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عد مف جيد القصائد يدور هذا البحث  حوؿ قصيدة  جاهمية  ت: ممخص البحث
صػدق ا ، وتمػمي بػػ ، وهذا النوع مف القصائد يعد مػف ففلػم ا وفء النفسفي رثا

، وروحػػت ت ػػرو ، وهػػي ألف صػػاحب ا قال ػػا وهػػو يخػػر  ال مػػر؛ )قصػػيدة الػػرو  
  .  مخاعر )عبد يغوث بف وقاص الحارثيل

االمػتعانة بػبعض  وهي مكونػة مػف عخػريف بيتػا  تناولت ػا بالتحميػؿ الببل ػي مػ 
 ا إلي معاقد بحيث تتلح معال ما، وتمت رو فمرارها، ت، وقممالمناهج األ رى
 .وصدؽ قائم ا

موقعػػة   -عبػػد يغػػوث بػػف وقػػاص الحػػارثي  -: رثػػاء الػػنفسمفت حياا الكمماا ت ال
معاقد القصيدة.  -الُكبل  الثاني
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Abstract: This research revolves around a jahiliyya poem 

that is considered one of the best poems in self-lamentation, 
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said it while he was drinking wine, and his soul came out, 
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 املقدمت
دنا محمػػػد مػػػي عمػػػي مػػػف ال نبػػػي بعػػػد  والصػػػبلة والمػػػبلـالحمػػػد  ر  العػػػالميف      

 ،بعد  عميت وممـ فماصمي هللا
لوان ػػا، ومػػجؿ تػػاري  ـ ، ومػػاثر حيػػات ـ بكػػؿ فخػػكال ا وف ،خػػعر ديػػواف العػػر  لاف     
غػوث عبػد يَ )مجموف فيت مفػا رهـ  وفمجػادهـ ، وبطػوالت ـ ، ومػف فهػـ هػشالء الخػعراء يُ 

ا مػػت عنػػدما وقػػ  فمػػيرً قػػاؿ قصػػيدتت فػػي رثػػاء نف، خػػاعر جػػاهمي   بػػف وقػػاص الحػػارثي
تتمػػػـ فهػػػـ األ ػػػراض الخػػػعرية والوجدانيػػػة التػػػي تمػػػيـ ، ورثػػػاء الػػػنفس مػػػف  عنػػػد قبيمػػػة
هػػذا  والعاطفػػة المفعمػػة باألحامػػيس الجياخػػة واالنفعػػاالف المعبػػرة فػػي مثػػؿ ، بالصػػدؽ

الموقػػؼ ، وهػػو إحمػػاس الخػػاعر بػػدنو المػػوف منػػت ، واقتػػرا  فجمػػت ، وهػػي لحظػػة مػػف 
، هػػذا الموقػػؼ العصػػػي  لحظػػاف االنفعػػاؿ التػػػي تتطمػػ  صػػدؽ المػػػرء مػػ  نفمػػت فػػػي 

 وم افتػػت مػػف، تػػـو الػػذي يواج ػػت الخػػاعر الػذي يخػػ  بػػالتوتر والقمػػؽ مػػف المصػػير المح
ا  كالخػعور ا واعًيػ، فالخػعور بػالموف ال يمكػف فف يكػوف خػعورً وف الػذي يطػار خبح الم

 ا في ظروؼ  اصة . اية في ال فاء  يظ ر فحيانً  ياة ، بؿ هو خعوربالح
،  مكنونػػػػاف نفمػػػػتعػػػػف  فكخػػػػفف روائػػػػ  رثػػػػاء الػػػػنفس حيػػػػث والقصػػػػيدة رائعػػػػة مػػػػ     

الزمانيػػة  يػػؽ فػػي فلػػاءاف وامػػعة تت طػػي الحػػدودعواطفػػت الدا ميػػة ، والتحمالممػػف و 
ات ػاـ والمكانية ، ومػف ثػـ جػاءف متمامػكة البنػاء متبلحمػة األجػزاء ، ومػف ثػـ فقلػية 

والحيػاة الػدنيا   بيػةفػؽ ، وفنػت ال يتجػاوز إطػار البيئػة العر الخعر الجاهمي بمحدوديػة األ
ورمػػػي الػػػت ـ بالباطػػػؿ ، وفػػػي هػػػذ  القصػػػيدة مػػػ ركز عمػػػي تػػػرابط ، هػػػو محػػػض افتػػػراء 

 منظـو يدؿ عمي براعة وتفنف قائمت . القصيدة ، وانتظاـ معاقدها في ممؾفجزاء 
 ػػري التػػي ، وبعػػض المنػػاهج األ  الدرامػػة التحميػػؿ الببل ػػي وقػػد اتبعػػف فػػي هػػذ     

 .وما ي دـ ذلؾ الغرض  ، وعبلقتت بما حولت، تكخؼ عف نفمية الخاعر 
عبااي يثاانث باان نحاا ص الحاا ر   يرا اا  ل  رِ ي ئياا  اَسْ اا)وجػػاء البحػػث بعنػػواف :       

 .    بالغي  تحميمي 
حممت ػػػػا تحمػػػػيبًل وقمػػػػمف القصػػػيدة الػػػػي  ممػػػػة معاقػػػػد و فاخػػػتمؿ عمػػػػي مقدمػػػػة وتم يػػػػد 

 ياف. ، و اتمة وف رس لممصادر والمراج  وف رس لممحتو اببل يً 
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 التمهيد
 التعريف ب لش عر: 

مػػف خػػعراء  بػػف َوقػػاص اْلَحػػاِرِثّي القحطػػاني َخػػاِعرٌ  عبػػد َيُغػػوث ُهػػَو اْبػػف اْلَحػػاِرث
اْلَجاِهِميَّة َفاِرًما ميد قومت مف بني اْلَحاِرث بف َكْع  َوُهَو الَِّذي َكػاَف قائػدهـ َيػْوـ 

َوُهَو مف فهؿ َبيػف خػعر معػرؽ ِفػي اْلكبل  الثَّاِني ف مْرتت تيـ وقتمتت َكَما ذكرَنا. 
ْمػػبَلـ ِمػػْنُ ـ المَّْجػػبَلو اْلَحػػاِرِثّي َوُهػػَو طفيػػؿ بػػف زيػػد بػػف عبػػد َيُغػػوث  اْلَجاِهِميَّػػة َواإْلِ
َوَفُ وُ  مْم ر َفارس َخاِعر َوُهَو الَِّذي طعف َعامر بف الطَُّفْيؿ ِفي عينت َيْوـ فيؼ 

ْمبَلـ َجْعَفر بف عمبة بف ربيَعة بف اْلَحاِرث اْبف عبد  الّريح. َوِمْنُ ـ ِممَّف فْدرؾ اإْلِ
َـّ قتػػؿ صػػبًرا فتػػوفي  َيُغػػوث َوَكػػاَف َخػػاِعًرا صػػعموكًا َف ػػذ ِفػػي دـ فحػػبس ِباْلَمِديَنػػِة ثػػ

 . ٔ)ؽ ال جرة ٓٗنحو 
 مك نتو:
: لَػػػْيَس ِفػػػي اأَلْرض فعجػػػ  مػػػف طرفَػػػة بػػػف الَعْبػػػد َوعبػػػد ت الجػػػاحظ نػػػقَػػػاَؿ ع    

ة فخػػعارهما ِفػػي َوقػػف إحاطػػة اْلَمػػْوف ب مػػا َفمػػـ تكػػف دوف َيُغػػوث فَػػِقف قمػػنا جػػود
 . ٕ)َماِئر فخعارهما ِفي َحاؿ اأْلَْمف

 هَأْ رِ حص  
عظػػػػيـ   حبلف ػػػػا فػػػػي جػػػػيشمػػػػف فهػػػػؿ الػػػػيمف  جموع ػػػػا وف  َمػػػػْذِحج)جمعػػػػف     

، فان زمػػف  وقعػػة يػػـو الكػػبل  الثػػاني ومػػاروا يريػػدوف بنػػي تمػػيـ  فوقعػػف بيػػن ـ
،  ي تمػػػيـ النعمػػػاف بػػػف مالػػػؾ بػػػف الحػػػارث بػػػف جمػػػاس وقتػػػؿ مػػػف بنػػػ، )َمػػػْذِحج  

                                                           

 دار: الناخػػػر - هػػػػٜٖٙٔ: ف) الدمخػػػقي الزركمػػػي الػػػديف  يػػػر: ف ٚٛٔ/ ٗاألعػػػبلـ   (1)
 فمػػػالي خػػػر  فػػػي الآللػػػي ـ ، وينظػػػر: مػػػمط ٕٕٓٓ  - عخػػػر اممػػػةال : لممبليػػػيف، ط العمػػػـ
  هػػٚٛٗ: ف) األندلمػي البكػري محمػد بػف العزيػز عبػد بػف هللا عبػد عبيػد فبػو: ف/ ف القالي
 .لبناف – بيروف العممية، الكت  دار: الناخر ٖٙ/ٕ الميمني العزيز عبد/تح
: بيػػػػروف عػػػػاـ ال ػػػػبلؿ، ومكتبػػػػة دار : هػػػػػٕ٘٘: ف) الجػػػػاحظٗٛٔ/ٕوالتبيػػػػيف  البيػػػػاف  (2)

 الثانيػػػػة،: ط بيػػػػروف – العمميػػػػة الكتػػػػ  دار: ، الناخػػػػرٖٜ/ ٚهػػػػػ، وينظػػػػر :الحيػػػػواف ٖٕٗٔ
  هػ.ٕٗٗٔ
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   وفراد فف يفػدي نفمػت ف بػف عبد يغوث بف وقاص الحارثي)مر قائد مذحج  وفُ 
.  وقبؿ ولـ يكف عبد يغوث قاتمت   النعماف بف جماسػ )ف تقتمت ببنو تميـ إال ف

لػـ يجػد  افممَّػإال ِفػي َوقػف اكمػت وخػربت ،  ،لػئبل ي جػوهـ ؛ ف يقتمو  خدوا لمػانت ف
،  صػػحابت  وينػػو  عمػػي نفمػػت؛ ليػػذـ فطمقػػوا لمػػانتف يُ مػػف القتػػؿ بػػدا طمػػ  إلػػي ـ ف

 ،ا يمػػمي األكحػػؿوفف يقتمػػو  قتمػػة كريمػػة ف جػػابو  ومػػقو  ال مػػر وقطعػػوا لػػت عرقًػػ
 .كو  ينزؼ حتي مافوتر 

 ر ْ نحنعو ف  اسَ 
فػػت مصػػاد بػػف ربيعػػة بػػف الحػػارث وكتّ األوؿ مػػر  وكػػاف  ، يغػػوثعبػػد  رَ ِمػػفُ       

،  وفردفت  مفػت، وكػاف مصػاد قػد فصػابتت طعنػة فػ، م بلػت، وكػاف عرقػت ي مػ،
فنزفت الدـ، فماؿ عف فرمت مقموبا. فمما رفى ذلؾ عبد يغوث قط  كتافت وفج ػز 
عميت وانطمؽ عمػ، فرمػت، وذلػؾ فّوؿ الن ػار، ثػـ ظفػر بػت بعػد فػ،   ػر ، ونػادى 

عمػػػ، لػػػمرة بػػػف لبيػػػد منػػػاد: قتػػػؿ اليزيػػػدوف، وخػػػّد قبيصػػػة بػػػف لػػػرار الّلػػػّبّ، 
الحمامػػػػّ، الكػػػػاهف فطعنػػػػت ف ػػػػّر صػػػػريعا، فقػػػػاؿ لػػػػت قبيصػػػػة: فال فنبػػػػ ؾ تابعػػػػؾ 

، ثـ فُ  قػاؿ فبػو ، عصمة بف فبير التيمػ،ّ  عمي يدمر عبد يغوث، بمصرعؾ اليـو
ا، وكػاف قبػؿ ذلػؾ رفى عبيدة: انت ػ، عصػمة بػف فبيػر إلػ، مصػاد فوجػد  صػريعً 

، فج ػػز عميػػت فػػاقتّص فثػػر  فمحقػػت ا فػػ، يديػػت، فعمػػـ فنػػت الػػذى عبػػد يغػػوث فمػػيرً 
، فػػذه  بػػت إلػػي فمػػت َفتػػ، مػػف بنػػي عبػػد خػػمس فهػػوو عصػػمة بػػف فبيػػر التيمػػي 

َفَقاَلف فمت: مف َهَذا َفَقاَؿ عبد َيُغوث: َفنا ميد اْلَقْوـ َفَلحكف َوَقاَلف: قبحػؾ هللا 
ف عجب ػػػا جمالػػػت وكمػػػاؿ  مقػػػت، وكػػػاف مػػػف مػػػيد قػػػوـ ِحػػػيف فمػػػرؾ َهػػػَذا األهػػػوو. 

لَػ، َهػَذا َفَخػاَر بي فمر   بلما نحيفا، عصمة الذ قولػت:  ووتلػحؾ منػي خػي ة َواِ 
َفَقاَؿ: فيت ا اْلحرَّة َهؿ َلؾ ِإَل،  ير َقاَلف: َوَما َذاؾ َقاَؿ: فَْعِطِني اْبنؾ عبخميةو، 

بِػػؿ وينطمػػؽ بِػػي ِإلَػػ، اأْلَْهػػتـَ فَػػِقنِّي َفَ ػػاؼ َفف تنتزعنػػي مػػعٌد والربػػا   ماَئػػة مػػف اإْلِ
ِبؿ َوفْرمؿ ِإَل، بني اْلَحاِرث فوج وا بَ ا ِإَلْيِت فقبل ا ِمْنُت فلم ف َلَ ا ماَئة مف اإْلِ

 العبخمي َواْنَطمؽ ِبِت ِإَل، اأْلَْهتـَ َفَقاَؿ عبد َيُغوث: ... 
 



