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ِِٕٓ 

 

 
الحمػػػد ب رل العػػػالميف ال كالاػػػال  ك السػػػالـ عمػػػل سػػػيدنا محمػػػد كعمػػػل  لػػػ  

 كأاحاب  أجمعيف ال ك بعد :
ذاذ ال ك أحػػػػد أاػػػحال ػة األفػػػػراء الجاهمٌيػػػػف شعػػػػفػػػ ٌف طرىفىػػػة بػػػف العبػػػد ييعىػػػٌد مػػػ

 المعٌمقىات التي شًهػد لها القااي ك الداني . 
أٌنػ  قيًتػؿ كهػك شػاٌل  –سػيرت   أثناء قػػراءتي -ككاف مٌما لفت نظرم إلل طرفة 

ػػًريفال كهػػذا  ٌمفنػػا كراءش شػػعرا عبقرينػػا ينػػاطل بػػ  عمالقػػة الشػػعراء الجػػاهمييف الميعىم  ميخى
يعػكس عبقرٌية شخاٌيت  ال ك أٌنها شخاٌية فػػريد  لهػا اػفات متميػز  تػػدفا الباحػ  

الػذاتي يػػدكر دفعنا إلماطة المِّػػثىاـ عنهػا ال كالكشػؼ عػف مالمحهػا . كلٌمػػا كػاف الفخػر 
حػػكؿ محػػكر الػػذات كمػػا اٌتاػػفت بػػ  مػػف اػػفات يٌممػػت كجهػػي شػػطر دراسػػت  دراسػػة 
ٌؿ  بالغية نقدية في معمقة طػرفة التي هػي إحدل الميعٌمقات السبا ؛ ألٌنها اختٌات بجي

  عػف شخاػٌيت  ال كأبػاف فيػ  عػف ذاتػ ال يقػكؿ الػدكتكر ػفخرش الػذاتي الػٌذم أعػرل فيػ
ا فخػػرش الػػٌذاتي فكػػػاف إرزػػاء لنزعػػة انعتػػداد بػػالنفس ال محمػػد عمػػي الهاشػػمي : " أٌمػػ

كتحقيقا لذاتػ  المتفٌتحػة عمػل الحيػا  ال كن نكػاد نجػدش إن فػي معٌمقػػت  . أٌمػا قاا ػػدش 
 كمف ثىـ  كاف مكزكع البح  : (ُ)األخرل فهك نزر يسير " 

قت طزفت دراست بالغيت نقذيت "
ّ
 " الفخز الذاتي يف هعل

                                           

األكلػػل ال عػػالـ  –ال ط  ُُٗطػػػرفة بػػف العبػػد حياتػػ  ك شػػعرش ال د / محمػػػد عػػػمي الهاشػػمي :  (1)
 ـ .َُٖٗ – ََُْالكتل 
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اسػػتي المػػنهت التكػػاممي ال كقػػد سػػرت فيػػ  عمػػل الخطػػكات ك قػػد اٌتبعػػت فػػي در 
 التالية :
ـٌ درسػتها عمػل  أولا  : حػارت الافات ك األفعػاؿ التػي افتخػر بهػا الشػاعر ال ثيػ

 حسل كركدها مرتبةن في المعٌمقة كاشفنا بالغة طرفة في تاكيرها كالكشؼ عنها .
ًً
ا
فتخػػر بهػػا الشػػاعر : ربطػػػت التحميػػؿ البالغػػي لمافػػػات ك األفعػػاؿ التػػي ا اثاني

 بسياق  الجز ي كالكمي .
 
ا
: سرت في تحميمي عمل المنهت الػذكقي مقتفينػا فػي ذلػؾ أثػر اإلمػاـ عبػد  اثالث

القػاهر الجرجػػاني ال فربػػػرزت الخاػػا ص كاألسػػاليل البالغػػية التػػي كظفهػػا طرفػػة فػػي 
 . الكشؼ عف الافة التي يفتخر بها ال ككذلؾ الفعؿ

ا
ا
ًرٌم : اعتمدت في دراستي ع رابع مل ديكاف طرفة بف العبد شرح األعمػـ الش ػٍنتىمى

الثانيػػػة ال المةسسػػػة العػػػػربية  –ال تحقيػػػؽ : دريػػػة الخطػػػػيل ال كلطػػػػفي الاػػػٌقاؿ ال ط 
 بيركت . –لمدراسات كالنشر 

هػػذا ك قػػد اقتزػػت طبيعػػة هػػذا المػػنهت أف يػػرتي هػػػذا البحػػ  فػػي قسػػميف مػػف 
  . كتذيمهما خاتمةال ا مقدمة ػالدراسة تسبقهم

ما المقٌدمة فذكرت فيها قيمة المكزكع ال كدكافا اختيارش ال كمػنهت السػير فيػ  أ
 . 

مف الدراسة فهك الدراسة التمهيديػة ال كذكػرت فيهػا نبػذ  عػف  وأها القسن األول
 حيا  طرفة بف العبد ك شعرش .

 فقد اشتمؿ عمل الدراسة البالغية كالتالي : أها القسن الثاني
 قة .: الفخر بتركيض النا أولا 
ا
ا
 : الفخر بالشجاعة . ثاني
ا
ا
 : الفخر بنجد  المستغي  كالممهكؼ . ثالث
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ا
ا
 : الفخر بالكـر . رابع

ا
ا
 : الفخر بالندماء . خاهس
ا
ا
 : الفخر بمعاقر  الخمر ال كانشتغاؿ بالمذات . سادس
ا
ا
 : الفخر برفعاؿ كافات حميد  متعدد  . سابع

ًًت ًًا امتا  رت ماػػادرالبح  ػـ ذكػػػال ثػػ  ػفقػػد راػػدت فيهػػا أهػػـ نتػػا ت البحػػ أه
 كمراجع .
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  هيذ
 نبذة عن حياة طزفت بن العبذ وشعزه

                                                                                             حياة طزفت بن العبذ  أولا 
بيف أعمامػ  ال كنقػل  : كلد طرفة بالبحريف ال كتيتـٌ باكرنا بربي  ال كتربل هىلذه

فىٍكش كأم  ال كحػرمكش كثيرا مف حقػػ  ال ممػا أجػت الشػعر فػي نفسػ  ال  منهـ العنت ال كجى
كأهػاج مخيمت  ال فانطمؽ لسان  بتهديد ك كعيػد لهػـ ال بيػد أف هػذا الغزػل العػاـر لػـ 
يةد  إلل ثكر  ال بؿ أفزل ب  إلل تناسي  ال ك اننغماس في حػػيا  المهػك ك المجػػكف 

مال  كم  مما جعػؿ قكم  يعتزلكن . ك لػـ تحػدد كتػل التػراجـ أك التػاريا عامػا ال فبدد 
محػددا لمكلد الشاعر طرفة بف العبد . كما رجحكش أنػ  كلػد  فػي أكؿ الناػؼ الثػاني 

 ـ.ٖٓٓـ أك ِٓٓمف القرف السادس الميالدم 
ا : هػك عػمرك بف العبد البػكرم الكا مي ال كبكر مػف بنػي ربيعػة ال فشػاعرن امسو

بىعيال   ( ُ)فهك عدنانٌي النسل . رى
: لطػرفة لقباف : األكؿ : هػك طىػرىفىة ال ك لـ يعرؼ مادر هذا المقل ال كن  لقبو

مف لقب  إٌيػاش . الثػاني : هػػك الغػالـ القتيػؿ ال كلعػؿ أهػػـ مػف ذكػر لقبػ  هػػذا الشػاعر 
كهـ الممػؾ  لبيد بف ربيعة العامرم ال حيف قاؿ في  : إن  مف أشعر ثالثة في عارش ال

الزميؿ كهػك امرة القيس ال كالغػالـ القػتيؿ كهك طػرفة  كالشيا أبكعقيؿ ال كقػد قاػد 
 نفس  . 
 

                                           
األكلػػل ال دار المعرفػػة   –ال بتاػػرؼ . ط  ٔال  ٓطػػػرفة بػػف العبػػد ال تحقيػػؽ : حمػػدك طٌمػػاس :   (1)

ظػػر : نهايػػة األرل مػػف شػػرح معمقػػات العػػرل ال ـ . ك ينََِّ –ق ُِْْلبنػػاف  –بيػػركت 
األكلل ال مطبعة السػعاد   –. ط  َْال  ّٖترليؼ :السيد محمد بدر الديف أبي فراس الحمبي :

 ـ .َُٔٗ –ق ُِّْ
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: لـ يعمر طرفة طكيال ال فقد قتؿ كهك شال في عهد عمرك بف هند ال ك  وفاتو
قد ركيت في قتم  قاص معظمها يشير إلل أن  قػد قتؿ ب يحػاء عمرك بف هند عمل 

هك عامم  عمػل البحػريف . ك قػد أجمػا الكثيػركف عمػل أف طرفػة  يد أحػد عمال  ال ك
لـ يعش أكثر مف ربا قرف إن بقميؿ ال فقيػؿ : عػػاش سػتة كعشػريف عامػا ال كقيػؿ : 

 (ُ)عاش أقؿ مف ذلؾ بقميؿ ال ك قيؿ : عاش أكثر مف ذلؾ بقميؿ .
 
ا
ت  ثاني

َ
ف
َ
ز
َ
ز ط
ْ
                ا   شِع

األفػػذاذ ال فقػػد أكردش ابػػف سػػالـ الجمحػػي فػػي ييعىػػٌد طرفػػة مػػف شػػعراء الجاهمٌيػػة 
الطبقػػة الرابعػػة فػػي كتابػػ  طػػػبقات فحػػكؿ الشػػعراء ال ك فيػػ  قػػاؿ : أمػػا طرفػػة فرشػػعر 

 الناس كاحد  ال كهي قكل  : 
ٍكلػػػػػػػػػةى   مىدً ػثىٍهػػػػػػػػػ ًببيٍرقىػػػػػػػػػةً  أطػػػػػػػػػالؿه  لخى

 

 (ِ) الغىػد إلػل كأٍبكي أبكي بها كقفتي  
 

أبياتهػػا ما ػػة كثالثػػة أبيػػات مػػف كلعػػؿ أشػػهر أشػػعارش المعٌمقػػة التػػي بمغػػت عػػٌد  
 الشعر ال ثيـٌ الرٌا ٌية التي مطمعها :

ٍكتى  ػػػػػػحى  ًهػػػػػػرٌ  شػػػػػػاقىٍتؾى  أـ اليػػػػػػكـى  أىاى
 

ػػػػػػػ كمػػػػػػػف   مسػػػػػػػتعرٍ  جنػػػػػػػكفه  لِّ ػالحي
 

ك تيعٌد المعٌمقة مف أجكد ما نظـ الشاعر طرفة ال ك أنفػس ما كامنا مػف شعػػرش 
الجاهميػة قاطبػة ال ك كهي لدل نقػاد الشػعر القػدامل كالمعااػريف مػػف أفزػؿ أشػعار 

حجػػة مػػف ذهػػل هػػذا المػػذهل الاػػدؽ الػػذم اٌتسػػمت بػػ  هػػذش المعٌمقػػة فػػي التاػػكير 
كالتعبػير عف اآلنـ ال ك اآلراء ال كنظرات الشاعر فػي الحيػا  كالمػكت أزػؼ إلػل ذلػؾ 
الاػػكغ الفػػاتف كالمغػػة الطٌيعػػة التػػي تمتٌػػا بهػػا الشػػاعر ال كالتػػي أعانتػػ  عمػػل إخػػراج 

                                           

كشعػػرش             . ك طػرفة بف العبػد حياتػ   ٔال  ٓينظر : طرفة بف العبػد ال تحػقيػؽ : حمدك طماس : ( 1)
. مخطكط  في جػامعة الممؾ عبػد العزيز ال  ُْْ/ محمد الشيا محمكد اياـ : " ماجستير " لمباح  

 ـ .َُٖٗ –هػ ََُْكمية الشريعة ك الدراسات اإلسالمية ال مكة المكرمة 
ٍشـً ًفي ظاًهًر اليًد " (ِ)  . الركاية المشهكر  لمشطر الثاني مف البيت : " تىميكحي كباقي الكى
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" كن مشاحة في أف طػرفة بمغ في رٌيػؽ شػباب  مرتبػة  (ُ)ال ؽ .النص هذا اإلخراج ال
عػالية فػي عالـ الشعر كالشعراء ال لـ يبمغها شعراء  خركف أفنىٍكا أعمػارهـ فػي قػرض 
الشعر . ك ما كاف ليبمغ هذش المنزلة عمل حداثة سن  لػك لـ يكف عمػل جانػل عظػيـ 

كرهؼ الحػس ال كقػك  الشػاعرية مف حد  الذهف ال كنباهة الفكر ال كخال المكهبة ال 
" .(ِ) 

كلشعػر طػرفة أغػراض تمثمػت فػػي  الهػجػػاء ال كالفخػػر ال كالكاػؼ  كالحكمػة . 
كسرتناكؿ ب يجاز الحدي  عف غػرض الفخر الذم عنكنت البح  برحػد نكعيػ  ال كهػك 
ػػر مثػػؿ نىٍهػػر كنىهىػػر  كالفيٍخػػر  الفخػػر الػػذاتي . جػػاء فػػي لسػػاف العػػرل : الفىٍخػػر كالفىخى

ار : التمٌدح بالخااؿ ال كانفتخار ال كعدُّ القديـ .كال  (ّ)فىخى
ا الػػنفس ػدل تطمػػكالفخػػر مػف أدؿ فنػػكف األدل عمػل فطػػر  اإلنسػافال فهػػك اػ

 –كمػػا ن يخفػػل  –اف ػإلػػل ذاتهػػاال  كالتعبػػػير عػػف األثػػر  أشػػد النزعػػػات فيهػػا . كاإلنسػػ
 (ْ)مستجميا محاسنػها .سجيف ذاتػ  مػنذ الػكند  ال يػديـ النظػر فػي مػر تػها 

كالفخر في شعر طرفة لكناف : فخر ذاتي ال كفخػر جمػاعي . أٌمػا فخػػرش الػذاتي 
فكػػاف إرزػػاءن لنػػػزعة انعتػػداد بػػالنفس ال ك تحقيقػػا لذاتػػ  المتفتحػػة عمػػل الحػػػيا  . 
فالفخػػػر الػػذاتي : هػػػك مػػا دار حػػكؿ الشػػاعر فػػي نفسػػ  ال ك محاسػػنها ال كفزػػا مها ؛ 

ف فطرتػػػ  إلػػػل العػػػالء ال مٌيػػػاؿ إلػػػل التعػػػالي كالمباهػػػا  ال شػػػديد ألٌف العربػػػي نػػػزكع مػػػ

                                           
ال بتارؼ . ك ينظر : طػرفة بف العبػد شرح األعمـ  َُال  ٗػػدك طٌماس : طرفة بف العبد ال تحقيؽ : حمػ (ُ)

الثانية ال المةسسة العربية لمدراسات  –. ط  ٓالش ٍنتىمىًرٌم ال تحقيؽ : درٌية الخطيل ال كلطفي الاٌقاؿ : 
دار  الثقافة كالفنكف ال البحريف  –كالنشر ال بيركت   . ـَََِلبناف . كا 

 . ُٖٔكشعرش ال د / محمد عمي الهاشمي : طرفة بف العبد حيات   (2)
 –. ط  ٕٓ:  ٓينظر : لساف العػػرل نبػف منظػكر ال تحقيػؽ : عػامر أحػػمد حيػدر " مػػاد  : فخػر "ال جػػ  (ّ)

 هػ .ُِْْ –ـ ََِّلبناف  –األكلل ال دار الكتل العممية ال بيركت 

 امسة ال دار المعارؼ .الخ -ال بتارؼ . ط  ٓالفخر ك الحماسة ال ترليؼ : حػٌنا الفاخكرم :  (ْ)
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انندفاؽ بما في نفسػ  مػف نزعػات ال كالتغنػي بمػا فيهػا مػف حسػنات ال شػديد التطمٌػا 
إلل ما مزل مف الزماف ال ك إلل مػآثر اآلباء ك األجػداد. كن نكاد نجد الفخر الػذاتي 

 هك نزر يسير. في شعر طرفة إن في معٌمقت .أٌما قاا دش األخرل ف
كأٌمػػا فخػػػرش الجمػػاعي فقػػػد شػػدا فيػػ  ألحػػػاف القبيمػػة ال ك ذلػػؾ بتجميػػة محػػػاسنها 
كمحامدها ك مفاخرها لمناس . ك قد تنكع الفخر الذاتي فػي معٌمقػة طرفػة ال فقػػد فخػر 
بتركيض ناقت  ال كبالشجاعة ال ك بنجػد  المستغي  كالممهػكؼ ال كبالكـر ال كبالنػدماء 

ك انشتغاؿ بالمذاتال ك برفعاؿ كافات حميد  متعدد  كالابر ال ك  ال كبمعاقػر  الخمر
 (ُ)القك  ال كالعز .

                                           
. كالفخػر كالحمػػاسة  ُُٗينظر : طػرفة بف العبد حػيات  كشعرش ال د / محمػد عمػي الهاشػمي :  (ُ)

 . ٗال ترليؼ : حٌنا الفاخكرم : 
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قت طزفت
ّ
 الفخز الذاتي يف هعل

ت
ّ
ت نقذي

ّ
 دراست بالغي

هنالػػؾ عكامػػؿ عػػد  جعمػػت مػػف الفخػػر غرزػػا ر يسػػا  فػػي شػػعر عنتػػر  ال ك إذا 
تاػار فػي كانت مقكمات هذا الغرض لـ تكتمؿ في حػيا  الشاعر طرفة مف حػي  انن

المعػارؾ مثػؿ عنتػر  ال ك لػـ ييػتىٍل لمشػاعر مػا أتػيل لعمػرك بػف كمثػـك كلبيػد مػف مػػآثر 
القبيمة ال ف ٌف طبيعة طرفػة ال ك مكقػؼ القبيمػة منػ  بعػد مػكت أبيػ  ال كحيػا  المهػك ك 
التبػذير التػي عاشػها الشػاعر فػي عمػرش القاػير ... كػؿُّ هػػذا قػد جعػؿ ميػداف الفخػر 

شػػاعر ال فتفجػػرت قريحتػػ  بػػرركع مػػا دٌبجتػػ  ريشػػة الشػػعر الػػذاتي لػػ  عمقػػة بػػنفس ال
 الجاهمي في هذا السياؽ .

 الناقت .  (1)أول   الفخز برتويض
 :(ِ)ر  عميها في قكل ػ  كالسيطػ  ناقتػر بتركيزػرفة الفخػدأ طػب     

فٍ   رىٍأسيػػػها الكػػػكرً  كىاسػػػطى  سػػػامل شػػػ تي  كا 

 

ػػػتٍ   ػػػبعىيها كعىامى فىٍيػػػدىدً  نجػػػاءى  بزى  (ُ) اٍلخى

 

 

                                           
التركيض : الراء ك الكاك كالزاد أاالف متػقارباف في القػياس ال أحػدهما يػدؿ عػمل اٌتسػاع ال ك  (ُ)

يؿ . فاألكؿ : قػكلهـ : استراض المكافي : اتٌػسا . أٌما األاؿ اآلخػر اآلخػري عمل تمػييف ك تسهػ
ػهىا ريازػة ال أم : كٌطػػرتها كذٌلمتهػا أك عم متهػا السػير . يقػاؿ :  كزي : فقكلهـ : ريٍزتي الناقػة أري
ػػا كريازػػة : كط رهىػػا كذل مهػػا أك عٌممهػػا السػػير.ككذلؾ رٌكزػػت  شػػٌدد  ػػهىا رٍكزن كزي راض الدابػػة يىري

 ة .لممبالغ
ينظػػر : مقػػاييس المغػػة نبػػف فػػارس ال تحقيػػؽ : عػػػبد السػػػالـ محمػػد هػػاركف " مػػاد  : ركض "   

:  ٕـ . كلسػاف العػرل " مػاد : ركض"ال جػػُٕٗٗ -هػػ ُّٗٗدار الفكر  -. ط  ْٗٓ:  ِجػ
 . ُٖٓال  ُْٖ

 كاف طرفػػػػػة شػػػػػرح األعمػػػػػـ الش ػػػػػٍنتىمىًرٌم ال تحقيػػػػػؽ : دريػػػػػة الخطيػػػػػل ال كلطفػػػػػي الاػػػػػٌقاؿ : ػديػػػػػ (ِ)
 . َْال  ّٗ
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فٍ   أٍرقمػػػتٍ  شػػػ تي  إفٍ  ك تيٍرًقػػػؿ لىػػػـٍ  شػػػ تي  كا 
 

ٍمػػػًكم   مىخافىػػػةى   ػػػ القىػػػدٌ  ًمػػػفى  مى دً حٍ ػمي  (ِ) اى
 

يقػكؿ طػرفة : إف شاء جعػؿ رأس ناقت  مػكازينا كاسط رحػمها فػي العمٌك  بجػػذب  
زمػامها . ك إف شػاء أن تسػرع فػي سيػرهػا لـ تػسرع ال ك إف شػاء أف تػسرع أسػرعػت 

 (ّ)سػكط  المفػتػكؿ القػكم . مخػافة 
استرنؼ الشاعر حديث  الذم جاء فػي سػياؽ كاػؼ الناقػة بمعنػل مػف معػاني 
الفخر ال فالشاعر يفخر بتركيز  ناقت  ال فهي ناقة طٌيعة ذلكؿ منقاد  طػكع مشػي ت  
ف شػ تي سػامل ... ال  . فقد  ثر الشاعر " إف " الشرطٌية دكف " إذا " فػي قػػكل  : " كا 

ـ ترقػؿال ك إف شػ تي أرقمػت " لاشػعار بنػدر  المشػي ة كاإلراد  منػ  ؛ألٌف ك إف ش تي لػ
ناقتػػػ  تطٌبعػػػت بمػػػا شػػػاء ك أراد ال ك تكٌحػػػدت معػػػ  ال فهػػػػي تشػػػعر بمػػػا يريػػػػد منهػػػا 
فتسػػتجيل دكف أف يبػػرز لهػػا إرادتػػ  فػػي سػػكط  المفتػػػكؿ القػػكم . كن غػػػٍركى فػػي هػػذا 

نبػذش ك ألغػل إرادتػ  ك مشػي ت  ؛ فهي ااحب  الكفٌي كأنيس  الكحيد في عالم  الػذم 
ك لذلؾ حظػيت ناقت  بنايل كافػر مف الحػدي  عنػها في معٌمقتػ  . ك المعهػكد أٌف  " 
                                                                                                           

ره . الزٍبػػػػ (ُ)                              اػالكيػػػػكر ) بالزػػػػـ ( : الرحػػػػؿ ال كقيػػػػؿ : الرحػػػػؿ برداتػػػػ  ال كالجمػػػػا : أكػػػػكار كأٍكػػػػكي
ػػًد بمحمػػ  يكػػكف لانسػػاف كغيػػرش . كالجػػػما : أزػػباع . كقيػػػؿ:  ) بسػػككف البػػاء ( : كسىػػطي العىزي

ػدي كيمُّهىػا . كقيػػؿ : اإلٍبػطي . تقػػكؿ : أخػ ػػاء : السػرعة فػػي العىزي ػدىٍيً  . الن جى ػػٍبعىٍي  ال أم : بعىزي ذ بزى
ػػفىٍيدىد  فىٍيدىدي : الظميـ الخفيػؼ . ك قيػؿ : هػك الظمػيـ الكيػؿ السػاقيف . قػػيؿ لمظمػيـ خى السير . الخى

فىٍيدىدات . ينظػر : لسػاف العػرل " مػاد  : كػكر "  جػػ .  ُُٖ:  ٓلسرعت  . كالجما : خفادد كخى
ك" مػاد  :               . ّٓٓ:  ُٓ. ك" مػاد  : نجػا " جػػ ِٕٓ:  ٖػك" ماد  : زبا " ال ج

 . َِِ:  ّخفد " جػ
د : اشتداد الفتػؿ ال كاسػتحكاـ الاػناعة فػي  (ِ) الًقدُّ : السير الذم ييقىدُّ مف جمد غير مدبكغ . الحىاى

ػػدال أم : محػػػكـ مفتػػكؿ . اإلرقػػاؿ : السػػرعة .  يقػػاؿ : األكتػػار كالحبػػاؿ كالػػدركع . كحبػػؿ ميٍحاى
 ُّٓ:  ُُأرقمت الناقة إرقان : أسرعت . ينظر : لساف العرل " ماد  : رقؿ " ال جػ

 . َْال  ّٗينظر : ديكاف طرفة شرح األعمـ الشنتمرم :  (ّ)



 

  

 

 
 د/ شعباف شكقي عبدالمحسف                                           "       دراسة بالغية نقدية" الفخر الذاتي في معٌمقة طرىفىة  

 

ُِٖٓ 

إٍف " لمتعميؽ في انستقباؿ ال فشػرطها ك جكابهػا ن ياػل أف يككنػا مازػييف لفظػا ك 
ال كلػذلؾ جػاء جػكال الشػرط : " سػامل  (ُ)معنل ؛ ألٌف ذلؾ ينافي ككنها لممستقبؿ ؛ 

أرقمت " مازيا لفظػا مسػتقبال معنػل تركيػدا لطاعػة ناقتػ  لػ  ال كأٌنهػا طػػاعة متحقػػقة 
دا ما ال فناقت  ن تخالف  في إرادت  ك مشي ت  . كفػي هػػذا فخػر لمشػاعر بنجاحػ  فػي 
تركيض ناقت  ال ك هذا الفخػر حممػ  إسػناد فعػؿ المشػي ة إلػل" تػاء" المػتكمـ ال فػ براز 

