
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رب هذه األماكن   الذي يشار به إلى القريب على ق      ) هنا( ويدل اسم اإلشارة   ،التعاون الخليجي 

   .النفسي من الشاعر

 وأهمها ما ورد في مـدح جمعـة         ، المتكررة في شعر الدبل الضمائر     األسماءومن  

  : وذلك في قوله،الماجد

لَألس وـتُهيتُراثٌ صنـت        الِف بوـهِرفْع   

لإلسالِم ذُخْــر وه        ـهنْعنْتَ صسكُلَّمـا أح  

نَـــارللضَّاِد م وه        ـهعَألِْف شَم ِمن اِطعس  

   شرعـهـو لألجياِله        هو نُور وحيـــاةٌ

  )1(ولنحيي الشَّيخَ جمعـه        هللا مزيـــداًانَسَأُل 

خمس مرات على مدح جمعه الماجد، ومـا يـشتمل          ) هو(فالشاعر يؤكد بضمير الرفع   

اب ونخـوة   عليه من صفات الممدوحين، وكونه ذخر لإلسالم وعز للعرب وقـدوة للـشب            

 ومما زاد مـن     ،د عن الشعرية   مباشر تقريري يبتع   ه هنا شعرو لألسالف والتراث العربي،  

  .تقريريته وضعفه التكرار إذا جاء التكرار معطالً للوظيفة الجمالية في النص

  الـضمائر  مـن وذلـك  ،دل على غايات وآثار نفسية مختلفـة التي ت األسماءمن  و

كل نـوع مـن      وغيرها، ولكن نكتفي بذكر نموذج على      )3(الخبرية) كم( وكذلك   ،)2()أنت(

  .هذه األسماء

  :رار الفعلتك -2

 ذلك ما قاله الـشاعر      ومن التي تكررت عند الدبل،      السمات تكرار الفعل من هذه      ديع

  .-رحمه اهللا–في رثاء الملك فيصل 

  أو َأن ُأِطيَل مع القَِصيِد بكَاِئي        جلَّ المصاب فَهْل يفِْيك ِرثَاِئـي

ضمائـر القصيِد تجاذبتْـه نفس    كـزاِءإذْ كلُّ شَِعبلع ضارع   

                                                 
 .44 الدبل، على ضفاف الخليج، ص) 1(

 .24،الدبل، عبير الوفاء، ص88، الدبل،  في رحاب الوطن، ص73 الدبل، خواطر شاعر، ) 2(

 .27 الدبل، عبير الوفاء، ص) 3(
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   بدعــاِءعوٍد لعهِدك ملحف     ع إلــى لكنَّـه فَـِزودَّعتـه

ـِواك معلّـقٌ ِبرجـاِء     لَهودعت شَرقَ العرِب لم يترك   َأمٌل س

ـُـم..  كُلَّ العالمِينودعت ـَالِء     فَكُلُّه   )1(صوتٌ يردد يـا أبا النّب

الذي يرد على لسان الشاعر الذي يعبـر        ثالث مرات   ) ودَّع( فعل الماضي فقد تكرر ال  

د ا، وفي ذلك بيان بأن الحزن لـم يـس         عن الحزن وانقطاع الرجاء بعدم العودة للحياة الدني       

   . بل شمل الشرق العربي والعالم أجمعحسب،الشعب السعودي 

  :ضي قولهمن تكرار الفعل الماكذلك و

 وعبنَى رتُب تُ أنمٍةَأقْسزيرنُو اإلنساِن      جدى ِمنها بِرثَ الهو  

ـِــي      َأقْسمتُ أن أرعى َأماَنَةَ ُأمَّـٍة   إسالمها بأمانٍة يرعان

  تُنْسيِه ما القى ِمن الِحرمـاِن      َأقْسمتُ أن يحيى الفقير بنعمٍة

وأمَّـه سعى اليتيمي تُ أنم2(غصاِنفي ظلِّ بيٍت وارِف األ       َأقْس(  

بقسم الملك عبد العزيز على بنـاء الجزيـرة،         ) َأقْسمتُ(الماضيفالشاعر يؤكد بالفعل    

ورعي األمانة، ومساعدة الفقراء، والعطف على األيتام، وذلك أيام فتح الرياض، وبالفعـل             

  .مع توفيق اهللا سبحانه وتعالىأوفى جاللة الملك بقسمه، 
  

  : تكرار التركيب 3.1.3

عددت أنواع التكرار التركيبي حيث تشتمل على تكرار صيغة، وتكرار عبارة               وقد ت  

  .وجملة وشبه جملة وشطر، وسنتعرض ألهم النماذج التي تدل عليها

  :صيغة تكرار -1

  :ومنها ،امويشتمل تكرار الصيغة على تكرار النداء واالستفهام وغيره

  :تكرار صيغة النداء -أ

  :ه ومنه قول النداء،غةصيأبرز ما تكرر في شعر الدبل ومن 

                                                 
 .150 الدبل، إسالميات، ص) 1(
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الح الكاًيا محاِضـر ددِن جلِْهٍم      سَؤى الماِضي بفكٍر مفي ر  

  مثَل شدِو الطَّيِر فوقَ الِقمـِم      ليس شَدو الطَّيِر في أوكاِرهـا

  )1(لدخيِل الفكِر ال تَستَسلَِمــي      يا مالك الحسِن في عهِد المنَى

 يا مـالك  ( مع المنادى المضاف المنصوب والمضاف إليه      اءفقد تكررت صيغة الند   

 ،مرتين، وفي ذلك نداء لألديب بأن يجدد في الحاضر مع تمسكه بأصالة القـدم             ) الحسن

  .واألفكار لدخيل األلفاظ االستسالموعدم 

  :االستفهامتكرار صيغة   - أ

  : في شعر الدبل قولهة المتكرراالستفهاممن أساليب 

   روض الربَّيِع سداه الرَّنْد والجعد؟     ورسـِم البيِد يبدعهمن في الِخيـاِم 

روتين لَهفي الم نمِطيِم وفي الح نـٍة ِع    مقَـاِم تآِخي ِفتْيالم وا؟نْددجس   

ـهاِحبص ــة والفُرقـانببطي نمشَ    و جيراٍن لهو النَِّبـي ِعنْد هوا؟ـد  

  )2(ب ناِبض ويـد؟ فَهد العروبـِة قَلْ    ِد يرفَعــهج الماءنَياِض ِب الرمن في

تكررت خمس مرات ألجل بيان مكانـة هـذه األمـاكن           ) من(االستفهامفنجد صيغة   

  . لتوضيح مكانتها وبيان أهميتها،المقدسة وغيرها من األماكن العظيمة

  :وكذلك ما نراه في قوله

  وأرسَل الشَمس ِتبراً حين تقَراه؟     كون مـن جلَّـى بدائعهمن نَسقَ ال

نى بواخرهمأجر نم البحر ع؟             أتراَهأجر وأرسَل الحوتَ حيَّاً ِحين  

  عيِش الحيـاِة بسراه وضـرَّاه؟     وعلّم اآلدميـن المِضـىَّ إلـــى

  وقبَل ذلك من فـي الغيِب سراه؟     فــي محاولـِة" اباب"وأنطقَ الطفَل

  بساطٍع ِمـن نهاٍر حيـن حالّه؟    ف اللَّيـَل فـي أعقاِب حكمِتـِهوأخل

                                                 
 .53خواطر شاعر، صالدبل،  ) 1(

 .91ندب الجراح، صالدبل،  ) 2(



 134

  )1(بـل ذلـك اُهللا بالنّعمـاِء تـوالّه     أذلك الكون فـي أعقـاِب صدفتـِة

  .فاالستفهام هنا نوع من التكرار إلبراز عظمة الخالق ال جهالً بل تأكيداً وإجالالً

  :تكرار العبارة -2

والتي تكررت في قـصيدة مـن األناشـيد         ) اهللا أكبر (ومن األمثلة على ذلك عبارة    

  :، حيث يقولاإلسالمية تحت هذا العنوان

  اُهللا أكبـر رجعهـا يذِكـي دِمـي       اُهللا أكبر ِمْلء سمعـي وفَِمي

  ـدو المجــِرمال عـزَّ يـوم للع       اُهللا أكبر وإليـِه انتَِمـــي

  عنوان صوِتي في الدنَـا وعقيدِتي       يا ُأمَّتـــييرباُهللا أكبر ك

  اُهللا أكبر شَـرع طَـه سنَِّتـــي      اُهللا أكبر فـي الرَّخا والشِّـدِة

ـَوم نَعـدو للِكفاِح   اُهللا أكبر نَمتَـري ســـمَّ الِجراِح       اُهللا أكبر ي

تَرى ذَات النّواِحاُهللا أكبر اِح       كَيوواً ورغَـد 2(أنـا لهـا ذُخْـر(  

 تسع مرات، بدافع شعوري، يقوم على     ) اُهللا أكبر (فالدبل كرر في هذه األبيات عبارة     

مكانة هذه العبارة وجمال مبناهـا ومعناهـا،        هذا التركيب في نفوس المسلمين، و      عظمة

ـ  ذلك دليل على اإليمان العميق الذي ركز         وقدرة مكانتها بوصفها هللا سبحانه، وفي      ه في

  فـي   ، ونلحـظ  الشاعر على ربط العظمة بالصفة التي تؤدي إلى وصول الرسالة بقوة          

واالعتمـاد علـى    ) ياُهللا أكبر كَبـر   (في قوله ) كبري( تكرار أكبر أنه اشتق من الكلمة     

  ).رواح/ حانو( الجناس الناقص بين

  :الجملة -3

  : الجمل في شعر الدبل قوله تكرارومن األمثلة على

  ي قَـراَرهِلِمن عدٍو ماكٍر يم       ووعٍدٍفيِوستَشُِغلوا عنّـا ِب

دنّـا ِبصواخِتالٍفشُِغلوا ع       هثَـاراٍت مقَرارـاٍر واْئِتمو  

  اد ِفينَـا والدَّعارهقَحثُ اَألفُنْي    شُِغلوا عنّـا ِبإعالٍم خَلِيــٍع
                                                 

 .8، 7ملحمة نور اإلسالم، صالدبل،  ) 1(

 .15، 13أناشيد إسالمية، صالدبل،  ) 2(



 135

  )1(وِسباٍق نَحو َأسباِب التِّجارةْ      شُِغلوا عنّـا بدينـاٍر وفلٍس

للمجهـول  ) شغلوا(وقد بنى أربع مرات،   ) شُِغلوا عنّـا ( الشاعر كرر الجملة    أن نجد

) عنا(الجماعة و  أو التصريح، ولكن واو       الفردية خوفاً من الموقف السياسي العربي بعدم     

  بالتسويفواإلسالمي من قضية فلسطين والقدس، وذلك    وطن العربي   تعود على موقف ال   

والوعود المنتظرة الكاذبة من قبل الغرب، والقرارات المثارة، ومتابعة اإلعالم والسباق           

نحو التجارة، فيتعجب الشاعر بهذا التكرار من عدم المبررات التي جعلـتهم ال يقفـون               

  .بجوار إخوانهم

  :تكرار شبه الجملة -4

  :كرار شبه الجملة ما قاله الشاعرومن األمثلة على ت

   فَِمـن أياِديك تَزهـو دوحـةُ اَألدِب      إليك يا بن الِكراِم الصيـِد خَاِطرةً

  ِبالعقوَل ويجلو ظُلمـةَ الكـريبِني                   وِمن أيادِيك فاض الِعلْم في وطٍَن

   اإلسالم عـن كَثَِبي بنعدورأب ص      وِمن أيادِيك لم الشمل فــي أمٍم

  )2(ِبكر ينُشَر في األدغاِل والرحوالذ      وِمن أيادِيك أعلينـا مساجدنَــا

 أراد الشاعر بيان موقف خـادم       فقدأربع مرات،   ) وِمن أيادِيك (تكررت شبه الجملة  

ين ببناء المساجد    من األدب والعلم والد    - رحمه اهللا  -الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز     

ونشر الدين، وجمع الشمل، وفي ذلك بيان لميزة كل عمل من هذه األعمال وعظمتـه،               

 جمع هذه األعمال أحد غيره، كما فيها دليل على كونها جزء من أعماله              استطاعةوعدم  

جـاءت لتعطـي    ه  ومعظم التكرارات عند   التبعيضية،) من(مة لورود حرف الجر   العظي

 محاوالً أن يوسع الفكرة التي يريد أن يوصلها عن طريق           ،ة أوسع الشاعر مساحة تعبيري  

تشعيب المعنى وتفتيقه.  
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  :تكرار الشطر -5

 اً، ونجد تغييـر  كامالًاًيبرز هذا التكرار في شعر الدبل بشكل ظاهر، وقد نجد شطر    

 ، ثم يقوم بإحداث تواٍز إيقاعي باستبدال كلمة منها        ،إذ يكرر عبارة   ،فيه بكلمة أو غيرها   

  :وذلك في قوله

  هم لَـم تَبعِث الشَّكوى ِبدارهلُّكُ      اًقَيال تُناِدي ِمن بني قوِمـي فَِر

ِجيِني قوِمي مب اًال تُناِدي ِمنهكلُّ      رارى ِشعِن الشَّكولِوي عي 1(هم(  

 ألسباب لم يكن لها دور في عدم      وذلك  فالشاعر يكرر الشطر األول من كل بيت،        

  : كما نرى ذلك في قول الشاعر،تجاه القضية الفلسطينيةبة، وقد تعدد هذا التكرار اإلجا

  أشباح ماِضيِه واإلقداِم والصَّخَب       حوَل خَيمِتِهيا موِقد النَّاِر تعشو

  )2(ربابةُ الحزِن في أوتاِرها نَصب       حوَل خَيمِتِهموِقد النَّاِر تعشويا 

  .قل صورة البؤس من خالل تكرار شطر بأكملهإلى نوهنا إشارة 

 عزيمة أبناء الوطن ووالة األمر      يثبتإذ  ،  اإلرهابيينوكذلك ما نراه في قوله عن       

  : وذلك في قوله،بالوقوف أمامهم بالسيف والجد لكونهم خرجوا عن الطريق الصواب

ِرمجى متَماد إن كحسام ردج     ـنلَجَّ في الطُّغياِن م قَد محرال ي  

ن مكـةَ والرياِض تباعدا بيِم ينظــعق    مالجزيرِة بالتالح ـدم  

  ِفي شَرِعنا قَتْـُل النُّفُوِس محـرَّم    جرد حسامك إن تَمادى صائٌل

  )3(تبني العدالة فهـي حكْـم أرحـم    إالَّ بحـقٍّ ثابـٍت بأدلـــةٍٍ

لـوطن ووالة   او التحريم، لكنه يطلب من أبناء       فالشاعر يذكر حكم قتل النفس وه     

 ، وسفكوا ، وشردوا ، وقتلوا ،ذلك لكونهم روعوا  و ،لوقوف أمام اإلرهابيين بالسيف   األمر ا 

  . لذا تثبت األدلة قتالهم،الدماء بغير حق وخرجوا على الوطن والدين
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   .)1( في كثير من النماذج الشعريةقد برزت ظاهرة تكرار الشطر عند الدبلو
  

  :تكرار التقسيم  3.1.4

هو نوع من أنواع التكرار، تتكرر فيه كلمة، أو عبارة، أو جملة فـي ختـام أو                 

  .)2(بداية كل مقطع من مقاطع القصيدة

ظيفـة  لو التكرار الذي يأتي في بداية كل مقطـع يـؤدي    منوالغرض األساسي   

ذي تقـوم عليـه     افتتاح المقطوعة ويدق الجرس مؤذناً بتفريع جديد للمعنى األساسي ال         

  )3(القصيدة

أما التكرار الذي يأتي في نهاية كل مقطوعة، فيقوم بعمل النقطـة فـي ختـام                

تجاه معين، وإنما تصب عناية الشاعر هنا على ما قبـل           ، ويوحد القصيدة في     المقطوعة