  لع
ر

ْس
َ
  بد يغوث بن وقاص احلارثي دراسة بالغية حتليليةيائية األ

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٛٓٙ﴾  
  

  اااااااِإذا َم  النَّ س عينا الم  عي نرىط ً            يًا اااريَّ  نالاَ ار اْلبااأأىتم َي  خي
  اايناىايااَنََل ت قفن  التياااام ألااااق ال            ع نيً  ِف  حب لكم  تيارك َأِ يرًا

ا : َيػػػا بنػػػي مػػػعد قتػػػؿ ف الرَبػػػ  ِإلَػػػ، اأْلَْهػػػتـَ فيػػػت فقالػػػفمخػػػف مػػػعد والربػػػا      
النُّْعَماف بف جماس َولـ يقتػؿ لكػـ فَػارس َفدفعػُت ِإلَػْيِ ـ َفَ  ػذ  عصػَمة  فارمنا وهو
وث: َيػا بنػي تػيـ اقتمػوني قتمػة عبد َيغُ  نَطمؽ ِبِت ِإل، منزلت فقاؿالتَّْيِمّي فا بف فبير

: امػػقوني اْل مػػر ودعػػوني فنػػو  عمػػ، تمػػة قػػاؿَؾ القِ ا تمػػمػػكريمػػة فقػػاؿ عصػػَمة: و 
َـّ قط  عرقت األكحؿ َوَتركت ينزؼ َومل،  َنفِمي َفَجاَءُ  عصَمة ِبالخراِ  َفَمَقاُ  ث

َـّ ِجْئػػف لتصػػطممنا َوجعػػؿ َمَعػػت رجمَػػْيِف َفقَػػااَل لعبػػد َيُغػػ وث: جمعػػف فهػػؿ اْلػػيمف ثػػ
 . ٔ)  القصيدةَرَفْيف صن  هللا بؾ فقاؿ هذ َكيؼَ 

 "الب ال  ن الكُ "ينم منحع  
بل : امػـ مولػ  مػاء لتمػيـ بػيف الكوفػة والبصػرة ، وهػو يػوـ الصػفقة فيلػًا الُكػ

كػاف يػـو الكػبل  ، و   ٕ) لتميـ وفحبلف ـ عمػ، ففنػاء مػذحج وفحبلف ػـ مػف الػيمف.
ّتصػػبل بيػػوـ الّصػػفقة. وكػػاف مػػف حػػديث الصػػفقة فّف كمػػرى كػػاف قػػد فوقػػ  ببنػػ، م

تميـ، ف  ذ األمواؿ ومب، الذرارّى بمدينة هجر ، وذلؾ فن ـ ف اروا عم، لطيمة 
   ٖ)لت في ا ممؾ وعنبر وجوهر كثير، فمّميف تمؾ الوقعة يوـ الّصفقة. 

فياـ العر ، ويقصد وصفت صاح  األ اني ب نت فحد فعظـ ثبلثة فياـ مف      
نػػػي تمػػيـ وبنػػػي عػػػامر مػػػف بػػاليوميف ار ػػػريف: يػػػـو ذي قػػػار، ويػػـو جبمػػػة بػػػيف ب

ويػػػػـو الكػػػػبل  الثػػػػاني هػػػػو مػػػػف األيػػػػاـ التػػػػي وقعػػػػف بػػػػيف القحطانيػػػػة العدنانيػػػػة 
فف بنػػي تمػػيـ  ػػافوا، بعػػد فف فوقػػ  ب ػػـ الممػػؾ الفارمػػي، ، و بلصػػتت: العدنانيػػةو 

غؿ لػػعف ـ فتفػػاجئ ـ بغػػزو، فػػاجتم  ولػػعفوا فف تطمػػ  العػػر  بػػ موال ـ، وتمػػت
مبعة مف ذوي الرفي في ـ، وفبرزهـ وفمن ـ: فكثـ بف صيفي األمدي الذي نيَّؼ 

                                                           

 .ٕٔٗ- ٓٔٗ/ ٘ٔ األر : ون اية ، ٗٛ-ٖٛ/ٙالفريد:  ينظر: العقد (1)

  ٖٙ/ٕالقالي  فمالي خر  في الآللي ممط (2)
 دار: ٚٓٗ-٘ٔ  هػػٖٖٚ: ف) يريالنػو  الػديف خػ ا : األد  ف فنػوف فػي األر  ن اية (3)

 هػ .ٖٕٗٔ األول،،: ط -القاهرة القومية، والوثائؽ الكت 



  لع
ر

ْس
َ
  بد يغوث بن وقاص احلارثي دراسة بالغية حتليليةيائية األ

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٛٓٚ﴾  
  

عمػػ، التمػػعيف، وقػػيس بػػف عاصػػـ المنقػػري، والزبرقػػاف بػػف بػػدر المػػعدي، واتفقػػوا 
عمػػػػ،  طػػػػة حكيمػػػػة، هػػػػي فف يجتمعػػػػوا عمػػػػ، مػػػػاء، وال يعمػػػػـ النػػػػاس فيػػػػف هػػػػـ 

صػػمح فحػػوال ـ، فػػارتحموا ونزلػػوا عمػػ، مػػاء بػػيف مجتمعػوف، حتػػ، يقػػوى ظ ػػرهـ وت
الكوفػػة والبصػػرة يػػػدع، والكػػبل و وتفرقػػػف بطػػون ـ: الربػػا  ومػػػعد وحنظمػػة فػػػي 

 م تمؼ فطراؼ الوادي.
والواق  فف إحدى قبائؿ العر  الجنوبية مف نجراف وبنو الحارث بف كع و       

بم ػـ ونمػائ ـ، فػ راد وا ا تنػاـ الفرصػة قد بمغ ـ ما حػؿ بتمػيـ، فطمعػوا ب ػيم ـ وا 
لممػػطو عمػػي ـ، فجمعػػوا جمػػوع ـ ومػػاروا ومع ػػـ مػػذحج وقلػػاعة، فػػي عمػػكر 
عظيـ إذ بمغوا ثمانية  الؼ وال يعمـ فػي الجاهميػة جػيش فكثػر منػت، ومػف جػيش 

يريػػدوف بنػػي تمػػيـ.  -كمػػا يقػػوؿ ابػػف األثيػػر-كمػػرى بػػذي قػػار، ومػػف يػػـو جبمػػةو 
ورتبوا فنفمػ ـ بخػكؿ جعػؿ  صيفي،ولما مم  ب ـ هشالء امتثموا لمخورة فكثـ بف 

ومػف مع ػا مػف قلػاعة هزيمػة بَمػْذِحج ل ـ الغمبػة حػيف وقعػف المعركػة، فػ نزلوا 
خػػنيعة، وكمػػروهـ خػػر كمػػرة، وقتمػػوا كبػػار زعمػػائ ـ، وفمػػروا رئػػيس مػػذحج عبػػد 
يغوث بف وقاص الحارثي، وقتمػو  لقػاء مقتػؿ النعمػاف بػف مالػؾ بػف جمػاس مػف 

ا اليػـو قػيس بػف عاصػـ المنقػري الػذي صػاف إليػت زعماء تميـ. وقد برز فػي هػذ
 .(ٔ)الريامة في تميـ

 

                                                           

ف: فبػػػو عمػػػ، الحمػػػف بػػػف رخػػػيؽ  ٕٚٓ- ٕٙٓ/ ٕالعمػػػدة فػػػي محامػػػف الخػػػعر و دابػػػت   ٔ)
دار الجيػػػػؿ ط:  -هػػػػػ  تػػػػح: محمػػػػد محيػػػػي الػػػػديف عبػػػػد الحميػػػػد ٖٙٗالقيروانػػػػي األزدي )ف: 

ف: فبػػو الحمػػف عمػػي ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔؿ فػػي التػػاري  : الكامػػ ـٜٔٛٔ -هػػػ  ٔٓٗٔال اممػػة، 
بف فبي الكػـر محمػد بػف محمػد بػف عبػد الكػريـ بػف عبػد الواحػد الخػيباني الجػزري، عػز الػديف 

 –دار الكتػػػا  العربػػػي، بيػػػروف  -هػػػػ  تػػػح: عمػػػر عبػػػد المػػػبلـ تػػػدمريٖٓٙابػػػف األثيػػػر )ف: 
ف: توفيػؽ  ٕٕ٘ػ:ـ ، وينظػر: تػاري  العػر  القػديـ  صػٜٜٚٔهػ / ٚٔٗٔلبناف ط: األول،، 

 ـ.ٕٔٓٓهػ/ ٕٕٗٔبرو الناخر: دار الفكر ط:  الثانية 



  لع
ر

ْس
َ
  بد يغوث بن وقاص احلارثي دراسة بالغية حتليليةيائية األ

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٛٓٛ﴾  
  

كػاف بػيف األ ػويف: خػراحيؿ ومػممة ابنػي الحػارث بػف ف:  يػوـ الكػبل  األّوؿفمَّا 
عمػػػرو الكنػػػدّي؛ وخػػػراحيؿ هػػػو األكبػػػر وكػػػاف معػػػت بكػػػر وائػػػؿ و يػػػرهـ، ومػػػممة 

نتصػػر مػػممة األصػػغر، وكػػاف معػػت تغمػػ  وائػػؿ و يػػرهـ، واخػػتّد القتػػاؿ بيػػن ـ، وا
 . ٔ)وتغم  عم، خراحيؿ وبكر، وان ـز خراحيؿ وتبعتت  يؿ ف يت فقتمو  

  
 وفنتقؿ إلي عرض القصيدة كاممة

************ 
************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ف: فحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف فحمػػػػد الفػػػػزاري  ٚٗٗ/ٔصػػػػبح األعخػػػػ، فػػػػي صػػػػناعة اإلنخػػػػاء  ٔ)
  دار الكت  العممية، بيروف. -هػ   ٕٔٛالقمقخندي ثـ القاهري )ف: 



  لع
ر

ْس
َ
  بد يغوث بن وقاص احلارثي دراسة بالغية حتليليةيائية األ

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٜٔٔٛٓ﴾  
  

 (ٔ) القصيدةنص 
 َأاَل ال تَاُلوَماااااااا ِا ََّْااااااااي ا ل ااااااااْوَ  ماااااااا   ِ َاااااااا -ٔ

اااا   وال  ِ َاااا    َِ اْ  وماااا  َ ُ  اااا  م ا ل ااااْو  

   
ُع ااااااااااااااااا  - ٕ ْْ ْ  ااََ َماااااااااااااااااَ   َا  َأملْ تَاْعَلَ ااااااااااااااااا  َأ

ااااِش ِماااا  ِ َ  ِ َاااا    ِِ  قل اااام  وماااا   َااااْوِمِش َأ

   
 فَا َاااااااا  ااَّراااااااا   ماااااااا     اااااااا  فَااااااااارَالَِّ  ْ  - ٖ

ْْ ال َتَ ِق َاااااا    َْ َأ َْْااااااَ ا   َااااااَاَم َ  ِماااااا  

   
 أَ َاااااااااااا  ََّااااااااااااِ ِه واْ  ْاَ َ ااااااااااااْ ِ ََِّلْ ِ َ اااااااااااا  - ٗ

َِ ا  َ   ِ َاااا    اااَ َمْو ْْ ََ  وقَاْ سااا ِ  ِااااَ ْ َلِش 

   
ُْ قَااااااااْوِمِش  ااااااا  ُ َ ِه َمَ َمااااااا ِ  - ٘  َجاااااااَقَ 

ااااااااااااا ِ َ  ااََوا  َااااااااااااا    َِ َُِ ُ  واَ  َصاااااااااااااِ 

   
َْ ْلاااااِ  ِمااااا  ا َْ  - ٙ اااااِْنُ   ُِ  ْ اااااِم  اااااَ و اااااو 

َْ ااااا  اَُاااااو  اْلِ َااااا َ  تَاَوا ِ َااااا    ْل َِ  تاااااَ  

   
اااااااااااااِش ِ مااااااااااااا َا أَ ِااااااااااااا ُ   - ٚ َِْ  و ِ ن اااااااااااااِ  َأ

َ  ااَُ  ِم َااااااا    ْْ ْاااااااَلِ  َُ َْ ا ّ ِمااااااا ُ    وَّااااااا 

   
َ وا  سااااااا ِا  ِِنْساااااااَع ِ  - ٛ ااااااا َُ  َأقُاااااااوُش وقاااااااَ 

 َأَمْعَشاااااَ  تَااااااْ ِ  َأْنِلُساااااوا  ااااا  ِ َسااااا  َِ    

   
 ل  ف سااااا  واَأَمْعَشاااااَ  تَااااااْ ِ  قاااااَ مل ااااا - ٜ

اااااا َّْ  مل َ ُ ااااااْ  ِماااااا   َاَوا ِ َاااااا     فاااااااْ أَِ

   
ا -ٓٔ َِ ْْ تَاْسلُالُاااااااااوِا تَاْسلُالُاااااااااوا ِ َ ساااااااااا   فاااااااااِا

 و ْ ُتْ ِلُسااااااااااااوِا َمُْ  ُااااااااااااوِا ِ َ  ِ َاااااااااااا   

   
ِْ أْ  سااااااااُ  ساااااااا مِع -ٔٔ سًّاااااااا  ِ رَاااااااا َ   ََ  َأ

َِ ااُْعااااااااقِ َ  ااََل   َاااااااا      شاااااااا َ ا   َ اااااااا 

   
ااااااااْ َ      -ٕٔ َُ ااااااااَ ُ  ِماااااااا ِّ  ْْ  ْرَشااااااااِ      وَت

ْْ مَلْ تَاااااااَ َ قْرِلااااااِش َأِساااااا ِا  َ  ِ َاااااا     َّااااااَ 

   
ااااااااَاِ  -ٖٔ ااااااااْوِ َ اَُّ  ََ َُ اََااااااااِشِّ   وظَاااااااام  ِ ساااااااا 

َْ ِماااااااا ِّ ماااااااا  تاااااااا   ِ َساااااااا  َِ       ُاااااااااَ اِوْ 

   
 وقااااااَ َ ِلَ ااااااْ  ِ ْ ِسااااااِش ُمَلْ َ ااااااُ  أَ  ااااااِ   -ٗٔ

َُوًّا  لااااااِش  و  ِ  اااااا     أَ َاااااا  ا ل ْ ااااااُ  َمْعاااااا

   
 لَااُقوِا ومع اام اا ااِشوقااَ َُّْنااُ  َر اا َا ا -٘ٔ

اااااااِش  َم ِ اااااااَ     ََ ْ اااااااُ  ال  ََ اااااااِش  ِْ  وَأْم

   
ااااااااااْ ِه ا ِ ااااااااااَ اِ  َمِ   ااااااااااِ   -ٙٔ  وَأْرَااااااااااُ  ِ لش 

َنلَااااااااااْ ِ اَِ ا ِ َااااااااا    ََُا  َااااااااااْ  ا َس اْ  وَأْصااااااااا

   
 وَّْناااااُ  ِ  ا مااااا  اْ َْ اااااُم  َ َ اااااَ   ا َسنَااااا  -ٚٔ

  َِر سااااااااا ِ  َلْ ااااااااا ِ ِا ا َسنَااااااااا ِ   َاَن  ِ َااااااااا   

   
 و  الااااااااااا ا  و  ل ااااااااااا و  ِ  َاااااااااااِ  سااااااااااا -ٛٔ

ااااااااِش وقااااااااَ َأْرَااااااااْوا ِ    ا َعَوا ِ َاااااااا    ِّْ  َ ِ 

   
َ مل َأاََّْااااااااااْ  َجااااااااااَوا ِا ومل َأقُاااااااااامْ   -ٜٔ  َّااااااااااَ ّاِ