" شػػ تي " إبػػراز لمشػػي ت  ك إرادتػػ  ال فهػػك إبػػراز لمػػٌذات  الشػػاعر الزػػميرى فػػي قػػػكل  :
أفاض مف نفس الشاعر مشاعر الثقة فػي قػدرت  كتمكن  مف ناقتػ  كسػيطرت  عميهػا 
ال فهي طكع إرادت  ن تخػرج عػف مشػي ت  . كقػد سػاهـ طبػاؽ السػمل فػي قكلػ  :" لػـ 

: " كعامػػت ترقؿ ال أرقمت " فػي إيزػاح هػذا الػتمكف كتمػؾ السػيطر  . كعطفػت جممػة 
بزبعيها نجػاء الخفيػدد " عمػل جممػة جػكال الشػرط : " سػامل كاسػط الكػكر رأسيػهىا " 
لما بيف الجممتيف مف التكسط بيف الكماليف ال فقػد اٌتحػدتا فػي الخبرٌيػة لفظػا ك معنػل 
ال أم : ارتفػا رأس الناقة بسبل جػذل طرفة زمامها حػتل اػار مػػكازيا كاسػط الكػكر 

مةذننػػػا ب سػػػراع الناقػػػةال التػػػػي سػػػرعاف مػػػا اسػػػتجابتال كعامػػػت  ) الرحػػػؿ ( فػػػي العمػػػكٌ 
فىٍيػػػدد ) ذكػػػر النعػػػاـ (. فالجممػػػة المعطكفػػػة: "  ػػػدىيها ( مسػػػرعة كالخى ػػػٍبعىٍيها ) بعىزي بزى

ة جػكال الشػرط : " سػامل ... " ال ك هػي ػكف جممػػكعامت ... " جاءت تركيدا لمزمػ
شػػاءش طرفػة بمػا احتكتػ  مػف  لنػكع كقػك  اإلرقػاؿ ) اإلسػراع ( الػذم –أيزا  –مبٌينة 

اسػػتعار  كتشػػبي  ال فسػػرعتها فيهػػا سالسػػة ك يسػػر كالسػػفينة السػػابحة عمػػل اػػفحة 
الماء . كما أٌنها سرعة فا ػقة تػشب  سرعة ذكػر النعػاـ . كلٌمػا كانػت السػرعة الفا قػة 

قدرتػ  عمػل السيطػػر  كالػتحكـ ؛ اعتنػل مدعا  نختبار قا دها في  لمداٌبة كالمركبة
رفة مزيػػد اعتنػػاء بكاػػفها المكزػػل لنكعهػػا ك قكتهػػا مػػف خػػالؿ انسػػتعار  بهػػا طػػػ

                                           
الثامنػػػة ال مكتبػػػة كهبػػػة  –. ط  ُّٕينظػػػر : خاػػػا ص التراكيػػػل ال د / محمػػػد أبػػػك مكسػػػل :  (ُ)

 ـ .ََِٗ -هػ  َُّْ
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دد ". " ػاء الخفيػػػػ  : " نجػػػػي قكلػػػػكؼ فػػػػكالتشػػػبي  ال ك ب زػػػافة الاػػػفة إلػػػل المكاػػػ
كاألاػػؿ أف نبػػػدأ بالمكاػػػكؼ ثػػػـ نتبعػػ  الاػػػفة ... كلكػػػٌنهـ إذا أرادكا مزيػػػد العنايػػػة 

افة : " نجػاء " بمعنل : السػرعة عمػل طػرفة ال –هػنا  –فقػٌدـ  (ُ)بالافة قٌدمكها ".
المكاكؼ ك هك : " الخفيدد " ال أم : ذكػر النعػاـ ؛ لعنايتػ  بسػػرعة ناقتػ  ال ك أٌنهػا 

كِّػـ فيها كمسيط رادت . كهػذش             ر عميها ال نتخرج عف مشي ت  ػسرعة ميتىحى كا 
ك إف ش تي سامل الثقة بالنفس لٌكح بها حذؼ مفعكؿ الفعؿ : " شػاء " في قػكل  : " 

ر : ك إف شػ تي أف يسػامي ػ... ال ك إف ش تي لـ ترقؿ ال ك إف ش تي أرقمت " . كالتقدي
رأسيها كاسطى الككر سامل ال ك إف ش تي أن ترقؿ ناقتي لـ ترقؿ ال ك إف شػ تي إرقالهػا 

حػػػٌرؾ الػػنفس لتعػػػرؼ حقيقػػة مشػػي ة هػػػذا  –هنػػا  –فػػ ٌف حػػػذؼ المفعػػكؿ  (ِ)أرقمػػت .
مها الشاعر ببياف هذش المشي ة ال فراال مف الػنفس مكقعػا حسػنا . ك الرجؿ ؛ فرعج

كال الشرط ال كفي دنلة جكال الشػرط عمي  بعػد حػػذف  ػقػد دٌؿ عمل حذؼ المفعكؿ ج
 مف المفظ بياف ل  بعد إبهاـ ال ك هػك أكقا في النػفس . 

قكلػ   كتعميؿ استجابة النػاقة لمشي ة الشاعر بالمفعكؿ ألجػم  : " مخافػة " فػي
ٍمًكم   مىخافىةى : "  دً حٍ ػمي  القىدٌ  ًمفى  مى " يمقي بالظف فػي نفػس القػارو كالسػاما أٌف الناقػة  اى

كانت جػامحة متمٌرد  ال ن تستجيل لااحبها إن تحػت تهديػد السػكط كالخػكؼ منػ  . 
كهػذا المعنل يهدـ معنل انفتخار بتركيض الناقة الذم بنيت عمي  المشي ة المسػند  

ر الشػػاعر البػػارز كالمعمػػف عػػف ذاتػػ  . كهػػذا الظػػف يػػذهل أدراج الريػػاح إذا إلػػل زػػمي
ًلدٍت كعاشت في كىنىؼ " إٍف " الشرطٌية المشعر  بنػدر  المشػي ة ك  عرفنا أٌف المشي ة كي

ف تركيزػػها ال فهػػي ناقػػة ػاإلراد  مػػف الشػػاعر ؛ ألٌف ناقتػػ  قػػػد انتهػػل منػػػذ زمػػف مػػ
مفعكؿ ألجػػػم  : " مخافػػة " تركيػػد لسػػيطرت  مرٌكزػػة ال تطٌبعػػت بمػػا شػػاء كأراد . فػػال

                                           
 ـ. ََِٔالثالثة ال مكتبة كهبة  –. ط  ُٖٓديـ ال د/ محمد أبك مكسل : قراء  في األدل الق (ُ)
 . ّٕٖال  ّٖٔينظر : خاا ص التراكيل ال د/ محمد أبك مكسل :  (ِ)
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عميها ؛ألٌنها تطٌبعت منذ زمف بطابا الخكؼ مف سكط  المفتكؿ القكم. كهذا السكط 
فػػي نكعػػ  ك قكتػػ  ال فهػػك سػػكط مقػػدكد مػػف الجمػػد ال  المنعػػكت بنعػػكت تجعمػػ  فريػػدا

 ك مفتكؿ " مٍمكٌم " ال شػديد الفتػؿ " محاػد " يكشػؼ لنػا عػػف ناقػة ليسػت كالنػػكؽ ال
إٌنما هي ناقة فريد  في القك  كالسرعة ال لـ يكف تركيزها الذم اار مفخػر  الشاعر 

ا انفرد ب  الشاعر ا خاان ها تركيزن  . سهال لكؿ أحد ؛ كلذلؾ كاف تركيزي
 ( 1)ثانيا   الفخز بالشجاعت 

 (ِ)اؽ حدي  طرفة عف ناقت  كافاتها جاء فخرش بشجاعت  فػي قكلػ  ػي سيػكف
: 

ػػػػ قػػػػاؿى  إذا أٍمزػػػػي ًمٍثًمهىػػػػا عمػػػػل  بياحً اى
 

 ًدمػكأٍفتىػػػػػػ هاػمنػػػػػػ ديؾى ػأٍفػػػػػػ تىًنيػٍ لىيػػػػػػ أن 

 

ػػػػتٍ  ػػػػ الػػػػنفسي  إلىٍيػػػػ ً  كجاشى  الػػػػ خى  كى  كفناػخى
 

ػػابنا  لىػػكٍ  مياى ػػدً  رً ٍيػػغى  عمػػل أمسىػػل كى  مىٍراى
 

يقكؿ : عمل مثؿ هذش الناقة التي أاؼ أسير ك أمزي إذا استبٌد الخػكؼ مػف 
منها كأنجػك.  –أيزا  –كتنجك ال كأفتدم أنا  الفال  بااحبي ال كقػاؿ : أعطيؾ فداءؾ

ٌف ػ . كظػػكازطربت نفس هذا الااحل ازطرابا شديدا كجيشػاف القػدر ال أم : غميانػ
ف كػاف فػي مكزا ن يراػدش فػيػ  العػدٌك .  (ّ)أٌنػ  هالؾ ال كا 

جاء الحدي  عف افة الشجاعة في سياؽ حدي  طرفػة عػف ناقتػ  ك اػفاتها 
ر طػػرفة أٌنػ  اخػتص ناقػػت  بالسػير بهػا فػي رحالتػ  المحفكفػة متفٌرعا منػ  . فقػػد ذكػ

كتفٌردهػػا           بالمخػػاطر ك المهالػػؾ دكف غيرهػػا مػػف النػػكؽ مبالغػػة فػػي تفػػػٌكقها 

                                           
اعة : اشػػتٌد عنػػد البػػرس .  (ُ) اى ) بالزػػـ ( شىػػجى الشجػػػاعة : شػػٌد  القمػػل فػػي البػػرس . يقػػػاؿ : شػػجي

 . َِٔ:   ٖينظر : لساف العرل " ماد  : شجا " ال جػ 
 .  َْديكاف طرفة شرح األعمـ الش ٍنتىمىرٌم :  (ِ)
 . ُْال  َْ:  ينظر : ديكاف طرفة شرح األعمـ الش ٍنتىمىرمٌ  (ُ)
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باػػفات جعمتهػػا الكاممػػة فػػي جنسػػها . ثػػـ فػػٌرع مػػػف هػػػذا الحػػدي  حػػػديث  عػػف اػػفة 
حب  كقػد تمثٌػؿ هػذا الشجاعة ك إثباتها ل  عف طػريؽ إثبات زػدها كهػػك الجػبف لاػا

الجػػبف فػػي خػػكؼ كذعػػر هػػذا الاػػاحل مػػف السػػير فػػي هػػذش الفػػال  ذات المخػػاطر 
"  . ًدمػكأٍفتىػ هاػمنػ ديؾى أٍفػ تىًنيػٍ لىيػ أنكالمهالػؾ ال ك الػذم كنػل عنػ  بجممػة المقػكؿ : " 

فجمػمة المقػكؿ كناية عػف خكؼ ك ذعػر هذا الااحل مػف مخػاطر الفػال  كأهكالهػا . 
بػػػ " أن " لينبػػ  الشػػاعر بخطػػر السػػير فػػي هػػذش الفػػػال  ال فػػػ " أن " ك فقػػػد افتتحهػػا 

 انفعػاؿ الااحل الما ت فػػي نفسػ  خػػكفا عمػل اػاحب  . الاكت الممتد فيػها يحػمؿ
 أف يفػتدم ااحب  ) الشاعر (  ك نفس  مػػف السػير فػي هػػذش الفمػكات (ُ)فهػك يتمٌنل

ا الفػداء غيػر مطمػكع فػي حاػكل  لبعػد المهمكة. كالتمني بػػ " ليػت " مشػعر بػرٌف هػػذ
بعػػػد نفسػػي مػػػردش إلػػل شػػعكر الاػػاحل ك إحساسػػ  بػػرٌف  –هنػػا  –منالػػ  . فالبعػػػد 

ًبمػػت عمػػل ركػػكل المخػػاطر ك األهػػػكاؿ تػػربل هػػذا  طبػػػيعة ااحػػػب  ) الشػػاعر ( التػػي جي
الفػػداء . " تقػػكؿ فػػي تمنػػي الشػػ  المحػػػبكل الػػذم يمكػػف حػػػاكل  ال ك لكٌنػػ  غيػػر 

لبعد منال  : ليت لي مان فرحت  من  ال ليتني ألقػػل فالنػا فػرنتفا بعممػ  . مطمكع في  
حساسػها بػذلؾ الشػ  . "  –هنا  –كالبعػد  ك  (ِ)بعد نفسي مردش إلل شعكر الػنفس كا 

في الكناية عف خػكؼ ك ذعػر هذا الااحل مف مخاطر الفال  كأهكالها فػي قكلػ  : " 
" ال ك ما أبدت  " أن " انسػتفتاحية فػي جممػة المقػكؿ  مأٍفتىدً  ك منها ديؾى ػأفٍ  تىًنيػٍ لىي أن

مف اننفعاؿ بالخكؼ ال كما أشعرت ب   " ليت " دليؿ ك برهاف عمل شػجاعة الشػاعر 
. ف ٌف الااحل مف شد  همعػ  ك خػػكف  مػف مخػاطر الفػال  نٌبػ  الشػاعر أٌنػ  مسػتعٌد 

                                           
  ػالٌتمٌني : " هػك طمل أمر تيًحبُّ  النفس ال ك تميؿ إلي  ال ك ترغل في  ال ك لكٌن  ن يرجل حاكل (ِ)

د/ بسػػيكني     ا فػي نيمػػ  . " عمػـ المعػاني ال ال ال أك لككنػػ  بعيػدا ن يطمػػ  مستحػيػػا لككنػػإٌمػ
 ـ .ََِٖ هػ / ُِْٗلثانية ال مةسسة المختار ا –. ط  ّّٕعػبد الفتاح فيػكد : 

 . ّّٖعمـ المعاني . د / بسيكني عبد الفتاح فيكد :  (ُ)
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ال ك أٌنػػػ  مقػػػػدـ عمػػػل  أف يفتديػػػ  ال كلكٌنػػػ  يعمػػػـ أٌف الشػػػاعر ن يرزػػػل بهػػػػذا الفػػػػداء
                    كعطفػػػت جممػػػة :  المزػػػي ك السػػػير فػػػي الفػػػال  غيػػػر عػػػاب  بمخاطرهػػػا كأهكالهػػػا .

"  لمتكسط بيف الكماليف ال فقػد  بياحً اى  اؿى ػق" عمل جمػمة : "  النفسي  إلىٍي ً  جاشىتٍ  ك" 
" مةكِّػد   الػنفسي   ً إلىٍيػ جاشىػتٍ  كاٌتفقت الجممتاف في الخبرٌية . كالجممة المعطكفة : " 

لما نٌمت ب  الكناية بجػممة المقػكؿ عػػف شػػد  هػمػػا كفػػزع الاػػاحل مػف السػيػػر فػي 
الفػػال  ذات األهػػكاؿ ك المخػػاطر. فالاػاحل يشعػػر بهػػػذش المخػاطر ك األهػكاؿ كمنهػػا 

" هػػذا الخػػكؼ  اشىتٍ ػججاشػت إلي  نفس  خكفا . فقػد جٌسدت انسػتعار  في قػكل  : " 
لذم تمٌمؾ نفػس هػذا الااحل كمألها ال فقػد شٌب  ازطرال نفس  بسبل الخكؼ مف ا

مخاطر ك أهػكاؿ الفػال  بػػ جيشػاف القػدر ال أم : غميانهػا . " ك كػػؿ شػ  يغػػمي فهػػك 
ك يتااعد خػكؼ اػاحل الشػاعر حتػل  (ُ)يجيش حػتل الهـ ك الغٌاة في الادر ."

ف كػا ف فػي مكزػا ن يراػدش فيػ  العػدك . ياؿ إلل ذركت  ال فهك يظػف أٌنػ  هالػؾ كا 
ابنا ال ػخى  كى كهػذا المعنل حممت  جممة :"   إلىٍيػ ً  جاشىػتٍ " المعطكفػة عمػل جػػممة :"  مياى

ػػ الػػنفسي  كهػػي مةكػػد  ك مقػػرر  لمخػػكؼ الػػذم اجػػػتاح  " لمتكسػػط بػػيف الكمػػاليف . كفناػخى
ر الشجػػاعة عنػد الشػاعافة  أبرز ااحل الشاعر ال كهك الخكؼ عين  الذم نفس

 طرفة الذم يشؽ هػذش الفمكات ذات المخاطر كاألهكاؿ عمل ناقت . 
 : (ِ)ي سياؽ فخرش بخفة جسم  كذكا   جاء فخرش بشجاعت  ال يقكؿ ػك ف 

ًقيػػػػؽً  عىٍزػػػػلو ل  انىةن ػًبطىػػػػػػػ كىٍشػػػػػػػًحي ؾُّ ػيىنفىػػػػػػػ ن  ليػػػػػػػتي  ك  (ُ) دً ػميهن ػػػػ رتيفػالٌشٍفػػػػ رى

 

                                           
 –. ط  ُُٔ:  ُٕتاج العػركس لمزبيدم . تحػػقيؽ : ماػطفل حػػجازم . " مػػاد  : جػيش " جػػ (ِ)

 ـ .ُٕٕٗ -هػ  ُِٕٗالككيت حككمة 
 . ْٓديكاف طرفة شرح األعمـ الش ٍنتىمىرٌم :  (ُ)
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ػػػػػػًريبىةو  فػعػػػػػػ يىٍنثىًنػػػػػػي ن ةو ػًثقىػػػػػػ أىًخػػػػػػي  زى
 

 (ِ)دػقى  : حاجزيشي  قاؿ مىٍهالى  : ًقيؿى  ذىاإً  
 

ػػػػػ ٌه ػحي ٍنتىًاػػػػػران  تي ػقيٍمػػػػػ مػػػػػا ًإذا ساـو  بػػػػػ  مي
 

ػدً بمً  لىٍيسى  البىٍدءي  ًمٍن  العىٍكدى  كىفىل   (ّ)ٍعزى
 

ػػػػػػػالحى  القىػػػػػػػٍكـي  اٍبتىػػػػػػػدىرى  ًإذا ػػػػػػػٍدتىًني السِّ جى  كى
 

ًنيػػػػػ   (ْ) ًدمػيىػػػػػ اً ًم ً ػبقػػػػػ بىم ػػػػػػتٍ  ًإذا عان ػمى
 

 يىنفىػؾُّ  ن  ليػتي  كأف يبقل متمنطقنا بسػيف  ن يتركػ  : "  أخبر الشاعر أٌن  أقسـ
. " ك اإلخبار بقسم  هذا معػرل عػف ثقتػ  فػي نفسػػ  كفػي  عىٍزلو ل    طىانىةن ػبً  كىٍشًحي

شجاعتها . ك تتناغـ أدا  النفي " ن " بامتداد الاكت منها ك انطالقػ  فػي قكلػ  : " 
  ال كهػك مالزمػة الشػاعر سػيف  كعػدـ " ما مزمكف الخبػر الػذم كردت فيػ يىنفىؾُّ  ن

ترك  . " إٌف امتػداد الاكت ك انطالق  في هذا الحرؼ يشعر بتطاكؿ زمف هذا النػػفي 
 (ٓ)ال ك أٌف النفي ب  حرٌم أف يككف لمتربيد . " 

                                                                                                           
ػمىًا الخٍمػؼ ال ك هػػك مػف لػديف السػر  إلػل المػتف . العىٍزػل :  (ِ) الكىٍشل : ما بػيف الخااػر  إلػل الزِّ

. ك " ماد  : عزل "  ٕٕٔ:  ِالسيؼي القاطا . ينظر : لساف العرل . " ماد  : كشل " ال جػ
 . ُُٕ : ُال جػ

ٍجزنا . كاسـ ما فاؿ بينهمػا : الحػاجز .  (ّ) زي حى ًٌ الحجز : الفاؿ بيف الشي يف . حجز بينهما يىٍحتي
" : قػد قطػا . ك يجػكز أف يكػكف معنػاش : قىػٍدؾى ال  دً ػػقى  : حاجزيشي  قاؿ " كمعنل " قىًد "  في قكل  :

ٍسبيؾى ؛ ألٌن  قد فرغ مٌما أريد من  ال فال معنل لرىٍدعً  ؾى كزىٍجػًرؾى . ينظػر : لسػاف العػرل . أم : حى
 . ِْٔ:  ّ. ك " ماد  : قدد " ال جػ ّٖٔ:  ٓ" ماد  : حجز " ال جػ

ٍمػػتىهف فػػػي قطػػا الشػػجر . ينظػػر : لسػػاف العػػرل . " مػػاد  :  (ْ) ػػدي مػػف السػػيكؼ : الػػردو المي الًمٍعزى
 . ُّٔ:  ّعزد " ال  جػ

كا السػػالح : تبػػادركا إلػػل أخػػذش ال أم : أسػػر  (ٓ) عكا. تقػػكؿ : بىػػدىٍرتي إلػػل الشػػ  أٍبػػديري بيػػديكرنا : ابتىػػدىري
 . ٓٓ:  ْأسرعت. ينظر : لساف العرل . " ماد  : بدر " ال جػ

 . َِٕقراء  في األدل القديـ . د/ محمد أبك مكسل :  (ُ)
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بػػػػراز الشػػػػاعر الزمػػػػػير فػػػػي قكلػػػػ  : "                   الػػػػذات  " يشػػػػير إلػػػػل إبػػػػػراز  ليػػػػتي كا 
اػػعبة . فالشػػاعر يػػػالـز سػػيف  كن يتركػػ  ال كهػػػذا مػػا تمميػػ  ك نهكزػػها باألعمػػاؿ ال

عميػ  بي تػ  العربٌيػػة كقت ػذ مػف اسػػتعدادش الػدا ـ لمػذكد عػػف قبيمتػ  ال ك دفػا المخػػاطر 
المحدقة بها ال ففارسها الشجاع ن يتػرؾ سػيف  كيالزمػ  دا مػا . ك قػد حشػد الشػاعر 

ًقيػػؽً ال  عىٍزػػلو لسػػيف  افػػػات : "    عػػف يىٍنثىًنػػي نال  ًثقىػػةو  أىًخػػيال  دً ػن ػػميه ال رتيفػالٌشٍفػػ رى
ػػًريبىةو  فهػػذش  ." كهػػػذش الافػػػات تػػػدؿ عمػػل انعتػػداد بػػالنفس ال كالمباهػػا  بالشػػجاعة زى

ف أبدت بعزها قػك  السػيؼ فػي ذاتػ  ال فػالبعض اآلخػر يبػديها نابعػة مػف  الافات كا 
ػد الفػارس فالسيؼ الجيد ن يفيد ما الجباف ال إٌنما تبػدك جكدتػ  فػي يػذات الشاعر . 

الشجاع الذم يزرل ب  بقك  فال ينثني عف زريبة . ك قد أنبر الشاعر عػف العالقػة 
 يػأىًخػبيف السيؼ الجيد كالفػارس الشػجاع باسػتعار  األخ الثقػة لمسػيؼ فػي قكلػ  : " 

ػػًريبىةو  عػػف يىٍنثىًنػػي ن ةو ػى ًثقػػ " ك هػػذش األسػػتعار  مشػػعر  بطػػكؿ المالزمػػة ال ك الكفػػاء   .زى
ًريبىةو  عف يىٍنثىًني نكنل عن  بقكل  : "  لمشاعر الذم  : حػاجزيشي  قػاؿ مىٍهالى  : ًقيؿى  ًإذىا  زى

كتنكير " زريبة " إلفػاد  التعظيـ ال أم : زربة عظيمة حاسمة لجػكد  السػيؼ  ."دػػقى 
  ال ك قػك  كشجاعة ااحػب .
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 كبرفا " حساـ " عمل انست ناؼ في قكل  :
ٌه  سػػػػػػاـو ٍنتىًاػػػػػػر  قيٍمػػػػػػتي  مػػػػػػا ًإذا حي  بػػػػػػ  ان مي

 

ػػدً بمً  لىػػٍيسى  البىػػٍدءي  ًمٍنػػ  العىػػٍكدى  كىفىػػل   ٍعزى
 

ا  -يكػكف الشاعر بدأ مقطعا جػديدا مف مقاطا المعنل يبيف ب   العالقة  -أيزن
عػػف  –هنػػا  -بػػيف السػػيؼ الجيػػد ك الفػػارس الشػػجاع ال ك لكػػػف بتمييػػز هػػذش العالقػػة
" متمٌيػػزنا . فهػػذا سػػابقتها ؛ ك ذلػػؾ بحػػذؼ المسػػند إليػػ  ؛ ليبقػػل المسػػند " الحسػػاـ 

الحسػػاـ إذا انتاػػر بػػ  الشػػاعر الفػػارس الشػػجاع ال كفتػػ  الزػػربة األكلػػل عػػف إعػػاد  
زربت  ثانية . كن يخفػل مػا يفيػدش تنكيػر " حسػاـ " مػف التعظػيـ أك النكعػػٌية . فهػػك 

ا إن الشػجعاف مػف ػػػي ن يستعممهػسيؼ عظػيـ ال أك هػك نكع مف السػيكؼ النػادر  التػ
د هذا المزمكف الذم مٌيزش الشاعر بحذؼ المسند إليػ  أسػمكلي الشػرط الفرساف . كأكٌ 

ٍنتىًاػػران  تي ػقيٍمػػ مػػا ًإذابػ" إذا " في قكل  :"  ." فػػ ٌف " إذا "  البىػػٍدءي  ًمٍنػػ  العىػػٍكدى  فىلػكىػػ بػػ  مي
لمشػػرط كثيػػر الكقػػكع ال ك كػػرٌف قيػػاـ الشػػاعر منتاػػرا بهػػذا السػػيؼ اػػار عػػػاد  مػػف 

  .كهذش أمار  عمل شجاعة الشاعر التي أٌكدها ب سػناد فعػؿ عادات  ال كحان مف أحكال
القيػاـ إلػل الزػػمير البػارز فػػي قكلػ  : " قمػػتي " حيػ  أشػػعر هػذا اإلسػػناد بالثقػة فػػي 

برسػمكل الشػرط بػػ "  –أيزػا  -النفس النابا مف ذات تشعر بالقك  كالفخر . كأٌكػدها 
 إذا " في قكل  :

ػػػػػػػالحى  القىػػػػػػػٍكـي  اٍبتىػػػػػػػدىرى  ًإذا ػػػػػػػٍدتىًنيكى  السِّ  جى
 

ًنيػػػػػػػ   ًدمػيىػػػػػػػ اً ًم ً ػبقػػػػػػػ بىم ػػػػػػػػتٍ  ًإذا عان ػمى

 

يػقػػػكؿ : إذا عػجػػػؿ الػقػػػـك إلػػل السػػػالح ال ك تسػػػارعكا نحػػػكش ألمػػػر دهمػهػػػـ ال 
فالشرط بػ " إذا  (ُ)كجػدتػني فػي الاػدار  مػنػهػـ فارسػا شجػاعا يػذكد العػدٌك ك يػمػنا .

