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ِّّّ 

 بسن اهلل الشمحي الشحين
مَّى اهللي عمى رسكله الكػريـ ، المبعػكًث رحمػةن لمنػنس  الحمد هلل ربِّ العنلميف ، كصى
أجمعيف ، كعمى آله كصحبه كالتنبعيف ، كمف اهتػدل بدديػه ، كاتبػع سػنته إلػى يػـك 

 الديف .
 ّبعذ ،،،

، كالخطبػن ي ، كالػركاةي   فدد كثير فػي العصػر العبنسػيِّ الاػعرا ي ، كالكيتَّػنبي ، كالندَّػندي 
ككصػػػمت المننفسػػػة بػػػيف أفػػػراد كػػػؿ طبدػػػة مػػػف هػػػؤال  إلػػػى ذركتدػػػن ، فكػػػنف التجكيػػػدي 
ف فػي هػذا الونػكف   كالتحسيفي نتيجةن طبعية ن لتمؾ المننفسة ، مع كثرة من قيؿ كمن ديكِّ

 كلذلؾ كصؼ هذا العصر بأنه عصر الندضة العممية كاألدبية لؤلمة العربية .
اعر نبغ العديد مف الاػعرا  المجيػديف أمثػنؿ ل المتنبػٌي ، كالبحتػرٌم  فوي مجنؿ ال

كأبػػي تمػػنـ ، كأبػػي نػػكاس ، كأبػػي العتنهيػػة ، كباػػنر بػػف بػػرد ، كابػػف الركمػػي ، كابػػًف 
زاعػٌي ، كالعبػنس بػف األحنػؼ ،  هىٍرمىةى كابػف المعتػز ، كمسػمـ بػف الكليػد ، كًدٍعًبػًؿ الخي

ـ ، كانعرنن األمير الونرس أبي فراس الحمدانٌي ، كالػذم كػنف المتنبػي يدنبػه  ككىاىنجى
كيخانا حينمن يدكؿ الاعر لسيؼ الدكلة كهك حنضر ؛ ألنه كنف يعترضه كينتدػدا ، 

 .(ُ)بكعي ثنقب ، كفدـ ننفذ ، كقريحة مكاتية 
كفػػػي مجػػػنؿ النثػػػر نبػػػغ مػػػف الكتَّػػػنب ل الجػػػنحظ ، كابػػػف العميػػػد ، كبػػػديع الزمػػػنف 

الوضؿ بف سدؿ ، كسدؿ بف هنركف ، كالوتح بف خنقنف ،  الدمذانٌي ، كالحريرٌم ، ك
 كغيرهـ .

كألبي فراس ديكاف اعر مطبكع ، تضمف العديد مف الدصنئد كالمدطكعنت الجيػدة 
 الرائعة ، كلك أمدمه الددر لترؾ لنن أضعنؼ من ترؾ .

                                           

 ُّٖٓط ل دار صندر ػ بيركت ػ ط / أكلػى  َٕ/  ٕراجع ل المنتظـ في تنريخ الممكؾ كاألمـ  (ُ)
 هػ . 
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ِّّْ 

كنظػػران ألف قصػػيدة ل أراؾ عصػػي الػػدمع ... قصػػيدة متميػػزة ، ننلػػت مػػف الاػػدرة 
ن لـ تنمه قصيدة أخرل مف قصنئدا ، كنف تكجدي لدن بدػذا الدراسػة تحمػيبلن كالذيكع م

 كنددان ؛ ألقؼ مندن عمى مكاطف اإلجندة كمكاضع اإلخونؽ .
كقد قنـ مندجي في هذا الدراسة عمى عرض الدصيدة ػ حسب ركاية ابف خنلكيػه 

بيػنت ثـ تدسيمدن إلػى أغػراض ببلغيػة ، ثػـ ذكػر أبيػنت كػؿ غػرض ، ثػـ تحميػؿ األ –
تحميبلن ببلغينن كنمبلن ، مع اإلانرة إلى من أحسف فيه أبػك فػراس كسػبب ذلػؾ اإلحسػنف 
لى من أخوؽ فيه كسبب ذلػؾ اإلخوػنؽ ، كأيضػنن اإلاػنرة إلػى مػن أخػذا مػف أاػعنر  ، كا 

 سنبديه أك معنصريه . 
كبػػدأت هػػذا الدراسػػة بمددمػػة كتمديػػد أاػػرت فيدمػػن إلػػى العصػػر العبنسػػي الػػذم 

بك فراس ، مع تعريؼ بنلانعر كقصيدته ، ثـ ختمت هذا الدراسة بأبرز ينتمي إليه أ
 من تكصمت إليه مف نتنئج كبودرسة لممكضكعنت . 

 وهللا أسأل أن يهدينا إلى سواء السبيل

 
 

 صالح حبيب سليواى
 األستار املساعذ بقسن البالغت ّالٌقذ 
 بكليت الذساساث اإلسالهيت ّالعشبيت 

 للبٌاث بسُْاج
 
 
 
 



 

  

 

 
مىدىاًنيِّ   م ًفرىاًس الحى ًِ ندديَّػة ن " أرىاؾى عىًصيَّ الدٍَّمًع ألىًبًِ ببلغيَّػة ن                                              يمػػنفصػبلح حبيػب سم/  د"           دراسة ن

 

 

ِّّٓ 

 
 ِيــــذمت

أبك فراس الحمداني هك ل الحنرث بػف سػعيد بػف حمػداف بػف حمػدكف بػف الحػنرث 
 بف لدمنف الحمدانٌي ، مف اعرا  الدرف الرابع الدجرٌم ، مف قبيمة تغمب .ا

ـ ، كقتػػؿ أبػػكا كهػػك            َّٗ -هػػػ  َِّبنلمكصػػؿ سػػنة  –عمػػى األرجػػح  –كلػػد  
بػف عمػه سػيؼ الدكلػة ، أميػر حمػب ، ابف ثػبلث سػنكات ، فنحتضػنته أمػه ، كرعػنا ا

كيددمػه عمػى ، ستصػحبه فػي غزكاتػه يك ، كيجمػه ، ككػنف يحبػه  كعنش فػي ببلطػه ،
 . سنئر قكمه

ًسػمنن كأمػبلن  فػي أف يكػكف اػجنعنن   كأبك فراس مف كينى األسد ، كىنىػنا أبػكا بدػن تىكى
 سػيؼ الدكلػة بيف يدمضد الرـك  كقنئع كثيرة ًمددامنن ، كقد كنف كذلؾ ، حيث كنف له

 . 
ٍنًبج " ، إحػدل مػدف سػكرين ا ف ، فممػن  بػيف حمػب كالوػرات ناأ أبك فراس في " مى

بمغ السندسة عارة مف عمرا كالا سيؼ الدكلة عميدن كعمى حراف ، فنجح في الدفنع 
عػف الدكلػػة الحمدانيػػة مػف الننحيػػة الاػػمنلية ، حيػث صػػدَّ عندػػن زحػؼ الػػرـك كبعػػض 

نت قد ادت عصن الطنعة عمػى الحمػدانييف ، عمػى الػرغـ مػف الدبنئؿ البدكية التي كن
أسػر الػػرـك لػػه ثػبلث مػػرات ، كقيػػؿ ل مػرتيف ، كقيػػؿ ل مػػرة كاحػدة ، كهػػذا هػػي أرجػػح 

هػ " ، كهك أقػرب الػركاة عصػران إلػى عصػر  ِْٗالركاينت ؛ ألندن ركاية الثعنلبي " تػ 
 أبي فراس .

نرسػػػػنن ،  جػػػػكادان ، بػػػػديع الحسػػػػف ،                 كػػػػنف أبػػػػك فػػػػراس أديبػػػػنن ، اػػػػنعران ، أميػػػػران ، ف   
ػػتـ بممػػؾ ،  يعنػػي ل بيػػدئ بػػنمرئ  قػػنؿ الصػػنحبي بػػف عبَّػػند ل بيػػدئ الاػػعر بممػػؾ ، كخي
ػتـ بػأبي فػراس ، كقػنؿ الثعػنلبًي عنػه ل كػنف فػردى دهػرا ، كاػمسى عصػرا   الديس ، كخي

ك  ، كفركسية ن كبراعة ن ، كاػعرا ماػدكر أدبنن كفضبلن ، ككرمنن كمجدان ، كببلغة ن اػجنعة ن
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ِّّٔ 

 سنئر بيف الحسف كالجكدة ، كالسدكلة كالجزالة ، كالعذكبة كالوخنمة . 

تكفي أبك فراس قتيبلن عمى يد ابف أخته أبي المعنلي بف سيؼ الدكلة  في حمػص    
، بعد قتنؿ دار بيندمن بسػبب الصػراع عمػى الخبلفػة بعػد مػكت سػيؼ الدكلػة ، ككػنف 

 .(ُ)، عف عمر لـ يتجنكز السنبعة كالثبلثيف ـ ٕٔٗهػ ػػ  ّٕٓذلؾ سنة 
أمن قصيدة ل أراؾى عىًصيَّ الدٍَّمًع ، فدػي مػف قصػنئد أبػي فػراس الجيػند التػي قنلدػن 
كهػك أسير لدل الرـك ؛ كلذلؾ عرفت هي كأخػكاتدن بنلركمينت ، كهػي رائيػة   الػركم 

سػيف بػف خنلكيػه ، مف بحر الطكيؿ ، بمغ عدد أبينتدن حسب ركايػة أبػي عبػد اهلل الح
 مؤدب أبي فراس أربعة كخمسيف بيتنن .

زَّعىة  ف كػنف أبػك فػراس قػد ضػمَّندن الحػديث  كهي ميكى بيف الغزؿ العويؼ كالوخػر، كا 
عف أسر الرـك له كصحبه ، كتبرير هذا األسر ، كالرد عمى مف عيركا به ، كمكننته 

 م قرابة نصودن .في قكمه ، إال أف الغزؿ قد بمغ مندن خمسة كعاريف بيتنن ، أ

كقد ننلت هذا الدصػيدة حظػنن كافػران مػف الػذيكع كالاػدرة ، حيػث ذكػرت ػ أك بعضػنن 
مندن ػ في العديد مف مصندر الاعر الدديمة كالحديثة ، فدد أانر الثعنلبي في يتيمػة 
ًر أبػي فػراس ، كذكػر مندػن أحػدى عاػرى  الدهر إليدػن تحػت عنػكاف ل الركميػنت مػف غيػرى

نػنف االختيػنر مػف محنسػف اػعر أبػي بيتنن ، كعدب عم يدن كأخكاتدن بدكله ل " أىطٍمػتي عى
ن ػكذلؾ لتننسػبدن كعذكبػة ماػنرعدن  كال ًسيَّمػ –كمن محنسف ائ كمه حسف  –فراس 
ٍمًرم إندػن ػالركمي ِى  –نت التي رمى بدن هدؼ اإلحسنف ، كأصػنب اػنكمة الصػكاب كلىػعى

أنسػػت ، أك خكطبػػت بػػه الخػػرس  ه الػػكحشػك سمعتػػػلػػ –ن  ػض البمغػػػه لبعػػػن قرأتػػػكمػػ
نطدت ، أك استػيدًعىى به الطير نزلت "
 (ِ ) . 

                                           

 ُّٖٓط ل دار صندر ػ بيركت ػ ط / أكلػى  َٕ/  ٕراجع ل المنتظـ في تنريخ الممكؾ كاألمـ  (ُ)
 هػ  .

 . ٕٖ/ ُل يتيمة الدهر راجع  (ُ)
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ِّّٕ 

كذكر الايخ / بدن  الديف محمد بف حسػيف العػنممي الكثيػر مندػن فػي كاػككله ، 
ثـ عمؽ عميدن قنئبلن ل " كهي طكيمة ، عذبة ، جيدة ، رائعة المعػنني ، جزلػة األلوػنظ 

 "(ُ. ) 

ل ًقػػرىل الضػػيؼ البػػف أبػػي الػػدنينكمػػن ذيكػػر العديػػد مػػف أبينتدػػن فػػي 
، كفػػي ل  (ِ) 

ػن  (ّ)المنتظـ في تنريخ الممكؾ كاألمػـ البػف الجػكزم  ،            (ْ)، كفػي ل المػدهش لػه أيضن
، كفػي  (ٔ)، ك فػي ل الحمنسػة المغربيػة لمجػرَّاكم  (ٓ)كفي ل  تػنريخ اإلسػبلـ لمػذهبي 

 . (ٕ)ف العرب لمنكيرم الكافي بنلكفينت لمصودم ، كفي ل ندنية األرب في فنك
 كالبيػػت ل 
دَّ ًجًدهيـٍ ي قىكمً سىيىذكيرينً      ِى    ♣   ي ًإذا جى في المىيمىًة الظَّ  ري منً  ييوتىدىدي البىدٍ لٍ كى

لـ يخؿ منه أم كتػنب ببلغػي حػديث تنػنكؿ المجػنز العدمػي ، كقػػد ذكػر فػي ل موتػنح 
زاهػػرة فػػي ممػػكؾ مصػػر العمػػـك ، كاإليضػػنح ، كاػػركح التمخػػيص ، ك فػػي ل النجػػـك ال

                                           

ط ل دار الكتػػب  –تحديػػؽ / محمػػد عبػػد الكػػريـ النمػػرم  ُْٕل  ُْٔ/  ِراجػػع ل الكاػػككؿ  (ِ)
 ـ . ُٖٗٗ -هػ ُُْٖط / أكلى  –بيركت  –العممية

تحديؽ / عبد اهلل بف حمد المنصكر ػ نار ل أضػكا  السػمؼ ػ  َُّ/  ُراجع ل قرل الضيؼ  (ّ)
 . ُٕٗٗالرينض ػ ط / أكلى 

ط ل دار صػػندر ػ بيػػركت ػ ط / أكلػػى       َٕ/  ٕراجػػع ل المنػػتظـ فػػي تػػنريخ الممػػكؾ كاألمػػـ  (ْ)
 هػ  . ُّٖٓ

 ـ .  ُٖٓٗػ  ط ل دار الكتب العممية ػ ط / ثننية  ِِٗراجع ل المدهش صػ   (ٓ)
الكتػػنب  تحديػػؽ د / عمػػر عبػػد السػػبلـ تػػدمرم ػ ط ل دار َّٔ/  ِٔراجػػع ل تػػنريخ اإلسػػبلـ  (ٔ)

 ـ .  ُٕٖٗهػ  ػ َُْٕػ ط / أكلى  العربي
 . ُٕ/  ُراجع ل الحمنسة المغربية  (ٕ)
 ػػػػػ تحديػػػؽ د / مويػػػد قميحػػػة كآخػػػريف ػ  ََُ/  ّندنيػػػة األرب فػػػي فنػػػكف العػػػرب لمنػػػكيرم  (ٖ)

 ـ . ََِْهػ  ػػ ُِْْط ل دار الكتب العممية ػ ط / أكلى 
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ِّّٖ 

 (ِ)، ك فػػي ل أعيػػنف العصػػر كأعػػكاف النصػػر لمصػػودم  (ُ)كالدػػنهرة البػػف تغػػرم بػػردم 

، كفي غيػر ذلػؾ ، كمػن  (ّ)كفي ل السحر الحبلؿ في الحكـ كاألمثنؿ ألحمد الدنامي 
ٍدػ"  ذكر الاطر ل سنن ى لىـ ييغًمدػن المى طىبى الحى مىف خى " فػي العديػد مػف الكتػب مندػن ل  ري كى

، كفػػػػي ل المرقصػػػػنت كالمطربػػػػنت البػػػػف سػػػػعيد  (ْ)ثيػػػػؿ كالمحنضػػػػرة لمثعػػػػنلبي التم
  كا ف إلى نص الدصيدة ل   (ٓ)األندلسي

 

ًصػػػػػػػػػػيَّ الدَّ أىرى    ري ػػػػػػػػػػػػػبٍ يمىتيؾى الصَّ ًع ًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ اؾى عى
 

ػػػػػػػػ ... مىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نىدٍ كى ػدىػػػػػػػػن ًلمٍ أىمى  ري ػػػػػػػػػػؾى كىال أىمٍ ػيه عى
 

 ةه ػػػػػػػػػػػػػكعى ػى ًدمى لػػٍػػػػػػػػػػنػتنؽه كىعً ى أىنػػػػػػػػػػن ميٍاػػػػػػػػػػبىمىػػػػػػػػػػ
 

لىكً  ...  رً ػػػػػػػػػػػػذاعي لىػػػػػػػػػهي سً ػي يػػػػػػػػػ مي الػػػػػػػػػػػفَّ ًمثػػػػػػػػػػػكى
 

 ي ػػػػػػػػػػػكاًنحً ػجى  فى نري بىػػػػػػػػػيٍ ػي ي النَّػػػػػػػػػندي تيًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىك
 

 ري ػػػػػػػػػػػػنبىةي كىالًوكٍ ػبىػػػػػػػػػػن الصَّ ػػػػػػػػػػػػدى يى أىذكىتٍ ػًإذا ًهػػػػػػػػػػ ...
 

صػميعىمِّمىًتػػػػػػػػػػػػ  هي ػكنىػػػػػػػػػػػػكتي دي ػػػػػػػػػػػػػػًؿ كىالمى ػػػػػػػػػػػػػػي ًبنلكى
 

ِى ػبل نىػػػػػػى نن فىػػػػػػآنػػػػػػظىم تً ػًإذا ًمػػػػػ ... ؿى الؽى ػػػػػػزى ٍِ ٍِ  ري ػٍط
 

ًوظػػػػػػػػػػػػ يٍَّعػػػػػػػػػػػػػحى ضى ػػػػػػػػػػػػػتي كى دَّةى بىيػًت المى    ن ػػػػػػػػػػػػػػػنػى نػكى
 

فػػػػػ في ػػػػػػػكىأىحسى  ...  ري ذٍ ػنً  لىػػػػػًؾ العيػػػػػػًمػػػػػف بىعػػػػػًض الكى
 

م حػػػػػػػػػػػػػػػًذًا األىيٌ ػن هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ـي ًإال صى  نًئؼه ػػػػػػػػػػػػػػػن
 

ػػػػػػػػػؼِّ كنًتًبدػػػػػػػػػػن ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريًفدػػألىح ...  ري ػن بىٍاػػػػػػػػػػف كى
 

ػػػػػػندً ي ًمػػػػػػفى الغىػػػػػػًبنىوًسػػػػػػ   ةه ندى ػػػػػػػػيِّ غػيفى فػػػػػػي الحى
 

ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكامى لىدػهىػػػػػػػػ ... تيدن ذى بىدجى  ري ذٍ ػػػػػػػػػػن عي ػىػػػػػػػػػبه كى
 ج

فَّ ًلػػػػػػػػػػػفى ًفػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػااً كى ػى الػكغي ًإلػػػػػػػػػري ػى تػػػػػػػػػ  ي     يَّ كىاً 
 

قٍ ػػػػػػػػػؿِّ كاًايى ػف كيػػػػػػػػػػػػػػػػًبدػػػػػػػن عى  نػػػػػػػنن أليذٍ  ...  ري ػػػػػػػػػةو كى
 

   ي  ػنػػػػػػػػػػػػػَّ ركفى ألىنػي حنًضػػػػػػػػػػػػػًمػػػػػػػػػػػػػدىكتي كىأىهػبىػػػػػػػػػػػػ
 

ِى ػًت ًمػػػػػػػف أىهًمدػػػػػػػػػػػػػػػػأىرل أىفَّ داران لىسٍ  ...  ري ػٍػػػػػػػػفن ؽى
 

بٍ ػػػػػػػػػػػى كىح نػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي هىػػػػػػػػػكمً ػى تي قػػػػػػػػػنرى ـٍ ػَّ كاًؾ كىاً    دي
 

ٌيػػػػػػػػنمى لىػػػػػػػػ ... اً  بً ػكى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ المػػػػػػػػػػكال حي  ري ػن ي كىالخى
 

لىػػػػػػـ يىكيػػػػػػفٍ ػنؿى الػػػػػػػىػػػػػػػق نػػػػػػػػيىػػػػػػؾي مى  ًإفٍ ػفىػػػػػػ انةي كى   كي
 

ـي اإليمػػػػػػػد يىدػػػػػػػفىدىػػػػػػ ...   ري ػػػػػػػػدى الكيوٍ ػاىيَّػػػػػػ نفي مػػػػػػنػًد
 

ِى  ؼى فػػػػػػػٍيػػػػػػػكى فػػػػػػػػػًض الػي بىعػػػػػػػػتي كى  ةه ػػَّػػػػػػػذىلػنً  مى ػكى
 

ػػػػػػإلً  ... تػػػػػػاً  ػيِّ نسػػػػػػننىةو فػػػػػػي الحى ِى ػي يمى  ري دٍ ػػػػػػػػػػدن الغى
 

                                           

المعػنرؼ  ط ل دار  ْْٖ/  ِرم بػردم راجع ل النجكـ الزاهرة في ممكؾ مصر كالدنهرة البف تغ (ُ)
 ـ . ُّٔٗ

 ـ . ُٖٗٗػػ ط ل دار الوكر  ُِٔ/ ُراجع ل أعينف العصر كأعكاف النصر لمصودم  (ِ)
 ط ل دار الكتب العممية . ْٓ/  ُراجع ل السحر الحبلؿ في الحكـ كاألمثنؿ ( ّ)
الحمػػػػك ػ ط ل                        ػػػػػػ تحديػػػػؽ /عبػػػػد الوتػػػػنح ِٔ/  ُ التمثيػػػػؿ كالمحنضػػػػرة لمثعػػػػنلبي راجػػػػع ل (ْ)

 ـ . ُُٔٗدار المعنرؼ
 . ٔ/  ُ المرقصنت كالمطربنت البف سعيد األندلسي راجع ل  (ٓ)



 

  

 

 
مىدىاًنيِّ   م ًفرىاًس الحى ًِ ندديَّػة ن " أرىاؾى عىًصيَّ الدٍَّمًع ألىًبًِ ببلغيَّػة ن                                              يمػػنفصػبلح حبيػب سم/  د"           دراسة ن

 

 

ِّّٗ 

ق يٍ ػيػػػػػػػػػػػػػكى رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى كره كى  ن ػػػػػػػػػػػػػػًزهػػن يىستىوً بى نفي الصِّ
 

في أىحي ... ًِ ػػػػػػػػػػػػػنننن كىمػػػػػػػػػػػػفىتىػػػػػػػػػػأرى  ري ػػػػػػػػػػػػفى الميدٍ ن أىًر
 

ػػػػػػػػػػميػيى عى ػأىنػػػػػػػػػتى كىهػػػػػػػػػ فٍ ػػػػػػػػػػػػي مى ػتيسنًئميًنػػػػػػػػػ  ةه ػمى
 

مػػػػػػػى حػػػػػػػػػكىهى  ...   ري ٍكػػػػػػػنًلًه ني ػػػػػػػػػؿ ًبوىتػػػػػػػىن ًمثمػػػػػػػي عى
 

ػػػػػػ اػػػػػػن ى لىدى  ن ىتٍ فىديمػػػػػػتي كىمػػػػػػن اى  ل كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػن الدى كى
 

ـٍ ػأىيَّػػػػػػػػػ نلىتٍ ػػػػػػػػػػػق! ًؾ ػي يمػػػػػػػػػقىتً  ...   رػػػػػػػػػػػٍ ـي كيثػػػػػػػػػػػفىدي  دي
 

 ي تً ػَّ عىنػػػػػػػػػى تػى ـ تػى ًت لػػػػػػػػك ًاػػػػػػػػئٍ ػى ن لػػػػػػػػػمتي لىدىػػػػػػػػػي دػػػػػػػػػف
 

لىػػػػػػـ تىسػػػػػػػأىلً  ... ٍبػػػػػػكى ٌنػػػػػػػي كىًعنػػػػػػػدىًؾ بػػػػػػػي خي   ري ػي عى
 

 ن  ػى ري بىعدىنػػػػػػػػػهٍ دَّ ػؾى الػػػػػػػػػػل ًبػػػػػػػػػرى أىزٍ  دٍ ػى لىدػػػػػػػػػ نلىتٍ ػفىدػػػػػػػػػ
 

عػػػػػػي فىدػػػػػ ... ِى ػمتي مى   ري هٍ ؿ أىنػػػػػًت ال الػػػػػدَّ ػًق بىػػػػػنذى الػػػػػؿَّ
 

مػػػػػػػػػػن ك ٍسػػػػػػػػػػػى اًف لػػػػػػػػػػزى ػٍ نفى ًلؤلىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  مىؾه ػكالًؾ مى
 

ِى ًإلػػػػػى الدىمػػػػػًب لىًكػػػػػفَّ الدىػػػػػكى  ...   ري ل ًجٍسػػػػػل ًلمًبػػػػػؿى
 

تىدػػػػػػػػػ  ةه ػػػػػػػػػػػجى دِّ ميدٍ ػزًؿ كىالًجػػػػػػػػػػفى الدىػػػػػػػػػػًمؾي بىيػػػػػػػػػػكى
 ج

ػػػػػػػ ... ػػػػػػػدى  نػًإذا مى ػػػػػػػن البىػػػػػػػيٍ اهى عى  ري بىدن الدىٍجػػػػػػػذَّ في عى
 

 ؽو ػػػػػػػػػػػػػناً م ًلعى دً ػبىٍعػػػػػػػػػػػ ػَّ ًعزػػػػػػػػػػػ ال تي أىفٍ ػٍ نػػػػػػػػػػػػى فىأىيد
 

 ري ػػػػػػػػػػػػتي ًبػػػػػػػػًه ًصوٍ ػٍ ًمدػػػػػػػػػن عى ػم ًمٌمػػػػػػػػكىأىفَّ يىػػػػػػػػدً  ...
 

ق ٍِ بٍ ػَّ مػػػػػػػػػػى كى ِى  ةن ػػػػػػػػػػػػيى راحى ػػػػػػػػػػػل لً رى م ال أىِى رً ػًمػػػػػػػػػتي أى
 ج

ِى ػنًنػػػػػػػػػفي أىنسى ًإذا البىػػػػػػػػيٍ  ...  ري ػحَّ ًبػػػػػػػػيى الدىٍجػػػػػػػػي أىؿى
 

كًمدػػػػػػػػػن  ػـً الػػػػػػػػػػٍكػػػػػػػػػػى حي تي ًإلػػػػػػػػػدٍ ػػػػػػػػػػػػفىعي  حي  زىمنًف كى
 

ًلػػػػػػيى العيػػػػػػذٍ زى تيٍجػػػػػػ بي اللىدػػػػػػن الػػػػػػذىنٍ  ...  ري ل ًبػػػػػػًه كى
 

 ةن  ػبيىػػػػػػػػػػػػػى ن ى ظػى ثػػػػػػػػػػػػكفى مىيٍ م دي ندً ػىػػػػػػػػػػػػػأىٌني أينػػػػػػػػػػػػػػكى 
 

ػػػػػػػػ ... مػػػػػػػػى اى مَّمىدػػػػػػػػن اليى مٍ ػى رىؼو ظىػػػػػػػػػعى  ري ػٍعػػػػػػػػذً ػن ى جى
 

وػػػػػػػػػػػ  ن ػدػػػػػػػػػػػػَّ أىنػى ك كػيػػػػػػػػػػػػنرٍ ػى َـّ تػي ننن ثػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػؿي حً ػَّ تىجى
 

ِى م نندً ػي تػػػػػػػػ ... ِى ػػػػػػػػزىاي ال ن الطى  ري ٍضػػػػػػػػحي ًبػػػػػػػػنلكاًد أىعجى
 

 هي ػػٌػػػػػػػػِـّ ًإنػػػػػػػػػػةى العى ػػىػػػػػػػػبنان ػػػػػػػػػػي ينًكرينً ػي فػػػػػػػػبل تػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػف أىنكىرٍ لً  ... ٍضػػػػػػػػالبىػػػػػػػػدٍ  هً ًتػػػػػػػػيىعػػػػػػػػًرؼي مى  ري كي كىالحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػى ي غػًنػػػػػػػػػػػػػَّ ي ًإنػريًنػػػػػػػػػػػػػنكً ػي كىال ت  رو ػري مينكى
 

لػػػػػػػػػ ... ـي كىاسػػػػػػػػػتينٍ ػَّ ًإذا زى ًِ ًت األىقػػػػػػػػػدا   ري صٍ ػَّ ؿى النػػػػػػػػػًز
 

نػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى ي ػٌ كىاً   ةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ػيػتػؿِّ كى ػكيػػػػػػػػػػػػػػػػػً اره لرَّ ػجى
 

دىةو أىفٍ ػػػػػػػػػعى ػمي    ... ًِ ػػػػػػػػػخً ػيي  ال كَّ  رصٍ ػَّ ن النػػػػػػػهىػػػػػػػؿَّ ًب
 

نػػػػػػػػػػػػػػػػ  ةو ػىػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى ػؿِّ مىخي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي ػٌزاؿه بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لىنى ػٌ كىاً 
 

ِى ن النػػػػػػػػػى دػػػػػػػػػالً زَّ ػي ره ًإلػػػػػػػػى نػثيػػػػػػػػػكى  ...  رزٍ ري الاَّػػػػػػػػػَّظى
 

 ًِ تٌػػػػػػػى تىرتىػػػػػػػكم الػػػػػػػًب ػػػػػػػأي حى  ن ػىػػػػػػػػػيضي كىالدىنى فىأىظمى
 

ِى كىأىٍسػػػػػػ ... تٌػػػػػػى يىٍاػػػػػػغى  ري ٍسػػػػػػئبي كىالنِّ بىعى الػػػػػػذِّ بي حى
 

ًِ ٍصػػػػػػػكىال أيِي  ًِ ػػػػػػػيَّ الخي ًب  نرىةو ػىػػػػػػػػػػػكؼى ًبغػميػػػػػػػحي الحى
 

ػػػػػيشى مػػػػػن ... ِى  لىػػػػػـٍ  كىال الجى  ري ذي نػػػػػػي بًمػػػػػيى التىأًتػػػػػًه ؽى
 

يػػػػػػػػػػػػػػن  ي مىنيعىػػػػػػػػػػػػػػةو ػًنػػػػػػػػػػػػػػوٍ تىخً  ريبَّ دارو لىػػػػػػػػػػػػػػـٍ  كى
 

مىيدػػػػػػػػن ًبػػػػػػػػنلرَّ طىمىٍعػػػػػػػػ ...  ري ػػػػػػػػػػن كىالوىجٍ ػل أىنػػػػػػػػدى تي عى
 

ػػػػػػػػػػػي  رىدىدٍ كى  يػػػػػػػػػػػحى تٌ ػتي الخى   هي ػػػػػػػػػػػػػػػى مىمىكتي ػػػػػػػػػػػػػؿى حى
 

رىدَّتػن هىزيمػػػػػػػػػػػ ... ػػػػػػػػػػػنً ػٍػػػػػػػػػػػػن كى  ري مٍ ػي البىراًقػػػػػػػػػػػعي كىالخي
 

سػػػػػػػػػػػػنًحبىًة األىذيػػػػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػػػػػػػيتيدم لىدً كً ػػػػػػػػػػػػػػػػنًؿ نىحٍ ػكى
 

ِى فىمىػػػػػػػـ يىمٍ  ... ػػػػػػػهىػػػػػػػؽى  ري ػػػػػػػػػنً  كىال كىعٍ ػدػػػػػػػػِّ ي المنفً ن جى
 

ػػػػػػػػػتي لىدػػػػػػػػكىهىٍبػػػػػػػػ ػػػػػػػػيشي كيمَّ ػػػػػػػػػػن حن مى  هي ػػػػػػػػػػػنزىاي الجى
 

ريٍحػػػػػػػػ ... ػػػػػػػػؼٍ كى لىػػػػػػػػـ ييكاى  ري نًتدن ًسػػػػػػػػتٍ ػػػػػػػػػػألىبي تي كى
 

 ًِ ٍِ  ى ػػػػػػػػػػػػػػػػًه الًغنى ػاًبػػػػػػػػػػػػػكى ي ًبأىثٍ ػًػػػػػػػػػػػػػػينكىال راحى ييطٍغ
 

ػػػػػػيًنػػػػػػنتى يىثنً كىال بىػػػػػػ ... ػػػػػػػي عى ِى ػًف الكى ـً الؼى  ري ػٍػػػػػػػقرى
 

ػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػن حى تً ػكى في ػًغػػػػػػػػػي ًبنلمػػػػػػػػػنًؿ أىبٍ نجى  كرىاي ػػػػػػػػػػػػي كي
 

ـٍ  ... فػػػػػػػى ي فػػػػػػًعرًضػػػػػػ أىًفػػػػػػرٍ  ًإذا لىػػػػػػ فىػػػػػػرى الكى  ري ػٍ بل كى
 

ػػػػػػًسػػػػػػرٍ أي  مى ػػػػػػحٍ  نتي كى  ى الػػػػػػكىغى  للىػػػػػػدى  ؿو ي ًبعيػػػػػػزٍ بً صى
 

ًسػػػػػػػػػػػ ... ٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ميدٍ كىال فىرى  ري ػػػػػػػػػػػػػمٍ ػى هي غػي ره كىال رى
 

لىًكػػػػػػػػػفٍ  ػػػػػػػػػ كى مػػػػػػػػػى اٍمػػػػػػػػػػى َـّ الدىضػػػػػػػػػػًإذا حي  ًرئو  ػن ي عى
 

 ري ػػػػػػػػػػػػػحػًه كىال بى ػديػػػػػػػػػػػيى  ر  ػػػػػػػػػػػػهي بى ػفىمىػػػػػػػػػػيسى لىػػػػػػػػػػ ...
 

ػػػػػػػػػػػيٍ  قػػػػػػػػػػػنؿى أيصى    لدى رَّ ػػػػػػػػػػػػػػػي الًوػػػػػػػػػػػراري أىًك النبً حى كى
 ج

ًِ رى ػن أىٍمػػػػػػػػػمتي هيمػػػػػػػػػي دػػػػػػػػػى ف ... ػػػػػػػػأىحٍ  اًف ػػػػػػػػػبلهيمى  رً ػن مي
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لىًكنَّنػػػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػػػػػػػيبينً عً يى  ن الػىػػػػػػػػػػػػػي ًلمػػػػػػػػػػػػػػضً ي أىمٍ ػكى
 

سػػػػػػػبيؾى ًمػػػػػػػفٍ  ... حى يري أىٍمػػػػػػػ كى يًف خى ػػػػػػػرى  ري ن األىٍسػػػػػػػهيمى
 ج

ػػػػػػػػكفى ًلػػػػػػػػيىدكليػػػػػػػػ  ل دى رَّ ػػػػػػػػػػةى ًبنلػي ًبعػػػػػػػػتى السىبلمى
 

ػػػػػػػي فىدػػػػػػ ... ِى نػػػػػػػى  نػػػػػػػػن كىالمىػػػػػػًه مػمتي أىمى ػػػػػػنً نؿى  ري سٍ ػي خي
 ج

ػػػػػػػػػكتي سيىتىجػػػػػػػػػنفى  كىهىػػػػػػػػػؿٍ  نِّػػػػػػػػػيى المى ػػػػػػػػػػػػى عى     ةن ػنعى
 ج

ػػػػػػػ ... نِّػػػػػػػيى األىٍسػػػػػػػتىجػػػػػػػنفى  نًإذا مى  رً ػػػػػػػػػري كىالضً ى عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػهي  ػػػػػػكتي فىػػػػػػنختىر مى ػػػػػػبل لىػػػػػػؾى ًذكػػػػػػرياي  نكى المى  عى
 

ػػػػػػػػًت اإًلنسػػػػػػػػنفي م ... ًييى الػػػػػػػػًذكٍ ػػػػػػػػػػػفىمىػػػػػػػػـ يىمي  ري نحى
 

يػػػػػػػػػرى فػػػػػػػػػي دىف  ةو ػػَّػػػػػػػػػذىلػل ًبمى دى ًع الػػػػػػػػػرَّ ػػػػػػػػػػػػػػكىال خى
 

ػػػػػػػػػكى  ... ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن رىدَّهى مى ٍمػػػػػػػػػن يىكمى ػػػػػػػػػك ىًتًه عى  كري ػنن ًبسى
 

ٌنػػػػػػػػػػػػػكفى أىفٍ  نػػػػػػػػػػػػػػػيػكا ثً ػػػػػػػػػػػػػػػمػخى  يىمي  ن ػػػػػػػػػػػػػػػمى ػَّ نبي كىاً 
 

مػػػػػػػػػ ... ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ًدمػنبه ًمػػػػػػػػػػيَّ ًثيػػػػػػػػػػى عى ـي حي  ري ػنًئًد
 

قػػػػػػػػػػ ـي سىيػكى  ميهي دىؽَّ نىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـي انػؼو فيًدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًئ
 

طػػػػػػػػ ... ـي حي ػػػػػػػػ ـى ػٌ كىأىعدػػػػػػػػنبي ريمػػػػػػػػحو فػػػػػػػػيًد  ري دٍ ػالصَّ
 

ػػػػػػػػػػػػيىذكيرينً    ـٍ ػًدهيػػػػػػػػػػػػػػػػً دَّ جػػػػػػػػػػػػػػي ًإذا جى كمً ي قىػػػػػػػػػػػػسى
 

ِى  ... فػػػػػػػي المىيمىػػػػػػػًة الظَّ  ردٍ ػػػػػػػػػدي البى ػى دػػػػػػػػى مػػػػػػػنً  ييوتلٍ كى
 

ِى ًعٍاػػػػػػػ فىػػػػػػػًإفٍ    هي ػػػػػػػػػى عفي الَّػػػػػػػذم يىعًرفكنتي فىػػػػػػػنلطَّ
 

ًتمػػػػػػػؾى الدىنػػػػػػػن ... ػػػػػػػكىالبػػػػػػػيضي  كى  ري دٍ الًاػػػػػػػ مَّري كالضي
 

ف مً   ته ػػِّػػػػػػػػػػػػيػدَّ مى ػػػػػػػػػػػػػػػي نفي البػًت فىنإًلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاً 
 

فٍ  ... ػػػػػػػػػػحى العيمٍ طن كىاً  ـي كىانوىسى  رػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػًت األىٌيػػػػػػػػػػن
 

لىػػػػػػ ٍيػػػػػػكى ػػػػػػدَّ غى ػػػػػػرً ك سى ػػػػػػدىدٍ  نم مى     كا ًبػػػػػػهً تي اكتىوىػػػػػػسى
 ج

مػػػػػن كػػػػػنفى يىغٍ  ...   ري وٍ ري لىػػػػػك نىوىػػػػػؽى الًصػػػػػٍبػػػػػك التِّ ميػػػػػكى
 

نىحٍ  ًسػػػػػػػػػػػػػػى نسه ال تػػػػػػػػػػػػػػفي أينػػػػػػػػػػػػػػكى  دىننػنػػػػػػػػػػػػػعً طى ى ػكى
 

ػػػػػػػػػ ...  ري يفى أىًك الدىٍبػػػػػػػػػدري دكفى العػػػػػػػػػنلىمً لىنػػػػػػػػػن الصَّ
 

عىػػػػػػػػػكفي عى ػديػػػػػػػػػتى   كسيػػػػػػػػػنني نيوي نلً مىينػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػي المى
 

ػػػػػفٍ  ... مى ٍسػػػػػ كى طىػػػػػبى الحى ٍدػػػػػن ى لىػػػػػـ ييغًمدىػػػػػنى خى  ري ن المى
 

ِى ن كىأىٍعػػػػػػػيى نٍ دً ػي الػػػػػػػًز بىًنػػػػػػػػػػػػػػػػأىعى   ل ذىكم العيػػػػػػػبل ؿى
 

ػػػػػػ ... ٍِ ػػػػػػف فىػػػػػػكؽى التيػػػػػػراًب كىال فىخى ـي مى ري ػكىأىكػػػػػػرى
(ُ) 

 

 
*  *  *  *  *  * 

                                           
ط ل  ُُٔل  ُٕٓكراجعدن في ل ديكاف أبي فراس بركاية أبي عبداهلل الحسيف بف خنلكيه صػ  (ُ)

دار  ػ ناػر ل ُِل  ٗبيػركت ، كفػي ل اػرح ديػكاف أبػي فػراس الحمػداني   صػػ  –دار صػندر 
 . مكتبة الحينة ػ بيركت
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 املطلع ّإباء الشاعــش
 ـتهّلْعتَ املكتْ  

ًصػػػػػػػػػػيَّ الدَّ اأىرى    ري ػػػػػػػػػػػػػبٍ يمىتيؾى الصَّ ًع ًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ؾى عى
 

ػػػػػػػػ ... مىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نىدٍ كى ػدىػػػػػػػػن ًلمٍ أىمى  ري ػػػػػػػػػػؾى كىال أىمٍ ػيه عى
 

 ةه ػػػػػػػػػػػػػكعى ػى ًدمى لػػٍػػػػػػػػػػنػتنؽه كىعً ى أىنػػػػػػػػػػن ميٍاػػػػػػػػػػبىمىػػػػػػػػػػ
 

لىكً  ...  رً ػػػػػػػػػػػػذاعي لىػػػػػػػػػهي سً ػي يػػػػػػػػػ مي الػػػػػػػػػػػفَّ ًمثػػػػػػػػػػػكى
 

ػػػػػػػػطٍ انً كى ًإذا المىيػػػػػػػػؿي أىٍضػػػػػػػػ  ل دى الدىػػػػػػػػكى ػتي يىػػػػػػػػي بىسى
 

بلًئًدػػػػػػػػ فٍ ػنن ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى تي دىمٍ أىذلىٍمػػػػػػػػكى  ...  ري ه الًكٍبػػػػػػػػػخى
 

 ي ػػػػػػػػػػػكاًنحً ػجى  فى نري بىػػػػػػػػػيٍ ػي ي النَّػػػػػػػػػندي تيًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىك
 

 ري ػػػػػػػػػػػػنبىةي كىالًوكٍ ػبىػػػػػػػػػػن الصَّ ػػػػػػػػػػػػدى يى أىذكىتٍ ػًإذا ًهػػػػػػػػػػ ...
 

* * * * * * 
في هذا الدصيدة عمى أف يككف مطمعدن اديد التػأثير كالموػت  سحرص أبك فرا

جػػرد مػػف نوسػػه إنسػػنننن آخػػر ، كأخػػذ يخنطبػػه حيػػث ريػػد ، ، فبنػػنا عمػػى أسػػمكب التج
 مخنطبة الغير ، كيسأله متعجبنن مف عدـ استجنبته لمدكل ل     

ًصػػػػػػػػػػيَّ الدَّ أىرى    ري ػػػػػػػػػػػػػبٍ يمىتيؾى الصَّ ًع ًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ اؾى عى
 

ػػػػػػػػ ... مىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نىدٍ كى ػدىػػػػػػػػن ًلمٍ أىمى  ري ػػػػػػػػػػؾى كىال أىمٍ ػيه عى
 

لمخنطبػػه  ليػػكحي بتجػػدد رؤيتػػهكقػػد بػػدأ المطمػػع بصػػيغة المضػػنرعة ل " أراؾ " 
 ، كهك عمى حنلة عصينف الدمكع .المكهـك 
كأيػنن مػن كػنف   ،كهك التونت عند السػكنكي  –كمن أارت  –كالخطنب هنن تجريد  

ػػنن ، كمذاقػامتميػزن ا أثػرن   فػإف لػه فػي مثػؿ هػذا السػينقنت، نكع األسػمكب  ، حيػث  نخنصن
زاندـ كآالمدػـ ، ككػأندـ ينوثػكف مػف يمجأ إليه الاعرا  حينمن يريدكف التخوؼ مف أح

مطػنلع  ثػر فػيخبلله تمؾ األحزاف كا الـ إلى ا خػريف لياػنرككهـ فيدػن ، كمػف هنػن ك
مظنػة  ػ أبػك مكسػى ػ كمػن يدػكؿ أسػتنذم كاػيخي د / محمػد محمػد؛ ألندػن الدصػنئد 

التأنؽ ، كالمراجعة ، كالتصوية ، كالصدؿ ، حتى يخمص المطمع   كيككف قػندرنا عمػى 
عػدادا ، كتديئتػه ل منلتػه ، كا  ،  نقػديمن  ناػعرين  نمػذهبن هػذا  صػنرك ،  (ُ)وت السػنمع ، كا 

                                           

مكتبة كهبػػة بنلدػنهرة ل ناػر  ُّّبلغي د / محمد محمد أبك مكسى صػػ ػنز البػراجع ل اإلعج (ُ)
 . ـ ُْٖٗهػػ  ػػ  َُْٓػػ ط / أكلى 
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ِِّْ 

، كجرل نظمه عمى ألسنتدـ في  مطنلع قصنئدهـ منػذ  تكارثه الاعرا  جيبلن بعد جيؿ و
بىدىةى ، كهك انعر جنهمي قديـ ل  الجنهمية حتى اليـك  ، يدكؿ عمدمة بف عى

ن ًبؾى قىٍمبه ًفي             نفى طىحى كبي   بيعىٍيدى الاَّبىنًب عىٍصرى حى مىًايب الًحسىنفً طىري
(ُ) 

 كيدكؿ انعر النيؿ حنفظ إبراهيـ ل 
ٍبتى ًمفى األٍسوىنر           بىبً  مىنذا أىصى ٍخًد كالخى ؾى العيٍمرى بىٍيفى الكى ٌِ ًِ ًب   كطىيِّ  كالنَّصى
تٍطمبي ال هى              (ِ)ل لؾى ًمف منؿو كال نىاىػبً ٍكنػنن كال كىثىبىنن    كال نىرى ػنىرىاؾ ى

 كربمػػػػن أجػػػػرل الاػػػػنعر مػػػػػندـ التجريػػػػد عمػػػػى صػػػػػيغة التثنيػػػػة ، كمػػػػن فعػػػػػؿ 
 في مطمع معمدته ل امرؤ الديس

ٍنًزًؿ  ًبيبو كمى قوىن نىٍبًؾ ًمف ًذكرىل حى ٍكمىؿً         ًِ كًؿ فىحى  (ّ)ًبًسٍدًط الِّمكىل بىٍيفى الدَّخي
عمػػى هػػذا  إال كأنػػت كالمعنػػى ل ال أراؾكالرؤيػػة فػػي بيػػت أبػػي فػػراس بصػػرية ،      

كيجػػكز أف تكػػكف ، الحنلػػة مػػف التجمػػد كالصػػبر ، كضػػبط الػػنوس ، كعصػػينف الػػدمع 
 . بمعنى العمـ ، فيككف المعنى ل أعممؾ هكذا دائمػنن

" دلػػت  عمػػى كصػػوه بكثػػرة الك" عصػػًى " صػػيغة مبنلغػػة     سػػـ الونعػػؿ ل " عػػنص و
، كسػػيطرته عمػػى انوعنالتػػه ، كضػػبطه  عصػػيننه لدمكعػػه ، كاػػدة تحكمػػه فػػي نوسػػه

لعكاطوػػه ، كالتعبيػػر بدػػن مضػػنفة إلػػى موعكلدػػن أكجػػز كأبمػػغ مػػف قكلػػه ل أراؾ عنصػػينن 
 الدمعى .

                                           

 تحديؽ / لطوي الصدنؿ ، كدرية الخطيب ط ّّالبيت في ديكانه باػرح األعمـ الانتمرم صػػ  (ُ)
 ـ .   ُٗٔٗهػػ ػػ  ُّٖٗل دار الكتنب العربي ػػ حمب ػػ ط / أكلى 

ضػػبط / أحمػػد أمػػيف كآخػػػػػريف ػػػػ ط ل الديئػػة المصػػرية العنمػػة  َّْالبيتػػنف فػػي ديكانػػه صػػػػ  (ِ)
 ـ . ُٕٖٗلمكتنب ػ ط / ثنلثة 

ط / رابعػة  ػ تحديؽ د / محمد أبك الوضؿ إبراهيـ ػ ط ل دار المعػنرؼ ػ ٖالبيت في ديكانه صػػ  (ّ)
 . 
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" أسمكب تخييمي رائػع ، أدل دكران مدمػنن فػي تصػكير الػتحكـ ،  عً مٍ " عصًي الدَّ ك
عنرة كضػػبط الػػنوس ، كعػػدـ االسػػتجنبة لمػػؤثرات الحػػب كالدػػكل ، متخػػذان مػػف االسػػت

المكنية طريدنن له ، حيث ابه الدمع بإنسنف ييعصى كييمننع ، ثـ حذؼ الماػبه بػه ، 
باػػئ مػػف لكازمػػه كهػػك " العصػػينف " ، ثػػـ أسػػندا لمماػػبه ، عمػػى طريدػػة  هكرمػػز لػػ

 االستعنرة المكنية التخييمية التي تظدر مكنبدة الانعر في صكرة محسكسة .                               
ػػ ؾى تي مى يك " ًاػػ ػػرِّ  ري بٍ الصَّ ؼى طرفنهػػن " جممػػة اسػػمية تويػػد الثبػػكت كالػػدكاـ ، كقػػد عي

ميػػػؽه كال طبػػػعه إال  بطريدػػػي اإلضػػػنفة ك " اؿ " إلفػػػندة الدصػػػر، كالمعنػػػى ل لػػػيس لػػػؾ خي
الصبر، كالدصػر هنػن مػف قبيػؿ قصػر المكصػكؼ عمػى الصػوة ، قصػرنا حديديػػنن مبنيػػنن 

جميع الصػونت عػدا الصػبر ، ك لممخنطػب  عمى المبنلغة ؛ ألف النوي فيه عنـ يامؿ
مف الصونت كالطبنع من ياترؾ فيه مع غيرا مف بني جنسه ، غير أف المراد اإلانرة 
إلى أف صوة الصبر عندا قد طغت عمى غيرهن مف الصونت ، فصػنرت هػذا الصػونت 

 بنلنسبة لدن كنلعدـ .
مىيػػؾى كى كاالسػػتودنـ فػػي الاػػطر الثػػنني ل  قصػػد بػػه ؟  ال أىمػػري أىمػػن ًلمدىػػكل نىدػػيه عى

صنحبه عدـ تػأثير الحػب كالدػكل عمػى  ػػ متعجبنن ػػ عمى نكرالتعجب ، فدك ياإلنكنر ك 
 . النديك  األلبنب كبرينئه كعزة نوسه ، مع أف هذا ائ ال يستطيعه أكلك

ِى       ـى ا "مركبة مف همزة االستودنـ ، ك" من " الننفية ، كالمعنى ل أليس لمدكل ك " أ
 أمر ؟ .ندي عميؾ كال 

لبلهتمػنـ كالعننيػة  "عميػؾ "  عمػى متعمدػه ل" ل كى لمدىػ" كقدـ الجنر كالمجػركر ل 
كفػي هػذا  ،بنلدكل ؛ ألنه محكر الحديث الذم يػدكر عميػه هػذا الجػز  مػف الدصػيدة 

الاػػطر اسػػتعنرة مكنيػػة ، حيػػث اػػبه " الدػػكل " بػػػإنسنف يػػأمر كيندػػى ، ثػػـ حػػذؼ 
 ه ، كهك الندي كاألمر ، ثـ أسندا لممابه . المابه به ، كرمز له ببلـز مف لكازم

يػأمر  نفصػكرة إنسػ كاألسمكب يخمع عمى الدكل صػونت األحيػن  ، كيظدػرا فػي      
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أبػػػن فػػػراس بػػػنلطيش كالخوػػػة ، كيندػػػنا عػػػف الصػػػبر كالتجمػػػد ، كيظدػػػر أبػػػن فػػػراس             
بدػػن  لدرجػػة تجعمػػه ال يبػػكح عكاطوػػه يػالمػػتحكـ فػػ ، فػػي صػػكرة العنصػػي ، الممتنػػع
 ال يندطع . الذم  لمننس أمنـ أمر كندي الدكل

عميػػؾ أدنػػى  ألػػيس لمدػػكل كالتنكيػػر فػػي " ندػػي ك أمػػر " لمتحديػػر ، كالمعنػػى ل      
 تأثير بأمر أك ندي ؟ .

كلعمؾ الحظت من بيندمن مف طبنؽ زاد المعنى تأكيدان ككضػكحنن ، كأسػدـ باػكؿ 
 كبير في تاكيؿ الصكرة المجنزية السنبدة . 