ِِّْساااااِش  ااااا  اج   ااااا     ِ َْ ِلاااااَِش َُّااااا ِّ   َا

   
 ومل أساااااااااار  ا ااااااااااقِّ   ا اااااااااا  ِو   ومل أقاااااااااام -ٕٓ

ِ  َأْ ِاُ ااوا َ اااْوََ   ا ااا    َْ    ساا ا ِصااا

   
                                                           

عبػػػػد ف/و  فحمػػػػد محمػػػػد خػػػػاكرالخػػػػي  / تػػػػح:  ٛ٘ٔ -ٙ٘ٔ/ٔالقصػػػػيدة فػػػػي المفلػػػػمياف   ٔ)
 ط: المادمة  القاهرة –دار المعارؼ  المبلـ محمد هاروف،
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 بني يدي القصيدة
ر ، ْمػقصػائد الجاهميػة التػي قيمػف فػي األَ مف فمتػ  ال قصيدة عبد يغوث        

يبػة وهػي قر ومميف بقصيدة )الرو  ؛ ألنت قال ا وروحت ت رو، ويخػر  ال مػر، 
يغػػوث يقػػ  ، فتجػػد عبػػد ، و ػػوامض الػػنفسمػػف الػػنفس تعبػػر عػػف صػػدي الواقػػ 

ج ، ويحػػػاوؿ فف يجػػػد حِ ذْ فمػػيًرا فػػػي صػػػفوؼ فعدائػػػت بعػػػد فف كػػػاف مػػػيد قومػػػت )َمػػػ
، فو المػػػواليف لػػػت ، ولكػػػف قومػػػت مػػػواء فكػػػاف مػػػف صػػػريح نمػػػبت مًصػػػا لػػػت مػػػف مُ 

بكػؿ مػا يممػؾ إال فف تيمًمػا قػد رفلػف هي اف ، فيحاوؿ األمير فف يفدي نفمت 
جمػػاس  مػػ  العمػػـ بػػ ف  ذلػػؾ، وعزمػػف عمػػي قتمػػت كمػػا ُقتػػؿ ف ػػي ـ) النعمػػاف بػػف

فػقف ف ػاكـ يكػف مػف  عبد يغوث لـ يكف قاتمت ، وهو ما صر  بت في قصيدتت )
طمػػ  مػػن ـ فف يرثػػي نفمػػت ، ويتحمػػر  صػػموا  ذان ػػـ ، فممػػا رفي ذلػػؾائيػػا  ، فبو 

  في تمؾ القصيدة الماتعة .متغنًيا بمجد  وكرمت  عمي ماليت المخرؽ العريؽ 
وهػي مػف القصػائد  عمي بحر الطويػؿ،ا روف بيتً عدد فبيات ا عخوالقصيدة       

وقػػد قمػػمت ا حيػػث اخػػتممف عمػػي مولػػوع واحػػد ، وهػػو رثػػاء الػػنفس ،  البمػػيطة
 .والربط بيف فجزاء القصيدةد حتي يتمني تف ـ تجربة الخاعر، إلي  ممة معاق
  ٗ-ٔلـو ومناجاة )المعقد األوؿ: 
  ٚ-٘: خجاعة وصمود  في مواج ة الخدائد) المعقد الثاني

  ٔٔ-ٛ موء معاممة م  تومؿ وامتعطاؼ)  المعقد الثالث: 
  ٗٔ-ٕٔ: ق ر وامت زاء )المعقد الراب 

  ٕٓ-٘ٔذكرياف المالي وارـ الحالر) : بيفالمعقد ال امس
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 املعقد األول:
 لنم نمن ج ة

َتُموَمػػػاِني َكفػػػ، المَّػػػْوـَ مػػػا َفاَل ال -ٔ
 َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
 

 ال ِلَيػػػػاومػػػػا َلُكمػػػػا فػػػػي المَّػػػػْوـ َ ْيػػػػٌر و  
ـْ َتْعمَ  - ٕ   َمػػػا َففَّ الَمبَلَمػػػَة َنْفُع ػػػاَفلػػػ

 
  ٔ)قميٌؿ وما َلْوِمي َفِ ػي ِمػف ِخػَماِلَيا 

 َفَيا راكبػا إمػا عرلػف فَػَبمَِّغفْ  - ٖ 
        

  ٕ)َنػػداَماَي ِمػػف َنْجػػَراَف َفْف ال َتبَلِقَيػػا 

 َفَبػػػا َكػػػِرٍ  واأْلْيَ َمػػػْيِف ِكَمْيِ مػػػػػَا - ٗ 
        

  ٖ)ْيمًا ِبَ ْعَمي َحْلَرَمْوَف اليَماِنَيػاوقَ  
، فيطمػ  مػػف صػػاحبيت عػػدـ بػيف المػػـو والمناجػػاة لقومػػت هػذ  األبيػػاف تجمػػ       

الموـ لما فيت مف إحباط وتوتر ال يميؽ في مثؿ هذا الموقؼ، ومناجاة تتمثؿ في 
 . لراك  لت ميصت مف المحنة والعذا مناجاة ا
مػػا نػػزؿ بػػي مػػف ال ػػـ قػػد زاد عمػػ،  :يقػػوؿ، فلومػػت ن ػػ، عاذليػػت عػػفف ػػو يو      
 ، ا ولػػػـ تنفعػػػا بػػػتفػػػقذا لمتمػػػاني بعػػػد وقػػػوع الحادثػػػة لػػػـ يجػػػد لومكمػػػا نفًعػػػ، المػػػـو 

 ؛والمبلمػة بعػد وقػوع المكػػرو  نفع ػا قميػؿ فػبل تمومػػاني عمػ، تػرؾ الحػـز والت هػػ 
لػـو لوقوع الحادثة فقني ال فلومكما عم، ت اذلكما وت  ركما عني فميس ف بلقي 

  ٗ) اإل واف وخمالي ف بلقي وفراد باألخ الجماعة ويروى ف ًاو

                                                           

م ل   ٔ)   ؿ .  -ـ -: الطَّْب ، الُ ُمؽ َواْلَجْمُ  َخَماِئؿ ) المماف والتاو مادة: شالشِّ
: َفي َفَ ػػْذُف ِفػػي َعػػروٍض وناحيػػٍة. والِعػػْرُض: َجػػوُّ الَبمَػػد وناِحيتُػػت ِمػػَف اأَلرض. ع َرْضااتُ    ٕ)

نََّمػػا قيػػؿ لَػػُت نالناايام الػػواِدي،  والِعػػْرُض: : جمػػ  نػػدماف بِػػاْلَفْتح ِبَمْعنػػ، نػػديـ َوُهػػَو المخػػار  َواِ 
 ـ . -د-ض ، ف-ر-ندماف مف الندامة أِلَنَُّت ِإذا مكر تكمـ ِبَما يْنَدـ َعَمْيِت. )المابؽ مواد: ع

قمػػة بػػف : همػػا االمػػود بػػف عم اسييماا ن:هػػو بخػػر بػػف عمقمػػة بػػف الحػػرث ،  َأباان َكااِربٍ   ٖ)
 : هو ابف معدي كر   وهو والد األخعث بف قيس  الكندي .نحيسالحرث، 

هػػ  ٓٗ٘. ف: فبو منصور ابف الجواليق، )ف: ٜٖٔ/ٔٔ   خر  فد  الكات  البف قتيبة ٗ)
ـَ لت: مصطف، صادؽ الرافعي   الناخر: دار الكتا  العربي، بيروف-َقدَّ
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قػوؿ ، يوتوكيد  : فداة امتفتا   وتنبيت  وهيالفَ افتتح عبد يغوث فبياتت بػ )      
فائػػػدت ما  توكيػػػد فال وفّمػػػا حرفػػػا امػػػتفتا  يبتػػػدف ب مػػػا الكػػػبلـ ، و : وابػػػف الحاجػػػ 

  . ٔ)ي الجممتيف االممية والفعمية، وتد ؿ عموتممي امتفتاحيةو ملموف الجممة
يقػ      ، اظ المتمقػي لكػبلـ م ػـ يػ تي بعػدهاوتعمؿ فداة االمتفتا  عمي التنبيػت وا 
ر ذي بػػاؿ ، ي يػػا ب ػػا نفػػس ال تقػػ  فػػي الكػػبلـ الفصػػيح إال مقدمػػة ألمػػو: ف ػػي

 . ٕ)واإلدراؾ، ويوقظ ب ا  وافي ، ويمتفتح من ا نوافذ الحسحلرهاوي متمقي ا
 ال ، يقػوؿ عنػتوتتوالي التنبي اف بعد تمؾ األداة حيػث عقب ػا حػرؼ ن ػي )     

ا الصػػوف مػػا لػػـ يقطعػػت تلػػػييؽ و فحػػرؼ الو الـ بعػػدها فلػػؼ يمتػػد ب ػػالمػػ يمي
 .  ٖ)وقذا امتداد لفظ ا بامتداد معناها، فالنفس
ش ر. ال طػػا  الْثَنػػْيِف َحِقيقَػة. والمػػوـ مفعػوؿ مقػػدـ وَمػا َفاعػػؿ ُمػػ  َتُمنَما ِن )     

َفي: كفػػ، المػػوـ َمػػا َفنػػا ِفيػػِت فَػػبَل تحتػػاجوف ِإلَػػ، لػػومي َمػػَ  َمػػا تػػَرْوَف مػػف إمػػاري 
 . ٗ)وج دي
جممػػػة امػػػتئنافية ال محػػػؿ ل ػػػا مػػػف االعػػػرا  تحمػػػؿ   َكفااا  المَّاااْنَم مااا  ِبَيااا )     

حبػاط يعانيػت عبػد يغػوث عمػي تػوتر و  وتػدؿخػعورية ودفقاف نفعالية ، خحناف ا ا 
عكس ذلؾ التوتر ي )ما  الت ويؿ والتف يـ في امـ الموصوؿ وداللة، مف الئميت 

 .والقمؽ الذي يحيط بالخاعر

                                                           

  ٖٔٗ/ٗيد صقر خر  كافية ابف الحاج  لمرلي تح: فحمد الم   ٔ)
، ٖٜٕاإلعجػػاز الببل ػػي  درامػػة تحميميػػة  لتػػراث فهػػؿ العمػػـ د محمػػد فبػػو مومػػي صػػػ    ٕ)

 ـ.ٜٜٚٔ-هػٛٔٗٔ ٕمكتبة وهبة ط
نتائج الفكر ألبي القامـ الم يمي  تح عػادؿ فحمػد عبػد الموجػود ، والخػي  عمػي محمػد    ٖ)

 .  ـٕٜٜٔ-هػٕٔٗٔ، دار الكت  العممية  ٔٓٔعوض صػ :
انػػػػة األد  ولػػػػ  لبػػػػا  لمػػػػاف العػػػػر  ،ف: عبػػػػد القػػػػادر بػػػػف عمػػػػر البغػػػػدادي )ف:  ز    ٗ)

، الناخػػر: مكتبػػة ال ػػانجي، القػػاهرة، ط: ٕٔٓ/ٕهػػػ ، تػػح: عبػػد المػػبلـ محمػػد هػػاروف ٖٜٓٔ
 ـ. ٜٜٚٔ -هػ  ٛٔٗٔالرابعة، 
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، ما قبمػت، حيث لـ يقرنت بامتئنافية جممة  نم  َلُكم  ف  المَّْنم َخْيٌر نَل ِلَي )     
 .فكؿ جممة ممتقمة تصمح لمتعبير عف محنتت و ربتت

واالمػػػتفتا  فػػػي بدايػػػة القصػػػيدة ،  ؽ مػػػ  داللػػػة المطمػػػ  داللػػػة التنبيػػػتويتعػػػان    
وعدـ  ث مراف مما يدؿ عمي براعة إقدامتثبلوالي الن ي م  تكرار مادة المـو وت

عمػػػي التػػػوازف العػػػاطفي  تبعػػػثابت ، كمػػػا فف داللػػػة اللػػػمائر تماخػػػيت مػػػ  فصػػػح
 والثقة بما هو مقبؿ عميت . والنفمي

ر المتػػػوترة وانتخػػػار حػػػروؼ المػػػد فػػػي مطمػػػ  القصػػػيدة يصػػػور حالػػػة الخػػػاع    
 ال ائفة مف المصير المج وؿ الذي ينتظر .

،  فػػي البيػػف الثػػاني بػػؿ م اطبيػػتمػػف قِ  نفػػي عبػػد يغػػوث المػػوـ  أَلااْم َتْعَمَماا )    
يقػرر فتػرا  فالمبلمة بعػد وقػوع المكػرو  نفع ػا قميػؿ،   ، فميس في الموـ كبير نف 

تيف ، وفػػػي حيػػػث ذكرهػػػا مػػػر  ، فبنػػػي البيػػػف عمػػػي المػػػـو مػػػرة ف ػػػريتمػػػؾ الحقيقػػػة 
 المطم  ذكرها ثبلث مراف .