ػػهػػة األعػػداء ال مٌمػػا جعػػؿ الجػػكال " " أبػػػرز كثػػر  حػػػمؿ القػػػـك السػػالح لمكاج جى  ٍدتىًنيػكى
ًني يبرز شجػاعة الشػاعر بتاػٌدرش هػذش المكاجهات ال كفي  " ًدمػيى  اً ًم ً ػبق بىػم ػتٍ  ًإذا عان ػمى

                                           
 . ٓٓديكاف طرفة شرح األعمـ الش ٍنتىمىرٌم :  (ُ)
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. "  أم : ًدمػيىػ اً ًم ً ػبق بىػم ػتٍ  ًإذاتقييد ككف الشاعر منيعا ن يقهر كن يغمل بقكل  : " 
ار بثقػػة الشػػاعر فػػي اننتاػػار لػػ  كلقكمػػ  ال كأٌف أمسػػكت يػػدش مقػػبض سػػيف  ال إشػػع

 انتاارش  متحقػؽ مػتل أمسؾ بسيف  .
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ا
 ا  الفخز بنجذة املستغيث وامللهىف .ثالث

كفػػي سػػياؽ حػػدي  طرفػػة عػػف شػػجاعت  التػػي تجٌسػػدت فػػي اقتحامػػ  مخػػاطر 
 :  (ُ)كأهكاؿ الفال  بناقت  جاء فخرش بنجدت  المستغي  كالممهكؼ في قكل  

ػػفٍ  : قىػػاليكا ٍكـي القىػػ ذىاإ  أن ًنػػي ًخٍمػػتي  ؟فىتىػػلن  مى
 

ػػػػؿٍ  فىمىػػػػـٍ  تي ػًنٍيػػػػػعي   لىػػػػـٍ  أىٍكسى  (ِ) بىم دً ػأىتىػػػػػ كى
 

ػػػػػػ ػػػػػػ ٍمتي ػأىحى  ذىمىتٍ ػفىرىٍجػػػػػػ  ًطٍياً ػًبالقىػػػػػػ مىٍيهىاػعى
 

قىػػػػػدٍ   ػػػػػ كى قِّػػػػػدً  زً ػاألٍمعىػػػػػ  ؿي  ل  ػخى  (ّ) الميتىكى
 

نػي عيًنيػت بػذلؾ يقكؿ :إذا قاؿ القـك : مػف فتػل لهػػذا األمػر الجميػؿ ؟ ظننػت أنٌ 
فػبادرت إليػ  ال ك لػـ أتثاقػؿ عنػ  . ك أقبمػت عمػل نػاقتي بالسػكط فرسػرعت بػػي حػػاؿ 

  (ْ)ازطرال السرال في المكاف الغميظ الكثير الحال المتكقد بالحر.
ا لػ " إذا ػأبػرز طػرفة فخرش بنجدت  المستغي  في حكايت  قػكؿ قكم  الكاقا شرط

ػػفٍ كع بكقكعػػ   لييشػػًعر بتحقػػؽ جممػػة المقػػكؿ : " " التػػي تسػػتخدـ فػػي الشػػرط المقطػػ  مى
ـٌ بهػـ خػػطل. ك فػي حػذؼ فعػؿ  ؟ فىتىلن  " ك كثػػر  كركدهػا عمػل ألسػنة القػػـك كٌممػا ألػ

الشرط لمدنلة عمي  بػػ " قػالكا " تسػميط األنظػار عمػل الفاعػؿ " القػػـك " لاشػعار بػرٌف 

                                           
 . ُْديكاف طرفة شرح األعمـ الش ٍنتىمىرٌم :  (ُ)

الميتىبىمِّدي : الذم يتردد متحٌيرا . ييقاؿ : تبٌمدى ال أم : ترٌدد متحٌيرا . ينظر: لساف العرل " ماد : بمػد  (ِ)
 . ُُٕ:  ّ" جػ

ـى البعيػػر فػػي سػػيرش :  (ّ) القطيػا : السػػكط ييٍقطىػػاي مػف جمػػد . اإلٍجػػذىاـ : السػرعة فػػػي السػػير . ك أٍجػذى
ل  : قد جػرل كازػطرل .  أسرع . الًخلُّ : هيجاف البحر ك ازطراب  . ك المراد بقكل  : ك قد خى

ٍزنىةي الغميظة ذات الحجار  . ينظر: لسػاف العػػرل " مػاد  :  اآلؿ : السرال . األٍمعىز : األرض الحى
. ك  َِْ:  ُ. ك " مػاد  : خبػل " جػػ َُِ:  ُِ. ك " ماد  :جذـ " جػ ّّٓ:  ٖقطػا " جػ

. ك ديػكاف طرفػة شػرح األعمػـ  ْٕٕ:  ٓعػز " جػػ. ك " مػاد  : م ّْ:  ُُ" مػاد  : أكؿ " جػػ
 . ُْالش ٍنتىمىرٌم : 

 . ُْينظر : ديكاف طرفة شرح األعمـ الش ٍنتىمىرٌم :  (ْ)
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هػػـ ن يشػػذ كاحػػد مػػػنهـ الشػػاعر هػػػك فارسػػهـ األكحػػد ال كرجمهػػػـ األٌكؿ ال فػػالقـك كمٌ 
يستنجدكف ب  إذا أاابهـ خطل كألٌمت بهـ فجيعة. كانستفػهاـ فػي جممػة المقػكؿ : 

" عمل حقػيقت  ينبع  منػػ  معنػل التحزػيض كالتهػػييت عمػل انٌتاػاؼ  ؟ فىتىلن  فٍ ػمى " 
باػفات الفتػػٌك  كالشػجاعة كالمػػػركء  لػدفا األخطػار المحدقػػة بػالقـك كالتاػدم لهػػا . 

الميٍسػػتىٍفًهـ كهػػـ القػػـك مػػف شػػد  الػػبالء الػػذم أحػػاط بهػػـ ال ك اػػعكبة الخطػػر ككػػرٌف 
المحدؽ بهػـ ذيًهميػكا فمػـ يتبٌينػكا الفتػل ذا المػركء  ك النجػد  الػذم يػدفا عػنهـ الػبالء 
كيرد الخطر . ك أٌكد هذا تنكير " فتل " فهك تنكير لمنكعٌية ال فهػك فتل ليس كالفتياف 

ٌنم ا هك فتل مف نكع  خر في شجاعت  كمركءت  . كهنا تعمك ػالذيف يعرفهـ القـك ال كا 
زاز ك انعػتداد بالنفس مف الشاعر فػي إيثػارش زػمير الػنفس فػػي قكلػ  : " ػنبر  انعت

. " ك يةكد هذا انعتػداد بػالنفس الفعػؿ : " خػاؿ " فهػك مػف أفعػاؿ  تي ػًنيٍ ػعي  أن ًني ًخٍمتي 
يمٌحزػ  لميقػيف ال  -هنػا –كالسػياؽ  (ُ)ا.القمكل التي تفيد في الخبػر رجحاننػا أك يقيننػ

فالشاعر يستيقف أٌن  الفتل الذم ينػشدش القـك لنجدتهـ ال ك في هذا زهػك بالنفس أٌم 
زهك  ك الفعؿ " خاؿ " قد كرد اراحة في شعر طرفػة بمعنػل اليقػيف فػي قكلػ  يهجػك 

 بني المنذر :
ـي  دكا هيػػػػػ ػػػػػك  دى  رىٍهػػػػػكان  سى ك   اٍسػػػػػًت  فػػػػػي تىػػػػػزى

 

ٍشػػػرا كاًرد ن  الط ٍيػػػرى  خػػػاؿى  المػػػاءً  ًمػػػفى    عى
 

في هذا البيت يسخر طرفة مف بني المنذر ؛ ألٌنهػـ سػٌكدكا عمػيهـ ممكػا أحمػؽ 
غبٌيا . كقد مٌثؿ الشاعر حماقت  في اكر  مزػحكة مكجعػػة إذ  يشػبه  بطيػر الر ٍهػك 

د بالمػػػاء  فػػػي األحمػؽ الػػذم حسػػل أٌف الطػػير ن تػػرد المػػاء إن بعػػد عشػػػر  أيػػػاـ فتػزك 
 (ِ)اٍست  خكؼ العطش.

                                           
األكلػػل ال دار  -. ط َِٗينظػػر : دليػػؿ السػػالؾ إلػػل ألفيػػة ابػػف مالػػؾ لػػػ / عبػػد اب بػػف اػػالل : (ُ)

 ـ .ُٖٗٗالمسمـ 
 ال بتارؼ . ُْٖحمد عمي الهاشمي : طرفة بف العبد حيات  كشعرش . د/ م (ُ)
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" إٌمػػا أف يكػػكف تنػػزيال لمقػػـك منزلػػة المنكػػر أك  تي ػًنٍيػػػعي  أن ًنػػيكتركيػػد جممػػة : " 
الشػػاؾ فػػي كػػكف الشػػاعر فتػػاهـ كفارسػػهـ لمػػا بػػدا عمػػيهـ مػػف ذهػػكؿ كدهشػػة مٌمػػا 
أاػػابهـ ال كأحػػٌؿ بهػػـ مػػف خطػػر جعمهػػـ يسػػرلكف عػػف الفتػػل منك ػػرنا : " مػػف فتػػل ؟ " 

ٌما أف يككف الشاعر قد ااغها مةٌكد  كما أحٌسػها مةكِّػدا بهػا ككرٌنهـ ن يعر  فكن  . كا 
زهكش بنفس  كأٌنػ  الفتػل المعنػٌي . كهػذا هػك األقػرل لمسػياؽ القبمػي الػذم افتخػر فيػ  

                  ل الفمػػػػػػكات . ػبشػػػػػػجاعت  متجٌسػػػػػػد  فػػػػػػي ركػػػػػػػكب  المخػػػػػػاطر كاألهػػػػػػكاؿ فػػػػػػي قػمػػػػػػ
ازش ذاتى  في اعتداد ك شػمكخ فػي أبياتػ  األخيػر  ما ما جاء مػف إبر  -أيزا -كمتفػؽ 

 مف معٌمقت  كالتي منها قكل  :
ػػػػػؿي  أنػػػػػا ػػػػػٍرلي  الر جي  تىٍعًرفيكنىػػػػػػ ي  الػػػػػذم الز 

 

ػػػػػػػاشه   ػػػػػػػرىأسً  ًخشى ي ػػػػػػػةً  كى قِّػػػػػػػدً  الحى  الميتىكى

 

اء فػي األمػػكر التػػي تحتػاج إلػل حسػـ  فالقػـك يعرفػكف أٌن  خفػيؼ سريا المػزى
.(ُ) 

تكر أبك مكسل : " ك هػناؾ زركل مف التككيد ن ينظر فيها يقكؿ العالمة الدك
ٌنػما ينػظر فيػها المتكمِّـ إلل حػاؿ نفس  ك مػدل انفعالػ  بهػػذش  إلػل حاؿ المخاطل ال كا 
الحقا ؽ ال كحػرا  عمل إذاعتها ك تقريرها فػي النفكس كما أحٌسها مقرر  أكيػد  فػي 

  (ِ)نفس  ." 

                                           
 . ّٓينظر : ديكاف طرفة شرح األعمـ الش ٍنتىمىرٌم :  (ِ)

 . ُِٕخاا ص التراكيل . د/ محمد أبك مكسل :  (ّ)
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بنفسػ  ك زهػكش بهػا فػي حػػذؼ المسػند إليػ    كيكغؿ الشػاعر فػي تركيػد اعتػدادش
كبناء الفعؿ لممجهػكؿ في قكل  : " عيًنيتي " . فقػد سٌمط األنظار عمل عنػاية القـك ب  

بسػػرعة  –أيزػػا  -ال فهػػػك المعنػػٌي بسػػةالهـ : " مػػف فتػػل ؟ " ن غيػػرش . كلاشػػعار 
بػرمكر هػي :  نجدت  لهـ كالذكد عنػهـ. ك قد أٌكد الشاعر تحقػؽ سػرعة نجدتػ  قكمػ 

مج  جػكال الشرط مازيا لفظا مستقبال معنل في قكل  : " خمت ". ك ما أشعرت ب  
لى  ؿٍ ػأىٍكسى  فىمىـٍ " الفاء " في قكل  : "  " مف اإلسراع فػي نفػػي الكسػؿ ك التػػبٌمد .  بىم دً ػأىتى  ـٍ ػكى

" ال ف ٌف نفي طرفة  اً ًطيٍ ػًبالقى  مىٍيهىاػعى  ٍمتي ػأىحى ك الفاؿ لشب  كمػاؿ انتااؿ في قكل  : " 
الكسؿ كالتبمد عف نفس  قػد أثار سةان : ماذا فعمت بعد دفعؾ الكسػؿ كالتبمػد ؟ فكػاف 
 -الجػكال : " أحمػػت ... " ال أم : أقبمػت عمػػل نػاقتي بالسػػكط . فانسػت ناؼ البيػػاني 

أبرز سرعة استجابة طرفة لنجد  قكم  ال فاننتقاؿ المفاج  مف حاؿ إلل حاؿ  –هػنا 
المتاػدر انسػت ناؼ البيػاني  (ُ)لتحكؿ السريا المستفاد مػػف الفعػؿ : " أحمػت "ال ك ا

كل كسم  ك تبمدش طينػا كبػدأ رحمػة ػالمكحي باستقاللية الخػبر يشير إلل أٌف الشاعر ط
 . ك إقبػاؿ طرفػة عمػل ناقتػ  بالسػكط ن ينػاقض مػا جػاء فػي سػياؽ فخػرش ػنجد  قكم

تل شاء لها ذلػؾ ال ك لكػف مػػف شػد  حراػ  بتركيض ناقت   فناقت  مرٌكزة تسرع م
عمل اإلسراع في نجد  قكم  جعؿ سػكط  يهػػكم عمػل ناقتػ  طمبػا لسػرعتها القاػكل 
التػػي تبػػديها بالفعػػؿ دكف إيجاعهػػا بالسػػكط . كهػػذا مػػا أٌكدتػػ  " الفػػاء " فػػي قكلػػ  " 

د  فرجذمت " ال أم: أسرعت ال فػ " الفاء " لمترتيل كالتعقيل ؛ ك لذلؾ اٌتاؿ بهػا الحػ
الذم دخمت عػمي  بسابق  دكف إمهاؿ ال فحد  إسراع الناقة مػػكاكؿ بحػػد  اإلقبػاؿ 
عميهػػا بالسػػكط دكف إمهػػاؿ مٌمػػػا يةٌكػػد سػػرعة اسػػتجابة الناقػػػة لرغبػػة الشػػاعر فػػػي 
إسراعها ال " فالفاء " طػكت المسافة الزمنٌية بيف رغبة الشاعر كتحققها . " فػ ذا قمت 

                                           
ٍكن ك حيةكن ك أحاؿ ... كالهما : تحٌكؿ مف حاؿ إلل حاؿ . حػاؿ الشػخص يحػػكؿ  (ُ) حاؿ الش  حى

 . ِِٔ:  ُُماد  : حكؿ " ال جػ: إذا تحٌكؿ . ينظر : لساف العػرل " 
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فاء " أٌف قػدـك عمٌي كاف عقل قدـك زيػد بػال مهمػة ال أم : قًدـ زيد فعمي ال أفادت " ال
ك لػػك كانػت  (ُ): أٌن  كاف مكاػكن ب  ال فالحدثاف يتاؿ رأس ثانيهما بعقل سابق  ."

ناقػة متمٌرد  غيػر مرٌكزة ما بادرت بالسرعة حيف أقبؿ عميها بالسكط . ك قد يكػكف 
ف أٌياـ تركيزها كليس لزربها ب ال اإلقباؿ عميها بالسكط تخػكيفا لها كتذكيرها بما كا

 –ال كلـ يذكر  (ِ)فقد جاء في لساف العرل:" أحاؿ عمي  بالسكط يزرب ال أم : اقبؿ "
 : (ّ)فعؿ الزرل ال كيةكد هذا قكؿ طرفة  –هنا 
فٍ   أٍرقمػػػتٍ  شػػػ تي  إفٍ  ك تيٍرًقػػػؿ لىػػػـٍ  شػػػ تي  كا 

 

ٍمػػػػػًكم   مىخافىػػػػػةى   ػػػػػ القىػػػػػدٌ  ًمػػػػػفى  مى دً حٍ ػمي  اى
 

عػت بػ  منػذ أٌيػاـ تركيزػها األكلػل . كتسػمية السػػكط " فهػي تسػرع لخػكؼ تطبٌ 
بالقطيا " مشعر بقك  السػكط فهػك مقطػكع مػف الجمػد ال كهػك السػكط نفسػ  الممػًكٌم ال 

ٍمػًكٌم ... . " ك ػأم : المفت ػػافىةى مى كؿ شديد الفتؿ المقطػكع مػف الجمػد فػي قكلػ  : " مىخى
أم : المقطػكع مػف الجمػد ال التعبير عف السكط  بػ " القطيػا " فعيػؿ بمعنػل مفعػكؿ ال 

ال يتنػاغـ مػا مشػاعر  (ْ)كالتعبير عف السرعة بماد  : " جػذـ " التػي تعنػي : القػػطا 
الشػاعر ك رغبػت  الممحاحة فػي سػرعة قطا المسافة لمكاكؿ إلل مكقػا الحػد  ال ك 

ـٌ تػرتي الجممة الحػالٌية المةكٌ   دٍ ػقىػ كى د  بػ " قػد " في قكل  : " ػدفا خطرش عف قػكم  . ث
قِّ  زً ػاألٍمعى   ؿي  ل  ػخى  " كنايػة عػف شػد  الحػر كقػت الهػاجر  ال فالسػرال خػادع ال ك  دً ػالميتىكى

أديـ األرض يتػكقد ال إٌنها لحظات اعبة عمل الشاعر ك ناقت  ال كلكٌن  الفتل المعنػٌي 
 مف قكم  في كؿ األزمات لنجدتهـ .

                                           
 -هػػػػ  ُِْٗالرابعػػػة ال مكتبػػػة كهبػػػة  -. ط ّّٗدننت التراكيػػػل . د/ محمػػػد أبػػػك مكسػػػل :  (ُ)

 ـ ََِٖ
 . ُِّ:  ُُلساف العرل جػ (ِ)
 . َْديكاف طرفة شرح األعمـ الش ٍنتىمىرٌم :  (ّ)
 . َُِ:  ُِلساف العرل جػ (ْ)
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الخمػر كالتمتػا بالنسػاء   فػي سػياؽ فخػرش بشػرل بنجدت  المستغي  -أيزا -كجاء فخرش
 : (ُ)يقكؿ

ػػػػػػػرِّم كى ػػػػػػػاؼي  نىػػػػػػػادىل إذا كى  ميحن بػػػػػػػان  الميزى
 

ػػػػػا كىًسػػػػػيدً   رِّدً   ي تى ػنىٌبٍهػػػػػ الغىزى  (2) المتىػػػػػكى
 

المستغي  الذم أحاط ب  عدكش فرسا فػي يػػدش انحنػاء يقكؿ:أيٍرًجاي إذا ناداني 
هػك يجػد أثارش اإلنسافال ك  ذ ػل يعػيش بيف شجر الغزاعدكش إسراع  يسرع في

 (ّ)الظمر. طمل المػاء مػف شػد في 
 نىػػادىل إذا كىػػرِّم كى عطػػؼ الجممػػة المخبػػر بهػػا عػػف لذتػػ  بنجدتػػ  المسػػتغي  : " 

اؼي  " عمل الجممة المخػبر بها عػف لذت  بشرل الخمر : " فىًمػٍنهيف  سىػٍبًقي  ميحن بان  الميزى

                                           
 . ْٔرٌم : ديكاف طرفة شرح األعمـ الش ٍنتىمى  (ُ)
ػػر الميٍحػػرىج الميٍثقىػػؿ  (ِ) ػػاؼ : الميٍمجى الكػػرُّ : الرجػػكع ال يقػػاؿ : كػػر  يكيػػرُّ كػػرنا : إذا عطػػؼ ك رجػػا . الميزى

اؼ في الحرل ال كهػك الػذم أحػيط  بالشر . يقاؿ : أزفت  إلل كذا ال أم : ألجرت  . كمن  الميزى
ٌنػل: الفرس الذم في يدي  انحناء كهك مٌما ي نىػلي كالت ٍحًنيػلي : احديػداله ب  . الميحى مدح ب  . الحى

في كًظيفىٍي يىدىم الفرس ال كليس ذلؾ بانعكجاج الشديد ال كهك مٌمػا يكاػؼ اػاحب  بالشػد  . 
ا :  كقيػػؿ : التحنيػػل فػػي الخيػػؿ : بيٍعػػدي مػػا بػػيف الػػرٍِّجميف كهػػك مػػػدح . السِّػػيد : الػػذ ل . الغىػػػزى

ا . الميتػػكرِّد : الػػذم يطمػػل الػػكرد. ينظػػر : لسػػاف الشػػجر ال ك يزعمػػػكف أٌنػػ  أخبػػ ي الشػػجر ذ ابػػ
. ك "مػػاد  : حنػػل "  ِِٓ:  ٗ. ك " مػػاد  : زػػيؼ " جػػػ َُٔ:  ٓالعػػرل " مػػاد  : كػػرر " جػػػ

.  ُْٖ:  ُٓ. ك " ماد  : غزػا " جػػ ِٖٓ:  ّ. ك " ماد  : سيد " جػ ّْٗال  ّّٗ:  ُجػ
 . ْٔعػمـ الش ٍنتىمىرٌم : . كينظر : ديكاف طرفة شرح األ ُٔٓ:  ّك " ماد  : كرد " جػ

.  َٔ. ك شػرح المعمقػات السػبا لمزكزنػي :  ْٔينػظر : ديكاف طرفة شرح األعػمـ الش ٍنتىمىرٌم :  (ّ)
 . ُّٗٗالدار العالمية  -ط
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يف الكمػاليف ال فقػػد اٌتفقتػا فػػي لمػػا بػيف الجممتػػيف مػف التكسػط بػػ (ُ)العىػػاًذنًت بشىػٍربىةو "
الخبرٌية لفظا ك معنل. كحػذؼ المسند ) خبر المبتدأ الجػار كالمجػركر ( مػف الجممػة 

... " لدنلة األكؿ عمي  ال أم : كمف الخالؿ الثال  التي  نىادىل إذا كىرِّم كى  الثانية : "
ة عمػػل أسػػتمتا بهػػا ك أبقػػي عمػػل حيػػاتي مػػف أجمهػػا كىػػرِّم إذا ... . كعطػػؼ الجممػػ

بتقػػدير خبػػر الثانيػػة ) المسػػند الجػػار كالمجػػركر المحػػذكؼ( يػػكحي  -هنػػا  -الجممػػة 
باستقاللٌية المٌذ ال كأٌف لهػا خاكاػٌية تمٌيزهػا عػف أختيهػا : الخمرالكالنسػاء. كيالحػظ 
أٌف طرفة قد كٌسط لٌذت  بنجدت  المستغي  بيف لذتي  : الخمرالكالنساء . ك لعػٌؿ السػر 

فػػة الخمػػر كأٌنػػػها تػػذهل بالعقػػؿ ال فيقػػا ااحػػػبها فػػي حماقػػات فػػي هػػػذا هػػػك إدراكػػ   
تذهل بمركءت  . ك إدراك  أٌف النساء يعشقف الفارس ذا المركء  ك النجد  لما عػرؼ 
مف البي ة العربٌية كقتػ ذ مف غارات قبمٌية ينتت عنها قتؿ كسبي النساء . ك ثر طرفػة 

" أرجػا " لمػا فػي مػاد  " كىػٌر " مػف  التعبير بمادر الفعػػؿ " كىػر  " دكف ماػدر الفعػؿ
تىكػرار الرجكع لنجػد  المستغي  ال يقكؿ ابف فارس :" الكاؼ كالػراء أاػؿ اػحيل يػدؿ 

كلهذا  (ِ)مف ذلؾ كررت ال ك ذلؾ رجكعؾ إلي  بعد المر  األكلل ."  .عمل جما كترديد
اؼ ) المستغي  ( شػرطا بػػ " إذا " ليةكػد تحقػػق  ك حدكثػ  ك ثيػرا . ك جاء نداء الميزى

إيػػػثار زػػمير النفػػػس المتمثػػؿ فػػي يػػاء المػػتكمـ ك إزػػافت  إلػػل الكػػػٌر يشػػعر بالذاتٌيػػة 
ػاؼ "  كاألنا ال فهػك كر خػاص بالشػاعر ن يشػارك  فيػ  أحػد. كمػا يحممػ  لفػظ " الميزى
في قرار مدلكل  مف بياف هي ة كحاؿ هذا المستغي  ال فقد أحاط ب  األعداء ال كسػقط 

ار القكل متيٌقنا بهالكػ  مهمػا اسػتغا  ال فػال أحػد يقػكل عمػل بيف خيمهـ كبينهـ منه
ػػاؼ : هػػػك الكاقػػا بػػيف الخيػػؿ  إغاثتػػ  ك نجدتػػ  . فقػػػد جػػاء فػػي لسػػاف العػػرل : الميزى

                                           
ٍيػتو ***  ًبشىػٍربىةو  العىػاًذنتً  سىٍبقي فىًمنهيف  في قوله : "  (1) تىػل كيمى ػا مى ػاءً  تيٍعػؿى  مى اف طرفػة ديػك ."  تيٍزًبػدً  بالمى

 . 64:  شرح األعػمـ الش ٍنتىمىرمٌ 
 . ُِٔ:  ٓمقاييس المغة نبف فارس " ماد  : كر " جػ (ِ)



 

  

 

 
 د/ شعباف شكقي عبدالمحسف                                           "       دراسة بالغية نقدية" الفخر الذاتي في معٌمقة طرىفىة  

 

ِٕٓٗ 

كاألبطاؿ ك ليست ب  قػك  ال كأزػفت  إلػل كػذا : ألجرتػ  ال كمػػن  المزػاؼ فػي الحػرل 
ػػ (ُ)كهػػػك الػػذم أحيػػػط بػػ  . اؼ " مػػف ظػػػالؿ يػػػبرز كمػػا ألقػػل بػػ  مػػدلكؿ لفػػظ " الميزى

مػػركء  الشػػاعر ك إسػػراع  فػػػي نجػػػد  المسػػتغي  فػػػكر طػػػرؽ انسػػتغاثة أذنيػػ  غيػػرى 
هٌيػػػال مٌمػػف أحػػاط بالمسػػتغي  مػػف األبطػػاؿ . كقػػػد حػػرص طرفػػة عمػػل بيػػاف مقػػػدار 

 السرعة في استجابت  لممستغي  ال كأٌنها سرعة فا قة برمريف : 
ل
ّ
قػػػامة الاػػفة  األو ن بػػػنا " ال أم: حػػذؼ المكاػػكؼ كا   :مقامػػ  فػػي قكلػػ  : " ميحى

فرسػػا محٌنبػػا. كهػػك كاػػؼ محمػػكد فػػي الفػػرس " فالمحٌنػػل : الفػػرس البعيػػد مػػا بػػيف 
ك الاػفة سػكاء كانػت  (ِ)الرجميف ... كيػػقاؿ : إٌف الحنػل : اعكجػاج فػي السػاقيف ."