بػػبل إيدػػنـ ، أك  لوصػػؿ بػػيف اػػطرم البيػػت لمػػن بيندمػػن مػػف كمػػنؿ االندطػػنع كا
، فنألكؿ خبرم لوظػنن  (ُ) –رحمه اهلل  –نية كمن يسميه عبد الدنهر ػاالنوصنؿ إلى الغ

، كالثنني إنانئي لوظنن  كمعنػىن ، كهػذا النػكع مػف الوصػؿ يحػدث حركػة ذهنيػة  كمعنى ن
دػػن لتبػػيف سػػر الوصػػؿ بيندمػػن ، كهػػي إلػػى كػػؿ مػػف الجممتػػيف زائػػدة عػػف أصػػؿ مودكم

النناػػئة عػػف االلتوػػنت ، كمثػػؿ هػػذا الحركػػة جػػديرة بتدريػػر المعنػػى  اػػبيدة بنلحركػػة
  ( .ِ)كالتنبيه إليه 

يسػتميؿ ا ذاف ، ، منحػه جرسػنن مكسػيدينن رائعػنن   (ّ) كبنن  البيت عمى التصػريع
عرا  في مطػنلع الا رص عميه كثير مفػكيريح النوكس ، كهذا نكع مف المكسيدى يح

 . قصنئدهـ  لجذب انتبنا السنمعيف

                                           

محمػكد  الاػيخ / ػػػ تحديػؽ ِّْراجع ل دالئؿ اإلعجنز لماػيخ / عبػد الدػنهر الجرجػنني صػػػ   (ُ)
 . ـ ُِٗٗهػػ ػػ  ُُّْمحمد انكر ػػ طبعة ل المدني بجدة ػ ط / ثنلثة 

ػػػ  ُّر د / إبػراهيـ عمػي حسػف داككد صػػػ ػػػى الظنهػػػى خػبلؼ مدتضػراج الكبلـ عمػراجع ل إخ (ِ)
 . ـ ُٔٗٗهػػ ػػ  ُُْٕة التركي بطنطن ػػ ط / أكلى مطبع

/ محمػػد دتحديػػؽ  ُُُ/  ْالتصػػريع ل هػػك جعػػؿ العػػركض مدوػػنة تدويػػة الضػػرب ل اإليضػػنح  (ّ)
 ـ . ُّٗٗ-هػػ  ُُْْعبد المنعـ خونجي ػ ط ل دار الجيؿ ػ بيركت ػ ط / ثنلثة 
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ِّْٓ 

مػػػف أجمػػػه ،                  كال يخوػػػى أف هػػػذا المطمػػػع مننسػػػب لغػػػرض الدصػػػيدة الػػػذم قيػػػؿ     
بددرتػػه عمػػى ضػػبط  –مػػف طػػرؼ خوػػي  –كهػػك الوخػػر ، حيػػث يوخػػر فيػػه أبػػك فػػراس 

التجمػػد ، اػػدة الصػػبر ك  ِن  الػػنوس كعصػػينف الدػػكل ، ككأنػػه أراد أف يثبػػت لنوسػػه أكال
، تمديػدان لكصػؼ نوسػه  تننؿ مف عزائـ الرجػنؿ  كمخنلوة الغير في عنطوة الحب التي

فيمن بعد بأكصنؼ اإلقداـ كالاجنعة كالثبنت في الحركب ؛ كلذلؾ نستطيع الدكؿ بأف 
 يه .معنني الدصيدة كمدن مبنية عمهذا المطمع يمكح   مف بعيد بنلمطمكب ، بؿ إف 

فػػراس لنوسػػه ، كهػػك يجيػػب عػػف السػػؤاؿ السػػنبؽ ؛  كبعػػد المطمػػع يمتوػػت أبػػك
ليعترؼ أنه محب هنئـ ، أذاب الدكل دكاخمػه ، كأحػرؽ جكانحػه ، كلكنػه يخوػي ذلػؾ 

 بنلصمت كعدـ الاككل ل
لىًكفَّ ًمثمي ال   ةه    ػتنؽه كىًعنًدمى لكعى ى أىنن مياٍ مى بى   رً ػهي سً ػييذاعي لى  كى

ثبػػنت ضػػدا ، سػػكا   ى " حػػرؼ جػػكاب مخػػتص بػػنلنويػى مػػك" بى        ، كيويػػد إبطنلػػه كا 
 كبػػػيف " نعػػػـ " كمػػػن قػػػنلكا ل   ، كالوػػػرؽ بيندػػػن أكػػػنف النوػػػي مدركنػػػػنن بنالسػػػتودنـ أـ ال

ٍحػدو ، كدكلػه تعػنلى ل  " بمى " ال تككف إال جكابنن لمن كػنف فيػه حػرؼ ـٍ  جى بِّكي أىلىٍسػتي ًبػرى
ـٍ  أىلىـٍ  عز كجؿ ل ، كقكله  (ُ) قىنليكا بىمىى اىًدٍدنىن  ـٍ ريسيؿه ًمٍنكي ، ثـ قنؿ في  (ِ) يىٍأًتكي

 الجكاب ل
ٍحػػدو كدكلػػه تعػػنلى لػنـ بػػػكف لبلستودػػػـ " تكػػػػػػ(  ، ك " نعى  ػػػػكا بىمى ػقىنليػػ ) فىدىػػٍؿ  ( بل جى

دًّن ـٍ حى ًبكي ٍدتيـٍ مىن كىعىدى رى جى ـٍ  كى ، ككذلؾ جكاب الخبر إذا قنؿ ل قد فعمت ذلؾ  (ّ) قىنليكا نىعى
نمػػن امتنعػػكا أف يدكلػػكا فػػي جػػكاب ـ لعمػػرم قػػد فعمتػػه ، كقػػنؿ الوػػرَّ ، قمػػت ل نعػػ ا  ل كا 

الجحكد ل " نعـ " ؛ ألنه إذا قنؿ الرجؿ ل منلؾ عمىَّ ائه؟فمك قنؿ ا خر ل نعـ ، كػنف 

                                           

 .ُِٕل  األعراؼ  (ُ)
 . ُٕل  الزمر  (ِ)
 . ْْل  األعراؼ (ُ)
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ِّْٔ 

ذا قػنؿ ل بمػى ، فإنمػن هػك رد لكػبلـ  صدَّقه ، كأنه قنؿ ل نعـ ليس لػي عميػؾ اػئ ، كا 
 . (ُ)ك" نعـ "  ذلؾ اختمؼ " بمى "صنحبه ، أم ل بمى لي عميؾ ائ ؛ فم

عميػػؾ " إلػػى  –اػػيمتؾ  –ك االنتدػػنؿ مػػف الخطػػنب  فػػي البيػػت األكؿ ل " أراؾ 
، لك تأممننا لكجدنن له أثرنا  " التونت تنؽه كىًعنًدمى لكعىةه مياٍ ن التكمـ في هذا البيت ل " أنى 

ا التمرد كالعصػينف   ببلغينن رائعػنن ، ككأف أبن فراس ينكر عمى نوسه في البيت األكؿ هذ
لمدكل ؛ لذلؾ نراا قد جرد مندن إنسنننن آخر ، كأخذ يخنطبه مخنطبػة الغيػر ، حتػى ال 
يسند لنوسه جمكد العػيف كالدمػب ، ثػـ لمػن أراد أف يدػر بمػن فػي داخمػه  كيعتػرؼ بمػن 

، كأنػه مخػنلؼ ، كعاػدنن ، ك يخبر بأف هذا البنطف يػذكب هػكلن  ي بنطنه ،ػف ِن كلكعػةن
كتركدػن تتحػدث عمػن يضػطـر فيدػن مػف ،  التوػت إلػى نوسػهالمتجمد ، لصنبر لظنهرا ا

؛ ألف هػػذا  مكظكمػػة ن لديػػب العاػػؽ كلكعػػة الدػػكل ، مػػع االحتوػػنظ بنألسػػرار مطكيػػة ن
أنػػه مػػف  –بعػػد ذلػػؾ  –كيبدػػى لبللتوػػنت ، االعتػػراؼ ال يتعػػدل ككنػػه حديثػػػنن لمػػنوس 

يدنظػػنن  ن االفتنػػنف فػػي الكػػبلـ كالتصػػرؼ فيػػه ، كأنػػه أحسػػف تطريػػة لناػػنط السػػنمع ، كا 
 . (ِ)لئلصغن  إليه مف إجرا  الكبلـ عمى أسمكب كاحد 

 كالمتأمػػؿ فػػي الصػػينغة يجػػد أنػػه كػػنف بإمكػػنف أبػػي فػػراس أف يحػػذؼ المسػػند 
" ، فيدػكؿ ل بمػى ماػتنؽ ، كلكنػه حػرص بىمى أىنػن مياػتنؽه  " أنن " في قكله ل "ل إليه 

كمػػن أنػػه قػػدـ المسػػند  ،كلكعتػػه ، كهػػكاا عمػى ذكػػرا زيػػندة فػػي تدريػػر إثبػػنت عاػػده ، 
" لبلهتمنـ كالعننية بضمير التكمـ ، كهذا  ةه عى كٍ لى  مى دً نٍ " كعً  عمى المسند إليه في قكله ل

 مننسب لمدنـ الحديث عف النوس كاالعتراؼ بأسرارهن .     

                                           

تحديؽ / محمد محيي الػديف عبػد الحميػد ػ ناػػػر ل  ُُّ/ ُراجع ل مغني المبيب البف هانـ  (ِ)
الوػركؽ المغكيػة ألبػي هػبلؿ العسػكرم ، ك ـ  ُُٗٗهػػػ ػ  ُُُْالمكتبة العصػرية ػػػ بيػركت ػػػ 

 ػ تحديؽ / عمند زكي البنركل ػػ نار المكتبة التكفيدية ػػ الدنهرة . ٓٔصػػ
 .ارح كضبط / يكسؼ الحمندم ػػ نار ل مكتبة مصر  ُٗ/ُكانؼ الراجع ل  (ّ)
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ِّْٕ 

ة ل كى      ِى ػػكالمىػػٍكعى ،  (ُ)الدمػػب مػػف المػػرض كالحػػب ، كقيػػؿ حرقػػة الحػػزف كالدػػكل  عي جى
ي   بدػػػن منكػػػرة لمتوخػػػيـ كالتعظػػػيـ ، كعطودػػػنعمى " ماػػػتنؽ " مػػػف بػػػنب عطػػػؼ كجػػػ

 المرادؼ عمى مرادفه لتككيد المعنى كبينف أثر الاكؽ عمى نوسه كقمبه . 
لىًكػػفَّ ًمثمػػي الكفػػي الاػػطر الثػػنني ل "  أبػػك فػػراس إلػػى  " ينتدػػؿ ييػػذاعي لىػػهي ًسػػرً  كى

مػف أنػه مثػؿ كػؿ العاػنؽ فػي  أسمكب خبرم آخر ؛ ليستدرؾ من يمكف أف يظنػه ظػنف  
، كمعننا ل مف كنف مثمي في الكتمػنف ال يطمػع النػنس النوس بأسرار  التحدثالاككل ك 

له عمى سر ، ك هذا بمثنبة التأكيد لتمؾ الحنلة التي يظدر عميدن مف التجمد كالصبر 
 . 

  ثػؿ ل النظيػر ، كقكلػه ل " مثمػي " كننيػة عػف   كالكاك الستئننؼ كػبلـ جديػد ، كالمً 
نوسه ، تدكؿ مثمي ال يوعػؿ كػذا ، كأنػت تعنػي بنلمثػؿ نوسػؾ ، كتدػكؿ ل مثمػؾ يدػكؿ 
الحػػؽ ، كال تدصػػد بنلمثػػؿ سػػكل مخنطبػػؾ ، كهػػذا كمػػه مػػف بػػنب الكننيػػة ، يدػػكؿ عبػػد 

ػ رحمػػه اهلل ػ بعػػد أف سػػنؽ عػػدة أمثمػػة لتدػػديـ " مثػػؿ " عمػػى الوعػػؿ تدديمػػػنن  رالدػػنه
ابه ذلؾ ممن ال ييدصد فيه بػػ " مثؿ " إلى إنسػنف الغرض ل " كمن أ كنلبلـز إلفندة هذا

سكل الذم أضيؼ إليه ، كلكندـ يعنػكف أف كػؿ مػف كػنف مثمػه فػي الحػنؿ كالصػوة ، 
فأبك فػراس ،  (ِ)ال يوعؿ "  كنف مف مدتضى العرؼ كالعندة أف يوعؿ من ذكر ، أك أف 

 ال يدصد بنلمثؿ  في هذا الجممة سكل نوسه .
فػي عمػـك " عمى صيغة المجدكؿ في سينؽ النوي أدخػؿ  كبنن  الوعؿ ل " ييذاع

، كهػػذا أبمػػغ فػػي التعبيػػر عػػف كتمػػنف األسػػرار  كػػؿ فنعػػؿ يمكػػف أف يػػذيع سػػراالنوػػي ل
كالحونظ عميدن بيف الضمكع كالجكانح ، كأكثر مننسبة لممعنني التي ذكرهن قبمه ، فدك 

لتجمػػد ، محػػب عناػػؽ كغيػػرا مػػف الاػػبنب كالوتيػػة ، سػػكل أنػػه يختمػػؼ عػػندـ فػػي ا
                                           

 . لسنف العرب ل لكع (ُ)
 . ُّٗدالئؿ اإلعجنز صػػ  (ِ)
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ِّْٖ 

ككتمػػنف السػػر ، ظػػنهران كبنطنػػنن ، فضػػبلن عمػػن فػػي هػػذا الػػدمع ، كالصػػبر ، كعصػػينف 
 الصينغة مف اإليجنز الذم تحدؽ بنالستغنن  عف المسند إليه .

" فػي تاػكيؿ هػذا المعنػى كتحديػػدا  كقػد أسػدـ التنكيػر المويػد لمتحديػر فػػي " سػرٌ 
أف يككف مػف خصكصػينت الػنوس تحديدان دقيدنن ، فدك ال يظدر لمننس أدنى من يمكف 

بؿ ال يظدر لدـ مف دقنئؽ أسرارا من يمكف أف يراا غيرا ليس بسر ؛ لذا فبل يكجد له 
، كهذاف البيتنف ػػ كمن يدػكؿ د / زكػي مبػنرؾ ػػػ غنيػة فػي كصػؼ     أقػدار ذاع سر يي 

نمن يعنب عميه أف يٌصػيِّرى أحبنبىػه مي  ضػغة الرجنؿ ؛ ألف الرجؿ ال ييعنب عميه الحب ، كا 
 . (ُ)األفكاا 

 كفي البيت الثنلث ل 
بلًئًده الًكبٍ  نن ًمفٍ عى تي دىمٍ كىأىذلىمٍ        ل تي يىدى الدىكى طٍ ي بىسى انً كى ؿي أىضٍ ميًإذا ال  ري ػػخى

أسػتنرا الميؿ ب يموهن ػحينم فراس في كصؼ حنله كدندنته بدذا الحب يبدأ أبك
نر الاػكؽ بعيػدان عػف أعػيف ػيسبح فػي بحػفيترؾ فكرا ،  كيضعؼ قدرته عمى الكتمنف

ؿ ػراا يسترسػػالحينة كمن يتصؿ بدن مف حركب كغزكات ، فن نؿ بتدابيرػالننس كاالناغ
دا ػه يعنهػػه أك كأنػػرارا إال لػػكح بأسػػؿ بأال يبػػيعنهد المي كل ككأنهػه عف الدػي حديثػف

 لػػدمكع -بػػإذالؿ – ألحػػد سػػكاا ، كيصػػحب هػػذا الاػػككل ذرؼ همػػه كػى أال ياكػػػعمػػ
 مػػف مسػػنلؾكيسػػمؾ فػػي هػػذا مسػػمكنن دقيدنػػن  ،تسػػبت الكبػػر كالمكػػنبرة مػػف صػػنحبدن اك

صينغة الاعر ، كتجكيدا ، كتحسيف نظمه ، فيدطع البيت عمن قبمه ؛ لياػعرنن بأنػه 
، كتوصػيبل لحنلػة  سيبدأ كبلمػنن جديدنا ، ربمن يككف ػ كقػد كػنف ػ اعترافػػنن بًسػر  مكتػـك و 

ذب ػ، كهػذا طريدػة ميثمىػى فػي لوػت المتمدػي ، كجػ نعاؽ ال يعرؼ النػنس عندػن ايئػػن 
 نػايخينػ كمػن يدػكؿ ػه ؛ ألف الدطع في مثؿ هذا السينؽ يػدؿ ػى عميػانتبنهه لمن سيمد

                                           

كت ػ ط / أكلػى ر ط ل دار الجيػؿ ػ بيػ ُِٖراجػع ل المكازنػة بػيف الاػعرا  د / زكػي مبػنرؾ صػػ  (ُ)
 ـ . ُّٗٗهػػ ػػ  ُُّْ
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ِّْٗ 

د / أبك مكسى ػ عمى أف المعنى المؤتنؼ له الكبلـ معنىن برأسػه ، ككأنػه بػنب جديػد 
، فػي سػينؽ المعػنني اػأف ، كليس تنبعنن لمكبلـ األكؿ كال ممحدػنن بػه ، كمثػؿ هػذا لػه 

، كلك أمعنن رأينػن  كغنلبنن من يحدث هذا عند مدنطع الكبلـ التي نسميدن انتدنالن مونجئػنن
كرا  هػػذا االنتدػػنالًت أحداثػػػنن كأحػػكاالن كمعػػننيى ألحػػت عمػػى الاػػنعر حتػػى قطػػع كبلمػػه 

 . (ُ)إليدن 
كب الاػرط  ل               كممن زاد مف حسػف الصػينغة كجػكدة الػنظـ هنػن أف بػدأ البيػت بأسػم   
ِـّ أطرافػه مػ يانً كى ؿي أىضٍ ميًإذا ال"  ن ػ" ، هذا األسمكب الذم له مف خنصية ربط  الكبلـ كل

مسػػتخدمنن " إذا " التػػي تتكافػػؽ مػػع حتميػػة ، دة ػػػػه جممػػة كاحػيجعػػؿ الكػػبلـ معػػه كأنػػ
ضػػػكائه لػػػه ػػن لبلسػػػتعمنؿ الػػػ دخػػكؿ الميػػػؿ عميػػه  كا   كارد ،، حنذفػػػنن فعػػػؿ الاػػػرط اتبنعن

الميػػؿ أضػػكاني ، كقػػد أحػػدث هػػذا الحػػذؼ إحكنمػػػنن لمعبػػنرة ،  كالتدػػدير ل إذا أضػػكاني
يجػػنزنا لموػػػظ ، كتككيػػػدنا لممعنػػػى ؛ ألنػػػه جعػػؿ اإلضػػػكا  مسػػػندنا إلػػػى الميػػػؿ مػػػرتيف ل  كا 

"                الوعػػؿ ل  إحػػداهمن السػػمه الظػػنهر ، كاألخػػرل لضػػميرا المسػػتتر فػػي
كالتكػػرار طريدػػة مػػف طػػرؽ التككيػػد ، بػػة تكػػرار اإلسػػنند ، فكػػنف هػػذا بمثنأضػػكاني " ، 

أك كمػػن يدػػكؿ عبػػد ، قبػػؿ الوعػػؿ  قػػد ذكػػر ؿ االسػػـ ػن جعػػػذؼ هنػػػف أف الحػػػبلن عػػػفضػػ
كهػػذا الطريدػػة تثيػػر المخنطػػب ، كتاػػكقه  الدنهرػػػ رحمػػه اهلل ػ معػػرلن عػػف العنمػػؿ ،

 لتدديـ ل " فإذا قمتى في مثؿ هذا الصكرة مف ا –رحمه اهلل  – الستدبنؿ الكبلـ ، يدكؿ
 بنلحػديثً  عنػه ، فػإذا جئػتى  الحػديثى  قػد أردتى  أنؾى  ه بذلؾى قمبى  تى رٍ عى ، فدد أاٍ  اهللً  ل عبدي 

ػدي  عمػى الدمػبً  ؿى خى دى ، فىػ فيػهً  اإلعػبلـى  تى مٍ دَّ ، كقىػ هي لىػ تى أٍ طَّػكى  دٍ ، كقىػ بػهً  تى ئٍ ن جً مى  ـى مً عى   كؿى خي
،  هً كًتػبي لثي  أاػدً  ، كذلؾ ال محنلػةى  إليهً  ئفِّ مى طٍ ، المي  هي لى  أً يَّ دى المي  كؿى بي قى  هي مى بً ، كقى  بهً  كسً ني أٍ المى 

                                           

ػػػػ   ُِٗمحمػػد محمػػد أبػػك مكسػػى  ص  راجػػع ل مػػدخؿ إلػػى كتػػنبي عبػػد الدػػنهر الجرجػػنني د / (ُ)
كاإلعجػنز الببلغػي لػه أيضػن  ، ـُٖٗٗهػػػ ػ  ُُْٖنارل مكتبة كهبة  ػػ الدنهرة ػػ ط / أكلػى 

  ـُْٖٗهػ ػػ  َُْٓنار ل مكتبة كهبة ػػ ط / أكلى  ِّٗصػ 
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 . (ُ)"  يؽً دً حٍ في التَّ  ؿي خى دٍ ، كأى  ؾِّ لماَّ  عي نى مٍ ، كأى  ةً دى بٍ ى لماً وى نٍ كأى 
راد مػ، كال (ِ) كاستضػعوته كاني ل أضعوني ، يدنؿ ل أضكيته ل إذا انتدصػتهضكأ      

ػػمًَّني ، كضى ـى عمػػي َّ ػػيَّ سػػنند  ،عمػػى الكتمػػنف  أضػػعؼ عزيمتػػي كقػػدرتيف بػػه هنػػن ل خى كا 
اإلضكا  إلى الميؿ إسنند لموعؿ إلى سببه بطريؽ المجنز العدمي ، إظدنرنا لاػدة تػأثير 

 بأنػػه هػػك الػػذم أحدثػػه ، كلػػيس مجػػرد ، كمبنلغػػة كتخيػػيبلن  الميػػؿ فػػي إحػػداث اإلضػػكا 
 سبب فيه . 

رة مكنية ، حيث ابه الدكل " كننية بنيت عمى استعن بىسىطتي يىدى الدىكلكقكله ل " 
 بإنسنف له يد ، أك جعؿ لمدكل يدنا ، كمن جعؿ لبيده لمامنؿ يدنا،حينمن قنؿ ل 

قد  زىعٍ كغىدىاةى ريح و رَّةو     كى ًِ ٍت بيًد الاَّمىنًؿ ًزمىنميدىن    تي كؽى  (ّ) إٍذ أىٍصبىحى
ن  نظير كلدذا البن ثـ كىنىى بػنلجممة كمدن عف االسترسنؿ في الحديث عف الدكل ،

 ل قكؿ قيس بف الخطيـ ذلؾ في اعر الوحكؿ ، كمف
ٍربي أٍلدىٍت ًردىا ىهىن *  * إذا من الحى

مدػػي ردا ا ، ثػػـ أراد بػػذلؾ الكننيػػة عػػف اػػدة األمػػر ، فدػػد جعػػؿ الحػػرب إنسػػنننن يي 
 . (ْ)فبني الكننية عمى االستعنرة المكنية 

خصكصػػنن حينمػػن   ة الدػػكل عميػػه ،ك كاألسػػمكب فػػي بيػػت أبػػي فػػراس يعكػػس سػػط     
هك نوسه هكلن كحبَّػنن ، أك  رى يصحتى ي مأخذ ، يخمك بنوسه ليبلن ، فيأخذ مف فكرا كؿَّ 

ر اليد المبسكطة منه هي يد الدػكل كالحػب يصتك  بداخمه ، الدكل كنئننن يعيش رى يصي

                                           

 .ُِّدالئؿ اإلعجنز صػ  (ُ)
 لسنف العرب ل ضكا .  (ِ)
 صندر ػ بيركت .ػ ط ل دار  ُٕٔالبيت في ديكانه صػ  (ّ)
ػػػ ناػر ل مكتبػة كهبػة ػ ط /  ِٖٗراجع ل التصكير البينني د / محمد محمد أبػك مكسػى صػػػ   (ُ)

 ـ .ُٕٗٗهػػ ػ ُُْٖرابعة 
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 ، كليست يدا هك ، كفي هذا من فيه مف التخييؿ كالمبنلغة .
فػػي هػػذا السػػينؽ ، كمػػن أفػػند ق مػػف معػػنني  كلعمػػؾ تمحػػظ قيمػػة التعبيػػر بنلميػػؿ

كمػن يجػرل مجػراا ، كمػن  الستر كاإلخون  ، ككذلؾ قيمة التعبير بنلبسط بػدالن مػف المػدِّ 
 ، كانديند ، كطكاعية . سدكلة  أفندا مف سرعة االستجنبة لدكاعي الميؿ في

ل " كى الدىػػ يػػدى  تي طٍ سىػػ" عمػػى جػػكاب الاػػرط ل " بى نن عىػػتي دىمٍ مٍ ػى أىذلػػ" كعطػػؼ الجممػػة ل 
بنلكاك لمتكسط بيف الكمنليف ، حيث االتحند في الخبرية ، كصيغة المضي ، كالمسػند 

 كمف هنن كننت أبمغية الكاك في هذا المكضع . قنئـ بيف الجممتيف ، ، 
" اسػتعنرة مكنيػة تيظدػر الػدمع فػي صػكرة إنسػنف كػنف عزيػزان ، نن عىػتي دىمٍ أىذلىمٍ " ك 

كقدرا ، حتى استجنب لمن طمب منه ، كهذا يعكس ايئنن  مستكبران ، فأذله أبك فراس ،
ذاللػه ، كمػن هػذا  ، كهك الرغبة في الغمبة كاالنتصنر الانعرمف نوس  كقدػر الغيػر كا 

يويػػد لر" دمعػػنن " يػػنكلدػػذا كمػػه نػػرل أف تإال ألنػػه قضػػى حينتػػه فػػي اإلمػػنرة كالديػػندة ، ك 
 . في هذا السينؽ جن  في غنية المننسبةتعظيـ كالتكثير ال

،  (ُ) ل الطبيعػة التػي يخمػؽ بدػن اإلنسػنف ةي يدى مً ، كالخى  ةو يدى مً " جمع خى بلئؽ ي ك" الخى   
بلًئدً  فٍ ػمً " نلجممة ل ككصؼ الدمع ب خمؽ بدذا الصوة  " فيه تمميح بأنه  قد ري ه الًكبٍ ػخى

، أك استمد هذا الصوة مف صنحبه ألنه جز  منه ، كالمدصكد كمن خمؽ بدن صنحبه 
 "  كبػػػػػػػػيف ل " أذلمػػػػػػػػػتي المتنػػػػػػػػنع عػػػػػػػػػف النػػػػػػػػزكؿ  كاالندمػػػػػػػػػنر ، بػػػػػػػػنلكبر هنػػػػػػػػػن ا

أبػي فػراس عمػى الػتحكـ فػي دمكعػه ، فدػك يبػدك  " طبنؽ كضح مػدل قػدرة بري ك " الكً 
الػػدمع حتػػى ال يطمػػع النػػنس عمػػى أسػػرارا ، بينمػػن يكػػكف بنلميػػؿ حينمػػن  عصػػيَّ ر بنلندػػن

مى االنسكنب بغػزارة عرغـ كيذؿ دمكعه ، كثير البكن  ، بؿ يي  يخمك بنوسه غزير الدمع
. 

 كالمعنى في البيت ل 
                                           

 لسان العرب : خلق . (ِ)
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كاًنحً نري بىيٍ ي ي النَّ تىكندي تيضً   ري ػنبىةي كىالًوكٍ بى ن الصَّ دى يى أىذكىتٍ ػًإذا هً    ي    فى جى
، حيػث أخبػر بػأف  (ُ)مبني عمى المبنلغة ، كالمبنلغة هنن مف الغمك المدبػكؿ 

فػي بحػكر الوكػر كالاػكؽ ، كسػبح ، إذا من خبل ليبلن بنوسػه  بيف جكانحهالننر تضئ 
 ، كلكف قكله ل " تكند " قربه مف اإلمكنف .  كعندةن  كهذا مستحيؿ عدبلن 

" ل أضبلع الصػدر ، كقيػؿ ل هػي أكائػؿ الضػمكع تحػت الترائػب ممػن  حي انً كى الجى " ك      
 يمػػػي الصػػػدر ، كنلضػػػمكع ممػػػن يمػػػي الظدػػػر ، سػػػميت بػػػذلؾ لجنكحدػػػن عمػػػى الدمػػػب ، 

 دـ الصػػػػػدر ، كالكاحػػػػػدة ل ػكع الدصػػػػػنر التػػػػػي فػػػػػي مدػػػػػكقيػػػػػؿ ل الجػػػػػكانح ل الضػػػػػم
 . (ِ)جننحة 

ف  كبنن  هذا الاطر ضعيؼ ؛ ألف التعبير بػػ " تكند " أضػعؼ المبنلغػة       فيػه ، كا 
 كػػػػنف قػػػػد ندمدػػػػن إلػػػػى الغمػػػػك المدبػػػػكؿ ، ككػػػػذلؾ التعبيػػػػر بػػػػػػ " تضػػػػئ النػػػػنر " بػػػػدالن 

ف أجػزا  النػكر؛ ػكا  مػػالدػ مف ل " تحػرؽ " أك " تاػتعؿ " ؛ ألف الضػين  ل مػن يتخمػؿ
ؿ النػػنر فيػػػه ، بخػػػبلؼ ػرؽ ، أك تاتعػػػػلػػذلؾ فدػػػكال يػػدؿ  عمػػػى أف هنػػػنؾ اػػيئنن يحتػػػ
، فمك قنؿ ل تحرؽ الننر جكانحي ، أك  (ّ)االحتراؽ كاالاتعنؿ فإندمن يدالف عمى ذلؾ 

ل تاػتعؿ النػنر بػيف جػكانحي ، لكػنف أبمػػغ ؛ لداللتػه عمػى أف لديػب الاػكؽ قػػد أذاب 
" ؛ بتدػديـ ػ المسػند   تضػئي  النػنري  كػذلؾ لػك قػنؿ ل " تكػندي ، ، كقطَّػع أحاػن ا جكانحه 

" ؛ ألف تدديـ المسػند إليػه الننري ضئ ي تي  إليه عمى المسند ػ لكنف أبمغ مف قكله ل " تكندي 
عمػػى المسػػند فػػي هػػذا الحنلػػة يدػػكل اإلسػػنند ، كيؤكػػد المعنػػى ، كياػػػػكؽ المخنطػػب 

                                           

فػي الاػدة أك الضػعؼ  هالغمك المدبكؿ ل هك أف يدعي لكصؼ غير ممكف عدبلن كال عندة بمكغ (ُ)
لػػئبل يظػػف أنػه غيػػر متنػػنا فػي الاػػدة أك الضػػعؼ ، كيػذكر معػػه مػػن  حػدان مسػػتحيبلن أك مسػتبعدان 

 . ّٔ/  ٔاإليضنح  يدرب هذا الكصؼ إلى الصحة .
 لسنف العرب ل جنح .  (ِ)
               . ِّّل  راجع ل الوركؽ المغكية (ُ)
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،  في هذا الصكرة تكراران لئلسنند  مرة إلى االسـ الظنهرالستدبنؿ الخبر ؛ كأيضنن فإف 
إلػػى ضػػميرا المسػػتتر فػػي ل " تضػػئ " ، كالتكػػرار كسػػيمة قكيػػة مػػف كسػػنئؿ  كأخػػرل 

 التككيد . 
ٍِ ك" أى        ػػػػدىػػػػكتٍ ذى رقتػػػػه  كؽ ، كقيػػػػؿ لػبنبة " ل الاػػػػن " ل أمػػػػدتدن بػػػػنلكقكد ، ك" الصَّ

 . (ِ)الائ  إعمنؿ الخنطر في، كالوكر ل  (ُ)كحرارته ، كقيؿ ل رقة الدكل 

ًِ كجممة ل "  بنبىةي كىالًوكٍ ذى ًإ " جممة ارطية ، حػذؼ مندػن المسػند  ري ا ًهيى أىذكىتدن الصى
بعػػد " إذا " اتبنعػػنن لبلسػػتعمنؿ الػػكارد ، كالتدػػدير ل إذا أذكتدػػن أذكتدػػن ، فحػػذؼ الوعػػؿ 

 رط محػذكؼ، كجػكاب الاػإذا هي أذكتدػن  األكؿ ، فننوصؿ الضمير ، فصنر الكبلـ ل 
كمػػن قبمػػه دليػػؿ عميػػه ، كالتدػػدير ل تكػػند تضػػئ النػػنر بػػيف جػػكانحي إذا هػػي أذكتدػػن 

 هػ، فحػػػذؼ عمػػػى طريدػػػة ابػػػي ػف جكانحػػػػنر بيػػػػئ النػػػػند تضػػػػر تكػػػػة كالوكػػػػالصبنبػػػ
، كأقكل إثنرة ، كلوتػػنن ، ر إيجنزان ، كأاد تأكيدان ػؾ أكثػنرة بذلػح العبػلتصب؛  (ّ)نؾػاالحتب

   .    كتاكيدنن 
االاتراط بػػػ " إذا " فػي هػذا السػينؽ ضػعيؼ ركيػؾ ؛ ألف هػذا أاير إلى أف ك     

األداة تػػدؿ عمػػى تحدػػؽ كقػػكع الاػػرط بعػػدهن ، كهػػك هنػػن إمػػداد نػػنر الكجػػد بػػنلكقكد         
ضػمكع الاػنعر  يضمف لدن بدن هػن ماػتعمة متأججػة بػيفإمدادنا مف الصبنبة كالوكر، 

ك قػػنؿ ل             لػػ" تكػػند " فػػي صػػدر البيػػت ، ك  ر بػػػػػػػػبيكجكانحػػه ، كهػػذا يتنػػنقض مػػع التع
 –بطريػػػؽ االسػػػتعنرة المكنيػػػة  –كاألسػػػمكب يظدػػػر  " إف هػػػي أذكتدػػػن " لكػػػنف أبمػػػغ .

                                           

 لسنف العرب ل صبب .                (ِ)
 . لسنف العرب ل فكر  (ّ)
يحذؼ مف الكػبلـ األكؿ مػن أثبػت نظيػرا فػي الثػنني ، كمػف الثػنني مػن أثبػت االحتبنؾ هك ل أف  (ْ)

 ػػػػػ تحديػػػؽ د/ محمػػػد نبيػػػؿ طريوػػػي  ،  ِّٔ/  ّنظيػػػرا فػػػي األكؿ . خزانػػػة األدب لمبغػػػدادم 
 ـ  . ُٖٗٗك د / إميؿ بديع يعدكب ػػ ط ل دار الكتب العممية ػػ بيركت 
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،  د كالدمػبوؤاالفي صكرة الكقكد الحديدي الذم يذكي ننر المكعة في  الصبنبة كالوكر
 بيف جكانحه .ككأف الانعر يتحدث عف ننر حديدية قد التدـ لديبدن من 

فدػك ، تعكس صراعنن بػيف كبرينئػه كأحنسيسػه يجدهن هذا األبينت المتأمؿ في ك       
مكننتػػه  ذلػػؾ ال يتننسػػب مػػع ، لكنػػه يػػرل أفيعػػنني ألػػـ الوػػراؽ كاػػدة الاػػكؽ محػػب 

؛ لذا نراا يحنكؿ الكتمنف كالصبر أمنـ الننس ؛ فإذا مػن لوػه االجتمنعية كأمير فنرس 
. كاألبيػنت  كيذرؼ الػدمكع ، ذكرينتال، كيسترجع  بحكر الوكري يسبح ف الميؿ ، نراا

فنلبيػت  ػ إال بعض من رأينػنا فيدػن مػف هنػنت ػجيدة البنن  ، حسنة النظـ ، متمنسكة 
مىيػػؾى كىال أىمػػري   األكؿ خػػتـ بنسػػتودنـ ل  ، كجػػن  جكابػػه فػػي صػػدر؟  أىمػػن ًلمدىػػكل نىدػػيه عى

لىًكفَّ ًمثمػيهذا البيت بجممة ل   ، كختـ مى لىكعىةه بىمى أىنن مياتنؽه كىًعندً البيت الثنني ل   كى
كاني ضػػًإذا المىيػػؿي أى ل ثػػـ جػػئ بػػذكر الميػػؿ فػػي صػػدر البيػػت التػػنلي ،  ييػػذاعي لىػػهي ًسػػرً  ال

ألنه مسرح الدمـك كالخكاطر كمراجعة األسرار ، كأيضنن هك سػنتر  ؛بىسىطتي يىدى الدىكل 
 ر الثػنني لػفػي الاطػ ػكف ػػػمػن  تذرفػه العيكهي  ػ ثـ لمن ذكر الدمكع مننس ،ل كحنفظ

بلًئًدػػًه الًكبػػري ف نن ًمػػػكىأىذلىمػتي دىمعػػ تىكػػندي التػػنلي ل أعدبػػه بػػذكر النػػنر فػػي صػػدر البيػػت ،  خى
كاًنحي ػاعتمندن ،  تيضي ي الننري بىيفى جى ن فػإف ذكػر ا عمى مننسبة الضػدية بيندمػن ، كأيضن

ذكػر النػنر بإضػن تدن ػ لضػدية كػذلؾ بطريػؽ ا ػ يننسػبه الميؿ بسترا في البيت السنبؽ
 ... كهكذا .ككاودن لؤلاين  في هذا البيت .
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 خطـابِا 
 ّبياى هْقف كل هٌِوا هي اآلخش

صػميعىمِّمىًتػػػػػػػػػػػػ  هي ػكنىػػػػػػػػػػػػكتي دي ػػػػػػػػػػػػػػًؿ كىالمى ػػػػػػػػػػػػػػي ًبنلكى
 

ِى ػبل نىػػػػػػى نن فىػػػػػػآنػػػػػػظىم تً ػًإذا ًمػػػػػ ... ؿى الؽى ػػػػػػزى ٍِ ٍِ  ري ػٍط
 

ًوظػػػػػػػػػػػػ يٍَّعػػػػػػػػػػػػػحى ضى ػػػػػػػػػػػػػتي كى دَّةى بىيػًت المى    ن ػػػػػػػػػػػػػػػنػى نػكى
 

فػػػػػ في ػػػػػػػكىأىحسى  ...  ري ذٍ ػنً  لىػػػػػًؾ العيػػػػػػًمػػػػػف بىعػػػػػًض الكى
 

م حػػػػػػػػػػػػػػػًذًا األىيٌ ػن هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ـي ًإال صى  نًئؼه ػػػػػػػػػػػػػػػن
 

ػػػػػػػػػؼِّ كنًتًبدػػػػػػػػػػن ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريًفدػػألىح ...  ري ػن بىٍاػػػػػػػػػػف كى
 

ػػػػػػندً ي ًمػػػػػػفى الغىػػػػػػًبنىوًسػػػػػػ   ةه ندى ػػػػػػػػيِّ غػيفى فػػػػػػي الحى
 

ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكامى لىدػهىػػػػػػػػ ... تيدن ذى بىدجى  ري ذٍ ػػػػػػػػػػن عي ػىػػػػػػػػػبه كى
 ج

فَّ ًلػػػػػػػػػػػفى ًفػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػااً كى ػى الػكغي ًإلػػػػػػػػػري ػى تػػػػػػػػػ  ي     يَّ كىاً 
 

قٍ ػػػػػػػػػؿِّ كاًايى ػف كيػػػػػػػػػػػػػػػػًبدػػػػػػػن عى  نػػػػػػػنن أليذٍ  ...  ري ػػػػػػػػػةو كى
 

   ي  ػنػػػػػػػػػػػػػَّ ركفى ألىنػي حنًضػػػػػػػػػػػػػًمػػػػػػػػػػػػػدىكتي كىأىهػبىػػػػػػػػػػػػ
 

ِى ػًت ًمػػػػػػػف أىهًمدػػػػػػػػػػػػػػػػأىرل أىفَّ داران لىسٍ  ...  ري ػٍػػػػػػػػفن ؽى
 

بٍ ػػػػػػػػػػػى كىح نػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي هىػػػػػػػػػكمً ػى تي قػػػػػػػػػنرى ـٍ ػَّ كاًؾ كىاً    دي
 

ٌيػػػػػػػػنمى لىػػػػػػػػ ... اً  بً ػكى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ المػػػػػػػػػػكال حي  ري ػن ي كىالخى
 

لىػػػػػػـ يىكيػػػػػػفٍ ػنؿى الػػػػػػػىػػػػػػػق نػػػػػػػػيىػػػػػػؾي مى  ًإفٍ ػفىػػػػػػ انةي كى   كي
 

ـي اإليمػػػػػػػد يىدػػػػػػػفىدىػػػػػػ ...   ري ػػػػػػػػدى الكيوٍ ػاىيَّػػػػػػ نفي مػػػػػػنػًد
 

ِى  ؼى فػػػػػػػٍيػػػػػػػكى فػػػػػػػػػًض الػي بىعػػػػػػػػتي كى  ةه ػػَّػػػػػػػذىلػنً  مى ػكى
 

ػػػػػػإلً  ... تػػػػػػاً  ػيِّ نسػػػػػػننىةو فػػػػػػي الحى ِى دن الػي يمى  ري دٍ ػػػػػػػػػػغى
 

ق يٍ ػيػػػػػػػػػػػػػكى رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى كره كى  ن ػػػػػػػػػػػػػػًزهػػن يىستىوً بى نفي الصِّ
 

في أىحي ... ًِ ػػػػػػػػػػػػػنننن كىمػػػػػػػػػػػػفىتىػػػػػػػػػػأرى  ري ػػػػػػػػػػػػفى الميدٍ ن أىًر
 

*  *  *  *  *  * 
  صكرة المحب الػكفيِّ  كفي هذا األبينت يحرص أبك فراس عمى إظدنر نوسه في

 لمحبكب غندر متمرد . 
كربػػط األبيػػنت ، حيػػث لمػػن ذكػػر الوكػػر فػػي  كال يػػزاؿ يحػػنفظ عمػػى تمنسػػؾ الػػنظـ

 البيت السنبؽ ل  
ػبنبىةي كىالًوكػري   كاًنحي ًإذا ًهيى أىذكىتدػن الصى كد ػػػػمػف المعدكػنف ك  تىكندي تيضي ي الننري بىيفى جى

كبته ، ػصػدر هػذا األبيػنت محبػػ كيػدني الدنصػي ، نػندل فػي، الوكػر يدػرب البعيػد أف 
لػف  دػن فػي مكػنف بعيػد ،كتجيبػه ، مػع أننداهػن إذا ن تسػمعه، ككأندن أصبحت بجكارا 
 يصؿ إليدن صكته . 

مػع اإلحسػنس ببعػد هػذا ،كاستطرد في بينف حنلػه مػف األمػؿ فػي الكصػؿ كالدػرب 
 . كعدـ تحدده حتى المكت ، األمؿ 

فخنصػػـ األهػػؿ ، كهجػػر األكطػػنف ، كأذؿ نوسػػه ، نػػه عػػننى فػػي حبدػػن ثػػـ بػػيف أ
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كأعرضػت ، بػؿ تجنهمػت ، ي الكاػنة ، فصػدت بنلكفن  ، في حيف أندن استجنبت لكا
 كأنكرت ، كمن سنرل في المدطع التنلي . 

 كيبدأ هذا األبينت بأسمكب إنانئي بعد أف كنف كبلمه في السنبؽ خبرينن ل 
صًؿ كىالمىكتي دي ميعىمِّمىتً  ِى ػبل نى ػى نن فى ػظىمآن هي     ًإذا ًمتً ػكنى ي ًبنلكى ؿى الؽى ٍِ زى ٍِ  ري ػٍط

استعطنفػػػنن ، كاسػػترحنمنن ،  ن فػػي عمتػػهػن الكصػػؼ ، كهػػك ككندػػن سببػػ مننديػػنن إينهػػن بدػػذا
 كلوتػنن لدن إلى حنله التي آؿى إليدن بسبب هذا العاؽ .

ليػدؿ عمػى أندػن قريبػة مػف قمبػه إيجػنزنا ، كاختصػنرنا ، ك  كحذؼ حرؼ الندا  " يػن "
النوسػػية الضػػنئدة بمػػن توعمػػه هػػذا المحبكبػػة مػػف صػػد  تػػهلحنل مننسػػبكالحػػذؼ هنػػن 
عراض .   كا 
في كصودن بأندػن سػبب فػي عمتػه          كأكجز ي " أبمغ متً عمٌ ر بنسـ الونعؿ ل " مي يكالتعب

، مف قكله ل ين مف عممتني بنلكصؿ ؛ ألف االسـ الماتؽ يدؿ عمػى الحػدث كصػنحبه 
ثبكتنن ال ينوؾ ، كقػد قػنـ مدػنـ اسػـ المكصػكؿ كصػمته  صنحبه كثبكت ذلؾ الحدث في
 هذا العبنرة بحذؼ حرؼ الندا  ، كبنلتعبير بنسـ الموعكؿ . فنإليجنز تحدؽ في 

بمعنػى  كأقبػؿ ، ل بمعنػى  كف "" كاك الحػنؿ ، ك " دي  هي دكنى  كالكاك في ل " كالمكتي  
ل بػػيف ، كالمعنػػى ل معممتػػي بنلكصػػؿ كالحػػنؿ أف المػػكت قبمػػه ، أك حنئػػؿ يحػػكؿ بينػػي 

ي كننية ننطدة بادة يػأس أبػي الجممة كننية عف دكاـ الدجر كالدطيعة ، كهكبينه ، ك 
 . فراس مف كصؿ هذا المحبكبة

ؿى الدىطػػػري ل " كقػػد مىدَّػػػدى لمخبػػػر  بنلنػػػدا  لزيػػػندة الموػػػت "  ًإذا ًمػػػتَّ ظىمآنػػػنن فىػػبل نىػػػزى
 . عميدن كعمى كؿ محب بنلحرمنف ممف أحب به الدعن ي  دى صً ، كهك خبر قي كالتنبيه 

السػتعنرة التصػريحية التبعيػة كال يخوى أنه قػد اسػتعنر الظمػأ لمحرمػنف بطريػؽ ا
ًصػؿى حبيػبه كراحدن بدكله ل " فػبل نػزؿ الدطػر " ،  كالمعنػى ل إذا مػت محركمػػنن فػبل كي

 بحبيب .
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كاألسػػمكب يعكػػس مػػن يعننيػػه أبػػك فػػراس مػػف غصػػة الوػػراؽ كحرقػػة الاػػكؽ ،  
 فحرمننه مف كصنؿ األحبة كحرمننه مػف المػن  ، كتمتعػه بػنلدرب مػندـ كاػرب المػن           

 في رم الغميؿ . 
 انتدن  الورقة التي بيندمن بعدـكفي استخدامه " إذا " كأداة لمارط إحسنس مرير    

انرة إلى أنه سكؼ يمكت دكف أف يي  ، كلك كػنف عنػدا اػئ مػف دن متع بنلدرب من، كا 
 إلػى ككنػه، األمؿ لدنؿ ل إف مت ظمآف ؛ ليحػكؿ الاػرط مػف ككنػه مدطكعػنن بكقكعػه 

 . ماكككػنن فيه 
ف كػػنف اختيػػنرك  ألندػػن        ؛ هػػذا األداة كتوضػػيمدن عمػػى أختدػػن جػػن  بدقػػة كعننيػػة  ا 

صًؿ كىالمىكتي دكنىهي هي األنسب لدكله في الاطر األكؿ ل  ، فعمته كصنلدن ميعىمِّمىتي ًبنلكى
كلذلؾ فسكؼ يمكت ظمػآف ال محنلػة ، كمػف ؛ كالمكت سنبؽ لدذا الكصؿ ، المنتظر 

لحنلػة الاػنعر أنسب لوعؿ المنضي بعدهن أليؽ بمدنـ الكبلـ ك هنن كنف مكقع " إذا " كا
 الينئسة البنئسة . 

 هصػرفجن  كالنكف ، ك  ك " ظمآف " ممنكع مف الصرؼ  لمكصوية كزيندة األلؼ
ف كنف قػد قيػؿ بجػكاز صػرؼ الممنػكع مػف الصػرؼ مطمدػػنن هنن لمضركرة الاعرية  ، كا 

 . (ُ)إال " أىٍفعىؿى ًمٍف " ، نحك ل أفضؿ مف زيد 
" كاقعة في جكاب الارط ، رابطة لمجكاب بنلاػرط ،  ري طٍ الدى  ؿى زى كالون  في " فبل نى 

" جممة خبريػة قصػد بدػن إناػن  الػدعن  ،  ري طٍ الدى  ؿى زى ك " ال " ننفية ، كجممة ل " فبل نى 
فدك يدعك بعدـ كصنؿ األحبة بعدا ، ككمن قمت هي ترايح لبلسػتعنرة فػي " ظمػآف " 

. 
الػدعن  عمػى  ندػند قػد أخػذكا عمػى أبػي فػراس فػي هػذا السػينؽكأاير إلػى أف ال

                                           

ػػػ تحديػؽ / السػيد إبػراهيـ محمػد ػ ناػرل  ِْراجع ل ضرائر الاعرالبف عصوكر اإلاػبيمي صػػػ  (ُ)
 دار األندلس ػػ بيركت .
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األحبة بنلحرمنف إذا منت هك محركمػنن ممػف أحػب ، كاعتبػركا ذلػؾ أنننيػة مرفكضػة ، 
 ل ؼ في قػكله كفضمكا عميه العبنس بف األحن

ـي     (ُ)ًبيبً يىن رىبِّ قىرٍِّب دىارى كيؿِّ حى ػى ف    أىرىل البىٍيفى يىٍاكيكاي الميًحًبكفى كيًمدي
 ل  في قكلهككذلؾ أبن العبل  المعرم 

مػػكل ًبيتي الخي مػن أىحٍ ػمى ػى ل      دى فىٍردان ػػك أنِّي حي  ًد اٍنًورىدىاػٍ بىٍبتي ًبنلخي
مىىػَّ كىال ًبأىٍرًضػػي   ـي الًببلدىا    فىبلى هىطىمىٍت عى ػػنئبي لىٍيسى تىٍنتىًظػ  (ِ)سىحى

كأضيؼ إلى من ذكرا الندند قكؿ ،  (ّ) لكجكد النزعة اإلنسننية العنمة عندهمن
 اـو ل زَّ عيٍركىةى بًف حى 

 ًمفى النَّنًس كاألىٍنعىنـً يىٍمتىًديىنفً   فىيىن لىٍيتى كيؿَّ اثنيًف بىٍينىديمىن هىكىلن    
ًبيبو ليبىننىةن    ًبيبه ًمٍف حى يىنًف    فىيىٍدًضي حى كيىٍرعىنهيمىن رىبِّي فىبل ييرى

(ْ) 

عمى  ر دعن اػكؿ حبيبيف مف الننس كالبدنئـ ، كلـ يدصحيث دعن بنلمدن  ل 
     ا دمييف فحسب ، كهذا نزعة إنسننية أكسع .

 كفي البيت الثنني ل       
يَّعٍ  ضى ًوظتي كى دَّةى بىيحى فنً  لىًؾ العي  كىأىحسىفي    نن  نى ًت المىكى  رعيذٍ  ري ذٍ ًمف بىعًض الكى

 لمكدة التي بيندمن ، فدك حنفظ لمكديكضح أبك فراس حنؿ كؿ مندمن تجنا ا         

                                           

هػػ ػػػ  ُّّٕػػ تحديؽ / عنتكة الخزرجػي ػ ط ل دار الكتػب المصػرية  ُُالبيت في ديكانه صػ  (ُ)
 ـ . ُْٓٗ

 ُٕٓٗهػػ  ػ  ُّٕٔػػ ط ل دار صندر ػػ بيركت  ُٖٔٓالبيتنف في ديكانه " سدط الزند "  صػ  (ِ)
 ـ . 

 . ِّٖع ل المكازنة صػ راج (ّ)
ـ  ُّٔٗهػ ػػػ  ُّٓٓتحديؽ د / زكي مبنرؾ ػػ ط / أكلى  ُّ/  ُالبيتنف في الكنمؿ لممبرد   (ْ)

. 



 

  

 

 
مىدىاًنيِّ   م ًفرىاًس الحى ًِ ندديَّػة ن " أرىاؾى عىًصيَّ الدٍَّمًع ألىًبًِ ببلغيَّػة ن                                              يمػػنفصػبلح حبيػب سم/  د"           دراسة ن

 

 

ِّٓٗ 

 مورطة ال تبنلي .  قنئـ عميه ، كهي مضيعة
كهػػذا عػػندة الاػػعرا  العناػػديف ، ييظدػػر الكاحػػد مػػندـ نوسػػه فػػي صػػكرة الػػكفي 

المضػيع لمعدػكد كالمكاثيػؽ  خنئفالمحنفظ عمى العدد ، كييظدر المحبكبة في صكرة ال
كتأمػػػػؿ قػػػػكؿ ، نعنن كدالالن ، كربمػػػػن أظدركهػػػػن فػػػػي صػػػػكرة المعػػػػرض الممتنػػػػع تصػػػػ

الميرىقِّشً األكبر 
 ل  (ُ)

نفي عىٍدًدم    ندي كال أىًصيدي   فىمىن بىنًلي أىًفي كييخى  كمىن بىنًلي أيصى
ٍيرىةى  ـً بًف نيكى  ل كهك انعر مخضـر ،كقكؿ ميتىمِّ

ٍبؿى مىٍف ال يىٍدطىعي     رىمىٍت زينىٍيبىةي حى ألمىننىًة تىٍوجى   صى ًِ ميًؿ كؿى ٍبؿى الخى  (ِ)عي حى
                                           

عة بف قيس بػف ثعمبػة ، اػنعر جػنهمي يهك عمرك بف سعد بف منلؾ بف ضبالميرىقِّشي األكبر ل  (ُ)
 نلمرقش ، ينتدػػػػػي نسػػػػػبه إلػػػػػى بكػػػػػر بػػػػػف كائػػػػػؿ ، لدػػػػػب بػػػػػ ؽ . هػػػػػػ ٕٓنحػػػػػك قػػػػػديـ ت / 

سيف ػالػػدار قوػػر كالرسػػكـ كمػػن رقػػش فػػي ظدػػر األديػػـ قمػػـ ، كالتػػرقيش ل التػػزييف كالتحػػ لدكلػػه ل
رك بف سعد كابف أخيه ربيعػة بػف سػوينف بػف ػ، كمرقان العرب اثننف ل عم لسنف العرب ل رقش

ر بػنلمرقش ػك ا خػسعد بف منلؾ ، كلدب عمرك بنلمرقش األكبر ؛ ألنه عـ ربيعة الذم لدب ه
ألصػػغر لصػػغرا فػػي السػػف عػػف عمػػه ، كاألصػػغر عػػـ طرفػػة بػػف العبػػد ، ككػػنف المرقاػػنف مػػف ا

العرب كفرسنندـ ، ككنف لدمػن مكقػع فػي بكػر بػف كائػؿ كحركبدػن مػع تغمػب ، كقػد أسػر  متيمي
ألبػي نني ػػػاألغ فػي ترجمتػه لراجػع  المرقش األكبر مدمدبلن بف ربيعة في إحدل تمؾ الحػركب .

اػػرح د / يكسػؼ الطكيػؿ ػ ط ل دار الكتػب العمميػػة ػػػ بيػػركت ط / ِٔ / ٔل فرج األصودػػنني 
ر ػػػػنا كالنظنئػػػػ، األاب ُُْ/  ٔاألغػػنني  . كالبيػػت فػػي ل ٓٗ/  ٓكاألعػػبلـ  ،ـ  ُِٗٗثنلثػػة 

ػػػ  لجنػة التػأليؼ كالترجمػة كالناػر، ناػر ل  محمد يكسػؼ ػ تحديؽ / السيد ٖٖ/  ُلمخنلديف 
ط ل دار صػندر . ، كالموضػمينت  ٕٔ/  ُانؽ لمسرَّاج الدنرئ ـ ، كمصنرع الع ُٖٓٗالدنهرة 

ر ػػ عبد السبلـ هنركف ػػ ط ل دار المعنرؼ ػػػ مصػر ػػػ ط ػػػ تحديؽ أ / أحمد محمد انكِِْصػ
 / ثنمنة .