وبنػػي البيػػف عمػػي كمػػاؿ االتصػػاؿ ف ػػو بمنزلػػة التوكيػػد لمػػا قبمػػت ؛ ألنػػت لمػػا      
جػاء االمػتف اـ ف؟ نتبا  المتمقي لمػاذا يكفػا عػف المػوـلفف اكرر الموـ في المطم  

 .المعني لديت وت كيدالتقرير   حمؿ الم اط  عم،؛ ليالتقريري 
الجممػػة يقػػرر تمػػؾ الحقيقػػة األليمػػة عػػف طريػػؽ   اَلَمااَ  َنْفُعياا  حمياالٌ َأنَّ المَ )     

المعنػػي فػػي قمػػ  الخػػاعر والم اطػػ   وتشكػػدلثبػػوف والػػدواـ ، ا ؛ لتفيػػد االمػػمية
 ا .والمتمقي معً 

فكػؿ جممػة كفيمػة بػ ف تعبػر  جممػة امػتئنافية  نم  َلْنِم  َأِخ  ِمن ِشاَم ِلَي )     
 لػػػيس مػػػف ف بلقػػػت و المـو فػػػ حزمػػػت وخػػػدتت، عػػػف محتنػػػت وتجربتػػػت القامػػػية ، و 

ني عمػػػػي الحػػػػـز و تقػػػػاعس، ال تمومػػػػمفكمػػػػا ال فلومكمػػػػا عمػػػػي الت ػػػػاذؿ ال طباعػػػػت
وهػػػو الػػػذي ، وكيػػػؼ لػػػت بػػػالمـو وألف لػػػـو الحػػػر نجػػػاة لػػػت  كمػػػا يعتقػػػدو  ؛والت هػػػ 

الفػػػرار فو النجػػػاة  ولكنػػػت لػػػـ  مػػػر، وكػػػاف يمكنػػػتارتلػػػي لنفمػػػت  الثبػػػاف حتػػػي فُ 
   . ٔ)ويخ 

                                                           

  111المعارضات الشعرية أنماط وتجارب د عبد هللا التطاوي صـ :  (1)



  لع
ر

ْس
َ
  بد يغوث بن وقاص احلارثي دراسة بالغية حتليليةيائية األ

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٛٔٗ﴾  
  

كمػػػا كمػػػا يممػػػح فػػػي المطمػػػ  تػػػوالي ذكػػػر اللػػػمائر فػػػي ولػػػع ا االن زامػػػي     
ومػرد هػػذا انعكػاس  لحالػػة ،   ِشااَم ِلَي  -َلاْنِم   -ِلَياا  - ما  ِبَياا  - َتُمنَماا ِن فػي)

وفّمػػر  مًعػػا، فتحػػدث عػػف نفمػػت  ي  الػػذي يحمػػت الخػػاعر إزاء هزيمتػػتالبعػػد النفمػػ
 .  ٔ)في مياؽ مرير مخفوع باالن زاـ واللعؼ

وعبػػد يغػػوث يػػري فنػػت لػػيس فػػي المػػـو كبيػػر نفػػ ، و يػػر  ي ػػالؼ ذلػػؾ ، فقػػد      
فاإلنمػاف الحػر ال يػ تي خػيئا ينػدـ عمػي ،  قيؿ فػي المثػؿ و لػوـ الحػر نجػاة لػت و

ذا وق  في فمػر مخػيف  كانػف اإلخػارة إليػت  واإلرخػاد فكبػر معػيف  لػت  ،فعمت ، وا 
وال إلي تروي  ، وقد جاء في عمي الرجوع إلي الحؽ ، ف و ال يحتاو إلي تقري  

  : ٕ)يزيد بف ربيعة بف مفرِّغخعر 
 (ٖ)الَعْبُي ُيْقَرُع ِب لَعَص  ... َنالُحرُّ َتْكِفْيِو الَماَلَمْو 

لي مثؿ ذلؾ ذه  ابف دريد   ٗ)في مقصورتت:  وا 
 رَيُعُو ِإَّل الَعص يَ َنالَمنُم ِلمُحرِّ ُمقيٌم راِيٌع         َنالَعبُي َل 

                                                           

 ٙٔٔالمابؽ: صػ   ٔ)
هو إمماعيؿ يف محمد بف يزيػد بػف ربيعػة بػف مفػرغ الحميػري، كػاف خػاعرًا ظريفػًا حمػف   ٕ)

الػػنمط مطبوعػػًا جػػّدًا، محكػػـ الخػػعر مػػ  ذلػػؾ، وكػػاف فحػػذؽ النػػاس بمػػوؽ األحاديػػث واأل بػػار 
المناق  في الخعر. لـ يترؾ لعمي بف فبػي طالػ  عميػت المػبلـ فلػيمة معروفػة إال نقم ػا إلػ، 

هػػػ  فػػي و نعمػػاف و قػػر  الفػػراف عمػػ، فرض الخػػاـ، ووفاتػػت  ٘ٓٔنة )الخػػعر، كانػػف والدتػػت مػػ
ف : خمس الديف  الذهبي )ف :  ٕٗ/ٚينظر: مير فعبلـ النببلء ، و هػ   ٖٚٔببغداد منة )

هػ  تح : مجموعة مف المحققيف بقخػراؼ الخػي  خػعي  األرنػاشوط : مشممػة الرمػالة ط ٛٗٚ
،  فػػي ف:  ٕٖ/ٔالخػػعراء البػػف المعتػػز  ـ، وينظػػر: طبقػػاف ٜ٘ٛٔهػػػ /  ٘ٓٗٔ: الثالثػػة ، 

هػػ   تػح: عبػد المػتار فحمػد فػراو الناخػر: ٜٕٙعبد هللا بف محمد ابػف المعتػز العبامػي )ف: 
 القاهرة ط: الثالثة –دار المعارؼ 

هػػػ  تػػح: محمػػود محمػػد ٕٖٕف: محمػػد بػػف مػػبّلـ )ف: ٜٛٙ/ٕطبقػػاف فحػػوؿ الخػػعراء   ٖ)
 جدة   -خاكر الناخر: دار المدني 

، تح/ ف ر الديف  ٙٚخر  مقصورة ابف دريد لم طي  التبريزي صػ:   ٔٛٔالبيف رقـ:   ٗ)
 ـ.ٜٜٗٔ-هػٗٔٗٔلبناف  -بيروف -قباوة  مكتبة المعارؼ



  لع
ر

ْس
َ
  بد يغوث بن وقاص احلارثي دراسة بالغية حتليليةيائية األ

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٛٔ٘﴾  
  

ي ، والحػػؽ فف يغػػوث في ػػالف ـ ، ويػػري فف المػػـو لػػيس ممػػا يجػػد ا عبػػدفّمػػ      
ليس فيت  لالة ، وفف فحذؽ الناس مػف يمػـو نفمػت قبػؿ  إرخاد الحر فو لومت
 .  ٔ)وفقذا ُنصَح الحُر وفبَّي فقد همؾفف يمومت الناس ، 

وحقيقة األمر فف المبلمة تكخؼ عف صديؽ حميـ لمخاعر ، وهنا ت تمؼ      
ا ، بينمػػا لػػت موقفػػا مػػمبيً  يقيف ، فالخػػاعر يػػري فػػي لػػـو األ ػػرعنػػد الصػػد  الرشيػػة

ا ، ويػػري فػي موقػػؼ الخػػاعر مقتلػي المػػـو موقفػػا ار ػر يػػري فػػي موقفػت إيجابًيػػ
ا  إذا نحػف عمػي يجابًيػخاعر  موقفػت مقتلػي المػوـ  موقفًػا إبينما يري ال ،ا ممبيً 

، وكػػذلؾ نظػػرتيف م تمفتػػيف امػػتقرار وقمػػؽ فػػيا، فػػالمـو داللًيػػ عبلقتػػيف مكثفتػػيف
 مقتلي الموـ .

كمػػا فف تػػزاحـ البيتػػيف بالتنبيػػت والتعجػػ  والنفػػي واالمػػتف اـ وال تػػاـ بػػالنفي      
 .يزيد  فلًما ومعاناةً  وهذا يرة التي يحياها،مرة ثانية  نتيجة لملغوط النفمية المر 

والتقػػار  ، مػػرارة العتػػا  فػػي البيػػف الثالػػث ف ػػددهـ بعػػدـ المقػػاء  فثػػـ بػػدف     
والتمػذذ بػػذكر األمػاكف والرفػػاؽ فػي البيػػف الرابػ  ، ثػػـ مػرارة العتػػا  لقومػت و يبػػة 

  ، فتػرا لرجاء في قبيمتت ،  فعبػد يغػوث فػي موقػؼ متػ ـز وتػوتر وا تنػاؽاألمؿ وا
نقػػذ  مػػف بػػراثف وجػػت إليػػت ، ومػػف ثػػـ ف ػػو بحاجػػة إلػػي صػػوف يُ يػػرفض كػػؿ لػػوـ يُ 

 نداء الراكبيف . فكاف ذلؾ في  فقد ،، وقيود المجف ، ومرارة المراألْ 
رارة التفج  ، لبلمتغاثة والندبة  وبياف م الفاء في مد وؿ النداء  َفَي  راكًب )     

عتػا  والمػ ط لمػف تركػو  يخعر بمػرارة ال نداء لمبعيد، وفيت مد متطاوؿالوحرؼ 
مَّػا َفصػمت المنػادى ُهَنػا ِعْنػد اْلكَمػائي والقػراء ِإمَّػا معرفَػة ِباو و في محنتت،  ْلَقْصػِد َواِ 

ػِحيح  َيا رجبل َراِكًبا أِلَنَُّ َما اَل يجيزاف ِنَداء النكَرة ُمْفرَدة بػؿ يوجبػاف الّصػفة. َوالصَّ
ػاِهد ِفيػِت نصػ  َراكػ  أِلَنَّػُت و  َداء النكَرة  ير اْلَمْقُصوَدة، َجَواز نِ  قَػاَؿ األعمػـ: الخَّ

نِػػت ِإنََّمػػا الػػتمس َراِكًبػػا مػػف الرْكَبػػاف يبمػػ  منػػادى منكػػور ِإْذ لػػـ يْقصػػد بِػػِت َراكػػ  ِبَعيْ 

                                                           

القالػػي حمػػيف  ٜٕٙ-ٕٛٙ/ٔصػػيد األفكػػار فػػي األد  واأل ػػبلؽ  والحكػػـ واألمثػػاؿ    ٔ)
 ـ ٜٕٓٓبف محمد الم دي وزارة الثقافة  مكتبة المحامي اليمف 



  لع
ر

ْس
َ
  بد يغوث بن وقاص احلارثي دراسة بالغية حتليليةيائية األ

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٛٔٙ﴾  
  

ػػـ َولػػـ يجػػز لَػػُت تنوينػػت  قومػػت َ بػػر  وتحيتػػت َولَػػو َفَراَد َراِكًبػػا ِبَعْينِػػت لبنػػا  عمػػ، اللَّ
 بت. ونص
َوفْ ر  َفُبو ُعَبْيَدة َحْيُث َقاَؿ: َفَراَد َيا راكبا  لمندبة َفحذؼ اْلَ اء َكَقْوِلت َتَعاَل،:     

، ُيوُمػػؼ َمػػَ  َفف الثِّقَػػاف َرَوْوُ  ِبالّنصػػ  والتنػػويف ِإالَّ اأْلَْصػػَمِعي َفِقنَّػػُت َيػا فمػػفا عمػػ
 . ٔ)ِببَل َتْنِويفَكاَف ينخد  

 ويمكف رّد قوؿ فبي عبيدة ألمبا  من ا:    
نػػت مػػف خػػواهد النحػػاة  عمػػي فحيػػث فجمعػػف كتػػ  م الفػػة اإلجمػػاع  -ٔ

  .النكرة   ير المقصودة
ال  الم مػػػورف ينػػػد  لكػػػاف الخػػػاعر لػػػو كػػػاف هنػػػاؾ مػػػف يمػػػتحؽ ف -ٕ

 .الراك  الحر 
لبيمػػ  عنػػت رمػػالتت التػػي  ؛الموقػػؼ والمقػػاـ  يجعمػػت يمػػتمس في راكػػ  -ٖ

  . ٕ)وولت خواهد  في المفلمياف راد تبميغ اف
  ،مػػرعر حظػػت وينػػادي الركبػػاف وهػػو فػػي األْ فػػي هػػذا البيػػف ينػػد  الخػػا    

فهمػػػي وفحبػػػابي فنػػػت ال ـ العػػػروض  فبمغػػػوا نػػػدماي ورفػػػاقي و ذا بمغػػػتإ :فيقػػػوؿ
 .مر وال ندري ما هللا صان  بنا تبلقي بيننا فنحف في األْ 

عمػػي وجػػت فػػي مطمػػ  القصػػيدة  ذكػػر المبلمػػة يغػػوث كمػػا يمحػػظ فف عبػػد       
، وهذا يدؿ عمي التػوتر والقمػؽ مػف المصػير ا بعين ـالعموـ ، ولـ يحدد فخ اصً 

 المج وؿ الذي ينتظر  .

                                                           

 زانػػػػػة األد  ولػػػػػ  لبػػػػػا  لمػػػػػاف العػػػػػر  ف: عبػػػػػد القػػػػػادر بػػػػػف عمػػػػػر البغػػػػػدادي )ف:    ٔ)
 ٛٔٗٔهػ  تح وخر : عبد المبلـ محمد هاروف مكتبة ال انجي، القػاهرة ط: الرابعػة، ٖٜٓٔ

 ـ ٜٜٚٔ -هػ 
رمػػالة ماجمػػتير لمباحثػػة/ فاطمػػة ٜٗٔالظػػواهر التركيبيػػة فػػي ديػػواف المفلػػمياف صػػػ     ٕ)

  ـ.ٜٛٛٔ-هػ ٛٓٗٔاتت حمف عبد الرحيـ خح



  لع
ر

ْس
َ
  بد يغوث بن وقاص احلارثي دراسة بالغية حتليليةيائية األ

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٛٔٚ﴾  
  

ََ والمكػاف)عامػػؿ الزمػاف  د يغػوثفمػا هنػا فامػتدعي عبػ        -َنْجاارَاَن -َناياَم 
  بغية ال روو مف هذا الوهـ والتوتر واإلحباط عف طريؽ ما يممي ا  نحضرمنت

 .حخت ا في محنت ا ، ويذه  عن ا و 
وك نػػت ينػػادي كػػؿ فػػرد فػػي ـ ،  ب مػػمائ ـ وفػػي البيػػف الرابػػ   ذكػػر النػػدماء      
وفػي ذلػؾ يجد نصرة وحماية مػف جػانب ـ ،  لعمت ، ويوجت الموـ لت وحد ، باممت

امتحلػػػار لتمػػػؾ المحظػػػاف المػػػعيدة التػػػي عاخػػػ ا فػػػي رحػػػا  نفػػػس  اليػػػة مػػػف 
  .الحزف والكر 

مقيػػت وتػػػرؾ ن ـ فػػػي نفػػس متكػػملت  ؛  َأَباا  َكاااِربٍ )وبنػػي البيػػف عمػػي البدليػػػة      
 .صدقاء عبد يغوث ولـ يبا تت بالحدث مرة واحدة مماحة لممتمقي لمعرفة ف

عمػي طريقػة )الفػبلش بػاؾ  التػي قلػاها  الجميمػة لػذكريافوامترجاع تمؾ ا     
الػذي  المتػ ـزنمػت ول ػو   هػي صػورة مػف صػور الواقػ  د ففي معاهػ صحابتم  ف
  .ف ي رو منتيريد ف
مػػف  ػػبلؿ تعػػانؽ النػػداء مػػ  االمػػتف اـ  ولػػ  عينيػػؾ عمػػي حركػػة المعنػػي     