بمعنػػل البعػػد لمػػا بػػيف الػػرجميف ال أك بمعنػػل انعكجػػاج ال فهػػػي افػػػة محمػػػكد  فػػي 
 ػرس تمٌيزش في سرعت  عمل غػيرش . الف

ًًاني : تشػػبي  فرسػػ  فػػي سػػرعت  بذ ػػػل اجتػػػما لػػ  ثػػال  خػػػالؿ تزيػػد مػػف  الث
سرعت  كشػد  عدكش : إحداها : ككن  يعػيش بيف شجر الغزا ال ك ذ ل الغزا أخبػ  

 (ّ)الذ ال . كالثانية : إثار  اإلنساف إٌياش . كالثالثة : كركدش الماء .
ت  المستغي  في سياؽ حديث  عف خذنف ابف عم  ل  ال فقػد كجػاء فخػرش بنجد

طمل طرفة المعكنة مف ابف عم  ال فزٌف عمي  كبخؿ بالمعكنة كالماؿ ال مٌما أثار في 
 :  (ْ)نفس طرفة نكازع الفخر ب عانة كنجد  المستغي  ال يقكؿ

قىػػػػػػػػ ػػػػػػػػدِّؾى  كى  ٍربىلػًبالقيػػػػػػػػ ٌرٍبتي ػكى  إن ًنػػػػػػػػػي جى
 

تىػػػػل  ٍهػػػػػده  ؾي ػيىػػػػ مى  (ُ) دً ػأىٍشهىػػػػ يثىػػػػةً كً لمن   عى
 

                                           
 . ِِٓ:  ٗينظر : لساف العرل " ماد  : زيؼ " جػ (ُ)

 . َُٖ:  ِمقاييس المغة نبف فارس " ماد  : حنل " جػ (ِ)
 . َٔينظر : شرح المعٌمقات السبا لمزكزني :  (ّ)
 . ُٓال  َٓفة شرح األعػمـ الش ٍنتىمىرٌم : ديكاف طر  (ُ)
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فٍ  ػػػػػػ أيٍدعى  كىاً  ماتهػػػػػػا ًمػػػػػػفٍ  أىكيػػػػػػفٍ  ٌملػلمجي  حي
 

فٍ   ٍهػػ األعػػداءي  ؾى ػيرًتػػ كا   (ِ) أجهىػػدً  دً باٍلجى
 

ف ػػػػػػؾى  عً ذٍ بالقىػػػػػػ يقػػػػػًذفكا كا   هـٍ قً أٍسػػػػػػ ًعٍرزى
 

 (ّ) دً دُّ هىػالت   قبػؿى  اٍلمىػكتً  ياضً حً  بًشٍرلً  
 

الشرط ال كندر  كقكعػ   ادر طرفة الشرط بػ " إٍف " التي تفػيد عدـ الجـز بكقكع
. كهػػذا يعنػػي أٌف الشػػاعر ن يجػػػـز بدعكتػػ  لمجػػػٌمل ال أم : األمػػر العظػػيـ الػػذم ينػػزؿ 
بػػالقـك . أك أف دعكتػػ  لمجمٌػػل نػػادر  . ككػػذلؾ ن يجػػـز بتحػػٌرش األعػػداء بػػابف عمػػ  ال 
كسبهـ كشتمهـ عرز  كندر  ذلؾ . ككؿ هذا ن يتالءـ ما مقاـ الفخر الذم يقتزي 

إذا " الشرطٌية دكف " إٍف " . كيبدك أٌف دخيمة الشاعر التػي تحمػؿ السػخط  استعماؿ "
عمػل ابػف عمػ  الػذم خذلػ  ك لػـ ينجػػدش طفػت عمػل السػطل فرزػعفت فخػر الشػػاعر 
بنجد  المستغي  ال كجعمت  نادرا أك في حكـ العدـ ككرٌف الشاعر يبتغي مف فخرش هذا 

نفسػ  أمػاـ خػذنف ابػف عمػ  لػ  . تعرية ابف عم  أمام  مف افة النجد  ال كتعػزية 
فالشؾ الذم أفازت ب  " إٍف " يحكي كاقعػا نفسٌيا لمشاعر يةٌكدش بناء الفػعؿ: " أٍدع " 

تىػػللممجهػػػكؿ ال كعمػػػكمٌية أسػػمكل الشػػرط :"  ٍهػػػده  ؾي ػيىػػ مى  أيٍدعى  ًإفٍ  كى ال دً ػأىٍشهىػػ يثىةً ػًكػػلمن   عى
ماتها ًمفٍ  أىكيفٍ  ٌملػلمجي  ف بقيػت الػدعك  ." فقػد غػال فػي نفػػس حي الشػاعر ابػفي عمػ ال كا 

ف شؾ في تمبيتها نبف عٌم  .   قا مة فهي دعك  عاٌمة لكؿ مستغي  يمبيها ال كا 
ٍهػده  ؾي ػيى  مىتىلكتسمية النفس نكيثة فػي قكل  : "  " جػاء مال مػا  دً ػػأىٍشهى  يثىةً كً لمن   عى

ٌنػػػ  يجهػػػد  لمقػػاـ الفخػػػر الػػذم يقتزػػي المبالغػػة فػػي شػػد  األمػػر النػػازؿ  بػػالقـك ال كا 
النفس كينقض قكاها كيفػنيها ال فال يقػـك بػ  إن فػارس القػػـك ذك المػركء  كالنجػد  . 
                                                                                                           

 يػهػ مػا تكػاليؼ ألىف نىًكيثىػةن  الػنفس كسػميتال   الػن فسي  الن ًكيثىػةي . ك قيػؿ : الجميؿ األىمر : الن ًكيثىة (ِ)
ػلً  القيػكىل منككثػة فهػي يفنيهػا كالًكبىػري  قيكىاهػا تىٍنكيػ ي  ًإليػ  مزطر  . ينظػر : لسػاف  كالفنػاء بالن اى

 . ِِْال  ِِّ:  ِاد  : نك  " جػالعرل " م
ػم ل : األمر العظيـ . ينظر : لساف العرل " ماد  : جمؿ " جػ  (ّ)  . ُّٗ: ُُالجي
نلالقىٍذعي :  (ْ)  . ُُّ:  ٖ. ينظر : لساف العرل " ماد  : قذع " جػ كالفيٍحشي  الخى
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 ألىف ؛ نىًكيثىػػةن  الػػنفس سػػميت كال ...  الػػن فسي  الن ًكيثىػػةي فقػػػد جػػاء فػػي لسػػاف العػػرل : " 
 لقيػػكىلا منككثػػة يػفهػػ ال يفنيهػػا الًكبىػػري  ك ال قيكىاهػػا تىٍنكيػػ ي  ًإليػػ  مزػػطر  يػهػػ مػػا ؼػتكاليػػ

لً  ـٌ الشػاعر  (ُ)". كالفناء بالن اى كن يخفل ما في لفظ  " عهػد " مػف تعػريض بػابف عػػ
د كالعػرؼ فػي منااػر  ػالذم نقػػض عهػد القرابػة كالمػركء  ال كخػالؼ العػادات كالتقاليػ

 القػريل لقػريب  ك ابف القبيمة ألخػي  في القبيمة .
فٍ   فػػػي قكلػػ  : "  ك لقػػد أعقػػل طرفػػة عمػػـك نجػػػدت  بتخاياػػها نبػػف عٌمػػ  كا 

ٍهػػ األعػػداءي  ؾى ػيرًتػػ ػػؾى  عً ذٍ بالقىػػ يقػػًذفكا إف كال  أجهىػػدً  دً باٍلجى ." ك إذا ترممنػػا  هـٍ قً أٍسػػ ًعٍرزى
شعرنا بقمة كندر  تعرض ابف عمػ  لهجمػة األعػداء ال كنػدر   - هنا -الشرط بػ " إٍف "

ف لشتـ كسل عرز  كفي هذا مػدح جمػٌي نبػف عمػ  ال كتقميػؿ مػ -أيزا  -تعرز  
شػػػرف الشػػػاعر ال كذلػػػؾ بنػػػدر  المجػػػكء إليػػػ  ال بػػػؿ عػػػدـ انحتيػػػاج كالمجػػػكء إليػػػ  فػػػي 
المستقبؿ .كهذا غير مناسػل لمقػاـ الفخػر باػفة نشػدها الشػاعر فػي ابػف عمػ  فمػـ 
يجػػدها . ك قػػد تاػػل هػػذش النػػدر  كالقمػػة لكقػػكع الشػػرط فػػي المسػػتقبؿ فػػي إنػػاء فخػػر 

حجاـ األعداء عف مهاجمت  ال كقػذؼ الشاعر ؛ ألٌف المتحٌد  عن  هػك ابف عم  ال ف 
عرز  كاف خكفا مف الشاعر . ك الحقػيقة التػي أراهػا أٌف الشػاعر قػد سػيطرت عميػ  
فطػرت  البدكٌية التي استدعت " إٍف " الشرطػية لتبػدم مػا فػي نفػس الشػاعر مػف شػؾ 
فػػػي ناػػػرت  نبػػف عمػػ  ؛ كقػػد أكػػد هػػػذا مػػا أفازػػت بػػ  بنيػػة الشػػرط  مػػف مشػػاعر 

اقمػة عمػل ابػػف عمػ  ال كذلػؾ عػف طػػػريؽ التعبيػر باإلتيػاف دكف المجػػ  ال الشػاعر الن
كتعريػػؼ الًعػػٍرض ب زػػػافت  إلػػل زػػمير ابػػػف العػػـ ال كالتعبيػػر عػػػف الشػػتـ بالقػػػػذع . 
ـٌ الشػػاعر (  فػػالتعبير باإلتيػػاف دكف المجػػ  ك إلاػػاق  بزػػمير المخػػػاطل ) ابػػف عػػ

نػػ  النجػػد  ؛ ليعػػرؼ يفػػػال عػػف رغبػػة الشػػاعر فػػي أف ييٍبتمػػل ابػػف عمػػ   ك يطمػػل م
قيمت  ال ك أٌن  يفزم  في النجػد  ك المػركء  . فػالتعبير بالفعػؿ " أتػل " يفيػد المجػػ  

                                           
 . ِِْ:  ِلساف العرل " ماد  : نك  " جػ (ُ)
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ك تعريػؼي " ال  األعداءي  ؾى ػيرتً  إفٍ  ك "         دك :ػف سناد اإلتياف إلل الع (ُ)بسهػكلة .
ف فػػي قكلػػ  : " الشػػاعر العػػرضى ب زػػافت  إلػػل زمػػػير ابػػف عٌمػػ   عً ذٍ بالقىػػ ًذفكاػيقػػ كا 

ؾى  بػرٌف الشػتـ ك السػل بمػغ ال ك التعبير عػف الشتـ بالقىػػٍذع الػذم يشػعر " هـٍ قً أسٍ  ًعٍرزى
الذرك  في السكء ال فقد جػاء فػي لسػاف العػرل :" القػػذع : الفحػػش مػف الكػػالـ الػذم 

يعكس دخيمة الشاعػر الناقمة عمل ابف عٌم  ال ك أٌف  كؿ هذا  (ِ)"يقبػل ذكرش كنشرش .
مسػتغي  لػـ يمنػا مػف طفػٌك ركاسػل نفسػ  المكمػػكمة مػف خػذنف ابػف فخػرش بنجػد  ال

ماػػداقٌية فخػػرش بنجػػد  المسػػتغي  الػػكارد فػػي سػػياؽ عمػػ  لػػ  . ك هػػػذا مٌمػػا أزػػعؼ 
 . الحدي  عف خذنف ابف عم  ل  

                                           
 المكتبة التكفيقٌية . -. ط  ُٗالقر ف لمراغل األافهاني : ينظر : المفردات في غريل  (ُ)
 . ُُّ:  ٖلساف العرل " ماد  : قذع " جػ (ِ)
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ا
 الفخز بالكزم .    -ا رابع

كفي سياؽ حدي  طرفة عف إعانت  قكم  عند حػاجتهـ إليػ  جػاء فخػرش بكرمػ   
 : (ُ)يقكؿ
ػػػػػػػ تي ػلسػػػػػػػ ك ًٌ  ًلًبيتىػػػػػػػةو  الػػػػػػػًتالعً ػالًؿ ًبًمٍل

 

ػػػ كلكػػػفٍ    (ِ) أىٍرًفػػػدً  القػػػكـي  يىٍسػػػتىٍرًفد تلػمى
 

فٍ ك  مقىػػػػػةً  ًفػػػػػي تىٍبًغًنػػػػػي ا   تمقىًنػػػػػي القىػػػػػٍكـً  حى
 

فٍ   كانيػػتً  فػػي نيتىٍقتىنٍاػػ كىا   تٍاػػطىدً  اٍلحى
 

ًكٌيػػػػػػ كىٍرسػػػػػػان  أيٍاػػػػػػبىٍحؾى  ًتًنيتػػػػػػر لتىػػػػػػمى   ةن ػرى
 

فٍ   ٍنهىػػا كنػػتى  كا   كاٍزدىدً  فػػاغفى  ذىا ًغنىػػلن  عى
 

فٍ  ػػػػػػػ يىٍمتىػػػػػػػؽً  كا  ميػػػػػػػاي  يُّ ػاٍلحى  تيالًقنػػػػػػػي اٍلجى
 

ػػم دً  الكػػريـ البىيػػتً  ًذٍركى ً  إلػػل   (ّ) اٍلمياى
 

يقػكؿ : إٌن  كريـ أٌياـ السمـ ن يستتر كن يتكارل كن يهرل بمالػ  مػف السػا ميف 
مػػا ينػػزؿ كالالج ػػيف. فهػػك ن ينػػزؿ األمػػاكف الخفيػػة التػػي ن تػػرل فيهػػا المنػػازؿ ال ك إنٌ 

األماكف الظاهر  فيعطي إذا سيً ؿ ال كيػدؿ السا ؿ عمل األماكف التي يستطيا أف يجػدش 
فيهػػا إذا احتػػاج إليػػ  ال فيسػػتطيا أف يجػػػدش فػػي سػػاعة الًجػػٌد فػػي حمقػػة القػػـك حيػػ  
يجتمعكف في ناديهـ لممحادثة ك المشاكر  ال ك يستطػيا أف يجػػدش فػي غيػػر سػاعات 

                                           
 . ّْال  ِْديكاف طرفة شرح األعػمـ الش ٍنتىمىرٌم :  (ُ)
التِّالع : مسايؿ الماء يسيؿ مػف الجبػاؿ حتػل يناػل فػي الػكادم . الرٍِّفػد ) بالكسػر ( : العطػاء   (ِ)

ٍفػػدنا : أعطػػاش.ينظر : لسػػاف العػػرل " مػػاد  : تمػػا " جػػػيقػاؿ : رىفىػػ .ك" مػػاد  :  ِْ:  ٖدىشي يىٍرًفػػديشي رى
 ِِّ:  ّرفد " جػ

مىد : السيد الميطاع الذم ن ييٍقزل دكن  أمر. كقيؿ : الػذم ييٍاػمىدي إليػ  فػي الحػكا ت ال أم:  (ّ) الا 
ٌمد : المقاكد . ينظر : لساف العرل " ماد   د. ك المياى  . ُّٕ:  ّ: امد " جػ ييٍقاى
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ل سػػرؿ عنػػ  فسيػعػػمـ أٌنػ  ػ  متػػهػةنء الخٌمػاريف. ك إٌف طػالب الًجػٌد في الحػانات عػند
 (ُ)مػف أشػرؼ البيػكتات ك أكػرمها .

ت أسػػاليل الشػػرط بػػػ  " إٍف ك متػػل " مةكػػد  فخػػر الشػػاعر بكرمػػ  . ك ػقػػد ترادفػػ
ثػار  انتباهػ  ال كمشػاركت  لممػتكمـ ؛ ألٌف  أسمكل الشرط ييٍسًهـ فػي إيقػػاظ المتمقػي ال كا 

فػػػي سػػماع  لفعػػؿ الشػػرط يكػػػكف متشػػٌكقا منتظػػرا لجكابػػ  الػػذم سػػرعاف مػػا المتمقػػي 
يتمكف مف نفس  فزؿ تمكف . كهػذا مراد الشاعر في تركيد فخػرش بكرمػ  . فقػػد شػاع 
فػي أساليل الشرط زمير النفس المتمثػؿ فػي " تػاء " الفاعػؿ  ك" يػاء " المػتكٌمـ فػي 

" كهػػذا مٌمػا         رتني ال تالقنػي .قكل  : " لستي ال تبغنػي ال تمقنػي ال تقتناػني ال تػ
ػػار  عمػػػل  ينبػػ  باعتػػػزاز الشػػػاعر بػػػذات  ال ك أٌف كػػػرم  نػػػابا مػػف هػػذا انعتػػػزاز  كأمى

ػػاسػتقالؿ ذاتػػ  ك مكانتهػػا كحزػػكرها . كقػد أردؼ الشػػاعر التػػػاريل بكرمػػ  : "   تلػمى
 كجكدش :  " بجمؿ الشرط كالجكال الميبىيِّنة عف أماكف أىٍرًفدً  كـي ػالق يىٍستىٍرًفد

فٍ ك "  مقىةً  ًفي تىٍبًغًني ا  فٍ  التمقىًني القىٍكـً  حى كانيتً  في نيتىٍقتىناٍ  كىا  " كنايػة  تٍاطىدً  اٍلحى
عػػف كرمػػ  ؛ ألٌف العثػػكر عميػػ  فػػي هػػػذش األمػػاكف يسػػتمـز العطػػاء منػػ  بسػػخاء . فقػػد 
جعػػؿ طرفػػة السػػةاؿ عػػف مكانػػ  كالكاػػكؿ إليػػ  طػػػريقا إلػػل بذلػػ  ك عطا ػػ  بسػػخاء 

. كالكناية مػف سماتها تقديـ الدعكل بدليمها ال يقػكؿ اإلماـ عبد القاهػر :  لممحتاجيف
" إنهػػـ يركمػػكف كاػػؼ الرجػػؿ ك مدحػػ  ك إثبػػات معنػػل مػػف المعػػاني الشػػريفة لػػ  ال 
فيػػػدعكف التاػػريل بػػذلؾ ال كيىٍكنيػػكف عػػف جعمهػػا فيػػ  بجعمهػػا فػػي شػػ  يشػػتمؿ عميػػ  

يغة المبالغة " مفعاؿ " في قكل  : " كالتعبيرعف الحمكؿ ) المنفي (با (ِ)كيتمبس ب ."
                                           

الثالثػػػػة عشػػػػر  ال دار  -. ط ِٔال  ُٔ:  ُينظػػػر : حػػػػدي  األربعػػػػاء ال د/ طػػػػ  حسػػػػيف ال جػػػػػ  (ُ)
 المعارؼ .

 -. ط َّٔدن ػػؿ اإلعجػػاز لامػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػاني ال تحقيػػؽ : محمػػكد محمػػد شػػاكر :  (ُ)
 ـ .ُِٗٗ -هػ ُُّْالثالثة ال مطبعة المدني 
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ػ تي ػلسػ ك ًٌ " يةكػد اسػػتعداد طرفػة الػدا ـ إلكػػراـ الزػيؼ ال فهػػك  ًلًبيتىػةو  العً ػالًتػػػالًؿ ًبًمٍل
ظاهر لػ  أينمػا حػٌؿ ن يسػتتر عنػ  ال متػل يسػرل  يعطػ  سػةل  ال كهػػذا حالػ  مػا كػؿ 

ػعاؿ " في قػػكل : " ة المبالغة " مفػل ايغػؾ حسيػف مػا تسميػط النفي عمػالناس ؛ كلذل
ػػ تي ػلسػػ ك ًٌ ػػ إسػػناد انستػػػرفاد لمقػػـك كافػػة ك لػػيس لفػػرد فػػي قكلػػ  : " ػالًؿ"ًبًمٍل  تلػمى

." ك بػالغ طػػرفة فػي كرمػ  باسػتعار  انقتنػاص لمعثػكر عميػ  فػي  أىٍرًفػدً  كـي ػالقػ يىٍستىٍرًفد
كانيػػتً  فػي نيتىٍقتىنٍاػػ إفٍ  كى قكلػ  : "    عاكسػػة فػػكز ." كهػذش انسػػتعار  مػر  تٍاػػطىدً  اٍلحى

الباح  عن  بايد ثميف ال ك هػك الشػاعر بمػا يجػكد بػ  مػف العطػاء . ك قػػد زاد مػف 
عمػػػؽ هػػذش انسػػتعار  ك دنلتهػػا عمػػل تبحػػر شػػاعرنا فػػي كرمػػ  ترشػػيحها بقكلػػ  : " 

ة فػي الفعػؿ  " تقتناػني" عٌزػػدت  انسػتعار  ػار  التبعيػػتاطد ." كمػا عػكست  انستع
إيقػػاع انقتنػػاص ) الاػػيد ( عمػػل زمػػػير المػػتكمـ ؛ فالشػػاعر  المكنػػػٌية المتمثمػػة فػػي

 ايد ثميف لمعػاثر عمي  بما يبذل  ل  مػف عطاء كفػير .