  )4(الكلمات المكررة 

ية، كما قد   ، وال سيما في األناشيد اإلسالم     اًوقد تكررت هذه الظاهرة عند الدبل كثير      

  :هياشتمل هذا التكرار على أربعة محاور 
  

  :تكرار بداية المقطع -1

 لكـن   ، مقـاطع  ةالتي تتكون من ثالث   ) خطوة( أهم مثال على ذلك قصيدة       ولعل

  : حيث يبدأ المقطع األول بقوله،المقطع الثالثفي الشاعر لم يكرر البداية إال 

  

  

                                                 
معاناة الدبل، ؛ و151إسالميات، صالدبل، ؛ و26، 25 هجير الصحراء، صالدبل،: ينظر) 1(

 .17، 15خواطر شاعر، صالبدل، ؛ و26، 23شاعر، ص

 اتحاد الكتاب العربي، -  دراسة-  ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل،شرتح، عصام) 2(

 .21، ص2005دمشق،

 .284 ص،  قضايا الشعر المعاصر،  المالئكة، نازك) 3(

 .284المرجع السابق، ص) 4(
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  )1(اِر فَِعزي وِرفْعِتي ِفي خُطَاكـ    ال تَِقفْ أيها المالك عِن السَّيـ

  :والمقطع الثالث بقوله   

  )2(ما ذرعتَ الخُطا مالك الثُّريَّا      ال تَِقفْ أيها المالك وعاِنقْ

، المقطـوعتين وهو الشطر األول مـن      ) ال تَِقفْ أيها المالك   (فالتكرار الوارد هو  

     ت صغيرة تحت اإلطار العام، وذلك لكون       ون فقرا كَوبهذا التكرار استطاع الشاعر أن ي

 كمـا قـد     ، المعنى العام   في  في القافية، لكنها مترابطة    األخرىكل مقطوعة تختلف عن     

إبـراز  التي تهدف كلها إلى ، أدى التكرار إلى ربط موسيقي بين الفقرة األولى واألخيرة 

  .ما تعانيه األمة من االستعمار الغربي

  :تكرار نهاية المقطع -2

نـشيد  (كما في   موجودة في األناشيد اإلسالمية     ) تكرار نهاية المقطع  (  ظاهرة   نجد  

  :حيث يختم الشاعر كل مقطوعة بقوله) الوطن

  )3(عاش الملك للعلم والوطن

 هـذه الخاتمـة     دوقد تكررت هذه الخاتمة خمس مرات في نهاية كل مقطع، وتع          

ن األخرى، ولكنهـا تنـدرج      بمثابة النقطة كما أشرنا سابقاً، مع اختالف كل مقطوعة ع         

  ).الوطن(تحت اإلطار الخارجي الذي تصب فيه تحت العنوان وهو

 كلمة الكويـت فـي نهايـة كـل          )4()نشيد صوت الكويت  ( كما قد تكررت في     

، فتكـرر    والذي تصل إلى أربعة مقاطع، وكانت تؤدي نفس الغرض السابق          ،مقطوعة

  :، وذلك مثل قولهدعند الشاعر مثل هذه األساليب وبخاصة في األناشي

  .)5(دارنا أهل الكويت

                                                 
 .20 الدبل، معاناة شاعر، ص) 1(

 .21 الدبل، معاناة شاعر، ص) 2(

 .62، 61 الدبل، هاتف الصحراء، ص) 3(

 .63 الدبل، هاتف الصحراء ، ) 4(

 .63الدبل، هاتف الصحراء ، ) 5(
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  :تكرار بداية المقطع ونهايته-3

 )1()فـات األوان  ( عنوانهاوهذا التكرار نجده في قصيدة واحدة عند الشاعر غزلية          

وقد تكونت من أربعة مقاطع، تكرر العنوان في نهاية كل مقطع وبداية المقطعين األول              

تحقيق قدر من التماسك الموضـوعي واإلقـاعي         محاوالً على طريقة الموشح ل     والثاني،

،  وهذه العبارة توحي بالحزن واأللم واليأس من فراق الحبيبه وعدم الرجـوع              للقصيدة،

والتعجـب  األسـتفهام،   : مثـل   من األساليب المالئمة لهذه العبارة المحزنة،      حيث كثف 

  .والحوار الداخلي

  : األول في آخر القصيدةشطرالتكرار -4

 حيث كرر الشاعر أول شطر من القصيدة مع         )2()بناء المجد ( ي قصيدة وهذا نجده ف  

  : القصيدة وأول بيت هو قولهفيأخر شطر 

ـدتَشْه المكارمِني ونا ونَبنْيب     دلنا ي تفيض اً أنغَريب ليس3(و(  

  :وآخر بيت هو قوله

  )4(المكارم تَشْهدبنَينَا ونَبِني و     فَيا ُأمَّةَ اإلسالِم ِجدي ورددي

ويؤدي التكرار هنا خدمة للنص بأن يؤكد في نهاية القصيدة ما ذكره في بدايـة               

  .أن يوصلها إلى المتلقي يحاول جاهداً للموقف الذي تعميقاً ،القصيدة

نخلص من هذا كله إلى أن التكرار كان من أبرز السمات األسلوبية التي وجـد               

 صيغة  سواء، ومن تركيب     فعالً  أكانت اسماً أم   واء من حرف وكلمة س    بصوره المتنوعة 

، كما قد توفر تكرار التقسيم بجميـع جوانبـه،          اًأم عبارة أم جملة أم شبه جملة أم شطر        

بل والذي تعرضنا له من خالل األمثلة السابقة، إذ يظهر من خالل التكرار في شعر الد              

                                                 
 .60، 59معاناة شاعر، صالدبل،  )1(

 .34معاناة شاعر، صالدبل، ) 2(

 .34معاناة شاعر، صالدبل، ) 3(

 .37معاناة شاعر، ص الدبل، ) 4(
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ـ التي تؤدي إلى عمق في      المضامين الموضوعية والفنية،      وتوظيفـه   ، الـشاعر  لوبأس

  .التكرار ألجل مقاصد فنية عميقة

  

  :النحويةالبالغية والظواهر   3.2

 : والنداء والتعجبستفهاماالصيغ  3.2.1

  : االستفهام -أ

 ولم يستخدم هذه الصيغة في شعره جهالً        ،ورد استخدام الدبل لصيغ االستفهام كثيراً     

 . يخرج إليها االسـتفهام كثيـراً      ،أخرى وإنما استخدمها ألغراض بالغية      ،أو استخباراً 

التشويق، والتسوية،  ورير،  اإلثبات والتق واإلنكار،  والنفي،  والنهي،  واألمر،  ( ومن ذلك   

الوعيد، والتفخيم،  والتحقير،  والتهويل، والتخويف، واالستبعاد، والتعظيم،     و االستئناسو

  .ل النماذج التي توضح ذلكوسنتناو ،)1(وغيرها مما يدل عليه السياق والتنغيم) التوبيخو

الـذي   بوظيفة اإلخبار،    ت فأهم المعاني التي تعرض لها الشاعر هي التي جاء         ،لذا

  :نراه في قول الشاعر

  ا؟أتراه راِغبـاً أن يستر        ما لهـذا النوِر يبـدو خَاِفتَاً

دىاله إشعاع وي فَهبرال و        ِمنّا ص أينبحا؟هفَر2( إذْ أس(  

 ويتساءل  -صلى اهللا عليه وسلم   -فالشاعر يذكر قصة نزول الوحي على الرسول        

عند نزول جبرائيل والنور الذي شع من خالل نزول الوحي، وذلك بقصد اإلخبار، كما              

  .)3(قد تعدد هذا التساؤل الذي بقصد اإلخبار

                                                 
، المؤسسة الحديثة   )البديع والبيان والمعاني  (قاسم، محمد أحمد؛ ديب، محي الدين، علوم البالغة       ) 1(

 .300 -295م، ص2003للكتاب، طرابلس، لبنان، 

 .59إسالميات، ص الدبل،  ) 2(

الدبل، في رحاب الـوطن،     : ؛ وينظر 23،  14،  10،  9الدبل، ملحمة نور اإلسالم، ص      :  ينظر  )3(

؛ 36؛ والـدبل، هجيـر الـصحراء، ص       69 ؛ والدبل، على ضفاف الخليج، ص        56،  34ص  

 .19، 18والدبل، ندب الجراح، ص
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  :كما قد ورد االستفهام بمعنى السخرية والتهكم عند الشاعر في قوله

    )1(  لقد تبدَّتْ لنا ضرباً ِمن النِّقَِم    لعدالةُ مما أحدثُوه لنا؟أين ا

 وما يدعونه بكونهم يـسعون وراء العدالـة،         ،فالشاعر يسخر ويتهكم من الغرب    

  .وهم مصدر الظلم والحروب ضد المسلمين والوطن العربي

أشـجع  أنقـذونا يـا     (  فيظهر في قصيدته التي بعنوان     ،أما ما ورد بمعنى النفي    

  : إذ يقول،الذي قالها في حادث تفجير إدارة المرور بالرياض، )الناس

  الِلحسبنا اُهللا يا دعـاةَ الض    ـنليس هـذا من الجهاِد ولك

  مسلٍم ساجـٍد لرب الجالِل؟    أيكون الجهـاد قَتْـَل بـريٍء

  وادٍع مورٍق كَنَبِت الظِّالِل؟     أيضج السالح في وجِه طفٍل

  )2 (بدلوا حالهـا ِبيتْـِم الِعياِل؟    علـى ِغـرٍَّة تـــروَّع أمأ

هؤالء بإدعاء الجهاد، فالجهاد ال     فالشاعر ينفى هذا العمل الشنيع الذي تجرأ عليه         

  . وال غيره إال بحق، وال طفل، وال قتل بريٍء،يأمر بترويع

، وقـصيدة   )3()لفـي تحية مدينة الز  ( وقد ورد االستفهام بمعنى النفي في قصيدة      

  .)4()خواطر شاعر(

  :هنراه في قولهام الذي ورد بمعنى االستنكار فأما االستف

الضَّاأتظن فـي هجِرك اِد؟د       التجديدووإطفـاِء شُعلَـة الر   

  يوم َآبـوا بالمصحِف الوقَّاِد      ال فنبع الحياِة ِمـن فكِر قومي

  في تضاعيفِه شيوع الفساِد؟      نأتظن التجديد فـي جلْـِب  فَ

  )5(  ـداً وِبالغَثِّ والدَّخيِل تُناِدي      وتسمي أصالـةَ الفكِر تقليــ

                                                 
 .28 الدبل، إسالميات، ص) 1(

 .15 الدبل، ندب الجراح، ص ) 2(

 .75لوطن، ص الدبل، في رحاب ا) 3(

 .38 الدبل، معاناة شاعر، ص) 4(

 .67خواطر شاعر، صالدبل،  ) 5(



 142

فالشاعر أورد هذه التساؤالت التي هي بمعنى استنكار ما يدعيه البعض بهجـر اللغـة               

لفكر  وادعائه التجريد الذي استمده من الدخيل والغث والفساد، وتسمية أصالة ا           ،العربية

وقـد  . تقليداً، فالشاعر لم يرفض الحداثة في ضوء الشعر العربي القديم كما هو واضح            

  .)1(تكرر االستفهام بمعنى االستنكار كثيراً

  : وذلك في قوله،كما قد ورد عند الشاعر االستفهام بمعنى التعجب   

  ـه؟ووعد الكفِر سنَّ لَكُم ِسهام      َأِمن أعداِئكم يرجى سالم؟

اَيانَا ُأنَـاسفي قَض ؟      أيحكُمهى ِسقَامأرو الذي الخَطَر م2(ه(  

، قضايا المسلمين  وتدخل الغرب في     ، السالم  يتعجب من األمة اإلسالمية وطلب     فالشاعر

وقد تكرر االسـتفهام    . وهم الخطر واألعداء الذين قاموا بإشعال الحروب وسفك الدماء        

  .)3( كثيراًهبمعنى التعجب عند

  : وذلك في قوله،ومن المعاني التي تعرض لها الحيرة  

  والنار تشعُل في أزكى المحاريِب    فهْل يطيب لنا عيشٌ وملتَجـأ؟  

  وغضبة من بني اإلسالم تنجو بي    من لي بناِشئٍة للحرب تُسِعرها؟  

  )4(ِيِبونَبِتغَي المجد في ظلِّ األكاذ    أنتقيهم عن األوطان أن دهموا؟  

فالشاعر في حيرة من هذا الواقع الذي تعيشه األمة من الحروب، وعدم وجـود                

  : وذلك في قوله،كما قد ورد االستفهام بمعنى العتاب. أي مقاومة تقف أمامهم

  )5(ماليه؟آوأنِت مناي و    اِبذَلَّ هذا العَأتَرضين لي كُ  

  .يثبت لها محبتهفالشاعر يعاتب محبوبته من العذاب الذي أصابه، و   

                                                 
 .124، 91في رحاب الوطن، صالدبل، ؛ و50، 25، 15معاناة شاعر، صالدبل، :  ينظر) 1(

 .47، 46على ضفاف الخليج، صالدبل،  ) 2(

 .43هاتف الصحراء، صالدبل، ؛ و137، 31 إسالميات، ص الدبل،: ينظر) 3(

 .138إسالميات، صلدبل، ا ) 4(

 .57معاناة شاعر، صالدبل،  ) 5(
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ؤدي إلى تنـوع    تي  تالداة االستفهام،   أومن أهم ما تعرض له في االستفهام تنوع            

والكشف عما في نفسية الشاعر من حيرة غالبة وقلق عـام، وأهـم هـذا               تجاه المعنى،   

  :ه التنوع قول

   أخْلَـــدا؟ٍف؟ أم عدويُل سيِلصَأ    ِحيفِصأ ماذا؟ واتاهدئي قن: قال   

  )1(صبتْ لحرٍب مرصدا؟اء هْل نَسرخَ    اقُ فوقَ بيوِتكُــم؟بطْ هذه اَألما   

)  هل - ما - الهمزة -ماذا(وقد أظهر هذا االستفهام نزعة الشاعر في تنوع أداة االستفهام           

  .وع المعاني تتنوالتي تكشف حيرة الشاعر وتعجبه وعتابه، وبتنوع األداة 
  

  :النداء -ب

 اُألسلوبية في شعر الدبل، حيـث كـان مطلقـاً، ال            رز السمات من أب يعد النداء   

كالمناجـاة والتمجيـد،   (يقتضي تلبية، وإنما خرج من معناه األصلي إلى معاٍن أخـرى      

  والتحـسر والتوجـع،    ،والتعجب، والدعاء، والوالء، والمدح، وإظهار القوة والتهديـد       

لتـذكر، والتحيـز،    واإلغراء، والندبـة، واالسـتغاثة، واالختـصاص، والزجـر، وا         

برزت فيه صورة التشخيص    و كما أطلق النداء على العاقل وغير العاقل         ،)2()والتضجر

  .ستظهر لنا من خالل األمثلةوالتجريد، و

  :هومن األمثلة على النداء الذي جاء بمعنى المناجاة قول

  )3(في المعاناِة همس حرٍف جديِد  يا أمير اإلبداِع نجوى نشيدي

 اً أديب لكونه يستخدم النداء بمعنى المناجاة مع سمو األمير خالد الفيصل؛        فالشاعر  

  :لهوق، وذلك في من المعاني التمجيدو .اً كبيراًوشاعر

   باإلبــاِءنشـر ديـن متـوج     يا رعيالً ِمن بعِد أحمد أكمل

                                                 
 .82ندب الجراح، صالدبل،  ) 1(

عبد المطلب، محمد، البالغة العربية، قراءة      : ؛ وينظر 308-307قاسم، ديب، علوم البالغة، ،      ) 2(