مػػػف صػػػوف البلئػػػـ ، وحالػػػػة  فيعكمػػػت مػػػف صػػػورة االنفصػػػػاؿ والتبػػػر  قبمػػػت ، ومػػػا
مػف  بصيص األمؿ ، وظ ور اإلخراؽ هنا وبيفاألمير ، اإلحباط التي يعاني ا 

نػػداء يػػوحي ببػػث رو  األمػػؿ والمػػد المتطػػاوؿ فػػي حػػرؼ ال ،ة النػػداء لػػ ػػبلؿ دال
ػػػمػػػف جديػػػد  دة عػػػو فػػػي بعػػػث األمػػػؿ مػػػف جديػػػد يعمػػػي الحيػػػاة ، و  اانفتاحػػػ ر،ويفجِّ

 .الرفاؽ واألحبا  
ببل  ػػػـ  كمػػػا فف      فػػػي المػػػد المتطػػػاوؿ  محاولػػػة إليصػػػاؿ صػػػوتت  لمقبيمػػػة وا 

والن وة عمي ـ فػي نجدتػت  بمحنتت ؛ المتنفار وامتفزاز همت ـ وبياف فثر الرجولة
 وكخؼ محنتت . وتفاديت

 
********************* 

 
 



  لع
ر

ْس
َ
  بد يغوث بن وقاص احلارثي دراسة بالغية حتليليةيائية األ

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٛٔٛ﴾  
  

  :املعقد الثاني
 (ٚ-٘شج ع  نصمني  ف  مناجي  الشيائي)

ى هللُا قَػػػػػػػػػْوِمي بػػػػػػػػػالُكبَلِ  َجػػػػػػػػػزَ  - ٘
 َمبَلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً 

 

ـُ وارَ ػػػػػػػػػػِريَف الَمَوالَيػػػػػػػػػػا  َصػػػػػػػػػػِريَحُ 
(ٔ  

ْتنِػػي ِمػػػف اْلَ ْيػػػِؿ  - ٙ  ولػػو ِخػػػْئُف َنجَّ
 ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة

    

  ٕ)تػػػػرى َ ْمَف ػػػػا الُحػػػػوَّ اْلِجَيػػػػاَد َتَواِلَيػػػػا 
 ولِكنَّنِػػػػػي َفْحِمػػػػػي ِذمػػػػػاَر َفِبيػػػػػػػُكـ - ٚ 

   
 ِنْمػػَعةٍ َفقُػػوُؿ وقػػد َخػػدُّوا لمػػاِني بِ  - ٛ

      

  ٖ)وكػػػاَف الرِّمػػػاُ  َيْ ػػػَتِطْفَف الُمَحاِمَيػػػا 
 

  ٗ)َفَمْعَخػػػػَر تَػػػػْيـٍ َفْطِمقُػػػػوا عػػػػف ِلَمػػػػاِنَيا
 

 ،مػػف صػػوف المػػـو  قابػػؿ  في ػػا عبػػد يغػػوث بػػيف الػػت مص األبيػػاف المػػابقة     
وبػيف دعػوة ، ة  واإلحبػاط  وحي بت مف االنكمار  واللعؼ ومرارة ال زيمػوما تُ 

 . مر األْ  محنة إلنقاذ البطؿ المحامي ، وت ميصت مف محاولةفي الرفاؽ  
يف  لمصػاحب المػوـ كمػا مػرَّ  ري تي الدور هنا عمي صوف القبيمػة ، فتػرا  يكػر      

 لتخػػمؿ خػػريحة فكبػػر وهػػو صػػوف القبيمػػة ؛ هنػػاالمحنػػة  دائػػرة  والرفػػاؽ ، فيومػػ 
ذالف عمػػي وت ػػاذل ـ فػػي نصػػرتت ، وبػػذلؾ يجتمػػ  عنػػد عبػػد يغػػوث  مخػػ د ال ػػ

                                                           

-)الممػاف والتػاو مادتػا : ص .صريح ـ : الرجؿ ال الص النمػ  ، المػوالي: الحمفػاء    ٔ)
 ي  -ؿ- ، و-ر
 ن ػد: منػت تقػوؿ. مخػرؼ جمػيـ: ن ػد القوي مرتفعة ال مؽ، وفػرس الل ـ ن دة: الفرس   ٕ)

: وقيؿ ن د، نك م وكذلؾ ارتفاع، م  الجمـ حمف المحـ كثير: وقيؿ ن ودة؛ باللـ، الفرس،
: ال لػراء، واألحػوى مػف ال يػؿ مػا الحوة .المخرؼ الجميـ ال يؿ نعف وفي ن د؛ مرتف  كؿ

 ة -و-د،  -هػ-.)المابؽ مادتا: فلر  لونت الي ال لرة  
مارُ   ٖ) ف ْنػتُ عَ  َوالدَّْف ُ  َوِحَماَيُتتُ  َوِحَياَطُتتُ  ِحْفُظتُ  َيْمَزُمؾَ  َما ُكؿُّ  َوُهوَ  الرَُّجؿِ  ِذمارُ : الذِّ  َلػيَّعت واِ 

مارُ : َعْمػػٍرو َفبػػو. المَّػػْوـُ  َلِزَمػػتُ  مارُ  واأَلهػػؿ، الَحػػَرـُ  الػػذِّ مار الَحػػْوزة،: والػػذِّ ـُ،: والػػذِّ مار الَحَخػػ : والػػذِّ
مار َحاِمي َوُفبَلفٌ . اؿ مول ُ : التََّذمُّرِ  ومول ُ . اأَلنما  ػرَ  ِإذا الػذِّ  وفػبلفٌ  وَحمػ،؛ َ ِلػ َ  ُذمِّ

مارُ : َوُيقَػػاؿُ . فُػػبَلفٍ  ِمػػفْ  ِذمػػاراً  َفْمَنػػ ُ  ػػا الرَُّجػػؿِ  َوَراءَ  َمػػا الػػذِّ  قَػػاُلوا أَلن ػػـ َيْحِمَيػػتُ  َفف َعَمْيػػتِ  َيِحػػؽُّ  ِممَّ
مار َحاِمي يَ  اْلَحِقيَقِة؛ َحاِمي َقاُلوا َكَما الذِّ َيفْ  َلُت، التََّذمُّرُ  فَهمت َعَم، َيِج ُ  أَلنت ِذَماًرا َوُممِّ  َوُمػمِّ
 ر  .-ـ-)المابؽ مادة: ذ َعْنَ ا الدَّْف ُ  فَهم ا َعَم، َيِحؽُّ  أَلنت َحِقيَقةً 
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بؿ ممتوي الفرد والقبيمة، وبذلؾ تصبح داللة النداء  وهذا التعمؽ المحبو  مف قِ 
 ا في ماحاف  ال ياؿ والوهـ . موهومً عبد يغوث صار فمبًل 

 ،صػػػحابت عتابػػػت أل فػػػي البيػػػف ال ػػػامس عمػػػي قومػػػت بعػػػدبالعتػػػا  ثػػػـ عػػػاد      
قومػت عمػي فػرارهـ  مػوـي وثفتجػد عبػد يغػ،  لمفػرد والمجتمػ  خػامبًل فجاء العتػا  
لػافة اللػمير إيػا  فػي ميػداف المعركػة منػت وتػرك ـ إ لػي قومػت وذكػر مكػاف ، وا 

تمػػؾ ل تصػػويرصػػحا  والرفػػاؽ ، وت مػػي ـ عنػػت فػػي تمػػؾ األزمػػة  مػػف األالمعركػػة
 .المحنة المشلمة 

   عمػػي وجػػت العمػػـو وبػػدفْنِم َحااوت مػػؿ ذكػػر ال ػػاص بعػػد العػػاـ حيػػث ذكػػر )   
وهو في مقاـ البدؿ مػف   َصِريَحُيمُ ء بصريح النم  )مر فجايفصؿ في ذلؾ األ

ناآلَخااااِريَن وهػػػػـ فحػػػؽ النػػػػاس بنصػػػػرتت والػػػدحض عنػػػػت ، ثػػػـ حمفػػػػاء  )  َحاااْنِم )
  الػذيف لػحي مػف فجم ػـ بكػؿ  ػاؿ ونفػيس ، وهػذا يشكػد إثبػاف الحجػة الَمَنالَي 

 عمي ـ ، وتمجيؿ بطبلف دعوت ـ ونصرت ـ. 
تحمم ػـ تعػريض وتخػريح لمجماعػة مػف قبيمتػت ، و    َجَزى هللُا َحاْنِم )قولت: ف    

و يبة الرجاء  في ـ ، ومف ثـ يصور ت اذؿ المجتم   تبعاف ال زيمة واالنكمار 
في نصرة هذا الفتي المغػوار ، وهػذا يحػدث مزيػدا مػف التػوتر  الرفاؽكما ت اذؿ 

ا  فػػػػػي مواج ػػػػػة تمػػػػػؾ المحنػػػػػة ا فخػػػػػيئً واالمتمػػػػػبلـ خػػػػػيئً  االتػػػػػزافواإلحبػػػػػاط وفقػػػػػد 
 .جميمةال

  الُكااااَلبِ ) وبالت مػػػؿ نجػػػد عبػػػد يغػػػوث يمتحلػػػر المكػػػاف بػػػذكر يػػػـو المعركػػػة   
فيجتمػػػ  فػػػي  ف ا نمتخػػؼ منػػػت الػػػزمف الػػػذي حػػدثف فيػػػت  ا  زمانًيػػػطػػر  تحديػػػدً لي

،  ومكػػػاف لػػػـومػػػط الفجيعػػػة واأل هػػػذا يجعمػػػؾ تعػػػيشو  ، المكػػػاف والزمػػػاف  واحػػػدٍ 
  .وفخبلءٍ   ودماءٍ  الموف وما فيت مف جثثٍ 

ومدي قمقت  وتػوتر  واحمامػت بالفنػاء   رض يشثر عمي نفمية الخاعراأل فذكر   
 .الب جة والنلارة  ـَ مَ عْ ـ الحزف  واأللـ  ومَ مَ عْ مَ  فِ يْ مَ مَ عْ مَ  رف ي صورة تمتحل

مػػػػ  جمػػػػ  بػػػػيف صػػػػريح الن  ناآلَخااااِريَن الَمَنالَياااا  َصااااِريَحُيمُ فػػػػي )والطبػػػػاؽ    
وعػػػدـ االنتفػػػاع بنصػػػرت ـ فػػػالجمي  مػػػرارة ال يبػػػة  والمػػػواليف لعبػػػد يغػػػوث ؛ لبيػػػاف
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 ػػذلو  عمػػي الممػػتوي الفػػردي والجمعػػي، والطبػػاؽ هنػػا عجيػػ  فدي إلػػي ا تػػزاؿ 
البنيػػػة ، فبعػػػدما ذكػػػر النػػػدماء مػػػف فصػػػحابت  والقبيمػػػة  برمت ػػػا جمع ػػػـ بطريػػػؽ 
الطباؽ في بيف واحد ؛ المتن اض  همت ـ ، وحث ـ عمي فداء الواج  المفقػود 

 د .مف جانب ـ ، وهذا خيء جي
فنػػػت لػػػو فراد  فػػػي البيػػػف المػػػادس حيػػػث ذكػػػريمػػػترج  ذكريػػػاف المالػػػي ثػػػـ     

ْتِناا  ِماان ،  فيقػػوؿ: ) ال ػػر  والفػػرار مػػف المعركػػة لكػػاف لػػت ذلػػؾ نلاان ِشااْئُت َنجَّ
 . اْلَخْيِل َنْيَية

فػػي  مػػا ذكػػر عبػػد يغػػوث مػػا كػػاف مػػف قومػػتقػػة البيػػف بمػػا قبمػػت قائمػػة فمفعبل    
، وقبمػػت حنينػػت إلػػي اا مريػػرً حيػػث وجػػت إلػػي ـ عتاًبػػ وال ػػرو  من ػػا ميػػداف المعركػػة

المعركػة عػاد إلػي صػورة  مػاكفومعاهد ُفنمت بتمؾ األ ،رفقاءنصرة األصحا  وال
وهػو موقػؼ الثبػاف  واقػؼعنػت فػي فحمػؾ الظػروؼ وفصػع  الم بعد ت مػي قومػت

فبقػػي وحيػػًدا يػػداف  عػػف  احاف الحػػر  والطعػػاف ففػػروا هػػاربيففػػي مػػ والمواج ػػة
التػػي طمب ػػا  مػػت دوف النصػػرةرد الطعنػػاف  فمػػو خػػاء الفػػرار لنجػػا بنفاألوطػػاف ويػػ

 مف األصحا  فو القبيمة كما مر مف قبؿ .
ذا كػػاف القػػوـ قػػد ت مػػوا عنػػت فػػي محنتػػت لمػػاذا لػػـ ي ػػر  مػػف المعركػػة ، هػػؿ     وا 

كػػاف لػػعيًفا ال يمػػتطي ؟ بػػالطب  ال إف عبػػد يغػػوث كػػاف يممػػؾ مقومػػاف ال ػػر  
ْتِناا  ِماان  نلاانء ، وممػػا يشهمػػت لػػذلؾ قولػػت: )والنجػػاة مػػف قبلػػة األعػػدا ِشااْئُت َنجَّ

وبػػػروز لػػػمير الػػػتكمـ  فداللػػػة الخػػػرط وحػػػذؼ مفعػػػوؿ المخػػػيئة،   اْلَخْياااِل َنْياااَية
ْتِنااا ) ؼ وحػػػذ، الػػػذاف وبيػػػاف صػػػمود  فػػػي مواج ػػػة الخػػػدائد  إلثبػػػاف  ِشاااْئُت َنجَّ

صػػي  فػػرس ن ػػدة مرتفعػػة تنجػػد  فػػي هػػذا الموقػػؼ الع :في   َنْيااَيةالموصػػوؼ )
بقاء الصفة وحذؼ الموصوؼ إلبقائ ا في بػشرة اللػوء ،  لكنت لـ يخ  ذلؾ ،  وا 

، هػػؿ تكػػوف بطيئػػة ؟  فكػػاف عبػػد يغػػوث دث عمي ػػا ؛ ألف فقػػدام ا وتركيػػز الحػػ
ال   وحنكػػػػةٌ  ال يػػػؿ  ل ػػػػا دربػػػةٌ فنػػػػواع جػػػود مػػػػف ف  مػػػريعةً    مرتفعػػػػةً يممػػػؾ   ػػػيبًل 