ػػ تحديؽ د / محمد نبيؿ  ِّٖ/  ُالبيت في  ل منتدى الطمب مف أاعنر العرب البف المبنرؾ  (ِ)
 .  ْٖـ ، كالموضمينت صػ  ُٕٗٗصندر الطريوي ػػ ط ل دار 
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َِّٔ 

 عميه اعراؤنن في العصكر المختموة .  كعمى كؿو ، فدذا مندج اعرم سنر 
دَّةى بىينىنػنكلنتأمؿ بنن  الاطر األكؿ مف بيت أبي فراس ل         يَّعًت المىكى ضى ًوظتي كى  حى

، اعتمػػدت عمػػى الحػػذؼ ، ؛  بميغػػة ن لنجػػد بنػػن ن متمنسػػكنن ، كنظمػػنن جيػػدان ، كصػػينغة ن
 ر المجنزم . كالتدنبؿ ، كالتصكي

ذكػػرا مػػرة أخػػرل عمػػى كجػػه يتضػػمف  ةرادإل " ؛  حوظػػتي " حيػػث حػػذؼ موعػػكؿ ل      
إيدػػنع الوعػػؿ المدنبػػؿ لػػه عمػػى صػػريح لوظػػه ، إظدػػنران لكمػػنؿ العننيػػة بكقكعػػه عميػػه ،        

ال عمى ضميرا ، كأصؿ البنن  ل حوظت المكدة بيننن كضيعتدن ، لكنه لمػن أراد إظدػنر 
كع التضييع الصندر مندن عمى المكدة حذؼ المكدة مف " حوظت " ، كمنؿ العننية بكق

ليكقػع التضػييع عمػى صػريح الموػظ ، كلػيس ؛ كذكرهن بصريح لوظدػن مػع " ضػيعت " 
 البحترم يمدح المعتز بنهلل ل أابه ببيت عمى ضميرا ، كهذا 

 (ُ) بلى ثٍ مً  ـً نرً كى كالمى  دً جٍ كالمى  دً دي      ؤٍ ي السً فً  ؾى لى  دٍ جً نى  ـٍ مى ن فى نى بٍ مى طى  دٍ قى 
           لمتكسػػطبػػنلكاك جممػػة ل " ضػػيعت " عمػػى جممػػة ل " حوظػػت " أبػػك فػػراس كعطػػؼ 
إذ االتونؽ بيف الجممتيف في الخبرية ، كصيغة المضي ، قنئـ بيندمػن  ؛بيف الكمنليف 

 مع كجكد مننسبة التضند كالتدنبؿ بيف الوعميف .
ظػنهرنا ي سينؽ كاحد أحدث طبنقػنن ف ل " حوظ كضيع "  كال يخوى أف الجمع بيف  

الاػػنعر  أثػػرا البميػػغ فػػي تحديػػد مكقػػؼ كػػؿ مػػف ذا الطبػػنؽلدػػبػػيف الوعمػػيف ، ككػػنف 
تجنا المكدة الدنئمة بيندمن تحديدان دقيدنن ، فدك حنفظ لدن ، متمسػؾ بدػن ،  كمحبكبته

 قنئـ عميدن ، كهي مضيعة لدن ، مورطة فيدن ، معرضة عندن .    
ذلػػؾ  ، نرة المكنيػػةععمػػى أسػػمكب االسػػت ػننمبنيػػيجػػدا الاػػطر هػػذا مػػف يتأمػػؿ ك   

، المػكدة  فػي صػكرة اػئ نوػيس ػ تخييػؿ األسػمكب الػذم ندػؿ ػ بوضػؿ مػن فيػه مػف 
                                           

ػػ تحديؽ / حسف كنمؿ الصيرفي ػػ ط ل دار المعنرؼ ػ ط / ثننية  ُٕٓٔ/  ّالبيت في ديكانه  (ُ)
. 
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ُِّٔ 

، ، يػػدرؾ الاػػنعر قيمتػػه كمكننتػػه ، فيستمسػػؾ بػػه كغيرهػػن كنلمػػنؿ كسػػنئر األمننػػنت 
 ميه . المحبكبة قيمة ذلؾ ، فتضيعه ، كال تحنفظ عبينمن ال تدرؾ ، كيحوظه 

حرقة الانعر ، كألمه ، كعذابه ، كاػدة معنننتػه ، كهػك ينطػؽ  كلعمؾ تستاعر
  .كعددان  ألوةن  عندا بكممة المكدة ، معرفة ببلـ العدد ، إانرة إلى أف لدن

ػ   كبدذا تككف األسػنليب الثبلثػة ل الحػذؼ ، كالطبػنؽ ، كاالسػتعنرة ، قػد اتحػدت  
ن ، بػدا مػف ػن رائعػ ػننرادا أبػك فػراس تاػكيبلن فنيَّػػلتاػكؿ المعنػى الػذم أ تػنـ ػ فػي اتسػنؽ

، فػي حػيف بػدت  كبػيف محبكبتػه خبلله الانعر حريصنن عمى بدن  المكدة قنئمػة بينػه
المحبكبػػة مسػػتدترة ، مضػػيعة ، غيػػر مبنليػػة ، مػػع ارتبػػنط الكممػػنت بعضػػدن بػػبعض 

 كثيدػنن . نػن ن قكيػن ارتبنط
فنً  لىًؾ العيذري مً  كىأىحسىفي كالكاك في الاطر الثنني ل    كاك االسػتئننؼ ،  ف بىعًض الكى

أك كاك الحنؿ ، فعمى االستئننؼ يككف من بعػدهن كبلمػنن جديػدان ، كعمػى الحػنؿ يكػكف ، 
كالحنؿ أف أحسػف مػف بعػض ، كالتددير ل حوظت كضيعت المكدة بيننن ، جممة حنلية 
 ن كاحدان .ػن كبلم ليككف البيت؛ ر ، كاألكلى حمؿ الكاك عمى الحنؿ عذالكفن  لؾ ال

أفعؿ توضيؿ مف الحسػف ، كهػك فػي األصػؿ لمصػكرة ، ثػـ اسػتعمؿ           "أحسف  "ك  
لػذلؾ ؛ ك كالكفػن  خمػؽ نوسػي لػه صػكر متعػددة كمتونكتػة ،  (ُ)في األفعنؿ كاألخػبلؽ 

فأصػػبح فػػي الكػػبلـ ، بعػػض " " عمػػى " مػػف " موضػػبلن عميػػه ، كأدخػػؿ أبػػك فػػراس جعمػػه
كتصوية لمعبنرة ممن يدؿ عميػه السػينؽ ، كالتدػدير ل ، كتركيزان  ، أكسبه إيجنزان ، حذؼ 

كالموضػػؿ ، التوضػػيؿ " العػػذر ، بتدػػديـ " أفعػػؿ لػػؾ الكفػػن   كأحسػػف مػػف بعػػض صػػكر
 عميه عمى الموضؿ " العذر " ، كأصؿ التركيب ل كالعذر أحسف مف بعض الكفن  لؾ .

نمػػن قػػدـ " أحسػػف "  النوػػكس بدػػذا الاػػئ        عمػػؽ أهػػداب يل؛ كصػػدر بدػػن الجممػػة ، كا 
 لمعرفته. دناكقياألحسف ، ك 

                                           

 .                 ِٕٕالوركؽ المغكية صػ  (ُ)
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كالمعنػى ل كتدػديـ الحجػة لبلعتػذار عػف  (ُ)الحجػة التػي يعتػذر بدػن ،  " ري ذٍ العي " ك
" كيجػكز أف يكػكف  ،حبؾ أحسف مف بعض صكر الكفن  لؾ كأنػت عمػى هػذا الحنلػة 

ػ رى ذَّ عى اسـ مصدر مف تى "  ري ذٍ العي  كالتنصػؿ مػف  لمعنػى لؿ ، كعميػه يكػكف ابمعنى ل تنصَّ
 حبؾ كأنت عمى هذا الحنلة أحسف مف بعض صكر الكفن  لؾ . 

إذ لكالهػن لكقػع         ؛ بعػض " فػي هػذا السػينؽ " كبدذا تظدر لنن قيمة التعبير بكممػة 
أبك فراس فيمن ال يميؽ بنلمحبيف ، كهك توضيؿ التخمي كقطع عبلقة المكدة عف مثػؿ 

 مػػي بػػركح التمسػػؾ بدػػن كالتػػكدد إليدػػن ، فنلعػػذر أكهػػذا المحبكبػػة عمػػى الصػػبر كالتح
 كليس كؿ صكر الكفن  .، التعذر أحسف مف بعض صكر الكفن  لدن 

 ل  يك البيت التنل  
ح ـي ًإال صى من هىًذًا األىٌين  ري ن بىاٍ ػألىحريًفدن ًمف كىؼِّ كنًتًبدى  نًئؼه    ػكى

الدػكل جػد ياػير إلػى أف أيػنـ العاػؽ ك مبنػي عمػى التاػبيه كالدصػر ، حيػث 
الاػبنب اػيئنن فاػيئنن حتػى تنتدػي ، فدػي  زكاؿدص بمركر الػزمف ك تنقميمة ، كأندن س

جريػنف كػؼ  حركفدػن بمجػرد كتنبتدػن ، أك بمجػرد محػكفي ذلؾ كنلصحنئؼ التي يبػدأ 
 . كهك يكتب بدن عميدنتكن
ن ، ادعنئينػػػػ مكصػػػػكؼ عمػػػػى صػػػػوة ، قصػػػػران حديديػػػػنن فيػػػػه مػػػػف قصػػػػر الدصػػػػر كال   

ذلػػػػؾ الطريػػػػؽ الػػػػذم ال يػػػػؤتى بػػػػه إال فػػػػي المدنمػػػػنت السػػػػتثنن  ، طريدػػػػه النوػػػػي كا
الغريبػػػة النػػػنفرة التػػػي ينكرهػػػن المخنطػػػب ، أك مػػػن نػػػزؿ منزلػػػة ذلػػػؾ ، كتاػػػبيه األيػػػنـ 

ذؼ ػكحػػػبنلصػػػحنئؼ أمػػػر فػػػي غنيػػػة الغرابػػػة ؛ لػػػذلؾ سػػػػنقه مؤكػػػدان بدػػػذا الطريػػػؽ ، 
به ، كحػػػػذؼ كػػػػذلؾ كجػػػػه الاػػػػ، " صػػػػحنئؼ "  ه مػػػػف المدصػػػػكر عميػػػػهػأداة التابيػػػػ

كقػػػد حدػػػؽ حػػػذؼ الكجػػػه ، كالتدػػػدير ل كمػػػن هػػػذا األيػػػنـ إال كنلصػػػحنئؼ فػػػي الػػػزكاؿ 
كسػػػع دائرتػػػه فحػػػذؼ الكجػػػه كلؤلسػػػمكب جػػػكدة ككجػػػنزة ،  ، كاألداة لمتاػػػبيه أبمغيػػػة

                                           

 .لسنف العرب ل عذر  (ُ)
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كحذفػػػه ،  كػػػؿ صػػػوة يمكػػػف أف تاػػػترؾ فيدػػػن األيػػػنـ مػػػع الصػػػحنئؼفيػػػه دخػػػؿ ؛ كأ
البحػػػػث عػػػف هػػػػذا الجػػػػز   نحػػػػك دػػػػيج الدػػػػرائح كالخيػػػنالت ير العدػػػكؿ ، ك يثيػػػػيضػػػنن أ

كال يخوػػػػى أف  ،مػػػػذهب  ؛ لتػػػػذهب فػػػػي تدػػػػديرا النوػػػػكس كػػػػؿَّ مػػػػف الكػػػػبلـ المودػػػػكد 
، كياػػػير إلػػػى أف مػػػن ياػػػتركنف فيػػػه دػػػكل الماػػػنبدة بػػػيف الطػػػرفيف يحػػػذؼ األداة 

 مف الصونت أكثر ممن يختمونف فيه .
الماػػػبه بػػػه " صػػػحنئؼ " منكػػػران إلفػػػندة التدميػػػؿ ، كهػػػذا أبػػػك فػػػراس ر ناختػػػقػػػد ك 

تتننسػػػػب مػػػػع إحسػػػػنس المحبػػػػيف بدمػػػػة عػػػػدد األيػػػػنـ التػػػػي يدضػػػػكندن فػػػػي  إلفػػػػندةا
كمػػػن فعػػػؿ بػػػػ " اػػػعرية الضػػػركرة لمكنكندػػػن ، العنبػػػث البلهػػػي كقصػػػر مػػػدتدن  حػػػبدـ

 ظمآنن " .
كفي تعريؼ المسند إليه " هذا " بمن يانر به لمدريب إانرة إلى قػرب هػذا األيػنـ  

الػػذم قػػنؿ فيػػه هػػذا الدصػػيدة مػػف  مػػف قمػػب الاػػنعر مػػف ننحيػػة ، كقربدػػن مػػف الكقػػت
 ننحية أخرل ، كيأتي تعظيـ هذا األينـ تبعنن إلفندة التعريؼ ذلؾ الدرب . 

هػػػذا  كقػػػد أكػػػد داللػػػة التنكيػػػر فػػػي ل " صػػػحنئؼ " عمػػػى التدميػػػؿ بجمعػػػه حػػػركؼ
إذ لػك  ؛كهك مف جمكع الدمة  " حريًفدن ًمف كىؼِّ كنًتًبدن بىاري نئؼ عمى أٍفعيؿ ل " ألى حالص

 هذا لدنؿ ل لحركفدن . لـ يرد
           " ًمػػف كىػػؼِّ كنًتًبدػػن" فػػي ل ـ الجػػنر كالمجػػركر يدػػدتك ، زالػػة اإل محػػك ك الل  ري ٍاػػبى كال

غير المحػػك  ألف؛ " لبلهتمػػنـ بمصػػدر هػػذا المحػػك ، كهػػك الكػػؼ  ري ٍاػػعمػػى متعمدػػة ل" بى 
 . متكقع منه

اػبه المحػذكؼ ، كعميدػن " دليػؿ كجػه ال ألىحريًفدن ًمف كىؼِّ كنًتًبدػن بىاػري كجممة ل " 
عميدػن  نهي إال أيػنـ كتبػ إذ األينـ التي يدضينندن دكف الكصنؿ من؛ يدكر معنى البيت 
كىاهىػػن الونػػن  بأيػػديدمن ،  تمحػػك كػػؼ الكنتػػب حػػركؼ مػػن يكتػػب إذا التصػػدت  كمػػنكمىحى

فػي صػنيعدن معػه ه محبكبتػه تاػبيبذلؾ كلعمه يريد ، اد دقبؿ أف يجؼ الم بنلصحيوة
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 .من يكتب حركؼ ذم ال يجيد فف الكتنبة ، فتمحك يدا بنلكنتب ال
 ؛كفي اختينر هذا الصكرة التابيدية دليؿ عمى حضنرة الانعر كحضنرة عصػرا  

ألف التعبير بنلصحنئؼ كالكتنبة يدؿ عمى أف الانعر عمى معرفة بدمػن ، كيػدؿ أيضػنن 
 عمى أف معرفة الدرا ة كالكتنبة كنف سمة مف سمنت هذا العصر . 

           عػػد اإلخبػػنر عػػف هػػذا األيػػنـ التػػي يعياػػدن معدػػن بأندػػن قميمػػة منتديػػة ، ينتدػػؿ كب 
كيصػػيغ الكػػبلـ عمػػى طريدػػة فػػي قمبػػه ، ة محبكبتػػه أبػػك فػػراس إلػػى اإلفصػػنح بمكننػػ

 فيدكؿ ل  االستئننؼ كالدطع ؛ ليموتنن إلى أهميته كمكننته ، 
يِّ غندى ندً ي ًمفى الغى ًبنىوسً  تيدهىكامى لىدن ذىنٍ        ةه يفى في الحى بىدجى  ن عيػٍذري به كى

نديف فػػي الحػػي ، لكنػػه قػػدـ ػكأصػػؿ تركيػػب الاػػطر األكؿ ل غػػندة بنوسػػي مػػف الغػػ
كمػن  –المسند ل " بنوسي " عمى المسند إليه ل " غندة " اهتمنمنن ، كعننية ، كاعتػزازان 

ليػة بنوسه ، كليس التدديـ لغرض الدصر ؛ ألنه صػرح فػي األبيػنت التن –عرؼ عنه 
 ، فدي في نوس الكثيريف غيرا .  ره ثٍ عمى لسنندن أف محبيدن كي 

كالغنديف ل جمع غندو ، كغندو ل اسـ فنعؿ   ، كالبن  في ل " بنوسي " بمعنى " في " 
كطمػكع  اةً دى من بػيف صػبلة الغىػ ةي رى كٍ ل البي  ةي كى دٍ ، كالغي  ةً كى دٍ ؾ كقت الغي إذا تحرٌ ل ك دي غٍ ا يى دى مف غى 

 . (ُ)الامس 

ل قكلػه إذ هك أكجز مػف  ؛نعؿ حدؽ لؤلسمكب كجنزة كاختصنران ػعبير بنسـ الوكالت 
 إيثنر التعبير بكقت الغدكة عمى غيرا إانرة إلى أندن ال تخػرج إال الذيف يغدكف ، كفي
 كفي هذا مػن فيه مف الداللة عمى عوتدن كحصننتدن .في كضح الندنر ، 

ال تخػػرج مػػف بيتدػػن  دػػنأنعمػػى ت لػػد ، ك " مػػف " فػػي ل " مػػف الغػػنديف " تبعيضػػية   
 كحدهن ، كهذا فيه إانرة إلى عوتدن كحصننتدن كذلؾ .

حنضػر فػي قمبػه معدكد في نوسه ، ببلـ العدد إانرة إلى أنه الحي  كفي تعريؼ 
                                           

 لسنف العرب ل غدا .                (ُ)
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 ال يغيب . ،  
مػػػيف كالتمنيػػػؿ فػػػي الماػػػية ، كالغػػػندة ل الوتػػػنة يىػػػد ، كهػػػك ل الِّ كالغػػػندة ل مػػػف الغى  

مبلئػـ لمػن عػرؼ عنػه مػف أنػه لػـ يػتغف فػي اػعرا  الموظ رػينك، كت (ُ)الننعمة المينة 
بنمرأة معينة ؛ إذ ال أثر فػي غزلػه ػ كمػن يػرل األسػتنذ خميػؿ اػرؼ الػديف ػ لاخصػية 
حبيب معيف ، له صونت محددة ، بؿ هك تغني فتىن أميرو ، بمونتف جميبلت أميرات ، 

يندن ، كليس في الديكاف ، كال في نرل   في غزله المرأة الجميمة ، ال امرأة جميمة بع
إلفػػراد ، كيبدػػى لمتنكيػػر بعػػد ذلػػؾ داللتػػه عمػػى ا (ِ)أخبػػنرا ، أنػػه أحػػب فتػػنة بعيندػػن 

 عظيمة الاأف ، جميمة الخمؽ .، غندة كاحدة  ل كالتعظيـ ، أم
يف عػف جنػنس االاػتدنق  بيف " الغػنديف "          كتأمؿ ذلؾ الخداع كتمؾ المخنتمة النػنًتجى

، حيػػػث يتكقػػػع المخنطػػػب بعػػػدمن يسػػػمع الغػػػيف كاأللػػػؼ مػػػف " غػػػندة " أف " ك"غػػػندة 
الاػػنعر سػػيعيد لػػه لوػػظ الغػػنديف مػػرة أخػػرل ، أك سياػػتؽ منػػه ، فيدػػكؿ ل غنديػػة ، 
كحينمػػػن تكتمػػػؿ الكممػػػة يجػػػد أندػػػن قػػػد جػػػن ت مػػػف ااػػػتدنؽ آخػػػر ، فيستحسػػػف ذلػػػؾ 

تنذنن د/ كيسػػتعظمه ، كمثػػؿ هػػذا الجنػػنس يحػػدث فػػي نوػػس المتمدػػي ػ كمػػن يدػػكؿ أسػػ
إبراهيـ الخكلي ػ حركة عدمية ناطة ، تجعمه يانرؾ المتكمـ في صنع معننا ، كتتيح 
لػه نكعػػػنن مػف التكقػػع الػيدظ لمػػن يػرد عمػػى سػمعه مػػف الكممػنت ، كمػػن يمػر بعدمػػه مػػف 

مػنح داللة ، ال يمبث أف يتخمػػى عندن ليستدبؿ من لػـ يكػف يتكقعػه ، فضػبلن عػف أنػه ي
 .(ّ)يستصغي ا ذاف ، كيستميؿ الدمكب  نمكسيدين  نػن الودرة جرس

                                           

 ل غيد . لسنف العرب (ُ)
ػػػ ناػر ل دار كمكتبػة ُٕٕ/ ُراجع ل المكسكعة األدبية الميسرة لؤلستنذ / خميؿ ارؼ الػديف  (ِ)

 ـ . ُِٖٗهػػ ػػ  َُِْالدبلؿ ػػ بيركت 
 
ػػ تحديػؽ الاػيخ / اػنكر  ُٕراجع في الديمة الببلغية لمثؿ هذا الجننس ل أسرار الببلغة صػػ (ُ)
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تيدػن عيػذري الاطر الثنني ل "  كيأتي  بىدجى ككصػؼ لدػذا الغػندة ،  " هىكامى لىدن ذىنبه كى
كصػػػينغة هػػػذا الاػػػطر صػػػينغة بميغػػػة جيػػػدة ، حيػػػث جعػػػؿ حبػػػه لدػػػن كنلػػػذنب الػػػذم 

كجمنلدػػن ، كنلعػػذر الػػذم ،  يسػػتكجب العدكبػػة كالتكبػػة ، كجعػػؿ بدجتدػػن ، كنضػػنرتدن
سػتحؽ عميػه أذلؾ الحػب ، ككأنػه يريػد أف يدػكؿ ل حبػي لدػن ذنػب لحتج به كيعتذر ي

العدكبة ، كقد كننت ، كهػي مػن أنػن فيػه مػف عػذاب الحرمػنف ، كلكعػة الاػكؽ ، كذؿ 
 الدكل ، كجمنلدن عذر لي في ذلؾ  .

ليػػػدؿ بػػػذلؾ عمػػػى ثبػػػكت المعنػػػى ؛ كقػػػد بنػػػى هػػػنتيف الجممتػػػيف عمػػػى االسػػػمية      
ننهمػػن عمػػى أسػػمكب التاػػبيه البميػػغ ، فحػػذؼ الكجػػه كاألداة ، كزاد ثػػـ ب،  رسػػكخهك 

" لدن " في الجممة األكلى ، كأصؿ  فحذؼ مف الجممة الثننية المدنبؿ لمجنر كالمجركر
التركيب ل هكام لدن كنلذنب في اسػتحدنؽ العدكبػة ، كبدجتدػن لػي كنلعػذر فػي تبريػر 

 هذا الحب . 
 كجػنزة كاختصػػنران ، كمػػن أسػػدـ كتدكيػػة ، كلموػػظكقػد حدػػؽ الحػػذؼ لممعنػى تككيػػدان     

فػػي تحديػػؽ كجػػنزة العبػػنرة أيضػػنن ، مػػع  ل " هػػكام " بنإلضػػنفة تعريػػؼ المسػػند إليػػه
 قكية .ك إحضنر المعنى في ذهف السنمع بصكرة كاضحة 

كال يخوى أف تابيه الدكل بنلذنب يعكس ايئنن مف الحنلة النوسػية ألبػي فػراس 
ال أمػؿ  ، حيث كنف قد أخبر مف قبػؿ أندػن عممتػه بكصػؿ حينمن كصؿ إلى هذا البيت 

ت مظمػة هػذا تحػفيه ، كأندػن ضػيعت المػكدة التػي بيندمػن ، كأف األيػنـ التػي يعياػدن 
 د بػدأ النػدـ يسػرم إلػى قمبػه ،ػػػفد ، كلدػذاايئنن فاػيئنن  عنه بصدكدهن تتضن ؿالحب 

بنلػػػذنب الػػػذم  إحسنسػػػه بدػػػذا الحػػػب ، كأنػػػه يػػػراا أاػػػبهعػػػف ننه معبػػػران سػػػننطمؽ لفػػػ

                                                                                                           

ـ ، ك مدتضػػى الحػػنؿ بػػيف الببلغػػة ُُٗٗهػػػػ ػػػػ ُُِْػػػػ ط ل دار المػػدني بجػػدة ػػػػ ط / أكلػػى 
ػ ط ل دار البصنئرػػػ ط / أكلػى  ِٕٗالدديمػة كالندػد الحػديث ألسػتنذنن د / إبػراهيـ الخػكلي صػػ 

   ـ .ََِٕهػػ ػػ ُِْٖ
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، فأخػذ يبحػث  هيسػتطع أف يدمػع عنػ لكػف الاػنعر المحػب لػـ، منه  يستكجب التكبة
 عػػػف سػػػبب يعمػػػؿ بػػػه اسػػػتمرارا فيػػػه ، فكجػػػد ذلػػػؾ فػػػي حسػػػف المحبكبػػػة كجمنلدػػػن 

مػػن مػػى كبدجتدػػن ، فػػأتى بنلتاػػبيه الثػػنني ل " كبدجتدػػن عػػذر " عنطوػػنن هػػذا الجممػػة ع
بػػيف الكمػػنليف ، حيػػث اتودػػت الجممتػػنف فػػي  لمػػن بيندمػػن مػػف التكسػػط ؛ قبمدػػن بػػنلكاك

 االسمية كالخبرية ، كال يكجد من يمنع مف العطؼ . 
، أدب جػـ " جمػنؿ الك أحسػف مرادفدػن ل " البػدالن مػف نلبدجة كفي إيثنر التعبير ب

 .  أمثنؿ أبي فراس، ال يتحمى بدمن إال أبنن  الممكؾ كاألمرا  ، كحامة بنلغة 
 كفي البيت التنلي ل  

فَّ لً ااً كغي ًإلى الكى ري تى  قٍ ًبدى  ننن ي     أليذٍ يفى ًفيَّ كىاً   ري ػػن عىف كيؿِّ كاًايىةو كى
يسػػػتمر أبػػػك فػػػراس فػػػي كصػػػؼ محبكبتػػػه ، فيصػػػودن هػػػذا المػػػرة بنلجممػػػة الوعميػػػة ل              

كغي ل"  تىركغي ًإلى الكاايفى ًفيَّ "  ٍيؿي إلى الائ سػرنا ، يدػنؿ ل  ، كالرَّ يىدي كالمى كغي راالحى غى يػري
كىغنننن  ٍكغنن كرى  . (ُ)منؿى إليه ًسرٌان ل كراغ إلى كذا أىم ،  ندى حى ، أم ل رى

 الكممػػة عمػػى صػػيغة المضػػنرعة ، كالتػػي تدتضػػي بكضػػعدن التجػػددكمجػػي    
حداًثػ هً ًتػيى جً زٍ الوعػؿ كتى  ةي لىػاكى زى مي ػ رحمػه اهلل  –كالحػدكث ، أك كمػن يدػكؿ عبػد الدػنهر   هى كا 

مننسػػب لمػػن أرادا أبػػك فػػراس مػػف كصػػؼ هػػذا ،  (ِ)بعػػد كقػػت  اػػيئنن فاػػيئنن ، ككقتػػنن 
 .كتجددا حينػنن بعد حيف المحبكبة بكثرة السمنع لمكاايف 

بطريػؽ االسػتعنرة  –كأصؿ الكاٌي ل تزييف الثينب كتمكيندن ، كندؿ هذا المعنػى 
ػػإلػػى فعػػؿ النَّ  –  ، ؛ ألندػػـ يؤلوػػكف الكػػذب كفى ككاايػػ ، نةه اىػػ، كقيػػؿ عػػندـ ل كي  فى ينمً مَّ

ل ألنػػه ياػػي كبلمػػه  مػػف الكاػػنة ل هػػك كاشو  كمػػف المجػػنز، كيزينكنػػه ، كيمكنكنػػه 
كمػن زاؿ  نينتاػ، كهػك كثيػر الك  اػنيةالسمطنف كً  كقد كاى به إلى ، بنلزكر كيزخرفه

                                           

 لسنف العرب ل ركغ . (ُ)
 . ُْٕ صػ راجع دالئؿ اإلعجنز (ِ)
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 . (ُ) فبلف يماي كياي
              اسػػػػتخدامدن ، ركاالسػػػػتعنرة هنػػػػن تصػػػػريحية ، تبعيػػػػة ، كثػػػػر اسػػػػتعمنلدن ، كدا    

ف كننػتفي ج ال تػزاؿ تمػنح المعػنني معدػن  ميع األكسنط ، حتى صنرت كنلحديدة ، كا 
نميف مػف النمَّػالكاػنة كاختصػنر العبػنرة ، كندػؿ قػكؿ ، كتأكيدان ، مع كجنزة الموػظ قكة ن 

، إلى حسية مرئية في الثينب المرقاة المزينة بكثير مػف األلػكاف  حسيته المسمكعة
 ، كهكذا يوعمكف .

ف "  بػػبلـ العدػػد ؛ ليػػدؿ عمػػى أنػػه يعدػػدهـ كيعػػرفدـ بأسػػمنئدـ يكعػػرؼ " الكاًاػػ
كطبنئعدـ كاحدان كاحدان ، كربمن كننت البلـ الستدصن  الجنس العرفػي ، فيكػكف المػراد 

دؿ عمى كثرة من تسمع فيه مف أقكاؿ الكاػنة ي، كهذا كانة الحي  أندن تستمع لجميع
.  

أبػن فػػراس  ، لكػػفَّ  الػػنص السػنبؽكمػن رأينػػن فػي  كالوعػؿ " كاػػى " يتعػدل بنلبػػن  ، 
اا هنن بػ " فػي " الداخمػة عمػى ضػمير المػتكمـ ل " ًفػيَّ " إاػنرة إلػى الرجػكع بػنلموظ عدَّ 

 كهك التكمـ ، كالمعنى ل تركغ إلى المتكمميف فيَّ بكبلـ قبيح .  إلى أصؿ معننا ،
يَّرى    –عيػة بطريؽ االستعنرة التب –الانعركدخكؿ حرؼ الجر عمى ين  المتكمـ صى

 بلمدـ الجنرح ، كحديثدـ المكذكب ظرفنن مكننينن لكانية الكاايف ، يصبكف فيه ك
كمف الممكػف تدػدير مضػنؼ محػذكؼ بعػد حػرؼ الجػر ، فيكػكف التدػدير ل تػركغ     

  . حبي لدنإلى الكاايف في 
فَّ لػػػػػي أليذنػػػػػنن  الػػػػػكاك فػػػػػي ل "ك  ٍقػػػػػعػػػػػن بدػػػػػكىاً             كاك الحػػػػػنؿ ،  "  ري ف كيػػػػػؿِّ كاًاػػػػػيىةو كى

 تسػػػمع  ل تػػػركغ إلػػػى الكااػػػيف ًفػػػيَّ ، كالحػػػنؿ أف لػػػي ألذنػػػػنن ال كتدػػػدير الكػػػبلـ معدػػػن
 فيدن ايئػنن . 

 كقػػػد حػػػرص أبػػػك فػػػراس عمػػػى تأكيػػػد هػػػذا الجممػػػة بعػػػدة طػػػرؽ ، حيػػػث أكػػػدهن      
                                           

 ل كاى . كأسنس الببلغة ، لسنف العرب  (ُ)
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" ، كبأسػػنليب الدصػػر التػػي  نػػنن ذٍ كالػػبلـ الداخمػػة عمػػى اسػػمدن المػػؤخر ل " أي ، "  بػػػ " إفَّ 
ل " بدن " عمى المسند إليػه ل " عمى اسمدن ، كبتدديـ المسند  خبر " إفَّ حدثت بتدديـ 

ػػػف كيػػػؿِّ كاًاػػػيىةو " ، ككػػػذلؾ بتدػػػديـ الجػػػنر كالمجػػػركر ل "  ره ٍقػػػ" كى   ل  ة" عمػػػى متعمدػػػعى
 " ، كبأسمكب الكننية .  ره قٍ " كى 

ف أذنػػػ ػػػف كيػػػؿِّ كاًاػػػيىةو بدػػػن  ره ٍقػػػن لػػػي كى ػن كأصػػػؿ التركيػػػب ل كا   ذا ػ كمػػػن ، كهػػػ عى
 يتضن ؿ أمنـ صينغة الانعر الوذ أبي فراس . ،  ؼه يتركيب كااو كضع ا ػ ترا

عمػى أسػمكب الدصػر األكؿ ل            فيدػنلندؼ مف أسرار الػنظـ ؛  كلنعد إلى عبنرته 
فَّ لػػي أليذنػػنن "  حيػػث قصػػر األذف التػػي كصػػودن بعػػدـ الصػػينخة لكػػبلـ الكاػػنة ،           ، " كىاً 

، قصر مكصػكؼ عمػى صػوة ، قصػران إضػنفينن ؛ ألف المدصػكد عمى ككندن له ال لغيرا 
؛ ألف الكثيػريف مػف غيػرا مػف  ادعػنئيثػـ هػك كدػذا ،   نوي أف تكػكف لمحبكبتػه أذف

 لكاشو . بدن ال يستجيبكفلدـ آذاف كأذنه العانؽ كمف غيرهـ 
ف التدػديـ الاػػنعر مػػف صػينغة الكػػبلـ مؤكػػدان بطريػؽ الدصػػر ، كمؤكػػدان كقػد مكَّػػ

" كمػػن أاػػرت ، إذ لػػك قػػنؿ ل إف أذنػػنن لػػي ، لمػػن  ـ الداخمػػة عمػػى اسػػـ " إفَّ بللػػريؽ اػبطػػ
 " كراهػػػة أف يجتمػػػع مؤكػػػداف فػػػي ابتػػػدا   اسػػػتطنع أف يػػػدخؿ الػػػبلـ عمػػػى اسػػػـ " إفَّ 

" حسػف بدػن   خر اسػـ " إفَّ الكبلـ ؛ كلتمؾ الكراهة زحمدكا هذا البلـ إلى الخبر، فممن أي 
 . (ُ) البلـ مدترنة به عمى األصؿ

إلفندة التعظيـ ، كتعظيمدن مسػتمد مػف تعظػيـ فعمدػن ، كهػك عػدـ " كنكر " أذننن 
 السمنع كالتصنت لديؿ الكانة . 

فدػػد كرد فػػي قكلػػه             ، أمػن األسػػمكب الثػػنني مػػف أسػنليب الدصػػر فػػي هػػذا الاػطر 
قػري فػي كصػؼ أذنػه ل "  عػف قيػؿ كقػر  ػ ال بغيرهػنػ " أم ل بدػن  ًبدػن عىػف كيػؿِّ كاًاػيىةو كى

، كيثبػت ذلػؾ ألذف محبكبتػه ،  ةلكاػناالكانة ، كغرضه أف ينوػي عػف أذنػه اسػتمنع 
                                           

 . ِْٓ/  ُراجع مغني المبيب  (ُ)
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 فنلدصر هنن إضنفي مبني عمى المبنلغة كسنبده .
" عمػػى متعمدػػه ل " كقػػر " كيػػؿِّ كاًاػػيىةو " ل كقػػد أحػػدث تدػػديـ الجػػنر كالمجػػركر 

كالغرض منه تحديد  ر بطريؽ التدديـ ، كهك كسنبديه ،ػأسمكبنن ثنلثنن مف أسنليب الدص
 ،فدػػػػػػػي ال تسػػػػػػػمع كػػػػػػػبلـ الكاػػػػػػػنة كتسػػػػػػػمع  كتخصيصػػػػػػػه بكػػػػػػػؿ كااػػػػػػػية الػػػػػػػكقر

 من عدا ذلؾ .
قري كالتنكير في ل "        " لمتعظيـ ، كالمعنى ل بدن مننع عظيـ يمنعدػن مػف سػمنع  كى

 كبلـ الكاايف ، كهك الكقر . 
نس ، كالجممػة كننيػػة عػػف عػػدـ سػػمنع هػػذا األذف لمػػن يدكلػػه هػػذا النػػكع مػػف النػػ

كالتعبير بأسمكب الكننية أبمغ ؛ لمن فيه مف إيجنز الموظ كتككيد المعنى ، فدك بمنزلػة 
،  الكاػػنة ألف بدػػن كقػػرناتسػػمع كػػبلـ  االدعػػن  المصػػحكب بنلحجػػة كالبرهػػنف ، فأذنػػه ال

ف لػي أذنػػن ال تسػػمع كػػبلـ الكاػػنة  فً ٍكػػيى  كله لػػك صػػرح كلػػـػػػػكتأمػؿ ق لتجػػد كبلمػػنن ؛ ل كا 
 .عف حد الببلغة  ، ننزالن  سنقطنن ، دارجنن 

المؤكػػدات التػػي أتػػى بدػػن أبػػك فػػراس لتككيػػد معنػػنا فػػي هػػذا  تمػػؾكيضػػنؼ إلػػى 
الجممة ، التعبير بموظ " كؿ " المويد لئلحنطة كالامكؿ ، مع تنكير مػن أضػيؼ إليػه ل 

عبنرته بدذا كمه إلى أقصى غنيػنت رقىلت كالتحدير ؛ " كااية " تنكيران أفند معنى العمـك
 كف إليه .سعالمؤكد لعدـ سمنع كبلـ الكانة كاالستجنبة لمن ي النظـ
 أف ذكػػػػر أبػػػػك فػػػػراس ، كحسػػػػف اختيػػػػنر كممنتػػػػه  ، كدقتػػػػه، كمػػػػف براعػػػػة الػػػػنظـ    

 بػػػنلبلـ فػػػي جننػػػب محبكبتػػػه ، كقنبمػػػه بموػػػظ  ؼً رَّ عىػػػ" الكااػػػيف " بصػػػيغة الجمػػػع المي 
بػيف الطػرفيف فػي الداللػة في جننبػه هػك ؛ ليسػنكم  بػ " كؿ "مسبكقػنن " كااية " منكران 

 طرؽ التعبير .  المخنلوة بيفك ، مع تنكيع األدا  ، عمى اإلحنطة كالامكؿ 
كمػػػف براعتػػػه أيضػػػنن أف ذكػػػر فػػػي جننػػػب المحبكبػػػة الكاػػػنة بصػػػيغة المػػػذكر ،               

بصػػيغة المؤنػػث ؛ ألف مػػف عػػندة النػػنس فػػي ذلػػؾ أف ياػػي الرجػػنؿ هػػك كفػػي جننبػػه 
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 ن  بعضدف ببعض لدل الرجنؿ .ػ، كأف تاي النس  بعضدـ لبعض عند النسن
كفي البيت مدنبمة خوية بيف اطريه ، حيػث قنبػؿ بػيف حنلتدػن مػع الكاػنة فػي 

مػػف  مػػن أخبػػر بػػه قبػػؿي  الاػػطر األكؿ ، كحنلتػػه هػػك معدػػـ فػػي الاػػطر الثػػنني ؛ ليدػػرر
 حوظه لممكدة كتضييعدن لدن . 

تىػركغي " فػي الطػرؼ األكؿ ، حيػث ذكػر  (ُ)كالبيت مبني عمػى أسػمكب االحتبػنؾ 
فَّ ًلػي ك " ذكػر فػي الثػنني  ك " دليبلن عمى حذؼ ضدا مػف الثػنني ،ًإلى الكاايفى  ألذنػنن ا 

قػري ًبدى  تػركغ إلػى  لاألكؿ ، كالتدػدير  مػف" دلػيبلن عمػى حػذؼ ضػدا  ن عىػف كيػؿِّ كاًاػيىةو كى
 ،نن تسػمعدـ أذنػ س لػيلػي نػيالكاايف فيَّ ألف لدػن أذنػنن تسػمعدـ ، كال أركغ إلػيدـ ألن

يجػػنزان  لمػػن يػػدؿ عميػػه  ذفنن حػػك ، كقػػد زاد هػػذا االحتبػػنؾ نظػػـ البيػػت جػػكدة كحسػػننن ، كا 
 .  المذككر، مع التركيز عمى من هك أهـ كأليؽ بأدا  المعنى

نمػػن ذكػػر مػػن ذكػػر كحػػذؼ مػػن حػػذؼ مػػف طرفػػي الكػػبلـ  حتػػى أحػػدث أسػػمكب  كا 
صدا أف يظدرهػن فػي صػكرة إذ ق؛ المذككر هك المدصكد الكبلـ االحتبنؾ ؛ ألف معنى 

ال يوعؿ ذلؾ ، بؿ  كيظدر نوسه في صكرة مف، يستجيب لمكانة كيسمع كبلمدـ مف 
، كالكػػبلـ المػػذككر هػػك الػػذم يسػػد آذانػػه عػػف سػػمنعدـ إذا أتػػكا إليػػه فػػي صػػكرة مػػف 

 يندض بتأدية هذا المعنى .
ممػن  كاػدة تحممػه، كتوننيػه ، ي تصكير معنننتػه ػكال يزاؿ أبك فراس مستمران ف 

، فينتدػػػؿ                عميدػػػن أندػػػن أحنديػػػة الجننػػػب را  هػػػذا العبلقػػػة التػػػي يبػػػدكجػػػيبلقيػػػه مػػػف 
كيصػيغ هػذا الحػب ،  ي سػبيؿفػؿ هػألاإلى تصكير معنىن آخر ، كهك هجر األكطػنف ك 

الكبلـ بطريؽ الدطع كاالستئننؼ ؛ ليزيد مف تنبدنن كيدظتنن لممعنػى الػذم انتدػؿ إليػه  
 يدكؿ ل ف

ِى ي حنًضركفى ألىنني    أىرل أىفَّ داران لىسٍ كىأىهمً  بىدىكتي   ري ػٍ فًت ًمف أىهًمدن ؽى
                                           

 مف البحث . َِسبؽ تعريؼ االحتبنؾ صػ  (ُ)
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كصػيغة  ،مديمػكف بنلحضػر  ، أم لسكنت البندية ، كأهمي حنضػركف ل بدكت ك  
    االنتدػػنؿ إلػػى البنديػػة تحدػػؽ ب ػبجرسػػدن كسػػدكلة نطددػػن تػػكحي ػ المضػػي " بىػػدىكتي " 

بنلرحيػػؿ ، فكجػػد إيػػنا بػػه بمجػػرد أمػػرا عمػػى كجػػه السػػرعة ، ككأنػػه اسػػتجنب لنػػدا  قم
 .دكف أف يدرم كيؼ تـ ذلؾ ، ككـ استغرؽ مف الكقت  بيف البدكنوسه 
كتأمػػؿ هػػذا الصػػينغة كمػػن كػػنف يمكػػف أف يكضػػع مكنندػػن مػػف مثػػؿ ل انتدمػػت                 

هػذا لتدؼ عمى الورؽ بيندمن ، كتعمػـ أف صػينغته ؛ إلى البندية ، أك سكنت البندية 
  ة النطؽ به . عر سصرت الزمنف كالمكنف معنن ، كمن اختصرت الموظ ك قد اخت
نا ل مػػف معنػػكػػذلؾ التعبيػػر بنسػػـ الونعػػؿ ل " حنضػػركف " أكجػػز ال يخوػػى أف ك 

يػه فاػؾ الممنك ،  مكممتيف دكف غيرهمنكلذلؾ كنف إيثنر الانعر ل مديمكف بنلحضر ؛
ودػـ ال، كحسف  ةببلغالك ، حنكة الدليؿ عمى  بيف الكممتيف الصينغة أف المخنلوة في

أمػرنا بداكتػه ؛ إذ لمػن كننػت كتراكيبدن ، كمن يننسب المعنى المراد مندػن  ةمغاللموردات 
ا يندضػي ايئػػنن فايئػػنن ، ننسػبدن أف يعبػر عندػن بنلوعػؿ  متجدد ػننطنرئ لمػن كننػت ، ك ِن

س ، كلػك عكػ عندػن بنالسػـال تجدد فيدن ، ننسبدن أف يعبر حضنرة قكمه ثنبتة مستدرة 
عمػػى أف  –مػػه اهلل حر  –ألف مكضػػكع االسػػـ كمػػن يدػػكؿ عبػػد الدػػنهر؛ ألخػػؿ بػػنلمعنى 

 يثبػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػه المعنػػػػػػػػػػػػػى لماػػػػػػػػػػػػػئ مػػػػػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػػػػػر أف يدتضػػػػػػػػػػػػػي تجػػػػػػػػػػػػػددا 
ن بعػد ػن ، كمكضكع الوعؿ عمػى أنػه يدتضػي تجػدد المعنػى المثبػت بػه ايئػ نػن ن فايئػن ايئ
  . (ُ)ائ 

،               الجممتػػػيف  جػػػئ بدػػػن لػػػربط، كالػػػكاك فػػػي ل " كأهمػػػي حنضػػػركف " كاك الحػػػنؿ  
 كال يمكف االستغنن  عندن .

بكممة ل " أهمي " بدالن مػف  ركتأمؿ ادة المعنننة كغصة الوراؽ مف خبلؿ التعبي
فنلذيف ارتحؿ عندـ كتركدـ في سبيؿ هذا الحػب هػـ أهمػه كخنصػته كفػي ، " قكمي " 

                                           

   .ُْٕ صػ دالئؿ اإلعجنزل راجع  (ُ)
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 هذا من فيه مف دليؿ التضحية كبرهنف الكفن  .  
طكاعيػة  طبػنؽ ظػنهر جػن ، كاالسػـ ل " حنضػركف " ، بػدكت "  كبيف الوعؿ ل "

تكمؼ ، حيث استدعنا مدنـ الكبلـ كسينقه لتكضيح معنننة الانعر بسػبب هػذا  بدكف
حيػث حيػث الحضػنرة كالتػرؼ كرغػد العػيش ، كرحػؿ إلػى  أهمػه الحب ، فدد ترؾ مدػنـ
  ؼ المعياة . كالخاكنة كاظ دورال عمى من فيدن مفالبندية  تديـ محبكبته ، إلى

،                 "  أىهًمدػػن قىوػػري  أىرل أىفَّ داران لىسػػًت ًمػػف ألىنَّنػػيعمػػؿ لدػػذا الدجػػرة بدكلػػه ل " ثػػـ       
فدك يرل أف كؿ دار ال تديـ فيدن تمؾ المحبكبة تعػد فػي نظػرا خنليػة مدوػرة ، فحضػر 

العػنمرة بدػـ مػن  أهمه بدكندن من هك إال قور كنلبنديػة التػي تعػيش فيدػن ، كديػنر أهمػه
هي إال خربة لعدـ كجػكد هػن فيدػن ؛ لػذلؾ سػنرع بنالرتحػنؿ إلػى البنديػة ليػنعـ بػنلدرب 

 مندن ، كترؾ أهمه في حضرهـ ينعمكف برغد العيش . 
             ي ًنػػ" مػػرتيف ، األكلػػى فػػي صػػدر الجممػػة الكبػػرل " ألنَّ  كقػػد أكػػد الكػػبلـ بػػػ " أفَّ 

 در الجممػػػػة الصػػػػغرل التػػػػي سػػػػدت مسػػػػد موعػػػػكلي " ، كالثننيػػػػة فػػػػي صػػػػأىرىل ..... 
 " . أىفَّ داران لىسًت ًمف أىهًمدن قىوري  " أرل " ل "

، كصػػينغته عمػػى المضػػنرعة لئليحػػن  بػػأف هػػذا كأعمػػـ ك " أرل " بمعنػػى أجػػد 
"  اكالتنكيػر فػي " دارن  أك أندن رأيه الذم ال يتغير ،الرؤية تتجدد فيه مف كقت  خر ، 

جػػي  بػػه خبػػرنا لػػػػ " إفَّ " ػ خنليػػة ، مصػػدر بمعنػػى ل " قوػػر " لمعمػػـك كالاػػمكؿ ، ك 
كصػوت بػه الػدينر التػي ال  كمعمـك أف الخبػر كصػؼ لممبتػدأ فػي المعنػى ػ كعميػه فدػد

العدمػي ػ فػي كصػؼ هػذا  بطريػؽ المجػنزػ لممبنلغػة  تكػكف هػذا المحبكبػة مػف أهمدػن
لدوػر نوسػه ، كليسػت صنرت فػي عػيف الاػنعر هػي ادن ، ككأنالدينر بنلخمك كاإلقونر 

كامرأة صدؽ  قكلدـ ل رجؿ عدؿ ،حد رة خنلية مف المحبكبة فحسب ، كهذا عمى ػمدو
 ذلؾ .ب كصؼ كؿ مندمن إذا أرادكا المبنلغة في ، بمعنى ل عندؿ ، كصندقة ،

مجنز عدمػي ، عبلقتػه كصػؼ الػذات بنلمصػدر ، كمػندـ مػف جعػؿ  كهذا الصينغة   



 

  

 

 
مىدىاًنيِّ   م ًفرىاًس الحى ًِ ندديَّػة ن " أرىاؾى عىًصيَّ الدٍَّمًع ألىًبًِ ببلغيَّػة ن                                              يمػػنفصػبلح حبيػب سم/  د"           دراسة ن

 

 

ِّْٕ 

األسػػمكب عمػػى المجػػنز المرسػػؿ ، بعبلقػػة التعمػػؽ  التجػػكز فػػي الموػػظ نوسػػه ، فحمػػؿ 
 الكػػػبلـ كثيػػػرة جػػػدان فػػػي االاػػػتدنقي ، بكضػػػع المصػػػدر مكضػػػع اسػػػـ الونعػػػؿ ، كهػػػي 

 . (ُ)البميغ 
" لىسػػًت ًمػػف أىهًمدػػن " إلػػى الخطػػنب فػػي ل " غ تػػرك  "ل  ؿ مػػف الغيبػػة فػػيننتدػػال كا

مػػن أراد أف بطريػػؽ االلتوػػنت ، ككأنػػه حينخػػركج لمكػػبلـ عمػػى خػػبلؼ مدتضػػى الظػػنهر 
يخوػؼ عندػن ، ك يتمطػؼ معدػن فػي الدػكؿ  يسند إليدػن االسػتمنع إلػى الكااػيف أراد أف

يتحدث عف امػرأة  إيدنمنن منه بأنه الغيبة ،  ، فأجرل الحديث عمى طريؽ الوعؿ كطأة
سكاهن ، كحينمن أراد أف يخبرهن بأحنسيسه كمانعرا تجػنا الػدينر التػي ليسػت فيدػن ، 

 ليحضرهن قبؿ أف يخبرهن بدذا األحنسيس كتمػؾ الماػنعر؛ نب انتدؿ إلى طريؽ الخط
 ، كال يخوى أف معنى البيت مأخكذ دكف لوظه مف قكؿ جميؿ ل  ، كي تسمع ذلؾ منه

ِي بً أى   (ِ) ؿً ضٍ كك فى كفى ذى عي كسً يبه مي رً ي قى مً هٍ أى كى      ن دى همً ونن ألى يٍ ضى  ؾً بلَّ الدي  عى مى  يتي

                                           

، اػركح التمخػيص  ََّراجع آرا  الببلغييف في مثؿ هذا األسمكب في ل دالئؿ اإلعجنز صػ  (ُ)
ط ل دار اإلراػػند اإلسػػبلمي ػ بيػػركت ، اإلاػػنرة إلػػي اإليجػػنز فػػي بعػػض  ّْ/  ْ،  ِِٔ/ُ

تحديػػؽ / محمػػد بػػف الحسػػف بػػف  ّٗجػػنز لماػػيخ / عػػز الػػديف بػػف عبػػد السػػبلـ صػػػػ أنػػكاع الم
 .  ُٓٗٗإسمنعيؿ ط ل دار الكتب ػػ بيركت ط / أكلى 

  ـُِٖٗ /هػَُِْػ نار ل دار بيركت لمطبنعة كالنار ػػ  ّٕػ ص هديكانالبيت في  (ِ)
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ن  كهذا األخذ يسمى إلمنمنن كسمخن
(ُ) . 

 في البيت التنلي لك       
بٍ  حنرى نتي قكمً كى ـٍ ػَّ ي في هىكاًؾ كىاً  ٌينمى لى        دي بً كىاً  مٍ ػًؾ المكال حي  ري ػن ي كىالخى

عمى جممة ل " بىدىٍكتي " لمن بيندمن  "ي نرىبتي قىكمً حى يعطؼ أبك فراس جممة ل " 
فػي الوعميػة  كاتحػدت، مف التكسط بيف الكمنليف ، حيث اتودت الجممتنف في الخبرية 

 ، كصيغة المضي ، كفي المسند إليه فيدمن ، كال يكجد ثػـ مػننع يحػكؿ دكف العطػؼ
. 

كآثرهػن ، قػكمي " ل " كتأمؿ الدقة في اختينر الكممػنت هنػن ، حيػث اختػنر كممػة 
 ؛البيػت السػنبؽ  أهمي " التي استخدمدن في مكضػعدن البلئػؽ بدػن فػيل " عمى كممة 
" قػـك " أكسػع ل رب كقتنؿ فػي هػكل المحبكبػة ، ككممػة المدنـ هنن مدنـ ح كذلؾ ألف

تطمؽ عمػى الرجػنؿ الػذيف يدػـك بعضػدـ مػع ؛ ألف الدـك ل " أهؿ ل " مدلكالن مف كممة 
كىػذَّبىٍت  (بعض في األمكر ، كتدع عمى النسن  بطريؽ التبع ، كمن فػي قكلػه تعػنلى ل 

ًميفى  فدػـ  أمػن أهػؿ الرجػؿالنسػن  تبػع لدػـ ، ، كالمراد الرجػنؿ ، ك  (ِ)  قىٍكـي نيكحو اٍلميٍرسى
 فػنلتعبير بػنلدـك هنػن يػكحي بأنػه،  (ّ)كأقنربه األدنػكف كأهػؿ بيتػه مػف قكمػه  خنصته
 هكاهن الكثيريف مف أقنربه رجنالن كنسن ن . في حنرب 

معنػػى فػػي الخنصػػة كالعنمػػة  ه" أسػػمكب اسػػتعنرم دارج ، يسػػتخدم ك " حنربػػتي 
، ثػـ كثػر عنى بطريؽ االستعنرة التصريحية التبعية المخنصمة ، كقد ندؿ إلى هذا الم

ف كػػنف هػػذا ال يمنػػع إفندتػػه المبنلغػػة فػػي  اسػػتعمنله فيدػػن حتػػى صػػنر كنلحديدػػة ، كا 

                                           

 ُِٖ/  ٔل اإليضػػنح اإللمػػنـ كالسػػمخ هػػك ل أخػػذ المعنػػى مػػف الغيػػر دكف الموػػظ  ، ك راجػػع  (ُ)
 . ِْٗ/  ْكاركح التمخيص 

 . َُٓالاعرا  ل   (ِ)
 . ِٗٗ،  ِٕٗراجع ل الوركؽ المغكية صػ  (ّ)
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مف ادة ، ك كأندػن صػنرت حربػػنن تناػب  نتمك إليه هذا الخص ؤكؿر مدل من تيصك ت
  بيف المتخنصميف .
كًمػػي " كنإلضػػنفة فػػي ل "  كاإلضػػنفة فػػي ِى أكسػػبت الموػػظ إيجػػنزان ، " أهمػػي " ل ؽى

كأحضػػػرت المعنػػػى فػػػي ذهػػػف المخنطػػػب مػػػف أقػػػرب طريػػػؽ . ك " فػػػي "              ، كاختصػػػنران 
في قكله ل " في هكاًؾ " بمعنى البن  التي لمسببية ، كالمعنى ل حنربػت قػكمي بسػبب 

ن"  كالكاك في ل، هكاؾ  ـٍ ػَّ كىاً  ٌينمى لى  دي بً ػكىاً  مٍ ػًؾ المػكال حي كاك الحنؿ ، كالمعنػى ل  " ري ػن ي كىالخى
ًبًؾ  –بنلنسبة لي  ندـالحنؿ أك   المن  كالخمر .  –لىٍكال حي

اػبه قكمػه بنلنسػبة لػه بنلمػن  كالخمػر فػي  كالكبلـ مبني عمى التاػبيه ، حيػث
 .ن كالعيش بدكندمن عدـ االستغنن  عندم

ف كػػنف قريبػػنن مػػف تاػػبيه ال العنمػػة الاػػئ الػػذم  كهػػك تاػػبيه بميػػغ ، غريػػب ، كا 
قػػكة فػػي  األسػػمكب حػػذؼ األداةقػػد مػػنح كػػف االسػػتغنن  عنػػه بنلمػػن  كالدػػكا  ، ك يم

ػػن ، يثيػػر ، بػػيف الطػػرفيف  الماػػنبدة كمػػن مػػنح حػػذؼ الكجػػه الصػػوة المحذكفػػة عمكمن
 التأمؿ ، كيحمؿ الخينؿ عمى البحث عف الجز  المودكد .