 .302-301م، ص1997، 1أخرى، الشركة المصرية العالمية للنشر، ومكتبة لبنان ناشرون، ط

 .14عبير الوفاء، صبل، الد ) 3(
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  )1(تَعِرفُ الخيُل عزمه في المضاِء      إيِه يا ابن الوليِد هذا المثنَّى

 وفي البيت الثاني اقترن معـه       ،لنداء جاء في نداء البيت األول بمعنى التمجيد       فا

  :ه كما قد ورد التعجب في قول،التعجب من فعل هؤالء األبطال

  )2(بالعفيفاِت في وعوِد الِوصاِل    لستَ مني يا من ترى الحبَّ رمياً

 الـذي ورد    أما النـداء  . فالشاعر يتعجب من الذي جعل الحبَّ في غير موضعه        

  :فذلك ما نراه في قولهبمعنى الدعاء 

مواحفظْ قيادتَه مله كِّنم ِم    يا ربِد لألهِل واألوطاِن والذِّم3(للمج(  

  :وقوله

 دى قادة الحقحفظاويا ربا     والهرنَص مله بني اإلسالِم واكتب 4(وأيد(  

وفي ذلك دعاء اهللا ) رب(نه بـفالشاعر يستخدم النداء بمعنى الدعاء، وذلك القترا

 ،سبحانه وتعالى لوالة األمر بأن يحفظهم لألمن والوطن واإلسالم، وفي ذلك والء للقادة            

  :ه والذي نراه في قول،الذي يعد من معاني النداء

   اإلكرامديِن وطبعـهللمسِج    عدن الجوِد الميمَِّم شطـرهيا م

  ـا إنعامطَالدك والع ِبعمَّتْ    اُهللا خصَّـك يـا إمـام بنعمٍة

  ـه الحكَّامغي لَيا حاكماً تُص    هـمكنَر المسلمين ولك يا إمام

  مامما جدَّ عهد في الورى وِذ    يا من ِبِه تَرعى الذِّمام عهودها

  )5(ـالَّميخشى ِحماه الغاِدر الظَّ     للعـرِب حـقٌّ ثابتٌيا من ِبِه

                                                 
 .29هجير الصحراء، صالدبل،  ) 1(

 .47إسالميات، صالدبل،  ) 2(

 .25 صعبير الوفاء،الدبل،  ) 3(

 .16 صهجير الصحراء،الدبل،  ) 4(

 .53 الدبل، هجير الصحراء، ص) 5(
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–نداء يظهر بمعنى الوالء لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز            فال

 كما نراه في    ، كثيراً  تكرر الذيلوطن، كما قد يظهر بمعنى المدح،        والوالء ل  -رحمه اهللا 

  : حيث يقول،مدح األمير الوليد بن طالل آل سعود

   والحر الشَّديدفي عاِدياِت البرِد    يا ماِسحاً دمع اليتامـى خفْيةً

  )1(في يوِمنَا هذا وفي األمِس التَّليد    يا ابن الكراِم وأنتَ أوُل ماِجٍد

  :ه كما في قول، القوة والتهديدالنداء عندهمعاني ومن 

  )2(يا ويح قلِبك شاٍد في هوى شاِدي    صحا فؤادك إالَّ عن مدللٍّة

  :هكما يظهر معنى التوجع والتحسر في قول

  مي في المسِجِد المفقوِدـر فيت   دموع أندلِس الخيـكفكفي يا

  )3( بكـلِّ كَموِدي هامـسـِروتَ    أي شكَوى أبثُّها في قصيِدي

 سقوط األنـدلس،     عن  بها عبرفاألسى يظهر عند الشاعر من خالل الدموع التي         

ة المـسجد    وهو قـضي   ،ىفقد خف األلم من طول الزمن ، وذلك لظهور أمر أشد وأنك           

 معاني النداء في شعر الدبل، والتي       تناولنا أبرز  وبهذا. ة عليه ايناألقصى واستيالء الصه  

 مخاطبة من يعقل بما ال يعقل والعكس،       وهو   ،تظهر بشكل كبير، ولكن يبقى جانب واحد      

وما يظهر تحت ذلك من صور بارزة، ولعل نداء العاقل هو األصل في استخدام أسلوب               

  :هى ذلك في قول كما نر،النداء

عليناخادم دهبواِجِببذل     المسجدين ع فَـاءأرواِحنَا و   

دار يكـا متعٍب تحيا أباها ِبغَائِب    يعن ِحم لطان4(ليس س(  

فالنداء لخادم الحرمين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود، وقـد ورد النـداء              

  .ك كما سبق الحديث عن ذل،بمعنى الوالء والطاعة

                                                 
 .26 الدبل، عبير الوفاء، ص) 1(

 .91 الدبل، إسالميات، ص) 2(

 .114، 113 الدبل، إسالميات، ) 3(

 .13 الدبل، هجير الصحراء، ص) 4(
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 وذلك ما نراه فـي      ، فتبرز فيه صورة التشخيص والتجريد     ،أما نداء غير العاقل   

  :هقول

طَننَا يا مالذَ العرِب يا وُل    يا أرضبس اقَتْ ِبِهمض إن 1(يا منقذَ الناس(  

فالشاعر يخاطب معنويات أطلق عليها صفات حية، كاألرض والمالذ والـوطن،           

  .ء للوطنوبهذا يظهر النداء بمعنى الوال

  :ه في قولكما يظهر

نَا      نشداً للرياِض األم قافيةًيا مواحتض مناهدَّ لها يم 2(سلمان(  

المعتمدة  وبهذا تظهر الصورة المجردة       يخاطبه، اًيجرد من نفسه شخص   فالشاعر  

  .على خطاب النداء

  

  :التعجب -ج

سبق التعجب  ، كما   )ما أحسنه، وأحسن به   (التعجب بجميع صيغه      الشاعر استخدم

ـ من خالل التعجب   تبأسلوب النداء واالستفهام، وتعددت المعاني التي ظهر       الـشقاء  ( ك

والحزن، والضعف، واأللم، وعدم حسن التصرف، والصبر، والتحدي، والتعظيم، والقوة  

  ).وغيرها

هـا  ناتناول فهام، الذي  التعجب واالست  ظهرت في شعره  ي  تولعل أهم األساليب ال   

ره في هذه الدراسة لكونه الموقع المناسب له، ولعـل أهـم            كْ بد لنا من ذِ    ، ولكن ال  سابقاً

  :همثال على ذلك قول

  )3(!! كَم سِهرواتُغَاِلب الِبيد والعشاق    ااِفلُنَو سارتْ قَمك كَاِئيعلى ِض

فالشاعر يتعجب من ضوء القمر، وفي ذلك يظهر معنـى البقـاء والتعظـيم، إذ     

 ويظهـر   ،هئسهر العشاق واألحبة تحـت ضـو      ود سير القوافل    يتساءل الشاعر عن عد   

                                                 
 .58، صالدبل، هجير الصحراء ) 1(

  .18ص، الدبل، هجير الصحراء) 2(

 .60خواطر شاعر، صالدبل،  ) 3(
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 وقصيدة  ،)1()من للسالم ( كما نراه في قصيدة      ،التعجب بكثرة التساؤل عند الشاعر كثيراً     

  .)2()أختام على الشفق(

ه في دراسـتنا عـن   يلإأما التعجب الذي ورد بمعنى النداء، فقد سبق وأن أشرنا           

  :اضح، ولعل أهم مثال عليه ما قالهبشكل والنداء، ولكن سنتناوله في موضعه و

  ِمن صالِح الديِن والمعتِصِم    ....ذَكَـر األعـداء أنَّـا ُأمَّــةٌ

  )3(!فيا حيفا اسلَِمي.. كلنا راٍع    ...... المنى في خلف ناط.. سلَفٌ

 هذا النداء الذي يدل على القوة المعنوية، بأمر حيفـا بعـدم             فالشاعر يتعجب في  

الستسالم للعدو وإبقاء اإلسالم فيها عزيزاً، وتعجب الشاعر من ذلك ليس يأساً، ولكـن              ا

   .يتعجب من البطل الذي يقف ويقول هذه المقولة بفعل وعمل

  :فيها مواطن التعجب ففي قولهأما أهم المعاني التي ظهر 

  )4(!!ووقُور أعياه ثُقَْل الدَّبِيِب    .... حنون وُأمكَم صغيٍر شكا

فالتعجب يظهر من كثرة هذا األلم والحزن والشقاء الطاغي على إخـوانهم فـي              

كما قد طغى هذا المعنى فـي شـعر         . فلسطين وما يعانيه الصغير واألم والشيخ الكبير      

  . كما ظهر في المعجم الشعري، سواء تحت أسلوب التعجب أم غيره)5(الدبل

  :قوله وذلك في ،ظهر معنى الضعف تحت أسلوب التعجبوي

  )6(!!والحرب ِفيكُم قراراتٌ ومؤتمر    حرب الطواغيِت نيران مؤجَّجةٌ

ر الحاسم من قبل العرب      وعدم اتخاذ القرا   ،فالتعجب يظهر تحت معنى الضعف    

  .دفاع عن النفس والجهاد في سبيل اهللاالالذي يظهر بوالمسلمين، 

                                                 
 .49في رحاب الوطن، ص الدبل، ) 1(

 .72خواطر شاعر، صالدبل،  ) 2(

 .34الدبل، إسالميات، ص ) 3(
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 .79هجير الصحراء، صالدبل،  ؛ و23خواطر شاعر، صالدبل، :  ينظر) 5(

 .63خواطر شاعر، صالدبل،  ) 6(
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الذي حسن التصرف   حت أسلوب التعجب عدم     ومن المعاني التي سلكها الشاعر ت     

  :هيظهر في قول

  !!من دعاِة األهواِء فَور السؤاِل    ... قومعجباً يصرفُ الماليين

  )1(!!حين تَشكو مجاعةُ الصوماِل     ويِشـح الغني فينـا بفلـٍس

الحث على الصدقة في سبيل اهللا، حيث يظهـر التعجـب عنـد          بفالتعجب يظهر   

قة من أبناء المسلمين، كما يتعجب من دفع الماليين عند          الشاعر من الشح في عدم الصد     

  .أصحاب األهواء، وفي ذلك يظهر عدم حسن التصرف

  :ه كما في قول،وقد ورد التعجب بمعنى التفاؤل واألمل

  )2(طَبع المتيَِّم يحِكي طَبع نَشْواِن    ما أعذب الشِّعر أنغاماً يرددها؟

طغى على طبع المتيم    الذي ي لى األمل والتفاؤل    تدل ع ) ما أعذب (صيغة التعجب   ف

   .بأنغام الشعر

  : فقد ورد في قوله،أما معنى التحدي

  )3(تَتَحدى النُّهى ِبكَفِّ خَِضِيِب     !! ما أوغَلَتْ بِه ِبنتُ حواشد

  :هالتي تظهر في قولي التعجب التعظيم والقوة والصبر، ومن أهم معان

زكاِء يغتاُل عا لشعِر البِري     ِمي؟مب4(!! احتماليشدأما فِعيَل ص(  

  .لهمته فالشاعر يتعجب من قوة صبره وشدة تحمله، وفي ذلك تعزيز

  :هظهر قوة العزم وتعظيم األمر في قول وت

  

  

  

                                                 
 .68ندب الجراح، صالدبل،  ) 1(

 .91معاناة شاعر، صالدبل،  ) 2(
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اِتِهملَسفي ج الحرب ا    ال يذكرونتُشِْهدا واسهِة قَادار1(!!ِطفُْل الِحج(  

ة في الندوات والمؤتمرات وعدم اتخاذهم القرار       فالشاعر يذكر واقع األمة العربي    

الحاسم، بإعالن الجهاد في سبيل اهللا ضد العدو الصهيوني، بينما طفـل الحجـارة قـاد     

  .الحرب واستشهد في سبيل اهللا

  :ه وذلك في قول،كما يظهر معنى السخرية والتهكم من الغرب

  !! المآِربا بلوغُليس في وسعن      .... داة حفاةظَنَّ قوم أنَّا ب

  !!فَوقَ رحٍل على ظهوِر النجاِئب      وِبأنّا ال نَعِرفُ العيشَ إالَّ

  )2(!!فَرعها في السماِء واُهللا غَاِلب      ونَسوا أنَّ للخَِياِم صروحاً

فالشاعر يستخدم التعجب بمعنى السخرية والتهكم بما يظنه الغرب، بعدم التطور           

ري الذي ينتج مصدره من القرآن الكريم، كما أثبتـت األبحـاث         العلمي والترقي الحضا  

  .والدراسات العلمية الحديثة بصحة ذلك

  

  :الحذف 3.2.2

 وال يـنقص مـن      ،يعد الحذف من أقسام اإليجاز، وهو حذف ما ال يخل بالمعنى          

البالغة، بل لو ظهر المحذوف لنزل قدر الكالم عن علو بالغته، ولصار إلـى شـيء                

  .)3( مبطالً لما يظهر على الكالم من الطالوة والحسن والرقةمسترك مستذل، ولكان

تنبع من كونه   ووقد كان البالغيون على وعي بتأثير الحذف وقيمته في التركيب،           

يثير االنتباه، ويلفت النظر، ويبعث على التفكير فيما حذف، وتكمـن أهميتـه فـي أن                

                                                 
 .83ندب الجراح، صالدبل،  ) 1(

 .7هجير الصحراء، صالدبل،  ) 2(

 .186، 185، ص1 ط، بدوي، معجم البالغة العربية، طبانة ) 3(
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 ويفجر شحنة فكرية تجعله     ،لمتلقيالشاعر ال يورد األلفاظ المنتظرة، وإنما يلفت انتباه ا        

  .)1(يتخيل ما هو مقصود

وقد تنوع الحذف عند الدبل، حيث برزت ظاهرة الحذف فـي نهايـة األبيـات               

واألشطر، وكذلك في وسط األبيات، وألجل أسباب كثيـرة كالمخافـة علـى الـوزن،               

عر، ولعـل   والمفاجأة، واالختصار، وحذف بعض األلفاظ البذيئة التي ال تليق بقدسية الش          

  ):ال يا ابنة اإلسالم(أهم مثال على ذلك ما قاله في قصيدة 

    صاغَ قبلي حـافظٌ "قَد "  رد ِهِمـن  

"    ِلي بتربيِة النـس ناِء فَِإنَهـا  م...  

  ....و ِبما لـم يحمـدوا   قُْل للذين أت  

  ال تَقْتُلوا األخـالقَ فـي أوطَِانَنـا       

ــد ــرهنَّ مقل ــواتي غ ــْل لل   ...قُ

ر ليساِنيَّـةٍ     التحضِعلْم ـجنَه ...  
  