كأكد شاعرنا المبالغة في كرم  الذم أنبرت ب  انستعارتاف برسمكل الشػرط فػي 
 قكل  : 

ًكٌيػػػػػػ كىٍرسػػػػػػان  أيٍاػػػػػػبىٍحؾى  ًتًنيتػػػػػػر لتىػػػػػػمى   ةن ػرى
 

فٍ   ٍنهىػػا كنػػتى  كا   كاٍزدىدً  فػػاغفى  لن ذىا ًغنىػػ عى
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فقػد تالءـ ما سياؽ المبالغة في الكـر التعبير باإلتيػاف دكف المجػػ  ؛ لمدنلػة 
عمػػل سػػهكلة الكاػػػكؿ إليػػ  ال كهػػػذا شػػرف الكػػراـ ال مكػػانهـ معػػركؼ لػػذكم الحاجػػات 
كالسػػا ميف . ك تنكيػػر " كرسػػا " يفيػػد التعظػػيـ ال أم : أنهػػا كػػرس عظػػػيمة ؛ ك لػػذلؾ 

ـٌ أردؼ هذا الشرط بآخر مبالغة فكؽ المبالغة : " كافها برنها " ر  فٍ كٌية ." ث  كنتى  كا 
ٍنهىا ." فػ ٌف كرمػ  ن ياػؿ إلػل المحتػاجيف كالفقػراء فقػط ال بػؿ  كاٍزدىدً  فػاغفى  ذىا ًغنىػلن  عى

يتعداهـ إلل ذكم الثراء كالغنل . كنجل الشاعر في تدٌرج  بالمبالغة فػي كرمػ  خػالؿ 
ل ذركتهػػا كذلػػؾ بنسػػبت  إلػػل البيػػت الكػػريـ الػػذم أسػػاليل الشػػرط حتػػل كاػػؿ بهػػا إلػػ

 يقادش كيمجر إلي  المحتاجكف ال يقكؿ : 
فٍ  ػػػػػػػ يىٍمتىػػػػػػػؽً  كا  ميػػػػػػػاي  يُّ ػاٍلحى  تيالًقنػػػػػػػي اٍلجى

 

ػػػػ الكػػػػػريـ البىيػػػػتً  ًذٍركى ً  إلػػػػل  م   دً ػاٍلمياى
 

م   الكػريـ البىيتً  ًذٍركى ً  إلل   : "ػي قكلػ ٌف فػف ذات ال " إشعػارا بانعتداد بالػ دً ػاٍلمياى
كمة ال كشرؼ البيت الذم ياًمد إلي  المحتاجكف .   ك الفخر بطيل األري

كفي سياؽ فخرش بتسمح  يركم طرفة قاػة هػي كنايػة عػف كرمػ  كدليػؿ عميػ   
 : (ُ)يقكؿ

بىػػػػػػٍرؾو  ػػػػػػكدو  كى  مىخػػػػػػافىتي أثػػػػػػارىتٍ  قىػػػػػػدٍ  هيجي
 

ػػػػٌردً   بعىٍزػػػػلو  أمشػػػػي  ي كاًديى ػنػػػػ   (ِ) ميجى

 

   

ػػػػػػػػٌرت ٍيػػػػػػػػؼو  ذاتي  كىهػػػػػػػػا ه  فىمى ػػػػػػػػ خى  اللىةه ػجي
 

قػػػػػ  بيػػػػػؿً  او ػشىيػػػػػ  يمىةي ػعى  (ُ) يمىٍنػػػػػدىدً  كالكى
 

                                           
 . ٔٓال  ٓٓػمـ الش ٍنتىمىرٌم : ديكاف طرفة شرح األع (ُ)
ػكدنا : نػاـ . العىٍزػل : ػؿ الباركػالبىٍرؾ : جماعة اإلب (ِ) ػدي هيجي ػدى يىٍهجي ة . الهيجيكد : النياـ . يقػاؿ : هجى

بى  يىٍعًزبي  عىٍزبنا : قطع  .  ينظ ر : لساف العرل " مػاد  : بػرؾ " ػالسيؼ القاطا . يقاؿ : عىزى
 .ك" مػػػػػػػػػػػػػاد  : عزػػػػػػػػػػػػػل " ِٗٓ:  ّد " جػػػػػػػػػػػػػػ. ك "مػػػػػػػػػػػػػاد  : هجػػػػػػػػػػػػػ ْٕٗ:  َُجػػػػػػػػػػػػػػ

 . ُُٕ: ُجػ
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قىػػػػػػدٍ  يىقػػػػػػكؿي  ظيػػػػػػؼي  تىػػػػػػرٌ  كى ػػػػػػاقيها الكى  كسى
 

 (ِ) ًبميةًيػػػدً  أىتىيػػػتى  دػقػػػ أف تىػػػرل أىلىسػػػتى  
 

قىػػػػػػػػػاؿى  ػػػػػػػػػاذىا أىنى : كى ٍكفى ػتىػػػػػػػػػ مى ػػػػػػػػػاًرلو لً  رى  شى
 

ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػمىٍيكيـ ديدو ػشى  مِّدً ػميتىعىػػػػػػػػ يي ي ػبٍغػػػػػػػػ عى
 

كشي : قىػػػػػػػػػػاؿى ف  لىػػػػػػػػػػ ي  هىاػعيػػػػػػػػػػنىفٍ  ماػإن ػػػػػػػػػػ ذىري
 

نٌ    يىػػػػػػػٍزدىدً  ؾً بىػػػػػػػػرٍ ال قااػػػػػػػيى  تكيفٌػػػػػػػكا كىا 
 

ػػػػػػػػػػ يىٍمػػػػػػػػػػتىًمٍمفى  اإلمػػػػػػػػػػاءي  فىظىػػػػػػػػػػؿٌ   كىارىهىاػحي
 

 (ّ) اٍلميسػٍرهىدً  بالس ػديؼً  عمىينػا كييٍسػعىل 
 

 

                                                                                                           
ػػرع ال كناقػػة خيفػػاء :  (ُ) ٍيػػؼ : جمػػد الز  الكىهىػػا ي : الناقػػة السػػمينة ال كقيػػؿ : الناقػػة العظيمػػة . الخى

ػاللة : الناقة العظيمة . الكبيػؿ : العاػا الغميظػة الزخػػمة .  اليىمىٍنػدىد  كاسعة جمد الزرع . الجي
 ٗ. ك "ماد  : خيؼ " جػػُِٕ:  ُٓاف العرل " مػاد  :كها " جػ: شديد الخػاكمة . ينظر: لس

. ك " مػػاد  :  ُٖٔ:  ُُ. ك " مػػاد  : كبػػؿ " جػػػ  ُُْ: ُُ. ك " مػػاد  : جمػػؿ " جػػػُِْ: 
 . ْٕٗ:  ّلدد " جػ

ؽ فػي تىر  الشيءي يىًترُّ كيىتيرُّ تىرنا كتركرنا : باف كانقطا بزربػ  . الكظيؼ : هػك مابيف الرٍُّسغ كالسا (ِ)
الرجؿ ال ك في اليد ما بيف الرٍُّسػغ ك الذراع . المػةيد : األمر العظػيـ كالداهيػة . ينظػػر : لسػاف 

 ّ. ك " مػاد  : أيػد " جػػ ِْٕ  ٗ. ك " مػاد  : كظػؼ " جػػَُّ:  ْالعرل " مػاد  : ترر " جػ
:ُٗ . 

كىار: كلػد الناقػة مػف المىؿُّ كالمىم ة : الرماد الحار الػذم ييٍحمىػل لييػٍدفىف فيػ  الخبػز ل (ّ) ًٌ ًٌ ػت . الػلي يىٍنزى
حيف يكزا إلل أف يفطـ كيفاؿ ف ذا فاؿ عف أم  فهػك فاػيؿ. الس ػًديؼ : الٌسػناـ الميقىط ػا. 

 الميسىرهد: الحسف الغذاء.
ك "   ِٖٓ:  ْ. ك " مػػاد  : حػػػكر " جػػػَٕٓ:  ُُينظػػػر : لسػػاف العػػرل " مػػػاد  : ممػػؿ " جػػػ

 . ِِٔ:  ّ: سرهد " جػ . ك" ماد  ُٖٕ: ٗماد  : سدؼ" جػ
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تمٌثؿ المشػهد األٌكؿ فػػي القاػة فػي خشػية اإلبػؿ مػف طرفػة لٌمػا مشػل بسػيف  
ـٌ بسػاحت  زػيؼ .البتٌار بينها ال إذ عرفت من  عاد  عقرها كٌمما  أل

فقػد بػرزت فػي  (ُ)
هػػذا المشػػهد ذات الشػػاعر حازػػر  قػػػكٌية متمثمػػة فػػي إزػػافة الفاعػػؿ " مخافػػة " إلػػل 

." ك إيقػػاع فعػػؿ اإلثػػار  عمػػل  مىخػػافىتي أثػػارىتٍ زػػمير المػػتكمـ " اليػػاء " فػػي قػػػكل  : " 
داؾ بينىػٌي مفعكل   " نكاديها " التػي تعنػي أكا ػؿ اإلبػؿ كمػا سػبؽ منهػا ال يقػػاؿ : ن ينػػ

  عنػد ػأمر تكػره  ال أم : ن يسبؽ إليؾ مني ال ك إٌنما خص النكادم ؛ ألٌنها أبعد منػ
كالجػػممة  (ِ)فرارها ال فهػك ن يفمت مف عقرش ما قرل من  مػف النػكؽ كن مػا شػٌذ فنػٌد .

ػٌردً   لو ػبعىٍزػ أمشػيالحالٌية المتاػدر  بالفعؿ المزػارع : "  " جعمػت المعنػل حازػرا ميجى
ديؾ ال فالحػد  ن تسمع  فقػػط ال بػؿ تػػراش بعينػؾ أيزػا ال " فػ ٌف الفعػؿ المزػارع بيف ي

يدؿ عمل استحزار الاكر  الأم : أٌف ايغت  تحمؿ الحد  مف قمل الزماف الغابر ال 
لتزػػع  أمػػاـ الحازػػر الػػراهف فػػي جػػالء ك كزػػكح ؛ ك لهػػػذا تػػراهـ يةثػػػركف اػػيغة 

الحالٌيػة المتاػدر  بالمزػارع جعػػػمتؾ  فالجممػة (ّ)المزػارع عنػد ذكػر الحػد  األهػـ ."
كرٌنػؾ ترل طرفة كهك يمشي بيف نػكؽ ابف عمكمتػ  شػاهرا سػيف  ال كقػد بػدت خشػية 
اإلبػػؿ ظػػاهر  جمٌيػػة منػػ  ؛ إذ عػػػرفت منػػ  هػػذش العػػاد  عػػػاد  عقرهػػا إذا حزػػرش زػػيؼ 

يـ  .كالمشهد كٌم  كنايػة عػػف كػػـر طػػرفة كدلػػيؿ عميػ  ؛ ألٌف الكنايػة مػف سماتهػػا تقػػد
 الدعػكل بدليػمها.

                                           
 . ُِّينظر : طرفة بف العبد حيات  كشعرش . د/ محمد عمي الهاشمي :  (ُ)
  ّخزانػة األدل ال تػرليؼ : عبػد القػػادر بػف عمػر البغػدادم . تحقيػػؽ : عبػد السػالـ هػاركف ال جػػػ (ِ)

 ـ .ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖالرابعة ال مكتبة الخانجي بالقاهر   -ال بتارؼ يسير . ط ُْٓ
ط   َُُأسرار التعبير القر ني ال دراسػة تحميمٌيػة لسػكر  األحػزال ال د/ محمػد أبػك مكسػل :  مف (ّ)

 ـ .ُٔٗٗ -هػ ُُْٔالثانية ال مكتبة كهبة  -
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ة : " ػكيرتي المشهد الثاني في القاة بعطؼ جممة : " فمٌرت كىهىػا  " عمل جمم
..." لمتكسط بيف الكماليف ال فقد اٌتفقت الجممتاف في الخبرٌية لفظػا  مىخافىتي أثارىتٍ  دٍ ػقى 

كمعنػػل . كالعطػػؼ بػػػ " الفػػاء " يشعػػػر بسػػرعة اتاػػاؿ الحػػػد  ال فقػػد أعقػػل المشػػهدى 
كؿ المشهدي الثاني دكف إمهػاؿ ال فالذعر الذم أاال اإلبؿ مف مركر طػػرفة بينهػا األ 

شاهرا سيف  ساؽ هػذش الناقة الزخمة العظيمة لتمر أماـ طػرفة فيعمػؿ فيهػا سػيف . 
ك قػد حرص طرفة عمل تركيد عظـ كزخػامة كجػكد  الناقة التي أعمػؿ فيها سيف  ك 

عظػيـ ال فالكهػػا  : هػػي الناقػة الزخػػمة التػي كػادت ذبحها ال فنٌكػر " كهػا  " ليفيػد الت
ٍيػؼ " ال أم : عظيمػة الثػدم ال فػالخيؼ :  (ُ)تػدخؿ في السػف . ك كافها بػػ " ذىات خى

ػػػرع الناقػػة إذا عػػػظيـ ثػػدييها. اللػػة "ال أم : الناقػػة العظيمػػة  (ِ)جمػػد زى ك كاػػفها بػػػ " جي
زػػم  . ك مػا ذكػرش طرفػػة الجسيػػمة . ك بػػ" عقيمػة شػػيا " ال أم: مػف خػػير مالػ  ك أف

لمناقة مف افات هػك مف دكاعي تركيد الفخر بكرم  ال فهك لـ يذبل ناقة عادٌية ال بؿ 
 ناقة زخمة عظيمة مف خػير إبؿ ابف عمكمت  ) الشيا ( ك أفزمها. 

ك قػد حػرص طرفػة أف يبػرز مشػهد عقػرش هػذش الناقػة الكريمػة النجيبػة بحكايػة 
مف أبناء عمكمت  بعػد أف رماش طرفة بسخريت   مكقؼ ااحل الناقة ) الشيا ( كهػك

بيػػػؿً  او ػشىيػػػكشػػػٌبه ي فػػػي هزالػػػ  ك زػػػمرش بالعاػػػا : "  " ال ك كاػػػف  برٌنػػػ  شػػػديد  كالكى
طرفة حكاية عف  (ّ)الخاكمة ل  : " يىمىٍندد " بسبل ذبل نكق  إكراما لمزيفاف . يقكؿ

 هذا الشيا :
قىػػػػػػدٍ  يىقػػػػػػكؿي  ظيػػػػػػؼي  تىػػػػػػرٌ  كى ػػػػػػاقيها الكى  كسى

 

 ؟ ًبميةًيػػػػدً  أىتىيػػػػتى  دػقػػػػ أف رلتىػػػػ أىلىسػػػػتى  
 

                                           
 . ُِٕ: ُٓينظػر : لساف العرل " مػاد  : كها " جػ  (ُ)
:  ينظر : انشتقاؽ ألبي بكر محمد بف الحسف بف دريد ال تحقيػؽ : عبػد السػالـ محمػد هػاركف (ِ)

 الثالثة ال مكتبة الخانجي القاهر  . -. ط ُُٔ
 . ٔٓال  ٓٓديكاف طرفة شرح األعػمـ الش ٍنتىمىرٌم : (ّ)
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قىػػػػػػػػػاؿى  ػػػػػػػػػاذىا أىنى : كى ٍكفى ػتىػػػػػػػػػ مى ػػػػػػػػػاًرلو لً  رى  شى
 

ػػػػػػػ  ػػػػػػػػمىٍيكيـ ديدو ػشى  ؟ مِّدً ػميتىعىػػػػػػػ يي ي ػبٍغػػػػػػػ عى
 

كشي : قىػػػػػػػػػػاؿى ف  لىػػػػػػػػػػ ي  هىاعيػػػػػػػػػػػنىفٍ  ماػإن ػػػػػػػػػػ ذىري
 

إنٌ  ك   يىػػػػػٍزدىدً  ؾً بىػػػػػػرٍ ال قااػػػػػيى  تكيفٌػػػػػكا ٌى
 

  لػة الشػيا فاػؿ جممػة : ييالحظ أٌف طرفة لٌما نقؿ الحػدي  عنػ  إلػل حكايػة مقا
" يقكؿ ... " كلـ يعطفها عمل مػا قبمهػا : " فمػٌرت كىهىػا  ... " ال كهػػذا الفاػؿ لكمػاؿ 
اننقطػػاع بػػال إيهػػاـ ؛ فقػػػد اٌتفقػػت الجممتػػاف فػػي الخبرٌيػػة لفظػػا ك معنػػل ال كلكػػف فيقػػد 
الجػاما بينهمػػا ؛ فقػػكؿ الشػيا لطرفػػة ن عالقػػة لػ  بمػػركر ناقتػػ  أمػػاـ طػػػرفة عنػػدما 

ثارهػػا الخػػكؼ ك الػػذعر الػػذم نشػػرش مػػركر طرفػػة بسػػيف  بػػيف اإلبػػؿ . ك هػػػذا الفاػػؿ أ
ػػٍمل القاػػة التػػي هػػي كنايػػة عػػف الكػػـر ال فهػػػك  يكحػػػي باسػػتقاللٌية المشػػهد ال كأٌنػػ  اي
يحكي مكقػػؼ اػاحل الناقػة المعقػكر  حػاؿ كقػػكع العقػر لناقتػ  ؛ ليةٌكػد عقػرش لمناقػة 

؛ فقػكؿ هػذا الشػيا متجػدد تجػدد العقػر لنكقػ  ؛  كيقٌررش في نفس الساما ك الميتىمقٌػي
داؿ عمػػل تجػػػدد  -هػػػنا  -كلػػذلؾ عٌبػػر عنػػ  بالفعػػؿ المزػػارع : " يقػػكؿ " فالمزػػارع 

كحدك  هذا القكؿ مف الشيا كٌمما حد  كتكرر ما يقتزي  مقاـ الكـر مف ذبل طرفة 
قػػد  لشػػب  كمػػاؿ انٌتاػػاؿ ؛ ألٌف طرفػػة -هنػػا  -إلحػػدل نكقػػ  . كقػػد يكػػكف الفاػػؿ 

كاؼ الشيا ااحل الناقة في الجممة األكلل : " فمٌرت ناقة ... يمنػدد " برٌن  شديد 
الخاكمة " يمندد " ال كهػذا يثير سةان : ماذا قػػاؿ الشػيا عنػد عقػرؾ ناقتػ  ؟ فحكػل 
طرفػػة قػػكؿ الشػػيا : " يقػػكؿ ... . " كاعتػػرض بػػيف جممػػة القػػكؿ كالمقػػكؿ بالجممػػة 

قىػػدٍ الحالٌيػػة : "  ظيػػؼي ال تىػػرٌ  كى " ال فالجممػػة الحالٌيػػة كنايػػة عػػػف عقػػػر الناقػػة .  كسىػػاقيها كى
كييالحظ أٌف هذش الجممة الحالٌية أٌكدت بػ " قد " " كجاءت بالكاك ال ك هػذش الػكاك تشػير 

ػمل المشػهد  (ُ)إلل أٌنها تكشؾ أف تكػكف خبػرا مسػتقال." كن غػٍرك فػي هػذا ال فهػػي اي
يظػة الشػيا اػاحل الناقػة كأطمقػت لسػان  الر يس في القاة ال كهػي التي أثػارت حف

                                           
 . ُٓقراء  في األدل القديـ . د/ محمد أبك مكسل :  (ُ)
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ليعبر عف عميؽ أسػف  ؛ كلػذلؾ  ثػر طرفػة تركيػدها بػػ " قػد " ال كاقترانهػا بػكاك الحػاؿ 
المةذنػػة باسػػتقاللها.كالتعبير بالفعػػؿ " تػػر  " دكف " قطػػا " أك " بػػاف " ؛ ألٌف " التىػػٌر " 

كرنا : بػاف كانقطػا  يعني القطا بزربة كاحد  ال تقكؿ :" تىٌر الشػيءي يىًتػرُّ كيىتيػرُّ  تىػرنا كتيػري
 (ُ)بزربة ."

فزربة طرفة كانػت قاطعػة حاسػمة فػي عقػر الناقػة ال مٌمػا أثػار الشػيا فسػارع 
؟ "ال فانستفهاـ إنكارم ال أم: إنكػار  ًبميةًيدً  أىتىيتى  دػق أف تىرل أىلىستى باإلنكار بقكل  : " 

ثبات لمكالـ ال ك معػناش : أٌنؾ تعمـ أف قػد أتي ت بمةيػد "ال أم : برمػػر عظػيـ ال لمنفي كا 
كهػذا انستفهاـ اإلنكارم ك إف أفػاد اإلثبػات  (ِ)فالمةيد : " األمر العظيـ ك الداهية ."

قىاؿى إن أٌن  يفيض بمعاني الحير  كالمـك كالعتال كالتكبيا . كعطفت جممة القكؿ :"  : كى
ٍكفى ػتى  مىاذىا أىنى  ..." لمتكسط بيف الكماليف ال فقػػد  كؿي يىق... " عمل سابقتها : "  شىاًرلو لً  رى

رغل طرفة في استكماؿ حكاية رد فعؿ الشيا عمل عقر ناقت  تركيدا لكرمػ  الحػاتمي 
.فالشيا المكمـك بفعؿ طرفػة يسػتفتل اسػتفهام  الثػاني  بػػ " أن " لتنبيػ  المخػػاطبيف 
ـٌ بػػ  مػػف حػػزف كألػػـ ال فػػػ " أن " مػػف المقػػاط ا مػػف أاػػحاب  كعشػػيرت  عمػػل مػػا ألػػ

الاكتٌية الممتد  التي تتالءـ ما مقامات البكح ك العتال ك الشككل. ثػـ أعقػل " أن 
ػاذىا" انستفتاحٌية باستفهاـ حػقيقي يحمػؿ فػي طٌياتػ  الحػزف ك الشػككل : "  ٍكفى ػتىػ مى  رى

ػػمىٍيكيـ ديدو ػشىػ شىػاًرلو لً   ؟ " ال أم : " قػاؿ الشػيا مستشػيرا أاػحاب  : مػا مِّدً ػميتىعىػ يي ي ػبٍغػ عى
 (ّ)الذم تػركف أف نفعػؿ بطػرفة شارل الخمر يبغػي عمينا بعقر كػرا ـ أمكالنا ؟ "

ك ثػػر طرفػػة اإلسػػراع فػػي إعػػالف يػػرس الشػػيا اػػاحل النػػػاقة المعقػػكر  بعطػػؼ 
كشي : اؿى ػقىػػفجػػػممة القػػكؿ : "  ػػاذىا أىنى : اؿى ػقىػػ" عمػػل سػػابقتها : " ى ...  لىػػ ي  هىاعيػػػنىفٍ  ماػإن ػػ ذىري  مى

                                           
 َُّ: ْلساف العرل " مػاد  : ترر " جػ (ُ)
 . ُٗ:  ّلساف العرل " مػاد  : أيد " جػ (ِ)
 . ُٔٓ:  ّخزانة األدل ال جػ  (ّ)
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ٍكفى ػتى    ػ..." بفاء التعقيل التي طكت فػي جكفهػا إجابػة أاػحال الشػيا عميػ اًرلو شى لً  رى
ة إدراؾ الشيا حقيقة األمػر ال كأٌنػ  قػد ألػؼ فعػؿ طرفػة ال كن فا ػد  مػف ػة بسرعػمةذن

كشي الشككل ؛ كلذلؾ قد أفاض فعؿ األمر : "  " الذم خاطل ب  الشيا أاػحاب  فػي  ذىري
"  لىػ ي  هىاعيػنىفٍ  ماػإن    : " ػشيا الذم عٌمم  بقكلأمر طرفة شي نا ليس باليسير مف يرس ال

فقػار نفا اإلبؿ التي يمتمكهػا عمػل طرفػة ن تتعػداش إلػل غيػرش . كالقػػار بػػ " إٌنمػا " 
مٌمػػػا يجعػػػػؿ هػػػذش الممكٌيػػػة  (ُ)يػػػرتي " لألمػػػػر الػػػذم ن يجهػػػػم  المخاطػػػل كن ينكػػػرش ."

لػػـك طرفػة ال كلكػف المهػـ هػك كػٌؼ  كالنفعٌية أمػرا يعممػ  الجميػا ال فػال حاجػة إذنا إلػل
اإلبػػؿ البعيػػد  عػػف النفػػكر ك البعػػد أكثػػر إذا حػػٌؿ زػػيؼ عمػػل طرفػػة ال فرعػػاد عادتػػ  

إنٌ  ككسػػارع بذبػػػل إحػػػدل النػػكؽ : "  ." ك الفاػػؿ بػػيف  يىػػٍزدىدً  ؾً بىػػػرٍ ال قااػػيى  تكيفٌػػكا ٌى
األمػر فػي جممتي : " ذركش ال إٌنمػا نفعهػا لػ  " لشػب  كمػاؿ انتاػاؿ ال فقػػد أثػار فعػػؿ 

قػكل  : " ذركش " سةان عند أاحال الشػيا  كهػك : لمػاذا نتركػ  ؟ فجػاء الجػكال : " 
ؿ الشػػيا اػػاحل الناقػػة المعقػػكر  ػإٌنمػػا نفعهػػا لػػ . " كيالحػػظ أٌف طرفػػة حكػػل رد فعػػ

ال ثـ اليرس . ككانػت الحكػػاية كمٌػػها كنػػاية عػف  متدٌرجا مف قك  اننفعاؿ إلل الزعؼ
إكػػػراـ زػػيفان  متػػل حػػػٌمكا عػػػمي  كأيػػػف حمٌػػكا ال غػػػير عػػػاب   اػػػدؽ طػػػرفة فػػي عػػػاد 

 ك شكػكاش من  .           بتػكبيا هػذا الشيػا 
ـٌ يرتي المشهد األخير الػذم أنشػ ت مػف أجمػ  القاػة ليتػرجـ عػف كػـر طرفػة  ث

 في اكر  حٌيةال يقكؿ طرفة :
ػػػػػػػػػػ يىٍمػػػػػػػػػػتىًمٍمفى  اإلمػػػػػػػػػػاءي  فىظىػػػػػػػػػػؿٌ   كىارىهىاػحي

 

 اٍلميسػػػػٍرهىدً  لس ػػػػديؼً با عمىينػػػػا كييٍسػػػػعىل 

 

                                           
 . ُُٔدننت التراكيل . د/ محمد أبك مكسل :  (ُ)
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المعنل : فظػؿ اإلماء يشتػكيف كلػد النػػاقة الػذم خػػرج مػف بطنهػا تحػت الجمػر 
 (ُ)كالرماد الحػار ال كيسعػل الخػدـ عميػنا بقػطا سػناـ النػاقة الحسػف الغػذاء السمػيف.