ال الثبػػاف  وعػػدـ ي إبَّػػنػػت فلكتمػػتطي  في  يػػؿ فف تمحػػؽ ب ػػا ؛ لمػػرعت ا و فت ػػا 
 . زي والمذلة لت ولقومت الو  العار لحاؽ
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  الحوة حمػرة ترى َخْمَفي  الُحنَّ اْلِجَي َي َتَناِلَي ثـ وصف ا مرعت ا في قولت: )      
تلر  إلي مواد ؛ والحوة عظام ا  فيفة ، فػقذا عرفػف  فػف وفمػرعف ، وقػدـ 

ركيػػػز عمػػػي مػػػرعت ا وفن ػػػا  يػػػؿ لمت؛   اْلِجَيااا يَ   عمػػػي الموصػػػوؼ)الُحااانَّ الصػػػفة )
ال يمػػػتطي  فػػػرس المحػػػاؽ ب ػػػا  ومتابعت ػػػا ، فكػػػؿ هػػػذ  المقومػػػاف كفيمػػػة  فصػػػيمة

 بنجدة الفارس المغوار دوف المجوء إلي امتغاثة قومت وفصحابت . 
ثـ تبػرز لغػة الف ػر والعػزة  فػي حمايػة وحصػانة قومػت وذبػت عػف حيالػ ـ      

ومط بيف الكماليف إل راو والواو لمت    ِذم َر َأِبيااُكمنلِكنَِّن  َأْحمِ وذلؾ في قولت:)
يػػنـ عػػف مكانتػػت فػػي قومػػت وامتبمػػالت فػػي الػػذ  عػػف  المخػػ د فػػي نمػػؽ متنػػا ـ

وامتحلار صورة تمؾ المخاهد عف طريؽ الملارعة في ، حيال ـ وتفادي ـ  
بة    يػوحي بامػتدعائ ا فػي تمػؾ المواقػؼ العصػيَيْخاَتِطْفنَ -تاَر-َأْحِما  قولػت: )

، فعػ ء القبيمػة عميػت وحػد ، ف ػو يػداف  محنت ػا التي تمػمي الػنفس وت رج ػا مػف
 عن ا بكؿ ما يممؾ

ألنػػػت يتحػػػدث عػػػف نفمػػػت  ؛ نلِكنَِّنااا  َأْحِمااا تػػػرا  يغمػػػ  لػػػمائر المػػػتكمـ )و       
 .عزة متدعي ف ًرا و مما ي المتفردة وخجاعت ا

َُ َيْخااواالمػػتعارة المكنيػػة فػػي قولػػت : )     تصػػور   َتِطْفَن الُمَح ِمَياا نكاا َن الرِّماا 
تتػػرؾ الجميػػ   وت تطػػؼ وتتفػػرس ذلػػؾ المحػػامي دوف  يػػر  ،  الرمػػا  كائنػػا حًيػػا

والفعػػػؿ الملػػػارع امتحلػػػار لممخػػػ د العجيػػػػ  الػػػذي يواج ػػػت عبػػػد يغػػػوث فػػػػي 
برازهػػا ممػػتقمة  مػػاحاف المقػػاء والطعػػاف ، وجػػاءف جممػػة الحػػاؿ مقترنػػة بػػالواو وا 

  وتحػػدياف فػػي هػػذ  المعركػػة اب ػػت  مػػف صػػعاعمػػا قبم ػػا ؛ لبيػػاف  طػػورة مػػا ج
 تقتؿ كؿ مف يثبف في مكانت وتطيح بت. الرما ي وقف كانف ، ف الخرمة
قبيمػة ، وفف هػػذ  الرمػػا  وت مػؿ المفارقػػة بػيف الحػػديث عػػف نفمػت وحمايتػػت لم     

قدامػػت وت ػػاذؿ  لػػـ تم مػػت وا تطفتػػت  دوف فقرانػػت ، وهػػذا يصػػور مػػدي خػػجاعتت وا 
 نصرة ذلؾ المحامي المنالؿ .  قومت  وفصحابت في
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  يصػور قمػة ال ػذالف جاَز  إلػي الم اطػ  )َأْحِما وااللتفاف فػي الغائػ  )    
فػػي رد  تػػت ، وبػػيف خػػجاعتت وجرفتػػتوالتبػػاطش فػػي نصػػرتت و يبػػة األمػػؿ تجػػا  قبيم

 كيد فعدائت.
بيمػة فػي ف تمػؾ الزفػراف حوكػ  اء يبػرز البعػد النفمػي واالنفعػاليوتكرار الحػ    
 في الدفاع عف قومت. اة عبد يغوثعف مدي معان وقد  رجف لمتعبير ، القم 
 ؛ا لمتحػػػرؾ تكػػػوف دافًعػػػ وبالت مػػػؿ تػػػدرؾ رشيػػػة عبػػػد يغػػػوث فصػػػراحة النمػػػ     

 يرة ، والمػواليف كػذلؾحس بالغَ لنجدة األمير إف كاف ل ـ قم  ينبض بالحركة ويَ 
مػر لػـ يتحقػؽ مػف ، لكػف األء ل ػذا الرمػز المػداف  عػف حرمػات ـمف واجب ـ الوفػا

حباًطاتوترً  ، وهذا مما يزيد النفسالفريقيف  .ا وا 
مػ   داللػة النػداء، و فػي كػوف مناجػاة الػراكبيف  تتجمي رشية عبد يغوثوبذلؾ    

مػف  اػ فتعداد ماثر  ومناقبتفعً ال تجدي ن   ي  راكبً فَ )في  االمتغاثة وطم  النجدة 
ومػػف ثػػـ يصػػبح المػػفُّ عمػػي ـ  ، اتجػػدي نفًعػػ ال فجػػؿ حمايػػة قومػػت والحفػػاظ عمػػي ـ

 .   ٔ) مروالمحاكمة ؛ ألن ـ ت اذلوا في نصرتت في زمنية األْ  ا مف اإلدانةلربً 
******************* 
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 :املعقد الثالث
 (ٔٔ-ٛ نء مع مم  مع تن ل نا تعط ف)  

 َفُقوُؿ وقد َخدُّوا لماِني ِبِنْمػَعةٍ  - ٛ
         

 ر 

  ٔ)ِمقُػػوا عػػػف ِلَمػػػاِنَياَفَمْعَخػػَر تَػػػْيـٍ َفطْ  
َفَمْعَخػػػػػػػػػػَر تَػػػػػػػػػػْيـٍ قػػػػػػػػػػد ممكػػػػػػػػػػتـ  - ٜ 

 واحُ جِ ف ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
      

َف ػػػاكـْ لػػػـ َيُكػػػْف ِمػػػف َبَواِئَيػػػا فػػػقفَّ  
(ٕ  

 فػِقْف َتْقُتمُػوِني َتْقُتمُػوا بِػَي مػػيًدا -ٓٔ 
       

ف ُتْطِمقُػػػػوِني َتْحُرُبػػػػوِني ِبَماِلَيػػػػا    ٖ)وا 
َفَحقِّػػػػػػػػػػا ِعَبػػػػػػػػػػاَد هللِا فف لْمػػػػػػػػػػُف -ٔٔ 

 ًعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام
      

  ٗ)نخػػػيَد الرَُّعػػػاِء الُمْعػػػِزبيَف الَمَتالَيػػػا 
ي بلمتػػػت لمرفػػػاؽ وت مػػػلمػػػا ذكػػػر عبػػػد يغػػػوث معبلقػػػة األبيػػػاف بمػػػا قبم ػػػا:        

نكمػػار يعانيػػت الخػػاعر تجػػا  رفقائػػت وقبيمتػػت ، القبيمػػة عنػػت كػػذلؾ ، وهػػذا  ػػزي وا

                                                           

 َعمَػػ، ُتْجَعػػؿُ  َعِريَلػػةً  تُْنَمػػجُ  َوقَػػدْ  َوَ ْيػػِر ِ  ِلْمَبِعيػػرِ  ِزَماًمػػا ُيْجَعػػؿُ  َمْلػػُفورٌ  َمػػْيرٌ  ُهػػوَ :  ِنْ ااع   ٔ)
 .ع -س-والتاو مادة: فاْلَبِعيِروالجم  )فنماع  )المماف  َصْدرِ 

ػػَجحُ :  ااج    ٕ)  َمػػػِجحَ  َوقَػػدْ  َواِمػػٌ ؛ المَّْحػػػـِ  َقِميػػؿُ  َطِويػػؿٌ  مػػػ ؿٌ : َفْمػػَجحُ  وَ ػػدّّ . الَ ػػدِّ  ِلػػػيفُ : المَّ
ػػػاِئرُ  اْلَمثَػػػؿُ  ، َوِمْنػػػتُ  َمػػػْ ٌؿ؛ لَػػػيِّفٌ : َمػػػِجيح وُ مُػػػؽٌ . وَمػػػجاحةً  َمػػػَجحاً   الَمْقػػػُدَرةِ  ِعْنػػػدَ  اْلَعْفػػػوِ  ِفػػػي المَّ
   -و-فَ ْمِجْح.)المابؽ مادة: س َمَمْكفَ :  الَمْقِدَرةِ 
: َكفِّػي بػاءَ ، وهو مف قول ـ باء فبلف  بفػبلف :اذا قتػؿ بػت وصػار دمػت بدمػت   : المواء البناء
ْرُتت: وَفَبْ ُتت ، َمْرِجعاً  َفي َمباَءةً  َلتُ  َكفِّي صارَ  َفي : والَبواء، َعَدَلت: وَبواءً  َبْوءاً  ِبَدِمت َدُمت وباءَ  َقرَّ
ػػواءا  بِػػِت، َقَتمَػػت: وبػػاَء . والَجِميػػ ُ  االثنػػافِ  َوَكػػَذِلؾَ  بِػػِت، ُقتِػػؿَ  ِإفْ  ُكْفػػُش ُ  َفي: فُػػبلفٍ  َبػػواءُ  وفُػػبلفٌ . لمَّ

  وء -)نفمت مادة:  .َلتُ  بُكْؼءٍ  ُهوَ  َما َفي: لُفبلفٍ  بَبواءٍ  ُفبلفٌ  َما: ُيَقاؿُ  التَّكاُفش،: الَبواء
    -ر-تركت بؿ خيء )نفمت مادة:  حربت: مف با  طم  إذا ف ذ مالت و    ٖ)
 قَػطُّ، ُيْرعَ  َلـْ : عاِز ٌ  وَكؤلٌ . الَكئلِ  طاِل ُ : المتنحي بقبمت، و : الُمْعِز ُ  الرعاء: جم  راع ،   ٗ)
: ُعزوبػػاً  وَيْعػػِز ُ  َيْعػػُز ُ  فػػبلٌف، َعّنِػػي وَعػػَز َ . عاِزبػػاً  َكػػؤلً  َفصػػابوا ِإذا القػػوـُ  وفَْعػػَز َ . ُوِطػػاَ  َواَل 

 ِإبمَػػت، وَعػػزَّ َ  صػػاِحُب ا، وفَْعَزَب ػػا. تَػػُرو ُ  اَل  الَمرَعػػ، ِفػػي َفْبَعػػَدفْ : اإِلبػػؿُ  وَعَزَبػػفِ  ، وَبُعػػدَ   ػػا َ 
   -ز-ع، ع-ا-المماف والتاو مادتا: ر ُيِرْح ا َوَلـْ  الَمْرَع،، ِفي َبيَّت ا: وفَْعَزَب ا

. َرفيػٍ   بَصػْوفٍ  الُمَغنػي ُيَراِمػؿُ  الَّػِذي  ُيْنػَتج لَػـْ  َوَبْعُلػَ ا َبْعُلػَ ا ُنػتج قَػدْ  الَِّتي المتُالي: اإِلبؿ 
 و .-ؿ-)المابؽ مادة : فاأَلوالد. َتبَلَها ِإذا اأُلمَّ اف: ولُدها، والَمتالي َيْتموها الَِّتي: والُمْتمي
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يػػة  فزمػػػة اعومػػا كػػاف ينبغػػػي مػػن ـ ذلػػػؾ الت ػػاذؿ ، تبعػػػف تمػػؾ األزمػػػاف االجتم
  .المماف جديدة ، وهي خدُّ  ف بلقية
 مخػ د تنفػتح عمػ، الواو فػي صػدر األبيػاف امػتئنافيت عند الت مؿ يتلح فف    

مػػر والعػػذا  ، والحػػػوار بػػيف الفػػارس المغػػػوار مػػف مخػػػاهد األْ  محمػػوسبصػػري 
وقبيمػػة تػػيـ ، ويعتػػرؼ الفػػارس المحػػامي بمػػقوطت فػػي فرض المعركػػة ، فيحػػاوؿ 

  .واالعتراؼ بفلم ـ ، وتحريؾ بواعث الخ امة في قموب ـ امتدار عطف ـ ،
 رحكػػي صػػورة العتػػا  المريػػت مػػف فهػػـ معاقػػد القصػػيدة ألنػػتوهػػذ  األبيػػاف       

مػػري تجػػا  الفػػارس واالمػػت جاف الصػػريح  مػػف فعػػؿ األعػػداء  وتعػػامم ـ مػػ  األ
 .المغوار 
وقبم ػا  ، مف خجاعتت وبطوالتت  فػي  لػـ المعركػة فبعدما عرض فاصبًل      

  .يحكي العتا  المرير لقومت  اصت ـ وعامت ـ
، ومحاولػػة تبرئػػة نفمػػت ممػػا عػػداء األ ؿِ َبػػمػػف قِ  لمػػانت فاألبيػػاف تحكػػي خػػدَّ      

واطػبلؽ  والصػفح العفػو فيمػتمس ، ي ـ النعماف بف جماس نم  إليت مف قتؿ ف
 .مراحت واالفتداء بالماؿ  

يػػػوحي  عمػػػ، االمػػػتئناؼ    ِن  ِبِنْ اااَع ٍ َأحُااانُل نحاااي َشااايُّنا ل ااا)بنػػػاء البيػػػف      
، فقػػد حػػاوؿ ليػػت اللػػوء وتوجيػػت األنظػػار إوابقائػػت فػػي دائػػرة  الم بػػر بػػت ب هميػػة

 ةٍ عَ ْمػػػنِ ن ػػػـ ربطػػػو  ب، وقػػػد ذهػػػ  بعلػػػ ـ إلػػػي فف يخػػػدو لمػػػانت بنمػػػعةاألعػػػداء ف
ػػػػا فف يكػػػػوف حقيقػػػػة  بػػػػ  ف ي جػػػػوهـ فخػػػػدُّ حقيقيػػػػة  م افػػػػة ف ف يكممػػػػو  الممػػػػاف إمَّ