  ...إذْ قاَل في ِصدٍق ِمن اإللهامِ       

  "في الشَّرِق ِعلّة ذلـك اإليـالمِ      

  ....ال تَركَنُوا للمـاِرقِ الهـدَّامِ     

  ما هكذا نَـدعو إلـى اإلسـالمِ       

  ....تاه الطريقَ وظّل كاألنعـامِ    

  )2(مجلوبٍة ِمن عبَّـِد األصـنَامِ     
  

التي تظهر من خالل عالمـات       هذا النموذج في سبعة مواقع،        في فيظهر الحذف 

 الشاعر إلى الحذف االستغناء عن بعـض         في نهاية كل شطر وبيت، والذي دعا       الحذف

  .الكلمات الذي يظهر تقديرها من قبل المتلقي من خالل السياق

فالشاعر استخدم الحذف في هذا الموضع ألجل شد انتباه المتلقي، وجعله يعـي             

تجاه المرأة العربية المسلمة التي عززها اهللا باإلسالم، وحفـظ          ، وما يدسوه    الغربواقع  

 يدعيهعكس ما   ب  وذلك  الحرية المصانة بالشرف والرفعة وعزة النفس،      ، وإعطاء كرامتها

الغرب من طلب حرية تودي إلى اإلهانة وضياع الشرف، واالنحالل الخلقـي وغيـر              

  .ذلك

                                                 
، 1، مطبعـة الروزانـا، عمـان، األردن، ط    عبداهللا رضوان شـاعراً  ،سىو المواجدة، إيمان م   ) 1(

 .187م، ص2005

 .45خواطر شاعر، صالدبل،  ) 2(
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فيها وسط األبيات ما ورد كثيراً فـي قـصيدة          ومن األمثلة الذي يظهر الحذف      

  ):ركعتان(

  مهِبِط الوحِي، ِرحـاِب الحرِم    رةُ اإلحـراِم فــيـإنهَّـا تَكبي

  جهـد القدِم.... ع الكفيَِّن راف    ٍبـناِح... قَاٍمـفي م ... ومصلٍّ

  !!نعم ربح المغنم... جيبفاست    اًـوطابت مغْنَم... بوِركَتْ سؤالً

  ِمخـِمن دنٍَس مستَو... طَهرتْ    اـ بالروِح لـدى خالِقِهـكيـفَ

  وإليـِه مـرجـع المحتَِكــِم    هـَِمنْه ول.... نحـن جنـد اِهللا 

سِفار ـنَياِشا الهميِس     ىفَطَـْص الميالخَةَـر نَ ِلـِريالشمـِمِلي   

نَصعالم جـ الآياِتـ ِبــدهوبناٍء ... لٍوي عِف    ىد .... مِمكَح  

ـلَمـ الكنْديا وجخَتْاب لُيُأ    ـــهالفُةَم ِسـر ... ورومالع ِمج  

مَّعالِمر ـحري لَـ ِفابِليالد 1(كـل األمــِم... ودعـا اهللا    ىج(  

 وسط األبيات، وذلـك لإليجـاز       لحذف الداخل فقد امتألت هذه القصيدة خاصة با     

، فقـد أوردنـا     اً وطني اً تاريخي اً ديني اًختصار مع طول القصيدة التي شملت موضوع      واال

 الذي سلك في هذه القصيدة مساراً واحداً، بلغ في هذه           ، منها لتوضيح الحذف    قليالً اًجزء

وقد وضح الشاعر ذلك بعالمات الحذف يظهر تأويلهـا         . اً موضع ةالجزئية إحدى عشر  

  :  التأويل في البيتين الثاني والثالثمن خالل المتلقي، فمثالً يظهر

  ،جهـد القدم) يدعو اهللا(رافع الكفين  ناحـب) إبراهيم(في مقام) رسول اهللا(ومصلى 

  !!نعم ربح المغنم) لها باهللا(فاستجيب  وطابت مغنما) وشرفاً أو يا عبداً(بوركت سؤاال

 التـي   وعلى هذه الطريقة تظهر العبارات المحذوفة حسب تقدير المتلقـي لهـا،             

  .تصب كلها في المعنى الديني الذي تظهر من خالله

    

  

  
                                                 

 .32، 31، 30إسالميات، صالدبل،  ) 1(
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  :االعتراض 3.2.3

 أو بين كالمين متصلين معنى بجملـة أو         ،االعتراض هو أن يؤتى في أثناء الكالم      

من سنن العرب أن يعترض بين كـالم وتمامـه          : غيرها لنكته ما، وقد قال ابن فارس      

وكون الواقع بـين    ( عرفه السبكي بقوله   وقد   .)1(كالم، وال يكون هذا المعترض إال مفيداً      

 هو اصطالح أهل المعاني لنظـرهم       ،الكالمين المتصلين معنى ال لفظاً جملة اعتراضية      

  .)2(إلى المعنى

فدخول الجملة أو الكلمة االعتراضية بين عناصر التركيب يقطع الداللة المتصلة           

معترض، فيتم المعنى في    في التركيب األصلي، ثم يعود التركيب إلى تمامه بعد دخول ال          

  .)3(الكالم، بحيث لو أسقط العنصر الدخيل لبقي األول على حاله في اإلفادة

 في شعره، وخاصة بعـد تجـاوز        المعترضةوقد أكثر الدبل من استعمال الجمل       

والثالثـة مـن حيـاة       في المرحلة الثانية     االعتراضالمرحلة األولى من شعره، إذ كثر       

  .باً بارزاً في تركيب الصورة والبناء الفنيالذي أصبح أسلوالشاعر، 

، )احرف، وكلمة، وشبه جملة، وجملة، وغيره(وقد تعددت أنواع االعتراض من  

التوكيـد،  (  االعتراض، ولعل أهمهـا هاظهر من خاللكما نرى تطرق المعانـي التي ي

، وأهـم   )االتوضيح، اللطف والتودد، الدعاء، التنزيه، التعظيم، التفخيم، التنبيه، وغيره        

   :النماذج التي تدل على التوكيد ما قاله

  تُملي بإكـراِه الحراِئـر        وقصيدتي في الحب ال

فَاِتني      فتّانــة لكننــــيال-ِبم-اِهرُأج لـم   

                                                 
 .528 ص،2 طبانة، معجم البالغة العربية،  ج) 1(

 أبو علي، محمد بركات حمدي، الصورة البالغية عند بهاء الدين الـسبكي، دار الفكـر للنـشر                  )2(

  .100م، ص1983/هـ1403، 2والتوزيع، عمان األردن، ط

 ، 1 حقوق الطبع محفوظـة للمؤلـف، ط      ،يبي شعر غازي القص    محمد سالم سعيد ،     الصفراني، ) 3(

 .272، صم2006
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  )1(حر يغار على الشَّعاِئـر       صنْتُ الجماَل لخاطٍب

الثاني من البيت الثاني، والتي     النافية في الشطر    ) ال(فقد ورد االعتراض بحرف   

 لكنها  ،ة فاتنة  فالشاعر يصور بغداد بكونها إمرأ     النافية،) لم( لكونها سبقت    ،جاءت للتأكيد 

صانت نتهاك عرضها، وإنما    ل غادر وخائن، أراد بها الفساد وا      لم تبرز مفاتن جمالها لك    

  .الجمال لكل حر يغار عليها

  .)2(وكيد أكثر من خمسة عشر مرةوقد ورد االعتراض الذي يحمل معنى الت

  :هأما ما ورد بمعنى التوضيح فيظهر في قول

  له في نجٍد العرباِء وعـد     نيِه بعــدث ساٍر ال يوركب

  - والمطي لها تشد-فَقَالتْ     تَبدَّى للرياِض ِبجنْــِح لَيٍل

  )3(دوحد السيَِّف للتاريِخ حـ      صهيُل الخيِل يبني كلَّ مجٍد

 تعبر عـن قـدوم      ، التي للتوضيح)  تشد  لها والمطي( فتظهر الجملة االعتراضية  

  .الملك عبد العزيز الرياض

  )4( مرةة أثني عشر منكما قد ورد االعتراض بمعنى التوضيح أكثر

 فيظهر في مدح الـشاعر لألميـر خالـد          ،أما الذي ورد بمعنى اللطف والتودد     

  : حيث يقول،الفيصل

   والشِّمِمأهُل الصَّبابِة ياذا المجـد    يـدي لَحنَـاً يهيم بِهلم تبقَ يا س

  )5(لعلَّ في السَّفِْح ما يرقَى إلى القمِم     ما أهدتْه خَاطرتي- فديتُك-فاقبل

                                                 
 .27راء، ص الدبل، هاتف الصح) 1(

؛ و الدبل، في 69، 62، 23، 14؛ و الدبل، خواطر شاعر، ص36الدبل، معاناة شاعر، ص:  ينظر) 2(

؛ و الدبل، 76، 45، 39، 11؛ و الدبل، على ضفاف الخليج، ص123، 92، 42رحاب الوطن، ص

 .46، 34، 8هجير الصحراء، ص

 .9 الخليج، صفالدبل، على ضفا) 3(

؛ و الدبل، عبير الوفاء، 21، 17؛ و الدبل، هاتف الصحراء، ص39، 15ص  الدبل، خواطر شاعر، ) 4(

  .76، 75؛ و الدبل، ندب الجراح، ص78، 56، 20، 17؛ و الدبل، هجير الصحراء، ص74، 64ص
 .14وفي رحاب الوطن، صالدبل، ) 5(
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والتي تدل على معنى اللطف والتودد،      ) فديتُك(فيظهر االعتراض في قول الشاعر    

  . )1(كما قد ظهرت أكثر من أربع مرات

فـي  (، و )3()تواضـع ()2(،)لطفاً(وكذلك ظهرت عبارات تلطف وتودد أخرى مثل      

  .)5()من حنانيك(، و)4()تحنانيك

ومن االعتراض ما قاله الشاعر بمعنى الدعاء، وذلك في مدحه إلبـراهيم أبـي              

  :عباه في قوله

كلــه والخير إبراهيم عطاء      ُأناديكليا بفيٍض تُسانداليِد الع   

فقوم-ٍة معقل- اُهللا رعاكدعو       اِهــدعا للمهتدين مه6(تعاليم(  

فيها الشاعر لممدوحه بالرعاية من اهللا عز        يدعو) رعاك اهللا (فالجملة االعتراضية 

كما قـد ظهـرت   . تباعهم، وذلك لوقوفه ضد الفيئة الضالة بالدعوة والنصح بعدم ا        وجل

  .)7( مواضع أخرىةالدعوة بالجمل االعتراضية في ثالث

  : فيظهر في قول الشاعر في مدح طارق الفياض،أما ما ورد بمعنى التنزيه

يهكإجالالً-اب -قَ صديقٌ مرَّب      ِحٍم في روذو رنَاح كتَي8(ُلِزي(  
 وفي ذلك تنزيه للممدوح وبيان مكانته، كما يدخل فـي           ،)إجالالً( فاالعتراض في قوله  

االعتـراض فـي أربعـة مواضـع        هذا  ما يظهر   ك. ذلك معنى تعظيم صاحبه ومقدرته عنده     

  .)9(متعددة

                                                 
؛ و الدبل، 78ير الصحراء، ص؛ و الدبل، هج51، 25؛ و الدبل، عبير الوفاء، ص31الدبل، في رحاب الوطن، ص:  ينظر) 1(

 .85ندب الجراح، ص

 .12 الدبل، هاتف الصحراء، ص) 2(

 .127 الدبل، في رحاب الوطن، ) 3(

 .27 الدبل، عبير الوفاء، ص) 4(

 .149 الدبل، إسالميات، ص) 5(

 .92، 91 الدبل، عبير الوفاء، ص) 6(

 .72الصحراء، ص؛ و الدبل، هجير 124، 107الدبل، في رحاب الوطن، ص:  ينظر) 7(

 .66 الدبل، عبير الوفاء، ص) 8(
؛ و الدبل، عبير الوفـاء،      124،  105؛ و الدبل، في رحاب الوطن، ص        46الدبل، هاتف الصحراء، ص   :  ينظر ) 9(

 .5ص 
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كما ورد من المعاني التفخيم،      .)1(أما التعظيم فقد ورد في أكثر من تسعة مواضع        

  :هوذلك ما نراه في قول

الرجاِل-مددتَ للبر يِح الشِّعِر والخُطَِب     يداً- يا شهم2(غنيَّةً عن مد(  

م لدخولها  اءت دالة على التفخيم والتعظي    ج) شهم الرجال  يا( فالجملة االعتراضية 

 وأضـافت ، وقد ظهرت من خالل صورة بالغية لمسية سمعية،          في السياق الدال عليها   

  .ليها جماالً وحسناًإالجملة االعتراضية 

، كما قد ظهر معنى التنبيـه مـن خـالل           )3(وقد ورد التفخيم في ثالثة مواضع     

  :ه ومثال ذلك قول،االعتراض

إن شئتُ-الحرب م-راشد ا     قراراألرشَد ِب كانقبَل الحر 4(والرأي(  

 وذلك بعد إدخال    ،فالشاعر ينبه األمة العربية واإلسالمية بأخذ الرأي قبل الحرب        

االستفزاز الـذي ال يملـك المـرء إال أن          وفي ذلك يظهر    ) إن شئتم ( جملة االعتراض 

العتراضية تدل على التنبيه بعد     ، ولكن السياق جعل الجملة ا     يختاره بعد أن احتلت دياره    

  .)5(وقد تعدد معنى التنبيه في ثالثة مواضع. أخذ القرار الذي يعد الحل والصواب

كما قد ورد عدد من المعاني تحت الجملة االعتراضية، وغير ذلك من الجمـل              

  .الوزن أو غير ذلكجها الشاعر ألجل حفظ  أدرالتي ليس لها داللة بالمعنى، والتي

  

  

                                                 
هاتف الـدبل،  ؛ و 89،  80خواطر شـاعر، ص     الدبل،؛ و 43 معاناة شاعر، ص     الدبل،:  انظر ) 1(

 .91عبير الوفاء، صالدبل، ؛ و132، 61لوطن، ص في رحاب االدبل،  ؛ و54الصحراء، ص 

 .50على ضفاف الخليج، صالدبل،  ) 2(

 .17في رحاب الوطن، صالدبل،  ؛ و44، 11هاتف الصحراء، صالدبل،  ) 3(

 .81ندب الجراح، صالدبل،  ) 4(

الـدبل،   ؛ و 33على ضفاف الخلـيج، ص    الدبل،   ؛ و 104 في رحاب الوطن، ص    الدبل،:  ينظر ) 5(

 .89راح، ص ندب الج
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  :القسم 3.2.4

 معانيـه،  يعد أسلوب القسم من أهم األساليب التي ظهرت عند الشاعر، وقد تعددت           

 ،)الـواو، والتـاء، والبـاء     (جميع حروف القسم     التأكيد، كما ظهرت في      ولعل أبرزها 

 حيث يقول على لـسان الملـك        ،ليدل على التوكيد  ظهر القسم بالواو في هذه القصيدة       يو

  :- رحمه اهللا-عبد العزيز

   تُعاِنيما جئتُ أغزو والديار     فريضةًرع الجهادال والذي شَ

  )1(واٍن وتَمزٍق وهِمن فرقــة    لكن ألجمــع شَملَها وشَتَاتَها

) الـواو (  وصيغة القسم  ، وهو اهللا سبحانه وتعالى    ،فالشاعر أقسم بالذي شرع الجهاد    

  .كما هو ظاهر

 وذلك ما نراه في قصيدة      ،)اهللا(لةفتقترن مع لفظ الجال   ) التاء( أما صيغة حرف القسم   

 صـلى اهللا    -أحمد شوقي في مدح الرسـول     ) همزية(   عارض بها  التي) صلح الزمان (

  : إذ يقول-عليه وسلم

ـِم      ينةًغتاِهللا ما سفَكُوا الدماء ض   راء نصلكنَّهم فـي حرِبه

ـِـره أومحمد في نهيه أو   )2( الخَصماءحرب تَخَافُ نزاله      م

  :واستمر في المدح إلى أن قال

  )3(تَاِهللا مثلك لـم تَِلد حـواء      اِسناً وشَماِئالًأنتَ الجمال مح
ة، و ففي األولى عدم سفك الـدماء كرهـاً أو عـدا           ،للتأكيد) تاهللا( فقد ورد القسم بصيغة   

 أحـد    وشمائله التي لم تكن فـي      -صلى اهللا عليه وسلم   –والثانية تأكيداً على محاسن الرسول      

  .غيره

  :هفتظهر في أسلوب االعتراض في قول) الباء( أما صيغة القسم التي وردت بحرف

  )4(؟ ما يوحي النِّقيضاِن- ِبربك-قُْل لي    أيطرب الشعر واألعداء هادرةٌ؟
                                                 

 .49الدبل، هجير الصحراء، ص) 1(

 .64الدبل، أسالميات، ص) 2(

 .64 الدبل، أسالميات، ص ) 3(
 .124 الدبل، في رحاب الوطن، ص ) 4(
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 القترانهـا سلوب القسم   أ تدل على التأكيد في       أسلوب االستفهام، التي   كما تظهر في  