 كذكر الخمر هنن يعكس صكرة العصر كمن كنف ينتار فيه مف مجػنلس الاػراب
لتغني بنلخمكر ، حتى إف بنن  الدصيدة العربية قد تغير فيه ، فحمػت البدايػة بػذكر كا

ن عند أبي نػكاس رائػد هػذا التغييػر  كهػك تغييػر ػ  الخمر محؿ بكن  األطبلؿ ، خصكصن
كمػػن يػػرل الندػػد الحػػديث ػ مكاكػػب لمتغييػػر الػػذم طػػرأ عمػػى كػػؿ كجػػكا الحيػػنة فػػي ذلػػؾ 

 .   (ُ)العصر 

                                           

ػػػػػ ناػػػر ل مكتبػػػة  ُُُراجػػػع ل الوػػػف كمذاهبػػػه فػػػي الاػػػعر العربػػػي  د / اػػػكقي ضػػػيؼ ص  (ُ)
ت " د / عبػد نػسية " قضنين كاتجنهػنـ . ك ل الدصيدة العب ُٔٓٗاألندلس ػػ لبننف ػػ ط / ثنلثة 

 ػػ نار ل مكتبة غريب ػػ الدنهرة .  ّْاهلل التطنكم ص 
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ِّٕٕ 

فع تػكهـ أندػػـ د، أتػػى بػه الاػنعر لػ (ُ)ًبػًؾ " احتػراس كتكميػؿ كقكلػه ل " لىػٍكال حي 
د كقػكنلمن  كالخمر في كؿ حنؿ ، سكا  مع كجكد حبدن أك عدـ كجكدا ، بنلنسبة له 

 عمػػػػػى أنػػػػػه اسػػػػػتغنى بكجػػػػػكد حبدػػػػػن عػػػػػندـ ، فمػػػػػـ يعػػػػػكدكا بدػػػػػذا االحتػػػػػراس دؿ 
 كارتحؿ عندـ إليدن . ،كلذلؾ هجرهـ ، كخنصمدـ  ؛كمن كننكا 
ؼ المسػػند ،            ك حػػذكالم، أحػػد ركنػػي اإلسػػنند ا االحتػػراس إيجػػنز بحػػذؼ كفػػي هػػذ 

ًبػػًؾ " ل كهػػك خبػػر المبتػػدأ  ًبػػًؾ مكجػػ، " حي كده ، كالحػػذؼ هنػػن التبػػنع ػكالتدػػدير ل لػػكال حي
 االستعمنؿ الكارد .

 البيت التنلي ل   صدرفي كالون  
لىـ يىكيفٍ  نيىؾي مى  فىًإفٍ  انةي كى ـي اإليمنفي منفىدى       قنؿى الكي  ري ػاىيَّدى الكيوٍ  د يىدًد

 يػؾدلت عمى ارط محذكؼ ، كالتددير ل إذا كنف األمػر كػذلؾ ، فػإف ، فصيحة 
من قنؿ الكانة ..... كعرؼ قكؿ الكانة بنلمكصكؿ " من " لتوخيمه كتعظيمه ، إاػنرة 

 إلى أف  من قنلكا فيه ليس بنليسير . 
ليجعػؿ  " أف استخدـ " إفٍ ا البيت في صينغة معننا في هذكمف دقة أبي فراس 

، كهػػذا يتننسػب مػػع المعنػػى الػذم ذكػػرا فػػي هػذا البيػػت فدػػك غيػػر مدطػكع بػػه الاػرط 
ثػػػـ دفػػػع هػػػذا االفتػػػراض بػػػنالحتراس ل               ، حديدػػػةفيػػػه يوتػػػرض كػػػكف مػػػن قػػػنؿ الكاػػػنة 

 " دكف  هػػػػذا يننسػػػػبه االاػػػػتراط بػػػػػ " إفٍ " كلػػػػـ يكػػػػف " ، أم ل كلػػػػـ يكػػػػف كػػػػذلؾ ، ك 
 إذا " ." 

 " ، كخبػػػر " يكػػػف " ، كجػػػكاب  يػػػؾأمػػػؿ نجػػػد الاػػػنعر قػػػد حػػػذؼ خبػػػر " تكبنل
حديدة ػ كلـ يكف كذلؾ ػ فنستمسكي بحبؾ  من قنؿ الكانة يؾكالتددير ل فإف  الارط ،

 بحػػػػذؼ جػػػػكاب الاػػػػرط ؛ ألف  تكقمػػػػلػػػػي ، فدػػػػد يدػػػػدـ اإليمػػػػنف مػػػػن اػػػػيد الكوػػػػر ، 
                                           

االحتػػراس كالتكميػػؿ ل هػػك أف يػػؤتى فػػي كػػبلـ يػػكهـ خػػبلؼ المدصػػكد بمػػن يدفعػػه . اإليضػػنح                (ُ)
ّ  /َِٖ . 
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ِّٕٖ 

ـي اإليمػنفي مػنقكله ل "  " ال يصػمح ألف يكػكف جكابػنن ؛ ألف جػكاب  لكيوػري اىػيَّدى ا فىدىػد يىدػًد
ن ن عف الارط ، كهدـ اإليمنف لمن ايدا الكور ليس مسببن ػن الارط يجب أف يككف مسبب

نمػن المسػبب عنػه االستمسػنؾ الكاػنة حديدػة أك لػيس حديدػة  هعف كػكف مػن قنلػ ، كا 
ـي اإليمػػنفي مػػكقكلػػه ل " فدػػد ،  بحبػنؿ المػػكدة لمجنبدػػة قيػػؿ الكاػػنة "  اىػػيَّدى الكيوػػري  نيىدػػًد

سػػنقه لبيػػنف إمكػػنف تغمػػب استمسػػنكدن بحبػػه عمػػى قيػػؿ  تعميػػؿ لمجػػكاب المحػػذكؼ ،
بطنله .  الكانة كا 

 اػػبه الكوػػر بإنسػػنف قػػد بنػػى بنػػن ن ، حيػػث اسػػتعنرتنف مكنيتػػنف كفػػي هػػذا الجممػػة    
فػي كػؿ ثػـ حػذؼ الماػبه بػه ،  اإليمنف بإنسنف يددـ مػن بنػنا الكوػركابه كأحكمه ، 

 ةطريدػكذكر الزمه ل " يددـ " ك " ايَّد " ، كأسندا لممابه المػذككر ، عمػى  ،مندمن 
 االستعنرة المكنية التخييمية .

ك البيت ػػ في مجممه ػػ مبني عمى أسمكب التابيه الضمني ، حيث اػبه تغمػب 
 تمسكدن بحبه عمى قيؿ الكانة بددـ اإليمنف من يبنيه الكور .

اد المعنػػى قػػكة كتخيػػيبلن ، فنلتمسػػؾ بػػنلمكدة ز  البيػػت عمػػى هػػذا الطريدػػةكبنػػن  
كمػن قنلػه الكااػكف بنػن   ف ،كاػكاه اللػنقإيمنف يتحػكؿ إلػى إنسػنف يدػدـ بمعكلػه مػن 

 يددمه التمسؾ بنلكداد ...... 
بطريػػػػؽ  تيف االسػػػػتعنرتيفببلغػػػػة كجػػػػكدة صػػػػينغة الاػػػػنعر لدػػػػن المعنػػػػىكزاد 

 عدمن ككضػػػػػػػػػبتاػػػػػػػػػييد الكوػػػػػػػػػر ،  المدنبمػػػػػػػػػة ، حيػػػػػػػػػث قنبػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػدـ اإليمػػػػػػػػػنف
أك لننظػػر مػػن يوعمػػه أمنمنػػن ؛ لننظػػر قػػكة اإليمػػنف فػػي اإلطنحػػة بمػػن يخموػػه الكوػػر، 

 تمسؾ اإلنسنف بمبندئه فيمن يكيد له الكنئدكف . 
    كمػػػػػف دقػػػػػة الػػػػػنظـ أف عبػػػػػر أبػػػػػك فػػػػػراس بصػػػػػيغة المضػػػػػنرعة فػػػػػي جننػػػػػب      

ـي اإليمػػػػنفي اإليمػػػػنف ل "  ػػػػ" مػػػػن ل كبصػػػػيغة المضػػػػي فػػػػي جننػػػػب الكوػػػػر  ، "يىدػػػػًد  يَّدى اى
كالحػػػيف    ليظدػػػر اإليمػػػنف فػػػي صػػػكرة مػػػف يجػػػد كيجتدػػػد مػػػن بػػػيف الحػػػيف؛ "  الكيوػػػري 



 

  

 

 
مىدىاًنيِّ   م ًفرىاًس الحى ًِ ندديَّػة ن " أرىاؾى عىًصيَّ الدٍَّمًع ألىًبًِ ببلغيَّػة ن                                              يمػػنفصػبلح حبيػب سم/  د"           دراسة ن

 

 

ِّٕٗ 

فػػي هػػدـ مػػن بنػػنا الكوػػر فػػي كػػؿ زمػػف ، فػػنلكور يبنػػي دكلتػػه ، حتػػى إذا مػػن انتدػػى 
 الاػػػػنعر لحنلػػػػةمبلئمػػػػة جػػػػن ت كهػػػػذا الصػػػػينغة ، مندػػػػن جػػػػن  اإليمػػػػنف فدػػػػدمدن 

مػػػف هػػػذا الكاقػػػع ، حيػػػث كػػػنف  الحربػػػي ، بػػػؿ جػػػن ت نبعػػػنن متػػػدفدنن ه لكاقعػػػالنوسػػػية ك 
 .ضد الرـك  دائـ الحركب –كمن رأينن في التمديد  –

ػػنكمػػف دقػػ   ػػػيَّدى إيثػػػنر التعبيػػر بػػػ "  ة الػػػنظـ أيضن " عمػػى التعبيػػػر بػػػ " بنػػػى " ؛              اى
ؿى كطيًمػيى بنلاِّػمػن أي  دخؿ فيه كػؿً   يي نإذ التاييد بن ، كهػذا يننسػب فعػؿ  (ُ) يدً حكػـ كطيػكِّ

 .المحكـ المزيف بنلكذب كالبنطؿ  الكانة
كبعد هذا البيت يعكد أبك فػراس إلػى كصػؼ نوسػه بنلكفػن  ، ككصػؼ محبكبتػه 

 أخضعه الحب ، يدكؿ ل                                   ، ذليبلن ، بنلغدر ، كلكنه يظدر في هذا المرة منكسران 
ِى  ؼى فنً  مىذىلةه   يٍ كى في بىعًض الكى ِى يمىتي اً  يِّ في الحى  نسننىةو إلً    تي كى  ري دٍ ػدن الغى

بدطػع البيػت عمػن قبمػه ؛ ألنػه يتضػمف معنػىن غريبػنن ، كهػك الكفػن  ػ الماػبكب 
بنلذؿ ػ  إلنسننة عيرفت بنلغدر ، فنلدطع لمتنبيه إلػى هػذا المعنػى ، كاإلاػنرة إلػى أنَّػه 

ا كيجب التنبه له . ِن ٍعًنيه به جدَّ  مى
ية سػػجطبػػع ك  ويوػه يػػدؿ عمػػى أف الكفػن خكت،  ٍيتي "ػَّ " مخوػػؼ ل " كفػػ تي ٍيػفى ك " كى 

  فيه ؛ كلذلؾ صدر منه طكاعية دكف تكمؼ أك إجدند نوس . 
فػنً  مىذىلػكقكله ل "       في بىعػًض الكى احتػرس بػه عػف تػكهـ أف الكفػن  ، " تكميػؿ  ةه ػَّ كى

ن منه مذلةه ييدبػؿ عميدػن الرجػنؿ كهػـ كػنرهكف ، ، ا حسف  في كؿ صكر  كبيَّف أف بعضن
في  " إنسننة " نكر، كمن لمتعظيـ كالتوخيـ " مذلة " ر نكَّ ذا النكع كفنؤا لدن ، ك مف هك 

ِى ػي يمىتاً  ػيِّ الحى  نسننىةو فيقكله ل " إلً  فػراد كالتحديػر ، كذكرهػن بدػذا الموػظ لئل"  ري دٍ دن الػغى
 ل " إنسػننة "بنالسػـ الظػنهر  ، كفػي التعبيػرعمػى عندتػه  زيندة في التجديؿ كاإلخون 

لغيبػة إلػى ا" التونت مف الخطػنب  حبؾً ػػ  ن في البيت قبؿ السنبؽ ل " هكاؾً بعد خطنبد
                                           

 لسنف العرب ل ايد .  (ُ)
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َِّٖ 

بنوسدن هذا الكبلـ الذم يصػرح فيػه بحبدػن ،  نهلتسمع مهننؾ ككأنه أراد إحضنرهن ، 
إاػػونقنن بدػػن ،  ثػػـ إنػػه لمػػن أراد  كصػػودن بنلغػػدر أجػػرل الحػػديث عمػػى طريدػػة الغيبػػة

نمن يتحدث عػف أخػرل يتحدث عن الأنه ، كككقع الكبلـ عميدن ل نون يخوكت  غيرهػندن ، كا 
ف كنت أرل أف ك  ػيِّ " حاػك غيػر موسػد فػي صودن بأندن ل " ، كا  إذ مػف  ؛ممعنػى لالحى

، كلػػكال المحنفظػػة عمػػى كزف البيػػت لدػػنؿ ل الػػذم رحػػؿ إليػػه المعمػػـك أندػػن فػػي الحػػي 
 ايمتدن الغدر . نسننةإل 

ٍِ ن الغى دى تي يمى كجممة ل " اً  ٍبري "" كجممة ل " ًاي ري دى المطمع ، كالدصر   في مىتيؾى الصَّ
 فيدن كنلدصر في تمؾ الجممة .

كال يخوى أف بيف قكله ل " كفيت " كقكلػه ل " الغػدر " طبػنؽ بػيف الوعػؿ كاالسػـ  
 أظدر أبك فراس مف خبلله مدل التبنيف بيندمن في مكقؼ كؿ مندمن تجنا ا خر . 

ري "             االسػػػػمية ل " ًاػػػػيمىتيدىنكلعمػػػػؾ تمحػػػػظ قيمػػػػة مػػػػن أداا التعبيػػػػر بنلجممػػػػة     ٍِ الغىػػػػدى
؛ لتتحػػػػد هػػػػذا الداللػػػػة مػػػػع مضػػػػمكف  مػػػف داللػػػػة عمػػػػى ثبػػػػكت هػػػػذا الصػػػػوة فيدػػػػن

 الجممة في كصؼ هذا المحبكبة بأف الغدر سجية متأصمة فيدن .  
 ل كفي البيت التنلي     

يٍ  رى قكره كى في أىحينننن كى   ن يىستىًوًزهن    بى نفي الصِّ عى كى ًِ فىتىأرى  ري ػػفى الميدٍ من أىًر
ينتدؿ أبك فراس إلى كصؼ محبكبته بصوة حسنة محببة إليه ، كربمن كننت 

دطػع البيػت عمػن قبمػه ، كمػن قطػع مػن قبمػه عمػن ك يسببنن في حبه لدن كتمسكه بدن ، 
 كمدـ . بمعنىن جديدو  هذا األبينت قبمه ؛ لياير بدذا الدطع إلى استدبلؿ كؿ بيت مف

كاإليجنز  المسند إليه ،  ، كالمحذكؼ هنن هكحذؼ نإليجنز بنللبيت بكيستدؿ هذا ا    
مف ادة الحزف عمػى تبػدد هػذا  سً وى كاختننؽ النَّ  سً وٍ ضيؽ النَّ مبلئـ ل في هذا السينؽ

 المػػػػػػكدة بسػػػػػػبب إعراضػػػػػػدن عنػػػػػػه ، كالتدػػػػػػدير ل هػػػػػػي كقػػػػػػكر ، كالجممػػػػػػة صػػػػػػوة 
 في البيت السنبؽ .  لػ " إنسننة "
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كؿ ، دلت عمى ثبكت هػذا الكصػؼ فيدػن عي ة مابدة عمى كزف فى " صو كره قي ك " كى      
كالتعبير بدن مػع حػذؼ المسػند إليػه ،  (ُ)ثبكتنن ال يبرح ، كمعننهن ل ذات حمـ كرزانة 

مػػع إاػػنرة إلػػى ثبػػكت هػػذا  مكَّػػف الاػػنعر مػػف التعبيػػر عػػف الحػػدث كصػػنحبه، قبمدػػن 
فػي اختيػنر الكممػنت  ، كهػذا فيػه مػن فيػه مػف الدقػةالحدث في صػنحبه بكممػة كاحػدة 

 كالصيغ المكجزة الدالة .
يٍ كالػػػػكاك فػػػػي ل "  رى ػػػػعىػػػػكى  كػػػػؿ اػػػػئ  نفي عىػػػػيٍ كرى " كاك الحػػػػنؿ ،  بن يىسػػػػتىًوًزهننفي الصِّ

المطػر ل أكلػه ، كمنػه    نفي عىػيٍ ، كرى  كالزيػندةي  مػن ي ل النَّ  عي ٍيػل أكله كأفضػمه ، كالرَّ  هي عي يٍ كرى 
ػزى فٍ ل أى  اي زَّ فىػكأى  اي زَّ ثيرهن ، يدنؿ ل فى ل يي  يىستىًوًزهن ك،  بنبً الاَّ  نفي عى يٍ رى  ػعى زٍ كأى  هي عى  اي ؤادى فيػ رى يَّػكطى  هى جى
يٍ كجممة ل " ،  (ِ) رى ػعى كى " جممػة مبنيػة عمػى االسػتعنرة المكنيػة حيػث  بن يىسػتىًوًزهننفي الصِّ

 ليخرجدن عف رزانتدن ككقنرهن . ؛ ابه ريعنف الصبن بإنسنف يثير هذا المحبكبة 

" طبنقػػنن  كره قيػػ" مػػع التعبيػػر بنالسػػـ ل " كى  يىسػػتىًوًزهن" نلوعػػؿ ل كقػػد اػػكؿ التعبيػػر ب
مكَّفى الانعر مف أف يظدر لنن محبكبته في حنلتيف مختموتيف ، حنلة التعدػؿ كالرزانػة 

مػة ، كحنلػة الناػنط كالمػرح كالخوػة ، كهػي حنلػة جب، كهي حنلة متأصمة فيدن فطرة ك 
حينمن تستاعر حيكية الاػبنب  –سدن عمى عندة بننت جن –تصنب بدن حندثة طنرئة 

بن .   كنانط الصِّ

ِى       ًِ ثـ يزيد الحنلػة الثننيػة إيضػنحنن كتدريػران بنلجممػة ل " ؼى في أىحيننػنن كىمػن أىًر فى تىػأرى
في ل تناط ، مف ك " ،  ري الميدٍ   . (ّ)إذا ناط  لنن ينى رً كأى  نن انرى كا ً  نن نى رى أى  في أرى يى  فى رً أى تىٍأرى

ة ، فيدػن معنػى السػببية ، دلػت عمػى أف يػعنطوة تعديبكالون  في صدر الجممة 

                                           

 لسنف العرب ل كقر . (ُ)
                     فزز .ػ لسنف العرب ل ريع  (ِ)
 لسنف العرب ل أرف . (ّ)
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 نانطدن تنًؿ الستوزاز الصبن لدن ببل مدمة ، ثـ هك مسبب عنه .
 كاحترس بدكله ل " أحينننن " لئبل يدع في التننقض ، حيث أثبػت لدػن الرزانػة أكالن 

بن يخرجدن مف هذا الرزانة ، فيجعمدن تتمنيؿ في مايتدن ، كت تكثب ، ثـ أثبت أف الصِّ
ألدل ، خيبل  كمن يتكثب المدر ، كلػك تػرؾ هػذا الحنلػة بػدكف احتػراس تيدنن ك عجبنن ك 

دؿ فدػػد لكنػػه لمػػن احتػػرس بػػػ " أحيننػػنن " ، كػػؿ حػػنؿ   ذلػػؾ إلػػى كصػػودن بنلنديضػػيف فػػي
عمى أف خركجدن عف حممدن ككقنرهن ليس عمى إطبلقػه ، بػؿ هػك فػي أكقػنت قميمػة ، 

يكيػة ، كقػد اسػتعنف عمػى إرادة التدميػؿ بنإلتيػنف كهي أكقػنت اإلحسػنس بنلاػبنب كالح
 . بنلكممة عمى صيغة التنكير

كمػػػف هنػػػن تظدػػػر لنػػػن مكضػػػكعية أبػػػي فػػػراس فػػػي كصػػػؼ محبكبتػػػه بػػػنلحمـ  
نمن اسػتثنى مػف ذلػؾ أحػكاؿ  كالكقنر،حيث لـ يصودن بدذا الصوة في جميع األحكاؿ،كا 

ف ، حتػى ال ييخرجدػن غمبة الابنب كثكرته،فكصودن بمػن هػك معتػند فػي جػنس ا دميػي
  مف جنسدن بدذا التورد الذم ال يكند يكجد .

ثـ أراد أبك فراس أف يندؿ لنن إعجنبدػن بنوسػدن كناػنطدن فػي صػكرة محسكسػة 
ًمػػرىاح المي  ًِ دىػػن ًب الصػػغير فػػي الخوػػة كالناػػنط كالحيكيػػة ل "  رً ٍدػػمسػػتحبة ، فاػػبه ًمرىاحى

ِى  ًِ ؼى في أىحينننن كىمن أىًر التابيه هنن مرسػؿه ، مجمػؿه ، حسػًي الطػرفيف ك ، "  ري فى الميدٍ تىأرى
، مسػػتمده مػػف كاقػػع الحيػػنة العربيػػة ، يػػكحي بصػػغر سػػف المحبكبػػة ، كتعمػػؽ نوػػس 

عمػى معنػى ه ممػحثـ هػك تاػبيه ننقػؿ لمعنػى االسػتوزاز قبمػه مػف ، الانعر بنلخيكؿ 
 التدييج العنطوي ، كالتحكؿ الكجداني ، إلى حممه عمى النانط الحركػي المػألكؼ فػي

كالغػرض  ،في حيكية كنانط  فتمرح متكاثبة ن ، صغنر الخيكؿ حينمن يستوزهن ابنبدن 
تتعمػػؽ بدػػن األبصػػنر  إظدػػنر المحبكبػػة فػػي صػػكرة حسػػنة جميمػػة هػػذا التاػػبيه مػػف

 .كالدمكب 
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كالبيت فػي مجممػه ػػػ كمػن يػرل د / زكػي مبػنرؾ ػػػ نػندر قميػؿ األمثػنؿ عنػد مػف  
نر العدمية المميحػة التػي تحيػن برزانػة الجبػنؿ  ثػـ يودـ دقنئؽ البينف ؛ ألنه يصكر كق

يستوزهن الصبن ، فتجنح إلى التعنت كالتغضب ، كًلبعض الًمبلح غضػبنت كمدػن سػحر 
كفتكف ، كهي أممح في العيف كأندل عمى الدمب مػف بسػمنت الرضػن كنغمػنت الحنػيف 

(ُ) . 

                                           

 . ِٖٓراجع ل المكازنة صػ  (ُ)
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 جتــاُلِا إيــاٍ
 ّهْقفـــَ هــي رلك

ػػػػػػػػػػميػيى عى ػنػػػػػػػػػتى كىهػػػػػػػػػأى  فٍ ػػػػػػػػػػػػي مى ػتيسنًئميًنػػػػػػػػػ  ةه ػمى
 

مػػػػػػػى حػػػػػػػػػكىهى  ...   ري نًلًه نيٍكػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ًبوىتػػػػػػػىن ًمثمػػػػػػػي عى
 

ػػػػػػ اػػػػػػن ى لىدى  ن ىتٍ فىديمػػػػػػتي كىمػػػػػػن اى  ل كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػن الدى كى
 

ـٍ ػأىيَّػػػػػػػػػ نلىتٍ ػػػػػػػػػػػق! ًؾ ػي يمػػػػػػػػػقىتً  ...   رػػػػػػػػػػػٍ ـي كيثػػػػػػػػػػػفىدي  دي
 

 ي تً ػَّ عىنػػػػػػػػػى تػى ـ تػى ًت لػػػػػػػػك ًاػػػػػػػػئٍ ػى ن لػػػػػػػػػمتي لىدىػػػػػػػػػي دػػػػػػػػػف
 

لىػػػػػػـ تىسػػػػػػػأىلً  ... ٌنػػػػػػكى ٍبػػػػػػي عى   ري ػػي كىًعنػػػػػػػدىًؾ بػػػػػػػي خي
 

 ن  ػى ري بىعدىنػػػػػػػػػهٍ دَّ ػؾى الػػػػػػػػػػل ًبػػػػػػػػػرى أىزٍ  دٍ ػى لىدػػػػػػػػػ نلىتٍ ػفىدػػػػػػػػػ
 

عػػػػػػي فىدػػػػػ ... ِى ػمتي مى   ري هٍ ؿ أىنػػػػػًت ال الػػػػػدَّ ػًق بىػػػػػنذى الػػػػػؿَّ
 

مػػػػػػػػػػن ك ٍسػػػػػػػػػػػى اًف لػػػػػػػػػػزى ػٍ نفى ًلؤلىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  مىؾه ػكالًؾ مى
 

ِى ًإلػػػػػى الدىمػػػػػًب لىًكػػػػػفَّ الدىػػػػػكى  ...   ري ل ًجٍسػػػػػل ًلمًبػػػػػؿى
 

تىدػػػػػػػػػ  ةه ػػػػػػػػػػػجى دِّ ميدٍ ػزًؿ كىالًجػػػػػػػػػػفى الدىػػػػػػػػػػًمؾي بىيػػػػػػػػػػكى
 ج

ػػػػػػػ ... ػػػػػػػدى  نػًإذا مى ػػػػػػػن البىػػػػػػػيٍ اهى عى  ري بىدن الدىٍجػػػػػػػذَّ في عى
 

 ؽو ػػػػػػػػػػػػػناً م ًلعى دً ػبىٍعػػػػػػػػػػػ ػَّ ًعزػػػػػػػػػػػ ال تي أىفٍ ػٍ نػػػػػػػػػػػػى فىأىيد
 

 ري ػػػػػػػػػػػػتي ًبػػػػػػػػًه ًصوٍ ػٍ ًمدػػػػػػػػػن عى ػم ًمٌمػػػػػػػػكىأىفَّ يىػػػػػػػػدً  ...
 

ق ٍِ بٍ ػَّ مػػػػػػػػػػى كى ِى  ةن ػػػػػػػػػػػػيى راحى ػػػػػػػػػػػل لً رى م ال أىِى رً ػًمػػػػػػػػػتي أى
 ج

ِى ػنًنػػػػػػػػػفي أىنسى ًإذا البىػػػػػػػػيٍ  ...  ري ػحَّ ًبػػػػػػػػيى الدىٍجػػػػػػػػي أىؿى
 

كًمدػػػػػػػػػن  ػـً الػػػػػػػػػػٍكػػػػػػػػػػتي ًإلػػػػػػػػػى حي دٍ ػػػػػػػػػػػػفىعي  حي  زىمنًف كى
 

ًلػػػػػػيى العيػػػػػػذٍ زى تيٍجػػػػػػ بي اللىدػػػػػػن الػػػػػػذىنٍ  ...  ري ل ًبػػػػػػًه كى
 

 ةن  ػبيىػػػػػػػػػػػػػى ن ى ظػى ثػػػػػػػػػػػػكفى مىيٍ م دي ندً ػىػػػػػػػػػػػػػأىٌني أينػػػػػػػػػػػػػػكى 
 

ػػػػػػػػ ... مػػػػػػػػى اى مَّمىدػػػػػػػػن اليى مٍ ػى رىؼو ظىػػػػػػػػػعى  ري ػٍعػػػػػػػػذً ػن ى جى
 

وػػػػػػػػػػػ  ن ػدػػػػػػػػػػػػَّ أىنػى ك كػيػػػػػػػػػػػػنرٍ ػى َـّ تػي ننن ثػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػؿي حً ػَّ تىجى
 

ِى نندً ػي تػػػػػػػػ ... ِى ػػػػػػػػزىاي ال ن الم طى  ري ٍضػػػػػػػػحي ًبػػػػػػػػنلكاًد أىعجى
 

 *  *  *  *  *  * 
معػػػػنني  كيبػػػػدأ األبيػػػػنت بدطعدػػػػن عمػػػػن قبمدػػػػن ؛ لئلاػػػػنرة إلػػػػى أندػػػػن تحمػػػػؿ  

 جديرةن بنالهتمنـ كالعننية ، كيبدأ البيت األكؿ لجديدة ن 
ميمى  ي مىفٍ ًئمينً تيسن            مى حػأىنتى كىهيى عى   ري نًلًه نيكٍ ػةه    كىهىؿ ًبوىتىن ًمثمي عى

؛ كالمضػػنرعة  المونعمػػة عمػػى صػػيغتي بصػػينغة بميغػػة كجيػػزة ، حيػػث بنػػى التسػػنؤؿ
 كثرة سؤالدن له ، كتجددا ، كحدكثه . ذلؾ إلى ليكمئ ب

لجػػنهمي كهػػذا طريدػػة اػػعرية التزمدػػن الاػػعرا  منػػذ بػػدأ الدػػريض فػػي العصػػر ا
فػي الغنلػب ػ حينمػن يريػدكف  ػػ إليدػن يمجػأكف  كحتى يكمنػن هػذا ، كبػنلتتبع كجػدننهـ 

ليسػػتمتعكا بدػػذا ؛ اسػػترجنع ذكريػػنت مػػن دار بيػػندـ كبػػيف محبكبػػنتدـ مػػف حػػكارات 
ن نػراهـ يوتعمػكف هػذا الحػكارات ليمتعػكا أنوسػدـ بػنلكبلـ ػن الحكارات كالػذكرينت ، كأحيننػ

 في الكاقع  .منه المكهـك إذا حرمكا 
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ِّٖٓ 

عكاطوػه كمػن ك  هأحنسيسػ ففدذا طريدة تمكِّف الانعر مػف التعبيػر عػ كعمى كؿو 
ؽ الحػكار ييريد ندمدن لآلخريف بطر  معنفو التعبير عف ، أك تمكنه مف  يجدا في نوسه

كليس بنلضركرة بد  هذا الطريدة بنلتسنؤؿ فدط ، أك بدؤهن بنلتسنؤؿ عف الانعر ، 
نمػػن قػػد تبػػدأ هػػذا الطريدػػة بنلتسػػنؤؿ ، بطريػػؽ التجنهػػؿ كمػػن فعػػؿ أبػػ ك فػػراس هنػػن ، كا 

كبنلدكؿ ، كبنإلخبنر ، كبغير ذلؾ ممن يحدؽ لمانعر مسمؾ الحكار الذم يسػتمتع بػه 
 ل الديس كتأمؿ قكؿ امرئ ، غنلبنن 

                                                                                     ي مً جً ؾى ميرٍ إنَّ  بلتي يٍ كى ػال لؾى  فدنلتٍ      ةو زى ػينى عي رى دٍ ػخً  رى دٍ دخمتي الخً  كـى ػكي
ِى عى    نن ػػطي بنن معػتدكؿي كقد منؿى الغىبي  ؿً زً ننٍ فى  سً يٍ الدى  أى مرى ا م ينيرً عً بى  تى رٍ ؽى

 (ُ)ًؿ ػَّ مػعى المي  نؾً نى جى  فٍ ػي مً ينً دً عً كال تيبٍ     نمىهي ي ًزمى ٍرخً يرم كأى ن سً ػفديمتي لد

 لنب ػػابف اد كؿ ػكق
 ي  نمً كال الاَّ  فمستى العراقيَّ الًسمىنتً      دةو ػػػكبم طو ػػره ني مف أمَّ سنئمي تي    
 اـً كَّ ػصى  رً ػاجً كى في الدى  يبو نً مي  بكؿِّ       نئـه ػػػق ن الديفي ػمببلدم حيثي  فدمتي    
  يكالحنمً  ي الخميدةً ػسنم كسنداتي     نن  ػتبً نٍ نن كمى ػبيت الننسً  زً ػعى ي أى طً هٍ كرى    
نـً ػجَّ رى بً  عندن في الحديثً  كمن أنتى    نن  ػكنسٍ مى  يً ػمػالتري ا أنتى إذن  تٍ ػفدنل   

 (ِ) 
 لـ ػنجى ػاى ػكى كقكؿ   
نىٍيتيهي خى ػػكهيى بمن ق     ي ػنلىًتي تيسىنًئمنػٍف حى ػػٌؿ عى ػى ظت     رىٍا ػػػً بً ػٍد جى
  ًدرىاٍ ػػى ميٍدتكى ًمنًؾ ػػػالعو من أىحسفى     رم ػػػتي لدن قد قىدىٍرًت فنغتىوً ػٍ قيم   
تى ػٍت كحتَّ ػنلى قى     نً ػى مى بِّخي اٍ رى ػػػتي ميستىتً ػف دكًف منذا هتىكمً     ي ػػى تيكى

(ّ) 

                                           

 . ُُاألبينت في ديكانه صػ  (ُ)
 . ُُْاألبينت في ديكانه صػ  (ِ)
تحديؽ د / النبكم عبد الكاحد اػعبلف ػػػ ناػر مكتبػة الخػننجي ػػػ  َِْاألبينت في ديكانه صػ  (ّ)

 ـ . ُٕٗٗهػ ػػ  ُُْٕالدنهرة ط / أكلى 
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ِّٖٔ 

كغيػػر ذلػػؾ الكثيػػر مػػف الاػػعر الثػػرم بمثػػؿ هػػذا الحػػكارات كالحكنيػػنت التػػي تكسػػبه    
 يف . مخنطبركعة في األدا  ، كجكدة في األسمكب ، كجذبنن النتبنا ال

 كجممة ل " تيسنًئميني مىف أىنتى " في بيت أبي فراس ل    
ميمىةه     ي مىفٍ تيسنًئمينً  مى حنًلًه نيكٍ    أىنتى كىهيى عى  ري ػكىهىؿ ًبوىتىن ًمثمي عى

، الحنؿ الماتدة مػف الدػكؿ هنن هك ؼ ك حذالم كفيدن إيجنز بنلحذؼ ، ، جممة خبرية 
كالتددير ل تسنئمني قنئمة ل مف أنػت  لدكؿ المحذكؼ ،اجممة ل " مف أنت ؟ " مدكؿ ك 
" كهي عميمةه " ،  ، بدليؿ قكله ل كالغرض مف االستودنـ هنن التجنهؿ كاالستنكنر ،؟ 

مػػػػػػى   كسػػػػػػؤاله متعجبنػػػػػػن منكػػػػػػرنا عميدػػػػػػن هػػػػػػذا التسػػػػػػنؤؿ ل " كىهىػػػػػػؿ ًبوىتػػػػػػىن ًمثمػػػػػػي عى
 " . حنًلًه نيكري 

ميمىةه " عػف أف يكػكف سػؤالدن إ ف نوسػه قػد ػيػنا عػكقد احترس بدكله ل " كىهيى عى
 صدر مندن عف جدؿ كعدـ معرفة . 

كتأمؿ التعبير بكممة " فتىن " فػي إنكػنرا عميدػن سػؤالدن إيػنا عػف نوسػه كتعجبػه 
مػػى حنًلػػًه نيكػػري  " ، كمػػن تػػكحي بػػه مػػف اعتػػزاز بػػنلنوس ،  منػػه ل " كىهىػػؿ ًبوىتػػىن ًمثمػػي عى

يغة التنكيػر يمػنح كال يخوػى أف مجػئ الكممػة عمػى صػ ك كتيه بنلابنب كالوتػكة ،ػكزه
 حدةن ، كقكةن ، كعمكان .  النوس تعظيمنن ، كيضنعؼ الوخر

كالعننية ؛ ألنػه دليػؿ  ك" عمى حنله " متعمؽ بػ " نكر " ، كقدمه عميه لبلهتمنـ 
ادرته كتميزا بيف الننس ، كالمعنى ل كهؿ بوتى مثمي عمى من بدا عميه مػف أمػنرات 

" فتى مثمي " سػكل نوسػه بطريػؽ الكننيػة ،  ! يدكؿ هذا كهك ال يدصد بػ حبؾ نكر ؟
" لمتحدير ؛ لينوي عف نوسه أدنى نكير .   كنىكَّرى " نيٍكري
 كيأتي الجكاب عمى سؤالدن في البيت التنلي ل 

ان ى لىدى  ن ىتٍ فىديمتي كىمن اى  ـي كيث أىيَّدـٍ  قنلىتٍ ! ًؾ ػي يمقىتً       ل   ن الدىكى كى  ري ػٍ فىدي
ن  ؛ إلفندة السرعة كالتعديب ، لدوةن كمبندرةن إلجنبتدػن معطكفنن عمى من قبمه بنلو
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 كالرد عميدن .
اػن ى لىدػن الدىػكل " اعتػراض بػيف فعػؿ الدػكؿ كمدكلػه ،  كجممة ل " كىمن اػن ىت كى
جػن  ليبػيف أف سػؤالدن عنػه لػػـ يكػف إال لغػرض أف يخبرهػن بمػػن فعػؿ بػه حبدػن ، كأنػػه 

كاستمتنعدن بأف يصير هكػذا ، ثػـ هػك صيرا كنلدتيؿ ، كفي هذا إانرة إلى استمذاذهن 
 اعتراؼ لديدن بحنله التي أصبح عميدن بعد حبه لدن . 

نمػن هػي لمتعميػؿ ،  ك " مػن " بعػدهن  كالكنؼ في هذا الجممة ليست لمتاػبيه ، كا 
مصدرية ، كالتددير ل فدمت ػ لمايئتدن كمايئة الدكل قتمى ػ قتيمؾ ل أم ل قمػت لدػن 

لدػػن الدػػكل ذلػػؾ ، كهػػذا فػػي غنيػػة التدلػػه كالكلػػه فػػي  ل قتيمػػؾ ؛ ألندػػن اػػن ت كاػػن 
 إظدنر تبنريح الدكل كالعاؽ . 

كحذؼ موعكؿ المايئة إليجنز العبػنرة كتصػوية الكػبلـ ممػن يػدؿ عميػه المػذككر 
كزاد الكبلـ إيجنزان بحذؼ المسند إليػه فػي قكلػه ل " قتيمػؾ " ، كالتدػدير ل أنػن قتيمػؾ ، 

مى الونعؿ ل " الدكل " في قكله ل " كان  لدن الدكل كقدـ الجنر كالمجركر " لدن " ع
" ؛ ليدصر مايئة الدكل قتمه عمى ككندن لدن ال لغيرهن مف النسن  ، قصر مكصػكؼ 
عمػى صػػوة ، قصػػران حديديػنن ، كقػػد يكػػكف تحديديػنن إذا كػػنف أبػػك فػراس لػػـ يصػػب بحػػب 

ادعنئيػنن ، مبنيػنن غير هذا المرأة ، أمن إذا كنف قد أحب غيرهن ، فيككف الدصػر حينئػذ 
فنلجممػة  عمى المبنلغة ، إانرة إلى أف من عػدا حبدػن كنلعػدـ بنلنسػبة لػه ، كعمػى كػؿو 

.  تكحي بتورد هذا المحبكبة كحبدن بذلؾ التأثير ، إف كنف هننؾ محبكبة أصبل ن
كزاد هذا الجممة قكة كببلغة ، كحسف صينغة ، بننؤهػن عمػى االسػتعنرة المكنيػة  

دػرت الدػكل فػي صػػكرة إنسػنف ياػن  كيريػد ، كيسػعى لتحديػؽ مػػن التخييميػة التػي أظ
 يريد .
كعطؼ هذا الجممة عمى التي قبمدن بنلكاك لمن بيندمن مف التكسط بػيف الكمػنليف  

ككػػكف المسػػند كصػػيغة المضػػي ، ، حيػػث اتودػػت الجممتػػنف فػػي الخبريػػة ، كالوعميػػة ، 
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ِّٖٖ 

 .  ماتدنن مف المايئة فيدمن
رائػع بطريػؽ االسػتعنرة المكنيػة فػي الجممػة الثننيػة ، كهذا العطؼ مػع التخييػؿ ال 

أظدر الانعر مستددفنن بنلدتؿ مف جدتيف ل جدة المحبكبة ، كجدة الحب ، ككأندمن 
 اتودن عمى ذلؾ ، كسعين له حتى تحدؽ لدمن .

كأجد في هػذا العبػنرة ريػح المعننػدة كالمكػنبرة فػي االعتػراؼ بػنالندزاـ كاالنكسػنر  
كهذا يكاؼ  ؛ كلذلؾ أارؾ معدن الدكل في قتمه لممحبكبة بموردهن  كالتسميـ بنلغمبة

بعػػض الجكانػػب النوسػػية لاخصػػية أبػػي فػػراس الاػػنعرة المحنربػػة التػػي ال تددػػر فػػي 
 المكاجدنت الوردية .

عػػدا                  أركننػػه قتيميػػًؾ " ركػػف مػػف أركػػنف تاػػبيه بميػػغ ، حػػذفت جميػػع ك قكلػػه ل " 
، كالحػػذؼ أبمػػغ ، كأكجػػز ، كأدؿ عمػػى قػػكة ل أنػػن كدتيػػؿ لػػؾ الماػػبه بػػه ، كالتدػػدير 

المانبدة بينه كبيف الدتيؿ ، ثـ هك أكسع بنبنن لمتخييؿ كالبحث عف األجزا  المودكدة 
، كال يخوى أف البحث عف المودكد فيه مف اإلثنرة كالماػنركة الكجدانيػة بػيف المػتكمـ 

 كالمتمدي من فيه . 
حػػنؿ الماػػبه ، كقينسػػدن فػػي اػػدة تػػأثير الحػػب           كالغػػرض مػػف هػػذا التاػػبيه بيػػنف 

عمى الانعر بحنؿ الدتيؿ ، كهك تاػبيه عػنمي دارج ، قريػب المأخػذ ، كثيػر التػداكؿ 
 ياترؾ في إدراكه العنمة كالخنصة . 

ـٍ ؟ " جػػػن  عمػػػى طريدػػػة    كالوصػػػؿ بػػػيف الجممتػػػيف ل " قتيميػػػًؾ " ، " قنلػػػت ل أًيديػػػ
ؿ الجممػة الثننيػة مػف األكلػى منزلػة الجػكاب عػف السػؤاؿ ، االستئننؼ البينني ، بتنزيػ

ككأف سنئبلن  سأؿ ل فمػنذا قنلػت بعػد هػذا  االعتػراؼ ؟ ! ، فجػن  الجػكاب ل " قنلػت ل 
ِن بنلوػن  أك  ِن ـٍ ؟ " ، كهذا الطريدػة أكثػر إثػنرة لػذهف السػنمع ممػن جػن  معطػػكفننِن أًيدي

جػكة بػيف الكػبلـ يتحػرؾ فيدػن بغيرهن مف أحرؼ العطػؼ ؛ ألف إسػدنط العػنطؼ يتػرؾ ف
 خينؿ المتمدي بحثنن  عف الركابػط بيف الجمؿ ، كسعينن إليجند عبلقنت بيندن .
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ِّٖٗ 

كلك تأممنن كجػدنن أف مدنمػنت الحػكار التػي يحػرص فيدػن المتكممػكف عمػى إثػنرة       
    المخػػنطبيف ، كلوػػتدـ ، كجػػذب انتبػػنهدـ لمػػن يدكلػػكف ، ال تػػأتي معدػػن الوػػن  ، كتػػأتي        

نمن يػراد   فيدػن ربػط األحػداث بعضػدن بػبعض  في المدنمنت التي ال يراد فيدن ذلؾ ، كا 
كعطودن بمن يويد التعديب كالسببية ، كخذ لذلؾ مثبلن قكؿ اهلل تعنلى في تصكير حكار 
 الخميػػػػػػؿ إبػػػػػػراهيـ عميػػػػػػه السػػػػػػبلـ مػػػػػػع مبلئكػػػػػػة الباػػػػػػػػرل فػػػػػػي سػػػػػػكرة الحجػػػػػػرل 

  ٍيًؼ ًإٍبرى ـٍ عىٍف ضى نىبٍِّئدي ـى كى ًجميػكفى *  اًهي ـٍ كى مىٍيػًه فىدىػنليكا سىػبلمنن قىػنؿى ًإنَّػن ًمػٍنكي ميكا عى  *ًإٍذ دىخى
ِى  ػػٍؿ ًإنَّػػن نيبىاِّػػريؾى ًبػػغي ًمػػيـو القىػػنليكا ال تىٍكجى ـى  *ـو عى مىػػى أىٍف مىسَّػػًنيى اٍلًكبىػػريفىًب قىػػنؿى أىبىاَّػػٍرتيميكًني عى

كفى  ؽِّ ف *تيبىاِّري ػًة * كيػٍف ًمػفى اٍلدىػنًنًطيفى  تى بلقىنليكا بىاٍَّرنىنؾى ًبنٍلحى ػٍف يىٍدػنىطي ًمػٍف رىٍحمى مى قىػنؿى كى
ػػنًلكفى  بِّػػًه ًإال الضَّ ػػميكفى  *رى ـٍ أىًيدىػػن اٍلميٍرسى ٍطػػبيكي ػػن خى قىػػنليكا ًإنَّػػن أيٍرًسػػٍمنىن ًإلىػػى قىػػٍكـو  *قىػػنؿى فىمى

 ميٍجًرًميفى 
هػذا  ؛ لتجد اإلثنرة ، كالموت ، كجذب االنتبنا ، بيف كؿ جممتػيف مػف جمػؿ 

 الحكار ، قد كصؿ إلى مدل .
 فإذا من عدنن لمن نحف بصددا ، كتأممنن أبينت أبي فراس ل

مى حػأىنتى كىه ػي مىفٍ تيسنًئمينً       ػةه    كىهىؿ ًبوىتىن ًمثمي عى ميمى  ري ػٍ نًلًه نيكػيى عى

ان ى لىدى  ن ىتٍ فىديمتي كىمن اى       ـي كيثٍ ديـ ػأىيَّ  قنلػىتٍ ! يػمًؾ ل     قىتً ن الدىكى كى  ػري فىدي
لىـ تىسأىلً تً ػَّ ـ تتعىنػى ًت لك ًائٍ ػى ن لفدمتي لىدى       بٍ ي     كى  ري ػي عىٌني كىًعندىًؾ بي خي

ِى ػفىدمتي مىع  ن   ػى ري بىعدىنهٍ ل ًبؾى الدَّ رى أىزٍ  لىددٍ  فىدنلىتٍ        ري ػهٍ ًق بىؿ أىنًت ال الدَّ نذى الؿَّ
من كنفى ًلؤلىحزى      ِى ًإلى الدىمًب لىًكفَّ الدىكى      مىؾه ػكالًؾ مىسٍ ػى اًف لكى  ري ػل ًجسٍ ل ًلمًبؿى

كجدنن أف أبن فراس قد اعتمػد فػي تصػكير محنكرتػه عمػى الوػن  اعتمػندان كميػنن ، 
كلػػػـ يسػػػدطدن إال فػػػي هػػػذا المكضػػػع ل " قتيمػػػؾ ل قنلػػػت أيدػػػـ ؟!" ؛ كذلػػػؾ ألف هػػػذا 

اؼ صػػريح المكضػػع هػػك الجػػدير بنلتاػػكيؽ ، كالموػػت ، كجػػذب  االنتبػػنا ؛ ألنػػه اعتػػر 
لػػديدن بحبػػه لدػػن ، بػػؿ بأنػػه صػػنر قتيػػؿ هػػذا الحػػب ، كمدػػنـ كدػػذا يحتػػنج  إلػػى إثػػنرة 

ليتخيمكا من يمكػف أف تدكلػه  -المخنطبيف ، كلوتدـ ، كترؾ فجكة لدـ ػ بإسدنط الون  
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 بعد هذا االعتراؼ .
أمػػن بػػنقي األحػػداث فمػػـ ياػػأ يتػػرؾ فيدػػن مدمػػة لممخػػنطبيف لمتوكيػػر فػػي تكقػػع 

نمن عطودن بنلوػن  ليصػؿ البلحػؽ مندػن بنلسػنبؽ ؛ كليسػد هػذا الوجػكات األحداث ، كا  
 بتمؾ الون ات ، ككأنه يركض الكبلـ ركضنن ليصؿ بأقصى سرعة إلى قػػكله ل 

من كنفى ًلؤلىح ِى ًإلى الدىمًب لىًكفَّ الدىكى  مىؾه   مىسٍ   اًف لكالًؾ زى ػٍ كى  ري ل ًجسٍ ل ًلمًبؿى
ت ، أك المعنػى األصػمي الػذم مدػد لػه بمػن ألنه المعنى األـ لمعػنني هػذا األبيػن

 قبمه . 
 قتيمػػػؾ ،  كتأمػػػؿ هػػػذا المحػػػنكرة مػػػرة أخػػػرل ل تسػػػنئمني مػػػف أنػػػت ؟ فدمػػػت ل 

فدمت لدػن ل لػك اػئت .... فدنلػت ل لدػد أزرل بػؾ الػدهر ... فدمػت ل ! قنلت ل أيدـ ؟
جػػد لت ...؛معػػنذ اهلل بػػؿ أنػػت ال الػػدهر ، كمػػن كػػنف لؤلحػػزاف لػػكالؾ مسػػمؾ إلػػى الدمػػب 
، كتعب ، الراحة كالسككف عند الكصكؿ إلى هذا المعنى قد ألـ بأبي فراس بعد عنن  

 هذا المحنكرة بون  التعديب . في تصكير، كلدث 
 كلنعػد إلى البيت ل 

ان ى لىدى  ن ىتٍ فىديمتي كىمن اى  ـٍ ػأىيَّ  نلىتٍ ػق! ًؾ ػي يمقىتً   ل    ن الدىكى كى  ري ػػٍ ـي كيثػفىدي  دي
ـي كيثػػػري لنجػػػد ردهػػػن عميػػػه ل  حػػػد  عمػػػى " قػػػد جػػػن  ردان مونجئػػػنن لػػػه كلنػػػن؟!" أىيديػػػـ فديػػػ

قبػػػنالن عميػػػه ، كلكندػػػن خنلوػػػت  السػػػكا  ؛ إذ كنػػػن نتكقػػػع مندػػػن قبػػػكالن لدػػػذا الغػػػراـ كا 
كاسػػػتغرابه ، كيكاػػػؼ لػػػه  هػػػذا التكقػػػع ، كسػػػألته هػػػذا السػػػؤاؿ الػػػذم يثيػػػر دهاػػػته

كلعػػؿ هػػذا الػػرد ممػػف يحبكندػػن ،  مػػن لػػـ يكػػف يعرفػػه ، كهػػك أنػػه لػػيس سػػكل كاحػػد
بنلوػػػن  ؛ ليسػػػرع بدػػػن كبنػػػن إلػػػى اإلخبػػػنر  ى تعديػػػب األحػػػداثػهػػػك الػػػذم حممػػػه عمػػػ

بأندػػػػن كحػػػػدهن سػػػػبب حزنػػػػه كعذابػػػػه كمػػػػن حػػػػؿ بػػػػه مػػػػف اػػػػحكب كتغيػػػػر ؛ ليضػػػػع 
حتػػػى كلػػػك كػػػنف سػػػؤالدن قػػػد جػػػن  بطريػػػؽ ، إخبلصػػػدن  نبؿ عػػػدـػإخبلصػػػه فػػػي مدػػػ

ر هػػػػك فػػػػي البيػػػػت التدلػػػػه كالممنزحػػػػة ، أك بطريػػػػؽ التعنػػػػت كالماػػػػدة ، كمػػػػن أخبػػػػ
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 التنلي ل  
لىـ تىسأىلً    ي    تً ػَّ ًت لـ تتعىنن لك ًائٍ فدمتي لىدى  بٍ كى  ري ػي عىٌني كىًعندىًؾ بي خي

كأتى بنلون  هنن لربط األحداث بعضدن ببعض بائ مف التتنبع كالتعديب كالسببية 
ى كمن أارت ، كذكر الجنر كالمجركر " لدػن " هنػن كلػـ يػذكرا مػف قبػؿ ؛ ليػػدؿ بػه عمػ

زيندة المكنبدة في الحكار بعد تعنتدن بنلسؤاؿ السنبؽ ، كهذا يابه قكله تعنلى  عمػى 
 فػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػرة الثننيػػػػػػػػػة ل  -عميدمػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػبلـ  -لسػػػػػػػػػنف الخضػػػػػػػػػر لمكسػػػػػػػػػى 

 ٍبرنا ـٍ أىقيٍؿ لىؾى ًإنَّؾى لىٍف تىٍستىًطيعى مىًعيى صى  . (ُ)  قىنؿى أىلى
نػػػى زيػػػندة لػػػؾ ؟ ! قمػػػت ل يدػػكؿ الزمخاػػػرم رحمػػػه اهلل ل " فػػػإف قمػػػت ل مػػن مع  

 المكنفحػػػػػة بنلعتػػػػػنب عمػػػػػى رفػػػػػض الكصػػػػػية ، كالكسػػػػػـ بدمػػػػػة الصػػػػػبر عنػػػػػد الكػػػػػرة 
 . (ِ)الثننية  " 

فزيندة " لدن " في هذا المكضع يدؿ عمى أف أبن فراس قد ضنؽ بدن ذرعنن حينمن 
 أنكرته كهي تعرفه ، ثـ أخبرته ػ بعد من أعممدن أنه قتيمدن ػ بأف قتبلهن كثيركف .