قد عطؼ هػػذا المشػهد األخيػر فػي القاػة عمػل سػابق  ال كهػػك حكايػة رد فعػؿ 
"  -هنػػا  -الناقػػة المعقػػكر  بػػػ" الفػػاء " فػػي قكلػػ  : " فظىػػٌؿ " فالفػػاء الشػػيا اػػاحل 

 -هنػا  -ك هػػي  (ِ)راجعة إلل تمؾ العا مة مف الفػاءات التػي تػربط أحػدا  القاػة ."
ترذف بسرعة اٌتااؿ هػذا المشػهد األخيػر بسػابق  ال كهػك حكايػة رد فعػؿ الشػيا عمػل 

فيهػا " الفػاء " حػد  تهي ػة الناقػة عقر ناقت  ال كبيف المشهديف مسافة زمنٌيػة طػكت 
لمشكاء ال ككرٌف طرفػة أراد أف يسػػرع فػي استحزػار الاػكر  الحٌيػة لكرمػ  التػي بػدت 

ال ييٍسػػعىل " فالفعػػؿ المزػػارع جعػػؿ  يىٍمػػتىًمٍمفى كازػػحة فػػي التعبيػػر بالفعػػػؿ المزػػارع : " 
م ػة الاكر  ماثمة أماـ أعيننا ال ككرٌننا نشاهد اإلمػاء كهػػٌف يشكيػػف كلػد النا قػة فػي المى

الخدـ كهػـ يسػعكف عمػل الشػاعر  -أيزا  -كهػي الرماد الحار ك الجمر ؛ ك نشاهد 
كانػت ك زيفان  بقطا السنػاـ السػميف المغػذم. كهػذش الاػكر  الحيػة لكػـر طرفػة مػا 

دكف المازػػي  -هنػػا  -لتحػػد  لػػكن التعبيػػر بالفعػػؿ المزػػارع . ك التعبيػػر بالمزػػارع
الػذم يعنػي انقطػاع الحػد  ال حقػػؽ  مػػراد الشػاعر فػي بقػاء هػذا الحػد  ك تجػددش ال 
ألٌف الفعػػؿ المزػػارع داؿ عمػػل التجػػدد كالحػػدك  ال كالفعػػؿ " ظػػؿ " داؿ عمػػل دكاـ هػػذا 

ؿ " ييٍسػػعىل" لممجهػػكؿ يسػػٌمط زػػكء انهتمػػاـ عمػػل ك بنػػاء الفعػػ (ّ)التجػػدد كالحػػدك  .
 الحد  ال كهك سعي الخدـ برشهل الطعاـ عمل الزيفاف . 

                                           
 . ٔٓ. كالديكاف :  ُٔٓ:  ّينظر : خزانة األدل ال جػ (ُ)
 . ٕٔالشعر الجاهمي . د/ محمد أبك مكسل :  (ِ)

 . ُٕينظر: قراء  في األدل القديـ . د/ محمد أبك مكسل :  (ّ)
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ا
 .  (1)ا   الفخز بالنذهاءخاهس

 كفي سياؽ فخرش بكرم  جاء فخرش بندما   في بيت يقكؿ في  :
كـً  ًبػػػػػػػػػيضه  نىػػػػػػػػػدىامالى   كقىٍينػػػػػػػػػةه  كػػػػػػػػػالنُّجي

 

كحي   ػػػػدً  بيػػػػٍردو  فى يٍ بىػػػػ عمينػػػػا تىػػػػري ًكميٍجسى
(ِ)

 

 

كفخػر طرفة بندما   جاء عقل تيه  كاعتػدادش بطيػل أركمتػ  ككػـر بيتػ  الػذم 
 يامػد إلي  المحتاجكف في قكل  : 

فٍ  ػػػػػػػ يىٍمتىػػػػػػػؽً  كا  ميػػػػػػػاي  يُّ ػاٍلحى  تيالًقنػػػػػػػي اٍلجى
 

ػػػػػم دً  الكػػػػػريـ البىيػػػػػتً  ًذٍركى ً  إلػػػػػل   اٍلمياى
 

ة ندما ػ  فتناغـ الفخراف فخرش بكـر البيت الذم ينتسػل إليػ  ال ك فخػرش بمجالسػ
الػػذيف هػػـ مػػف عميػػة القػػـك كمشػػاهيرهـ . ك دٌلنػػا طرفػػة عمػػل شػػهر  ندما ػػ  الػػذيف 

اءش ريجالسهـ ال كأٌنهـ مف عمية القػـك ال باستخداـ الاكر  الحسٌية ال حػػي  شػٌب  نػدم
 ًبػيضه  نىدىامالى بالنجػـك في الشهر  ال كالرفعةال كعمٌك المكانة ال ك انشراؽ في قكل  : " 

كـً  فالتشػبي  نقػؿ هػذش الاػفات المعنكيػة لنػػدماء طػػرفة ال ك التػي هػي محػؿ . " كالنُّجي
فخرش بهـ إلل العػالـ الحسػي ؛ ليكػكف ذلػؾ أبػيف كأشػٌد تػرثيرا . ك إزػافة " النػدامل " 
إلػػل زػػمير الػػنفس " يػػاء " المػػتكمـ فػػي قػػػكل  : " نػػدامام " يشػػعر بػػامتالء الػػذات 

 ػف عػمية القػـك .بانعتزاز كالفخػرال فالشاعر يجػالس الشرفاء م
" يشػػعر برفاهيػػة  ًبػػيضه  نىػػدىامالى "بيض"فػػي قكل :":كذكػػر المسػػند )خػػػبر المبتػػدأ(

الحيا  كنزرتها التي تبدك في كجػكش ندما  الفهـ منعمكفال كأثر هذش النعمة تبدك في 
كـً  ًبيضه  نىدىامالى   " كجكههـ؛ ك لذلؾ قد يكػكف مراد الشاعر في قكل  : " تشػبي  كالنُّجي

                                           
ـى  ال يقػػاؿ : الشػػرال لعمػػ الجمػػيس:  النػػديـالنػػػدماء : جػػػما نػػديـ ال ك  (ُ)  كًنػػدامان  مينادىمػػةن  الرجػػؿ نػػادى

 . كالنكف بالكاك يجما كن كًنداـه  نىدامل كالجما الن ٍدمافي  ككذلؾ.  الشرال عمل   جالىس 
 .مغنية غير أىك كانت ميغىٌنية األىمة القىٍينة : قيؿ ك ال الميغٌنية األىمة:  القىٍينةي  (ِ)
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ندما ػػ  البيزػػاء بالنجػػػـك فػػي انشػػراؽ ك الػػتألأل دكف غيرهمػػا مػػف الاػػفات  كجػػػكش
األخػرل مبالغة من  في هاتيف الافتيف المشعرتيف بالرفاهية ك التنعـ كهػػذا ن يكػكف 

 إن ألحرار الناس كمشاهيرهـ الذيف ينادمهـ الشاعر .
 
ا
اث .(1)ا   الفخز مبعاقزة امتوزسادس

ّ
 والشتغال باللذ

 :(ِ)سياؽ فخرش بندما   جاء فخرش بمعاقر  الخمر كانشتغاؿ بالمذاتاليقكؿ كفي     

ػػػػػػا كى  ػػػػػػ تىشػػػػػػرىابي زىاؿى  مى مي لىػػػػػػذ تي كرى ػالخي  كى

 

بىيٍ  ك  نفػاقي عيٌى ٍتمىػًدم طىريفػي كا  مي كى
(ّ) 

 

ػػػػػػػ أىفٍ  إلػػػػػػػل  هىاػكيمُّػػػػػػػ العىًشػػػػػػػيرى ي  امىتنيػتىحى
 

 (ْ) الميعىب ػػػػدً  يرً ػالبىًعػػػػ رىادى ػإٍفػػػػ أيٍفػػػػًرٍدتي  كى  
 

ػػػػػػػري  هػػػػػػػذىا الز اًجػػػػػػػػرمأىيُّ  نى أى   الػػػػػػػكىغىل أٍحزي
 

 ؟ميٍخًمػػًدم أىٍنػػتى  هىػػؿٍ  الم ػػذ اتً  أشػػهد كىأىفٍ  
 

ٍفػػػػػ ٍياي ػتىٍسًطػػػػػ نى  كيٍنػػػػػتى  فػػػػػ فٍ  ًني ًتػػػػػي  اى ػدى  مى
 

ػػػػػا اػأيبىاًدريهىػػػػػ فىػػػػػذىٍرًني  مىػػػػػ ًبمى  يىػػػػػًدم كىتٍ ػمى
 

ػػػػػةً   ًمػػػػفٍ  هيػػػػف   ثىػػػػال ه  ٍكنى فىمىػػػػ اجى  الفىتىػػػػل حى
 

ػػػ  جى تىػػػل ٍحًفػػػؿٍ أى  لىػػػـٍ  دِّؾى ػكى ـى  مى ًدم قىػػػا ػػػك   عي
 

                                           
 كًعقػاران  ميعػاقر ن  الشػيءى  عػاقىرى ال يقاؿ: شػربها ًإٍدمػافي  الخمػر كميعػاقىر ي  الالخمػر شػرل ًإٍدمافي  لميعاقىر كا الاإًلدماف : الميعاقىر ي  (ُ)

 . لىًزمىٍت  : أىمال  الد فٌ  كعاقىرت العىقؿ عاقىرت ألىنها ؛ بذلؾ سميت ال الخمر العيقىاري  ك . لىًزمى 
 . ٕٖٔ:  ْينظر : لساف العرل " ماد  : عقر " جػ 

 . ْٖال  ْٕال  ْٔال  ْٓال  ْْطرفة : ( ديكاف ِ)
 الػذم األىاػًميُّ  القػديـ المػاؿ : التالػدك  الميٍتمىػدي . كالت ًميػدً  الت اًلػد الؼي ػًخػ كػكهػ الميٍسػتىٍحد ي  : المػاؿ مف الطاًرؼي  ك الط ًريؼي ( ّ)

لد :  ّمػد " جػػ . ك" مػاد  : تِٔٓ: ٗ. ينظػر : لسػاف العػػرل  " مػػاد  : طػرؼ " جػػ ارؼػالطػ نقػيض كػكهػ عندؾ كي
ُُِ . 

بىرشي  تساقط قد الذم األىٍجرىلي  : الميعىب دي  (ْ)  : اؿػكيقػ ال بػالقىًطراف كءػمهن : ب ده ػميعى  كبعيره  ال ًلييٍهنىرى  اإًلبؿ فػع فريٍفًردى  كى
رىلي  عىب دىش الذم هك رىلي  : العىبىدي  ك.  ذىل مى ي  أىم الجى ًبػ كقػد دكاء ينفعػ  ن الػذم الجػرلي  كقيؿال الجى بىػدان  دى عى ال  عى

 .ّّٔ:  ّ. ينظر : لساف العرل " مػاد  : عبد " جػ  الجرلي  ذلؾ أىااب  : ميعىب د كبعير
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ٍبػػػػػػػ ف  ػفىًمٍنهيػػػػػػػ ػػػػػػػٍربىةو  اًذنتً ػالعىػػػػػػػ ًقيػسى  ًبشى
 

 (ُ) تيٍزًبدً  ًبالمىاءً  ؿى ػتيعٍ  مىا  مىتىل كيمىٍيتو  
 

 ميٍعًجػػػػله  كالػػػػد ٍجفي  الػػػد ٍجفً  يىػػػػٍكـً  تىٍقًاػػػيري ك 
 

ػػػػػد دً  الطِّػػػػػػراؼً  تىٍحػػػػػتى  كىنىةو ػًببىٍهػػػػػ  الميمى
(ِ) 

 

ًتيػهىػػػػػػ أيرٌكم فىػػػػػػذىٍرني ياًتهػػػػػػا فػػػػػػي  امى  حى
 

يػػػا ً  يػفػػػ شيػػػرلو  مىخافىػػػةى   ػػػر دً  الحى مياى
(ّ) 

 

كِّم  ـه ػكىًرٍيػػػػػػػ ػػػػػػػ ي  ييػػػػػػػرى يىاًتػػػػػػػ ً  يػًفػػػػػػػ نىٍفسى  حى
 

ـي   ٍتنىا ًإفٍ  سىتىٍعمى دنل مي ًدم اػى أىيُّن اى  الا 
 

قد افتتل الشػاعر فخػػرش بمعػاقر  الخمػػر ال كانشػتغاؿ بالمػٌذات بالفعػؿ " مػا زاؿ " 
كهذا مٌما يةٌكػد اسػتمرارٌية  (ْ)ؿ عمل مالزمة الخبر لالسـ.كهػك مف أخكات " كاف " يد

تعاطي الشاعر هذش الخمػكر كالمٌذات ال ك إنفػاق  في سبيمها كػؿ مػا يممػؾ . ك حػػذؼ 
ميػ تىشرىابي زىاؿى  مىا كى المسند ) خبر الفعؿ " ما زاؿ " ( في قكل : "  لىػذ تيال  كرى ػالخي  كال  كى

                                           
مػر  فيهػا الخمر أىسماء مف الكيمىٍيتي  كذلؾ ك ال أىٍدهىـ كن برىٍشقىر ليس لكفه  : الكيمىٍيتي    (ُ)  . كسػكاد حي

بىػػػػدي  بىػػػػ : الز              : لسػػػػاف العػػػػرل " مػػػػػاد  : كمػػػػت"  ينظػػػػر . كغيرهػػػػا الفزػػػػةً  ك كالبعيػػػػر المػػػػاءً  دػزى
 .  ِّٖ:  ّ. ك" مػاد  : زبد " جػ ِٗ:  ِجػ 

 هػك : ؿػكقيػ ال األىرضى  الغىػيـ إلبػاسي  : فػالد ٍجػ كقيػؿ : ال المىطيػر ـكػاليػ فػي الغػيـ ظػؿُّ :  لد ٍجفي ا   (ِ)
ػػة : نةه كػًبٍهػػ مػػرأى .ا كًدجػػاف كديجػػكف أىٍدجػػاف كالجمػػاال  السػػماء أىقطػػارى  ًإٍلباسيػػ   ذات كهػػي ال غز 
 المميحػةي  الرا حةً  الطيِّبة الركح الخفيفةي  الجاريةي  : البىٍهكىنةي  ك قيؿ : . غىض  :  أىم ال بىٍهكىفو  شىبالو 
 .  األىعرال بيكت فػم هك ك ال ًكفاء ل  ليس أىدىـ مف بىٍيت : لطِّراؼي ا. الحمك 

:  ُّاد  : بهػػػكف " جػػػ . ك" مػػػُٕٕ:  ُّينظػػر : لسػػاف العػػػرل " مػػػاد  : دجػػػف" جػػػ 
 . ِِٔ:  ٗ.  ك" مػاد  : طرؼ" جػ ُٕ

ر ده  رالػش (ّ) ػر دى  . قمػيالن  ييٍعطل أىك يالن ػقىمً  ييسقىل الذم كذلؾ ك ال ميقىم ؿ : مياى  قىم مػ  : العطػاء كاى
 . َّٔ:  ّ. ينظر : لساف العرل " مػاد  : ارد " جػ 

جركمٌيػة ال تػرليؼ : محػػمد محيػي الػديف عبػد الحميػد  ينظػر : التحفػة السػنٌية بشػرح المقٌدمػة اآل (ُ)
 . هػ َُْٗ -ـ ُٖٗٗمكتل السنة  -. ط  ٕٔ
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بىيٍ  نف ال عيٌى ميتٍ  طىريفي اقيػكا  " داؿ عمل قناعة الشاعر بفعمػ  ال ك أٌنػ  نػابا مػف  مىًدمكى
ذات  يقينا ن يشكب  شؾ أك تػردد . كالتقػدير : مػا زاؿ تشػرابي الخمػكر ال ك ... كا ننػا 
أك مكجكدنا . ك يحمؿ زمير النفس " ياء " المػتكمـ فػػي قػػكل  : " تشػرابي ال لػٌذتي ال 

العجػػل بالػػذات المفتخػػر  بشػػرل بيعػػي ال إنفػػاقي ال طػػػريفي ال متمػػدم " مشػػاعر التيػػ  ك 
كاػػػيغة الجػػػػما " الخمػػػكر "            الخمػػػر ك اننغمػػػاس فػػػي المػػػذات برنكاعهػػػا. 

تشعر برٌف خمر طرفػة ليسػت نكعػا كاحػدا ال بػؿ هػي أنػكاع مختمفػة ال ككػػرٌف طرفػة لػـ 
يترؾ نكعنا مف أنػكاع الخمػكر إن شػربها . كهػذا مػا يسػتدعي  مقػاـ الفخػر . كعػػطؼ 

  : " ك لػػٌذتي " عمػػل " الخمػػكر " مػػف ػافة إلػػل " يػػاء " المتكػػػمـ فػػػي قكلػػالمػػذ  المزػػ
عطػػؼ العػػاـ عمػػل الخػػاص ؛ ألٌف شػػرل الخمػػر لػػٌذ  مػػف المػػٌذات. كهػػذا العطػػؼ يشػػعر 
بركلكٌية الخاص كهك الخمرال كأٌن  مقٌدـ عند طرفة ال كأٌنػ  لٌذتػ  الكبػرل ؛ كلػذلؾ عٌبػر 

مي  تىشرىابي زىاؿى  مىا كى  عف شرب  بايغة:" تىٍفعىاؿ " في قكل  : " " مبالغة في كثػر   كرى ػالخي
  ال فػ" تشرال " : تفعاؿ مف الشرل إن أٌف تشرابا يككف لمكثير ال ػكاء منػالشػرل كانرت

ك قد  (ُ)ك الشػرل يقػا لمقميؿ كالكثير ال فايغة " التفعاؿ " ييجاء بها لتكثير المادر.
اذ طرفػة مالػ  كسػيمة إلػل تحقيػؽ غايتػ  ف " طريفػي ك متمػدم " اتخػػأبرز الطػباؽ بيػ

المنشكد  ال كهي إدراؾ المذات كالمتا ال فال عٌز  لماؿ لدي  سػكاء كػاف قػديما كرثػ  أك 
حديثا كسب  ال فمال  كٌم  سكاء في اإلنفاؽ عمل لٌذات  كمتع  ال كهػذا مػا أٌكدتػ  " إلػل 

 " التي ننتهاء الغاية في قكل  : 
ػػػػػػػ أىفٍ  إلػػػػػػػل  هىاػكيمُّػػػػػػػ  ي العىًشػػػػػػػيرى  امىتنيػتىحى

 

 الميعىب ػػػػػػدً  يرً ػالبىًعػػػػػػ رىادى ػإٍفػػػػػػ ًرٍدتي ػأيٍفػػػػػػ كى  
 

                                           
 ِٕٕ:  ْينظر : المحكـ كالمحيط األعظـ نبف سيدش . تحقيؽ : د/ عبد الحميد هنػداكم ال جػػ  (ِ)

 ـَََِ -هػ ُُِْلبناف  -األكلل ال دار الكتل العممٌية ال بيركت  -. ط
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فػ" إلل " التي ننتهاء الغاية تةذف برٌف طرفػة بمػغ فػي إنفػاؽ كتبػذير مػا كسػب  
مف ماؿ ال كما كرثػ  عمػل لٌذاتػ  كمتعػ  منتهػاش ؛ مٌمػا أثػار عميػ  حفيظػة عشػيرت  ال 

 فقرركا اجتناب  كاعتزال .
" كمهػػػا " يفيػػػد اإلجمػػاع عمػػػل اعتػػػزاؿ طرفػػة ال ك أٌنػػػ  قػػػرار كتركيػػد العشػػػير  بػػػ 

قد  -كما ذهل أحػد الباحثيف -جماعٌي لـ يتخٌمؼ عن  فرد مف أفراد العشير . ك هػذا 
يشعر بػ" تزخـ ذات الشاعر ك قػدرت  عمل انستغناء عف الحػيز الجمعػي فػي سػبيؿ 

 رىادى ػإٍفػلمطمػؽ فػي قكلػ  : " ك قػد جػاء المفعػكؿ ا (ُ)الدفاع عف لػٌذات الػنفس كمتعهػا"
" مبينػػا نػػكع عػػزؿ العشػػير  لػػ  فػػي إطػػار التشػػبي  ال فقػػػد عزلػػكش عػػنهـ  الميعىب ػػدً  يرً ػالبىًعػػ

ك قػػػد أكحػػل  كأبعػػدكش كمػػا يعػػزؿ كيبعػػد البعيػػر األجػػرل ؛ لػػ ال ييعػػًدم اػػحاح اإلبػػؿ .
باننكسار ال ك كاؼ البعير بػ" المعٌبد " ال أم : المذٌلؿ بالقىًطراف ال بدننت اإلحساس 

سػنادش إلػل  هذا ما أٌكدش بناء الفعؿ : " أفردت " لممجهكؿ ال فبناء الفعؿ لممجهكؿ ال كا 
زػػمير الشػػاعر البػػارز ال أكحػػػل بشػػد  الشػػعكر بالكحشػػة ك الغربػػة ال حيػػ  أاػػبل 
الشاعر فردا مبتكر الامة عف عشيرت  يعيش كحيدا ال ك هذا مٌما يةكد انكسػار ذات 

ة انجتماعيػة . ك أرل هػذش النغمػة اننكسػارية التػي سػيطرت الشاعر أماـ هذش العزلػ
عمل الشاعر تتبايف كتتنػاقض مػا نغمػة الفخػر بمٌذاتػ  ك انغماسػ  فيهػا ؛ ألٌف نغمػة 
الفخر تجرم في مجرل العز  كالشمكخ ن الذٌلة كاننكسار . ك قػد استرنؼ طرفة بالرد 

خمػػك إلػػل ذاتػػ  اػػافي الػػذهف عمػػل لػػـك الال ػػـ لػػ  ؛ ليخػػرج مػػف دا ػػر  اننكسػػار ال كي
 كالقمل ال يقكؿ :

ػػػػػػػري  هػػػػػػػذىا الز اًجػػػػػػػػرمأىيُّ  أىنى   الػػػػػػػكىغىل أٍحزي
 

 ؟ ميٍخًمًدم أىٍنتى  هىؿٍ  الم ذ اتً  أشهد كىأىفٍ  

                                           
             ٌية معٌمقػػػػات " امػػػػػرو القػػػػيس ك طػػػػػرفة بػػػػف العبػػػػد كعنتػػػػر  " نمكذجػػػػا . أزمػػػػة الػػػػذات الشػػػػعر  (ُ)

. مجمػة جامعػة تكريػت لمعمػكـ ال المجمػد ّّٔد/ محمد سعيد حسػيف ال كد/ حسػف إسػماعيؿ : 
 ـ َُِِال تمكز ٕال العدد ُٗ



 

  

 

 
 د/ شعباف شكقي عبدالمحسف                                           "       دراسة بالغية نقدية" الفخر الذاتي في معٌمقة طرىفىة  

 

ُِٕٔ 

ل المٌذات بػ" أن " ػاؽ عمػبدأ رد الشاعر عمل ن م  عمل حزكر الحرل ال كاإلنف
ؿ يقظػة كانتبػاش ؛ رغبػة مػف الشػاعر انستفتاحٌية ؛ ليستقبؿ الال ـ الرد ك هػك في حػا

في حسـ لـك هذا الال ـ حٌتل يتفٌرغ ذهن  كقمب  لمتع  كلٌذات  . كفػي كاؼ المنػادل 
إيذاف بقرل  هػذىا الز اًجػرم " باسـ اإلشار  " ذا "أىيُّ المبهـ الذم هك " أٌم " في قكل  : " 

هػؿ قبيمتػ  الػذيف يػةثر الال ـ ال أم : الزاجر مف الشاعر ال فهك مف أبنػاء عشػيرت  كأ
لكمهـ في نفس الشاعر ال كيدخم  في اراع نفسي يكدر اػفك حياتػ  ؛ ك هػػذا مٌمػا 
جعؿ الشاعر يبدأ بػ " أن " انستفتاحية ال كيحػذؼ حرؼ النداء ال ك يماؽ المنادل " 
أٌم " بػ " ها " التنبي  ال ك يجعػػؿ اػفتها اسػـ اإلشػار  ال ك يتبػا اسػـ اإلشػار  بعطػؼ 

ك البػػدؿ " الزاجػػر " رغبػػة منػػ  فػػػي حػػػسـ هػػذا الاػػراع مػػا ن مػػ  ليعػػكد إليػػ  البيػػاف أ
الذهػف كالقػمل اافييف بال كػدر. ك قػد يكػكف كاػؼ المنػادل " أٌم " باسػـ اإلشػار  " 
ذا " مشعػرا بتحقير المشار إلي  كعػدـ المبان  بمكم  ؛ ألٌن  يمـك الشاعر عمل شػيء 

فيػ  تمٌيػزش كاختالفػ . كيةكػد طرفػة رغػػبت  فػػي حبيل إلل نفس  كلايؽ بها ال ك يجد 
               ؟  ميٍخًمػًدم أىٍنػتى  هىػؿٍ حػسـ الاراع ما ن م  بمجي   برسمكل انستفهاـ فػي قػكل  : " 

ذا كػاف األمػر كػذلؾ  -هنا  -"  فانستفهاـ  بمعنل النفػي الأم : مػا أنػت مخمػدم ال كا 
ـى الم ـك ؟كفي هػذا انسػتفهاـ تعػريض بعجػز الال ػـ كن تستطيا أٌيها الال ـ تخميدم فًم

كسخرية مػف لكمػ  . كقػد أٌكػد الشػاعر مزػمكف هػذا انسػتفهاـ برسػمكل الشػرط فػي 
 قكل  :
ٍفػػػػػ ٍياي ػتىٍسًطػػػػػ نى  كيٍنػػػػػتى  فػػػػػ فٍ  ًني ًتػػػػػي  اى ػدى  مى

 

ػػػػػا اػأيبىاًدريهىػػػػػ فىػػػػػذىٍرًني  مىػػػػػ ًبمى  يىػػػػػًدم كىتٍ ػمى

 

ٍفػػ ٍياي ػتىٍسًطػػ نى  كيٍنػػتى  فػػ فٍ عطفػػت جممػػة الشػػرط : "  ًني ًتػػي  اى ػدى " عػػػمل سػػابقتها  مى
؟ " ؛ ك ذلػؾ لمػا بػيف الجممتػيف مػف التكسػط بػيف  ميٍخًمػًدم أىٍنػتى  هىؿٍ انستفهامية : "  