ويظهر إيمان الشاعر    . بين لغة الحوار وأسلوب االستفهام     بالرب، واالعتراض لوقوعها  

 فكان ال يقسم إال بلفظ الجاللة على عكس غيره مـن            ،من خالل استخدامه لصيغة القسم    

  .وحياتك ونفسي:  الذين كانوا يقسمون بغير اهللا، كأن يقول الشاعر،الشعراء

  

  :لتمنيا 3.2.5

الً، أو ممكنـاً ال     التمني هو طلب حصول شيء محبوب، بشرط أن يكون مـستحي          

  .)1()ترجياً( يتوقع حصوله، أما إذا توقع الحصول سمي

وقد ظهر هذا األسلوب بشكل بارز في شعر الدبل، وذلك بجميع شـروطه، وأهـم               

  ):تحية مصر( مثال على تمني الشاعر المستحيل ما قاله في قصيدة

  مري َأثَاركالئمي َأقِْصر وإن أ    أنا ِمن ِمصر وِمصر اُألم ِمنِّـي

  إن تَكُن ِمثِلي فَجنّْبِني قَـرارك     ال تُعاِقب من صبا في حب أهٍل

  )2(كلتكن مصر ِجـواِري وِجوار    يليـتَ للنِّيـل مصبَّا فـي بالد

صب نهر النيل في الجزيرة      وهو أن ي   ،فالشاعر يتمنى الحصول على شيء مستحيل     

  .ط بمصر حضارة وتاريخاً وتراثاًويريد بذلك االرتباالعربية، 

  :هفي قول) من القلب( تظهر في قصيدةو ،)هل(لتمنيلومن الصيغ التي وردت 

  ظَاِهر األمِر لـون ثوٍب قشِيـِب      فانظر صهيونم وهنقش الحقد

  ا الموهوِبــمن ذراري إسالِمن    ... حـيتَحتَ أزراِرِه بلـى كل

عياِر طُوال واًأوغلوا في الدضِهي    ركٍْم رى ِبحِبــواستباحوا الِحم  

  )3(ِبــقـد برمنَـا بشاعٍر وخَِطي     صبراًليت شعرِي هْل أنفذَ الليل

                                                 
 .838 ص،2 طبانه، معجم البالغة العربية،  ج) 1(

 .51في رحاب الوطن، صالدبل،  ) 2(

 .128إسالميات، صالدبل، ) 3(
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، )ليـت (، التي وردت عند الشاعر مسبوقة بصيغة      )هل(أورد صيغة التمني  فالشاعر  

لـك  دالة عليها، وذ  ) ليت(طغت بظهور المعنى، وقد جاءت    ) هل(ولكن الصيغة التقليدية  

ليت ( ا ورود ، الذي يظهر بتمني ما ال يتوقع حصوله، أم        )هل أنفذ الليل صبراً   (في قوله 

  ).هل( بمعنى، ولكنها دالة على تمنيقبلها فلم توِح) شعري

على أو   دالة بنفسها     عند الدبل بشكل كبير سواء     )1()ليت شعري (وقد ظهرت صياغة  

  .غيرها

ع حصول الشيء، كما نـراه فـي        بمعنى الترجي، عند توق   ) ليت(وقد وردت صيغة  

  :هقول

  )2(يبعثُ اإلقدام في قلٍب غَيوِر    ليتَ إصراِري على نَظِْم القواِفي

رة في قلوب المسلمين، وهذا االستخدام مـن   الغيتهبعث قصيد تفالشاعر يترجى بأن    

  .أثر اللغة المحكية على الشاعر
  

  :النُّدبة واالستغاثة 3.2.6

وال ) سـاه أراو( أو المتوجع منه نحو   ) واعمراه( ع عليه نحو  فالنُّدبة هي نداء المتفج   

  .)3(يكون المنادى المندوب إال معرفة غير مبهمة

ني ثابادي بمعنى اسـتغ    آ أما االستغاثة، فهي طلب الغوث، وقد وردت عند الفيروز        

  .)4(فأغثته، وهي شدة العدِو، وما أغثت به المضطر من طعاٍم أو نجدٍة

                                                 
الدبل،  ، و25، 23، 20معاناة شاعر، صالدبل،  ؛ و70، 51ات، ص إسالميالدبل،: ينظر )1(

 .141في رحاب الوطن، ص الدبل،  ؛ و70خواطر شاعر، ص

 .17خواطر شاعر، صالدبل، ) 2(

 -  مع تطبيقات وتحليالت لغوية نقدية متنوعة- النصوص المختارةوفاء بنت عارف، تقي الدين،  )3(

 .244م، ص2005/هـ1426، 2 السعودية، طمكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية

، القاموس المحيط، تحقيق، مكتب )هـ817ت(، مجد الدين محمد بن يعقوببادي آالفيروز) 4(

، 6تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،ط

 .173م، ص1998/هـ1419
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ذلك ما قاله   من  و،  بة واالستغاثة في شعر الدبل بشكل بارز      وقد ظهر أسلوب الند   

  - رحمه اهللا-في رثاء الملك فيصل

ـدعي ولم المسلمين قدس لفظحرفاً      ناداك اِءة يتمملنــد   

  )1( الشعراِءأن يستعيظ مقالة      ة رزئـوافيصاله وهـل لنادب

 الذي يعاني   ،المقدسالموجه من بيت    ) وافيصاله(  يظهر في قول الشاعر    فالندب

 -رحمـه اهللا  –م الملك فيصل    لصهاينة عليه، ويظهر هذا المنطلق من عز      من استيالء ا  

  .تجاه ذلكان ما جرى من مواقف له مع الغرب على استرداد بيت المقدس، وبي

، )شهداء صبرا وشـاتيال   (  ما قاله الشاعر في قصيدة     االستغاثةومن األمثلة على    

  :يقول حيثطلب األطفال للغوث و

  )2(غوثُك اُهللا فالطواغيتُ جاروا    كيفَ بالطفِل الئذاً مستغيثاً

  :ومن صيغ االستغاثة والندبة قول الشاعر

  فَزع القلب ينادي من مجيِري؟      كلمـا أتعبِنـي طـوُل المسيِر

   مريـِرِمن مآسي حاِضٍر مر       ِصراعكم ندبتُ الشِّعر يملِيـِه

ـرذ يلندبتُ الشِّعستجيـِر      كِيـه ِسـالحأولى بالشريِد الم ذاك  

  ـوِربمْؤِذٍن بالويِل يدعـو بالث      ي مساٍرـ وقوِمي فطَِفقَ األعدا

  )3(      ناِدباً وا ُأمتاه مـن مِجيِري؟؟    قادةَ اإلسـالِم والعـرِب أغيثوا

مية من حـروب     ويستغيثهم على ما حصل في البالد اإلسال       ،فالشاعر يندب أمته  

 واستيالء على ممتلكاتهم وما فيه األمة من غفلة، وترك إخـوانهم فـي              ،ضد المسلمين 

 ثـم بيـان     ،معاناتهم  وحدهم، وقد بدأ الشاعر باألسئلة لشد االنتباه وتعظيم هذا األمـر            

الذي ،  )وا أمتاه ( الندب واالستغاثة  ةصيغبأسباب الندب وتوضيح ذلك، ثم يختم القصيدة        

الشاعر الظلم والقهر والحسرة والندم، والضعف، والمبادرة والمسارعةظهر فيه ي.  

                                                 
 .151إسالميات، صالدبل، ) 1(

 .23 شاعر، صمعاناةالدبل،  ) 2(

 .18، 17، 12خواطر شاعر، صالدبل،  ) 3(
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  :أسلوب الحوار 3.3

الحوار هو وسيلة لكشف المواقف المتناقضة، واآلراء المتخالفـة، يلجـأ إليـه             

الشاعر في بعض الحاالت، إلحداث حركة تصادمية تؤجج الـصراع، وتحمـل علـى              

  .)1(ابة عن المواقفاإلنتابعة، وتستقطب االنتباه، وتعني الم

 ، فيلوذ الشعراء بالحوار للكشف عن بؤر الصراع، فيكون حينذاك حواراً درامياً          

ألنه يصعد الصراع كلما تقدم، وأحياناً يلوذون بالحركة التي تعنـي الـصراع ضـمنياً        

وتكشف عن مستقره، وفي كل الحاالت يكون الصراع والكشف عنه هو الهدف المنبثق             

  . )2( لدى الشاعرعن أي توجه درامي

إذ يبين الحوار طبيعة الصراع والقوى المتصارعة والقدرات العقلية التي يتمتـع      

بها المحاور ودرجة العمق والكثافة في حواره، ومستوى الثقافة التي يتمتع بها، ونـوع              

  .)3(مواقفه وأفكاره وأهوائه، وتماسك شخصيته أمام القوى المتصارعة

 -أو صوتين على أقـل تقـدير      –ى ظهور أصوات    إذن أسلوب الحوار يقوم عل    

 تتبين من خالل حديثهم أبعاد المواقـف، وقـد          ،لشخصين، أو أشخاص في مشهد واحد     

  .)4(يتدخل الشاعر ليأخذ دوراً أشبه بتعقيبات المؤلف المسرحي في المسرحية

قال، ويقول، وبفعل السؤال واإلجابـة، وفـي        : وقد يعبر عن الحوار بفعل القول     

 األحيان تستحضر عناصر الحوار بتلوين الضمائر وتنويعها، ممـا يمكـن أن             كثير من 

  .)5(يطلق عليه الحوار الداخلي
                                                 

 عمار، محمد إسماعيل، صورة الحجر الفلسطيني فـي الـشعر الـسعودي، إصـدار نـادي أبهـا األدبـي،                     ) 1(

 .262م، ص2003/هـ1424

ة  رسال- السرد والدراما والفن التشكيلي- المجالي، حسن مطلب محمد، أثر الفنون في الشعر العربي الحديث) 2(

 .97م، ص2003ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، األردن، 

 منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمـشق،       –دراسة  – الموسى، خليل، بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة         ) 3(

 .281م، ص2003

م، 1990،  1إربـد، األردن، ط   ، التجديد في الشعر األردني، دار ابن رشد للنشر والتوزيع،           ح النجار، عبد الفتا   ) 4(

 .156ص
 .262 عمار، صورة الحجر الفلسطيني، ، ص) 5(



 161

 وهو حديث اثنين على     )يالوجد( يظهر عند الشاعر أسلوب الحوار الخارجي        ؛لذا

  . وسنتناول أمثلة توضح ذلك،)1( وهو حديث الفرد)المنولوج( والداخلي ،األقل

  ):يالوجد( الحوار الخارجي -أ

: يقصد به تعدد األصوات في القصيدة الواحدة، وقد ظهر عند الدبل من جهتـين             

 يتحدث فيها   إذ) الشهيد( وذلك مثل قصيدة     ،األولى يقوم على تعدد األصوات دون إشارة      

  : وذلك في قوله،الشاعر على لسان الشهيد

  إليك فإنَّ اللَّوم في القلِب مـا َأجـدى        

  ...الزحاِم مجاِلـداً عِشقْتُ المنى وسطَ   

  ...خُِلقْتُ لحفِْظ المجِد، بـراً أحوطـه      

       مهاألبطاُل ِمثلي ِزنـاد رَّبج لقد...  
  

  لقد شدَّني للموِرِد العذِب مـا شَّـدا         

  ..وفي ساعِة األبراِر أصدقُها العهدا    

  ...بناصيٍة لم تعرِف الِغـلَّ والقيـدا      

 م2(..ِزنْدافَكُنْتُ بناِر الحرِب أوراه(  

 وقد استمر فـي  ، وذلك قبل دخول المعركة،فالصوت في هذه األبيات من الشهيد      

  :وذلك في قوله) وقلت–تقول (هذه األبيات حتى بدأ حواره مع زوجته بإشارة 

  ... كريمة وقَد همستْ في مسمعيَّ   

   نَحوهـا مـستديرةٌ    فَقُلْتُ وكفـي  

       عمـود إني الغفران سليِه لي...  

  ا كبرا دلّيهما أيـن مـضجِعي؟      إذ

  جـةٍ ه ِبثَدٍي وم  وقولي ِلمن جادت  
  

  ومن لِي والصَّغيريِن لَو تردى؟    : تقوُل  

   الفـردا  دوسبَّابتي تَعلو سـِلي الـصَّم     

  ودومي على ِحفِْظ الصَّغيريِن يا سعدى     

   زورٍة ِمنْـِك كفـاِني الـدعا وردا        ِبال

 ــار ــرَّحمن واخت ــده ال   )3(..ه وداتَغَمَّ
  

  :دون إشارة إذ يقول، وذلك ثم ينتقل الشاعر بعد ذلك إلى صوت الشاعر  

                                                 
م، مطبعة البهجـة،    1992 إلى عام    1979النجار، عبد الفتاح، حركة الشعر الحر في األردن من عام           ) 1(

 .377، 376م، ص1998، 1إربد، األردن، ط

 .28ص معاناة شاعر، الدبل،  ) 2(

 .29صمعاناة شاعر، الدبل،  ) 3(
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  كَأنّي ِبِه، والنُّصُل يهوي ِبـصدِرهِ     

  ...يــدافع نَفْــساً عاجلتْهــا مِنيــةٌ
  

ــتَدا     ــمَّر واشْ ــزَّاً وشَ ــرنَّح معتَ   تَ

  )1(لعلَّ لَه في دفِْعها بعض مـا يـسدى        
)2(  

 ثم ينتقل إلى    ، وذلك بصوت الشاعر نفسه    الشهيد أثناء استشهاده،  اعر يصور   فالش  

  : وذلك في قوله،صوت من السماء

  إليَّ فَقَد وفيتَ سيفَك والِغمـدا    فَنَادى ِبِه ِمن عالَِم العرِش هاِتفٌ

  )2(م ِبِه عبداوَأنِْعم ِبضيِف اِهللا أنِْع    .....إلى ِذمِة البر الرَِّحيِم ِبعبِدِه

  :ويستمر في ذلك حتى قوله  

  وِمن َأجِل ذَا فاُهللا يصدقُك الوعدا    لَقَد صدقَتْ يمنَاك والروح والحجا

  على ِثقٍَة أن سوفَ نُورثُك الخُلْدا    هاصت أهَل الداِر والدار كلوأرخَ

ِمن كا أنتَ أهلـهإليِس مودِم     الِفراا إلى عدننْهودجا موَّْأ ِبه3(.. تَب(  

  : وهو في اآلخرة إذ يقول،ثم ينتقل إلى صوت الشهيد بعد الشهادة  

  عليَّ إله الكوِن ِمن خَيِر ما َأسـدى    ...ال ليتَ صحِبي يعلَمون ِبما أفاأ

  هم تَنْفَثُ الِحقْــداِبَأعنَاِق من أفْواه    إذاً الستباحوا الكُفْر قَتْالً مطوقَـاً

  ....وما أنا ِفيِه ِمن نَعيٍم قَِد امتَــدَّا    أال ليتَ صحِبي ينْظرون أريكَِتي

  )4(وِمن نَظَراِت العيِن ما يبعثُ السعدا    ..ع الكوثر العذب مرتعبوحولي ن

ي المعركة   وهي صوت الشهيد قبل اشتراكه ف      ،فقد قامت القصيدة على ستة أصوات       

 وفـي هـذا     ، الحوار مع زوجته، وذلك بإشارات      إلى  ثم ينتقل  ، وشوقه للشهادة  ،ضد العدو 

وفي الصوت الرابع نرجع إلى إطار المثال،       . خرج عن مضمون الشاهد المراد المثال عليه      