تىعىنًَّتػػي"مف التَّعىًنػػًت ، كهػػك الاػػدة كالماػػدة ، يدػػنؿ ل أىٍعنىتىػػهي كتىعىنَّتىػػهي تىعىًنتىػػػنن ل ك" تى 
، كهذا المعنػى يتكافػؽ مػع مػن فعمتػه  (ّ)سأله عف ائ أراد به المادة كالمبس عميه 

خبػنرا بػأف محبيدػن مػف الكثػرة  محبكبة أبي فراس معه ، حيث أرادت اإللبػنس عميػه كا 
فدـ بأسػػمنئدـ ، فمػػف يكػػكف هػػك مػػندـ ؟ ، كهػػذا المعنػػى هػػك المعنػػى بحيػػث ال تعػػر 

 األصمي الذم يدكر عميه محكر البيت كاألبينت قبمه .
كناير إلى أف إنكنرهن لػه فػي هػذا األبيػنت جػنرو عمػى عػندة العاػنؽ كالمحبػيف             

ظدػنر هػذا المعاػ كقة        في التمطؼ في إجػرا  المحػنكرات بيػندـ كبػيف معاػكقنتدـ ، كا 

                                           

 .             ٕٓدؼ ل الك (ُ)
 .       ٕٗ/ّالكانؼ ل  (ِ)
 لسنف العرب ل عنت .  (ّ)
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في صكرة المعرض أك المنكر ؛ ليزداد  تعمؽ قمب العناؽ بدػن ، كهػذا مسػمؾ بػديعي 
، كالغػػرض منػػه  (ُ)، اػػعرم ، جميػػؿ ، يسػػميه الببلغيػػكف بػػػ ل " تجنهػػؿ العػػنرؼ " 

التدلػػه   فػػي الحػػب ، كالكصػػكؿ إلػػى اإلخبػػنر بمػػن أصػػنب المحػػب مػػف هػػذا الحػػب مػػف 
 فراس في البيت التنلي ل                            تغير كاحكب ، كهذا من أخبر به أبك

ِى    ري بىعدىنن   هٍ ؾى الدَّ بل رى أىزٍ  دٍ ػى لىد فىدنلىتٍ   ري ػػهٍ ؿ أىنًت ال الدَّ ػًق بى فىدمتي مىعنذى الؿَّ
" أسمكب ارط حذؼ منه موعكؿ المايئة لمبيػنف  لىك ًائًت لىـ تىتىعىنَّتيكقكله ل "   

لػػك اػػئت عػػدـ تعنتػػي لػػـ تتعنتػػي ، كالحػػذؼ أبمػػغ ؛ ألف بعػػد اإلبدػػنـ ، كالتدػػدير ل 
السنمع إذا سمع ل " لك ائت " تعمدت نوسه باي  أبدـ عميه ال يدرم من هك ، فإذا 

لػه ، فػتمكف  لىػـ تىتىعىنَّتػيجن  الجكاب ل "  " صػندؼ نوسنػن مديػأةن السػتدبنله ، متاػكقة ن
 . (ِ)مندن ػ كمن يدكؿ الببلغيكف ػ فضؿ تمكف 

ٍبػري   كجممة ل " ٌنػي كىًعنػدىًؾ بػي خي لىـ تىسػأىلي عى " ،  لىػـ تىتىعىنَّتػي" ميبىيِّنىػةه لجممػة ل " كى
كمؤكدة لمعننهن ، كعطودن عميدن كعطؼ المرادؼ عمى المرادؼ فػي الموػردات لتككيػد 
المعنى ، كالعطؼ هنن لمتكسط بيف الكمنليف ؛ إذ االتونؽ بػيف الجممتػيف فػي الخبريػة 

 د إليػػػػػػه ، كفػػػػػػي صػػػػػػيغة المضػػػػػػنرعة المنويػػػػػػة ، قػػػػػػنئـ ، كاالتحػػػػػػند فػػػػػػي المسػػػػػػن
 بيندمن .

ل العمـ بنلائ  ٍبري كالخي
كىًعنػدىًؾ بػي ، كتدديـ المسند عمى المسند إليه في قكله ل "  

ٍبري  ف كنف هذا التدديـ خي " ؛ لتأكيد أندن تعرفه ، مع المحنفظة عمى اتسنؽ الدنفية ، كا 
تدأ ، كمن قػدـ الجػنر كالمجػركر " بػي " المب ىجنرينن عمى سنف كجكب تدديـ الخبر عم

عمى متعمده ل " خبر " لبلهتمػنـ كالعننيػة بضػمير المػتكمـ ، كلممحنفظػة عمػى الدنفيػة 
 أيضنن . 

                                           

 . ْٖ/ٔتجنهؿ العنرؼ هك ل سكؽ المعمكـ مسنؽ غيرا لنكتة . اإليضنح  (ُ)
 .  ُُّ/  ِ، كاركح التمخيص  ُْٓ/  ِراجع في حذؼ موعكؿ المايئة ل اإليضنح   (ِ)
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 كفي البيت التنلي ل 
ِى     ري بىعدىنن   هٍ ل ًبؾى الدَّ رى أىزٍ  لىددٍ  فىدنلىتٍ   ري هٍ ًق بىؿ أىنًت ال الدَّ فىدمتي مىعنذى الؿَّ

نمن سألته ل مف أنت ؟ لمن رأت يصرح أبك فراس عم ى لسنندن أندن تعرفه ، كا 
عميه مف آثنر الحػب كالحرمػنف مػن غيػر لكنػه كمبلمػح   كجدػه ، كربمػن صػرح بػذلؾ 
 عمػػػى لسػػػنندن ، إاػػػنرة إلػػػى أنػػػه قطػػػع عميدػػػن تجنهمدػػػن لػػػه بدكلػػػه السػػػنبؽ ل فدمػػػت 

تػى ال يتػكهـ لدن ل لك ائت لـ تتعنتي ... كلـ يتركدػن تتمػندل فػي إنكػنرا كتجنهمػه ح
 البعض أندن لـ تعرفه حديدة  .

ن " أم ل لدػد غيَّػرؾ الػدهري بعػدنن ، يدػػنؿ ل أىٍزرىل ري بىعػدىنػػلىدىٍد أىٍزرىل ًبؾى الدَّهك" 
، كالعيب هنن هك الاحكب كالتغير كالضمكر عمى عندة  (ُ)به ل إذا أدخؿ عميه عيبنن 

 لدسػػػػػػـ المحػػػػػػذكؼ ، المحبػػػػػػيف ، كأكػػػػػػدت الجممػػػػػػة بػػػػػػنلبلـ الكاقعػػػػػػة فػػػػػػي جػػػػػػكاب ا
كبػ " قد " الداخمة عمى الوعؿ المنضي ؛ ليدطع هذا التأكيد أم اؾ يحـك حكؿ تحدؽ 
هذا التغير ، كليس التأكيد هنن لمراعنة حنؿ المخنطب كمن يرل قػدامى الببلغيػيف مػف 

نمن هك راجع  حسػب رؤيػة اإلمػنـ عبػد الدػنهر  –مدرسة الخطيب في أمر التككيد ، كا 
ى إرادة المتكمـ إخراج الخبر بطريدة قكيػة مؤكػدة تدطػع عنػه اػؾ كػؿ إل –رحمه اهلل 

ٍضعى مىٍف يىزىعي ًفيًه عفً اإًلٍنكىنًر  ٍضعىهي ػ كمن يدكؿ رحمه اهلل ػ كى  .  (ِ)سنمع ، أك كى
" ، لىدىػػٍد أىٍزرىل ًبػػؾى الػػدَّهري بىعػػدىنن كال يخوػػى أف إسػػنند اإلزرا  إلػػى الػػدهر فػػي ل "   

" إسػػنند مىعىػػنذى المىػػًه بىػػؿ أىنػػًت ال الػػدَّهري ير المحبكبػػة فػػي ل " ككػػذلؾ إسػػنندا إلػػى ضػػم
 مجنزم ، أك مجنز عدمي ، عبلقته السببية . 

كهذا الصينغة بمن فيدن مف تخييؿ بإسنند الوعؿ إلى سببه ، ثـ إضراب عف السبب   
 األكؿ ، كهك الدهر ، إلى السبب الثنني المدصكد بإحػداث اإلزرا  ، كهػك المحبكبػة ،

                                           

 لسنف العرب ل زرا .                  (ُ)
 .                ِّٕدالئؿ اإلعجنز ل  (ِ)
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سنند الوعؿ له بطريؽ قكم مف طرؽ التككيد ، كهك طريؽ قصر الدمب ل " بػؿ أنػًت  كا 
" ، كتككيػػد هػػذا الدصػػر بدصػػر آخػػر ل " ال الػػدهري " ، كانتدػػنؿ الػػذهف مػػف صػػيغة إلػػى 
أخرل ، حتى يصؿ إلى تمنـ المعنى ، كؿ ذلؾ جعؿ معنى البيت معنػىن مؤكػدنا قكيػػنن ، 

 ػنن . كنظمه جيدنا ، متمنسكػنن ، بميغ
كمف دقة أبي فراس كقدرته عمػى اسػتخداـ األسػنليب كالصػيغ المننسػبة ، أنػه        

أتى بجممة ل " معنذ اهلل " بدالن مف النوي الصريح ؛  إذ لك قنؿ ل ليس الدهر بؿ أنت 
، لمن صح أف يدكؿ بعدا ل " ال الدهر" ؛ ألف العطػؼ بػػ " ال " يجػب أف يتددمػه كػبلـ 

ػن ( ُ) ا  "مكجب أك أمر، أك ند ، كلك قنؿ ل ليس الدهر بؿ أنػت ال الػدهر ؛ لكػنف كبلمن
 سنقطنن ، ننزالن عف حد الببلغة . 

 ك " كنف " في البيت التنلي ل    
من كنفى ًلؤلىحزى  ِى ًإلى الدىمًب لىًكفَّ الدىكى  مىؾه   ػاًف لكالًؾ مىسٍ كى  ري ػل ًجسٍ ل ًلمًبؿى

 محػػذكؼ خبػػر لدػػن   مدػػدـ ، يجػػكز أف تكػػكف ننقصػػة ، ك" لؤلحػػزاف " متعمػػؽ ب
ك" مسمؾ " اسـ لدن مؤخر ، فيككف المعنى ل كمن كنف لكالؾ مسمؾ مكجػكدنا لؤلحػزاف 
إلى الدمب ، كعمى هذا يككف النوي مسمطػنن عمى ككف المسمؾ مكجكدنا في المنضي ، 
ًجػػدى ، ك" مسػػمؾ " ننئػػب فنعػػؿ ، فيكػػكف  كيجػػكز أف تكػػكف " كػػنف " تنمػػة ، بمعنػػى ل كي

كمن كجد لكالؾ مسمؾ لؤلحزاف إلى الدمب ، كعميه يككف النوي مسػمطني عمػى  المعنى ل
كجكد المسمؾ فػي المنضػي ، كنوػي الكجػكد أبمػغ مػف نوػي الكػكف عمػى الصػوة ، كال 
يحتنج إلى تددير محذكؼ ؛ لذا فنلدكؿ بحمؿ " كنف " في البيت عمػى  التمػنـ  أرجػح 

ه ل " كمن كنف لؤلحزاف لكالؾ مسمؾ مف الدكؿ بحممدن عمى الندصنف ، كعمى كؿو فدكل
" أبمغ منه لك قنؿ ل " كليس لؤلحزاف لكالؾ مسػمؾ " ؛ ألنػه ينوػي كػكف كجػكد مسػمؾ 

                                           

ناػر  –ػػ تحديؽ د / محمد محيي الديف عبد الحميػد  ِّٗ/  ّأكضح المسنلؾ البف هانـ    (ُ)
 ل دار الطبلئع بنلدنهرة .             
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 إلى قمبه لؤلحزاف قبمدن .
كالتعريؼ في ل " األحزاف " الستغراؽ الجػنس ، كمػن أف التنكيػر فػي " مسػمؾ "  

طريػؽ  –لػكالؾ  –األحػزاف  إلفندة العمـك كالتحدير ، كالمعنى ل لػـ يكػف لجميػع أنػكاع
 إلى قمبي كلك كنف يسيرنا ضئيبلن . 

كنممػػح هنػػن فػػيض األسػػمكب بنلتنبيػػه عمػػى مكننتدػػن عنػػدا ، كتأثيرهػػن   فيػػه ، 
ن استعطنفدن نحكا ، كذلؾ مف خبلؿ االعتراض بػ " لكالؾ " بيف جزأم الجممة .  كأيضن

لى ًجٍسري كقكله ل "  د لسببية الدكل في كصػكؿ " استدراؾ مؤك لىًكفَّ الدىكل ًلمًبًِ
البمػػى لئلنسػػنف ، كالعبػػنرة مبنيػػة عمػػى أسػػمكب التاػػبيه البميػػغ ، حيػػث اػػبه الدػػكل 
بنلجسر ، كحػذؼ األداة كالكجػه ، فػأدل حػذؼ األداة إلػى تػداخؿ الطػرفيف كاتحندهمػن 
في كجه الابه ، ككأف الدكل قد تجسد كصػنر عػيف الجسػر ، كلػيس كنلجسػر الػذم 

أدل حػػذؼ الكجػػه إلػػى اتسػػنع دائػػرة الصػػونت التػػي تجمػػع بػػيف يمػػر عميػػه  البمػػى ، ك 
الطرفيف ؛ لتامؿ كؿ من يمكف أف ياتركن فيه ، كالغػرض مػف هػذا التاػبيه هػك بيػنف 
حنؿ الدكل كاإلانرة إلى أنه صنر بنلنسبة لمبمى في التجسد كالكضكح بمثنبػة طريػؽ 

 مرئي ممدد لمسير عميه . 
مػف التخييػؿ مػن ييظدػر البمػى سػنلكنن جسػر  كالصكرة هنن حسػية ، مرئيػة ، فيدػن  

 الدكل إلى قمكب كأبداف المحبيف .  
ػن يتننسػب مػع مػن    ػن كتوخيمن كال يخوػى أف التنكيػر فػي " جسػر " قػد منحػه تعظيمن

 أرادا الانعر مف كصوه بنلكضكح كاالتسنع . 
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 كالكاك في صدر البيت  ل
تىدًمؾي بىيفى الدىزًؿ كىالجً  ةه     دِّ ميدٍ كى  ري بىدن الدىجٍ ذَّ في عى ن البىيٍ اهى عىدى  نًإذا مى  جى

 عنطوة ، عطوت جممة ل " تىٍدًمؾي " عمى من قبمدن لمتكسط بيف الكمنليف .       
كالتعبير بصيغة المضنرعة ل " تىٍدًمؾي " لمداللػة عمػى التجػدد كالحػدكث كاسػتمرار   

هػذيف الموظػيف  الدبلؾ لكؿ مدجة تتدمب بػيف الدػزؿ كالجػد ، كقػد أحػدث الجمػع بػيف
ػػػن ، ال صػػػنعة فيػػػه كال تكمػػػؼ ؛ إذ ال تكجػػػد حنلػػػة  طبنقػػػنن مدبػػػكالن ؛ ألنػػػه جػػػن  مطبكعن
لئلنسنف في حينتػه غيػر هػنتيف الحػنلتيف ، فػنلمعنى هػك الػذم قػند الاػنعر إلػى هػذا 
ذ كػػنف األمػػر كػػذلؾ كػػنف الطبػػنؽ مستحسػػننن مدبػػكالن كمػػن قػػرر  الطبػػنؽ كاسػػتدعنا ، كا 

 . (ُ)عممن  الببلغة كالندد 
ػػػةي ل الػػػنٍَّوس   كالميٍدجى

، كتنكيرهػػػن لمعمػػػـك ، ك " عػػػدىاهن " تجنكزهػػػن كتخطنهػػػن ،   (ِ)
ػدى كالبىيف ل الًوراؽ ، كقكلػه ل " إذا مػن  ػذَّبىدن الدىٍجػري عى " أسػمكب اػرط يدػرر  اهن البىػيفي عى

هبلؾ هذا المدجة التي تتدمب بػيف الدػزؿ كالجػد ، كزيػندة " مػن " بعػد " إذا " لتككيػد 
 عنى كتدريرا . الم

كاإلسنند إلى البيف كالدجر إسنند مجػنزم ، عبلقتػه السػببية ، لجػأ إليػه الاػنعر  
إلبراز قكة السبب في إحداث الوعػؿ ، كعرَّفدمػن لمعدػد الػذهني ، كفػي تعريودمػن بدػذا 

 الطريدة إانرة إلى أندمن ال يغيبنف عف بنؿ المحبيف .
ذا البيػػت ، فػػنلدبلؾ كاقػػع ال محنلػػة              كتأمػػؿ دقػػة الػػنظـ كحسػػف الصػػينغة فػػي هػػ      

بكػػؿ مدجػػة يضػػعدن صػػنحبدن بػػيف هػػزؿ الحػػب كجػػدا ، كالػػذم يعػػنني منػػه المحبػػكف              
مػػن الدطيعػػة كالدجػػر ، فػػإذا مػػن أفمػػت اإلنسػػنف               ممػػف يحبػػكف ، إمػػن الوػػراؽ كالبعػػد ، كا 

 مف أحدهمن لحؽ به ا خر .
                                           

 .             ُْيراجع ل أسرار الببلغة  (ُ)
 لسنف العرب ل مدج .    (ِ)
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 كالون  فػي ل 
ًمدٍ نًاؽو    كىأىفَّ يىدً م ًلعى ًعزى بعدً  ال يدىنتي أىفٍ فىأى   ري ػػتي ًبًه ًصوٍ م ًمٌمن عى

فصيحة ، دلت عمى ارط محذكؼ ، كالتددير ل فإذا كنف األمر كػذلؾ ، فػإني 
أيدنت أال عز بعدم لعناؽ ، كعبر بصيغة المضي الماتدة مػف اليدػيف ؛ ليدطػع أم 

 الدنن ة بعدا عف كؿ عناؽ . اؾ أك ريبة تحـك حكؿ تدرير نوي العز ك 
كتأمؿ من أداا التنكيػر فػي ل " ًعػٌز " مػف داللػة عمػى التحديػر،  كفػي " عناػؽ "                 

مف داللة عمى اإلفراد ػػ مع الداللػة عمػى العمػـك بأصػؿ الكضػع ػػػ ليصػبح المػراد نوػي 
هػذا مػن  اليسير مف العز عف كؿ العناديف ، ال يستثني مف ذلؾ عناػؽ كاحػد ، كفػي

فيه مف اإلحسنس بإذالؿ الحب لمانعر األمير الذم يأبى الضيـ ، كيكرا أف ييذؿَّ كلك 
 بنلعاؽ . 

كيؤخػػذ عمػػى أبػػي فػػراس فػػي هػػذا السػػينؽ أنػػه عمػػـ الحكػػـ ، كنوػػى أف ييعىػػزَّ فػػي  
الحب عناؽ بعدا ، ككأنه اطمع الغيػب ، أك اتخػذ عنػد الػرحمف عدػدنا ، كمػن هػي إال 

دن ايطنف الاعر في فؤادا ، أك نوثة األنن التي تسيطر عمػى جػك نوثة طنئاة قذؼ ب
الدصيدة بأكممدن ، بؿ تسيطر عمى جك اعرا كمه ، ككأنه يستبعد ػػ كهك األمير الوتى 

 ػ أف يدنبؿ كغيرا مف المحبيف بنلصد كاإلعراض كلك كنف ذلؾ تدلبلن . 
ًمدتي ًبًه صً كفي الاطر الثنني ل "  " يىٍكًني أبك فراس بأسمكب  وري كىأىفَّ يىدم ًمٌمن عى

تستاػػعر فيػػه مػػرارة الوػػراؽ كغصػػة  الدجػػر ، عمػػن أصػػنبه مػػف خيبػػة أمػػؿ ، كضػػينع 
رجػػن  ، كخػػركج مػػف هػػذا العبلقػػة دكف أف يتىحٌصػػؿ مندػػن عمػػى اػػئ ، كتاػػتمؿ هػػذا 
الكننية عمى أسمكب آخر مف أسنليب البينف ، كهك أسمكب االستعنرة المكنية ، كذلػؾ 

ًمدػػتي ًبػػًه مً فػػي قكلػػه ل "  " ؛ إذ العىميػػكؽي بنلاػػي  معنػػنا ل الًنايػػكب فيػػه ، يدػػنؿ ل ٌمػػن عى
ًمدىهي ، أم ناب فيه ، كالعىمىؽي ل الناكب في الاي   يككف في  مىدػنن كعى ًمؽى بنلاي  عى عى
ميكقػنن ،  ًمػؽى بدػن عى ، كعى ة ن ِى مىدنن كعىػبلؽى ًمدىدىن عى جبؿ أك أرض أك من أابددمن ، كيدنؿ ل عى
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مِّؽ بدن ، تعميدنن ، أم ل أحبَّدن كتىعىمَّددى  مِّددىن ، كعي  .  (ُ)ن ، كتىعىٌمؽى بدن ، كعي
ًمؽى به أبك فراس هنن هك حب هػذا المػرأة ؛ كلػذلؾ اسػتخدـ  " مػن " التػي  كالذم عى

 تستخدـ لغير العنقؿ ، كالتي تويد في هذا السينؽ التوخيـ كالتعظيـ . 
ؿ كنحكهػن ممػن ييعمػؽ بػه ، ثػـ حػذؼ كبذلؾ يككف قد ابه حػب هػذا المػرأة بنلحبػن

، كأسػػند هػػذا الػػبلـز لمماػػبه المػػذككر ، بطريػػؽ  الماػػبه بػػه ، كذكػػر الزمػػه " عمػػؽ "
 االستعنرة المكنية التخييمية . 

كلدػػػػػػذا األسػػػػػػمكب كقػػػػػػع قػػػػػػكم ، كأثػػػػػػر فعػػػػػػنؿ ، فػػػػػػي ندػػػػػػؿ كاػػػػػػيجة الحػػػػػػب    
كالدػػػػػػػػػكل مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػنلـ المعنكيػػػػػػػػػنت المتكاريػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػنلـ المحسكسػػػػػػػػػنت 

عػػػػػف مػػػػػدل تمكػػػػػف  –ع الكاػػػػػؼ ػػػػػػػ بحسػػػػػيته التػػػػػي تحػػػػػكؿ إليدػػػػػن الظػػػػػنهرة، مػػػػػ
ػػػػػرىؾو كقػػػػػع فيػػػػػه   ظدنرهػػػػػن فػػػػػي صػػػػػكرة اى هػػػػػذا العبلقػػػػػة مػػػػػف قمػػػػػب الاػػػػػنعر ، كا 

 كتكبَّؿ ، ثـ أطمؽ دكف أف يحصؿ منه عمى ائ .
  كأاير هنن إلى أف هذا الاطر مأخكذ لوظني كمعنىن مف قكؿ حنتـ الطنئي ل 

 (ِ) * ًصوري  تي ًبهً بىًخمٍ * كىأىفَّ يىًدم ًمٌمن 
" ؛ لػػػػػذا فدػػػػػك          ًمدػػػػػتي عى  " بكممػػػػػة "ى  تي حيػػػػػث لػػػػػـ يسػػػػػتبدؿ سػػػػػكل كممػػػػػة " بىًخٍمػػػػػ

 . (ّ)انتحنالن   مف السرقة المحضػة التي تسمى نسخػنن أك
" قمػػؽ              فىأىيدىنػػتي أىف ال ًعػػزَّ بىعػػًدم ًلعنًاػػؽو كأرل أف الاػػطر األكؿ مػػف البيػػت ل "       

                                           

 لسنف العرب  ل عمؽ .  (ُ)
رًَّني    كأفَّ يىًدم ًممىن بىًخٍمػتي ًبػًه ًصػٍوري . كراجعػه  (ِ) ـٍ يىؾي ضى رىل أىفَّ مىن أىٍهمىٍكتي لى ِى البيت تمنمه ل تى

 ـ.  ُُٖٗهػ ػػ  َُُْط ل دار صندر ػػ بيركت ػػ  َٓفي ديكانه صػ 
/ ْ، ك اػركح التمخػيص ُِِ/ٔراجع في النسخ كاالنتحنؿ في السرقنت الاعرية ل اإليضػنح  (ّ)

 تحديػػػػػػػؽ د / محمػػػػػػػد محيػػػػػػػي الػػػػػػػديف  َّٓ/  ِ، كالمثػػػػػػػؿ السػػػػػػػنئر البػػػػػػػف األثيػػػػػػػر  ُْٖ
 . ُٓٗٗعبد الحميد " ل المكتبة العصرية ػػ بيركت ػػ 
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منسجـ مع من قبمه ، كغير منسجـ كذلؾ مع الاػطر الثػنني ؛  في هذا المكنف ، غير
رى ليككف ختنمنن لدذا التجربة لكنف أحسف .  كلك أيخِّ

  كننتدؿ إلى البيت التنلي ل 
بٍ  ِى قىؿَّ ٍِ كى ةن   رى م ال أىِى رً مً تي أىِى ِى ننً في أىنسى ًإذا البىيٍ     ل ًليى راحى  ري حَّ ًبيى الدىجٍ ي أىؿى

بعػػػػػدهن عمػػػػػى الجممػػػػػة قبمدػػػػػن لمػػػػػن بيندمػػػػػن مػػػػػف  لنجػػػػد الػػػػػكاك عنطوػػػػػة لمجممػػػػػة   
 التكسػط بيف الكمنليف .

" ل بحثتػػػػػػػه كتدبرتػػػػػػػه ، كالتَّدميػػػػػػػب كالدمػػػػػػػب ال يككنػػػػػػػنف إال                    قىمَّبػػػػػػػتي أىٍمػػػػػػػًرم ك"  ى 
لػه ظدػرنا لػبطف ، كقىمىٍبػتي الاػي ى  كقىمىبىهي ل إذا حكَّ في المحسكسنت ، ييدنؿ ل قىمَّبى الائ ى

، كعمى هذا فنستخدامه في  " األمر " بمعنى التأمػؿ كالتػدبر  (ُ)ل انكٌب فنندمب ، أم 
جػػػن  عػػػف طريػػػؽ االسػػػتعنرة التبعيػػػة لممبنلغػػػة فػػػي اػػػدة بحػػػث األمػػػر ، كتػػػدكيرا ،                  

يَّػػؿه ل ييدىمِّػػبي األمػػكر  عمػػنؿ الوكػػر فيػػه كقتػػػػنن طػػكيبلن ، كفػػي األسػػنس ل رجػػؿ قيمَّػػػبه حي كا 
، ك فسػػػػػػػػر الطػػػػػػػػنهر بػػػػػػػػف عناكرػػػػػػػػػ رحمػػػػػػػػه اهلل ػ                         (ِ)ؿى كيىٍحتىػػػػػػػػنؿي الًحيىػػػػػػػػ
قىمَّبيكا لىؾى األي قكله تعنلى ل "  بدكله ل " كقمَّبكاػ بتاديد البلـ  ػ مضنعؼ قمػب  (ّ)" ميكرى كى

المخوؼ ، كالمضنعوة لمداللػة عمػى قػكة الوعػؿ ، فيجػكز أف يكػكف مػف قمىػبى الاػئ ل 
ليطمػع عمػى دقػنئؽ صػونته ، فتكػكف المبنلغػة فيػه راجعػة إلػى  إذا تأمؿ بنطنه كظنهرا

الكـ ، أم ل كثرة التدميب ، كيجكز أف يككف " قمبكا " مف قىمَّػبى بمعنػى ل فػتَّش كبحػث 
، استعير التدميػب لمبحػث كالتوتػيش ؛ لماػنبدة التوتػيش لمتدميػب فػي اإلحنطػة بحػنؿ 

 ( .ْ)الائ " 

                                           

 لسنف العرب ل قمب . (ُ)
 أسنس الببلغة ل ؽ ؿ ب . (ِ)
 . ْٖالتكبة ل  (ّ)
 ـ .ُٕٗٗتكنس  –. نار ل دار سحنكف  ُِٗ/  ُالتحرير كالتنكير ل  (ُ)
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كعمى كؿو فنستعمنؿ الدمب في األمكر مف بنب االستعنرة ، سػكا  أكػنف الموػظ 
مخووػنن أـ كنف مضعوػنن ، فإف كػنف مخووػػنن فنلمبنلغػة حنصػمة
ف   بنالسػتعنرة كحػدهن ، كا 

 كنف مضعوػنن فحنصمة بنالستعنرة   كالتضعيؼ . 
ل "  كلؾ أف تستاعر مدل الدػـ الػذم يعننيػه أبػك فػراس مػف خػبلؿ هػذا الاػطرة 

ةن  قىمَّبتي أىمرم ال أىرل ًليى راحى " فدد تودد أمرا ، كتدبرا ، كتأممه ، ثـ خمص إلى أنه ال كى
 يػػػػرل لػػػػه ػ فػػػػي الحػػػػنؿ كال فػػػػي المػػػػآؿ ػ راحػػػػة، بتنكيػػػػر الموعػػػػكؿ فػػػػي سػػػػينؽ 
النوػي ؛ تأكيػدنا لمعمػػـك كالاػمكؿ ، مػع داللػػة الصػيغة عمػى التحديػػر ؛ ليتسػمط النوػػي 

ؿ في جػنس الراحػة ؛ كليصػؿ اإلحسػنس بنندضػن  مػن تبدػى عمى كؿ من يمكف أف يدخ
 مف العمر في نصب كمادة إلى غنية ، كالرؤية هنن بمعنى العمـ  .

كتأمػػػػؿ تػػػػكالي الػػػػرا ات فػػػػي هػػػػذا الجممػػػػة ل " أٍمػػػػًرم ال أرىل لػػػػيى  راحػػػػة ن " ،               
اب كمن صػنحب ذلػؾ مػف اضػطراب المسػنف عنػد النطػؽ اضػطرابنن يتننسػب مػع االضػطر 

 النوسي ، كالتديج ، كعػدـ الدرار .
كلؾ أف تتخيؿ مدل معنننة الانعر كتمػزؽ نوسػه مػف خػبلؿ التعبيػر بنالسػتعنرة  

" ، فػػنلبيف كالدجػػر صػػنرا إنسػػننيف  ًإذا البىػػيفي أىنسػػنني أىلىػػحَّ ًبػػيى الدىجػػري المكنيػػة فػػي ل " 
صػػر  ار دكف رحمػػة           مصػػنحبيف لػػه ، األكؿ يينسػػيه كييسػػميه ، كالثػػنني يػػذكرا بإلحػػنح كا 

لحنح الدجر .   أك إاونؽ ، كهكذا حتى بنتت نوسه مكزعة بيف تسمية الوراؽ كا 
كصينغة هذا الجممة عمػى تمػؾ الكيويػة المتدنػة تجعمنػن ندطػع بأننػن أمػنـ اػنعر  

حكػػنـ الصػػنعة ، حيػػث  جمػػع بػػيف رقػػة العنطوػػة كرهػػؼ الحػػس ، كجػػكدة الصػػينغة كا 
حدػؽ المعنػى بعػدهن ، كحػذؼ المسػند بعػد األداة ليػػكجز ااػترط بػػ " إذا " ليػدؿ عمػى ت

نمػن أكجػز مػرة أخػرل ، فحػذؼ موعػكؿ "  العبنرة ، كيدمؿ الموظ ، كلػـ يتكػؼ  بدػذا ، كا 
أنسنني " ، كحػذؼ مدنبمػه مػف ل " ألػحَّ ًبػيى الدىٍجػري " ، كمػن حػذؼ مدنبػؿ " ألػحَّ " مػف 

حبدػػن ، ألػػح بػػي الدجػػر  الجػػز  األكؿ ؛ ليكػػكف التدػػدير ل إذا البػػيف سػػكت فأنسػػنني
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فذكرنيه ، كهذا يعد مف ألطؼ كأركع صكر االحتبنؾ كأبمغدػن ؛ إذ فيػه حػذؼ لمػن يػدؿ 
عميػػه المػػذككر ، كتركيػػز عمػػى مػػن يحدػػؽ الغػػرض المطمػػكب ، كهػػك تاػػخيص البػػيف 

ظدنر فعميدمن ػ اإلنسن  كاإللحنح ػ في صكرة أفعنؿ العدبل  .  كالدجر ، كا 
يعد تعميبلن لمن قبمػه ، فدػك ال يػرل لػه راحػة ؛  –مه بمجم –كال يخوى أف الاطر  

 ألنه إذا من البيف أنسنا ، ألحَّ به الدجر فذكرا . 
 كالون  في قػػكله ل 

كٍ لتي إً فىعيدٍ  كًمدن   ى حي حي ًليى الزى تيجٍ  بي اللىدن الذىنٍ    ـً الزىمنًف كى  ري ذٍ عي ل ًبًه كى
ـ الزمػنف كحكمدػن مسػببة عػف عنطوة ، سببية ، تعديبية ، دلت عمػى أف عكدتػه لحكػ

تدبر األمر كعممه بودداف الراحة أبػدنا ، كأف هػذا العػكدة كننػت بعػد ذلػؾ مبناػرة دكف 
مدمة ، كهذا في غنية التدله ؛ ألنه يدؿ عمػى أنػه فكػر كتأمػؿ فعمػـ أف ال راحػة لػه ، 

 كمع ذلؾ قرر العكدة إلى حكـ الزمنف كحكمدن عميه .
فػػػراس أمػػػنـ تيػػػنر هػػػذا الحػػػب الجػػػنرؼ ،                كتػػػػأمؿ اػػػدة اإلحسػػػنس بضػػػعؼ أبػػػي 

بنئه االعتراؼ لممحبكبة بنلددرة عميه كحػدهن ، كذلػؾ مػف  مع معنندته ، كمكنبرته ، كا 
في الحكػـ عميػه كعميدػن ،  –بطريؽ االستعنرة المكنية  -خبلؿ مانركة الزمنف معدن 

جػػن  النطػػؽ بػػه عمػػى ككأندمػػن قػػد تػػآمرا كاتودػػن عميػػه فػػي إصػػدار هػػذا الحكػػـ ، الػػذم 
ًليى العيذري لسنف الانعر في الاطر الثنني ل "   " .  لىدن الذىنبي ال تيجزل ًبًه كى

كالحديدػة أف المتأمػػؿ فػػي هػػذا الدصػػيدة يجػػد أف أبػػن فػػراس تغمػػب عميػػه فيدػػن ركح    
العزة ، كالغمبة ، كاإلبن  ، فدك في الغزؿ ل عصًي الدمع ، صبكره ، ال يػأتمر بػأكامر 

كال ينتدػي بنكاهيػه ، كهػذا التعبيػرات نجػدهن قػد جػرت عمػى لسػننه حينمػػن أراد الدػكل 
كصؼ نوسه بنلتجمد ، كالتمنسؾ ، كالسيطرة عمى النوس ، أمن حينمن يغمبه الدػكل ، 
كياػػتد بػػه الاػػكؽ ، فنػػراا يمجػػأ إلػػى إاػػراؾ اػػئ آخػػر مػػع المحبكبػػة فػػي مكاجدتػػه ، 

ذا الطريدػة مػرتيف ل األكلػى أاػرؾ فيدػن ككأنه يعمؿ لغمبته كانكسنرا ، كقد لجأ إلى هػ
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اػن ى لىدػن الدكل معدن في المايئة ، كذلؾ في قكله السػنبؽ ل  "  فىديمػتي كىمػن اػن ىت كى
" ، كالثننيػة أاػرؾ معدػن الزمػنف فػي الحكػـ عميدمػن ، كذلػؾ قكلػه الػذم  الدىكل قىتيميػؾً 
كًمدن ، بيف أيدينن ل  حي كـً الزىمنًف كى ر بنوسػه نجػدا عنػد الحػديث كفي الوخػفىعيدتي ًإلى حي

ػيٍ عف أسػرا يمجػأ إلػى صػيغة التصػغير حينمػن تعػرض لػذكر أصػحنبه ل  قػنؿى أيصى نبي حى كى
 ، ككأنػػػػػػػػػػػػه يعتػػػػػػػػػػػػذر لػػػػػػػػػػػػذلؾ األسػػػػػػػػػػػػر بدمػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػدد  لدى الًوػػػػػػػػػػػػراري أىك الػػػػػػػػػػػػرَّ 

 األصحنب .... كهكذا .
كلنعػػػػد لتحميػػػػؿ البيػػػػت لندػػػػؼ عنػػػػد فصػػػػؿ الاػػػػطر الثػػػػنني منػػػػه عػػػػف األكؿ ،      

ًلػػػػيى العيػػػػذري نني ل " كذلػػػػؾ لتنزيػػػػؿ الثػػػػ " مػػػػف األكؿ ل "  لىدػػػػن الػػػػذىنبي ال تيجػػػػزل ًبػػػػًه كى
كًمدػػػػن  حي كػػػػـً الزىمػػػػنًف كى " منزلػػػػة عطػػػػؼ البيػػػػنف مػػػػف متبكعػػػػه ؛ ألف فىعيػػػػدتي ًإلػػػػى حي

الاػػػػطر األكؿ فيػػػػه خوػػػػن  كغمػػػػكض يحػػػػيط بدػػػػذا الحكػػػػـ ، كجػػػػن  الاػػػػطر الثػػػػنني 
بيندمػػػػػن ليزيػػػػػؿ هػػػػػذا الخوػػػػػن  كالغمػػػػػكض ، كيبػػػػػيف الحكػػػػػـ كيكضػػػػػحه ، فنلوصػػػػػؿ 

لكمػػػنؿ االتصػػػنؿ ، كيجػػػكز أف يحمػػػؿ الوصػػػؿ عمػػػى اػػػبه كمػػػنؿ االتصػػػنؿ بتدػػػدير 
سػػػؤاؿ تحممػػػه الجممػػػة األكلػػػى ، كالتدػػػدير ل كمػػػن هػػػك ذلػػػؾ الحكػػػـ ؟ فيػػػأتي الجػػػكاب 
ل لدػػن الػػذنب ال تجػػزل بػػه كلػػي العػػذر ، بنلوصػػؿ كمػػن يوصػػؿ الجػػكاب عػػف السػػؤاؿ 

 الصريح . 
ذا تأممنن حكـ الزمػنف كحكمدػن ل "   ًلػيى العيػذري لى كا  " كجػدنن  دػن الػذىنبي ال تيجػزل ًبػًه كى

الجكر كالظمـ في هذا الحكـ ، فنلمحبكبة مذنبػة كال تعنقػب عمػى جريمتدػن ، كالمحػب 
 معذكر في حبدن كمع ذلؾ يعنقب بنلدجر كالحرمنف . 

كفػي هػػذا الجممػػة إيجػػنز بنلحػػذؼ ، كتككيػد مػػع اإليجػػنز بطريػػؽ الدصػػر ، حيػػث  
بنن  الوعؿ " تيجزل " عمى صيغة المجدكؿ ، إانرة إلػى أنػه ال  حذؼ المسند إليه بعد

يدع عميدػن الجػزا  مػف أحػد ، أك أنػه ال يكجػد أحػد يجنزيدػن عمػى مػن فعمػت ، كحػذؼ 
ًليى العيٍذري " ، كالتددير ل  لىدػن الػذَّنبي ال مدنبؿ ل " ال تيٍجزىل ًبًه " مف الطرؼ ا خر ل " كى
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ًليى العيذري  ٍجزىم به ، عمى طريدة ابه االحتبنؾ ، كأكد الحكػـ بأسػمكبي فأي  تيجزىل ًبًه ، كى
الدصػر بطريػؽ التدػديـ حينمػن قػدـ المسػػند ل " لدػن " ك " لػي " عمػى المسػند إليػػه ل " 
الذَّنب " ك " العيذر" ؛ إذ المعنػى ل لدػن دكنػي الػذنب ال تجػزل بػه ، كلػي دكندػن العػذر 

يرهمػػن ، فمػػن أثبػػت ألحػػدهمن فػػأجزل بػػه ؛ كذلػػؾ ألف هػػذا الحكػػـ خػػنص بدمػػن دكف غ
منوي عف ا خر ، كمن نوي عف أحدهمن فدك مثبت لآلخر ، فنلدصر مف قبيػؿ قصػر 
الصػػوة عمػػى المكصػػكؼ قصػػر إفػػراد إضػػنفي ؛ ليصػػؿ الحكػػـ بدػػذا إلػػى غنيػػة التككيػػد 

 كاإليجنز .
ثـ ينتدؿ أبك فراس إلى بينف حنؿ كػؿ مندمػن تجػنا ا خػر ؛ ليتدػدـ خطػكة نحػك       
العويؼ ، فيابه حنله معدن بحنؿ مف ينندم ظبية ، جميمة ، رقيدة ، مػذعكرة الغزؿ 

 ، بينه كبيندن تمعة أك هضبة ل   
مى اى  ةن   ػن ى ظبيى ػى ثكفى مىيٍ م دي ندً ػى أىٌني أينػكى  ِى ػعى مَّمىدن اليى مٍ رىؼو ظى  ري ػعٍ ذً ػن ى جى

و    َـّ ترٍ ؿي حً ػَّ تىجى ِى نندً ػي ت ن    ػدػَّ أىنػى ك كػنيننن ث ِى زىاي ال ن الم طى  ري ػضٍ حي ًبنلكاًد أىعجى
معنىن جديدنا ينبغي التنبه إليه   إلى أندن متضمنة ه بدطع األبينت عمن قبمدن إانرة ن

 كاالهتمنـ به .
ٍيثىػػن ي ل األرض السػػدمة الرممػػة ، كالرابيػػة الطيبػػة ، أك التٍَّمعػػة التػػي تعظػػـ حتػػى                      كالمى

، كالاىرىؼي ل المكنف العنلي ، كالظٍَّميىن ي ل رقيدػةي  (ُ)ثه تككف مثؿ  نصؼ الكادم أك ثم
ل صنر ًجبلالن لدن ، كالًجبلؿي ل من ييغطى بػه  الجوكف ، سمرا ي الاوتيف ، كجمَّمىدن الًذٍعري
ـي كأىٍجوىؿى ل إذا   وىؿى الظًَّمي وَّؿي ل تىٍاردي كتذهب ، يدنؿ ل جى الحيكاف لحمنيته مف البرد ، كتىجى

ٍضري ل العىٍدكي كالسٍَّيري اىرىدى كذ  .  (ِ) هب ، كالطىبل ل كلد الظبية سنعة يكلد ، كالحي
كالمعنػػى فػػي البيتػػيف مبنػػي عمػػى التاػػبيه ، كالتاػػبيه هنػػن حسػػي ، تمثيمػػي ،   

                                           

 لسنف العرب ل ميث . (ُ)
 لسنف العرب ل ارؼ ، ظمن ، جمؿ ، جوؿ ، طمؿ ، حضر . (ُ)
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مركب الطرفيف كالكجه ، حيث ابه حنله مع محبكبته بحنؿ مف ينندم ظبية ، خنئوة 
فػػػػكؽ هضػػبة عنليػػة ، تيعػػػػرض عنػػه ، تدػػؼ عمػػى أرض ، رمميػػة ، سػػدمة ، لينػػة ، 

كتيدبر ، ثـ تنظر إليه ػ أحيننػػنن ػ بإاػونؽ كخػكؼ ، ككأندػن تنظػر إلػى كليػد لدػن خمػؼ 
 الكادم ، أعنقه صغر سنه عف المحنؽ بأمه .

كبنلتأمؿ نجد البيتيف قد ااتمبل عمى صكرتيف تابيديتيف ، األكلى ػ كهػي األـ ػ  
ية هذا أكصنفدن ، كالثننية ػ كهػي متورعػة عػف تابيه حنله معدن بحنؿ مف ينندم ظب

 هػػػػػػذا األصػػػػػػؿ ، مكممػػػػػػة لػػػػػػه ػ تاػػػػػػبيه حػػػػػػنؿ هػػػػػػذا الظبيػػػػػػة فػػػػػػي خكفدػػػػػػن 
دامػة النظػر، بحنلدػن كهػي  دبنرهن ، ثـ نظرهن إلى مػف يننديدػن مػع سػككف الطػرؼ كا  كا 

 تنندم ممتوتة إلى كليدهن الذم تأخر عندن كأعجزا السير .
 ه طرفػػػػي هػػػػنتيف الصػػػػكرتيف قػػػػكة فػػػػي كقػػػػد مػػػػنح مجػػػػئ " كػػػػأف " أداة لمتاػػػػبي 

المانبدة ، حتػى صػنر كػؿ مندمػن كأنػه ا خػر ، مػع قصػد التاػبيه نوسػه إلػى بيػنف 
 حنؿ المابه .

ذا تأممنن الصكرة الكمية لدذيف البيتيف تبيف لنػن أف مورداتدػن كجزئينتدػن جػن ت   كا 
كبػة ، مختنرة بدقة كعننية ، كأف كؿ جزئية مندػن جػن ت لتػكمئ إلػى اػي  فػي المحب

فنلظبية التي يننديدن قد تحصنت بتمعة بيندن كبينه ، ككذلؾ محبكبته قد صيرت كػبلـ 
الكاػػنة حنجبػػػنن يحجػػب بيندمػػن ، كالظبيػػة كننػػت عمػػى مكػػنف مرتوػػع كهػػك يننديدػػن مػػف 
أسػػوؿ ، ككػػذلؾ المحبكبػػة قػػد تعنلػػت عميػػه حينمػػن ادعػػت أندػػن ال تعرفػػه كأف محبيدػػن 

رة ، تخاػػػى السػػػدكط مػػػف هػػػذا المكػػػنف ، ككػػػذلؾ كثيػػػركف ، كالظبيػػػة خنئوػػػة ، مػػػذعك 
المحبكبػػة خنئوػػة ، مػػذعكرة ، تخاػػى السػػدكط فػػي مدػػنكم الحػػب كالعاػػؽ ، كتخاػػى 
كبلـ الننس الجنرح ، كالظبية تدبر عنه كهػك يننديدػن ، ثػـ تنظػر إليػه نظػرة ماػوؽ ، 
خنئؼ ، ماغكلة عنه بكلدهن الذم أعجزا السير ، ككذلؾ المحبكبة عممته بكصػؿ لػف 

تحدؽ ، ثـ ضيعت المكدة بيندمن ، كاستجنبت لكبلـ الكااػيف ، كغػدرت ثػـ أنكرتػه ، ي
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كتجنهمته ، كأعرضت عنه ، ثـ إف الظبيػة جميمػة ، ظميػن  ، رقيدػة الجوػف ، سػمرا  
الاوة ، ككػذلؾ المحبكبػة ، كربمػن أكمػأ بطيػب األرض التػي تدػؼ عميدػن الظبيػة إلػى 

 طيب نبت المحبكبة كعراقة أصمدن . 
مى كؿو فنلصكرة هنن حية ، متحركة ، نرل مػف خبللدػن الاػنعر ، كهػك ينػندم كع 

ظبيته التي ابه بدن محبكبته ، كنرل الظبية الخنئوة تدركؿ في هذا المكنف العنلي ، 
ف كننت الحركػة فػي الطػرفيف مختموػة ،  كتنندم كليدهن الذم ظؿ في قنع  الكادم ، كا 

 ابه به حركة أمكمة كحنيف .فوي المابه حركة دالؿ كتدله ، كفي الم
كمن نسمع مف خبلؿ الصكرة صكت الانعر ، كهك ينندم الظبية ، كصكت الظبية    

 ، كهي تنندم كليدهن ، كصدل الصكت يمؤل جنبنت المكنف .
تنػػندم " فػػي ندػػؿ  –تىٍرنيػػك –تجوَّػػؿي  -كال يخوػػى دكر صػػيغ المضػػنرعة ل " أنػػندم 

 رارية ، كمػػػػن ال يخوػػػػى دكر التنكيػػػػر الصػػػػكرة كالصػػػػكت بكضػػػػكح ، كتجػػػػدد ، كاسػػػػتم
طػػبل " فػػي تعظػػيـ كتوخػػيـ اػػأف هػػذا  –ظميػػن   –اػػرؼ  –ظبيػػة  -فػػي ل " ميثػػن  

األاين  ، ككذلؾ ال يخوى دكر االستعنرة المكنية في ل " جممدن الذعر" في ندؿ خػكؼ 
هذا الظبية بائ مف المبنلغة في صكرة حسية ، مرئية ، بدكية ، صنر الخكؼ فيدػن 

 غطيدن كيغمرهن .ًجبلن ي
كبدذا الصكرة الرائعة يختتـ أبك فراس الجننب الغزلي في هذا الدصيدة ؛ لينتدؿ  

ليؾ تحميؿ هذا األبينت   .بعدا إلى جننب الوخر كالتغني بنلذات كبنألهؿ ، كا 
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 الفخــش بٌفســـَ
 هي ػػٌػػػػػػػػِـّ ًإنػػػػػػػػػػةى العى ػػىػػػػػػػػبنان ػػػػػػػػػػي ينًكرينً ػي فػػػػػػػػبل تػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػف أىنكىرٍ لً  ... ٍضػػػػػػػػالبىػػػػػػػػدٍ  هً ًتػػػػػػػػيىعػػػػػػػػًرؼي مى  ري كي كىالحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػى ي غػًنػػػػػػػػػػػػػَّ ي ًإنػريًنػػػػػػػػػػػػػنكً ػي كىال ت  رو ػري مينكى
 

لػػػػػػػػػ ... ـي كىاسػػػػػػػػػتينٍ ػَّ ًإذا زى ًِ ًت األىقػػػػػػػػػدا   ري صٍ ػَّ ؿى النػػػػػػػػػًز
 

نػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لى ػٌ كىاً   ةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ػيػتػؿِّ كى ػكيػػػػػػػػػػػػػػػػػً اره لرَّ ػجى
 

دىةو أىفٍ ػػػػػػػػػعى ػمي    ... ًِ ػػػػػػػػػخً ػيي  ال كَّ  رصٍ ػَّ ن النػػػػػػػهىػػػػػػػؿَّ ًب
 

نػػػػػػػػػػػػػػػػ  ةو ػىػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى ػؿِّ مىخي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي ػٌزاؿه بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لىنى ػٌ كىاً 
 

ِى ن النػػػػػػػػػى دػػػػػػػػػالً زَّ ػي ره ًإلػػػػػػػػى نػثيػػػػػػػػػكى  ...  رزٍ ري الاَّػػػػػػػػػَّظى
 

 ًِ تٌػػػػػػػى تىرتىػػػػػػػكم الػػػػػػػًب ػػػػػػػأي حى  ن ػىػػػػػػػػػيضي كىالدىنى فىأىظمى
 

ِى كىأىٍسػػػػػػ ... تٌػػػػػػى يىٍاػػػػػػغى  ري ٍسػػػػػػئبي كىالنِّ بىعى الػػػػػػذِّ بي حى
 

ًِ ٍصػػػػػػػكىال أيِي  ًِ ػػػػػػػيَّ الخي ًب  نرىةو ػىػػػػػػػػػػػكؼى ًبغػميػػػػػػػحي الحى
 

ػػػػػيشى مػػػػػنكىال ا ... ِى  لىػػػػػـٍ  لجى  ري ذي نػػػػػػي بًمػػػػػيى التىأًتػػػػػًه ؽى
 

يػػػػػػػػػػػػػػن  ي مىنيعىػػػػػػػػػػػػػػةو ػًنػػػػػػػػػػػػػػوٍ تىخً  ريبَّ دارو لىػػػػػػػػػػػػػػـٍ  كى
 

مىيدػػػػػػػػن ًبػػػػػػػػنلرَّ طىمىٍعػػػػػػػػ ...  ري ػػػػػػػػػػن كىالوىجٍ ػل أىنػػػػػػػػدى تي عى
 

ػػػػػػػػػػػي  رىدىدٍ  حى يػػػػػػػػػػػكى تٌ ػتي الخى   هي ػػػػػػػػػػػػػػػى مىمىكتي ػػػػػػػػػػػػػؿى حى
 

رىدَّتػن هىزيمػػػػػػػػػػػ ... ػػػػػػػػػػػنً ػٍػػػػػػػػػػػػن كى  ري مٍ ػي البىراًقػػػػػػػػػػػعي كىالخي
 

سػػػػػػػػػػػػنًحبىًة األى   ن ػػػػػػػػػػػػػػػيتيدم لىدً كً ػػػػػػػػػػػػػػػػنًؿ نىحٍ ػذيػػػػػػػػػػػػكى
 

ِى فىمىػػػػػػػـ يىمٍ  ... ػػػػػػػهىػػػػػػػؽى  ري ػػػػػػػػػنً  كىال كىعٍ ػدػػػػػػػػِّ ي المنفً ن جى
 

ػػػػػػػػػتي لىدػػػػػػػػكىهىٍبػػػػػػػػ ػػػػػػػػيشي كيمَّ ػػػػػػػػػػن حن مى  هي ػػػػػػػػػػػنزىاي الجى
 

ريٍحػػػػػػػػ ... ػػػػػػػػؼٍ كى لىػػػػػػػػـ ييكاى  ري نًتدن ًسػػػػػػػػتٍ ػػػػػػػػػػألىبي تي كى
 

 ًِ ٍِ  ى ػػػػػػػػػػػػػػػػًه الًغنى ػاًبػػػػػػػػػػػػػكى ي ًبأىثٍ ػًػػػػػػػػػػػػػػينكىال راحى ييطٍغ
 

ػػػػػػيًنػػػػػػيىثنً  نتى كىال بىػػػػػػ ... ػػػػػػػي عى ِى ػًف الكى ـً الؼى  ري ػٍػػػػػػػقرى
 

ػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػن حى تً ػكى في ػًغػػػػػػػػػي ًبنلمػػػػػػػػػنًؿ أىبٍ نجى  كرىاي ػػػػػػػػػػػػي كي
 

ـٍ  ... فػػػػػػػى ي فػػػػػػًعرًضػػػػػػ أىًفػػػػػػرٍ  ًإذا لىػػػػػػ فىػػػػػػرى الكى  ري ػٍ بل كى
 

*  *  *  *  *  * 
كيبػػدأ البيػػت األكؿ بوػػن  الوصػػيحة ؛ ليػػدؿ عمػػى أف هنػػنؾ حػػذفنن لاػػرط مدػػدر ،  

ر ل إذا كػنف األمػر كػذلؾ ، ككنػتي قػد ذكَّرتػؾ بمػن كػنف سدت هذا الون  مسدا ، كالتددي
بيننػػن ، فػػبل تنكرينػػي ، ك الندػػي هنػػن السػػتعطنفدن كترقيػػؽ قمبدػػن ، كقػػكل هػػذا المعنػػى 
بنلندا  ل " ين ابنة العـ " حيث ننداهن بػ " ابنة العـ " لوتػنن إلػى مػن تكجبػه هػذا الدربػى 

 عمه حديدة . كالرحـ مف الرفؽ كالاودة ، حتى كلك لـ تكف ابنة
كفصؿ الاطػر الثنني عػف األكؿ لمػن بيندمػن مػف اػبه كمػنؿ االتصػنؿ ؛ ألف جممػة   

الندػػػي ل " فػػػبل تنكرينػػػي ... " تثيػػػر سػػػؤاالن ل لمػػػنذا ال أنكػػػرؾ ؟ ، فيػػػأتي الجػػػكاب ل                 
ٍضػ ًإنَّهي "  ـ االبتػدا  الداخمػة عمػى " مؤكػدان بػػ " إفَّ " كال ري ًليىعًرؼي مىف أىنكىرًتػًه البىػدكي كىالحى

خبرهػػن ، عمػػى طريدػػة االسػػتئننؼ البيػػنني ، تمػػؾ الطريدػػة التػػي تويػػد تأكيػػد الجممػػة 
، كالمؤكد  (ُ)ندينن كننت أك أمران ؛ ألندن بينف لعمة الندي أك األمر  –قبمدن  –الطمبية 

هنػػن هػػك الندػػي المدػػدـ ، كالتأكيػػد فيدػػن لتنزيػػؿ غيػػر السػػنئؿ منزلػػة السػػنئؿ ، كمجػػئ 
                                           

 –" بتصرؼ " نار ل مكتبة كهبػة  ّٖقرا ة في األدب الدديـ د/ محمد محمد أبك مكسى صػ   (ُ)
 ـ  . ُٖٗٗ – ُُْٗط / ثننية 
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 مير الوصؿ متصبلن بػ " إفَّ " زاد الكبلـ أهمية كتككيدان .ض
ٍضػػػكبػػػيف "   " طبػػػنؽ مكَّػػػف الاػػػنعر مػػػف إدخػػػنؿ جميػػػع النػػػنس فػػػي  ري البىػػػدكي كىالحى

 معرفتػػه ؛ إذ ال يكجػػد مػػف الباػػر مػػف يعػػيش بعيػػدان عػػف هػػنتيف البيئتػػيف ، كمػػن اػػكؿ 
ٍضري " في  ٍضري " في ختنـ البيت مع لوظ " الحي ختػنـ البيػت السػنبؽ جننسػنن لوظ ل " الحى

يدنعدػػن المكسػػيدي ، مػػع اخػػتبلؼ  (ُ)محرفػػنن  ، أسػػدـ فػػي المحنفظػػة عمػػى الدنفيػػة كا 
 معنى الكممتيف .