الكمػػاليف : كمػػاؿ اننقطػػاع ككمػػاؿ انتاػػاؿ .فقػػد اتفقػػت الجممتػػاف فػػي الخبريػػة مػػف 
فظا خػػبرية معنػل حي  المعنل كاختمفتا مف حي  المفظ ال فجممة انستفهاـ إنشا ي  ل
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ال ك جممػػػػة الشػػػػرط خبريػػػػة لفظػػػػا كمعنػػػػل. كعطػػػػؼ جممػػػػة الشػػػػرط عػػػػػمل سػػػػابقتها 
انستفهامية بػ " الفاء " مػةذف بسػرعة تركيػد الشػاعرعمل عػدـ قػدر  ن مػ  عمػل دفػا 
المنٌية عن  كتخميدش ؛ رغبة من  في التفرغ التاـ لمٌذات  كشهكات  فهي حيات  كالمعبر  

 ٍياي ػتىٍسًطػ نى  كيٍنتى  ف فٍ  " إف " التي هي أدا  الشرط في قكل  : "عف ذات  . كيالحظ أٌف 
في مقاـ القػكؿ المقطػكع بػ  ال كهػي إٌنمػا يػةتل بهػا فػي مقػاـ  -هػنا  -... " جاءت 

يسػتدعي " إذا " مكػاف " إف " ؛ ألٌنػ  لػيس فػي  -هنػا  -فالمقػاـ  (ُ)الشؾ ك الندر  ال
ا أراد طرفة أٌف هذا المػـك لحزػكرش الحػرلى استطاعة أحػد دفا المنية عف أحد ال ك إٌنم

نفاق  عمل المٌذات ينبغػي أن يكػكف إٌن عمػل سػبيؿ النػػدر  . ك قػػد تاػدر الجػكال  ال كا 
ػػا اػأيبىاًدريهىػػ فىػػػذىٍرًني بفعػػؿ األمػػر " ذر " فػػي قػػػكل  : " مىػػ ًبمى " ليشػػعر بتمممػػؿ  يىػػًدم كىتٍ ػمى

ك" مػا " فػي             كمػ  . الشاعر كرغبتػ  فػي الػتخمص السػريا مػف الال ػـ ك ل
ذا اإلبهػاـ حقػؽ ػ" هي " ما " المكاكلة ال كهػي مبهمة ال كه يىًدم كىتٍ ػمىمى  ًبمىاقكل  : " 

مراد الشاعر في كزا المتمقي كالقارو مف خالؿ جممة الامة : " ممكت يدم " عمػل 
الخمػر. حقػيقة ذهال مال  ال كأٌن  ذهل في اإلنفاؽ عمل متعػ  ك لٌذاتػ  كعمػل رأسػها 

كسػركرها بهػذا اإلنفػاؽ ال فهػػك               فجممة الامة أشػعرت بانبسػاط الػنفس 
إنفاؽ عمل لٌذات بنل عميها الشاعر تميزش كاختالف  عف بقٌية أهمػ  كعشػيرت  . فهػذش 
المػػٌذات هػػي محػػػؿ فخػػرش ال كرزػػا نفسػػ  ال كسػػر اإلبقػػػاء عمػػل حياتػػ  ال كهػػذا مػػا أٌكػػدش 

 برسمكل شرط  خر في قكل  :
ػػػػػةً   ًمػػػػفٍ  هيػػػػف   ثىػػػػال ه  ٍكنى فىمىػػػػ اجى  الفىتىػػػػل حى

 

ـى  مىتىل أىٍحًفؿٍ  لىـٍ  دِّؾى ػجى  كى   ًدم قىا  عيك 

يبػرز التػرابط القػػكٌم بػيف طرفػة ك لٌذاتػ  ال  -هنػا  -فرسمكل الشرط بػػ " لػكن " 
فهػك تػرابط ياػؿ بػػػ  إلػػل اإلبػػقاء عػػػمل حياتػ  كالحػػرص عميهػػا مػػف أجػػمها دكف مػػا 

                                           
 . ٔٔينظر : قراء  في األدل القديـ :  (ُ)
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ػػدِّؾى  كى جػػاء القسػػـ : "  عػػػداها . ك " معترزػػا بػػيف الشػػرط ك جكابػػ  ليةكػػد مزػػمكف  جى
جممػة الشػرط كهػػك أٌف اهتمػاـ الشػاعر بحياتػػ  كػاف حراػا عمػػل لٌذاتػ  الثالثػة كهػػي: 

 ال كالنساء . الخمرال كالفركسية
 ك قد أعاد الشاعر الحدي  عف الخمر ال فهي أكلل المٌذات كأعظمها ال يقكؿ :

ٍيػػػتو   ًبشىٍربىةو  اًذنتً ػالعى  يقً ػسىبٍ  ف  ػفىًمٍنهي  تىػػػل كيمى ػػػا  مى ػػػاءً  ؿى ػتيٍعػػػ مى  تيٍزًبػػػدً  ًبالمى
 

المعنػػل : إٌنػػ  يغػػػدك عمػػل شػػرل الخمػػر قبػػؿ لػػـك العػػاذنت ؛ ليقطػػا عػػذلهف ال 
كذلؾ أٌف الرجؿ كاف يمسي سكراف ال كقد أنفػؽ مػف مالػ  ال ثػـ ياػبل كقػد اػحا مػف 

 (ُ)سكرش فتعذل  العكاذؿ.
" كنايػة عػف حراػ  عمػل الحفػاظ عمػل  ًبشىٍربىةو  اًذنتً ػالعى  ًقيػسىبٍ ك في قكل  : " 

نشػك  لٌذتػػ  ال كعػدـ تكػػديرها بمػـك العػػكاذؿ لػ  ؛ فهػػػك يبػادر بشػػرل الخمػر قبػػؿ انتبػػاش 
العكاذؿ كي تخمص ل  المٌذ  كاممة ن يشكبها ما يعكر افكها . كفي تنكير " شػربة " 

ٌنمػا  إشار  إلل أٌف خمرش نكع نادر مف الخمكر كليسػت خمػرا يشػربها عػكاـ النػاس ال كا 
هي خمر الخكاص مف أمثاؿ طرفة ؛ كلذلؾ أعقبها بافػات كنل بهػا عػػف جػػكدتها ال 

تىػلكأٌنها خػمر عتيقة ال فقػد كافها برٌنها : " كميت " ال أم : حمراء ال ك برٌنهػا : "    مى
  (ِ)د كهك الحبال." ال أم : إذا ال الماء عميها عالها زب تيٍزًبدً  ًبالمىاءً  ؿى ػتيعٍ  مىا

ك يكااؿ طػرفة حػديث  مفتخرا عف لٌذ  أخرل مف لٌذات  الثالثة كهػي لٌذ  التمتا 
 كالمهك بالنساء الجميالت ال يقكؿ :

 ميٍعًجػػػػله  كالػػػػد ٍجفي  الػػػد ٍجفً  يىػػػػٍكـً  تىٍقًاػػػيري ك 

 

ػػػػػػد دً  تى ػتىٍحػػػػػػ كىنىةو ػًببىٍهػػػػػػ   الطِّػػػػػػػراًؼ الميمى
 

                                           
 . ْٔينظر: الديكاف :  (ُ)
 . ْٔ افالديك ينظر :  (ُ)
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" تشػعرؾ باسػتقاللٌية كتميػز هػذا اليػـك  ميٍعًجػله  في كالػد جٍ ترٌمؿ الجممة الحالٌيػة :" 
عػػف بقيػػة األٌيػػاـال فهػػك يػػـك ذك غػػيـ يبعػػ  فػػي الػػنفس مشػػاعر كأحاسػػيس السػػعاد ال 
كيػػدفا نحػػك المهػػك كالسػػركر ؛ كلػػذلؾ اعترزػػت بػػيف الجػػار كالمجػػركر مكزػػا المػػٌذ  

كهػػك فػي كالمتعة :"ببهكنػة " كبػيف متعٌمقػ  الماػدر : " تقاػير " إشػعارا بممارسػتها 
ذرك  المٌذ  كالنشك  ؛ مٌما أنساش الزمف كأفقػدش اإلحساس ب . كلٌما  كػاف هػذا الشػعكر 
متكٌررا كٌمما عاد هذا اليـك ال كمارس في  الشاعر هذش المٌذ  تاػٌدر البيػت الماػدر :" 
تقاير" ليةذف برٌف تمتا الشػاعر فػي هػذا اليػـك ال كعػدـ شػعكرش بمػركر الػزمف اػار 

. كفػػي هػػذا البيػػت لفظػػة ترخػػػذؾ نحكهػػا ال كتشػػٌدؾ إليهػػاال كتسػػٌمر عػػاد  مػػف عاداتػػ  
ناظػريؾ فيها ؛ لتفحاػها برنػا  كركٌيػة إٌنهػا لفظػة " بهػػكنة " متعػة الشػاعر كمكزػا 
فخرش ال فقد استغنل عف المكاػكؼ بهػذش الاػفة ال كالتقػدير : بػامرأ  بهكنػة ؛ إشػار  

فػرد كغرابة الاػفة ذاتهػا " بهكنػة إلل أٌنها امرأ  فريػد  كغريبة في الحسف كالجػماؿ ت
  (ُ)"ال فالمرأ  البهكنة : هي ذات الشبال الغض ال الطٌيبة الرا حة ال الحمك  .

 ككٌرر الشاعر الحدي  عف لٌذت  األكلل كهي شرل الخمر في قكل  : 
ًتيػهىػػػػػػ أيرٌكم فىػػػػػػذىٍرني ياًتهػػػػػػا فػػػػػػي  امى  حى

 

ػػػػ  يػػػػا ً  يػفػػػػ شيػػػػرلو  افىةى ػمىخى ػػػػر دً  الحى  مياى

 

كِّم  ـه ػكىًرٍيػػػػػػػ ػػػػػػػ ي  ييػػػػػػػرى يىاًتػػػػػػػ ً  يػًفػػػػػػػ نىٍفسى  حى
 

ـي   ٍتنىا ًإفٍ  سىتىٍعمى دنل مي ًدم اػى أىيُّن اى  الا 

ك في عػكد  الشاعر لمحػدي  عف لٌذ  شرل الخػمر عقل حديث  عف لٌذ  المهػك 
بالنساء تركيد عمل نهـ الشاعر كرغبت  في إشػباع نفسػ  مػف هػػذش المػٌذ  التػي تمثٌػؿ 

ك في تادر فعػؿ األمر : " ذر " فػي قػػكل  : " فػذرني " ػيات . ل  المتعة األكلل في ح
تذكير بمـك الال ـ ل ال كالرغبة في التخمص مف لكم  ال ككػرٌف المػـك خػص بهػذش المػٌذ  
دكف غيرها إلسراؼ الشاعر في اإلنفاؽ عميها. كتزعيؼ الفعؿ " أرٌكم " أبرز إفػراط 

                                           
 . ُٕ:  ّينظر: لساف العرل " ماد  : بهكف " ال جػ  (ِ)
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ُِِٔ 

كؿ ألجم  " مخافة " في قكلػ  : " الشاعر كتهالك  في شرل الخمر . ك قد جاء المفع
يا ً  يػف شيرلو  افىةى ػمىخى  ر ًد " تعميال لهذا اإلفػراط كالتهػػالؾ ال فهػك يخشػل انقطػاع  الحى مياى

كِّم  ـه ػكىًريٍ الشرال عن  بعد المكت ؛ كلذلؾ جاء بقكل  : "  يىاًتػ ً  يػًفػ نىٍفسى ي  ييرى ... "   حى
نفا ب  مقطعا جديدا مف مقاطا المعنل ال في البيت التالي مةٌكدا هػذا المزمكف مستر

حيػػ  فاػػمت الجممػػة محذكفػػة المسػػند إليػػ  : " كػػريـ ... " ال أم : هػػك كػػريـ ال عػػف 
سػػػابقتها : " فػػػذرني " ؛ كذلػػػؾ لكمػػػاؿ اننقطػػػاع ال فػػػاألكلل إنشػػػا ٌية لفظػػػا كمعنػػػل ال 

ال ك  كالثانية خبرٌية لفظا كمعنل  كفي هػذا الفاػؿ إشػعار باسػتقاللٌية الجممػة الثانيػة
أٌنها انتقاؿ جػديد بالمشاعر النفسية مػف مخاطبة الال ـ مف خػالؿ الػذات المتزػخمة 
التي يبرزها زمير النفس كهػك " ياء " المتكمـ في قػكل  :" فػذرني أركم هػامتي ..." 
إلػػػل التجػػػػريد فػػػي قكلػػػ  : " كػػػريـ يػػػركم نفسػػػ ..." ال ك هػػػػذا إذا كػػػاف المسػػػند إليػػػ  

" هك ". " ك التجريد طريقة فػذ  فػي بنػاء المعػاني ال ككػرٌف  المحذكؼ زمير الغيبة :
الشاعر ينتزع مف نػفس  نفسا ثانية يحاكرهػا ك يحادثهػا حتػل تكتمػؿ كتسخػػك اػكر 

فقد جعؿ  (ُ)الحكار كالمناقمة ال كحتل تنكسر الرتابة ال أعني ما عمي  مرلكؼ الكالـ ."
لػل حػد اإلسػراؼ فػي طرفة مػف نفسػ  شخاػا  خػر مكاػكفا بػالكـر الػذم ياػؿ بػ  إ

ب فراطػػػ  الشػػػديد  -أيزػػػا  -اإلنفػػػاؽ عمػػػل لٌذتػػػ  األكلػػػل كهػػػي الخمػػػر ال كمكاػػػكفا 
كتهالكػػ  فػػي شػػرل الخمػػر إلػػل درجػػة انرتػػكاء : " أرٌكم " ؛ إشػػار  إلػػل كمػػاؿ هػػػاتيف 
الافتيف في  . أٌما إذا كاف المسند إلي  المحذكؼ زمير المتكمـ " أنا " في قكلػ  : " 

مةكدا نستقاللية الجممة الثانيػة الػذم  -هنا-.." فسيككف الحذؼ كريـ يركم نفس .
أفادش الفاؿ لكماؿ اننقطاعال كمػةذنا  باست ناؼ مقطا جػديد مف مقاطا المعنػل قػػد 
بنل هذا المقطا عمل إسقاط المسند إلي  في قكل  : " كػريـ يػركم نفسػ  ..." ال أم: 

                                           
 . ّٕقراء  في األدل القديـ :  (ُ)
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ِِِٔ 

المػػكف  (ُ)لػػكنيف مػػف ألػػكاف المعنػػل.تمييػػز بػيف  -هنػػا  -أنػا كػػػريـ . ك كػػرٌف الحػػػذؼ 
  :" فذرني" . كالمكف الثاني:هػػك ػي قكلػاألكؿ : هك مخاطبة الال ـ كأمرش بترؾ المكـ ف

حدي  الشاعرعف نفس  ال ك أٌن  كػريـ ينفػؽ ببذخ عمل شػراب  حتػي يرتػكم ال ك كرٌنػ  
اتػ  كشػهكات  كهك انتاار في الحقيقػة لمذٌ               يعمف انتاارش عمل ن مي  ال 

. ثـ يعػكد إلل خطال الال ـ خطػال الكاثؽ مف نفس  ال كأٌن  قػد كاػؿ بهػا إلػل حالػة 
ـي انرتكاء التي نشدها منذ بدء حديث  ما ن م  إلل منتاش في قػكل  : "  ٍتنىا ًإفٍ  سىتىٍعمى  مي

ػػدنل ػػًدم اػى أىيُّنػػ اى ؛ " فقػػػد مٌحػػض الفعػػؿ المزػػارع " سػػتعمـ " بالسػػيف لالسػػتقباؿ  الا 
 إشعارا بثقت  برٌف أثػر ارتكا   في الحيا  سيبقل بعد مكت  .

 
ا
 ا   الفخز بأفعال وصفاث محيذة هتعذدة . سابع

 :(ِ)كفي سياؽ فخرش بكرم  جاء فخرش برفعال  كافات  المتعدد  ال يقكؿ
ػػػػػ فىػػػػػً ف  مي ي ػأىهػػػػػ أىنػػػػػا ًبمػػػػػا فىػػػػػًانعيني تُّ ػمي

 

شيػػػػٌقي  ػػػػ كى يػػػػلى  مىي  ػعى  مىعبىػػػػدً  ًابنىػػػػةى  يػػػػا الجى

 

 هىٌمػػػػػػػ ي  لػػػػػػػٍيسى  ًروو ػكاٍمػػػػػػػ مينيػتجعىػػػػػػػ كىن
 

نػػػػا ي ييغنػػػػي كن كىهىٌمػػػػي   مىشػػػػػهدم ك غى
 

ػػػفً  بىًطػػػيءو  مٌػػػي  عى  الخنػػػا إلػػػل سىػػػرياو  اٍلجي
 

 (ّ)دً ػميمىه   اؿً ػالٌرج  ًبرىٍجمىاعً   ؿو يػذىل 

ػػػػ فػػػػي كىٍغػػػػالن  كيٍنػػػػتي  فىمىػػػػكٍ  ػػػػٌرني اؿػالٌرجى دً  ك األاحالً  ذم داكى ي ػع  لىزى حِّ اٍلميتىكى
(ْ) 

                                           
 . ََِينظر: خاا ص التركيل :  (ِ)
 . ٖٓال  ٕٓال  ٔٓينظر: ديكاف طرفة :  (ّ)
نىا مف الكػالـ : أٍفحى  (ُ) ػمىؿ . الخنىا : الفيٍحػش ال كالخى ٌمل : األمر العظيـ ال كجػمعها : جي شيػ  الميمىه ػد الجي

: الميدىف ا المستزعؼ الذليؿ ال يقاؿ : لىهىٍدتي الرجؿى أٍلهىديش لىٍهدنا : دفعت  . ينظر: لسػاف العػرل " 
. ك" مػاد  : لهػد " ال جػػ  َِّ:  ُْ. ك" مػاد  : خنػا " ال جػػ  ُُْ:  ُُماد  : جمؿ " ال جػ 

ّ  :ّْٖ . 
ر ف (ِ) ي األشياء ال كالجما : أكغاؿ . ينظػر: لسػاف العػرل " الكىٍغؿ : الن ٍذؿ الزعيؼ الساقط الميقىاِّ

 . ٕٖٓ:  ُُماد  : كغؿ " ال جػ 
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ِِّٔ 

 

نِّػػػػػي نىفىػػػػػل فٍ ػلًكػػػػػكى  رىاءىًتػػػػػي اؿػالرجػػػػػ عى  جى
 

ٍبًرم  ٍقدىامي كاى كمىٍحتدم عمٍيًهـٍ  كا 
(ُ) 

ػػػػػػػ ميٌ ػعػػػػػػػ ًرمػأٍمػػػػػػػ مػػػػػػػا ريؾى ػلىعىٍمػػػػػػػ  ةو ػًبغيم 
 

ميٌ  لىيًمي كن اًرمػنىهى    (ِ) دً ػبسٍرمى   عى

يىػػػػػ بىٍسػػػػػتي  ٍكـى ػكى  اعرىاكًهػػػػػ دى ػعنػػػػػ الػػػػػن ٍفسى  حى
 

ػػػػػػ اظناػحفىػػػػػػ   (ّ) هىٌددً ػكالتٌػػػػػػ عٍكرىاًتػػػػػػ ً  ملػعى
 

مىػػل ػػٍكطفو  عى  الػػٌردىل عنػػدىشي  الفىتىػػل يخشىػػل مى
 

 (ْ) ٍرعىدً ػتيػػػػ الفػػػػرىا صي  فيػػػػ ً  تٍعتػػػػًرؾي  متػػػػل 
 

أبرز خطال الشاعر نبنة أخي  في هػذش األبيػات انعتػداد بالػٌذات كتزػٌخمها ال 
 كقد بد هذا جمينا 

شيػٌقيال  مي ي ػأىهػ أىنػا ًبمػا فىػًانعيني تُّ ػمي  فىً ف  في إبراز زمير النفس في قكل  : "  كى
ك  (ٓ)عمػل حػذؼ الظػػرؼ ال أم : إف مػت قبمػؾ. -هنا  -... " كاشتراط المكت  مىي  ػعى 

في هػذا الحذؼ ك استخداـ الشاعر " إٍف " الشػرطية التػي تسػتعمؿ غالبػا إذا كػاف مػا 
دلٌػػت عميػػ  جػػػممة الشػػرط أمػػرا مشػػكككا فػػي كقكعػػ  مسػػتقبال ال أك هػػك نػػادر الكقػػكع ال 

يػا  ال فهػػك يشػؾ فػي مكتػ  قبػؿ ابنػة أخيػ  كلػـ ياػؿ إلػل حػد إشعار بالرغبة في الح
التػػرجيل أك اليقػػيف الػػذم يسػػتخدـ معػػ  " إذا " دكف " إف " . كهػػػذا يػػتالءـ مػػا مقػػاـ 

                                           
 .ُِٕ:  ّالمىٍحًتد : األاؿ كالطبا . ينظر: لساف العرل " ماد  : حتد " ال جػ  (ّ)
 ؿ أكػالغيم ة : األمر المبهػـ ال يقاؿ : أمػر غيٌمة : ميٍبهىـ ميمتًبس . السرمد : دكاـ الزماف مػف ليػ   (ِ)

:  ّ. ك" مػػاد  : سػػرمد " جػػػ  ُٔٓ:  ُِنهػػار. ينظػػر: لسػػاف العػػرل " مػػاد  : غمػػـ " ال جػػػ 
ُِٔ .   

 .  ِٔٓ:  َُالعراؾ : انزدحاـ . ينظر: لساف العرل " ماد  : عرؾ " ال جػ   (ّ)
الفرا ص : جما فرياة ال كالفرياة هي المحـ بيف الكتؼ كالادر ال أك هي المحمة التػي بػيف   (ْ)

 .  ُٕ:  ٕكتؼ . ينظر: لساف العرل " ماد  : فرص" ال جػ الجنل كال
المكتبػة  -. ط ِّٓ:  ِينظر: الخاا ص نبف جػني . تحػقيؽ : عبد الحكيـ بف محػػمد ال جػػ  (ُ)

 التكفيقية .
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ِِْٔ 

الفخر ال فالنفس المفتخر  نفس شػابة ال تٌكاقػة لمحيػا  ال متشػبعة باألمػؿ . كقػػد أزالػت 
"ال ك  مي ي ػأىهػ أىنػا ًبمػافػي قكلػ : " جممة الامة : " أنػا أهمػ  " إبهػاـ " مػا " المكاػكلٌية 

أبانت عف غرض الشاعرال ك هػك الفخػر بسيرت  المتمٌثمة في أفعالػ  كاػفات  " كمػف 
الحكمة كدقيػؽ الاػنعة أف يجعػؿ الشػاعر غرزػ  مػف الجممػة فػي أنػؼ كالمػ ال كمػا 

كتعػريؼ المسند إلي  في جػممة الامة بزػمير الػنفس  (ُ)يقكؿ الشيا عػبد القاهر ."
نا " أشعر بالتفٌرد ال كانعتداد بالنفس ال كاإلعجػال بهػا . فهػك يسػتحؽ مػف كجهػة " أ

نظرش أف ييثنىل عمي  بعد مكت  بعظيـ الثناء الذم يميؽ بالعظماء ال كهك كاحػد مػنهـ ؛ 
شيٌقيكلذلؾ كنل بقكل  :"  يلى  مىي  ػعى  كى "عف الحزف الشديد لفقدش ال فالكناية أشػعرت  الجى

الحزف العظيـ لفقدش . كجاء القار بتقديـ الجار كالمجػركر بفقد رجؿ عظيـ يستحؽ 
" عمػػٌي " عمػػل المفعػػكؿ " الجيػػل " مةكػػػدا مػػا أشػػعرت بػػ  الكنايػػة ال فقػػد قاػػر شػػؽ 
الجيل عمل  فقد الشاعر ن يتجاكزش إلل أحد سكاش ال ككػرٌف غيػرش مػف الرجػاؿ ن ييعتػد 

د بػػالنفس ال كتزػػخـ بفقػػدهـ ال كن يسػػتحقكف الحػػزف عمػػيهـ ال كفػػي هػػذا مػػف انعتػػدا
ذا كػػاف خطابػػ  نبنػػة أخيػػ  فػػي حزػػكرهاال فالنػػداء بػػػ " يػػا " التػػي  الػػذات مػػا فيػػ  . كا 

" مةذنة برهمٌية ما ينادل مػف أجمػ  ال  مىعبىدً  ًابنىةى  ياكزعت لنداء البعيد في قػكل  : " 
فمتستعد بقمبها كعػقمها لتمقيػ  . كهػػذا ينػتظـ فػي سػمؾ المشػاعر ك األحاسػيس التػي 

بها الشطر األكؿ مف البيت مف اإلحساس بالتفٌكؽ كالتفرد كالعظمة ال فقد هٌير  أفاض
 الشاعر ابنة أخي  لمشركع في بياف افات  كأفعال  الحميد  ال فقاؿ :

 هىٌمػػػػػػػ ي  لػػػػػػػٍيسى  ًروو ػكاٍمػػػػػػػ مينيػتجعىػػػػػػػ كىن
 

نػػػا ي ييغنػػػي كن كىهىٌمػػػي   مىشػػػهدم ك غى

 

ػػػفً  بىًطػػػيءو  مٌػػػي  عى  الخنػػػا إلػػػل سىػػػرياو  اٍلجي
 

ػػػػػػاعً   ؿو يػػػػػػػلذى    دً ػميمىه ػػػػػػ اؿً ػالٌرجػػػػػػ  ًبرىٍجمى
 

                                           
 . ٕٗقراء  في األدل القديـ :  (ِ)
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ِِٔٓ 