                                                 
  .29 صمعاناة شاعرالدبل،  ) 1(

 .29 صمعاناة شاعرالدبل، ) 2(

  .29 صمعاناة شاعرالدبل، ) ) 3(

 .30، 29الدبل، معاناة شاعر، ص) 4(
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وذلك بصوت الشاعر في تصوير الشهيد أثناء موته في المعركة، ثم ننتقل مباشـرة إلـى                

وهو صوت هاتف السماء، ثم نرجع إلى صوت الشهيد وهو في الـدار              ،الصوت الخامس 

  .اآلخرة

دا حوار الشهيد مع زوجته فقد       نلحظ تعدد جميع األصوات بدون إشارة، ما ع        ،لذا  

  ).تقول وقلت( بإشارة ورد

تعدد األصوات دون إشارة في العرض      وقد تكرر هذا النمط الدرامي القائم على          

  .)1()المصطفى األمين(صيدة  في ق فعل مثل ما،القصصي

 -صلى اهللا عليه وسـلم    –عرض بداية سيرة رسول اهللا      ل إذ يظهر صوت الشاعر     

  :، وذلك رواية عنه في قوله في بداية الدعوةهثم ينتقل إلى صوت

  أيها النّاس حرموا األزالما    وعال ذَروةُ الصفا في نداء  

  )2( كَفّي ما ينُض الِعظامابين    وهلُمـوا إليَّ إنّـي نِذيـر  

  : وبعدها ينتقل لصوت الشاعر بقوله،ثم يستمر ثمانية أبيات  

  )3(حامىلقّبوه الصديق لما ت    هم شَقَد تَولّتْ قُريش فانظم  

 وذلك فـي    ، ومخاطبته أبا بكر   -صلى اهللا عليه وسلم   –ثم يرجع لصوت الرسول     

  :قوله

   اإلبرامــامعنَـا اُهللا يحكـم    ــدَّمقَيا َأبا بكِْر الرَِّضي تَ  

  )4(ها هو الدين إن أصبتَ احِتكَاما    قُْل ِلمن يعبد الجماد رويداً  

  : في خطابه ألبي جهل إذ يقول-رضي اهللا عنه– بكر ثم ينتقل لصوت أبي  

  ولّي ِإيالما؟ الخَوِف والتَّرعشة     جهِل الغَِوي عالمايا َأبا  

  )5(صدع الحقُّ ِمـن حراه وقَاما     دعه ما أجارك لَمَّاهبل  
                                                 

 .57، 56، 55، 54 الدبل، إسالميات، ص) 1(

 .55 الدبل، إسالميات، ص) 2(
 .56إسالميات، صالدبل، ) 3(

 .56إسالميات، صالدبل،  ) 4(

 .56إسالميات، صبل، الد ) 5(
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  :ثم يظهر صوت الشاعر في قوله  

  )1(جدَّ في البحِث ما عصبتُ الِحزاما   ثاِني اثنيِن إذْ هما وسطَ غَاٍر  

 ، صوت الشاعر   وذلك بظهور  ،ففي العرض القصصي ظهرت الدراما الخارجية       

 ثم صوت الشاعر مرة أخرى، ثـم صـوت          -صلى اهللا عليه وسلم   –ثم صوت الرسول  

 ثم صوت الشاعر مرة ثالثة، وقد وردت هـذه          ، ثم صوت أبي بكر    ،الرسول مرة أخرى  

  .األصوات وتكررت بدون إشارات مثل قال، وقلت، والسؤال، واإلجابة

، )قـال وقلـت   ( يرد بإشارات     من الحوار الخارجي، فهو الذي     الجهة الثانية أما    

خمس في  إذ نهج هذه الطريقة      والسؤال واإلجابة، وقد ظهر بشكل بارز في شعر الدبل،        

  :صور هي 

يتم الحوار من طرف واحد، ويتصاعد بعوامل محيطة في النص تشعر المتلقي             -1

 فالحوار يأتي مـن     )2()أختام على الشفق  (بوجود طرف آخر، وذلك مثل قصيدة       

 معه، دون حوار الشعر مع      ه الشاعر في خطابه لشعر وحوار      وهو ،طرف واحد 

  .الشاعر

  :ويبدأ حوار الشاعر بقوله

  )3(شَفَِق الصبِح فَما جدوى الكَالم؟    يا ِشعِري ضِع الخَتْم علَى: قَلْتُ

 اثنين وعشرين بيتاً، وينمو استحـضار       على امتداد ويستمر إلى نهاية القصيدة،     

فاختم ( مثل   ، طريق النداء واالستفهام والتعجب وأفعال األمر      الطرف الثاني عن  

  .ووجود الضمائر الدالة على استحضار الطرف الثاني) فاقدح–

 ثم يأتي الثـاني     ،الًعلى طرفين، يفرغ الطرف األول آراءه أو      أن يعتمد الحوار     -2

وفـاء   (ويعرض ما لديه، وقد يطول الحوار أو يقصر، ويظهر ذلك في قصيدة           

  :هقولبل الصحب اؤ إذ يبدأ الحوار بس)وعرفان

                                                 
 .57إسالميات، صالدبل،  ) 1(

 .72، 71، 70خواطر شاعر، صالدبل،  ) 2(

 .71خواطر شاعر، صالدبل،  ) 3(
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  تَساءَل صحِبي عن سروِري وِغبطَِتي    

قُولُونتْ   : يبتَقَرَّتْ وأخْـصاس اكنْيد  

ــون ــٍة: يقُولُ ــاء ِبراَح ــدلْتَ العنَ ب  

  ولَــم تَــك ذَا مــاٍل وفيــٍر وثــروٍة

 دٍ       : فقلتُ لهمـيللـيمِن فـي كـفِّ س  

  اِهللا أصـدر أمـره    هو الـشَّهم عبـد    
  

   ــذَّب هم ــب ــهم َأرِي ــم شَ وكُلّه  

   المبـرةَ َأخْـصب    وما عِلمـوا أنَّ   

   ِفي الِقرطَاِس تَمحو وتَكْتُب    من قبل 

الذي كُ   تجارتُك رالِحب   كُبنْتَ تَـس  

    ِخيِف والفَقِْر الم ِمن خَالصبرهم  

ـ    ِبال ِمنٍَّة ما عد    ِفي النّاِس طَي 1(ب(  
  

  .ثم يستمر الرد من الشاعر على صحبه إلى آخر القصيدة  

 يتبع بعضه بعضاً، أو يقـف       اًأن يكون الحوار من طرفين، ولكنه يكون متوالي        -3

وليس من شك أن هذه الصورة أكثـر        "أحدهم في وجه اآلخر، وقد تقل وتكثر،        

 حيوية، وأجدى على الشعر، وأكثر تعبيراً عـن قـدرة الـشاعر، وتـصويراً             

، كما يظهر ذلك في )2("للصراع، وعرضاً لألفكار، وتعتمد غالباً على فعل القول      

  :إذ يقول الشاعر) قالت(قصيدة 

ــتْ َأتْقَقُ ــداِءالَ ِم اإلهــس ــُل بلْ   ب

  صدِقي وتَرفَِّقي أنَا شَـاِعر    ا: قُْلتُ

  ـالمـسوقه  أخْشَى المي   متنطـع   

  ألشـواِق فـي نَظَراِتهـا     قَاَلتْ ولِ 

   اعذُِري ما ِحيلِتي ومـسلط     :قُلْتُ

 ــزَّه ــد ومنَ ــا ماِج ــتْ ِكالن   قَاَل

  قَالَتْ أراك مجاِنبـاً ومخَاِصـماً     
  

   الكَاِعـِب الحـسنَاءِ    ِمنِّي حديث   

   ه ـِدرهي نسالحاءِ   ورـةَ الـشُّعبي  

ــشعراء ــذر ال ــي اإلدالِءاليع    ف

نَىعشَـاةُ  : مالو كنَعمِقراِئـي  َأي   

  ـ   قَد   ي ووفَـاِئي  ال يصدقُ غيرت

  الحديثُ مِطيَّـةٌ اِإلغْـراءِ    : قُلْتُ

  )3(اِءثْلي يعافُ لَجاجةَ الخـصم    ِم
  

الذي يظهر من خالل    ،  )قالت(فالحوار في هذه القصيدة يظهر من خالل العنوان            

  .من بداية القصيدة حتى نهايتها) قالت وقلت(

                                                 
 .6، 5هاتف الصحراء، صالدبل،  ) 1(

 .264ص عمار، صورة الحجر الفلسطيني، ) 2(

 .96، 95معاناة شاعر، صالدبل،  ) 3(
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 عن طريق سؤال والثـاني إجابـة،        أن يكون الحوار بين طرفين يظهر األول       -4

خطوة في  (وبالطبع تكون اإلجابة بطريقة الشرح والتفصيل، وذلك مثل قصيدة          

 يبدأ الشاعر كل واحـدة      ، حيث تظهر القصيدة في ثالثة مقاطع      ،)1()وادي ثقيف 

 وذلك في بيت أو بيتـين       ،)قلت( مبتدأ بلفظة    ،بسؤال أو طلب الحديث من ليلى     

  :األولىمثل قوله في المقطوعة 

  )2(واقْطُِفي ِمن حبنا ورداً جِنيَّاً    لَيالي أبِيِحي بعض ِسر: قُلْتُ

  :وفي بداية المقطوعة الثانية يقول

  صوب واِديِك الذي جاز الثُّريَّا    لَيالي سرى خَطِْوي حِثيثاً: قُلْتُ  

  )3( الدنْيـا عطَـاء سلَِفيَّـامـَأل    حدثِيني عـن رَؤى ماِضِيِه لَمَّا  

 وذلك في جميع المقاطع الثالثـة، ثـم تـسترسل           ،)فأجابت(واإلجابة تبدأ بقوله    

  . في كل مقطوعةاًاإلجابة باثني عشر بيت

الحوار القائم بين عدد من األطراف، المتداخل بعضه في بعض، وذلـك مثـل               -5

هـذا حـديث    (لفاظ مثـل    ، ويظهر ذلك ببعض العبارات واأل     )4()قالوا(قصيدة  

قـال الكبيـر، قـال      (، وكذلك مثل قـول      )قال، قالوا، قالوه  (وإشارة  ) الصحب

وغير ذلك من اإلشارات الدالة على الحـوار        ) الصغير، قال الذي قطع الحديث    

  .المتداخل في هذه القصيدة

  ):المونولوج( الحوار الداخلي -2

 وقـد بـرز     ،ناجاة نفسه  أو محاورة الشاعر لذاته، وم     ،هو حديث الشخص لنفسه   

   : إذ يقول،المونولوج عند الدبل في حواره مع قلبه

       عمآِسـي تَـدـوِر المج ِمن نيا   العو      دَّعتَـصِح اِإلبـا يرج ِمن لقَلْب 

                                                 
 .94، 93ندب الجراح، صالدبل،  ) 1(

 .93ندب الجراح ، صالدبل،  ) 2(

 ..93ندب الجراح ، صالدبل،  ) 3(

 .179، 178، 177إسالميات، صالدبل،  ) 4(
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  نَاديتُه ِفي جـوِف لَيـٍل صـاِمتٍ       

  فَأجــابني ِبِرســالٍَة مكْتُوبــةٍ  

  تَتَــزاحم اآلهــاتُ خَلْــفَ أِنيِنهــا

  وحروفَها كَـشَفَتْ مآِسـي أمَّـةٍ      
  

 ــع جال تَه ــه وممهو ــه   أحزانُ

ِبــدــٍع التمنــعمَأداِح وِم الِجــر  

  هـا يتَـضرَّع   ِعنْد الحطـيم علي   

ـ        )1(عصرعرِبيٍَّة في كُلِّ َأرٍض ت
  

داخلي حيث يظهر من خالل حوار الشاعر مع قلبـه الـذي            ) مونولوج(فالحوار    

، كما أن له صلة بالعين التي تدمع من جور المآسي، فالشاعر ينـادي              ء اإلبا طغى عليه 

قلبه في وسط ليل صامت أحزانه وهمومه ال تنقطع، فيجيبه القلب برسالة يطغى عليهـا              

 وهي ظروف األمة العربية، ثـم يـسترسل         ،األلم والحزن، حروفها تكشف هذه المأساة     

 .لي كشف المعاناة الخارجية فالصراع الداخ،بشرح هموم األمة ومآسيها
 

  : أسلوبه في بناء الصورة 3.4

سنتعرض لها في مجال بناء الـصورة       و األدبية،تعد الصورة من أبرز الدراسات      

في الشعر الحديث، وما نهجه الشاعر في هذا االتجاه، إذ برزت في التشخيص والتجسيم              

  . وستظهر لنا من خالل ذكر النماذج،والتجريد

  :التشخيص 3.4.1

التشخيص بخلع الصفات اإلنسانية على كل من المحـسوسات والماديـات، أي            يتم  

فتبـدو المحـسوسات    ) من أفعال، أو أقوال، أو مـشاعر      (بخلع صفات األشخاص عليها   

  .)2(والماديات كائنات تحس وتتحرك وتنبض بالحياة

قيام حدي الصورة في الذهن،     :  عبر ثالث مراحل، األولى    ةالتشخيصيوتتم الصورة   

رتفاع بهذا الحد الشيء الجامد اال: وقيام الثاني محله، والثالثةانية، تالشي الحد األول والث

  .)3(إلى قدرة اإلنسان

                                                                                                                                                     
 .84 الدبل، ندب الجراح، ص) 1(

 .145، ص- دراسة فنية- الصفراني، شعر غازي القصيبي) 2(

 .146 ص، دراسة فنية- الصفراني، شعر غازي القصيبي) 3(
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  :ومن أهم النماذج الدالة على ذلك قول الشاعر

  )1(فاض من سادٍة ِكراٍم أجاروا    ي من عطاٍءسيُل واديك يستح

 يكـون إال مـن       بالحياء الـذي ال    -وهو مادي محسوس  -فالشاعر شخص الوادي    

بقيـام حـدي    : صفات اإلنسان، وقد مرت المراحل الثالث بهذه الصورة، تظهر األولى         

والثانية، تالشي الحـد األول وقيـام الثـاني    )  سيل الوادي-اإلنسان(الصورة في الذهن 

سـيل  (اإلرتفاع بهذا الحد الشيء الجامد إلى قدرة اإلنسان       : ، والثالثة )سيل الوادي (محله

لكن الصورة تظل في نهاية األمر محتفظة بظالل        ). ول المستحي ذو الحياء   الوادي الخج 

للحدود المتالشية، فاإلنسان ال يزال له ظل في الصورة، وبهذا تنبع الصورة بقسط من              

  .الوضوح

  :ومن ذلك قول الشاعر

  )2(في بساِتيِنهـا ِبفَـي الظالِل    شجر الطَّلِْح يسخَر النخُل منه

 والسخرية ال تصدر إال     ، يسخر -وهو محسوس -هر في جعل النخل     فالتشخيص يظ 

، )النخل(وفي الثانية )  النخل -اإلنسان:(  اإلنسان، فتظهر المراحل الثالث في األولى      عن

  ..).النخل الساخر المستهزئ(وفي الثالثة

 تـشبيه   ، كمـا قـد ظهـر      وفي النموذجين السابقين تظهر صفات اإلنسان الخلقية      

  : وذلك في قوله،ديات بصفات اإلنسان الحركية والبصريةالمحسوسات والما

  )3( وانْجذَباجدَّ األصيُل ولوعاً هام  والورد يرقّصه لحن الهزاِر وقد

 وهي  ، بإطالق صفة الرقص   ، وهو من الماديات المحسوسة    ،فالشاعر شخص الورد  

بـر المراحـل    صورة حركية بصرية ال تليق إال باإلنسان، وفي ذلك تشخيص يظهر ع           

  .السابقة

  