 كفي البيت التنلي ل 
ـي كىًاستينٍ ػَّ ًإذا زىل   رو   ػيري مينكى ػى ي غي ًإنَّنً كىال تينًكرينً  ًِ ًت األىقدا  ري صٍ ػَّ ؿى النًز

رهن لػه ، مكػرران الصػيغة زيػندةن فػي اسػتعطنفدن يؤكد أبك فراس الندي عف إنكن
يػػري مينكىػػكاسػػتمنلتدن نحػػكا ل " ال تنكرينػػي " معمِّػػبلن لمندػػي بجممػػة ل "  " ، كمػػن  رو ًإنَّنػػي غى

ٍضػ ًإنَّػهي عمَّؿى الندػي فػي البيػت السػنبؽ بجممػة ل "  " ،  ري ًليىعػًرؼي مىػف أىنكىرًتػًه البىػدكي كىالحى
 ى لمسبب الذم بيننا في البيت السنبؽ . فنصبلن الجممة الثننية عف األكل

لكف الذم يجػب الكقػكؼ عنػدا كاإلاػنرة إليػه فػي هػذا المدػنـ  هػك المعنػى الػذم  
تحممه كؿ جممة مف جممتي التعميؿ ، فنألكلى تحمؿ فخػػران بادرته كمعرفة كؿ الننس 

ركب ، له مطمدػنن ، كالثننيػة تحمػؿ فخػران باػدرته كمعرفػة النػنس لػه فػي الاػدائد كالحػ
ككأندن ذكر لمخػنص بعػد العػنـ ، كبػيف صػينغة الجممتػيف اخػتبلؼ ظػنهر ، نػتج عنػه 

ًليىعػًرؼي مىػف أىنكىرًتػًه  ًإنَّػهي اختبلؼ المعنى الذم يوخر بػه الاػنعر ، فنلجممػة األكلػى ل " 
" صرح فيدن بمعرفة الننس له مف بدك كحنضػرة ، كالجممػة الثننيػة ل "  ري البىدكي كىالحىضٍ 

ذا رو يري مينكى ًإنَّني غى  ـي كىًاستينٍ ا  ًِ زىلًَّت األىقدا نمػن  ري صٍ ؿى النَّ ًز " لـ يصرح فيدن بمعرفتدـ له ، كا 
نوى  أف يككف منكران ، كهذا يمـز عنه معرفة الننس له بطريؽ الكننية ػ كالكننيػة أبمػغ   

                                           

ن ، كترتيبدػن الجننس المحرؼ هك ل الجننس الذم يتوؽ فيه الموظنف في  نكع الحركؼ كعدده (ُ)
 .        ّٗ/ ٔ، كيختمون في هيئتدن ، كهي ل الحركنت كالسكننت . اإليضنح ل 
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 مػػػػػػػػػػػػف التصػػػػػػػػػػػػريح ػ ثػػػػػػػػػػػػـ قيَّػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػدـ إنكػػػػػػػػػػػػنرا بػػػػػػػػػػػػنلظرؼ ل 
ـي " إذا  لػـ يوعمػه فػػي الجممػة األكلػى ؛ ليجعػػؿ عػدـ إنكػنرا هنػػن .... " كهػػذا  زىلَّػًت األىقػدا

 مسببنن عف أفعنله في تمؾ الادائد كهذا األكقنت عمى كجه الخصكص . 
ـي ك" إذا   يػػري مينكىػػ" أسػػمكب اػػرط ، حػػذؼ منػػه جكابػػه ؛ لداللػػة "  زىلَّػػًت األىقػػدا " رغى

يػػري مينكىػػعميػػه ، كالتدػػدير ل  ـي كىاً إذا  رو ًإنَّنػػي غى ًِ سػػتينٍ زىلَّػػًت األىقػػدا ٍنكىػػرو ،  ري ٍصػػؿى النَّ ًز غيػػري مي
فحذؼ عمى طريدػة اػبه االحتبػنؾ ، كالجممػة كننيػة عػف اخػتبلؿ األكضػنع كاضػطراب 

 األمكر ، كهي مختصة في هذا السينؽ بنلحركب . 
ًِ كىًاسػػتينٍ   ل أم طيمػػب نزكلػػه كحمكلػػه ، كهػػذا الجممػػة تؤكػػد اختصػػنص ري ٍصػػؿى النَّ ًز

 " بنلحركب . ـي زىلًَّت األىقداالكننية في ل " 
كأاػػير هنػػن إلػػى أف مجػػي  الوػػن  الرابطػػة مػػن بعػػدهن بمػػن قبمدػػن فػػي صػػدر هػػذيف  

البيتيف ، ككذلؾ التكجه إلى المحبكبة بطريػؽ الخطػنب كالندػي عػف عػدـ إنكػنرا ، ثػـ 
بيػػنف عمػػة الندػػي بمػػن يتضػػمف ذكػػر المػػآثر كالمننقػػب ، كػػؿ ذلػػؾ كػػنف بمثنبػػة التمديػػد 

نني بػنلغزؿ ؛ لػذلؾ نػرل أف االنتدػنؿ هنػن انتدػنؿ حسػف لموخر ، مػع اتصػنؿ هػذا المعػ
 . (ُ)محمكد ، كليس طورنا كال اقتضنبنن كمن يرل د / زكي مبنرؾ في مكازنته 

 كفي البيت التنلػػػي ل  
ني لىجى  دىةو أىفٍ ػميعى     ةو   ػتيبى ػاره لكيؿِّ كى رَّ ػكىاً  ًِ  ال كَّ  ري صٍ ػن النَّ هى ييًخؿَّ ًب

ثر آخػػر مػػف مػػآثرا ، كهػػك قيػػندة الكتنئػػب العتيػػدة يسػػتطرد أبػػك فػػراس إلػػى مػػأ
 رو ًإنَّني غىيري مينكىػ" عمى جممة ل " اره رَّ ػًإٌني لىجى الدكية التي ال تيخذؿ ، كيعطؼ جممة ل " 

" لمتكسط بيف الكمنليف ، حيث اتودػت الجممتػنف  فػي الخبريػة ، كاالسػمية ، كالمسػند 
 إليه ، كطريؽ التككيد .      

                                           

، كنصػػه ل " أف أبػػن فػػراس اقتضػػب فننتدػػؿ فجػػأة مػػف  َِٖراجػػع ل المكازنػػة بػػيف الاػػعرا  صػػػ  (ُ)
 النسيب إلى الوخر " .
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رَّا     ره " صيغة مبنلغة تدؿ عمى أف قيندته لمثؿ هذا الكتنئػب أصػبح ػ لكثرتػه ػ ك " جى
، كقد أفند تنكيرهن التعظػيـ  (ُ)عندة ال تنوؾ ، كالكتيبة ل الدطعة العظيمة مف الجيش 

دخػنؿ " كػؿ " عميدػن لماػمكؿ كاإلحنطػة ، ككأنػه ال يكجػد قنئػد لمثػؿ هػذا  كالتوخيـ ، كا 
 النكع مف الكتنئب غيرا . 

دىةو " يدؿ عمى الثبكت كالدكاـ ، كهػذا يتننسػب كالت  عبير بصيغة االسمية في " ميعىكَّ
 مع كصؼ هذا الكتيبة بدكاـ النصر كالظور .

تـ بدن سنبده يعػد عيبػنن عركضػينن يسػمى   كختنـ البيت بكممة ل " النصر " التي خي
 . (ِ)بػ " اإليطن  " 

 كالعطؼ في البيت التنلي ل   
ٌني لىنىزٌاؿه  ِى ن الاًلدى كىثيره ًإلى نيزَّ     كفىةو   ػًبكيؿِّ مىخي كىاً   ري زٍ ػري الاَّ نَّظى

كنلعطؼ في البيت السػنبؽ ، ك" نىػزَّاؿ " صػيغة مبنلغػة تػدؿ عمػى كثػرة نػزكؿ هػذا 
 األمنكف المخكفة .

كفىةي ل األرض التي ييخنؼ مف نزكلدػن ، كيدصػد بدػن هنػن ميػداف المعركػة ،   كالمىخي
 كيؿ . كنكرهن لمتعظيـ كالتد

ِى اًلدػن الػنَّ كىثيره ًإلى نيزَّ  كفي قكله ل "     " تدػديـ لممسػند " كثيػر " عمػى  ري زٍ ري الاَّػظى
ِى النَّ المسند إليه ل "  ِى النَّ " ، كاألصؿ ل  ري زٍ ري الاَّ ظى كثيػره إلػى نيزَّاًلدىػن ، كقػدـ  ري زٍ الاَّػ ري ظى

يػػه الاػػنعر عمػػى لممبػػندرة بػػذكر الكثػػرة ؛ ألندػػن األهػػـ كاألنسػػب لممدػػنـ الػػذم حػػرص ف
 حاد األلونظ كالصيغ التي تدؿ عمى الكثرة . 

                                           

 لسنف العرب ل كتب .             (ُ)
فيػػة كمعننهػػن بػػدكف فنصػػؿ ، كهػػك ماػػتؽ مػػف المكاطػػأة بمعنػػى اإليطػػن  هػػك ل تكػػرار لوػػظ الدن (ِ)

ػػػػ تحديػػؽ د / النبػػكم عبػػد الكاحػػد اػػعبلف ػػػػ ِّْالمكافدػػة . كراجػػع ل العمػػدة البػػف راػػيؽ صػػػ 
 ـ . َََِهػ ػػ  َُِْنار ل مكتبة الخننجي بنلدنهرة ػػ ط / أكلى 
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كالاٍَّزري ل النَّظري الذم يككف فيه إعراض ، كنظر المعندم المبغض ، كقيؿ هػك       
نظػػر عمػػى غيػػر اسػػتكا و بمػػؤخر العػػيف ، كقيػػؿ هػػك النظػػر عػػف يمػػيف كاػػمنؿ لػػيس 

 (ُ)الغضب .  بمستديـ الطريدة ، كأكثر من يككف النظر الاٍَّزري في حنؿ
ِى اًلدن النَّ كىثيره ًإلى نيزَّ  ك "       " كننية عف المعػنداة ، كالػبغض ، كالكراهيػة  ري زٍ ري الاَّ ظى

 التي تككف بيف مف ينزلكف هذا المكنف ، كهك سنحة الدتنؿ . 
 كالون  في قػكله ل     

 ًِ ٌتى تىرتىكم الًب ِى كىأىسٍ      ن   يضي كىالدىنى فىأىظمىأي حى ٌتى يى غى  ري سٍ ئبي كىالنِّ بىعى الذِّ اٍ بي حى
عنطوػة فيدػن معنػى الترتيػب كالسػببية ؛ إذ الظمػأ تػنؿو لنػزكؿ الحػرب ، مسػبب عنػه ، 
كلـ تود معنى التعديب هنن ؛ ألف ذلؾ يدتضي حدكث الظمأ بعد النزكؿ مبنارة، كهػذا 
ال يتننسػػب مػػع كاقػػع الحػػركب ، كمعمػػـك أف فػػن  السػػببية ال تسػػتمـز التعديػػب ، بػػدليؿ 

 . (ِ)ة ل إف ييسمـ فدك يدخؿ الجنة صح
تٌػػى تىرتىػػكم الًبػػكقكلػػه ل "   ػػأي حى ِى فىأىظمى " كػػبلـ جيػػد ، بميػػغ ، خمػػع فيػػه ا يضي كىالدىػػفى

الاػػنعر صػػونت األحيػػن  عمػػى الجمػػندات ، كأاػػرؾ هػػذا الجمػػندات لػػه فػػي الغرائػػز ، 
الظمػأ  إنسنننن مصػنحبنن لػه ، يتحمػؿ فػي سػبيمه –بطريؽ االستعنرة المكنية  –فجعمدن 

كالعطش حتى يركيه بدمن  قتبلا ، ككنف قػد بنػى هػذا األسػمكب عمػى الكننيػة ، حيػث 
كىنىى به عف كثرة دمن  الدتمى ، ككأندن صنرت أندنران ترتػكم مندػن السػيكؼ كالرمػنح ، 

 كمن كىنىى بػ " البيض " عف السيكؼ . 
مػراد ، فدػد كتأمؿ الدقة في اختينر الكممنت كالصيغ التي تحدؽ الغرض كتػؤدم ال

عبر بصيغة المضنرعة ل " أظمأ " ؛ ليكحي بأف هذا الحدث يتجدد فيه كيتكرر بتكػرار 
الحركب ، كأف هذا دأبه كحنله ، ال يارب في حرب إذا ااتد به العطش حتى ترتػكم 

                                           

 لسنف العرب ل ازر . (ُ)
 . ُْٖ/ ُراجع ل مغني المبيب  (ِ)
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 السيكؼ كالرمنح مف دمن  الدتمى .
رمػنح ثػـ طػنبؽ بػيف ظمئػه كارتػكا  السػيكؼ كالرمػنح ، كجعػؿ ارتػكا  السػيكؼ كال

غنيػػة لظمئػػه ، فنسػػتخدـ " حتػػى " ؛ ليضػػع حػػدان كندنيػػة لدػػذا الظمػػأ ؛ كليبػػيف إيثػػنرا 
ليبيف إيثنرا إركا  السػيكؼ كالرمػنح  –عمى األحرل  –الدتؿ عمى إذهنب الغصة ، أك 

 عمى إركا  نوسه .
كلعمؾ تمحػظ مػن تػندض بػه صػيغة االفتعػنؿ ل " ترتػكم " مػف داللػة عمػى تىاىػوِّي      

دة تكقدن إلى أقصى غنينت االنتدػنـ مػف األعػدا  ، مػع الداللػة عمػى بمػكغ النوس كا
 الرِّمِّ المطمكب إلى أقصى مدل .

ِى أىٍسػكفي الاطر الثنني يعطؼ جممػة ل "   تٌػى يىٍاػغى " عمػى  ري ٍسػئبي كىالنِّ بىعى الػذِّ بي حى
تٌػػى تىرتىػػكم الًبػػجممػػة ل "  ػػأي حى ِى فىأىظمى تكسػػط بػػيف  " بػػنلكاك لمػػن بيندمػػن مػػفا يضي كىالدىػػفى

الكمنليف ، حيث االتونؽ في الخبرية ، كصيغة المضنرعة ، كفي المسػند إليػه ، قػنئـ 
كأسػػغب " مػػف تننسػػب ،  –بػػيف الجممتػػيف ، مػػع مراعػػنة مػػن بػػيف المسػػنديف ل " أظمػػأ 

كالاطر كننية عف كثرة الدتمى ، كمبننا يابه مبنى الاطر األكؿ إلى حد بعيػد ، فػػ " 
" كمضنرع مثمه ، ك " حتى " في الاطر األكؿ أعيدت في  أسغب " عمى كزف " أظمأ

 الاػػػػػػػطر الثػػػػػػػنني ؛ لتضػػػػػػػع ندنيػػػػػػػة الجػػػػػػػكع باػػػػػػػبع سػػػػػػػبنع الػػػػػػػكحش كالطيػػػػػػػر ، 
ك " الذئب كالنسر " في الاطر الثنني فػي مدنبػؿ " البػيض كالدنػن " فػي الاػطر األكؿ 
 ككمػػػن طػػػنبؽ فػػػي الاػػػطر األكؿ بػػػيف ل " أظمػػػأ كترتػػػكم " طػػػنبؽ هنػػػن بػػػيف " أسػػػبغ 

 بع " .كيا
كعمػى الجممػػة فػإف الجمػػع بػػيف ل الظمػأ ، كاالرتػػكا  ، كالجػكع ، كالاػػبع ، ككػػذلؾ 
الجمػػع بػػيف البػػيض كالدنػػن ، كالجمػػع بػػيف ل الػػذئب  كالنسػػر ، يعػػد مػػف أبػػرع مراعػػنة 
األابنا كالنظنئر كأبدعدن ، كقد منح مجئ هػذا المحسػننت بػبل تكمػؼ أك صػنعة نظػـ 

 لجػكدة من ال يخوى . هذا البيت مف الحسف كالببلغة  كا
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كلػػؾ أف تتخيػػؿ نظػػـ البيػػت كائػػتبلؼ كممنتػػه كانسػػجنـ بعضػػدن مػػع بعػػض ؛ لتجػػد 
بامنله حينؿ مػن يضػع بيمينػه ؛ ليخػرج  –ببل كموة  –نوسؾ أمنـ بنَّن  حنذؽ ، يضع 

بنن ا في غنية االرتبنط كالتمنسؾ ، كيدخؿ نظمه فيمن سمنا عبد الدنهر رحمه اهلل بػ 
ٍضًع كيىًدًؽ فيه الًصٍنع " " النٍَّظـ يتَّ   . (ُ)ًحدي في الكى

كفي الختنـ أقػكؿ لدػد اسػتطنع أبػك فػراس أف يرينػن مػف خػبلؿ هػذا الػنظـ البميػغ  
السػػيكؼ كالرمػػنح تاػػرب مػػف دمػػن  األعػػدا  ، كهػػك ظمػػئ غػػنٌص ، كيرينػػن الػػذئنب 
 كالنسكر تأكؿ في جثث الدتمى ، كهك جنئع سػنغب ، يؤجػؿ اػربه كأكمػه إلػى مػن بعػد

 ارتكا  السيكؼ كالرمنح ، كابع الذئنب كالنسكر .        
 كفي البيت ل  

ًِ صٍ كىال أيِي  يَّ الخي ًبًِ يشى من    نرىةو  ػى كؼى ًبغمي حي الحى ِى  لىـٍ  كىال الجى  ري ذي ني بًميى التىأًتًه ؽى
يوخر أبك فراس بًنخكته ، كاػجنعته ، كاػدة بأسػه ، فدػك ال يغػزك حيَّػػػنن إال 

 دنتؿ جياػنن إال بعد أف يرسؿ إليه النذر  ليستعد لدتنله .كفيه رجنله ، كال ي
ميكؼي ل هك الحي الخنلي مف رجنله ، قنؿ أبك زبيد الطنئي ل   كالحي الخي

ميكؼي  ي  خي ًي حى  أىٍصبىحى البىٍيتي بيتي آًؿ بىيىنف     ميٍداىًعرَّان كالحى
  ( .ِ)أم ل لـ يبؽ مف رجنله أحد  

ؼ الدصػػة عمػػى الدصػػة ، حيػػث عطوػػت مضػػمكف كالػػكاك فػػي صػػدر البيػػت لعطػػ  
ًِ ٍصػكىال أيِي  الكبلـ بعدهن عمػى مضػمكف الكػبلـ قبمدػن ، ك " مػكؼى ًبغػنرىةو ًب ػيَّ الخى "  حي الحى

ػػأ مثػػؿ هػػذا األحيػػن  بغػػنرة كقػػت الصػػبنح ، كتخصيصػػه الغػػنرات بدػػذا  معنػػنا ل ال أفجى
ه كقػػت النػػـك الكقػػت جػػنرو عمػػى عػػندة العػػرب فػػي الوخػػر بنلغػػنرات كالغػػزكات فيػػه ؛ ألنػػ

كالغومة ، ككأندـ يكمئكف بذلؾ إلى أندـ أهؿ حركب كغزك ات ، يدكمكف الميؿ عميدن 
                                           

 . ّٗع ل دالئؿ اإلعجنز صػ راج (ُ)
 لسنف العرب ل خمؼ . (ِ)
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، يديركف أمرهن ، كيضعكف خططدن ، ثـ يزحوكف نحك عدكهـ ؛ ليبنغتكهـ مع طمػكع 
بًِّي ، كهك انعر جنهمي قديـ ل  ٍعًبًر الضَّ ِى  الوجر ، كهـ ننئمكف ، قنؿ ميٍحًرزي بفي الميؾى

ـٍ    دىارىتٍ  دي بَّحى ننىن قىًميبلن ثيَـّ صى يَّحي ًمٍنهي ًجمَّةي الدىنـً     رىحى ٍربه ييصى  (ُ)ضى
 كقنؿ كعب بف زهير الانعر المخضـر ل 
ٍزرىًجيَّةى ميٍرهىوىنتو      بىٍحنىن الخى كهىن    صى كمىًتدىن ذىكي أبىنفى ذىًكم أىري

(ِ) 
ف كػػػنف أبػػػك فػػػراس لػػػـ يػػػرد تخصػػػيص هػػػذا الكقػػػت دكف غيػػػرا   بعػػػدـ اإلغػػػنرة            كا 

نمن أراد أنه ال يوعؿ ذلػؾ مطمدػنن ، كتنكيػر " غػنرة  عمى األحين  الخنلية مف رجنلدن ، كا 
 " فى سينؽ النوي يدؿ عمى أف هذا الحدث لـ يدع منه كلك مرة كاحدة .

كال يخوػػى أف الاػػطر األكؿ مػػف البيػػت كننيػػة عػػف النِّخػػكة كالاػػدنمة ، كالاػػطر  
 الاجنعة كادة البأس كالثدة بنلنوس كبنلجند عمى عندة الدـك . الثنني كننية عف 

 كالكاك في صدر البيت ل  
ين مىيدن ًبنلرَّ طىمىعٍ    ي مىنيعىةو   نً وٍ تىخً  ريبَّ دارو لىـٍ  كى  ري ػل أىنن كىالوىجٍ دى تي عى

كاك االسػػتئننؼ ، كأسػػمكب البيػػت مبنػػي عمػػى اإلناػػن  ، ك " يػػن " فيػػه لمنػػدا  
 لدػػػػن عمػػػػى الحػػػػرؼ ل " ريبَّ " ييمزمنػػػػن بتدػػػػدير مضػػػػنؼو محػػػػذكؼ ، كالتنبيػػػػه ، كدخك 

ف كػػػػنف بعػػػػض العممػػػػن  يخمصػػػػدن فػػػػي مثػػػػؿ هػػػػذا   كاألصػػػػؿ ل كيػػػػن قػػػػـك ريبَّ دارو ، كا 
، كحينمػػن تػػأتي " رب " أك كاكهػػن ػ كمػػن يدػػكؿ أسػػتنذنن د / محمػػد  (ّ)الحنلػػة لمتنبيػػه 

جنعدن تأكيػػدان محمػػد أبػػك مكسػػى ػ تػػأتي السػػتدعن  صػػكر قػػد مضػػت ؛ ألف فػػي اسػػتر 
، كالاػػي  الموتدػػد هنػػن هػػك الاػػجنعة  (ْ)لكجػػكد اػػي  ياػػير السػػينؽ إلػػى افتدػػندا 

                                           

 . ِِٓالبيت في الموضمينت صػ  (ُ)
ط / أكلػى  –بيركت  –. تعميؽ د/ محمد يكسؼ نجـ . ط ل صندر  ُِٓالبيت في ديكانه صػ  (ِ)

 ـ .   ُٓٗٗ -ُُْٓ
ل المكتبػة ػػػ تحديػؽ د أ عبػد الحميػد هنػداكم ػػػ ناػر  ْٖ/  ِراجع ل همع الدكامع لمسػيكطي  (ّ)

 التكفيدية بنلدنهرة .
 . ُْٓراجع ل قرا ة في األدب الدديـ صػ  (ُ)
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 كاقتحنـ األهكاؿ .
كالتنكيػػر فػػي " دار " لمتعظػػيـ ، ككصػػودن بنلجممػػة ل " لػػـ تيًخٍوًنػػي " ، كبػػنلمورد "     

ًنيعىةو " يزيػد مػف تعظيمدػن كتوخػيـ حنلدػن كحػنؿ أهمدػن ، كذلػؾ تمديػد لتعظػيـ ن وسػه مى
 كجياه ، حيث أخبر أنه يأتيدن بنلمكت مع الوجر . 

مىيدن ًبػنلرَّ كتأمؿ جممة ل "        " ، ككيػؼ عبػر بػنلطمكع بػدالن       ري ل أىنػن كىالوىٍجػدى طىمىعتي عى
إلػػى أنػػه تمكػػف مندػػن ، كقدرهػػن ، كظدػػر عميدػػن ،  مػػف المجػػي  أك اإلتيػػنف ، إاػػنرة ن

ه ، ثػـ إنػه لمػن جمػع بينػه كبػيف الوجػر ،                   كعمدن بنلمكت كمن يعـ الوجر الككف بضكئ
ككنف مػف اػأف الوجػر أف يعبػر عنػه بػنلطمكع ال المجػي   كال اإلتيػنف ، غمَّػبى الوجػر             

 عمى نوسه ، تركيزان عمى هذا الكقت ؛ ألنه األنسب لمغنرات كالغزكات كمن بينت .
نية عف التبكير في مدنجمػة الخصػـ ، كهػذا كال يخوى أف الكبلـ مبنى عمى الكن      

البنػػن  مػػنح األسػػمكب اػػيئنن مػػف التخييػػؿ أظدػػر الوجػػر مننصػػران لماػػنعر الوػػنرس فػػي 
 الطمكع عمى الدـك بنلردل كاإلهبلؾ .

ي  ك "   " في البيت ل   حى
ي  رىدىدٍ  حى ٌتى مىمىكتيهي    كى يؿى حى رىدَّتٍ هىزيمن    تي الخى مٍ نً ن كى  ري ػي البىراًقعي كىالخي

معطػكؼ عمػػى " دار " فػػي البيػػت السػػنبؽ ، كالتنكيػػر فيػػه كػػنلتنكير فيدػػن أفػػند 
يؿى رىدىدٍ التعظيـ ، ك"  " أم ل صرفتدن ، كالمراد بنلخيؿ فرسنندن كممتطيدن ، عمى  تي الخى

طريدػة المجػنز المرسػؿ ، بعبلقػة المجػنكرة ، كتسػميط الػرد عمػى الخيػؿ أبمػغ فػي هػذا 
سػػنف كالجنػػكد ؛ ألف الخيػػؿ أكثػػر سػػرعة كاندضنضػػنن السػػينؽ مػػف تسػػميطه عمػػى الور 

فنلغزك بدن يحدؽ عنصر المونجأة ، فضبلن عمن فػي األسػمكب مػف إاػنرة إلػى أندػـ ال 
 يغزكف إال ركبنننن .

كتأمػػؿ قيمػػة مػػن أفػػندا تعريػػؼ " الخيػػؿ " بػػنلبلـ مػػف استدصػػن  الجػػنس ، ككأنػػه 
 المبنلغة في الكثرة .  صرؼ كؿ الخيؿ حتى يممؾ هذا الحي ، كفي هذا من فيه مف
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ُِْٓ 

حكػػػنـ ؛ ليصػػػكر المعنػػػى المػػػراد تمػػػنـ التصػػػكير  ثػػػـ تأمػػػؿ بنػػػن  الكػػػبلـ بدقػػػة كا 
تٌػػػػى مىمىكتيػػػػهي هىزيمػػػػحيػػػػث كضػػػػع ندنيػػػػة ن لصػػػػرؼ الخيػػػػؿ ل "  " بمعنػػػػى ل مدػػػػزـك ن ػن حى

كبعػػػدهن يبػػػدأ فػػػي االرتػػػداد ( ُ)أم ل مغمػػػكب ، كأصػػػمه مػػػف الدىػػػٍزـً بمعنػػػى التكسػػػر ، 
ػػػرى التػػػي أراد بدػػػن النسػػػن  بطريػػػؽ المجػػػنز المرسػػػؿ كالرجػػػكع ، كيجعػػػؿ البر  مي اقػػػعى كالخي

بعبلقػػػة المجػػػنكرة ، هػػػي التػػػي ردتػػػه كأرجعتػػػه ، كمػػػن كػػػنف هػػػك قػػػد صػػػرؼ الخيػػػؿ 
 المتبلؾ الحي . 

فعبػػر بػػنلرد مػػرتيف ل األكلػػى بمعنػػى الصػػرؼ ، ككػػنف هػػك الونعػػؿ لدػػذا الصػػرؼ ، 
ونعػػؿ فػػي هػػذا المػػرة البراقػػع كالخيػػؿ موعػػكالن بػػه ، كالثننيػػة بمعنػػى الرجػػكع ، ككػػنف ال

ميري ، كأبك فراس موعكالن بػه ، فبػيف الموظػيف جنػنس تػنـ ممنثػؿ ، كقػع مػف الػنظـ  كالخي
مكقعنن حسننن حميدان ؛ ألف المعنى هك الذم استدعنا ، كطمبػه ، كقػند إليػه ، كلػـ يػأت 
 تكمونن ، كقد استطنع به الانعر أف يدػرف بػيف حػنليف ، حػنؿو كػنف فيدػن هػك الصػنرؼ
الزاجر ، كحنؿو كنف فيدن مصركفنن مزجكران ، كصنرفه البراقع كالخمػر ، بطريػؽ المجػنز 
العدمي ، الذم أضوى عمى األسمكب تخييبلن أظدر السػبب فػي صػكرة الونعػؿ المبناػر 
لموعؿ مبنلغة كتأكيدان ، كأظدر أبن فراس في صكرة الدنئد الاػدـ ذم المػرك ة كالنخػكة 

 . كاألبيػػنت ل  
سػػػػػػػػػػػػنًحبى   ن ػػػػػػػػػػػػػػػيتيدم لىدً كً ػػػػػػػػػػػػػػػػنًؿ نىحٍ ػًة األىذيػػػػػػػػػػػػكى

 

ِى فىمىػػػػػػػـ يىمٍ   ػػػػػػػهىػػػػػػػؽى  ري ػػػػػػػػػنً  كىال كىعٍ ػدػػػػػػػػِّ ي المنفً ن جى
 

ػػػػػػػػػتي لىدػػػػػػػػكىهىٍبػػػػػػػػ ػػػػػػػػيشي كيمَّ ػػػػػػػػػػن حن مى  هي ػػػػػػػػػػػنزىاي الجى
 

ريٍحػػػػػػػػ  ػػػػػػػػؼٍ كى لىػػػػػػػػـ ييكاى  ري نًتدن ًسػػػػػػػػتٍ ػػػػػػػػػػألىبي تي كى
 

 ًِ ٍِ  ى ػػػػػػػػػػػػػػػػًه الًغنى ػاًبػػػػػػػػػػػػػكى ي ًبأىثٍ ػًػػػػػػػػػػػػػػينكىال راحى ييطٍغ
 

ػػػػػػيًنػػػػػػثنً نتى يى كىال بىػػػػػػ  ػػػػػػػي عى ِى ػًف الكى ـً الؼى  ري ػٍػػػػػػػقرى
 

ػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػن حى تً ػكى في ػًغػػػػػػػػػي ًبنلمػػػػػػػػػنًؿ أىبٍ نجى  كرىاي ػػػػػػػػػػػػي كي
 

ـٍ   فػػػػػػػى ي فػػػػػػًعرًضػػػػػػ أىًفػػػػػػرٍ  ًإذا لىػػػػػػ فىػػػػػػرى الكى  ري ػٍ بل كى
 

امتػداد لدػػذا المػػرك ة كالنخػكة ، كفيدػػن فخػػر بنلزهػد فػػي الغنػػنئـ كلػيف الجننػػب لمنسػػن            
 مع العوة معدف .

                                           

 لسنف العرب ل هـز .  (ُ)
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ُِْٔ 

قنمػػة ذيػػنًؿ سػػنًحبىًة األى  ك "  " معطػػكؼ عمػػى  " دار " ، كفيػػه حػػذؼ لممكصػػكؼ كا 
لمصوة مدنمه ، تركيزنا عمى هذا الصوة ألف لدن مغزلن جمػيبلن فػي هػذا السػينؽ ، كهػك 
بينف الديئػة الخبلبػة التػي عميدػن هػذا الوتػنة قبػؿ سػكؽ الخبػر ، كربمػن يكػكف المػراد 

 ـ أعػػػػزة فرحمدػػػػن اإلخبػػػػنر عندػػػػن مػػػػف خػػػػبلؿ هػػػػذا الديئػػػػة بأندػػػػن عزيػػػػزة مػػػػف قػػػػك 
لػػذلؾ ، كالتدػػدير ل كفتػػنة  سػػنحبة األذيػػنؿ ، كسػػحب األذيػػنؿ كننيػػة عػػف التبختػػر فػػي 
الماػػية كالتػػرؼ فػػي الممػػبس ، ك " نحػػكم " ظػػرؼ مكػػنني يحػػدد سػػير الوتػػنة المنعمػػة 
المترفة بأنه في اتجنهه ، كالصينغة تندؿ صكرة هذا الوتنة كهي تماي نحك الانعر 

 ؽ ، ك يرد لدن كؿ من غنـ  جياه مف أهمدن .، فيستدبمدن  بميف كرف
كهلل دىًراي مف انعر أبػي فػراس ، حينمػن خػتـ البيػت السػنبؽ بتصػكير نوسػه راجعػنن 
بعد الظور بنلحي حين ن مف نسنئه كرأفة بدف كرحمػة ، ثػـ بػدأ البيػت األكؿ مػف هػذا 

 األبينت ل 
سنًحبىًة األىذينًؿ نىحٍ          ِى مىـ يىمٍ فى     ن  ػيتيدم لىدً كً كى  ري نً  كىال كىعٍ ػى دي المِّ نفً ن جى هى ؽى

بتصػػػػكير كاحػػػػدة مػػػػندف تجػػػػر أذينلدػػػػن نحػػػػكا ، ككأندػػػػن أبػػػػت إال أف تخػػػػرج كرا ا 
؛ ثدػػػة مندػػػن فػػػي عوتػػػه كحينئػػػه ؛ لتاػػػوع عنػػػدا بديئتدػػػن هػػػذا  ، مسػػػرعة ن مدركلػػػة ن
التػػػي تسػػػػتميؿ النوػػػػكس كتسػػػػتدكم الدمػػػػكب فػػػػي رد مػػػػن غنمػػػػه مػػػػف حػػػػي أهمدػػػػن ، 

كقبػػػكؿ اػػػونعتدن ، ككػػػنف تحػػػكؿ الػػػنوس  ػػػػػ الخػػػتبلؼ المكقػػػؼ ػػػػػ  فكػػػنف اسػػػتدبنلدن
 مف الادة كالدسكة ، إلى الميف كالرقة .

ِى فىمىػـ يىمٍ  كتأمؿ االلتونت مف التكمـ في ل " لديتيدن " إلػى الغيبػة فػي ل " ػهىػؽى ي نفً ن جى
عميدػن " ، ككأنه يريد بطريؽ الغيبة أف يخبر بأف هيأتدػن التػي جػن ت  ري دنً  كىال كىعٍ المِّ 

ترقؽ الدمكب ، كتستعطؼ النوكس ، كتجبر كؿ أحد عمى االستجنبة ، كلدذا الصػكرة 
 عبلقة كاضحة بنلغزؿ .

ثػػـ لمػػن كننػػت هبػػة الغنػػنئـ ممػػن يوتخػػر بػػه كيمتػػدح ، عػػند إلػػى طريػػؽ الػػتكمـ مػػرة 
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ُِْٕ 

 أخرل ل 
ريحٍ تي لىدن مى كىهىبٍ          يشي كيمَّهي    كى لىـ ييكاىؼٍ ن حنزىاي الجى   ري بينًتدن ًستٍ ألى  تي كى

فأسػػػند هبػػػة مػػػن حػػػنزا الجػػػيش مػػػف الغنػػػنئـ لدػػػن إلػػػى نوسػػػه ، ككنػػػى عػػػف عوتػػػه 
 كنزاهته بدكله ل   

ريحٍ "  لىـ ييكاىؼٍ كى  " . ري ألىبينًتدن ًستٍ  تي كى
 كتأمؿ موػردات هذا البيت كصيغػػه ؛ لتجػػد التعػػريؼ بنلمكصكلية

ن غنمػه جياػه مػف هػذا الحػي في موعكؿ " كهب " قد أفند التوخيـ ، إاػنرة إلػى أف مػ
ائ مدكؿ ال يحيطه الحصر، كقد كهبه كمػه لسػنحبة األذيػنؿ هػذا ، كفػي هػذا إاػنرة 

 إلى عوته عف الغننئـ . 
ثـ تأمؿ قكله ل " كريٍحتي " بعد قكله ل " كىهىٍبتي " كعطوىه عميه بنلكاك لمتكسػط بػيف 

ي ، كالمسػند إليػه ، الكمنليف ، حيث قد اتودت الجممتنف في الخبرية ، كصػيغة المضػ
 مع تصكير المغندرة الندنئية لدذا الحي .

لىـ ييكاىػؼٍ ثـ تأمؿ تمؾ الكننية الرائعة ككيوية بننئدن ل "  " ، ببنػن    ري ألىبينًتدػن ًسػتٍ  كى
" لممجدػػكؿ لػػيعـ النوػػي كػػؿ فنعػػؿ ، كفػػي هػػذا إاػػنرة إلػػى أف سػػتر  ييكاىػػؼٍ الوعػػؿ ل " 

، ال منه كال مف أحػد مػف جنػكدا ، كفػي هػذا أبينتدن لـ يكاؼ كلـ يدتؾ مف أم أحد 
 إيحػػػن  بأنػػػه عػػػؼَّ عندػػػن بنوسػػػه ، كحمنهػػػن مػػػف غيػػػرا ، مػػػع إفػػػندة تنكيػػػر " سػػػتر" 
التحدير ؛ ليكػكف المعنػى ل لػـ يكاػؼ لدػن أدنػى سػتر كأيسػرا ؛ ليػزداد المعنػى قػكة ، 

 كيزداد أبك فراس عوة كنزاهة . 
ن ؛ ككأندػن جػن ت دفعػنن لمػن قػد كتأمؿ مننسبة هػذا الكننيػة لمضػمكف الكػبلـ قبمدػ

 يتكهمه ضعنؼ النوكس مف أنه قد ننؿ مندن في مدنبؿ هذا الدبة . 
 كالكننية في هذا البيت تابه الكننية في بيت الاٍَّنوىرىم األزدم ل
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ُِْٖ 

نةو مف الَّمٍكـً بىٍيتىدن        ًؿ ًبمىٍنجى مَّتً   تىحي ًإذا مىن بيييكته ًبنلمىذىمًَّة حي
(ُ) 

ف كنت أرل أف التعبيػر بػنلبيكت فػي مثػؿ هػذا المدنمػنت مػرادان بدػن النسػن  مػف  كا 
قبيؿ المجنز المرسؿ بعبلقة المحمية ، حيث عيبِّرى بنلمحؿ " البيكت " كأيريػد الحػنؿ فيػه             

مف النسن  ، كعميػه تكػكف هػذا األسػنليب مػف قبيػؿ الكننيػنت المبنيػة عمػى المجػنزات 
جػػنز المرسػػؿ أكالن ػ البيػػكت مػػرادنا مندػػن النسػػن  ػ ثػػـ كيًنػػىى المرسػػمة ، حيػػث عيبِّػػرى بنلم

بنألسمكب عف العوة ، ككأف هذا العوة قد سرت مف صكاحب هذا البيكت إلى البيكت 
 نوسدن .

 كفي البيت التنلي ل 
 ًِ ٍِ ِى ينً نتى يىثنً ى    كىال بى اًبًه الًغنى كى يني ًبأىثٍ كىال راحى ييطٍغ ـً الؼى  ري ػٍ قي عىًف الكىرى

ربط الموظػػػي كالمعنػػػكم لدػػػذا البيػػػت بمػػػن قبمػػػه إلػػػى أعمػػػػى مراتػػػب االلتحػػػنـ                يصػػػؿ الػػػ
كالتمنسػؾ ، فدنػنؾ سػػنحبة األذيػنؿ نحػػك أبػي فػراس ، كهنػػن غنػىن يرتػػدم ثينبػنن خبلبػػة 

ريحٍ تيميؿ النوكس ، كفي البيت السنبؽ إثبنت لمركاح ل "  لىـ ييكاىؼٍ كى  ري ألىبينًتدن ًستٍ  تي كى
ًِ  كىال راحى ي لػػػه ل " " ، كهنػػػن نوػػػ ٍِ  " ، مػػػع عطػػػؼ جممػػػة ل  ىاًبػػػًه الًغنىػػػكى يني ًبأىثٍ ييطػػػٍغ

لىـ ييكاىؼٍ " كال راح يطغيني بأثكابه الغنى " عمى جممة ل "   " .  ري ألىبينًتدن ًستٍ  كى
ًِ كقكلػػػه ل "  ٍِ  " أبمػػػغ مػػػف قكلػػػه ل "كلػػػـ يطغنػػػي  ىاًبػػػًه الًغنىػػػكى يني ًبأىثٍ كىال راحى ييطػػػٍغ

نن لماػركع فػي الطغيػنف ، أمػن ا خػر فويػه نوػي لمطغيػنف نوسػه ، الغنى" ؛ ألف فيه نوي
 كنوي الاركع في الوعؿ أبمغ مف نوي الوعؿ  .

ًِ كتأمػػؿ تمػػؾ االسػػتعنرة المكنيػػة فػػي ل "  ٍِ " حيػػث  ىالًغنىػػ  اًبػػهً كى يني ًبأىثٍ كىال راحى ييطػػٍغ
اػػبه الغنػػى بػػنمرأة لبسػػت أحسػػف مػػن عنػػدهن مػػف ثيػػنب ؛ لتسػػتميؿ الاػػنعر كتوتنػػه ، 

كنه لـ يضعؼ ، كلـ توتر ، كلـ يثنه ذلؾ الزخرؼ عػف هبػة مػن حػنزا الجػيش لتمػؾ كل
 التي جن ت تجر ثينبدن نحكا ، كيعني بأثكاب الغنى أاكنله كألكانه المختموة .

                                           

 جنبر " ل دار الوكر ػ ط / ثننية . تحديؽ / سمير ُِٗ/  َُراجع البيت في ل األغنني   (ُ)
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كبنلتأمؿ نجد أف إظدنر الغنى ػػ بطريؽ االستعنرة المكنية ػػ في صكرة إنسػنف أك  
سػنًحبىًة األىذيػنًؿ دكلػه آنوػنن ل " امرأة ترتدم ثينبػنن حسػنة كثيػؽ الصػمة ب نىٍحػًكم " ، بػؿ كى

هك امتداد نوسي له ، ككأنه يريد أف يدكؿ ل إف هيئة هذا المرأة كهيئػة ثينبدػن أثػرت 
 فيَّ تأثيران اديدان فنؽ تأثير هيئة الغنى بكؿ أاكنله كألكانه . 

ِى يًنػػنتى يىثنً كىال بىػػكجممػػة ل "   ـً الػػؼى ػػًف الكىػػرى كىال  عمػػى   جممػػة ل " " معطكفػػة ري قٍ ي عى
 ًِ ٍِ  " ، كالعطػػػؼ هنػػػن مػػػف أحسػػػف صػػػكر التكسػػػط بػػػيف  ىاًبػػػًه الًغنىػػػكى يني ًبأىثٍ راحى ييطػػػٍغ

الكمػػنليف ؛ إذ الجممتػػنف متودتػػنف فػػي الخبريػػة ، كالنوػػي ، كصػػيغة المضػػي كالتننسػػب 
ػػن بػػيف  بػػيف الوعمػػيف المسػػنديف ل " راح  كبػػنت " ، كصػػيغة المضػػنرعة كالتننسػػب أيضن

 سخ ل " يطغيني كيثنيني " . خبرمِّ النن
ذا اعتبرنػػن أف طغيػػنف الغنػػى لػػه معنػػنا ل حممػػه إيػػنا عمػػى البخػػؿ يكػػكف المعنػػى               كا 
في البيت مبنينن عمى المدنبمة ، حيث قنبؿ الطغينف كالغنػى ، بنإلثنػن  كالودػر ؛ لينوػي              

بمػن غنمػه جياػه لتمػؾ  عف نوسه تػأثير كػبل الحػنليف عميػه كصػدهمن إيػنا عػف الجػكد
 المرأة . 

 كالكاك في قكله ل 
من حى  تً كى في غً ي ًبنلمنًؿ أىبٍ نجى فٍ ًعرضً  أىًفرٍ  ًإذا لىـٍ   كرىاي     ي كي فىرى الكى  ري ي فىبل كى

استئننفية استأنؼ بدػن أبػك فػراس كبلمػنن جديػدان ؛ لينتدػؿ بعػدهن مػف األسػمكب الخبػرم             
مػن لسنبدة ، إلى األسمكب اإلنانئي االسػتودنمي ، " الذم جرل عميه نسؽ األبينت ا كى

ػ تي ًبنلمػػنًؿ أىبٍ حى فيػػًغػنجى ؟ " كالمعنػػى ل لػيس لػػي حنجػػة بنلمػنؿ ، فنالسػػتودنـ هنػػن  كرىاي ي كي
نمػػن لجػػأ إلػػى االسػػتودنـ معرضػػنن عػػف  خػػرج عػػف معنػػنا الحديدػػي إلػػى معنػػى النوػػي ، كا 

ئية حرصػػنن عمػػى تجديػػد ناػػنط النوػػي الصػػريح تنكيعػػنن لؤلسػػنليب بػػيف الخبريػػة كاإلناػػن
دراكػػػػه ؛ إذ يغمػػػػب عمػػػػى االسػػػػتودنـ كمػػػػن يدػػػػكؿ أسػػػػتنذنن  ثػػػػنرة حسػػػػه كا   المتمدػػػػي ، كا 
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بَّنح دراز   .      (ُ)إثنرة العكاطؼ كاحف الكجداف  –د/ صى
ٍفري مف المنؿ كالمتنع ل الكثير الكاسع ، كقيػؿ ل هػك       ٍفًر ، كالكى فيكري ل جمع الكى كالكى

من حى ، كلعؿ أبن فراس أراد أف يدفع عف نوسه بجممة ل " ( ِ)العنـ مف كؿ ائ  تي كى نجى
في غً ًبنلمنًؿ أىبٍ  ػًف يًنػنتى يىثنً كىال بىػ" من قد يتكهمه البعض مف قكله السػنبؽ ل "  كرىاي ي كي ي عى

ِى  ـً الػػػػػؼى ػػػػػرى  " مػػػػػف أنػػػػػه فديػػػػػر ؛ ألف هػػػػػذا الجممػػػػػة تػػػػػدؿ عمػػػػػى أنػػػػػه غنػػػػػي  ري قٍ الكى
ذك منؿ ، غير أنه ال يناغؿ كال ي ِه  دتـ بتكثيرا . ٌِ

ٍفًر بػػدالن مػػف الحوػػظ فػػي جننػػب العػػرض فػػي قكلػػه ل "        ًإذا لىػػـ أىًفػػر كالتعبيػػر بػػنلكى
ًِ ًعرضً  ؼى فٍ ي فىبل كى " مف بنب المانكمة ، حيث عبػر عػف حوػظ العػرض بػنلكفر  ري رى الكى

 لكقكعه في صحبته ، كالمعنى ل إذا لـ أحوظ عرضي فبل كثر المنؿ .
ًِ كالوػػن  فػػي " فىػػبل   ؼى فٍ كى " لػػربط الجػػزا  بنلاػػرط ، كفيدػػن معنػػى السػػببية ،  ري رى الػػكى

كالجممة خبرية ، منوية ، قصد بدن الػدعن  ، فدػي مثػؿ قكلػه   السػنبؽ ل " فػبل نػزؿ 
رَّؼه .  ِى ٍفري " جننس محي فىرى " ك " الكى  الدطر " ، كبيف " كى

"  كيؤخذ عمػى أبػي فػراس فػي هػذا البيػت كقكعػه فػي تنػنفر الكممػنت فػي قكلػه ل 
فيػػ ًِ ًإذا لىػػـ أىًفػػر ًعرًضػػ كرىاي كي ؼى فٍ ي فىػػبل كى ف كػػنف الجنػػنس بػػيف كممتػػي ل "  ري رى الػػكى " ، كا 

 ًِ ؼى فٍ كى " قػػد مػػنح الودػػػرة نغمػػة مكسػػيدية ال تتػػػأتى بدكنػػه ، كتػػكالي الوػػػن ات  ري رى الػػكى
 يتننسب مع حنلة النوكر كالتأفؼ مف جمع المنؿ . 

خر بنوسػػه ؛ لينتدػػؿ بعػػدا إلػػى كبدػػذا البيػػت يخػػتـ أبػػك فػػراس الجػػز  الخػػنص بػػنلو
 الحديث عف أسر الرـك له ، فإلى تحميؿ هذا األبينت ل 

                                           

ط /  –الدػنهرة  –مطبعػة األمننػة  َُٕراجع ل األسنليب اإلناػنئية د / صػبَّنح عبيػد دراز ص  (ُ)
 ـ . ُٖٔٗ – َُْٔأكلى 

 لسنف العرب ل كفر .  (ِ)
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 حذيثـَ عـي أسـش 
 الــشّم لـَ

ػػػػػػًسػػػػػػرٍ أي  مى ػػػػػػحٍ  نتي كى  ى الػػػػػػكىغى  للىػػػػػػدى  ؿو ي ًبعيػػػػػػزٍ بً صى
 

ًسػػػػػػػػػػػ ... ٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ميدٍ كىال فىرى  ري ػػػػػػػػػػػػػمٍ ػى هي غػي ره كىال رى
 

لىًكػػػػػػػػػفٍ  ػػػػػػػػػ كى مػػػػػػػػػى اٍمػػػػػػػػػػى َـّ الدىضػػػػػػػػػػًإذا حي  ًرئو  ػن ي عى
 

 ري ػػػػػػػػػػػػػحػًه كىال بى ػديػػػػػػػػػػػيى  ر  ػػػػػػػػػػػػهي بى ػفىمىػػػػػػػػػػيسى لىػػػػػػػػػػ ...
 

ػػػػػػػػػػػيٍ  قػػػػػػػػػػػنؿى أيصى    لدى رَّ ػػػػػػػػػػػػػػػي الًوػػػػػػػػػػػراري أىًك النبً حى كى
 ج

ًِ رى ػن أىٍمػػػػػػػػػمتي هيمػػػػػػػػػي دػػػػػػػػػى ف ... ػػػػػػػػأىحٍ  اًف ػػػػػػػػػبلهيمى  رً ػن مي
 

لىًكنَّنػػػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػػػػػػػيبينً عً يى  ن الػىػػػػػػػػػػػػػي ًلمػػػػػػػػػػػػػػضً ي أىمٍ ػكى
 

سػػػػػػػبيؾى ًمػػػػػػػفٍ  ... حى يري أىٍمػػػػػػػ كى يًف خى ػػػػػػػرى  ري ن األىٍسػػػػػػػهيمى
 ج

*  *  *  *  *  * 
كيبدأ هذا األبينت بطريؽ الدطع كاالستئننؼ ؛ ليعممنن أنه سينتدؿ إلى كبلـ مدـ  

جديد ليس مف جنس من قبمه ، كيبػدأ بصػيغة المضػي المبنيػة لممجدػكؿ ل " أيًسػٍرتي " 
ليحكي لنن قصة منضية ، طنكينن الحديث عػف الونعػؿ ؛ اعتمػندان عمػى عمػـ النػنس بػه 

، ككراهيةن لذكرا مف ننحية أخرل ، مع إيجنز الكػبلـ كتدميػؿ الموػظ ، تكافدػنن مف ننحية 
 مع الحنلة النوسية المستن ة كالمبغضة لمحديث عف هذا األسر .