" عمل سابقتها : " يا ابنة معبد " ؛ كذلؾ لمػا  مينيػتجعى  كىنعطفت جػممة : "   
بيف الجممتيف مف التكسػط بػيف الكمػاليف ال فقػػد اتفقػت الجممتػاف فػي اإلنشػا ٌية لفظػا 

ي ال فقػد نب  الشاعر كمعنل . ك تقديـ النداء عمل النهي يشير إلل العناية بهػذا النه
ـٌ نهاهػا ال فكقػػا  النهػي عمػل نفػس ميهٌيػر  كاعيػػة لمػا يمقيػ  عميهػا مػػف  ابنػة أخػػي  ثػ
أفعػػػاؿ كاػػفات ن يتحمٌػػل بهػػا إن العظمػػاء مػػف النػػاس . ك قػػػد بنػػل الشػػاعر افتخػػارش 
بػػبعض أفعالػػ  كاػػفات  الحميػػد  عمػػل نهيػػ  ابنػػة أخيػػ  أف تسػػاكي  برجػػػؿ متاػػؼ 

ات  ال فهػذا الرجػؿ ن يشػبه  فػي الهػـ بػاألمر العظػيـ كالقػػياـ بػ  برزداد أفعال  كافػػ
 كن كىهىٌمػيال  هىٌمػ ي  لػٍيسى  ًروو ػكاٍمػ مينيػتجعى  كىنقياما في  نفػا كانتاار ل  ك لقػكم  : " 

." فرثبت الشػاعر لنفسػ  هػذا الفعػؿ بنفػي شػبي  لهػذا الفعػؿ  مىشهدم ك غىنا ي ييغني
كجػاء النفػي : " لػيس  هػذا الفعػؿ فػي الشػاعر . مف  خر ؛ مبالغػة فػي قػػك  ك كمػاؿ

هم  كهمي " عقػػل النهػي تركيػدا لمنهػي كتثبيتػا لػ  فػي نفػس ابنػة أخػػي  . ثػـ تػابا 
الشاعر ب ثبات فعؿ حميد  خر ل  ال كهك اإلسراع لنجد  قكم  إذا نػابهـ أمػر جػػميؿ ال 

فػي  ك ذلؾ بطريؽ كاػؼ الرجػؿ المنهػي أف يكػكف الشػاعر شػبيه  بزػد هػذا الفعػؿ
ٌمي  عىفً  بىًطيءو قكل : "  " ال فقد كشؼ الطبػاؽ بػيف " بطػيء " ك"  الخنا إلل سىرياو  اٍلجي

ـٌ  سريا " عػف السػمكؾ المػذمـك لهػذا الرجػؿ ال فهػػك متقػاعس عػف نجػد  القػـك إذا ألػ
-بهػػـ أمػػػر جميػػؿ ال كنٌهػػػاض مسػػرع إلػػل مكػػاف الفسػػاد كالػػدناء  . كأثبػػت الشػػاعر 

هك عزيػز فػي قكمػ  ال كذلػؾ بكاػؼ الرجػؿ المنهػي أف لنفس  افة العٌز  ال ف -أيزا
ػاعً   ؿو يػذىل يككف الشاعر شبيه  باػفة الذلٌػة ال فهػػك ذليػؿ فػي قكمػ  :"  الٌرجػاؿً   ًبرىٍجمى

ػاعً "ال كأٌكد ذلػ  الماػٌرح بػ  بالكنايػة عنػ  فػي قكلػ  :"  دً ػميمىه   " ال  دً ػميمىه ػ الٌرجػاؿً   ًبرىٍجمى
  كزػعف  .كيالحػػظ أٌف الشػاعر أثبػت لنفسػ  فهك رجؿ ممككز مدفكع مػف الرجػاؿ لذلػ

بعػض الافات كاألفعاؿ الحميد بطريػؽ إثبػات أزػدادها لرجػؿ  خػر ال ك كرٌنػ  أراد أف 
يشعرنا أٌن  نابذ لهػذش األفعػاؿ ك الاػفات المذمكمػة ال نػاقـ عميهػا كعمػل مػف يتاػؼ 
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ك  بهػػػا ال كهػػػػذا أحػػػرل لتثبيػػػت  أزػػػدادها لػػػ  ال كهػػػي األفعػػػاؿ كالاػػػفات الحمػػػػيد  ال
 استقرارها في نفس المتمقي كالساما .

ثـ تحػػٌكؿ الشػاعر إلػل أسػمكل  خػر إلثبػات افػػة مػف الاػفات الحميػد  لػ  ال 
 كهػك أسمكل الشرط بػ " لك " في قكل  :

ػػػػ فػػػػي كىٍغػػػػالن  كيٍنػػػػتي  فىمىػػػػكٍ  ػػػػٌرني اؿػالٌرجى  لىزى

 

ػػػػػدً  ك األاػػػػػحالً  ذم داكى ي ػعػػػػػ  حِّ  اٍلميتىكى

 

" امتناع إلحاؽ الزرر ب  مف ااحل الجماعػة فقد أفاد أسمكل الشرط بػ " لك 
التي تنارش كتقكي  ال كالفػرد الػذم لػيس معػ  جماعػة تناػرش ؛ ك ذلػؾ نمتنػاع كػكف 

 الشاعر نذن زعيفا . 
ٌنما  -هػنا  -فرسمكل الشرط  كناية عف قك  الشاعر ال فمـ يارح برٌن  قكٌم ال كا 

حػػاؽ الزػرر بػػ  مػف اػػاحل قػٌدـ الػدليؿ عمػػل هػذش القػػك  ال كهػػك عػػدـ القػدر  عمػل إل
العشير  كالجماعة ال ككذلؾ الفرد الػذم لػيس معػ  جماعػة . كهػػذا دليػؿ مػادم يشػعر 

 بالتحٌدم ال ك التي  بالقك  .
 ك أٌكد الشاعر الكناية عف قكت  التي بنيت عمل أسمكل الشرط بقكل  :

لًكػػػػػ نِّػػػػػي نىفىػػػػػل فٍ ػكى رىاءىًتػػػػػي اؿػالرجػػػػػ عى  جى

 

ػػػٍبًرم  ٍقػػػػدىامي كاى ٍحتػػػػدم عمػػػػٍيًهـٍ  كا   كمى

 

ف ٌف تقديـ متعٌمؽ الفعؿ الجار كالمجركر ال ك المفػعكؿ عمل الفػاعؿ في قكلػ  : 
نِّػػػي نىفىػػػل"  ػػػ اؿػالرجػػػ عى ... " جػػػػاء مةكػػػدا لمكنايػػػة ال كجاريػػػا فػػػي سػػػياقها ال  رىاءىًتيػجى

ٌنمػػا هػػك قػػكٌم ال ك هػػذش القػػك  تمنػػا عنػػ  إسػػاء  الرجػػاؿ ال  فالشػػاعر لػػيس كغػػال ال كا 
بػػرٌف نػػػفي إقػػداـ الرجػػاؿ عنػػ  لاسػػاء  إليػػ  مػػف المسػػٌممات مػػةذف  -هنػػا  -فالتقػػديـ 

التي ن جداؿ فيها لفرط قكت  .كهػذا ما أٌكدش ذكر الافػات مادر هػػذش القػك  ال كهػػي 
 الجرأ  ال ك الابر ال كاإلقػداـ ال ككـر األاؿ .
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ك زػػمير الػػنفس المتمثػػؿ فػػي " يػػاء " المػػتكمـ " عنػػي ال جراءتػػي ال اػػبرم ال 
تػػدم " يشػيػػػا نبػػػر  انعػػػتزاز بالنػفػػػس ال ك الجػنػػػكح بهػػػا إلػػػل الشعػػػكر إقػػدامي ال مح

 بالعػظمة .
كأثبت الشاعر لنفس  اػفة كزػكح الرةيػة إذا أراد المزػي فػي أمػر مػف أمػكر 

 الحيا  برسمكل الكناية في قكل  :
ػػػػػػػ ميٌ ػعػػػػػػػ ًرمػأٍمػػػػػػػ مػػػػػػػا ريؾى ػلىعىٍمػػػػػػػ  ةو ػًبغيم 

 

مػػػػػػيٌ  لىيًمػػػػػػي كن اًرمػنىهىػػػػػػ  ػػػػػػ  عى  دً ػبسٍرمى
 

البيت كناية عػف كزػكح الرةيػة عنػد الشػاعر ال فػاألمكر غيػر ممتبسػة عميػ  ال 
ك قد بنل الشػاعر هػذش  (ُ)إذا هػـ  برمر أمزاش كأنفذش ال ك لـ يتردد في  فيشغؿ بال .

الكنايػػة عمػػل أسػػمكبيف مةكػػديف لهػػا ال كهمػػا : القسػػـ ال كالنفػػي. فالقسػػـ :" لعمػػرؾ " 
 يعرل عف ثقة الشاعر في نفس ال 

... " يةكػد هػذش الثقػة ب زػافة المنفػي " أمػر"  ةو ػًبغيم ػ ميٌ ػعػ ًرمػأمٍ  مافي : " كالن
مػيٌ  لىيًمي كن. كقد يككف قكل  : " إلل زمير النفس " ياء" المتكمـ ػ  عى " كنايػة  دً ػبسٍرمى

مستقمة عف افة أخرل ال كهي الابر إذا نزؿ ب  هػـ ال أم : إذا نػزؿ بػ  هػػـ تمقػاش 
  (ِ)بالابر فمـ يطؿ ليم .

ك أخيرا أثبت الشاعر مفتخػرا لنفس  ابرش كجمدش كشجاعت  في مػػكطف الحػرل 
 إذا حمي كطيسها ال يقكؿ :    

يى  بىٍستي  ٍكـى ػكى ػػػػػػػ اظناػحفىػػػػػػػ  اعرىاكهً  دى ػعن الن ٍفسى  حى  هىٌددً ػكالتٌػػػػػػػ عٍكرىاًتػػػػػػػ ً  ملػعى

 

مىػػل ػػٍكطفو  عى  الػػٌردىل عنػػدىشي  الفىتىػػل يخشىػػل مى
 

 ٍرعىدً ػتيػػػػ صي الفػػػػرىا  فيػػػػ ً  تٍعتػػػػًرؾي  متػػػػل 
 

                                           
 . ٖٓينظر : ديكاف طرفة :  (ُ)
 . ٖٓ:  ديكاف طرف ينظر:  (ُ)
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يىػػفقػػد كنػػل الشػػاعر عػػف قػػػك  اػػبرش كجمػػدش فػػي مػػكطف الحػػرل بقكلػػ  : "   ٍكـى ػكى
بىٍستي  . " ك جػاء التعميؿ بالمفعكؿ ألجػم  " حػػفاظا " فػي قكلػ  : اعرىاكهً  دى ػعن الن ٍفسى  حى

 " كاشػفا عػف الحػافز النفسػي الػذم دفػا الشػاعر عمػل كالٌتهىٌددً  عٍكرىاًت ً  ملػعى  اظناػحفى " 
إبداء قك  الابر كالجمد في مػكطف الحػرل ال كهػػك مخافػة لحػكؽ العػار بػ  ال كتهديػد 
سػػناد الحػػبس إلػػل الزػػمير البػػارز فػػي قكلػػ  : " حبسػػتي "  األعػػداء لػػ  بالهزيمػػة . كا 

مىليشعر بالعٌز  ك األنفة ال كهػذا ما بدا جمٌيا في قكل  :"   عنػدىشي  الفىتىل يخشىل مىٍكطفو  عى
لجػػر" عمػػل" مػػةذف بانسػػتعالء الناجػػػـ مػػف الثقػػة فػػي النػػػفس ال " ال فحػػػرؼ ا الػػٌردىل

 كامتالؾ األدكات النفسية كالمادية لالنتاار في الحػرل .
كقد أتبا الشاعر الكناية عف قك  ابرش كجمدش بكناية أخرل تركيدا لها في قكل  

 : 
مىل  ٍرعىدً ػتيػػػػ الفػػػػرىا صي  فيػػػػ ً  تٍعتػػػػًرؾي  متػػػػل  الٌردىل عندىشي  الفىتىل يخشىل مىٍكطفو  عى

 

فالبيت كم  كناية عف شػجاعة الشػاعر ال كقػك  اػبرش كجمػدش فػي الحػرل ال فقػد 
ذكػػر شػػجاعت  ال كقػػك  اػػبرش كجمػػدش بالػػدليؿ ال كهػػػك خشػػية الفتػػل الفػػارس الشػػجاع 
المكت ال كارتعاد فرا ا  عند كقكف  مكقػؼ الشػاعر فػي هػذش الحػرل . كعػٌرؼ لفػظ " 

ارسػػا شػػجاعا مقػػداما ؛ مبالغػػة فػػي خػػػطر الفتػػل " بػػرؿ الجنسػػية ؛ ليػػدخؿ كػػؿ فتػػل ف
 كشد  مكطف الحرل الذم يقؼ في  الشاعر .
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 خا ت البحث
قد برزت خاكاية لمفخر الػذاتي فػي معٌمقػة طرفػة ال كهػي اعتمػادش عمػل  -ُ

أسمكل الشرط بردكات  المختمفة ال حي  كٌظؼ مدلكؿ كؿ أدا  تكظيفا بالغٌيا مةكدا ب  
 .الافة المفتخر بها 

فقد كٌظػؼ مػدلكؿ " إذا " الشػرطٌية فػي تثبيػت المعنػل الػذم يػػريدش ال كتقريػرش ال 
كاإلشعار برٌن  اار ديدنا كعػاد  ؛ لياؿ منػ  إلػل تثبيػت الافػػة التػي يفتخػر بهػا ال 
كما جاء في الفخػر بالشجاعة فػي قكلػ  : " إذا مػا قمػتي منتاػرنا بػ  ... ال إذا ابتػدر 

بنجد  المستغي  كالممهكؼ في قكل  :" إذا القكـ قالكا :  القـك السالح ... ." كالفخػر
مػػف فتػػل ... ." ككػػذلؾ كٌظػػؼ مػػدلكؿ " إٍف " الشػػرطية فػػي تثبيػػت معنػػل الفخػػر الػػذم 
يريدش ال ك دفا تكهـ غير الميراد ال كما جػاء فػي الفخػر بتػركيض الٌناقػة فػي قكلػ  : " 

ٍف ًش تي  ٍف ًش تي سامىل كاًسطى الككر رأسيهىا ... ال كا  لـ تيٍرًقؿ ... ." كتكظيػؼ مػدلكؿ   كا 
" إف " الشػػرطية لػػـ يجػػر دا مػػا فػػي مجػػرل الفخػػر كمػػا أراد طرفػػة ال بػػؿ حػػاد عنػػ  لٌمػػا 
تجٌمت فطر  الشاعر البدكٌية ك سػيطرت عميػ  ؛ فجػاء مفاػحا عػف حػػالت  النفسػية ال 
عاكسػػا مشػػاعرش الحقيقػػػٌية التػػي مػػػارت بهػػا نفسػػ  دكف تكمػػؼ أك مكاربػػة ؛ ك ذلػػؾ 

عاد الشػاعر عف مقػتزل مقاـ الفخػر فػي اسػتعماؿ  " إذا " دكف " إف " ؛ لتقريػر بابت
الاػػػفة كتحقيقػػػػها ال ك لػػػيس لمشػػػؾ فيهػػػا أك التػػػردد ال كمػػػا حػػػد  فػػػي فخػػػرش بنجػػػد  
المستغي  الذم كرد في سياؽ الحدي  عف خذنف ابػف عمػ  لػ  . فقػد ألقػل أسػمكل 

ابػػف عمػػ  النجػػد  إذا تعػػٌرض الشػػرط بػػػ " إف " بظػػالؿ نفػػس طرفػػة التػػي تعػػرض عمػػل 
ٌنما شاؾ في الناػر  كالنجػد  . ك كٌظػؼ الشػاعر  لمكركش ب حساس بارد غير جاد ال كا 
الدنلة الزمانية لػ " متل " الشرطػية لاشعار ب طالؽ الزمف ؛ مبالغة في اػفة الكػـر 
ل المتمثؿ فػي العطاء المستمر ال كما جاء في قكل  : " متػل يسترفد القـك أرفػد ال متػ

مػدلكؿ " لكن " الشػرطية لمكشػؼ عػف  -أيزا -ترتني أابحؾ كرسا ركٌية ." ككٌظؼ 
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الترابط القكم بين  ك بيف لذات  ال فهك يهتـ بحيات  ال كيحافظ عميها مػف أجػؿ لٌذات  ال 
 كما جػاء في قػكل  : " فمكن ثال  هيٌف مف حاجة الفتل ... ." 

ك تركيػػدش ال كمػػا جػػاء فػػي قاػػة اٌتخػػػذ طرفػػة القاػػة كسػػيمة إلثبػػات كرمػػ   -ِ
مركرش بيف نكؽ الشيا بسيف  ال كحكاية رد فعؿ الشيا عمل ذبل ناقت .كقد بنل أهػـ 
مشهديف في هذش القاة عمل الجممػة الحاليػة ال ك ذلػؾ فػي قكلػ  : " أمشػي بعزػل 

 مجٌرد ال ك قد تٌر الكظيؼ كساقها." 
معٌمقػػة طرفػة ال كمػا يالحظ ندر  انستعار  كالتشبي  في الفخػر الػذاتي فػي  -ّ

هػػذش النػػدر  نجػػػل فػػػي تكظيػػؼ انسػػتعار  لتاػػكير خػػػكؼ اػػاحب  ؛ ليػػدلؿ بػػ  عمػػل 
شجاعت  في قكل  : " كجاشت إلي  النفس خكفا..." ال كما نجل فػي تكظيػؼ الاػكر  
الحسية المتمثمػة فػي التشػبي  فػي نقػؿ الاػفات المعنكيػة إلػل حسػية ؛ لتكػكف أبػيف 

 الفخر بندما   : " ندامام بيض كالنجـك ." كأشد ترثيرا ال كما جاء في 
نٌكع الشاعر في بنية الكناية عػف افات  ال فجاءت مر  مبنٌية عمل أسمكل  -ْ

الشرط بػ " لك " في قػػكل  : " فمػك كنػت كٍغػال ... " كنايػة عػف قكتػ  . كجػاءت ثانيػة 
كناية عػف   مبنية عمل أسمكل النفي بػ " ما " في قكل  : " ما أمرم عمٌي بغٌمة ... "

كزكح الرةية . ك أخيرا جاءت برسمكل خبرٌم مثبت إذا كاف " يػـك " مجػركرا بحػرؼ 
الجر الشبي  بالزا د  "رٌل " في قػكل  : " كيػـك حبسػت الػنفس عنػد عراكهػا..." كنايػة 

 عف الابر كالجمد في مكطف الحرل .
النفس ال كما  أفاد إسناد الفعػؿ إلل الزمير البارز إبراز الذات ال كالثقة في -ٓ

 في قكل  : "  ليػتي ال قمػتي ال كجػدتني ال خػمتي ال عنيتي " 
 
حمػؿ زمير النفػس المتمثؿ فػي " ياء " المتكمـ مشاعر التي  كالعجػل في  -ٔ

 قكل  : " تشرابػي ال لٌذتػي ال بيعػي ال إنفػاقي ال طػريفي ال متمػدم " 
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بتها زادت الفخػر قك  ك استخدـ الشاعر مفػردات لها مدلكنت قكية قك  غرا -ٕ

ػٌمل ال القىػٍذع ال بٍهكىػنة ."   مبالغة كػ " أجػذـ ال الميزاؼ ال الغػزا ال محػٌنبا ال نكػيثة ال الجي
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 هزاجع البحث وهصادره
أزمة الذات الشعرٌية معٌمقػات  " امرو القيس ك طرفة بف العبد ك عنتػر  "   -ُ

اعيؿ . مجمػػة جامعػػة تكريػػت نمكذجػػا . د/ محمػػد سػػعيد حسػػيف ال ك د/ حسػػف إسػػم
 ـَُِِال تمكز ٕال العدد ُٗلمعمـك ال المجمد 

انشػػتقاؽ ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف بػػف دريػػد ال تحقيػؽ:عػػػبد السػػالـ  -ِ
 الثالثة ال مكتبة الخانجي القاهر  . -محمد هاركف. ط

حككمػة الككيػت  –تاج العػركس لمزبيدم . تحقيؽ : ماطفل حػػجازم. ط  -ّ
 . ـُٕٕٗ -هػ  ُِٕٗ
التحفة السػنٌية بشػرح المقٌدمػة اآلجركمٌيػة ال تػرليؼ : محػػمد محيػي الػديف  -ْ

 هػ . َُْٗ -ـ ُٖٗٗمكتل السنة  -عبد الحميد  . ط 
 الثالثة عشر  ال دار المعارؼ . -حدي  األربعاء ال د/ ط  حسيف . ط -ٓ
خزانػػة األدل ال تػػرليؼ : عبػػد القػػادر بػػف عمػػر البغػػدادم . تحقيػػؽ : عبػػد  -ٔ
 ـُٕٗٗ -هػ  ُُْٖالرابعة ال مكتبة الخانجي بالقاهر   -هاركف . ط السالـ

الثامنػة ال مكػػتبة كهػػبة  –خاا ص التراكيل ال د / محمد أبػك مكسل . ط  -ٕ
 ـ .ََِٗ -هػ  َُّْ
المكتبػػة  -الخػػػاا ص نبػػف جػػػني .تحقيػػػؽ : عبػػػد الحكػػيـ بػػف محمػػد .ط  -ٖ

 التكفيقية .
هر الجرجانيال تحقيؽ : محمكد محمد شاكر دن ؿ اإلعجاز لاماـ عبد القا -ٗ

 ـ .ُِٗٗ -هػ ُُّْالثالثة ال مطبعة المدني  -. ط 
الرابعػػػة ال مكتبػػػة كهبػػػة  -دننت التراكيػػػل . د / محمػػػد أبػػػػك مكسػػػل.ط -َُ
 ـََِٖ -هػ  ُِْٗ
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األكلػل ال  -دلػيؿ السالؾ إلل ألفية ابػف مالؾ لػ / عبد اب بف االل . ط -ُُ
 ـ .ُٖٗٗدار المسمـ 
 . ُّٗٗالدار العالمية  -شرح المعمقػات السبا لمزكزني  . ط  -ُِ
األكلل ال دار المعرفة ال  –طػرفة بف العبد ال تحقيؽ : حمػدك طٌماس . ط  -ُّ
 ـ . ََِّ –ق ُِْْلبناف   –بيركت 

 –طرفػػػة بػػػف العبػػػد حياتػػػ  ك شػػػعرش ال د / محمػػػد عمػػػي الهاشػػػمي  . ط  -ُْ
 . ـَُٖٗ – ََُْاألكلل ال عالـ الكتل 

طرفػػػة بػػػف العبػػػد حياتػػػ  ك شػػػعرش " ماجسػػػتير " لمباحػػػ / محمػػػد الشػػػيا  -ُٓ
مػحمكد اياـ . مخطكط  في جػامػعة الممؾ عبػد العزيز ال كمية الشػريعة ك الدراسػات 

 ـَُٖٗ –ق ََُْاإلسالمية ال مكة المكرمة 
ًرٌم ال تحقيػػػؽ : درٌيػػػة الخطيػػػل ال  -ُٔ طرفػػػة بػػػف العبػػػد شػػػرح األعمػػػـ الش ػػػٍنتىمى
 –الثانيػػة ال المةسسػػة العربيػػة لمدراسػػات ك النشػػر ال بيػػركت  –لاػػٌقاؿ . ط كلطفػػي ا

دار  الثقافة كالفنكف ال البحريف   ـ .َََِلبناف . كا 
الثانيػػػػة ال  –عمػػػػـ المعػػػػاني ال د / بسػػػػيكني عبػػػػػد الفتػػػػاح فيػػػػكد . ط  -ُٕ   

 ـ ََِٖ -هػ  ُِْٗمةسسة المختار 
الخامسػػػػة ال دار  -.طالفخػػػػر ك الحماسػػػػة ال تػػػػرليؼ: حٌنػػػػا الفػػػػاخكرم -ُٖ   
 المعارؼ.
الثالثة ال مكتبة  –قػراء  في األدل القػديـ ال د/ محمد أبك مكسل . ط  -ُٗ   

 ـ .ََِٔكهبة 
األكلػل ال  –لساف العرل نبف منظكر ال تحقيؽ : عامر أحمد حيػدر. ط   -َِ

 هػ .ُِْْ –ـ ََِّلبناف  –دار الكتل العممية ال بيركت 
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بف سػيدش . تحقيػؽ : د/ عبػد الحميػد هنػداكم المحكـ كالمحيط األعظـ ن -ُِ
 ـَََِ -هػ ُُِْلبناف  -األكلل ال دار الكتل العممٌية ال بيركت  -. ط ِٕٕ

المكتبػة التكفيقٌيػة  -المفردات في غريل القر ف لمراغل األافهاني . ط  -ِِ
. 

 -مػقاييس المغة نبف فارس ال تحقيؽ : عػبد السػالـ محمػد هػػاركف. ط  -ِّ
 ـ .ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗػكر دار الف
               مػػػػػف أسػػػػرار التعبيػػػػر القر نػػػػي ال دراسػػػػة تحميمٌيػػػػة لسػػػػكر  األحػػػػزال ال  -ِْ 

 ـ .ُٔٗٗ -هػ ُُْٔالثانية ال مكتبة كهبة  -د/ محمد أبك مكسل  . ط 
نهاية األرل مف شرح معمقات العػرل ال تػرليؼ :السػيد محمػد بػدر الػديف  -ِٓ

 ـ .َُٔٗ –ق ُِّْال مطبعة السعاد   األكلل –أبي فراس الحمبي . ط 