                                                 
 .137في رحاب الوطن، ص الدبل، ) 1(

 .140في رحاب الوطن، صالدبل،  ) 2(

 .79هجير الصحراء، صالدبل،  ) 3(
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  :ومن هذه النوعية قول الشاعر

  )1(ويعقب شَدو العندليِب هــزار    يعانقُ فيها النَّخُْل أيكاً مخْضالَّ

  :وكذلك في قوله

  )2(عانقتــه فَتَسامــى وسمـا    هتفَ الماضي بِه من كعبــٍة

 الصفات التـي    وهي من )  عانقته –يعانق  ( فتظهر الصورة حركية بصرية في قوله     

النخل وهو محـسوس جعلـه      / ي البيت األول  يق إال باإلنسان، إذ شخص الشاعر ف      ال تل 

  .الكعبة وهي محسوسة إذ جعلها تعانق الوطن/ يعانق، وفي البيت الثاني

إذ ) هتف الماضي ( كما يظهر في البيت الثاني أسلوب الشاعر في التجسيم في قوله            

  . وسنتعرض لذلك عند حديثنا عن التجسيم،أطلق صفات اإلنسان على المعنويات

  :ومن التشخيص ما ورد على صورة سمعية فقط، وذلك في قوله

  )3(ر من فوِق المناِبِر يرفَعكوالذِّ     صاعداًأم القُّرى هتفت باسمك

  :وقوله

  )4(هتفَ الكويتُ نماه وجد مولع    وإذا المنامةُ عانقتْ قَطْر اِإلبا

 وقد شخص الشاعر    ،الذي ال تليق إال باإلنسان    ) هتفت(هر في   فالصورة السمعية تظ  

 كما شخص مدينة المنامة بصورة حركية       ،مدينة أم القرى والكويت بهذه الصفة السمعية      

    . وهي العناق،بصرية

  :التجسيم 3.4.2
  .، وصفاته)5(هو إيصال المعنى المجرد مرتبة اإلنسان في قدرته واقتداره

                                                 
 .39هجير الصحراء، صالدبل،  ) 1(

 .35هجير الصحراء، صالدبل،  ) 2(
 .85هجير الصحراء، صالدبل،  ) 3(

 .86ندب الجراح، صالدبل،  ) 4(

 .146ص الصفراني، شعر غازي القصيبي، ) 5(
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  :ويظهر ذلك من خالل قول الشاعر

  )1(بشريعِة التوحيِد واإليماِن    واستيقظَ التاريخُ فوقَ ِرماِلها

 وهو معنى مجرد، واسبغ عليـه صـفة اإلنـسان، وهـو             ،فالشاعر جسم التاريخ  

 ولكن الشاعر جسم    ، وهذه الصفة ال تليق إال باإلنسان      ،اإلستيقاظ من النوم أو من الغفلة     

  .بها التاريخ

  :ومن ذلك قوله

  )2(اِننَا بالشكِر يخْتَتَموعيد سلط    ِد الِفطِْر يبتسمثغر الزماِن ِلعِي

وهي من المعنويات بإضـافة صـفة الثغـر         ) الزمان وعيد الفطر  ( فالشاعر يجسم 

بتسامة بـصورة   طر، وقد ظهر تجسيم عيد الفطر باال      زمان، وصفة اإلبتسامة لعيد الف    لل

  :ه التجسيم قول باببصرية، ومن الصورة البصرية التي وردت في

  )3(بسمةُ الحِب من ثغوِر الدوالي      على شفا جانبيِهوطريق

  . وهي صورة بصرية من صفات اإلنسان،فالشاعر جسم معنى الحب باإلبتسامة

  :ومن الصور الحركية قول الشاعر

  )4(غَبَّ ِإدالجه بطوِل ارتحاِل     وإذا طارقُ الظالِم تبدَّى

  . الذي يليق باإلنسان وغيرهفالشاعر جسم الظالم بصفة حركية وهي المشي

  :ومن الصور الحركية البصرية قوله

  )5(فَعانقَ المجد هاْم األنجِم الشُّهِب   وبالفجيرِة رأس الخيمِة انتظمتْ

  :وقوله

  )6( الحب من أهٍل وجيرانتعانق   يا مشعَل الخيِر في آفاِق نجران
                                                 

 .47هجير الصحراء، ص الدبل، ) 1(

 .55هجير الصحراء، ص الدبل، ) 2(
 .140 في رحاب الوطن، صالدبل،  )3(

 .138في رحاب الوطن، صالدبل،  ) 4(

 .69على ضفاف الخليج، صالدبل،  ) 5(

 .69هجير الصحراء، صالدبل،  ) 6(
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 صورة بصرية حركية     وهي ،وهي معنويات بالعناق  ) المجد والحب ( فالشاعر يجسم 

  .ال تليق إال باإلنسان

  :ومن الصور السمعية قول الشاعر

  )1(هاتفاً بالمجِد ال هزل المغني     قارعاً لطبٍل فـي غيـِر مجوِن

  . وهي صورة سمعية ال تليق إال باإلنسان،بالهتف) المجد( فالشاعر يجسم

  :أما الصورة اللمسية فتظهر في قول الشاعر

  )2(على يد الِقمِم العليا ذو الشمِم     حاِضِرهاجادواليوم تعرب عن أم

  :وفي قوله

  )3( الرَّخَـاِء بذمـة وَأماِنكف       زمر الحِجيِج يحوطهافتدافعتْ

 ،وهي صفات معنوية بصور لمسية تليق باإلنسان      ) القمم، والرخاء ( فالشاعر يجسم   

  .وهي الكف واليد

  

  :التجريد 3.4.3

أمراً آخر مثله في تلك الصفة، مبالغة في كما لهـا           هو أن ينتزع من أمر ذي صفة        

  .)4(فيه

 غمده،  من، فيقال جردت السيف     االتصالوفي اللغة هو إزالة الشيء عن غيره من         

  .)5(وجردت الرجل عن ثيابه، إذا أزلتهما عنها

                                                 
 .38هجير الصحراء، صالدبل،  ) 1(

 .55الدبل، هجير الصحراء، ص) 2(

 .48الدبل، هجير الصحراء، ص) 3(

 بغية اإليضاح لتلخيص ،؛ وينظر الصعيدي، عبد المتعال146، ص1 ج طبانه، معجم البالغة العربية،) 4(

 .38، ص4م، ج1999/هـ1420المفتاح في علوم البالغة، مكتبة األداب، طبعة نهاية القرن

 .148، 147، ص1 طبانه، معجم البالغة العربية، ، ج) 5(
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والتجريد في الصورة هو أن يجرد الشاعر من نفسه أو من معنويات أو محسوسات              

ظهر توضيح ذلك من خالل النماذج الذي سنتعرض لها، ومن ذلك قول            شيئاً يحاكيه، وي  

  :الشاعر

  )1(ال تعذلوا من صبا في طَبِع محتشِم    مضى زمان الصبا كالطيِف يا حلُِمي

 وذلك بالنداء في قولـه       آخر،  ثم يخاطبه كأنه شخص    ،فالشاعر جرد من نفسه الحلم    

  :أسلوب التجريد كثيراً، ومن ذلك قوله، وقد استخدم الشاعر صيغة النداء في )ياحلمي(

  )2( يا أرض النَّدى ِبِك سارواشبابك     يباً أن تفوزي بحاضٍروليس غر

 ويظهر ذلك من خالل الحوار، وذلك في ، يخاطبهاًفالشاعر جرد من األرض شخص   

  :قوله

  من غير ذاك القائِد الظَّفـِر: فقال    ى قصر من َأعلى الذُِّرِى وبنيا: فقلتُ

العزيِز ومن صانـوا أمانَتَـه الشَّرى من بينِه السادة    ..عبد دالنصِرُأس   

  بنعمٍة منه فــي ماٍض ومنتظـِر    يا قصر إن اهللا أكرمنـــا: فقلت

  )3(ما بين أرملٍة شعثا ومنكسِر      ِهللا يا قصر كَم آويتَ من نَفٍَر

ا نراه في حوار الشاعر      يخاطبه ويحاوره، وهذا م    اًفالشاعر يجرد من القصر شخص    

  .مع قصر المصمك

 وكذلك في   )4()من مجيري (وكما يظهر ذلك في حوار الشاعر مع شعره في قصيدة           

  .)6()ال تقل(، كما قد ظهر في حواره مع فؤاده في قصيدة )5()أختام على الشفق(قصيدة 

                                                 
 .13في رحاب الوطن، صالدبل،  ) 1(

 .40هجير الصحرء، صالدبل،   )2(

 .34على ضفاف الخليج، صالدبل، ) 3(

 .13، 12الدبل، خواطر شاعر، ص) 4(

 .71، 70الدبل، خواطر شاعر، ص ) 5(

 .141، 140الدبل، إسالميات، ص) 6(
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ومن خالل هذه األمثلة يظهر أسلوب الشاعر في التجريد وفي بناء الصورة بـشكل              

عام، إذ يظهر التشخيص والتجسيم والتجريد بشكل بارز، وأقلها بروزاً عنـد الـشاعر              

  .التجسيد

ظـاهرة  : لقد برزت أهم الظواهر األسلوبية عند الدبل في أربعـة جوانـب األول            

:  تكرار الحرف واللفظ والتركيب والتقسيم، أما الجانـب الثـاني  ،التكرار بجميع جوانبه  

نحوية من االستفهام والنداء والتعجب والحذف واالعتـراض        فبرزت فيه أهم الظواهر ال    

 ما يبرز تحت هذه الظـواهر مـن معـان         والقسم والتمني والندب واالستغاثة، وجميع      

 الداخلي   الحوار فيبرز من خالل  : وأساليب تتضح من خالل النماذج، أما الجانب الثالث       

  .والخارجي في بناء القصيدة

 ويظهر ذلك مـن خـالل       ، الشاعر في بناء الصورة     فهو أسلوب  ،أما الجانب الرابع  

خير ما يوضـح ذلـك عنـد        التي تناوناها   التشخيص والتجسيم والتجريد؛ وتعد النماذج      

  .الشاعر
  

  :الخاتمة

االتجاه اإلسالمي فـي شـعر      ( الضوء على     لتركيز  شكلت هذه الدراسة محاولة    لقد

 في نتاجـه    لمميزةواستطاعت أن تكشف عن بعض الخصائص ا      ) محمد بن سعد الدبل   

  :ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة األمور التالية  الشعري،

، وذلك كشفت هذه الدراسة اعتماد الشاعر على المنهج التقليدي الكالسيكي في شعره    -1

عتمد فيه الشاعر على اتخاذ الشعر العربي القديم مثالً أعلى          لكونه مباشراً تقريرياً، أ   

  . على نفس األسلوبتهقصيدوبنى رونقه في ديباجته و

 .تميز نتاجه الشعري بالسهولة والوضوح، إذ لم ينهج في شعره الصعوبة والتعقيد -2

كان الشاعر مهتماً في نظمه للشعر بإيصال عدد من الرسائل إلى جمهور المتلقـين               -3

 .وخصوصاً ما يتعلق بالجانب اإلسالمي والقومي

، ويظهر ذلـك مـن خـالل         في شعر الدبل   ةمهمأن الشعر اإلسالمي يحتل مكانة       -4

 .الدراسة المضمونية التي كشفت لنا أهم الجوانب التي تعرض لها في شعره



 174

تجـاه  تعد هذه الدراسة أول دراسة تتناول هذا الـشاعر وتخـصص لظـاهرة اال              -5

 .، محاولة كشف أبرز جوانبهااإلسالمي عنده مساحة واسعة

إلسالمية والسياسية، وفهمه لما يجري     كشفت هذه الدراسة عن عمق ثقافة الشاعر ا        -6

 .حوله وإحساسه بالدور المنوط به تجاه المجتمع

كشفت الدراسة الموضوعية عن إيمان الشاعر بقضايا األمة العربيـة واإلسـالمية             -7

وأعني بذلك ما يخص األماكن المقدسة والتطرق إلى بعض القـضايا مـن خـالل               

 .التلميح واإلشارة الرمزية

لدينية في معجم الشاعر الفني على غيرها، إذ قاربت ما يعادل ثلـث             غلبت األلفاظ ا   -8

 . معجمه الشعري، مما يؤكد حقيقة هذه الدراسة بوضوح االتجاه اإلسالمي لديه

نـاء  بماده في التناص علـى ال      الرمز واعت  إلىكشفت الدراسة الفنية لجوء الشاعر       -9

 .والمعنى في الغالب

 بمفهومه الدقيق، فهو ضرب من االقتباس       ظل توظيفه للتراث بعيداً عن التناص      -10

 . والتضمين

لجأ الشاعر إلى التكرار في إظهار كثير من المضامين الموضوعية والفنية، بغية             -11

 .تعميق بعض مقاصده ورؤاه الشعرية

في اعتماد الدبل علـى مـنهج األقـدمين شـكالً             السمات األسلوبية  ت أهم برز -12

 .ومضموناً

قتي في هذه الدراسة المتواضعة، فإن وفقت لما هدفت         فقد بذلت جهدي، وطا   : وختاماً

إليه، فبفضل اهللا تعالى عليَّ وحسن توفيقه، وإن كانت األخرى فحسبي أنني لـم أدَّخـر         

جهداَ وال وقتاً في سبيل إنجاز هذه الدراسة، وال يكلف اهللا نفساً إالَّ وسعها، وما توفيقي                

  .إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب
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  :عالمراج 

  

 سيرة عمر بن الخطاب أول أبي الفرج،، من بن علي بن محمد عبد الرح،ابن الجوزية

، عني بضبطه، قاهر النعسان الحموي، وأحمد قدري حاكم ديمقراطي في اإلسالم

  .كيالني، المطبعة المصرية باألزهر

، إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، بيـروت      : ، تحقيق شرح الديوان  ،م1981 تمام، أبو

 .، حزيران1لبنان، ط

 ،المضامين التراثية فـي الـشعر األردنـي المعاصـر         ،  م  1990 يوسف ،    ،أبو صبيح 

 .1وزارة الثقافة، عمان، األردن، طمنشورات 

الصورة البالغية عند بهاء الدين     م،    1983/هـ1403أبو علي، محمد بركات حمدي ،       

  .3، دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ،طالسبكي

، دار النفائس، صور من حياة الصحابة ،م1992/ هـ1412عبدالرحمن رأفت ، ،الباشا

  .1ط

، دار الجـاحظ للنـشر، وزارة       جماليات المكان  جاستون، ترجمة غالب هلسا،      ،باشالر

  .الثقافة واإلعالم، بغداد

التيار اإلسـالمي فـي شـعر العـصر          ،  م1982/ هـ1402بهجت، مجاهد مصطفى،  

  .2الدينية، الجمهورية العراقية، طشؤون وزارة الثقافة والالعباسي، 

 حول المضمون اإلسـالمي فـي شـعر أحمـد           م،2007/هـ1428عمر،  ،  بو قرورة 

  .1الرسالة، بيروت، ط، مؤسسة سحنون

      ، دار غريب للطباعـة     التراث والمعارضة عند أحمد شوقي     ،م1996عبداهللا ، ،التطاوي  

   .والنشر والتوزيع، القاهرة

 مـع تطبيقـات     -المختارةم النصوص   2005/هـ1426 بنت عارف،    تقي الدين، وفاء  

عربيـة   مكتبة الرشـد، الريـاض، المملكـة ال        -وتحليالت لغوية نقدية متنوعة   

 .2السعودية، ط
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 - االتجاهات الشعرية في بالد الشام في العصر العثماني،م1993،محمد ،نجيتالتو

  .ي منشورات اتحاد الكتاب العرب-دراسة

، دار الجيل للنشر،  مستقبلها- حاضرها-القدس ماضيهام 1985  فايز فهد ،،جابر

  .1عمان، ط

 ترائي -تحوالت التناص في شعر محمود درويشم، 2003الجبر، خالد عبد الرؤوف،

، منشورات جامعة البترا الخاصة، عمادة البحث  -سورة يوسف نموذجاً

  .العلمي، األردن

، دار الضياء   ر اإلسالمي المعاصر  دراسات في الشع  ،  م  2006/ هـ1427الجدع، أحمد، 