ػحٍ ثـ ينوي عف صحبه أف يككنكا عزالن عف السبلح في تمػؾ الحػرب ل "      مػن صى ي بً كى
لجممػػػة بعػػػدهن حػػػنؿ مبينػػػة لديئتػػػه " ، كالػػػكاك ل كاك الحػػػنؿ ، كا ىل الػػػكىغى ؿو لىػػػدى ًبعيػػػزٍ 

نحبو  ٍحبي ل جمع صى كأصحنبه حيف أسر ، حيث كننكا ليسكا بعزؿ عف السبلح ، كالصَّ
نب ٍحًب ل أىٍصحى ٍحًب دكف األصحنب فيػه إاػنرة  (ُِه )، كجمع الصَّ ، فإيثنرا التعبير بنلصَّ

الدمػة مػرة إلى قمة أعداد جنكدا بنلنسبة ألعػداد جنػكد العػدك ؛ كلػذلؾ نػراا يؤكػد هػذا 
ػيحنبي الًوػراري أىًك الػرَّ أخرل فػي البيػت الثنلػث مػف خػبلؿ التصػغير ل "  قػنؿى أيصى " ،  لدى كى

ككأنػه يعتػذر ألسػرا بدػذا السػبب ، كهػك اعتػذار مدبػكؿ ؛ ألنػه حديدػة ؛ حيػث زحػؼ 
ػػرَّارىةو ، كفػػكجئ أبػػك فػػراس بدػػذا  ُّٓالػػرـك سػػنة  هػػػ عمػػى الثغػػكر العربيػػة بجيػػكش جى

ع مػف كػنف معػػه مػف الحػػرس دفػنع األبطػنؿ حتػػى أثخػف بػػنلجراح ، الزحػؼ ، فػدافع مػػ

                                           

 لسنف العرب ل صحب . (ُ)
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 (  .ُ)فنستسمـ لؤلسر 
ؿو ، كهػػػػػػػػك الػػػػػػػػذم ال سػػػػػػػػبلح لػػػػػػػػه ، كيجمػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى   ػػػػػػػػٍزؿه ل جمػػػػػػػػع أىٍعػػػػػػػػزى كعي

زىاؿو ، ٍِ ػػػػػػػػٍزالف  أىٍع ؿو ، كعي ػػػػػػػػزَّ ، كاختيػػػػػػػػنر هػػػػػػػػذا الجمػػػػػػػػع لمكممػػػػػػػػة يتننسػػػػػػػػب  (ِ)كعي
ى مػػػػػػع جمػػػػػػع صػػػػػػنحب عمػػػػػػى صػػػػػػحب قبمػػػػػػه ، كيتحػػػػػػدا معػػػػػػنن فػػػػػػي الداللػػػػػػة عمػػػػػػ

 الدمة . 
كالكىغىى ل الحرب ، كأصمه ل األصكات فػي الحػرب ، ثػـ كثػر اسػتعمنله فيدػن حتػى 

سمَّكا الحرب كغىن 
، فدذا التسػمية مبنيػة عمػى المجػنز المرسػؿ بعبلقػة الحنٌليػة ،  (ّ)

حيث أطمؽ الحنٌؿ " الكغى " كأريد المحٌؿ ، كهك ميداف الحركب ؛ كذلؾ لمتركيػز عمػى 
 ندمن يدالف عمى ضراكة هذا الحركب كادة استعنرهن .الجمبة كالصينح ؛ أل 
ًبػ" ، كفي ل " ره ي ميدٍ كىال فىرىسً كالكاك في ل "  ٍمػكىال رى " عنطوػة لجممتػي الحػنؿ  ري هي غى

 ي كىال فىرىًسػػػػػالمنويتػػػػػيف بعػػػػػدهن عمػػػػػى جممػػػػػة الحػػػػػنؿ قبمدمػػػػػن ، كالجممػػػػػة األكلػػػػػى " 
ًبػننيػة ل " " كننية عف أف فرسه عتيؽ مجػرب ، كالجممػة الثره ميدٍ  ٍمػكىال رى " كننيػة  ري هي غى

 عػػػػف أنػػػػه لػػػػيس بحػػػػديث عدػػػػد بخػػػػكض الحػػػػركب كالمعػػػػنرؾ ، كالغىٍمػػػػري ، كالغيٍمػػػػري ، 
كالغىمىري ، كالغىًمري ، كالميغىمَّري ل الذم ال خبرة له بحرب ، كال أمر ، كلػـ تحنكػه التجػنرب 

(ْ) . 
سػػنليب لتحديػػؽ كتأمػػؿ الدقػػة فػػي اختيػػنر الكممػػنت ، كربػػط الجمػػؿ ، كتنكيػػع األ
" ره ي ميدٍ كىال فىرىسً الغرض المطمكب ، حيث لمن قنؿ في نوي عدـ الخبرة عف فرسه ل " 

، فأضػػنؼ الوػػرس إلػػى نوسػػه ، كػػنف بإمكننػػه أف يدػػكؿ فػػي الجممػػة الثننيػػة ل " كال أنػػن 

                                           

 . ّْراجع ل المكسكعة األدبية الميسرة ص   (ُ)
 لسنف العرب ل عزؿ .  (ِ)
 لسنف العرب ل كغى .  (ّ)
 لسنف العرب ل غمر . ( ْ)
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ِِّْ 

ًبػغمري " ، كلكنػه قػنؿ ل "  ٍمػكىال رى " ، فعػدؿ ممتوتػنن عػف طريػؽ الػتكمـ إلػى طريػؽ  ري هي غى
يبة ؛ ليتمكف مف استخداـ االسـ الظنهر ل " رب " ، كالذم ربػط الجممػة بمػن قبمدػن الغ

بنلضمير المضنؼ إليه ، مع منله مف قيمػة ببلغيػة فػي هػذا السػينؽ ، كهػي الداللػة 
عمى التعدد كالتربية التي تؤكد ككف فرسه ليس بمدر ، أك ليس بمجرب معتػند عمػى 

كػػف أف يػػؤدم بػػإجرا  الكػػبلـ عمػػى طريدػػة خػػكض الحػػركب ، كهػػذا مغػػزلن عظػػيـه ال يم
 التكمـ ل " كال أنن غمر " . 

كلعمؾ تمحظ كرا  الخبر الذم بني عميه أسمكب البيت ادة الحػزف ، كغصػة 
المعننػػنة ، كتمػػزؽ الػػنوس كالكجػػداف ، مػػف هػػذا األسػػر؛ لػػذا فنلبيػػت يعػػد مػػف قبيػػؿ 

يػػة التػػي نممػػح مػػف المجػػنزات المرسػػمة المركبػػة ، كمثمػػه فػػي ذلػػؾ كػػؿ األسػػنليب الخبر 
كرائدػن معػػنني أخػرم ػ غيػر معننيدػػن المبناػػرة ػ توػػيض بدػن نوػػس الاػنعر فػػي هػػذا 

 الدصيدة .
 كالكاك في البيت التنلي ل 

لىًكفٍ  مى امٍ  كى َـّ الدىضن ي عى  ري ػكىال بىح هً يىدي بىر   هي ًرئو    فىمىيسى لى ًإذا حي
َـّ الدضن ي ، أم  َـّ هػذا األمػري عنطوة ، ك " لكف " حرؼ ابتدا  ، كحي ػ ؿى ، ييدنؿ ل حي ل نىزى

َـّ له ذلؾ ل إذا قيدِّرى ، كتعديته إلى موعكله بػ " عمػى " لتضػمينه  مَّنن ل إذا قيضي ، كحي حى
ؿى ، كتوضػػيمه عمػػى مرادفػػه فػػي هػػذا السػػينؽ لتميػػزا عنػػه بداللتػػه عمػػى  معنػػى ل نىػػزى

ـً ل إذا أخذؾ منه زى    . ( ُ) مىعه كاهتمنـ االهتمنـ كالعننية ، ييدنؿ ل أٍمره ميًح
ذالؿ كقدر ، أصنب الانعر كصحبه      كالمدنـ هنن مدنـ حديث عف أسر ككسر ، كا 

مف عػدكهـ ، فدػك فػي غنيػة األهميػة ، كال اػؾ فػي أف اإلنسػنف حينمػن يتحػدث عػف 
مثؿ تمؾ المكاقؼ تكند نوسه تتمزؽ ، كأنونسه تتكقؼ ؛ فمذلؾ يمجأ إلى مػن يسػميه ، 

، بأسػػمكب كجيػػز ، كهػػذا مػػن فعمػػه أبػػك فػػراس فػػي هػػذا البيػػت ، كيخوػػؼ عنػػه الكطػػأة 
                                           

 . راجع ل لسنف العرب كأسنس الببلغة " حمـ " (ُ)



 

  

 

 
مىدىاًنيِّ   م ًفرىاًس الحى ًِ ندديَّػة ن " أرىاؾى عىًصيَّ الدٍَّمًع ألىًبًِ ببلغيَّػة ن                                              يمػػنفصػبلح حبيػب سم/  د"           دراسة ن

 

 

ِِْْ 

ذا نزؿ قضن  اهلل فػبل مدػرب كال مػأرب ، كتأمػؿ اإليجػنز الػذم  فأسرا قضن  ننزؿ ، كا 
َـّ " لمموعػػكؿ ، مػػع حػػذؼ الونعػػؿ لمعمػػـ بػػه سػػبحننه ، كألف  ػػ حػػدث ببنػػن  الوعػػؿ ل " حي

لػػة هػػذم الػػنوس التػػي المسػػند ال يصػػمح إال لػػه ، كمػػدل تننسػػب ذلػػؾ اإليجػػنز مػػع حن
ذاقت مرارة األسر ، كصنرت تكرا الحديث عنه ، كناير هنن إلى أف الزركاي ػػ رحمه 
اهلل ػػ جعؿ حذؼ الونعػؿ فػي مثػؿ هػذا السػينقنت التػي ال يصػمح فيدػن المسػند إال لػه 
، كأانر إلى أف فػي الحػذؼ إاػنرةن إلػى  سبحننه كنلكاجب ، كأف ذكرا يعد لغكنا كفضبل ن

 . ( ُ)حننه ػػ غير مانرؾ كال مدافع عف االستئثنر بنلوعؿ كالتورد بإيجنبه أنه ػػ سب
كال يخوػػى أف الاػػرط بػػػ " إذا " يتننسػػب مػػع حتميػػة نػػزكؿ قضػػن  اهلل كببلئػػه ،      

مع عمـك هذا الدضن  كعدـ اختصنصه  –بإفندته العمـك  –كتنكير " امرئ " يتننسب 
 بأحد دكف أحد . 

أنس فيػه بنلتسػميـ الكنمػؿ ، كاليدػيف الصػندؽ ، بػأف كتأمؿ الاػطر الثػنني لتػ
" ، كهنػػن تظدػػر  ري كىال بىٍحػػ فىمىػػيسى لىػػهي بىػػر  يىديػػهً قضػػن  اهلل ال منجػػى منػػه كال مدػػرب ل " 

البراعة في اإلحنطة بجميع من عمى كجه األرض مف مبلٌذ يمكف أف يمكذ بدن اإلنسنف 
تمػؾ المطنبدػة ل " البػر كالبحػر  إذا أحدقت به المخنطر ، كهؿ يكجد عميدن غير طرفي

" ؟ ، كالتػػي جػػن ت الستدصػػن  هػػذا األمػػنكف بعوكيػػة كطكاعيػػة ، فكقعػػت مػػف الػػنظـ 
كأحسف من يككف مكقعػنن ، كأكفػى مػن يكػكف داللػة ن ، كقػد زادهػن تنكيػر طرفيدػن اػمكالن 
فكؽ امكؿ ، ك إحنطة فكؽ إحنطػة ، فممٌػه دىًراي مػف نوػس اػنعرة ، مؤمنػة ، راضػية 

 ل ربدن ، تمؾ النوس التي قنلت هذا الحكمة ، كابيه بدذا قكؿ الانعر بدضن 
نًرؼي  مَّهي اهللي صى كىًثيرىةو    كلىٍيسى ألىٍمرو حى كج و  (ِ) كأىٍرًمي ًبنىٍوًسي ًفي فيري

                                           

تحديػؽ / محمػد أبػك الوضػؿ إبػراهيـ ػ ط ل  ُْٓ/ ّلبرهنف في عمكـ الدرآف لمزركاي راجع لا (ُ)
 المعنرؼ ػ بيركت ػ ط / ثننية . دار

 . البيت منسكب في لسنف العرب لمخبَّنب بف غيزىلن ، كراجعه في مندة ل حمـ (ُ)
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ِِْٓ 

كبعػػد هػػذا الحكمػػة التػػي توػػيض إيمننػػػنن بدضػػن  اهلل كقػػدرا ، يخػػتـ أبػػك فػػراس هػػذا    
يف أصػػحنبه لىٌمػػن ضػػنؽ بدػػـ األمػػر ، كااػػتد عمػػيدـ الودػرة بتصػػكير حػػكار دار بينػػه كبػػ

 الخطب ل   
يٍ       قنؿى أيصى ًِ رى ػفدمتي هيمن أىمٍ      لدى ي الًوراري أىًك الرَّ نبً حى كى  رً ػػن مي بلهيمى أىحٍ  اًف
لىًكنَّني أىمٍ       سبيؾى ًمفٍ  ي    ػػيبينً عً يى  ن الي ًلمى ضً كى حى يري أىمٍ  كى يًف خى    ري ن األىسٍ هيمى رى

يٍ ي ل " كالكاك ف قنؿى أيصى ًِ حى كى " استئننفية ، كمن بعدهن كػبلـ مسػتأنؼ مدطػكع عمػن  منًب
يٍ قبمه لئلانرة إلى أنه كبلـ مدـ معني  به ، كتصغير "  ًِ حى أيصى " كمن قمػت لمتدميػؿ  منًب

،           كهك تصغير مبلئػـ بداللتػه لمكاقػع كالسػينؽ ؛ كلػذلؾ أعجػب بػه د / زكػي 
ػغِّرت فػي هػذا مبنرؾ أيمن إعجنب ، كقنؿ ع غِّرت بحؽ كمػن صي صي نه ل " كمن رأيتي كممة ن

المكطف كممة ل أصحنب ، فإف لـ يكف الكزف هك الذم قضى بذلؾ ، فأبك فػراس إذف 
 . (ُ)مف أبصر الاعرا  بصينغة الكبلـ " 

" بػػنلرفع ، خبػػر لمبتػػدأ محػػذكؼ ، كتدػػدير الكػػبلـ ل مصػػيرينن  لدى الًوػػراري أىًك الػػرَّ ك " 
 لدى الًوػػػراري أىًك الػػػرَّ ، أك همػػػن مبتػػػدأ ، كالخبػػػر محػػػذكؼ ، كالتدػػػدير ل  لدى ًك الػػػرَّ الًوػػػراري أى 

مصػػيرينن ، كلػػك جػػن ا بنلنصػػب عمػػى تدػػدير ل الوػػرارى أك الػػردل تختػػنر لنػػن ؟ ، بحمػػؿ 
األسمكب عمى االستودنـ لكنف أجكد ، كعمى كؿو فوي الكػبلـ حػذؼ كاختصػنر يتننسػب 

، ك " أك " لمتخيير ، جي  بدن لحصر الدرار  في مع  ضيؽ المدنـ كاختننؽ األنونس 
 كاحد مف هذيف األمريف .

ذا تأممت مكقع الون  في صدر الجممة التنلية ل "  ًِ رى هيمػن أىٍمػل فىديمتي كا  أىحبلهيمػن  اًف
ػػرً  " تبػػيف لػػؾ مػػدل مػػن كػػنف عميػػه أبػػك فػػراس مػػف كعػػي بخصػػنئص المغػػة ، كفدػػـ  مي

تػي تتننسػب مػع كػؿ سػينؽ ؛ إذ السػينؽ سػينؽ ألسرارهن ، كمعرفة بطرائػؽ  التعبيػر ال
مػؿه ، كاألمػر عصػيب ، كالحػنؿ ال يحتمػؿ إثػنرة  حديث عػف أسػر كهزيمػة ، فنلخطػب جى

                                           

 .َِٗراجع ل المكازنة صػ  (ِ)
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ِِْٔ 

المخنطبيف بتضميف الكبلـ السنبؽ سؤاالن يجرم عمى ألسنتدـ لػك حػذفت هػذا الوػن  ، 
نمن يدتضي المسنرعة بذكر رأيه كمن قنله ألصحنبه لمَّن سمع ذلؾ مندـ ، كال  يصمح كا 

لدذا المسنرعة إال فن  التعديب ، فكننت الون  لعطؼ جممة ل " قمت " عمػى جممػة ل " 
ػػيٍ  قػػنؿى أيصى " مػػع قطػػع المدمػػة ، كسػػد الوجػػكة بػػيف الدػػكليف ، كمنػػع حمػػؿ الكػػبلـ  ينبً حى كى

 عمى ابه كمنؿ االتصنؿ .
ف ، كتأمػػؿ تأييػػد أبػػي فػػػػراس لمػػن قنلػػه أصحػػػػنبه ، كتأكيػػد مكافدتػػه لدػػـ فيمػػن يػػرك

كذلؾ مف خبلؿ ذكػر المسػند إليػه ل " همػن " ؛ إ ذ كػنف بإمكننػه أف يدػكؿ ػػػ لػكال إرادة 
التدريػػر ػػػػ فدمػػت ل أمػػراف أحبلهمػػن مػػر ، بنلحػػذؼ ، كلػػؾ أف تتخيػػؿ هػػكؿ المكقػػؼ ، 
من الوػرار ، فدمػن  كصعكبة االختينر ، كادة النونر مف أف يككف المصير إمن المكت كا 

 لدسكة .أمراف في غنية المرارة كا
ػن ػػػ إال أنػه مبنػي عمػى االسػتعنرة المكنيػة ، حيػث       ف كػنف دارجن كاألسمكب هنن ػػ كا 

ابه الورار كالردل بايئيف لدمن مذاؽ مر ، غير أندمن متونكتنف فػي درجػة المػرارة ، 
نمػن  فأحدهمن أحمى نسبيػنن مف ا خػػر ، إال أف حبلكته هػذا ال تػذهب مرارتػه كميػة ، كا 

 ن بمرارة ال تيطنؽ .يبدي محتوظن 
 كزاد الجممػػػة ببلغػػػة كحسػػػف صػػػينغة ، ذلػػػؾ الجنػػػنس النػػػنقص بػػػيف ل " أمػػػر" 

 ك " مر " ، كذلؾ الطبنؽ بيف طرفي جممة ل " أحبلهمن مر " .
 كفي البيت الثنني ل  

لىًكنَّني أىمٍ  حىسبيؾى ًمفٍ ػيبينً عً يى  ن الي ًلمى ضً كى يري أىمٍ  ي    كى يًف خى  ري ن األىسٍ هيمى رى
أبك فراس تأييدا ألصحنبه بأف ليس أمػنمدـ سػكل الوػرارأك المػكت ، كيختػنر يستدرؾ 

الدتنؿ كالمضي فيمن ال يعيبه كيعير به حتى يدع كأصحنبه في األسػر ، كمعمػـك أف " 
لكفَّ " االستدراكية تنسب لمن بعدهن حكمػنن مخنلوػنن لمن قبمدن ؛ كلذلؾ ال بد أف يتددمدن 
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ِِْٕ 

كمن قبمدن هنن حديث عف الورار أك المػكت ، كمػن بعػدهن ،  (ُ)كبلـ مننقض لمن بعدهن 
 ميًضي  إلى من ال يعيب ، كهك مننقض لمن قبمدن .

كمف عجيب الصنعة الاعرية في هذيف البيتيف أف جعؿ أبك فراس الوػرار كالػردل 
أمريف أحبلهمن مر ، ثـ جعمدمن في البيػت الثػنني أمػرنا  كاحػدنا ، كجعمدمػن فػي مدنبػؿ 

يري ؿ األسر خيرنا مندمػن ل " األسر ، كجع يًف خى سػبيؾى ًمػف أىمػرى حى ػكى " كفػي ذلػؾ  ري ن األىٍسػهيمى
إاػنرة إلػى أف الوػرار كالػردل بنلنسػبة لػه كألصػحنبه فػي درجػة كاحػدة مػف الكراهيػػة ، 

 كأف األسر بعزة بعد طكؿ قتنؿ أفضؿ مندمن . 
ٍسػػبي ل االكتوػػن  ، تدػػكؿ ل حسػػبيؾ    ٍسػػبيؾى " ل يكويػػؾ ، كالحى ذلػػؾ أم ل كوػػنؾ ،               ك" حى

، كهػك مػدح لمنكػرة ؛ ألف فيػه تأكيػؿى فعػؿو ، كأنػه   كتدكؿ ل هذا رجؿ حسبيؾ مػف رجػؿ و
قيؿ ل ميحًسبه لؾ ، أم ل كنؼو لؾ مف غيرا 
(ِ)  . 

يري كعمى هذا يككف معنى قكله ل "       يًف خى سبيؾى ًمف أىمرى حى ػػنن  ري ن األىٍسػهيمى كى " يكويػؾ هىمَّ
ػن  ، مف أمريف يككف األسػر خيرىهمػن ، كهػذا ال يدتضػي كػكف األسػمكب ، كغىمَّ ن ، كمىذلَّة ن

نمػػػػػػػن يدتضػػػػػػػي حممػػػػػػػه عمػػػػػػػى الػػػػػػػذـ بطريػػػػػػػؽ االسػػػػػػػتعنرة العننديػػػػػػػة   مدحػػػػػػػػنن ، كا 
ـٍ ًبعىذىابو أىًليـو  الضدية ، عمى حد قكله تعنلى ل  فىبىاٍِّرهي

 (ّ)  . 
بػي فػراس كأصػحنبه فبيػؿ أسػر كبعد تدرير هذا الحدث كالحكار الذم دار بيف أ       

الػرـك لدػػـ ، ينتدػؿ أبػػك فػراس إلػػى دفػع التعييػػر لػه كألصػػحنبه بدػذا السػػر ، كهػذا مػػن 
 سندؼ عندا في المبحث التنلي ل

                                           

 . َِّ/  ُراجع ل مغني المبيب  (ُ)
 . َِّ/ ُرب ل حسب ، كمغني المبيب لسنف الع (ِ)
 . ُِآؿ عمراف ل  (ّ)
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ِِْٖ 

ٍّ
ُ
ـش

َّ
 سدٍ علـى هي عي
 بِـزا ألســش

ػػػػػػػػكفى ًلػػػػػػػػيىدكليػػػػػػػػ  ل دى رَّ ػػػػػػػػػػةى ًبنلػي ًبعػػػػػػػػتى السىبلمى
 

ػػػػػػػي فىدػػػػػػ ... ِى نػػػػػػػى  نػػػػػػػػن كىالمىػػػػػػًه مػمتي أىمى ػػػػػػ ينً نؿى  ري سٍ ػخي
 ج

ػػػػػػػػػكتي سيىتىجػػػػػػػػػنفى  كىهىػػػػػػػػػؿٍ  نِّػػػػػػػػػيى المى ػػػػػػػػػػػػى عى     ةن ػنعى
 ج

ػػػػػػػ ... نِّػػػػػػػيى األىٍسػػػػػػػتىجػػػػػػػنفى  نًإذا مى  رً ػػػػػػػػػري كىالضً ى عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػهي  ػػػػػػكتي فىػػػػػػنختىر مى ػػػػػػبل لىػػػػػػؾى ًذكػػػػػػرياي  نكى المى  عى
 

ػػػػػػػػًت اإًلنسػػػػػػػػنفي م ... ًييى الػػػػػػػػًذكٍ ػػػػػػػػػػػفىمىػػػػػػػػـ يىمي  ري نحى
 

يػػػػػػػػػرى فػػػػػػػػػي دىف  ةو ػػَّػػػػػػػػػذىلػل ًبمى دى ًع الػػػػػػػػػرَّ ػػػػػػػػػػػػػػكىال خى
 

ػػػػػػػػػ ... ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن رىدَّهى كىمى ٍمػػػػػػػػػن يىكمى ػػػػػػػػػك ىًتًه عى  كري ػنن ًبسى
 

ٌنػػػػػػػػػػػػػكفى أىفٍ  نػػػػػػػػػػػػػػػيػكا ثً ػػػػػػػػػػػػػػػمػخى  يىمي  ن ػػػػػػػػػػػػػػػمى ػَّ نبي كىاً 
 

مػػػػػػػػػ ... ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ًدمػنبه ًمػػػػػػػػػػيَّ ًثيػػػػػػػػػػى عى ـي حي  ري ػنًئًد
 

قػػػػػػػػػػ ـي سىيػكى  ميهي دىؽَّ نىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـي انػؼو فيًدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًئ
 

طػػػػػػػػ ... ـي حي ػػػػػػػػ ـى ػٌ كىأىعدػػػػػػػػنبي ريمػػػػػػػػحو فػػػػػػػػيًد  ري دٍ ػالصَّ
 

 *  *  *  *   *  * 
كيبدأ هذا األبينت بنالستئننؼ كالدطع ؛ ليموتنن إلى أنػه بصػدد كػبلـ  جديػد ، مػع 

" ؛ لياػير إلػى تجػدد  لدى يىدكلػكفى لػي ًبعػتى السىػبلمىةى ًبػنلرَّ البد  بصيغة المضػنرعة ل " 
تعييرهـ له بذلؾ كحدكثه كقتنن بعد كقت دكف تكقؼ ، مع استحضنر صػكرة المعيػريف 

ف له ، كقد أحنطكا به يدكلكف له هذا الكبلـ ، كلك قػنؿ ل " قػنلكا لػي " ؛ لكػنف البلئمي
في ذلؾ إانرة    إلى تكقؼ هذا التعيير كانتدنئه قبؿ زمف التكمـ مع عدـ استحضػنر 

 تمؾ الصكرة . 
" اسػػتعنرة مكنيػػة ، مبنيػػة عمػػى الكننيػػة ،        لدى ًبعػػتى السىػػبلمىةى ًبػػنلرَّ  كفػػي قكلػػه ل "

ى بنلسبلمة عف الدتنؿ حتػى الاػدندة ، ككىنىػى بػنلرَّدىل عػف األسػر ، ثػـ اػبه حيث كىنى 
السػػبلمة بسػػمعه تيبػػنع كتياػػترم ، ثػػـ حػػذؼ الماػػبه بػػه ، كذكػػر الزمػػنن مػػف لكازمػػه ،      

كهك البيع ، كأكقعه عمػى الماػبه " السػبلمة " بطريػؽ االسػتعنرة المكنيػة التخييميػة ، 
 ؿ لسمعة السبلمة الغنلية . كجعؿ الرَّدىل هك السعر المدنب

كهذا مف أمٌض كأنكى صػكر التعييػر كالػذـ ؛ إذ فيػه إاػنرة إلػى اندػبلب األكضػنع 
ؿ الذميـ المستدبح ، عمى المحمػكد المستحسػف ،  كاختبلؿ المعنيير عندا ، حيث فضَّ
كآثر األسػر الػذم سػيظؿ سيػبَّةن فػي جبينػه حتػى المػكت عمػى الاػدندة التػي تعػد ػ لػك 
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ِِْٗ 

 مثنبة الحينة بعد الحينة ، كهذا أقصى غنينت الخسراف كالبخس . تحددت ػ ب
ػػًبفى فيمػػن فعػػؿ ل            كلػػذلؾ نػػراا يسػػنرع فػػي الػػرد عمػػيدـ كدفػػع مػػن تكهمػػكا مػػف أنػػه غي

" ، بعطػؼ " قمػت " عمػى " قػنلكا " بنلوػن  عمػى غػرار  ري ننلىني خيسٍ  ن كىالمىًه منفىديمتي أىمى " 
ًِ رى أىمٍ هيمن قكله السنبؽ ل فدٍمتي  ؛ كالمدػنـ يدتضػي هػذا العطػؼ ؛ ألنػه  أىحبلهيمن ميػرً  اًف

ػػتِّـي عمػػى المػػتكمـ أال يتػػرؾ  مدػػنـ ذـ كقػػدح كتعييػػر ، يدنبمػػه دفػػنع كرد كصػػد ، فدػػك ييحى
لمسنمع مسنحةن يتدخؿ فيدن بنلسؤاؿ ، كالون  هي الًمٍحمىةي التي تزيػؿ هػذا المسػنحة ، 

 كتربط هذيف الدكليف بنتصنؿ . 
، كالدسـ بعدهن " كاهلل  (ُ)دا كدفنعه ، ككيؼ جن  مؤكدان بأداة التنبيه " أىمىن " كتأمؿ ر 

" ؛ لينػػبددـ كينبػػه السػػنمعيف بػػأقكل طػػرؽ التككيػػد إلػػى أنػػه لػػـ يىبيػػٍؤ فػػي هػػذا البيػػع 
 " . ري ننلىني خيسٍ  ن كىالمىًه منأىمى بخسراف ل " 

ٍسػػري " يويػػد التدميػػؿ كالتحديػػر ،  كهػػي إفػػندة تتننسػػب مػػع كتنكيػػر المسػػند إليػػه " خي
سينؽ النوي الذم كردت فيه ، كالمعنى ل أمن كاهلل مػن نػنلني أقػؿ أك أدنػى اػي  مػف 

 الخسراف في هذا البيع . 
 كفي البيت ل 

 رً ري كىالضً ى عىنِّيى األىسٍ تىجنفى  نًإذا مى      ى عىنِّيى المىكتي سنعىةن يىتىجنفى  كىهىؿٍ 
لؤلسػر فػراران مػف المػكت ، كيسػتخدـ " هػؿ "          ينوي أبك فػراس أف يكػكف تسػميمه       

التي لبلستودنـ مكنف النوي الصريح ؛ ألف النوي بدن فيه إثنرة لممخنطب ، كحمؿ لػه 
عمى البحث عف المستودـ عنه بعدهن ، فإذا من كجد األسمكب نوينن قنػع كهػدأ كتمكػف 

 الخبر مف نوسه أادَّ مف تمكنه لك جئ بنلنوي الصريح .
ك في صدر البيت استئننفية ، ك" هػؿ " بمعنػى ل لػف ، ك " يتجػنفى " األكلػى كالكا

                                           

كأختدػػن " أال " ضػػمف أدكات التككيػػد .كراجػػع ل عػػركس األفػػراح   –رحمػػه اهلل  –عػػدَّهن السػػبكي  (ُ)
 . َِْ/  ُضمف اركح التمخيص 
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 بمعنػػػى ل يبتعػػػد ، ككىنىػػػى بدػػػن عػػػف التػػػأخير ، بخػػػبلؼ الثننيػػػة ، فإندػػػن بنقيػػػة عمػػػى 
حديدتدن ؛ إذ المعنى ل كلف يتأخر عني المكت سنعة ، إذا ابتعد عني األسػر كالضػر 

 . 
ذا " لتأكػػدا مػػف حتميػػة تدمػػب الحيػػنة بػػيف كنكػػر " سػػنعة " لئلفػػراد ، كااػػترط بػػػ " إ

نوػػع كضػػر ، كأسػػر كحريػػة ، فتجػػنًفي األسػػر كالضػػر عنػػه كاقػػع ال محنلػػة ، كجػػكاب 
الارط محذكؼ ، دؿ عميه من قبؿ الارط ، كعطؼ " الضر " عمى " األسر " مف بنب 
عطؼ العنـ عمى الخنص ، تركيػزان عمػى األسػر كعننيػة بػه ؛ لػذكرا مػرتيف ، إحػداهمن 

دان قبؿ الضر ، كاألخرل بدخكله في جنس الضر الذم ياممه ، كهذا طريدة مػف منور 
كمػن يدػكؿ الخطيػب  –طرؽ اإلطننب تؤكد الكبلـ كتدررا ، كتنزؿ التغنير في الكصؼ 

ف كنػت أرل  (ُ)منزلػة التغػنير فػي الػذات  –رحمه اهلل عف ذكر الخنص بعد العنـ  ، كا 
المحنفظة عمى الػكزف ؛ ألف المدػنـ مدػنـ أف ذكر الضر هنن حاك ال فنئدة فيه سكل 

 حديث عف األسر ، كقد ذكرا الانعر قبؿ هذا الكممة .
 كفي البيت ل 

ًييى الًذكٍ    عىبل لىؾى ًذكرياي    نهيكى المىكتي فىًنختىر مى   ري ػػػفىمىـ يىميًت اإًلنسنفي منحى
ت هػك المػكت يؤكد أبك فراس أنه لـ يستسمـ لؤلسر هربنن مػف المػكت ؛ إذ المػك       

الذم يعمـ كؿ إنسنف أنه ال مور منه ، فعمى العنقؿ أف يعمؿ في هذا الحينة عمى مػن 
 يخمد ذكرا  .

كقػػد بػػدأ البيػػت بطريدػػة منبدػػة ميدظػػة ؛ ليؤكػػد بدػػن الخبػػر ، كهػػي طريدػػة كضػػع 
المضػمر مكضػػع المظدػر ، كذلػػؾ إذا اعتبرنػػن " هػك " ضػػمير فصػؿ ، كالمػػكت مسػػندان 

ان محذكفنن ؛ ليككف التددير ل هك المكت كاقػع أك قػندـ ، فػنختر مػن إليه ، كقدرنن مسند
عػػبل لػػؾ ذكػػرا ، كالمعنػػى ل هػػك المػػكت المعػػركؼ بمػػن لػػه مػػف قدػػر كغمبػػة ، فتػػدبر ، 

                                           

 . ََِ/  ّراجع ل اإليضنح  (ُ)
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 كتأمؿ ، كاعتبر ، ثـ اختر من عبل لؾ ذكرا ، كهذا البنن  ابيه ببنن  البحترم ل
نًدثىن ًميبىن تي         هيكى المىٍر ي، أٍبدىٍت لىهي الحى رىأينن صى ايكنن، كى  (ُ)عىٍزمنن كى

ككأف المتكمـ بدذا الطريدة ػ كمػن يػرل أسػتنذنن د / أبػك مكسػى ػ يدػكؿ لممخنطػب 
بدن ل هؿ أىٍحكىٍمتى تصًكرى هذا الاأف ؟ إف كنػتى أحكمػتى ذلػؾ ، كأردت أف تػرل بعينػؾ 

تبحػث عندػن من أحكمتىه بعدمؾ ، فعميؾ بنلمذككر كاادد به يػدؾ ؛ ألنػه ضػنلتؾ التػي 
(ِ) . 

" فصػيحة ، قنمػت مدػنـ اػرط محػػذكؼ ،  عىػبل لىػػؾى ًذكػرياي  تىر مػنفىػنخٍ كالوػن  فػي ل " 
كالتددير ل إذا كنف األمر كذلؾ ، كعممت أنؾ ميت ال محنلة ، فنختر لػؾ مػف األعمػنؿ 
مِّدى ذكرىؾ بعد مكتؾ ، كاألمر هنن لمنصح كاإلراند .   أعبلهن ذكران ، كأارفدن مكننة ؛ لتيخى
كتعريؼ الموعكؿ " من " بنلمكصكلية لمتدكيؿ كالتوخيـ كالتمكف مف اإلتينف بجممة 

" ، كالتي كقعت صمة ؛ ألندن مننط المعنى الذم يدصدا أبك فراس ،  عىبل لىؾى ًذكرياي ل " 
فنلعنقؿ مف يعمؿ من يراا حسننن جميبلن ، كيترؾ من يراا عكس ذلؾ ، كأف يكػكف حكمػه 

ف نوسػه حسػب مػن يمميػه عميػه دينػه كعػندات مجتمعػه ،  كلػك عمى األعمنؿ صندران م
 قنؿ ل فنختر األعمى ذكرنا، لزالت هذا الداللة عف األسمكب . 

ًِ كالون  في ل "  ًي " كاقعة فػي جػكاب األمػر ، دالػة         مى الًذكري فىمىـ يىميًت اإًلنسنفي منحى
ت اإلنسػنف مػدة دكاـ عمى السببية ، ك " من " ظرفيػة مصػدرية ، إذ المعنػى ل فمػـ يمػ

حينة الذكر ، كحينة الػذكر هنػن مسػتعنرة لبدنئػه كدكامػه بطريػؽ االسػتعنرة التصػريحية 
التبعية في معنى الوعؿ ، كالتعبير بنلحينة أبمػغ مػف التعبيػر بنلبدػن  ؛ ألف فيػه إيحػن ن 
بنلحركػػة كالتندػػؿ ، فضػػبلن عػػف تننسػػبه بطريػػؽ الضػػدية مػػع المػػكت المػػذككر قبمػػه ، 

 معه صكرة مف صكر الطبنؽ التي تسدـ في تدرير المعنني كتأكيدهن .  كتككينه
                                           

 .    ُُٓ/  ُالبيت في ديكانه   (ُ)
 " بتصرؼ " . ُّْعبد الدنهر الجرجنني صػ  راجع ل مدخؿ إلى كتنبي (ِ)
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ِِّْ 

كمػػف دقػػة أبػػي فػػراس ، كصػػينغته الكػػبلـ صػػينغة مطنبدػػة ألحػػكاؿ المعػػنني ، أف 
" بعػد أف كػنف بصػدد  فىمىـ يىميػًت اإًلنسػنفي عدؿ في الاطر الثنني إلى طريؽ الغيبة ل " 

؛ ليحدث بذلؾ التونتنن ، تمكَّف مف خبلله  " عىبل لىؾى ًذكرياي  الخطنب في الاطر األكؿ ل "
مف تعميـ حكـ بدن  اإلنسنف ببدن  ذكػرا ، كاػمكؿ هػذا الحكػـ بنػي اإلنسػنف كمدػـ ، 
كقد أكد هذا الممحة بتعريؼ اإلنسنف كالذكر ببلـ الجنس ، ككازف بيف صينغته هذا 

ي كصػػينغتنن الجنريػػة عمػػى مدتضػػى الظػػنهر ل فمػػـ تمػػت مػػن حيػػي   ذكػػرؾ ؛ لتجػػد فػػ
كبلمنػػن تضييدػػػنن لمػػدائرة كغمدػػنن لدػػن عمػػى المخنطػػب ، بعػػد أف كننػػت كاسػػعة موتكحػػة 

 لمجميع عند أبي فراس .
كممن هػك كاضػح أف أبػن فػراس لػـ يػرد بدػذا البيػت تضػميف كبلمػه حكمػة دارجػة  

نمػن أراد اإلاػنرة إلػى أنػه اختػنر  دائرة عمى األلسػف فػي كػؿ مكػنف كزمػنف فحسػب ، كا 
ه قرار حكػيـ ، ييعمػي قػدرىا ، كييبدػي ذكػرىا ، خصكصػنن فػي مثػؿ هػذا األسر ألنه رأل أن

الظركؼ ؛ كلذلؾ نراا ينوي جنس الخيرية في البيت التنلي عف التحنيؿ لئلفػبلت مػف 
 الخصـ بطريدة مذرية ل 

يرى في دىفًع الرَّ   كري ػػٍ نن ًبسىك ىًتًه عىمن يىكمى ن رىدَّهى ةو     كىمى ػَّ ل ًبمىذىلدى كىال خى
نكيػػر " خيػػر " لكقكعػػه اسػػمنن لػػػ " ال " الننفيػػة لمجػػنس ، كالتنكيػػر   فػػي سػػينؽ بت     

 النوي يويد العمـك ، كمثمه تنكير " مذلة " . 
" لمتاػبيه ، كالماػبه ل رىًد الػرَّدىل  كىمػن رىدَّهػن يىكمػنن ًبسىػك ىًتًه عىمػركي كالكنؼ في ل " 

نػه بكاػؼ سػك ته ، كالغػرض        بمذلة ، كالماػبه بػه ل رىًد عمػرك بػف العػنص الػرَّدىل ع
مف التابيه بينف إمكنف المابه ، فأبك فراس يريد أف يدكؿ ل ال خير في دفع الػردل 
بمذلة ، كهذا ممكف ، كضرب لذلؾ مثبلن بمػن فعمػه عمػرك بػف العػنص لمَّػن تمكػف منػه 

  فػي مكقعػة ل "صػويف " ؛ إذ أقسػـ معنكيػة –رضي اهلل عندمن  –عمي بف أبي طنلب 
ه فكاػؼ عمػرك ثكبىػ، ه سػيوى  عمي   ، فممن التدين سؿَّ  ؛ فبرز عمرك بمبنرزة عميعمى 
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ِّّْ 

 كجده عنه - رضي اهلل عنه – عمي   ؿفحكَّ   ، ؿه طى ال بى  نؾى أخى  اه رى كٍ ل مي  عف عكرته كقنؿ
 . (ُ) ، كأفمت عمرك ل قبحت ، كقنؿ
هلل عنػه كأاير إلى أف أبن فراس لػـ يػرد بدػذا التاػبيه الدػدح فػي عمػرك رضػي ا     

ف كػنف  نمن أراد أف يديس إمكنف التحنيؿ عمػى الخصػـ بمػن فعػؿ رضػي اهلل عنػه ، كا  كا 
 يراا مستنورنا ، مذمكمنن ، تنأل نوسه عنه .

ف كػػنف أبػك فػػراس قػػد كقػع فػػي تنػػنفر الكممػنت فػػي قكلػػه فػي بيػػت سػػنبؽ ل   هػذا كا 
ٍفري " ، فدػد تحناػػنا هنػػن بػذكر المػػرادؼ فػػي قكلػه ل  فىػػرى الػػكى يػػرى فػػي دىفػػًع " " فػبل كى كىال خى

" ؛ إذ الدٍَّفعي معننا ل الرًَّد ، كلػك قػنؿ ل كال خيػر فػي رد الػردل ، لكقػع فػي هػذا دل الرَّ 
 التننفر . 

كبعد هذا البيت ياير أبك فراس إلى أف الػرـك لػـ يتمكنػكا مػف أسػرا إال بعػد قتػنؿ 
نمن قػنتمدـ ، كقػتمدـ ،  عنيؼ دار بيندمن ، كأنه لـ يكف صيدان سدبلن بنلنسبة لدـ ، كا 

فأكثر فيدـ الدتمى كالجرحى ، حتى تمطَّخت ثينبه بدمنئدـ ، فصنرت تمؾ الدمن  ثينبػنن 
 فكؽ الثينب ل 

مكا ثً  يىميٌنكفى أىفٍ            نَّ ػخى مٍ   ن    مى ينبي كىاً  ـي حي مىيَّ ًثينبه ًمف ًدمنًئًد  ري ػػػعى
ـي اندىؽَّ نىصٍ            ـي سىيؼو فيًد قنًئ طٌ      ميهي كى ـي حي   ري دٍ ػالصَّ  ـى كىأىعدنبي ريمحو فيًد

كيبدأ البيت األكؿ بنلدطع كاالستئننؼ ؛ ليبػيف أف هػذا الكػبلـ مسػتدؿ عمػن قبمػه ،    
ًنػكفى " الدالػة عمػى التجػدد كالحػدكث ؛ لتاػير إلػى أف  كتأتي صػيغة المضػنرعة ل " ٌيمي

ػػػفَّ الػػػرـك عميػػػه بإبدػػػن  ثينبػػػه أمػػػر متكػػػرر متجػػػدد ، كالمػػػفً  ك االمتنػػػنفي ل التدريػػػع  مى
 .  (ِ)كالتكبيخ عمى الًمنًَّة ، كالًمنَّةي ل اإلحسنف كاإلنعنـ 

                                           

ط ل دار الكتػب المصػرية  ْٓٗ / ُلمعصػنـ سمط النجـك العكالي فػي أنبػن  األكائػؿ كالتػكالي  (ُ)
 هػػ . ُّٕٗ

 

 لسنف العرب ل منف .                       (ُ)
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ِّْْ 

مًػػكا " مػػف التٍَّخًميىػػًة بمعنػػى التَّػػٍرًؾ        مًػػكا ًثيىػػنًبي " أسػػمكب حديدػػي ؛  (ُ)ك" خى ، ك" خى
حيث ركم أف الرـك لـ يأسركا أحدان كبدي عميه ثينبه كسبلحه ، كبدي فرسػه ، غيػرا 

(ِ)   . 
نَّمنكالكاك في "  ٍمػ كىاً  ـي حي مىػيَّ ًثيػنبه ًمػف ًدمػنًئًد " كاك الحػنؿ ، أم ل يمنػكف عمػيَّ  ري عى

ٍمػػبتخميػػة ثيػػنبي ، كالحػػنؿ أنَّمػػن عمػػيَّ  ـي حي ، كالجممػػة مبنيػػة عمػػى  ري ًثيػػنبه ًمػػف ًدمػػنًئًد
أسمكب الدصر ، فدػي فػي قػكة ل مػن عمػيَّ إال ثيػنبه مػف دمػنئدـ ، كالدصػر فيدػن مػف 

نب قصر المكصكؼ عمى الصوة ، حيث قصر من عميه مف دمػن  العػدك عمػى ككنػه ب
 ثينبنن ، قصران حديدينن مبنينن عمى المبنلغة .

كالثيػػػنب هنػػػن مسػػػتعنرة لمػػػن عميػػػه مػػػف الػػػدمن  ، بطريػػػؽ االسػػػتعنرة التصػػػريحية     
رة األصمية ، كاستعنرتدن لمػدمن  يمػنح األسػمكب لكنػنن آخػر مػف ألػكاف المبنلغػة فػي كثػ

قتمى الرـك كفكراف دمػنئدـ كتمطخدػن بكثنفػة عمػى ثيػنب أبػي فػراس ؛ لتتحػد المبنلغػة 
بطريؽ الدصر مع المبنلغة بطريؽ االستعنرة في إظدػنر دمػن  األعػدا  ، كقػد صػنرت 

 ثينبنن تغطي جسـ أبي فراس كتسترا .
 كيؤخذ عمى أبي فراس في هذا المدنـ أنه كصػؼ الثيػنب التػي عميػه مػف دمػن       

ٍمػري "  األعػػدا  بنلحمرة ، كهذا الكصؼ يودـ مف مجرد التعبيػر بنلػدمن  ، فدكلػه ل " حي
 في ختنـ البيت حاك ال فنئدة فيه سكل المحنفظة عمى الدنفية . 

ػػهي  ـي سىػػٍيؼو " كاك العطػػؼ ، كقػػنئـ السػػيؼ كقنئمتػػه ل ًمٍدبىضي كالػػكاك فػػي " كقىػػنًئ
(ّ)             ،

ًداي كميدىدَّميهي ، كأعدنب الرمح ل مػن تبدػى مػف عدبػه ،  ك " اٍندىؽَّ نىٍصميهي " أم ل انكسر حى
 أم ل آخرا ، كتنكير " سيؼ كرمح " لمتعظيـ .

                                           

 لسنف العرب ل خبل .   (ِ)
 .ُٖٕ/  ُالمكسكعة األدبية الميسرة   (ّ)
 العرب ل قـك .لسنف  (ْ)
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ِّْٓ 

كتدػػػديـ الجػػػنر كالمجػػػركر " فػػػيدـ " عمػػػى الوعمػػػيف ل " انػػػدؽ " ك " حطػػػـ " أفػػػند  
الدصر كاالختصنص ، أم ل من اندؽ نصؿ هذا السيؼ كمن حطـ صدر هذا الػرمح إال 

، فدػػد قصػػر انػػدقنؽ السػػيؼ ، كتحطػػـ الػػرمح ، عمػػى ككنػػه فػػيدـ دكف غيػػرهـ  فػػيدـ 
قصػر مكصػكؼ عمػى صػوة ، قصػران حديديػنن مبنيػنن عمػى المبنلغػة ، كالبيػت كننيػة عػػف 

 ادة الضرب كالطعف . 
كأاير إلى أف د / زكي مبنرؾ قد عمؽ عمى البيتيف بدكله ل " كيكند هػذا الاػعر      

فيػه هػذا الدصػيد ، كأغمػب الظػف أنػه قنلػه فػي األسػبكع يوصح عف الكقت الػذم قيػؿ 
ف كػػػػػنف فػػػػػي بديػػػػػة الدصػػػػػيدة مػػػػػن ياػػػػػعر بنلعتػػػػػب عمػػػػػى   األكؿ مػػػػػف األسػػػػػر ، كا 

 . (ُ)قكمه " 
 كلسػػػت أدرم مػػػن كجػػػه داللػػػة هػػػذا الاػػػعر عمػػػى أنػػػه قيػػػؿ فػػػي األسػػػبكع األكؿ مػػػف   

ػػن نمػػن عمػػيَّ ثيػػنبه ًمػػٍف  ًدمى ـٍ " عمػػى بدػػن  األسػػر ، أهػػك داللػػة الجممػػة الحنليػػة ل " كا  ًئًد
دمنئدـ عمى ثينبه كقت قيؿ هذا الاعر ؟! أـ هننؾ اي  آخر؟ مع أنه قػد عيػرؼ أف 
الرـك لـ ينزعكا عنه ثينبه مدة أسػرا ، كمػن أف المبنلغػة تدتضػي الدػكؿ بتراخػي  قيػؿ 
هػذا الاػعر عػػف الػزمف الػذم حػػددا د / زكػي مبػنرؾ ؛ ألف بدػػن  دمػنئدـ عميػه كثيوػػة 

 يبلن يدؿ  عمى كثرة الدمن  كالدتمى .كنلثينب كقتنن طك 

                                           

 .َِٗراجع المكازنة صػ  (ُ)
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ِّْٔ 

 هكـاًتَ فـي قـْهــَ 
ركا كالمكا عمى هذا األسر ، كبعد حديثه عف أسر الرـك له ، كردا عمى مف عيَّ  

يعكد أبك فراس إلى الوخر بنوسه مرة أخرل ، لكنه يوخػر فػي هػذا المػرة بمكننتػه فػي 
دؿ إلػػى كػػبلـ جديػػد مدػػـ ، قكمػػه ، كيدطػػع الكػػبلـ عمػػن قبمػػه ؛ ليػػكمى  إلػػى أنػػه سػػينت

 يدكؿ ل 
ػػػػػػػػػػػػيىذكيرينً    ـٍ ػًدهيػػػػػػػػػػػػػػػػً دَّ جػػػػػػػػػػػػػػي ًإذا جى ي قىػػػػػػػػػػػػكمً سى

 

ِى  ... فػػػػػػػي المىيمىػػػػػػػًة الظَّ  ردٍ ػػػػػػػػػدي البى ػى دػػػػػػػػى مػػػػػػػنً  ييوتلٍ كى
 

ِى ًعٍاػػػػػػػ فىػػػػػػػًإفٍ    هي ػػػػػػػػػى عفي الَّػػػػػػػذم يىعًرفكنتي فىػػػػػػػنلطَّ
 

ًتمػػػػػػػؾى الدىنػػػػػػػن ... ػػػػػػػكىالبػػػػػػػيضي  كى  ري دٍ الًاػػػػػػػ مَّري كالضي
 

ف مً   ته ػػِّػػػػػػػػػػػػيػدَّ مى ػػػػػػػػػػػػػػػي نفي البػنسػػػػػػػػػػػػًت فىنإلً ػػػػػػػػػػػػػػكىاً 
 

فٍ  ... ػػػػػػػػػػحى العيمٍ  كىاً  ـي كىانوىسى  رػػػػػػػػػػػػػطنلىػػػػػػػػػػًت األىٌيػػػػػػػػػػن
 

لىػػػػػػ ٍيػػػػػػكى ػػػػػػدَّ غى ػػػػػػرً ك سى ػػػػػػدىدٍ  نم مى     كا ًبػػػػػػهً تي اكتىوىػػػػػػسى
 ج

مػػػػػن كػػػػػنفى يىغٍ  ...   ري وٍ ري لىػػػػػك نىوىػػػػػؽى الًصػػػػػٍبػػػػػك التِّ ميػػػػػكى
 

*  *  *   *   *   * 
االسػتدبنؿ ، ثدػة منػه بػأف تػذكر  كيبدأ البيت األكؿ بنلسػيف المؤكػدة الدالػة عمػى 

قكمه له عند الضيؽ كنزكؿ الادائد أمره حتمي  سيدع في المسػتدبؿ بعػد أسػر الػرـك 
لػػػه ال محنلػػػة ، ثػػػـ يؤكػػػد حتميػػػة نػػػزكؿ الاػػػدائد بدكمػػػه بنلاػػػرط بػػػػ " إذا " ؛ ألندػػػن 
المختصة بنلارط فيمن هك كاقػع فػي المسػتدبؿ قطعػنن ، كجػكاب الاػرط محػذكؼ ، دىؿَّ 

دَّ ًجًدهيـٍ ي قىكمً سىيىذكيرينً من تددـ عمى األداة ، كالتددير ل  عميه  يقىػكمً  يسىػيىذكيرينً  ي ًإذا جى
 ، كالحذؼ أبمغ ، كأكجز ، كأدؽ ، كهك هنن أابه بأسمكب االحتبنؾ . 

ذا تأممنػن البيػػت كمػه كجػػدننا مبنيػػنن عمػى أسػػمكب اإليجػػنز ، فوضػبلن عػػف اإليجػػنز  كا 
السنبؽ ، نجد اإليجنز قد تحدؽ بتعريؼ المسند إليػه "  الذم بينته في أسمكب الارط

قػىٍكًمي " بنإلضنفة ؛ ألف هذا الطريؽ أكجز مف قكله ل الدػـك الػذيف أنتمػي إلػيدـ كمػن 
ػػػدَّ ًجػػػًدهيـٍ تحدػػػؽ اإليجػػػنز أيضػػػنن بطريػػػؽ المجػػػنز العدمػػػي فػػػي ل "  " ؛ ألنػػػه أكجػػػز            جى

ـي ، كن ػًدكا فػي ًجػدًِّه جػد مػع اإليجػنز هنػن مبنلغػة فػي ااػتداد األمػر ، مف قكله ل إذا جى
ػػدِّ الًجػػدِّ ، ككػػأف الًجػػدَّ هػػك الػػذم يىًجػػًد كيجتدػػد ، كلػػيس الدػػـك هػػـ الػػذيف يجػػدكف  كجى

 كيجتددكف .
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ِّْٕ 

كمن نجد اإليجنز قد تحدؽ في البيػت ببننئػه عمػى التاػبيه الضػمني ، حيػث اػبه 
ميػؿ البدػيـ ، كالتاػبيه ادة حنجة قكمػه إليػه ، باػدة حنجػة النػنس إلػى البػدر فػي ال

هنن يددؼ إلى بينف حنؿ أبي فراس بيف قكمه ، كقينسدن عمى حنؿ البدر في الميػنلي 
 المظممة ، في ادة احتينج الننس إليدمن في االهتدا  .

كأاير إلػى أنػه عمػى الػرغـ ممػن لدػذا البيػت مػف الػذيكع كالاػدرة ػػػ خصكصػنن فػي 
 ترة العبسيِّ ل كتب الببلغة ػػ إال أنه منسكخ مف قكؿ عن

ٍيؿي أىٍقبىمىٍت  ي ي قىكمً سىيىذكيرينً  م الَّميمىًة الظَّممىنً  ييٍوتىدىدي البىٍدري     إذىا الخى  (ُ)كًؼًِ
ن ألبػي فػراس مػف خػبلؿ كضػعه ل " إذا  ف كنف التوػكؽ يبػدك كاضػحن ػدَّ ًجػًدهيـٍ كا  "    جى

ٍيؿي أىٍقبىمىٍت " ؛ ألنػه يويػد عمػـك اح تيػنج قكمػه إليػه إذا حػزبدـ أمػر            بدالن مف ل " إذىا الخى
مف األمكر ؛ ليامؿ هذا االحتينج االحتينج إلى عدمه كماكرته كاالحتيػنج إلػى قكتػه 

كاػػجنعته ، أمػػن عنتػػرة فدػػد خصػػص احتيػػنج قكمػػه إليػػه بكقػػت الحػػرب ، كاالحتيػػنج              
؛ لػذلؾ فنلتاػبيه   إلى الرأم فضيمة كننت العرب توخر بدن كوخرهن بنلاػجنعة أك أكثػر

م الَّميمىًة الظَّممىنً  ييٍوتىدىػدي البىػٍدري * يتننسػب مػع عبػنرة أبػي  في الاطر الثنني ل * كًؼًِ
فراس أكثر مف تننسبه مع عبنرة عنتػرة ؛ ألف االهتػدا  بػنلرأم أاػبه بنالهتػدا  بنػكر 

، لكػنف البدر في ظبلـ الميػؿ ، كلػك قػنؿ عنتػرة ل كفػي المعركػة الديجػن  يوتدػد الميػث 
 أنسب .