 ،ن ػػـ فعمػوا مػا منػػ  لمػانت عػف مػػدح ـ فف يكػػوف مجػاًزا ، فػ راد فمػا ، وا   ةِ عَ ْمػبالنِ 
نطمػػػؽ لمػػػاني بخػػػكركـ  ا ليافعمػػػوا بػػػي  يػػػرً  فيقػػػوؿ التبريػػػزي فػػػي مف ػػػـو البيػػػف: و

  .  ٔ)و مدحكـ ال فقدر عم، نكـ ما لـ تفعموا فمماني مخدودٌ وا  
ة الكػبلـ ف عاداف الجاهمييف  فيعمػد العػر  إلػي تعطيػؿ ممكػوخد المماف م     

بنػػو تػػيـ الع ػػد  ػػذ ؛ لػػذلؾ فنػػاؿ مػػن ـ ب جائػػت لمػػانت حتػػي ال يَ  دِّ بَخػػ مػػيرعنػػد األْ 

                                                           

 صػ: التبريزي خر  المفلمياف  ٔ)
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يبكػػي  فْ وهػػو فػػي ْفمػػر   ف وا لمػػانت عنػػدما ناخػػدهـف يطمقػػمػػف عبػػد يغػػوث  قبػػؿ ف
     .نفمت
مػير وبػيف االمػتنجاد  مػف خػد الممػاف  الحيمولػة  بػيف األ وربما كاف ال ػدؼ     
ومما يدعـ هذا الرفي ما جاء في فيػاـ العػر  مػف رمػائؿ ، فو تحذيرهـ ، بقومت 

وهػػذ  ، تحػػذرهـ مػػف  ػػزوة  يمػتعد ل ػػا عػػدوهـ  رمزيػة  مػػف اأْلمػػري إلػػي فقػوام ـ
 .  ٔ)الصور عمي قمت ا انفرد ب ا الخاعر

َأَمْعَشاَر فػي قولػت: ) النػداء بػال مزة التػي لمقريػ  مػ  االمػـ الظػاهر يػ تيثـ      
المذلػة ومحاولػة لبياف خناعة فعم ـ ووصم ـ بالعػار و  ؛  َ  ِنَي َتْيٍم َأْطِمُقنا عن لِ 
 .مام ـ منت لتبرئة نفمت ف

تػػاؿ صػػحابت ومػػف تركػػو  فػػي مػػاحة القاألوؿ: لػػذـ ف مػػريفواطػػبلؽ الممػػاف أل    
ف يعػاممو  معاممػة كريمػة وكمػ  فجػؿ والدعاء عمي ـ والثاني لمػد  فعدائػت مػف ف

 . ـ وتعاطف ـ وعفوهـ عنت تودم
فيػػت مزيػػد مػػف االمػػتعطاؼ والتػػودد  رار االمػػـ الظػػاهر مػػ  نػػداء القريػػ وتكػػ    

 .ومطالبت ـ بالعفو واطبلؽ مراحت
ثػػػـ يتػػػوالي االمػػػتعطاؼ والتمطػػػؼ مع ػػػـ لعم ػػػـ فف يصػػػنعوا فيػػػت معروفًػػػا ،     

َأَمْعَشَر َتْيٍم حاي في قولت: ) والتحقيؽ وفعؿ األمرويطمقوا مراحت ، فيتكرر النداء 
واالمػػتعطاؼ والتمػػ يؿ والتيمػػير  االلتمػػاس وكم ػػا تحػػث عمػػي  ُحناممكااتم فْْ ااجِ 

وتحمػػػؿ عنػػػد عبػػػػد يغػػػوث معػػػاني الحػػػزف واالنكمػػػػار ومػػػرارة األلػػػـ التػػػػي ، عميػػػت
 تعتصر قمبت وهو يواجت الموف .

 

                                                           

ة/ رمػػػالة دكتػػػوراة لمباحثػػػ ٕٚالرثػػػاء فػػػي الخػػػعر الجػػػاهمي صػػػػ:الصػػػورة الفنيػػػة فػػػي خػػػعر   ٔ)
  ـ.ٜٜٛٔ-هػٜٔٗٔ-المعودية-كمبة التربية لمبناف بجدة -صمو  بنف مصمح المريحي
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قػد ممكػف : يعني  ٔ)  ْ جِ  ْ ْكَت َفْمَ حي مَ ):المثؿ واإلقناع في لر  األمثاؿ يقاؿو 
، مػجح ممػتقيـ الصػورة ، يقاؿ وجت فبف حمير  نسويمر، وقائؿ المثؿ ف فم ؿ

فمػاذا عمػيكـ لػو مػامح التػي ينبغػي فف يتحمػو ب ػا ، تذكير ل ـ برباط المحبػة والت
 . م متـ وترفقتـ بي

 الت كيػد ، و فاننَّ َأخا كْم لام َيُكاْن ِمان َبَناِئَيا ) ، فقػاؿ:منامًبا إقناعًيا تعميبًل وماؽ  
ف ػي ـ النعمػاف بػف جمػاس ، فمػـ فكػف فنػا  بػيف براءاتػت مػف دـهذ  الجممػة  يُ في 

نما فُ  حتي تريدوا قتمػي  ، فقني لـ فقتمتلي وهو  لـ يكف بكؼءٍ  ، ذف بت قاتمت وا 
  .بت  فالحكـ هنا ليس عاداًل 

، فتػػرا  يعمػػد وال خػػؾ فػػي فف اأْلمػػر مػػر  ي ـ الفػػداء  وفػػؾ فْ ثػػـ يعػػرض عمػػ     
فااِنْن ):فتػػرا  يقػػوؿ ديػػة منػػت،  يػػر مػػف القتػػؿ  فيتومػػؿ إلػػي بنػػي تػػيـ فف يقبمػػوا الف

يف ػػػـ من ػػا معنػػػي و   ،ف هنػػا  لممراجعػػػة والتثبػػف    إَتْقُتمُاانِن  َتْقُتمُااانا ِباااَ   ااايًيا
 ،دوف تريػػػث وتم ػػػؿ القتػػػؿ  صػػػع   وهػػػوبػػػدف باألف ، الخػػػرطية  فيخػػػرط خػػػرطيف

ػػ.  والخػػرط الثػػاني فاا كريًمػػف تقتمػػوا بػػي مػػيدً فعمػػيكـ ف هػػـ وهػػو مػػا ؛ ألنػػت األر   َّ
ن ُتْطِمُقنِن  ) ، وهو قولت:ي ثمف، وهو قبوؿ الفدية  ب طمح تحصيمت يرجو وي نا 

ربحػػػتـ وفػػػزتـ بمػػػالي ولػػػـ تتركػػػوا لػػػي     في إذا فطمقػػػتـ مػػػراحيَتْحُرُبااانِن  ِبَم ِلَيااا 
 .اخيئً 
 طراؼ في قولت:كرار والمقابمة م  تكرار المنادي م  تخابت األكما يممح الت     
فػػػي مصػػػراع البيػػػف   َأَمْعَشاااَر تَاااْيمٍ )ار فػػػي المنػػػادي ، والتكػػػر    يَ  نِ لَ ااا - ن َ ااالِ )

ف المقابمػػة تتػػرؾ مػػا فك ،ذ القػػراربغيػػة الم مػػة والتريػػث فػػي ات ػػا ومطمػػ  القصػػيدة

                                                           

، َقاَلتْػتُ  َعاِئَخَة، َعفْ  مرويّّ   ٔ)  النَّػاِس، َعمَػ، َظ َػرَ  ِحػيفَ  اْلَجَمػؿِ  َيػْوـَ  َعْنُ َمػا، اّللَُّ  َرِلػيَ  ِلَعِمػيٍّ
َـّ  َهْوَدج ػػا ِمػػفْ  فَػػَدنا  َفَمػػ ِّؿْ  وقَػػَدْرفَ  فَ ْحِمػػفْ  َظِفػػْرفَ  فَ ْمػػِجْح في َمْكػػفَ مَ : فَ جابتػػت ِبَكػػبَلـٍ  َكمََّم َػػا ثُػػ

 ِفػػي اأَلْكػػَوعِ  ابػػفُ  َفيلػػاً  َوَقاَل َػػا اْلَمِديَنػػِة؛ ِإلػػ، الِج ػػاز بَ ْحَمػػفِ  َذِلػػؾَ  ِعْنػػدَ  َفَج ََّزهػػا الَعْفػػَو؛ وَفْحِمػػفِ 
 جم ػػرةواْرفُػػْؽ ،  َفلفاَظػػؾَ  َمػػ ِّؿْ  يفَ  فَ ْمػػِجحْ  مػػَ لفَ  ِإذا: َوُيقَػػاؿُ  فَ ْمػػِجْح؛ َمَمْكػػفَ : قَػػَردٍ  ِذي َ ػػْزَوةِ 

 .بيروف – الفكر دار - هػٜٖ٘ نحو: ف) العمكري هبلؿ فبو: ف ٕٛٗ/ٕاألمثاؿ 
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بغيػة  ومػطية والتوصػؿ إلػي حمػوؿ ط  في عرض وج ػاف النظػرمماحة لمم ا
  .العفو والممامحة

فعػػؿ  اس فػػيااللتمػػقامػػة الحجػػة مػػف  ػػبلؿ كمػػا يمحػػظ معػػاني التحقيػػؽ وا        
دواف ما تجعمػت فقة  والصفح في موقؼ تمتمؾ مف األلي الخدعي إوهذا ف مراأل

  .فالعفو عند المقدرة، ا يحمـ بالخفقة والمعاممة الكريمة ا ممتمممً لعيفً 
تتػػػػػاب   مػػػػػف  ػػػػػبلؿ عؼاللػػػػػواالمتمػػػػػبلـ و  لػػػػػي جانػػػػػ   االن زاميػػػػػةهػػػػػذا إ     

ن ُتْطِمقُاانِن  َتْحُرُباانِن   -ِبااَ   - فااِنْن َتْقُتمُااننِ  -لَ اا ِنَي   -ِلَ اا ن )اللػػمائر نا 
فتػػري العتػػا  ،   لاام َيُكااْن ِماان َبَناِئَياا )والػػرفض فػػي قولػػت:النفػػي حالػػة  ، و ِبَم ِلَياا 

 وجرمت لـ يفعمت .والمشا ذة عمي ذن  لـ يرتكبت 
َتْقُتمُانِن  َتْقُتمُانا : )بػيف خػطري البيػفعبػد يغػوث فػي عػالـ  المقابمةف كما ف     

ن ُتْطِمُقنِن  َتْحُرُبنِن  ِبَم ِلَي ) ،ِبَ   يًيا  ا بيف المالي والحالرمثؿ صراعً   تنا 
بما يدفعت الي قبوؿ صيغة التفاوض م  القـو ، وذلؾ مف  بلؿ طمبت من ـ فف 

 رائ ـ بقبوؿ إ  ال صمة لت ب ا ، ومحاولة وا لمانت ، وتبرئة نفمت  مف ت مةيطمق
مثػؿ هػذا الموقػؼ  مػف  ػوؼ القبائػؿ  الفدية وفؾ فمر  .مػ  مراعػاة  مػا يعكمػت 

 .    ٔ)حتي في لحظة الموف ذاتتمف كممة ال جاء 
والمت مػػؿ فػػي هػػذ  األبيػػاف يجػػد عبػػد يغػػوث عػػرض كػػؿ الومػػائؿ المتاحػػة      

دا بالعفو والتمامح فقد وقعُف في فيديكـ فعمػيكـ حيث ب  ي مبيؿ النجاةمامت  فف
ف ت  ػذوف لػـ يكػف قاتػؿ مػ تطقػي فنػف تمامحوا وتيمػروا عمػي ، ثػـ التبريػر المنف

واألمػؿ وبعػػث الحيػاة  فػػي  وهػػو فصػعب ـ ، ثػػـ االفتػداء بالمػػاؿالقتػؿ   بثػ ر  ، ثػػـ
مػف فجػؿ ال ػروو مػف تمػؾ ر   و روجػت مػف محنتػت، فخػمؿ جميػ  الوجػو  مْ فؾ فَ 

 .في قال  مف الحكمة  والعقبلنية   المحنة العصيبة
الرجػػوعي  وامتحلػػار صػػورة ثػػـ يمػػترج  ذكريػػاف المالػػي ، والػػومض       

ف بػػػت هػػػذا ُمػػػوممػػػا حَ  النػػػداء لمقريػػػ    َأَحقِّااا   ِعَبااا َي هللاِ نخػػػيد الرعػػػاء ، فقولػػػت: )
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نمػػا يخػػكو إ لػػي عبػػاد هللا األمػػمو  وك نػػت ال يخػػكو حالػػت إلػػي صػػديؽ فو قريػػ  وا 
نكػػر  عميػػت حمػػاس ال يُ وفف إحمامػػت بػػالظمـ  إ ،ظػػاهر  ف خػػكوا  ، وفيػػت فا جميًعػػ

  . ٔ)وحد مف  مؽ هللاف
  يعكػػػس حالػػػة الػػػذهوؿ والػػػرفض واالمػػػتنفار َأَحقِّااا واالمػػػتف اـ فػػػي قولػػػت: )     

الخػػديد لمواقػػ  المػػشلـ ، إن ػػا هم مػػاف الػػنفس الحػػائرة ، القمقػػة ، المتػػوترة المتقمبػػة  
ف ػؿ ال يمػتطي  مػماع صػوف بيف قمػوة الحالػر وذكريػاف المالػي المػعيد ، 

يمػػػتن ض همػػػـ قومػػػت ، وخػػػجاعتت ، وهنػػػا حػػػث مػػػف طػػػرؼ  فػػػي بػػػ ف  الرِّعػػػاء
    فصحابت في نجدتت وت ميص كربتت.