 .1التوزيع، عمان، األردن، طللنشر و

ـ 1404 ،)471/474ت  (عبد القاهر عبد الرحمن محمد النحوي     الجرجاني، ، دالئـل          هـ

 ، قرأه وعلق عليه، أبو فهد محمود محمـد شـاكر، مكتبـة الخـانجي              اإلعجاز

 .بالقاهرة، مطبعة المدني

- السيره الشعبيه بالرمز   – األسطوره   -خصيب النص ت،  م  2000 محمد ،    ، الجزائري

 . األردن مطابع الدستور التجارية، عمان،،)نماذج( المشهد الشعري في األردن

، المدينة المنورة في التاريخ دراسة شاملة ،م1982/هـ1402عبدالسالم هاشم ،،حافظ

  .3نادي المدينة المنورة األدبي، ط

، مركـز يزيـد     خالد محادين حياته وشعره    ،م2004/ هـ1425نايل محمد ،  ،  الحجايا

 .1األردن، طللنشر، الكرك، 

شعراء العصر الحديث في     ،م1993/هـ1413الحقيل، عبد الكريم بن حمد بن إبراهيم،      

  .2، ط1، ججزيرة العرب

دار  العصر الحـديث،  ) 2(موسوعة األدباء والشعراء العرب،       ، م2001حمود، محمد، 

  .1 اللبناني، بيروت، طالفكر

معجم الكتّاب والمـؤلفين فـي المملكـة        ،  م1993/هـ1413،الدائرة لإلعالم المحدودة  

  .2، الرياض، طالعربية السعودية
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موسوعة الثقافية  معجم األدباء والكتاب، ال   ،م  1990/ـه1410عالم المحدودة،   الدائرة لأل 

  .1، الرياض، ط)الجزء األول(سعودية العربية الالشاملة للمملكة

   .2، مكتبة المعارف، الرياض، طديوان إسالميات ،هـ1398د،الدبل، محمد سع

  .2عالم الكتب، الرياض، ط ،أناشيد إسالمية، م1984/هـ1404 ،الدبل، محمد سعد

  .1، مكتبة المعارف، ط ملحمة نور اإلسالمم1982/هـ1402 ،الدبل، محمد سعد

ان، الرياض،  ، مكتبة العبيك  ديوان معاناة شاعر  ،  م1997/هـ1417  ،الدبل، محمد سعد  

  .2ط

 .2، مكتبة العبيكان، طديوان خواطر شاعر،  م1997/هـ1417  ،محمد سعد الدبل،

، مكتبة العبيكان، ديوان في رحاب الوطن، م1996/هـ1417  ،محمد سعد  الدبل،

  .1الرياض، ط

 مكتبة العبيكان، ديوان هاتف الصحراء،،  م1996/هـ1416  ،محمد سعد الدبل،

  .1الرياض، ط

 .، لم يزل مخطوطاًديوان ندب الجراح ،، محمد سعدالدبل

 . لم يزل مخطوطاًديوان هجير الصحراء،  ،محمد سعد الدبل،

  .ل مخطوطالم يز. ديوان عبير الوفاء ،الدبل، محمد سعد

  .، لم يزل مخطوطاًديوان  على ضفاف الخليج  ،محمد سعد الدبل،

مقامة الريـاحين   " سيوطي،  ات ال الرمز في مقام   م،2001/هـ1422 سمير ،  ،الدروبي

 .1 عمان، األردن، ط، دار البشير، مؤسسة الرسالة، "نموذجاًا

الصورة الفنية في شعر زهير بـن أبـي         ،  م  1984/ هـ1405عبدالقادر ،   ،الرباعي  

 .1العلوم للطباعة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط  دارسلمى،

دار  ، في أدب القرنين السادس والسابع للهجرةالمدائح النبوية ،م2002ناظم ،، رشيد

  .1ؤون الثقافية والعامة، بغداد، طالش

، مؤسـسة المعـارف،     أم القرى مكة المكرمة   ، م1987/هـ1407 فؤاد علي ،     ،رضا

  .بيروت
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 .، وزارة الثقافة، عمانشعر عبدالوهاب البياتي والتراث ، م1995 سامح ،،الرواشدة

تدعاء الشخصيات التراثيـة فـي الـشعر العربـي          اس،  م  1978 علي عشري ،     ،زايد

 .1ر والتوزيع واإلعالم، طرابلس، ط، الشركة العامة للنشالمعاصر

كتبـة الكتـاني، أربـد،      ، م التناص نظرياً وتطبيقياً   ،م1995/هـ1415الزعبي،أحمد،  

 .1األردن، ط

ى رحلة الشعر الديني من عصر النبوة إل، م1990/  هـ1411، صالح الدين ،السباعي

  .3قال منشور، مجلة منبر السالم ،ع، مالعصر الحديث

، االتجاه الفني في تراثنـا النقـدي والبالغـي         هـ،1415 حمد عبد العزيز ،    ،السويلم

 .1 نادي القصيم األدبي، طمطبوعات

االتجاه اإلسالمي في شعر محمد علـى        ،م1997/ هـ1418سيد، محمد إدريس أحمد،   

  .معة أم القرى، مكة المكرمةجا دراسة تحليلية فنيه، -السنوسي

موسوعة األدب العربي السعودي الحـديث،        ، م2001/هـ1422أمين سليمان ،  سيدو،  

 المجلد التاسع، تراجم الكتاب، وكـشاف األعـالم         نصوص مختارة ودراسـات،   

  .1لمفرد للنشر والتوزيع، الرياض،طوالمصادر والمراجع، ،دار ا

رأة عبد العزيز رباح، شعراء مـن       ق ،  م2006/هـ1426شراب، محمد محمد حسن ،    

ن للتـراث،   ، دار المأمو  المملكة العربية السعودية مع مقدمة وفصول في النقد       

  .1دار قتيبة، الرياض، ط

  اتحـاد  - دراسـة  -ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل     ،   م2005شرتح، عصام،    

 .الكتاب العربي، دمشق

ينة في الجاهلية وعهد الرسول     مكة والمد  ،م2000/هـ1421 أحمد إبراهيم ،   ،الشريف

  .، دار الفكر العربي، القاهرةصلى اهللا عليه وسلم

دراسـة  -الرمز في الشعر األردني المعاصر     ،م2004 لقمان رضوان خالد ،    ،الشطناوي

 . مؤتة، جامعة غير منشورة رسالة ماجستير-نظرية تطبيقية
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 غير  ماجستير ، رسالة ثالتناص في النقد العربي الحدي     ،م1999الشمايلة، معتصم سالم،  

 .، جامعة مؤتةمنشورة

في األدب اإلسـالمي، قـضاياه وفنونـه        ،  م2006/ هـ1427الشنطي، محمد صالح ،   

بيـة الـسعودية،    ، دار األندلس للنشر والتوزيع، حائل، المملكة العر       ونماذج منه 

  .3ط

وفنونـه  " فـي األدب العربـي الـسعودي       ،م  1997/هـ1418، محمد صالح،  الشنطي

  .2ألندلس للنشر والتوزيع، حائل، ط، دار ا"ته ونماذج منهواتجاها

يات ، دار شـرق   قضايا المكان الروائي فـي األدب المعاصـر        ،م1997 صالح ،  ،صالح

  .1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

، دار المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري ،م1986/هـ1406 مخيمر ،،صالح

  .1، عمان، ط بيروت، الدار العربيةمكتبة الهالل،

بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علـوم        ،م1999/هـ1420الصعيدي، عبد المتعال،  

 .مكتبة األداب، طبعة نهاية القرن ،البالغة

دراسـة  – شعر غازي القـصيبي    ،  هـ1427م،  2006 الصفراني، محمد سالم سعيد،    

 .1الطبع محفوظة للمؤلف، ط حقوق -فنية

سيرة أمير المؤمنين أبي بكر  ،م2004/هـ1425علي محمد محمد ،،الصالبي

  .1بيروت، لبنان، ط، رضي اهللا عنه، شخصيته وعصره، دار المعرفة، الصديق

، دار المعـارف،    الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أميـة        شوقي ،   ،  ضيف  

  .4القاهرة، ط

، ، دار العلـوم، الريـاض     معجم البالغة العربية   ، م1982/ هـ1402بدوي ،   ،  طبانه

 .السعوديةالمملكة العربية 

  ،االتجاهات األسلوبية في النقد العربـي الحـديث      م1996إبراهيم عبد اهللا ،   ،عبد الجواد 

 .دائرة المكتبة الوطنية
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 مكتبة لبنان ناشـرون     -قراءة آخرى –، البالغة العربية    م1977 عبد المطلب، محمد،    

 . 1،بيروت ،لبنان ،ط

 خالد بن الوليد قاهر -20 -الم من تاريخناأع ،م1987 حلمي محمد ،،عبدالهادي

  .1 دار الفكر، عمان، األردن، طالمرتدين والفرس والروم،

، دار  سعد بن أبي وقاص-16-أعالم من تاريخنا ،م1987 حلمي محمد ،،عبدالهادي

  ، 39، 28، ص1 طالفكر، عمان،

الفكر والـشكل فـي الـشعر الـسعودي         ،   م2006/ هـ1427العطوي، مسعد عيد،    

  .1، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، طلمعاصرا

، دار المعراج الدولية للنشر، أبطال ومواقف ،م1997/ هـ1418 أحمد فرح ،،عقيالن

  .2لسعودية، دار ابن حزم، بيروت، طا

، دار المنارة،   مقدمة في دراسة األدب اإلسالمي    م  1985/ هـ1405عليان، مصطفى ،  

 .1جدة، ط

، دار   منهج إسالمي في رواية الشعر ونقده      حونم،  1992/هـ1412،  مصطفى ،عليان

  .1 طعمان، البشير،

صورة الحجـر الفلـسطيني فـي الـشعر          م،2003/هـ1424عمار، محمد إسماعيل،  

 .إصدار نادي أبها األدبيالسعودي، 

، مكتبة الكليات   اإلسالم في شعر حمام    ،م1985/هـ1405 طاهر عبد اللطيف ،    ،عوض

   .،1األزهرية، ط

، دراسـة   األماكن الدينية في منظور القانون الـدولي       م،1998 مد، مصطفى أح  ،فؤاد

  .ماكن المقدسة في فلسطينتطبيقية لإلنتهاكات اإلسرائيلية باأل

، محمد صلى اهللا عليه وسلم في الشعر الحديث، م1987/ هـ1408، حلمي ،الفاعور

  .1دار الوفاء للطباعة والنشر، ط
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الصورة البـصرية فـي      ،م  1996/ هـ1417،  عبد اهللا بن أحمد المغُامري      ،الفيضي  

، طباعـة النـادي األدبـي        دراسة نقدية في  الخيال واإلبـداع       -شعر العميان 

  .1طبالرياض،

القاموس  م ،1998/هـ1419 ،)هـ817ت(آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز

عـيم  ، تحقيق، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف محمد ن          المحيط

 .6وسي، مؤسسة الرسالة،طالعرقس

، مكتبة المتنبي، الـدمام،     األدب اإلسالمي بين النظرية والتطبيق    قاسم، إبراهيم محمد،    

 .السعودية

البـديع والبيـان    (علـوم البالغـة     م،  2003قاسم، محمد أحمد، ومحيي الدين ديـب،      

  . المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس لبنان ،)والمعاني

محمد اإلسكندراني ونهاد رزوق، دار     : ، شرح ديوانه ،م2002/هـ1423 ، القيس، امرؤ 

 .20، 19، 17، ص1 العربي، بيروت، طالكتاب

الرموز التراثية العربية فـي الـشعر العربـي         ،   م1989/ هـ1409  خالد ،  ،الكركي

  .1 مكتبة الرائد العلمية، عمان، ط، دار الجيل، بيروت،الحديث

معجم البـابطين للـشعراء      ،بداع الشعري مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإل      

  .4، هيئة المعجم، ، جالعرب المعاصرين

 الـسرد   -أثر الفنون في الشعر العربي الحديث      ،م2003المجالي، حسن مطلب محمد،   

 الكرك،   رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة،      -والدراما والفن التشكيلي  

 .األردن

الهم القومي فـي القـصيدة األردنيـة        ،  م  1995 المجالي، طارق عبدالقادر عطاهللا،     

، جامعة مؤتة،    غير منشورة    رسالة ماجستير ،  )م1991 -1967(المعاصرة من   

  .الكرك

دليل األدباء والكتاب فـي دول       ،م2001/هـ1422مجلس التعاون لدول الخليج العربية،    

  .الرياض، مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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ـ    بن زياد، دراسة تحليليـة نقديـة       طارق ،م1988 سوادي عبد ،   ،محمد شؤون ، دار ال

  .1الثقافية العامة، بغداد، ط

، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، م1996/هـ1417، ، محمود سالممحمد

 .1نان، دار الفكر، دمشق، سورية، طدار الفكر المعاصر، بيروت، لب

  دار التنـوير   ،) التنـاص  ستراتيجيةا( تحليل الخطاب الشعري  م  1985فتاح، محمد،   م 

البيـضاء،  للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الناشر المركز الثقافي العربي، الدار    

 .1المغرب، ط

  .1، دار نوبار للطباعة، طالمدائح النبوية م1991 محمود علي ،،مكي

        ، دار العلم للماليين، بيـروت، لبنـان،        قضايا الشعر المعاصر   ،2000نازك ، ،  المالئكة

 .11ط

نحو منهج عنكبوتي   ( علم التناص المقارن  ،   م2006/هـ1427المناصرة، عز الدين،    

 .1، عمان األردن، طدار مجدالوي للنشر والتوزيع ،)تفاعلي

 ، مطبعة الروزانا، عمـان،    عبداهللا رضوان شاعراً   ،م2005إيمان موسى ،  ،   المواجدة  

  .1األردن، ط

–دراسـة   – عربية المعاصـرة المتكاملـة    بنية القصيدة ال  ،  م  2003الموسى، خليل،    

 .شورات اتحاد الكتاب العربي، دمشقمن

الميداني، أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيـسابوري الميـداني، أبـي الفـضل        

عبدالحميـد، دار    محمد محي الدين  : ، تحقيق مجمع األمثال ،  )هـ518(المتوفى  

 .الفكر

والتوزيع، ، دار ابن رشد للنشر لشعر األردنيالتجديد في ا ،م1990،ح النجار، عبد الفتا 

 .1إربد، األردن، ط

إلـى العـام    1979حركة الشعر الحر في األردن من عام        م ،   1998النجار،عبدالفتاح،  

  .1 ، مطبعة البهجة ،إربد ،األردن ،طم1992
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، بترقيم محمد فؤاد عبد الصحيح، )261ت (أبو الحسن الحاج النيسابوري، مسلم، 

  . الفكر، بيروتالباقي، دار

أثر اإلسالم في الشعر الحديث في سورية من ميسلون ، ، محمد عادلالهاشمي

 مكتبة المنار، الزرقاء، ،)م1946/هـ1366(، إلى الجالء )م1920/هـ1340(

  .األردن

ـ 1419 عبد الرحمن عثمان عبد العزيز ،      ، الهليل التكـرار فـي شـعر       ،م1999/ هـ

 .1 الرياض، ط، دار المؤيد،دراسة فنية، الخنساء

النزعة اإلسالمية فـي الـشعر الـسعودي        ،   م1999/ هـ1419الهويمل، حسن فهد،    

 ، دراسة فنية موضوعية، األمانة العامة لآلحتفال بمرور مائة عام على          المعاصر

  .تأسيس المملكة العربية السعودية