 كفي البيت التنلػي ل     
ِى ًعاٍ  فىًإفٍ  ًتمؾى الدىنن    عفي الَّذم يىعًرفكنىهي تي فىنلطَّ  ري دٍ الاً  مَّري كالضي كىالبيضي  كى

يركػػز أبػػك فػػراس عمػػى حنجػػة قكمػػه إليػػه فػػي الحػػركب ، فيصػػرح بأنػػه إف عػػنش فمػػف 

                                           

بيػػركت . كالنسػػخ كاالنتحػػنؿ ل أف يأخػػذ  –ناػػر ل المكتبػػة العمميػػة  ُْالبيػػت فػػي ديكانػػه صػػػ  (ُ)
 الاػػنعر المعنػػػى كالموػػػظ بػػػدكف تغييػػػر ، أك يغيػػػر كممػػة بكممػػػة أك كممتػػػيف بكممتػػػيف كمػػػن فعػػػؿ 

 . ُِِ/  ٔأبك فراس هنن . كراجع ل اإليضنح 
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ِّْٖ 

 أدكات الدتنؿ .  يككف منه إال الطعف الذم ألوكا فيه كاالستعداد لمنزاؿ بأمضى
كالون  في ل " فإٍف ًعٍاتي " فػن  الوصػيحة ، كتدػدير الحػذؼ قبمدػن ل إذا كػنف                 

ِى األمر كػذلؾ فػإف عاػت ، كالوػن  فػي ل "  " كاقعػة فػي صػدر  عفي الَّػذم يىعًرفكنىػهي فىػنلطَّ
 جػػكاب الاػػرط ؛ ألف الجػػكاب جممػػة اسػػمية ، كالطعػػف مبتػػدأ حػػذؼ خبػػرا ، كالتدػػدير ل

 فنلطعف الذم يعرفكنه كنئف أك مستمر .
كالارط بػ " إٍف " في هذا المدنـ جنرو عمى ظنهرا ؛ إذ العيش بعػد الػتكمـ كلػك بسػنعة 

 غير مدطكع بكقكعه . 
ٍصػػمىةن لكصػػؼ المعرفػػة قبمػػه بنلجممػػة التػػي  كجػػن  بنلمكصػػكؿ " الػػذم " ليكػػكف كي

ر ، كهكػذا اػأف " الػذم " جن ت بعدا ، إانرة ن إلى أف طعنه معركؼ لديدـ غير منكػ
بدػن ، كأمػرو قػد عىرىفىػهي لػه ،  ال يكصؿ إال بجممة مف الكبلـ قػد سػبؽ مػف السػنمع ًعٍمػـ ه

كهػػـ قػػد عرفػػكا طعنػػه  كاػػدة تػػأثيرا فػػي نحػػكر األعػػدا  ، كمجػػي  جممػػة الصػػمة ل " 
يىعًرفيكنىػػهي " عمػػى صػػيغة المضػػنرعة فيػػه إاػػنرة إلػػى تجػػدد معػػرفتدـ لدػػذا الطعػػف تبعػػنن 

المعػػنرؾ كالحػػركب ،  ك " تمػػؾى الدىنىػػن " كمػػن بعػػدا معطػػكؼ عمػػى الطعػػف ، كفػػي  لتجػػدد
عػػبل  لمكننتدػػن ،   اإلاػػنرة إلػػى هػػذا األاػػين  بمػػن ياػػنر بػػه لمبعيػػد تعظػػيـ لاػػأندن ، كا 
ػػمَّري الًاػػٍدري " كننيػػة عػػف الخيػػؿ الجيػػند ،  ك " الًبػػيضي " كننيػػة عػػف السػػيكؼ ، ك" الضي

نؽ كاحػػد يعػػد مػػف أبػػرع صػػكر التننسػػب كمراعػػنة كالجمػػع بػػيف هػػذا األاػػين  فػػي سػػي
 النظير . 

 كالارط بػ " إٍف " في البيت التنلي ل 
ف مً  فٍ   ته  دَّ مىيِّ ًت فىنإًلنسنفي البي كىاً  ـي كىًانوىسىحى العيمٍ  كىاً   ري طنلىًت األىٌين

ذا كػنف األمػر كػػذلؾ ،  جػن  عمػى خػبلؼ األصػػؿ ؛ إذ المػكت أمػر مدطػكع بكقكعػػه ، كا 
بػػػػ " إذا " ، كلػػػيس بػػػػ " إٍف " ، غيػػػر أفَّ العػػػدكؿ عػػػف الاػػػرط بػػػػ " إذا "            كػػػنف الاػػػرط 

إلى الارط بػػ " إٍف " فػي مدػنـ الحػديث عػف المػكت قػد كرد كثيػران فػي الكػبلـ البميػغ ، 
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ِّْٗ 

ـٍ أىٍك قيًتٍمػػػػػتيـٍ  كمنػػػػػه فػػػػػي الدػػػػػرآف الكػػػػػريـ قكلػػػػػه تعػػػػػنلى ل  ػػػػػًت لىػػػػػًئٍف مي  المَّػػػػػًه إللػػػػػى  كى
كفى  نًلػػديكفى  ، كقكلػػه تعػػنلى ل  (ُ) تيٍحاىػػري ـي اٍلخى ؛ كذلػػؾ لتنزيػػؿ  (ِ)  أىفىػػًإٍف ًمػػتَّ فىديػػ

 . (ّ)الننس لغومتدـ عف العمؿ لمن بعد المكت منزلة الجنهؿ به 
كالكاك في صدر البيت عنطوة لمارط بعػدهن عمػى الاػرط قبمدػن ، كالعطػؼ هنػن       

ف فػػي الاػػرطية ، كفػػي مػػف أحسػػف صػػكر التكسػػط بػػيف الكمػػنليف ؛ التحػػند الجممتػػي
  –المسػػػند إليػػػه ، ككجػػػكد المننسػػػبة بنلضػػػدية كالتطػػػنبؽ بػػػيف المسػػػنديف ل " عاػػػت 

مت " مع اتونقدمن في صيغة المضي ، كاتونؽ الجكابيف في دخكؿ الون  عمى الموػرد 
 كاإلنسنف " . –" الطعف 
يِّػته كالون  في ل "        لربطػه بػنلجزا  ، " كاقعػة فػي جػكاب الاػرط فىنإًلنسػنفي البيػدَّ مى

ِى كنلون  في ل "  " ، كاعتػرض بػيف المسػند إليػه ل " اإلنسػنف "  عفي الَّذم يىعًرفكنىهي فىنلطَّ
كالمسند ل " ميت "بػ " البد " تدريران كتككيدان لدذا الحديدػة الحتميػة ، كعػرؼ اإلنسػنف 

 بنلبلـ لامكؿ الجنس . 
فٍ كالػػػػكاك فػػػػي ل "        ـي  كىاً   " هنػػػػن جنريػػػػة عمػػػػى  فٍ ننفية ، ك" إ" اسػػػػتئطنلىػػػػًت األىٌيػػػػن

األصػػؿ ؛ ألف طػػكؿ أيػػنـ اإلنسػػنف أمػػر غيػػر مدطػػكع بػػه ، كالجممػػة كننيػػة عػػف امتػػداد 
 العمر ، كالارط هنن محذكؼ الجكاب ، كمن قبؿ.
فٍ الارط دليؿ الجكاب المحذكؼ ، كالتددير ل  يِّػته كىاً  ـي  فىنإًلنسػنفي البيػدَّ مى طنلىػًت األىٌيػن

 ، فحذؼ عمى طريدة ابه االحتبنؾ .  البيدَّ مىيِّته  ري كىانوىسىحى العيمٍ 
كاٍنًوسىنحي العيٍمًر ل تراخيه كامتدادا ، كعطؼي الجممة عمى الجممة قبمدن مػف بػنب   

 عطؼ المرادؼ عمى المرادؼ لتككيد المعنى . 

                                           

 . ُٖٓل  افآؿ عمر  (ُ)
 . ّْل  األنبين  (ِ)
 . َٔ/  ِ، كاركح التمخيص ُٗٓ/  ِراجع ل اإليضنح  (ّ)
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َِْْ 

 كالارط في البيت األخير مف هذا األبينت ل
لى  من كنفى يىغٍ      هً كا بً تي اكتىوى سىدىدٍ  نم مى رً ك سىدَّ غىيٍ كى  ري وٍ ري لىك نىوىؽى الصً بٍ ك التِّ مي كى

جػػن  بػػػ " لػػك " كهػػي تػػأتي حينمػػن يمتنػػع الاػػئ المتنػػنع غيػػرا ، أم ل يمتنػػع 
الجكاب المتننع الارط ؛ كلذلؾ سميت ل حرؼ امتننع المتننع ، كالمعنى الذم يريػدا 

لمعنى ال يصمح لػه إال ل امتننع اكتون  قكمه بغيرا ، المتننع سد غيرا مسدا ، كهذا ا
 " لك " . 

كتأمؿ مجئ فعؿ الارط هنن ماتدنن مف السَّدِّ بمعنى ل إغبلؽ الخمػًؿ ، كرىٍدـ الػثَّمىـً 
 . (ُ)يدنؿ ل سدَّا يسيًدا سىدَّان كسىدَّدىا ل أصمحه كأكثده 
يػػرم مػػنكبدػػذا يكػػكف األسػػمكب فػػي قكلػػه ل "  لىػػك سىػػدَّ غى "  اكتىوػػكا ًبػػهً  تي سىػػدىدٍ  كى

ة مكنية ، حيث ابه نوسه بنلصخرة كنحكهن ممػن يسػد بػه الثغػرات ، ثػـ حػذؼ استعنر 
الماػػبه بػػه ، كذكػػر الزمػػه ، كهػػك السػػد ، كأسػػندا لنوسػػه ، عمػػى طريدػػة االسػػتعنرة 

 المكنية التخييمية . 
ف كػنف كثيػر الػدكراف عمػى األلسػنة ،  –كفي كجدػة نظػرم أف هػذا األسػمكب        كا 

إال أنػػه ال يكجػػد أسػػمكب آخػػر يسػػنكيه أك يدانيػػه فػػي  –قريػػب المسػػنفة مػػف الحديدػػة 
الداللة عمػى أف الاػنعر كػنف الذائػد الحػنمي لدكمػه ، حيػث جعػؿ نوسػه صػخرة تسػد 
مننفذ األعدا  إليدـ ، كالدـك متحصنكف كرا  تمؾ الصخرة ، كال يكجد مػف قكمػه مػف 

بنلصػبلبة يدـك بدذا المدمػة كمػن يدػـك بدػن هػك ، كهػذا فيػه مػف المبنلغػة فػي الوخػر 
 كالخبرة في إدارة الحركب كالدفنع عف األكطنف من ال يخوى . 

نغىن ، كقيؿ لهك خػنص بنلػذهب        كالتٍِّبري ل الويتىنتي مف الذَّهب كالوضة قبؿ أف ييصى
نس ، ك " ػٍمعىةي تىٍنويػؽي  ري وٍ نىوىؽى الًصػ ، كالًصٍوري ل الًنحى " ل غىػبل ك رىاجى ، ييدػنؿ ل نىوىدىػًت السِّ

                                           

 لسنف العرب ل سدد .   (ُ)
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ُِْْ 

مىٍت كريًغبى فيدن ، كنىوىؽى البىٍيعي ل أم ل رىاجى  –بنلوتح  –نىوىنقنن  إذا غى
(ُ) 

من كنفى يىغمك التِّ كمعنى قكله ل "         " من كنف يىٍغميػك الػذهبي لػك  ري وٍ ري لىك نىوىؽى الصً بٍ كى
نسي ، كهذا الجممػة مػف نوػيس الكػبلـ كأغػبلا ، حيػث جعػؿ نوسػه  بطريػؽ  –راجى الًنحى

تبػػران رائجػػنن ، كجعػػؿ أقرانػػه مػػف قكمػػه نحنسػػنن كنسػػدان ، فمػػك راج  –يه الضػػمني التاػػب
النحنس السػتغنى النػنس عػف التبػر ، كحينئػذ يودػد التبػر قيمتػه كمعػدف نوػيس تتخػذ 
منػػه الحميػػة كالزينػػة ، كهػػك فػػي قكمػػه كػػنلتبر بػػيف أجنػػنس المعػػندف ، فمػػف يكجػػد مػػف 

معػندف مػن يدػـك مدػنـ الػذهب ، كالجممػة بيندـ مف يدـك مدنمه إال إذا كجد مف بػيف ال
" اػرط حػذؼ منػه جكابػه   ري وٍ لىػك نىوىػؽى الًصػكاقعة مكقع التذييؿ المؤكد لمن قبمػه ، ك " 

يِّػته ،  فٍ كاستدؿ عميه بنلجممة قبمه ، فدك مثؿ الارط السنبؽ ل  فنإلنسػنفي ال بيػدَّ مى  كىاً 
ـي كىانوىسىحى العيمٍ   .  ري طنلىًت األىٌين

 ف د / زكي مبنرؾ قد استدؿ بدذا البيت كبنلبيت لكأاير إلى أ
دَّ ًجًدهيـٍ ي قىكمً سىيىذكيرينً  ِى        ي ًإذا جى في المىيمىًة الظَّ  ري منً  ييوتىدىدي البىدٍ لٍ كى

عمى أف قكمه قد تأخركا عنه في افتدائه ، يدكؿ ل " فػإف فػي هػذيف البيتػيف 
 . (ِ)"  أندـ أبطؤكا في افتدائه ككننكا مف ا ثميف داللة ن 
نمػن تكجػد        كالكاقع ػ كمن أراا ػ أنه ال تكجد داللة في هذيف البيتيف عمى ذلػؾ ، كا 

فيدمن ػ خصكصن في البيت ل سيذكرني قكمي ػ داللة عمى عكس ذلؾ ، كهي أنه قنؿ 
 هذا الدصيد ة في بداية عددا بنألسر ، بدليؿ " سيف " االستدبنؿ .

                                           

 نوؽ . –صور  –لسنف العرب ل تبر  (ُ)
 . ُِٗراجع ل المكازنة صػ  (ِ)
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ِِْْ 

 اخلتـــام ّالفخــــش
 ّالعشيــشة باألُــل 

نىحٍ  ًسػػػػػػػػػػػػػػى نسه ال تػػػػػػػػػػػػػػفي أينػػػػػػػػػػػػػػكى  دىننػنػػػػػػػػػػػػػعً طى ى ػكى
 

ػػػػػػػػػ ...  ري يفى أىًك الدىٍبػػػػػػػػػدري دكفى العػػػػػػػػػنلىمً لىنػػػػػػػػػن الصَّ
 

عىػػػػػػػػػػديػػػػػػػػػتى  مىينػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػي المى  كسيػػػػػػػػػنني نيوي نلً كفي عى
 

ػػػػػفٍ  ... مى ٍسػػػػػ كى طىػػػػػبى الحى ٍدػػػػػن ى لىػػػػػـ ييغًمدىػػػػػنى خى  ري ن المى
 

ِى ن كىأىٍعػػػػػػػيى نٍ دً ػي الػػػػػػػًز بىًنػػػػػػػػػػػػػػػػأىعى    ل ذىكم العيػػػػػػػبلؿى
 

ػػػػػػػػ ... ٍِ ػػػػػػػػف فىػػػػػػػػكؽى التيػػػػػػػػراًب كىال فىخى ـي مى ري ػكىأىكػػػػػػػػرى
 

 

*  *  *  *  *  * 
كالكاك في صدر البيت األكؿ استئننفية ، كمن بعدهن كبلـ جديد مستأنؼ ، كعيرِّؼى 
المسند إليه بضمير التكمـ " نحف " ؛ ألف المدنـ مدنـ فخر كتكمـ ، ك " أننسه " أصؿ 

 ، كتنكير الكممة أفند التعظيـ .  (ُ)يونن لكممة " ننس " محذكفة الدمزة تخو
كيمـز مف نوي التكسط عندهـ التددـ عمى جميع الننس بطريؽ الكننية ، كقد بيف 

ػهذا في الاطر الثنني ، حيث قنؿ ل "  " ، كمعنػنا  ري دري دكفى العػنلىميفى أىًك الدىٍبػلىنػن الصَّ
اػػطر منزلػػة التػػذييؿ ل إمػػن أف نغمػػب فنتصػػدر ، أك نمػػكت فندبػػر ، ك قػػد نػػزؿ هػػذا ال

المؤكد لنوي الكسطية قبمه ، كفيه تدديـ لممسند ل " لنن "عمى المسند إليه ل " الصدر 
" ، تدػػديمنن أفػػند الدصػػر كاالختصػػنص ، حيػػث قصػػر الصػػدارة عمػػى ككندػػن لدػػـ دكف 

 غيرهـ ،  قصر مكصكؼ عمى صوة ، قصران حديدينن مبنينن عمى المبنلغة . 
لعىنلىًميفى " مؤكد لعمـك النوي الموند مػف جممػة الدصػر السػنبدة  كقكله ل " ديكفى ا      

كقكله ل " أك الدبر " كننية عف المكت ، كفيدن إانرة إلػى أف سػعيدـ لتحديػؽ السػبؽ 
كالتدػػدـ ال يتكقػػؼ ، ك إال كػػنف بػػنطف األرض أكلػػى بدػػـ مػػف ظنهرهػػن ، كبػػيف قكلػػه ل            

ٍدري " ك " الدىٍبري " من ياب  نس أك جننس لـ يبمغ رادا كمن يسميه أسػتنذننػه الجن" الصَّ
 .  (ِ)د/ محمد محمد أبك مكسى 

                                           

 لسنف العرب ل نكس . (ُ)
ع تسػنكيدمن فػي الػكزف يدصد بدذا الجننس ل الموظػيف المػذيف يختموػنف فػي أكثػر مػف حػرؼ مػ (ُ)
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ِّْْ 

كبعد تدرير هذا المعنػى يبػيف أبػك فػراس أنػه كقكمػه ال يثنػيدـ عػف إدراؾ المجػد  
 كتحديؽ المعنلي ائ ، كلك تطمب األمر بذؿ األركاح ، يدػكؿ ل 

مىينن في المىعى دي تى  مى      كسينن ي نيوي نلً كفي عى سٍ  فٍ كى طىبى الحى  ري ن المىدٍ ن ى لىـ ييغًمدى نى خى
كيبػدأ بصػػيغة المضػػنرعة ل " تىديػػكفي " ؛ ليػػدؿ عمػػى أف هػػكاف نوكسػػدـ عمػػيدـ فػػي 
دخػنؿ حػرؼ الجػػر " فػي " عمػى " المعػنلي "  إدراؾ المعػنلي أمػر متجػدد ال يتكقػؼ ، كا 

رهن ظرفنن مكننينن ندمدن ػ بطريؽ االستعنرة التبعية ػ مف المعنكينت إلى الحسينت ، كصيَّ 
ًب فيه النوكس ، كمف الممكف حمػؿ " فػي " عمػى معنػى الػبلـ مػع تدػدير مضػنؼ  تيصى
محػػػذكؼ ؛ ليكػػػكف التدػػػدير ل تدػػػكف عمينػػػن إلدراؾ المعػػػنلي نوكسػػػنن ، كلكػػػفَّ حمػػػؿ 

 األسمكب عمى االستعنرة أبمغ .
ػػفٍ كقكلػػه ل "  مى ٍسػػ كى طىػػبى الحى ٍدػػن ى لىػػـ ييغًمدىػػنى خى مػػؽ نوسػػه كقمبػػه " يعكػػس تع ري ن المى

بنلحسننكات كمن يتعمؽ بدف مف ًخطبة ، كمدػر ، كزكاج ،  ك " مػف " فيػه مكصػكلة 
 أك ارطية أفندت معنى العمـك ، كالبيت يابه في بننئه البيتيف السنبديف ل 

دَّ ي قىكمً رينً ػسىيىذكي  ِى       ـٍ ػًدهي جً ي ًإذا جى في المىيمىًة الظَّ  ري دٍ ػػدي البى ػمنً  ييوتىدلٍ كى
لى  من كنفى يىغٍ     كا ًبهً تي اكتىوى سىدىدٍ  نم مى رً ك سىدَّ غىيٍ كى  ري ػٍ وري لىك نىوىؽى الصً بٍ ك التِّ مي كى

عمػى التاػبيه الضػمني ؛ حيػث اػبه قكمػه فػي بػذؿ النوػكس  –كمن بيًنيىن  –فدد بيًنيى  
لتحديػؽ المعػػنلي بمػػف خطػػب الحسػػنن  ، كجعػؿ المعػػنلي فػػي مدنبػػؿ الحسػػنن  ، كبػػذؿ 

 بؿ المدر . النوكس في مدن
 كأاير هنن إلى أف األاطر األخيرة مف األبينت الثبلثة ل

دَّ ًجًدهي ي قىكمً سىيىذكيرينً  ِى       ـٍ ػي ًإذا جى  ري دٍ ػػدي البى ػى دػى منً  ييوتلٍ كفي المىيمىًة الظَّ
 روٍ ري لىك نىوىؽى الصً بٍ ك التِّ مي نفى يىغٍ ػكمن ك     كا ًبهً تي اكتىوى سىدىدٍ  نم مى رً ك سىدَّ غىيٍ كلى   
مىين   سٍ  فٍ ػى كم     كسيننوي ػي ي ننلً ن في المىعى ػتدكفي عى طىبى الحى  ري ن المىدٍ ن ى لىـ ييغًمدى نى خى

                                                                                                           

 . ُِّكالركم . كراجع ل مدخؿ إلى كتنبي عبد الدنهر صػ 
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ِْْْ 

 تعد تذييبلن جنرينن مجرل المثؿ جي  به لتأكيد مودـك من قبمه . 
كفػػػػي الختػػػػنـ ترتوػػػػع نغمػػػػة الوخػػػػر ، كتتصػػػػنعد حػػػػدة الزهػػػػك ، كيرتدػػػػي أبػػػػك 

كالعجػػػب ؛ ليبمػػػغ بدكمػػػه إلػػػى أعمػػػى  فػػػراس بنألسػػػمكب إلػػػى أقصػػػى غنيػػػنت التيػػػه
 مراتب  العز ، كالعمك ، كالكـر ل 

ًز بىنً  ـي مىف ككىأى    ى ذىكم العيبل من كىأىعٍ يى نٍ ي الدً أىعى ٍِ كؽى التي فرى  ري ػػراًب كىال فىخى
ًز بىنػي الػدً كيستعيف بػػ " أٍفعىؿى " التوضيؿ ثبلث مرات في ثبلث جمؿ ل "  ن نيى أىعى

ػػف فىػػكؽى التيػػراًب " " ،  ك كم العيػػبل ى ذى مىػػكىأىعٍ " ، ك "  ـي مى " ، بحػػذؼ المسػػند إليػػه كىأىكػػرى
 لئليجنز كاالختصنر اعتمندان عمى العمـ به مف خبلؿ السينؽ ، كالتددير ل نحف أعز .

كالبيػػػت مسػػػتأنؼ عمػػػن قبمػػػه لئلاػػػنرة إلػػػى أف المعنػػػى الػػػذم تحممػػػه كػػػؿ جممػػػة     
 فيه معنىن مستدؿ برأسه .

ر لمتدميػػؿ كالتحديػػر ، كختػػنـ البيػػت بدكلػػه ل" كال فىٍخػػري " مدتػػبس                ك تنكيػػر فخػػ      
 إنػي ألكؿ النػنس تناػؽ األرض عػف جمجمتػي يػـك الدينمػةمف الحديث الاريؼ ل " 

كأنػن  ر ،فخػ كأنن سيد الننس يػـك الدينمػة كال، الحمد كال فخر  عطى لكا ي كأي ،  كال فخر
 . (ُ)" كال فخر أكؿ مف يدخؿ الجنة يـك الدينمة 

كأاػػير إلػػى أف هػػذا الختػػنـ ال يرقػػى إلػػى الخػػكاتيـ الحسػػنة الجيػػدة التػػي ينتدػػي   
عنػػدهن انتظػػنر المتمدػػي ، ككمػػن يدػػكؿ ابػػف راػػيؽ رحمػػه اهلل ل إذا كػػنف أكؿ الاػػعر 

 . (ِ)موتنحنن له ، كجب أف يككف آخرا قوبلن عميه 
 كأرل أنه لك ختـ الدصيدة بمثؿ قكله السنبؽ ل   

نى  ًسطى ى كى  ري دري دكفى العنلىميفى أىًك الدىبٍ لىنن الصَّ   ن     ػًعندىنحفي أيننسه ال تىكى

                                           

تحديؽ / فكاز أحمد زمرلػي ، كخنلػد السػبع العميمػي ػػػ ط ل دار الكتػنب  ُْ/  ُسنف الدارمي  (ُ)
 ـ . ُٕٖٗهػػ ػػ  َُْٕالعربي ػ بيركت ػ ط / أكلى 

 . ّٖٕ/  ُراجع ل العمدة   (ُ)
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ِْْٓ 

 لكنف أحسف .
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ِْْٔ 

 خامتـت البحـث 
الحمد هلل في األكلى كا خرة ، كأصمي كأسمـ عمى صنحب الرسنلة الخنتمة ، 
سػػيدنن محمػػد ، كعمػػػى آلػػه ، كأزكاجػػػه ، كذريتػػه ، كمػػف اهتػػػدل ، كاقتػػدل ، كاتبػػػع 

 مندنج كالسنة ، كقنـ عمى ديف اهلل خير قينـ إلى يـك الديف . ال
 ،،، ّبعــــذ

فإف لكؿ بحث أهدافػنن يسػعى لتحديددػن كنتػنئجى يصػؿ إليدػن ، كأهػداؼ هػذا البحػث 
تكمف في تحميؿ تمؾ الدصيدة تحميبلن ببلغينن نددينن ، يكاؼ عمن فيدػن مػف حسػف كمػن 

 ألخصدن فيمن يمي ل  مف قبح ، كأمن عف نتنئجه ، فس نيعتكره
 جػػػػن  مطمػػػػع الدصػػػػيدة مبلئمػػػػنن لمضػػػػمكندن ، كناػػػػونن عػػػػف اخصػػػػية الاػػػػنعر أّالً : 

 كطبعه .
بػدا أبػك فػراس فػي هػذا الدصػيدة فتػىن ميػًدالن بنوسػه ، معتػزان بأصػمه ، محنفظػنن             ثاًيـًا : 

 عمى تدنليد اإلمنرة كمن تكجبه مف تحؿو بطبنع  الرجنؿ . 
نص بنلغزؿ نراا أمنـ الننس متمنسكنن ، قكينن ؛ ال يسػتجيب لغمػرات فوي الجز  الخ

بأنه ماتنؽ ممتنع ، ثـ لمن  –أمنـ  النوس   –الدكل كسكرات الحب ، مع االعتراؼ 
غمبػػه الدػػػكل كأراد التصػػريح بمػػػن يخػػػنلج نوسػػه ، كيخػػػنلط دمػػػه ، مػػف عبػػػث الحػػػب 

ػ كهػػك يػػذرؼ دمكعػػنن كػػنف كتبػػنريح العاػػؽ ، لػػؼَّ نوسػػه بظػػبلـ الميػػؿ ، كػػي ال ييػػرل ػػػ
يعصػػيدن بنلندنرػػػػ ضػػعيونن قػػد غمبػػه الاػػكؽ ، متخػػذان مػػف الميػػؿ صػػنحبنن يبػػكح لػػه بمػػن 
يخويه عف الننس ، كمػف ظبلمػه سػنتران يسػترا هػك كمحبكبتػه ، ككأنػه لمػن ننداهػن قػد 
انتدػز هػذا الظػبلـ ليحضػرهن كيدػص عميدػن مػن ذكػر ، ثػـ ييجػرم بينػه كبيندػن محػػنكرة 

 بأنه ال عز لعناؽ بعدا .  تنتدي بيدينه
كفػػي كػػؿ ذلػػؾ يظدػػر أبػػك فػػراس عويوػػنن ، عػػذرينن ، مبتعػػدان عػػف الكصػػؼ الحسػػي 
كالغػػزؿ الوػػنحش ، محتوظػػنن بسػػريته ، حيػػث لػػـ يصػػرح بنسػػمدن كمػػن يوعػػؿ كثيػػر مػػف 
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ِْْٕ 

نمػن ذكرهػن بألوػنظ منكػرة ل " معممتػي  إنسػننة " ، كلػـ  –غػندة  –الاعرا  المحبػيف ، كا 
نمػن ن نداهػن بػػ "  ابنػة العػـ " ، مػع االحتوػنظ بػأدب األمػرا  كخمػؽ أبنػن  يكتؼ بذلؾ كا 

 الممػػكؾ فػػي اسػػتخداـ األلوػػنظ المدذبػػة ، كالعبػػنرات النديػػة ، حيػػث لػػـ يسػػتخدـ كممػػة 
" الحب " في الدصيدة سكل مرة كاحدة ، كذلػؾ حينمػن أخبرهػن بأنػه حػنرب فػي هكاهػن 

 خمر ل     قكمه ، كهـ ػ لكال حبدن ػ بنلنسبة له كنلمن  كال
حنرىبتي قىكمً  بً كى ٌينمى لىكال حي نَّديـ      كىاً  مٍ ي في هىكاًؾ كىاً   ري ًؾ المن ي كىالخى

المكدة " ، كمن أنه  –الصبنبة  –ككنف يستعيف قبؿ ذلؾ كبعدا بكممنت ل " الدكل 
نمن استخدـ كممة البدجة ، كذلؾ  لـ يستخدـ في كصودن كممة الحسف أك الجمنؿ ، كا 

تيدن عيذٍ كامى لىدن ذىنٍ هى في قكله ل  بىدجى  . ري به كى
كبنلنسػبة لمعبػنرات كالتراكيػػب فإنػه لػـ يسػػتخدـ مندػن مػن يخػػدش الحيػن  كيجػػرح   

نمػػن كننػػت عبنراتػػه مؤدبػػة ، مدذبػػة ، منتدػػنة ، إال قكلػػه ل " اػػيمتدن  األحنسػػيس ، كا 
مَّػن الغدر " التي جن ت في سينؽ يتطمبدن كمػن رأينػن ، كلػؾ أف تدػؼ عنػد ردا عميدػن ل

 أنكرته كادعت أف قتمى حبدن كثيركف ل 
ان ى لىدى  فىديمتي كىمن ان ىتٍ   ري ثٍ ػي ـي كػفىدي  ـٍ ػأىيَّدي  قنلىتٍ ! يميًؾ ل    قىتً ن الدىكى كى
بٍ تً ػَّ عىنػى تػى ًت لىـ تفىديمتي لىدن لىك ًائٍ  لىـ تىسأىلي عىٌني كىًعندىًؾ بي خي  ري ي    كى

 ؿ هذا المكقؼ .كتتخيؿ من كنف يمكف أف يدكله غيرا في مث
كعمى العمـك فدد ظدر لنن في هذا الجز  مف الدصيدة اعتزاز أبي فراس بنوسػه ، 
بنؤا ، كامكخه ، أمػنـ العكاطػؼ اإلنسػننية التػي تػذؿ الجبػنبرة كتخضػع  ككبرينؤا ، كا 

 الممكؾ ، فدك يرل أف االعتذار مف حبدن أحسف مف بعض صكر الكفن  لدن ل 
يَّعٍ  ضى ًوظتي كى فنً  لىًؾ العي  دَّةى بىينىنن    كىأىحسىفي ًت المىكى حى  ري ذٍ ًمف بىعًض الكى

 كفي مكضع آخر يرل أف بعض أنكاع الكفن  مذلة كمدننة ل 
ِى       ؼى فنً  مىذىلَّةه    يٍ كى في بىعًض الكى يِّ اً إلً تي كى ِى نسننىةو في الحى  ري دٍ يمىتيدن الغى
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ِْْٖ 

رص عمػى إظدػنر كفي الجز  الخنص بنلوخر نراا يمضي عمى السػمت نوسػه فػي الحػ
الدػػػكة ، كالعػػػزة ، كالتوػػػرد فػػػي الديػػػندة ، كالاػػػجنعة ، كاإلقػػػداـ ، كاقتحػػػنـ األهػػػكاؿ ،              

مػػع العوػػة عػػف السػػبنين كالغنػػنئـ ، كالرقػػة فػػي التعنمػػؿ مػػع نسػػن  العػػدك ، كاالسػػتجنبة 
لدػػف  فػػي رد مػػن حػػنزا جياػػه مػػف أقػػكامدف ، مػػع بعػػض مبلمػػح االنكسػػنر مػػف عػػنر 

ف حػػنكؿ جنهػػدانِى إخوػػن  هػػذا االنكسػػنر ، كراجػػع األبيػػنت مػػف قكلػػه ل فػػبل األسػػر ، كا  
 تنكريني .... إلى آخر الدصيدة . 

كمف هنن أستطيع الدكؿ بأنني أاعر في هذا الدصيدة بديدنة الوخػر كرا  كممػنت 
كمػن يدػكؿ  –الغزؿ ، كديدنة الغزؿ كرا  كممػنت الوخػر ، كهكػذا حػنؿ الاػعر العميػؽ 

يصػؼ لػؾ المبلمػح العميدػة تحػت السػطح ،  –د محمػد أبػك مكسػى أستنذنن د / محم
كالتي يحنكؿ صنحبدن أف يخويدن كرا  أستنر يتدندن مف صنعة الاػعر ، فدػد يضػحؾ 
كهك يخوي اجف األسى كرا  رننت الضحؾ ، كقد يبكي كهك يخوي رنػة الطػرب كرا  

يخويدػن كتػدؿ عكيؿ الدمكع ، كلكف المغػة تدتػنص منػه هػذا األحػكاؿ التػي يحػنكؿ أف 
 ، كهذا ينطبؽ تمنمنن عمى أبي فراس في هذا الدصيدة .    ( ُ)الدنرئ الوطف عميدن 

خمت ألونظ الدصيدة كتراكيبدن مف األمكر التي تخؿ بنلوصنحة كالببلغػة إال مػن ثالثًا : 
 جن  مف تننفر اديد بيف الكممنت في قػػػكله ل 

من حى  تي ًبنلمنًؿ أىبٍ كى في غً نجى ًِ ًإذا لىـ أىًفر ًعرضً     كرىاي  ي كي ؼى فٍ ي فىبل كى  ري رى الكى

طغػػى األسػػمكب الخبػػرم عمػػى معظػػـ تراكيػػب الدصػػيدة ؛ ألنػػه األنسػػب لتدريػػر سابعــًا : 
معنني الغزؿ كالوخر ، كاألقدر عمػى إخوػن  نغمػة الحػزف العميػؽ كرا  تراكيػب الغػزؿ 

خون  نغمة التكحػد ، كالتوػرد ، كالز  هػك ، كرا  تراكيػب كتراكيب الحديث عف األسر ، كا 
الوخر ؛ كلذلؾ يعد كؿ أسػمكب خبػرم فػي هػذا الدصػيدة مػف بػنب المجػنزات المرسػمة 

                                           
دمة كتنب الببلغة الدرآنيػة فػي توسػير الزمخاػرم د / محمػد محمػد أبػك مف مد ّّراجع  صػ  - ُ

 ـ .   ُٖٖٗ -هػ  َُْٖط / ثننية  –نار مكتبة كهبة  –مكسى 
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ِْْٗ 

المركبة ، بعبلقة الممزكمية ، أك مف بنب الكننينت بنالنتدنؿ مف الممزـك إلى البلـز ، 
 كمن يحمك لبعض الببلغييف . 

الطمبػػي إال  اسػػتخدـ أبػػك فػػراس فػػي هػػذا الدصػػيدة جميػػع أسػػنليب اإلناػػن  خاهســًا :
التمني ، فدد استخدـ االستودنـ في المدنمنت التػي تحتػنج إلػى الموػت كاإلثػنرة ، كمػن 

 في المطمع ل أمن لمدكل ندي عميؾ كال أمر ؟ .   
 كفػػػػي تصػػػػكير المحػػػػنكرة التػػػػي دارت بينػػػػه كبػػػػيف محبكبتػػػػه ل تسػػػػنئمني مػػػػف 

كهػػؿ يتجػػنفى أنػت ...؟ ، كفػػي الحػػديث عػف المػػكت كعػػدـ بعػدا عنػػه إذا لػػـ يؤسػر ل 
عنػػي المػػكت سػػنعة ... ؟ ، كاسػػتخدـ األمػػر مػػرة كاحػػدة ، كذلػػؾ فػػي مدػػنـ النصػػح 

كاسػتخدـ  ،عىػبل لىػؾى ًذكػرياي  هيػكى المىػكتي فىػنختىر مػنكاإلراند بنختينر من يعمك به الذكر ل 
الندا  مرتيف ل األكلى في لوتدن كتنبيددن ل معممتي بنلكصؿ كالمػكت دكنػه ، كالثننيػة 

يػنتنبيػه كػؿ سػنمع ل ل في لوػت ك  ونػي مىنيعىػةو  ريبَّ دارو لىػـٍ  كى ، كاسػتخدـ الندػي فػي  تىخى
ِـّ ًإنَّػهي طمب عدـ إنكنرهن له مػرتيف ل  كىال تينًكرينػي ًإنَّنػي ... ، فىػبل تينًكرينػي يػن ًابنىػةى العىػ

         .رو غىيري مينكى 
 يركف إلػى كيبدك أنه لـ يستخدـ التمني في هذا الدصيدة إانرة إلى أف مثمه ال

نمػػن يسػػعى لتحديػػؽ مػػن يريػػد ، كهػػذا مػػف  األمنيػػنت الدمبيػػة ، أك أمنيػػنت العجػػزة ، كا 
األمػػكر الخويػػة التػػي تيودػػـ مػػف كرا  عػػدـ اسػػتخداـ أسػػنليب بعيندػػن تتنػػنفى مػػع طبػػع 

 المتكمـ كاخصيته .
ــًا :  سػػمؾ أبػػك فػػراس طريػػؽ الدطػػع كاالسػػتئننؼ فػػي المعػػنني المدمػػة التػػي أراد سادس
عمى أندن معنني مستدمة عمن قبمدػن ، كقػد كقوػت أثنػن  تحميػؿ الدصػيدة عمػى التنبيه 

 ائ مف هذا . 
كننػػت الكممػنت الماػػتدة مػػف مػندة ل " مػػكت " أكثػػر كممػنت الدصػػيدة تكػػراران ، ســابعًا : 

حيث كررت هذا الكممنت فيدن سبع مرات ، بنإلضػنفة إلػى تكػرار مرادفدػن ل " الػردل " 
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َِْٓ 

مػرة كاحػدة ، كعػدـ ذكػر الحيػنة كالعػيش إال مػرة كاحػدة لكػؿ  ثبلث مرات ، كًذكر الدبر
مندمن ، مع أف الدصيدة قصيدة غزؿ كفخر كليست قصيدة رثن  ، كهذا يتننسب مػع 
إحسنس الانعر ػ الذم قضػى حينتػه فػي حػرب كربػنط ػ بدػرب المػكت كدنػك األجػؿ ، 

بلثيف سنة ، كهك ابف سبع كث –كمن رأينن في التمديد  –كقد تحدؽ ذلؾ ، حيث منت 
ممن يجعمنن ندكؿ بضركرة مراعنة تكرار الكممنت كالتراكيػب كمػدل كاػودن عػف نوسػية 

 قنئمدن كأحنسيسه كاتجنهنته.        
ــًا :  تكػػررت كممػػة ل " الدػػكل " معرفػػة بػػبلـ العدػػد ، أك بنإلضػػنفة لمتخصػػيص ، ثاهٌ

مرة كاحدة ،  –كمن أارت  –خمس مرات ، كلـ تأت منكرة ، في مدنبؿ ذكر " الحب " 
 كهذا يدؿ عمى ادة حين  الانعر كحسف تأدبه . 

ــعًا :  بمػػن كػػنف فػػي عصػػرا             –كهػػك ابػػف العصػػر العبنسػػي  –لػػـ يتػػأثر أبػػك فػػراس تاس
نمػػن جػػن ت محسػػننته  مػػف التبلعػػب بنأللوػػنظ كاإلكثػػنر مػػف المحسػػننت البديعيػػة ، كا 

ت مػػف الػػنظـ مكقعػػنن حسنػػػنن عوكيػػة ، قػػند إليدػػن المعنػػى ، كاسػػتدعنهن السػػينؽ ، فكقعػػ
 حميدان . 
ا : 

ً
تػأثر أبػك فػراس بغيػرا مػف الاػعرا  ، فصػنغ عمػى منػكالدـ  بعػض معننيػه ، عاشش

 كربمن كصؿ األمر ػ كمن رأينن أثنن  التحميؿ ػ إلى حد األخذ كالسرقة . 
 

 ّصلى اهلل ّسلن على سيذًا حموذ
 ّعلى آلَ ّصحبَ أمجعني
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ُِْٓ 

 فِشس املصادس ّاملشاجع
مطبعػة  ػد داك  د / إبػراهيـ عمػي حسػف رخراج الكبلـ عمى خبلؼ مدتضى الظػنهإ -ُ

 ـ . ُٔٗٗ ػ ػه ُُْٕط / أكلى  ػالتركي بطنطن 
 لمزمخارم .أسنس الببلغة  ػِ
  –الدػػػػنهرة  –مطبعػػػة األمننػػػة  ػاألسػػػنليب اإلناػػػنئية د / صػػػبَّنح عبيػػػد دراز  ػػػػّ

 ـ . ُٖٔٗ – َُْٔط / أكلى 

ط ل دار المػػدني بجػػدة ػ ط / أكلػػى  ػديػػؽ الاػػيخ / اػػنكر تح ػرار الببلغػػة ػأسػػ ػػػْ
 ـ .ُُٗٗ ػ  ػهُُِْ

 ػاإلانرة إلي اإليجنز في بعض أنكاع المجنز لمايخ / عػز الػديف بػف عبػد السػبلـ  ػٓ
 . ُٓٗٗبيركت ط / أكلى  ػتحديؽ/ محمد بف الحسف بف إسمنعيؿ ط ل دار الكتب 

لجنػػة التػػأليؼ  ػيد محمػػد يكسػػؼ األاػػبنا كالنظػػنئر لمخنلػػديف ػ تحديػػؽ / السػػ ػػػٔ
 ـ .  ُٖٓٗالدنهرة  ػكالترجمة كالنار 

ط /  ػالدنهرة  ػمكتبة كهبة ل نار  ػاإلعجنز الببلغي د / محمد محمد أبك مكسى  ػٕ
 .ـ ُْٖٗ ػ  ػه َُْٓأكلى 

 ـ.ََِِط ل دار العمـ لممبلييف ػ بيركت ط / خنمسة  ػاألعبلـ لمزر كمي  ػ ٖ 
 ـ  ُٖٗٗط ل دار الوكر  ػاف النصر لمصودم أعينف العصر كأعك  ػٗ

 تحديؽ / سمير جنبر " ط ل دار الوكر ػ ط / ثننية .  ػاألغنني  ػ َُ
اػػرح د / يكسػػؼ الطكيػػؿ ػ ط ل دار الكتػػب  ػألبػػي فػػرج األصػػودنني األغػػنني  ػػػ ُُ

 .ـ  ُِٗٗبيركت ط / ثنلثة  ػالعممية 
 –يػي الػديف عبػد الحميػد تحديػؽ د / محمػد مح ػأكضػح المسػنلؾ البػف هاػنـ  ػػ ُِ

 نار ل دار الطبلئع بنلدنهرة .
 ط ل دار  ػ/ محمػػػػػد عبػػػػػد المػػػػػنعـ خوػػػػػنجي دتحديػػػػػؽ   ػاإليضػػػػػنح  ػػػػػػ ُّ 
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 .ُّٗٗ ػ ػه ُُْْط / ثنلثة  ػالجيؿ ػ بيركت 
تحديػؽ / محمػد أبػك الوضػؿ إبػراهيـ ػ ط ل  ػػ البرهنف في عمـك الدػرآف لمزركاػي ُْ 

 ية .ط / ثنن ػدار المعنرؼ ػ بيركت 
ناػػر  –الببلغػػة الدرآنيػػة فػػي توسػػير الزمخاػػرم د / محمػػد محمػػد أبػػك مكسػػى  ػػػ ُٓ

 ـ .   ُٖٖٗ -هػ  َُْٖط / ثننية  –مكتبة كهبة 
 ط ل دار العمػػػػػـ . ط / سػػػػػنبعة  ػتػػػػػنريخ األدب العربػػػػػي د / عمػػػػػر فػػػػػركخ  ػػػػػػُٔ

 ـ .ََِٔ
دار الكتػنب  تحديؽ د / عمر عبػد السػبلـ تػدمرم ػ ط ل  ػتنريخ اإلسبلـ لمذهبي   ػُٕ

 ـ .  ُٕٖٗهػ ػ  َُْٕالعربي ػ ط / أكلى 
  ػتحديػؽ / محػب الػديف العمػرم ػ ط ل دار الوكػر  ػتػنريخ دماػؽ البػف عسػنكر   ػػُٖ

 ـ .  ُٓٗٗ ػهػ  ُُْٓ ػبيركت 
ط / رابعػة  ػناػر ل مكتبػة كهبػة  ػالتصكير البينني د / محمد محمد أبػك مكسػى  ػُٗ

 ـ .ُٕٗٗ ػ ػهُُْٖ
تحديػػؽ /عبػػد الوتػػنح الحمػػك ػ ط ل دار المعػػنرؼ  لمحنضػػرة لمثعػػنلبيالتمثيػػؿ كا ػػػَِ

 ـ . ُُٔٗ
 ػتحديؽ د/ محمد نبيؿ طريوي  ، د / إميؿ بديع يعدكب  ػخزانة األدب لمبغدادم  ػُِ

 ـ  . ُٖٗٗبيركت  ػط ل دار الكتب العممية 
د تحديػؽ الاػيخ / محمػكد محمػ ػدالئؿ اإلعجنز لمايخ / عبد الدنهر الجرجػنني  ػِِ

 ـ . ُِٗٗ ػ ػه ُُّْط / ثنلثة  ػطبعة ل المدني بجدة  ػانكر 
 ط ل دار المعػػنرؼ ػ  ػتحديػػؽ / حسػػػف كنمػػؿ الصػػػيرفي  ػديػػكاف البحتػػػرم  ػػػِّ

 ط / ثننية .
 .ـ  ُِٖٗهػ  َُِْ ػنار ل دار بيركت لمطبنعة كالنار  ػجميؿ بثينة  ديكاف ػِْ
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  ػهػػػػػ  َُُْ ػبيػػػػركت  ػط ل دار صػػػػندر  ػديػػػػكاف حػػػػنتـ الطػػػػنئي   ػػػػِٓ
 ـ . ُُٖٗ

ط ل الديئػة المصػرية العنمػة  ػديكاف حنفظ إبراهيـ  ضبط / أحمد أميف كآخػريف  ػِٔ
 ـ . ُٕٖٗلمكتنب ػ ط / ثنلثة 

تحديػػؽ / عنتكػػة الخزرجػػي ػ ط ل دار الكتػػب  ػديػػكاف العبػػنس بػػف األحنػػؼ   ػػػِٕ
 ـ . ُْٓٗ ػهػ  ُّّٕالمصرية  

 ـ . ُٕٓٗ ػهػ  ُّٕٔبيركت  ػار صندر ط ل د ػديكاف أبي العبل  المعرم  ػِٖ
ديكاف عمدمة بف عبدة  بارح األعمـ الانتمرم تحديؽ / لطوي الصدنؿ ، كدرية  ػِٗ

 ـ .   ُٗٔٗ ػ ػه ُّٖٗط / أكلى  ػحمب  ػالخطيب ط ل دار الكتنب العربي 
 بيركت . –ديكاف عنترة ػ نار ل المكتبة العممية  ػَّ
 –ط ل دار صػندر  ػعبػد اهلل الحسػيف بػف خنلكيػه ديكاف أبػي فػراس بركايػة أبػي  ػُّ

 .بيركت 
ط ل دار المعنرؼ   ػػ تحديؽ د / محمد أبك الوضؿ إبراهيـ ػديكاف امرل  الديس  ػِّ

 ط / رابعة . ػ
ِى  ػّّ ـ تحديؽ د / النبكم عبد الكاحػد اػعبلف اى ديكاف ؾى  ػناػر مكتبػة الخػننجي  ػنجى

 ـ . ُٕٗٗ ػهػ  ُُْٕالدنهرة ط / أكلى 

 –بيػركت  –تعميؽ د/ محمد يكسؼ نجػـ . ط ل صػندر   ػديكاف كعب بف زهير   ػّْ
 ـ .   ُٓٗٗ -ُُْٓط / أكلى 

 ط ل دار صندر ػ بيركت . ػديكاف لبيد بف ربيعة  ػ ّٓ
 ط ل دار الكتب العممية . ػالسحر الحبلؿ في الحكـ كاألمثنؿ  - ّٔ
ط ل دار  ػالسػبع العميمػي  تحديػؽ / فػكاز أحمػد زمرلػي ، كخنلػد  ػسنف الدارمي  ػّٕ

 ـ . ُٕٖٗ ػ ػه َُْٕالكتنب العربي ػ بيركت ػ ط / أكلى 
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 ط ل دار الدمـ ػ بيركت . ػسير أعبلـ النببل  لمذهبي  ػّٖ
 تحديؽ /محمكد ػاذرات الذهب في أخبنر مف ذهب البف العمند  ػّٗ

  ُٖٗٗهػ ػ  َُُْدماؽ ػ ط / أكلى  ػاألرننؤكط ػ ط ل دار بف كثير 
 ارح ديكاف أبي فراس الحمداني ػ نار ل دار مكتبة الحينة ػ بيركت . ػَْ
 بيركت . ػط ل دار اإلراند اإلسبلمي  ػاركح التمخيص  ػُْ
لػػ / يكسػؼ البػديعي ػ تحديػؽ ا / مصػطوى  عػف حيثيػة المتنبػيالصبح المنبي  ػ ِْ

 ـ . ُّٔٗالسدن ، كمحمد اتن ػ ط ل دار المعنرؼ بمصر 
ناػرل  ػتحديػؽ / السػيد إبػراهيـ محمػد  ػبف عصػوكر اإلاػبيمي  ضرائر الاعر ال ػّْ

  بيركت . ػدار األندلس 

ناػر ل مكتبػة    ػتحديػؽ د / النبػكم عبػد الكاحػد اػعبلف  ػالعمػدة البػف راػيؽ  ػػْْ
 ـ . َََِ ػهػ  َُِْط / أكلى  ػالخننجي بنلدنهرة 

ناػػر  ػلبػػنركل تحديػػؽ / عمػػند زكػػي ا ػالوػػركؽ المغكيػػة ألبػػي هػػبلؿ العسػػكرم  ػػػْٓ
 الدنهرة . ػالمكتبة التكفيدية 

 ػناػر ل مكتبػة األنػدلس  ػالوف كمذاهبه فػي الاػعر العربػي  د / اػكقي ضػيؼ  ػْٔ
 ـ .  ُٔٓٗط / ثنلثة  ػلبننف 
ط /  –ناػر ل مكتبػة كهبػة  ػقرا ة في األدب الدديـ د/ محمد محمد أبك مكسػى  ػْٕ

 ـ  . ُٖٗٗ – ُُْٗثننية 
 تحديػػؽ / عبػػد اهلل بػػف حمػػػد المنصػػكر ػ  ػأبػػػي الػػدنين  قػػرل الضػػيؼ البػػف ػػػْٖ

 .  ُٕٗٗنار ل أضكا  السمؼ ػ الرينض ػ ط / أكلى 
ناػػر ل مكتبػػة  ػالدصػػيدة العبنسػية " قضػػنين كاتجنهػنت " د / عبػػد اهلل التطػػنكم  ػػْٗ

 الدنهرة . ػغريب 
  ػهػػػػ  ُّٓٓط / أكلػػػى  ػالكنمػػػؿ لممبػػػرد ػ تحديػػػؽ د / زكػػػي مبػػػنرؾ  ػػػػَٓ
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 .ـ  ُّٔٗ

 ػناػر ل مكتبػة مصػر  ػػ مارح كضػبط / يكسػؼ الحمػن د ػ مممزمخار لكانؼ ال ػُٓ
 الدنهرة .

ط ل دار  –تحديػؽ / محمػد عبػد الكػريـ النمػرم  ػالكاككؿ لبدن  الديف العنممي  ػِٓ
 ـ . ُٖٗٗ -هػ ُُْٖط / أكلى  –بيركت  –الكتب العممية 

 البف منظكر . لسنف العرب  ػّٓ

تحديؽ د / محمد محيي الديف عبد الحميد ل المكتبة  ػاألثير  المثؿ السنئر البف ػْٓ
 .  ُٓٗٗ ػبيركت  ػالعصرية 

ناػرل   ػأبػك مكسػى  مدخؿ إلػى كتػنبي عبػد الدػنهر الجرجػنني د / محمػد محمػد ػٓٓ
 .ـ   ُٖٗٗ ػ ػه ُُْٖط / أكلى  ػالدنهرة  ػمكتبة كهبة  

 ـ . ُٖٓٗ/ ثننية  ط ل دار الكتب العممية ػ ط ػالمدهش البف الجكزم  ػٔٓ
 . بيركت .ط ل دار صندر  ػمصنرع العانؽ لمسرَّاج الدنرئ   ػٕٓ
 ُِْٕط ل دار الحديث ػ الدػنهرة ػ  ػمعجـ تراجـ الاعرا  الكبير د / يحيى مراد  ػٖٓ
 ـ .  ََِٔهػ ػ 

 بيركت  ػط ل دار التراث العربي   ػمعجـ المؤلويف لػ / عمر رضن كحنلة  ػٗٓ
  ػتحديػػؽ / محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد  ػنـ البػػف هاػػ مغنػػي المبيػػب ػػػَٔ

 .ـ  ُُٗٗػ  ػه ُُُْ ػبيركت  ػنار ل المكتبة العصرية 
ط ل دار  ػعبػد السػبلـ هػنركف  ػتحديػؽ أ / أحمػد محمػد اػنكر  ػالموضػمينت  ػػُٔ

 ط / ثنمنة . ػمصر  ػالمعنرؼ 

  ػراهيـ الخػػكلي مدتضػػى الحػػنؿ بػػيف الببلغػػة الدديمػػة كالندػػد الحػػديث د / إبػػ ػػػِٔ
 ـ .ََِٕ ػ ػهُِْٖط / أكلى  ػط ل دار البصنئر

ط ل دار صػندر ػ بيػركت ػ ط /  ػالمنتظـ في تنريخ الممكؾ كاألمػـ البػف الجػكزم  ػّٔ
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 هػ  . ُّٖٓأكلى 
 تحديؽ د / محمػد نبيػؿ الطريوػي  ػمنتدى الطمب مف أاعنر العرب البف المبنرؾ  ػْٔ

 ـ . ُٕٗٗط ل دار صندر  ػ

 ُُّْط / أكلى  ػبيكت  ػمكازنة بيف الاعرا  د / زكي مبنرؾ ط ل دار الجيؿ ال ػٓٔ
 ـ .   ُّٗٗ ػ ػه

 ػناػر ل دار كمكتبػة الدػبلؿ  ػالمكسكعة األدبية الميسرة ا / خميؿ اػرؼ الػديف  ػٔٔ
 ـ . ُِٖٗ ػ ػه َُِْبيركت 

رؼ النجػػـك الزاهػػرة فػػي ممػػكؾ مصػػر كالدػػنهرة البػػف تغػػرم بػػردم ط ل دار المعػػن ػػػ ٕٔ
 ـ . ُّٔٗ

تحديػؽ د / مويػد قميحػة كآخػريف ػ ط ل  ػندنية األرب في فنكف العرب لمنكيرم  ػ ٖٔ
 ـ . ََِْ ػهػ  ُِْْدار الكتب العممية ػ ط / أكلى 

ناػػر ل المكتبػػة  ػلمسػػيكطي ػ تحديػػؽ د / عبػػد الحميػػد هنػػداكم  عهمػػع الدكامػػ ػػػٗٔ
 التكفيدية بنلدنهرة .

 ُّٗٗط / أكلػى  –بيػركت  –ل دار الكتػب العمميػة ط  ػيتيمة الدهر لمثعػنلبي   ػَٕ
 ـ  .    ُٕٗٗ -هػ 

 