ميػػػؿ امتحلػػػار الػػػذكرياف الجميمػػػة المالػػػية إلػػػي نبػػػرة الحنػػػيف وتػػػذكرو تو       
 رلفػة والرحمػة وتنعػدـ الوحخػية والتػوتراف والثػ تمود فيػت المحبػة واألُ  عالـ مثالي

 . ٕ) والنفمي لمذاف االنمانية  مما يحقؽ التوازف
  رفػػض لمواقػػ  المريػػر الػػذي تغيػػر أن لْ ااُت  اا مًع والنفػػي فػػي قولػػت:)         

 ، إلي ـ مف صريح النم  والحمفػاء لػتوالذي  ذلت فيت فقر  الناس  لدي الخاعر
عنػدما يقػ  فمػيًرا ال يجػد مػف بعد فف كاف مػيد قومػت يػداف  عػن ـ بكػؿ مػا يممػؾ 

 ا مػف الواقػ  المريػروًبػيمثػؿ هر ؛ ل الحػوار ، فيعمػد إلػي  يقؼ بجانبػت فػي محنتػت
ا  الذي لقيت مف ت مي قومت عنت في محنتت ، وبيف قموة وجبروف  مف وق  فميرً 

 في فرض األعادي.
  صورة رائعة تدؿ عمي انفتا  َع ِء الُمْعِزبيَن الَمتَ لَي الرِّ  نشييَ )وفي قولت:       

يلػفي  ممػا لمرعػي والكػؤل، إلبؿنخيد المغنيف الذي يمقوف االمم  عمي صوف 
إليػت مػف دالالف إيحائيػة تلػفي عمػي  رمػزومػا تخاعرنا ذكرياف مجيدة ،  عم،

 ث األمؿ والمحبة واأللفة.وبع والتجدد والحياة المخ د رو  التوالد

                                                           

  ٕٕٗ: ػصد/ محمد فبو مومي  دالالف التراكي    ٔ)
  ٘ٔتمثبلف الزمف في قصيدة عبد يغوث صػ:  ٕ)
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، ولػػػـ يتحقػػػؽ هػػػذا األمػػػؿ الػػػذي والعػػػدو  وهػػػذا المجتمػػػ  يتغػػػاير مػػػ  القبيمػػػة     
 يمػبح فػي ففكػار  ، ف نخػ   يػااًل عمػ، فرض الواقػ  معي عبد يغوث في تحصيمت

هػذا النخػيد  يتبلقػيدمف في فرض األعػادي ، وبػذلؾ ، ويعيش فحبلمت التي انع
 ، وقبمػت فػي مطمػ  لْ اُت  ا مًع  أنْ )  وتوالد اإلبؿ ، والحياة والنلارة م  قولت:

ء لػػت ومػػو  لمواقػػ  وتنكػػرٌ  رفػػٌض  ومػػف ثػػـ فػػقف النفػػي هنػػا  أْن َل َتالِحياا ) القصػػيدة
ا مػػػف خػػػيئً  األعػػػداء لػػػـ يحققػػػوا لعبػػػد يغػػػوثئػػػد قومػػػت ، فمعاممػػػة مػػػف األعػػػداء لقا

 ا.ا ولعفً ا وقمقً ، وهذا مما يزيد النفس توترً لممامحة والمحبة والرحمة باألميرا
*********************** 
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 :املعقد الرابع
 (ٗٔ-ٕٔحير نا تيزاء )

 وَتْلػػَحُؾ ِمّنِػػي َخػػْيَ ٌة عْبَخػػِميَّةٌ  -ٕٔ
 

ـْ تَػػػَرى قْبِمػػ    ٔ)ي َفِمػػيرًا يَماِنَيػػػاكػػَ ْف لَػػ
 وَظػػؿَّ ِنمػػاُء الَحػػيِّ َحػػْوِلَي ُركَّػػداً  -ٖٔ 

       
 ُيػػػػػػػػَراِوْدَف ِمّنِػػػػػػػػي مػػػػػػػػا تػػػػػػػػرد ِنَمػػػػػػػػاِئَيا 

 وقد َعِمَمْف ِعْرِمي ُمَمْيَكػُة َفنَّنِػي -ٗٔ 
 

  ٕ)َفَنػػػػا المَّْيػػػػُث َمْعػػػػُدوِّا عمػػػػيَّ وعاِديػػػػا 
فبعػػػد  ، لػػدي عبػػػد يغػػػوث  نكمػػػارافتتػػػوالي اال عبلقػػة األبيػػػاف بمػػػا قبم ػػا        

 ،والفػػػداء بالمػػػاؿ  ومحاولػػػة الصػػػفح عنػػػت المحاولػػػة  المحبطػػػة مػػػف معخػػػر تػػػيـ 
 مية إليالمنت األنث،، تتوالي الممبية  في  ةلاالعدتحكيـ العقؿ والمنطؽ و   و يا
 .تيـ
  مػػف امػػرفة ت ػػزف   يوظػػؼ المػػ ريةنَتْضااَحُك ِمنِّاا  َشااْيَخٌ  عْبَشااِميَّ ٌ ): قولػػت     

حالػػػػة مػػػف اللػػػػعؼ  مثػػػؿالزائفػػػة ، وهػػػػذا يُ  عبػػػد يغػػػوث ، وتمػػػػ ر مػػػف بطوالتػػػػت
  .ومقوط هيبة الطؿ المغوار واالنكمار وال واف

حركػػة والفعػػؿ ؛ النفتػػا  المخػػ د حاليػػة مقترنػػة بال فػػي بدايػػة األبيػػاف ووالػػوا     
، مػػػف هػػػذ  الخػػػي ة  تفاصػػػيؿ اإلهانػػػة المػػػ رية والػػػت كـ  لمبطػػػؿ المحػػػامي عمػػػ،

  فمػر القائػد المغػوار، وهػذا ممػا عصم  بن أبير ا فف هذا األهوو )ومر لحك
   جعم ا تم ر وت زف بت .

وا تصار  فػاؽ  انت اؾ زمنية  القمعية   عْبَشِميَّ ٌ  والنحف والنم  في )       
والحػاؿ هػذ  مػ  العقيػدة  يتلػاد  رها الفحػوليمْ ألف هيمنة األنثي وفالممطوية ؛ 

 .  ٖ)لية و المبي المت يؿووالثقافة الفحو الحربية 
                                                           

 وَفَ ذَ   َعْبد) مف والباء العيف ، فَ َ ذَ  يَّ مِ يقاؿ فيت عبخَ  َخْمٍس، َعْبدِ  إل، ة: نمبةعبخيمي   ٔ)
يف، الداؿ وامَقطَ  ،  َخْمس) مف والميـَ  الخيفَ  ، النَّحػف مػف ف ذا كممة، الكممتيف مف فَبن، والمِّ

  لـ تري: روي فيلا : لـ ترف بمكوف ال مزة في   ر الفعؿ.
  عدوا: روي : معدًياممميكة: زوجت ،    ٕ)
  11تمثالت الزمن في قصيدة عبد يغوث صـ:    (3)
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ويحفظ حرمػة نمػاء قومػت ، فػي  ،  والفارس المحار  يحمي ذمار قبيمتت       
 في محاولة إلهانتت والتقميؿ يراودنت عف نفمت الجان  ار ر تجتم  نماء تميـ 

 وقتؿ الرو  المقاتمة التي يتممح ب ا.  ،  ت وهدِّ قوا فركان وزعزعفمف خ نت 
ممػػػػا يعمػػػػؽ مػػػػف التػػػػوتر  ور مػػػػرارة الواقػػػػ  المحػػػػيط باألمػػػػيرصػػػػوهػػػػذا ي        

واإلحبػػػاط واللػػػػعؼ الػػػذي يمػػػػيطر عميػػػػت، ولكػػػي ي ػػػػرو مػػػػف تمػػػؾ المحنػػػػة تػػػػرا  
هيمنت ػػا ،  ؾ القػػوة الجاذبػػة بقػػوة طػػاردة تػػدف يمػػتدعي صػػورة مقابمػػة لتواجػػت لتمػػ

 ط ارتػػػػت  عمػػػػ،دلػػػػيبًل    ميكاااا مُ  حض مكائػػػػدها ، فال وهػػػػي صػػػػورة زوجػػػػت )تػػػػدو 
فرلػتت نتيجػة المعركػة ، ومػقوطت فػي  عفتت ، وهروبت مف واق  زمنيوبراءاتت و 

 عقر دار فعدائت.
انتقؿ الخاعر مف االلتفاف   ٔ)  كَْْن َلْم َتَرى حْبِم  َأِ يرًا يَم ِنَي )وقولت:          

لػذي لكثرة االمتبداد واالمتفزاز ا ؛ َلْم َتَرى  إلي الغيبة في )كحَ ضْ نتَ مف الغيبة )

                                                           

قاؿ األ فش رواية فهؿ الكوفة : و ك ف لـ تري باأللؼ ، وهذا عندنا  ط  ، والصوا :     ٔ)
.  تري بحذؼ النوف عبلمة لمجـز

ار  طا  ، ويروي عمي اإل بإلي الت :)ك ف لـ تري  رجوع مف اإل بار وقاؿ ابف الميد  قول
 وج اف: : وفي إثباف األلؼ 

ف قػػاؿ راء مقمػػو  )رفي  ، فجػػـز مػػفحػػدهما فف يكػػوف لػػرورة ، والثػػاني فف يكػػوف عمػػي لغػػة 
فصار )ترف  ثػـ  فػؼ ال مػزة فقمب ػا فلفًػا النفتػا  مػا قبم ػا ، وهػذ  لغػة مخػ ورة ، فتقػدير  عمػي 

، ويقػوؿ ابػف جنػي ) لػـ  الوجت األوؿ: )ك نؾ لـ تري  ، وعمي الوجػت الثػاني ) ك ن ػا لػـ تػرف .
ترف   إف الراء لّما جاورف وهي ماكنة ال مزة  ك ن ا في التقدير قبػؿ ال مػزة  لمػكون ا وانفتػا  
مػػا قبم ػػا ، فصػػارف )تػػرا  فػػاأللؼ عمػػي هػػذا التقػػدير بػػدؿ مػػف ال مػػزة التػػي هػػي عػػيف الفعػػؿ ، 

   ٔٚٔمػػؿ صػػػمػػي مػػذه  التحقيػػؽ ينظػػر: الحمػػؿ فػػي خػػر  فبيػػاف الجـ محذوفػػة لمجػػـز عوالػػبل
قػرف  د/ يحيػي مػراد ،   هػػٕٔ٘: المتػوف،) البطميومػي المػيد بػف محمػد بػف هللا عبػد محمػد فبو

 ال ػػبلؼ ممػػائؿ فػػي اإلنصػػاؼ: ـ،  ٖٕٓٓ -هػػػٕٗٗٔلبنػػاف –دار الكتػػ  العمميػػة بيػػروف 
 هللا عبيػد بػف محمػد بػف الػرحمف عبػد: ف، ٕٗ-ٖٕ/  ٔ والكػوفييف البصػرييف: النحػوييف بيف

: ط -العصػرية المكتبػة: الناخر  هػٚٚ٘: ف) األنباري الديف كماؿ البركاف، بوف األنصاري،
  .ـٖٕٓٓ -هػٕٗٗٔ األول،
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، وعػبلـ هػذ  فف يحتقرها  ويمػت ؼ ويمػت زف ب ػا حنة األمر ، ف رادواج ت في م
نما في حماية قومي .  ؟ الم رية  ، ف نا لـ فق  فميًرا في بيتي وا 

ُيفمح انفتا  الرشيػة لمزيػد مػف   َترَأَلْم )الجـز بالمكوف لم مزة في ورواية        
 الحيَِّة المشثرِة .  مف هذ  التجار  وتكرار مزيدٍ  ر لدي عبد يغوث،تجربة اأَلمْ 

فيت عزة وافت ار حيث إنت لـ يخ  التحػدث عػف   َأِ يرًا يَم ِنَي قولت:) و           
ألف فيػػت  األْمػػر وعػػذاباف المػػجف والتصػػريح بػػت؛ لػػذا عبػػر عن ػػا بكممػػة واحػػدة ؛

 فػػي فرض المعركػػة وفمػػر األعػػداء لػػتلكنػػت يػػري العػػزة والف ػػار ،  مذلػػة وانحطػػاط
ؽ لػت فف بعػد قتػاؿ مريػر وحػر  خرمػة خػعواء ، فُحػ رَ ِمػ؛ ألنػت فٌ  ثبػاف وقػوة في

 .يفت ر 
وما تحممت مف معاني المػ رية  اء العبخمية منت عف طريؽ الكنايةوامت ز       

لػػػػة لزعزعػػػػػة مػػػػػطوتت وهػػػػػز كيػػػػػاف واالمػػػػت زاء ب ػػػػػذا البطػػػػػؿ المغػػػػػوار  فػػػػػي محاو 
، والنمػاء يػد هػذا األهػوو ر عمػ،ْمػ، فػالعجوز تمػ ر مػف وقوعػت فػي األَ خجاعتت

لطمػػػس معػػػالـ خػػػجاعتت وفرومػػػيتت ، وكمػػػر  ؛ عػػػف نفمػػػت يراودنػػػتيمػػػتففف حولػػػت 
نغمة االنتصار التي تظ ر في عينيت ، وهو قتؿ معنوي يجعؿ الفارس المغػوار 

كمػا كػاف قبػؿ فػي المعركػة ، فػالتوتر  ويػداف  ال يمػتطي  فف يقػاـو ا هزيبًل لعيفً 
 .ت وتقميؿ خ نتصورت واللعؼ يعمبلف عم، هزِّ 

  لمتومػػط بػػيف نَظاالَّ ِن اا ُء الَحاا ِّ َحااْنِلَ  ُركَّااًيا)والعطػػؼ فػػي قولػػت:             
بتجمػ  النمػاء  للػغط وفقػد المػيطرة وانػدحار هيبتػتالكماليف إلحداث مزيد مف ا

  مػػػف َظااالَّ حولػػػت ومحاولػػػة وقوعػػػت فػػػي خػػػباك ـ، وهػػػذا مػػػا تجمػػػد  حركػػػة الفعػػػؿ) 
يقاع .  ترويض وا 

  امتحلػار تمػؾ الصػورة العجيبػة ي ِنَ ا ِئَي ياُيرَاِنْيَن ِمنِّ  ما  تر ) قولت:         
فمػػاـ المتمقػػي لكخػػؼ حالػػة التػػوتر والتػػ ـز واللػػغوط النفمػػية التػػي تمػػارس عمػػ، 

تمرار التجػػددي فػػي حركػػة المػػراودة، والتعبيػػػر هػػذا الفػػارس، وهػػذا مػػا ففػػاد  االمػػػ
   .يغوث في فرض عدو بامـ الموصوؿ )ما  عفة وط ارة يتمت  ب ا عبد 
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وت مؿ لػمير المػتكمـ فػي ولػعت البطػولي ، وامتبمػاؿ وخػجاعة يفرلػ ا      
زة تتمثػػؿ فػػي مقاومتػػت وصػػمود هيبتػػت ،  الموقػػؼ عمػػ، عبػػد يغػػوث ، وف ػػر وعػػ

تجم  النمػوة حولػت واللػغط الممػارس عميػت فػي  تعكس  ِنَ  ِئَي  -ن  ءوتكرار)
 هذا الموقؼ العصي . 

يتكػػػاتؼ مػػػ  مواقػػػؼ الت مػػػي التػػػي عػػػاني من ػػػا مػػػف بدايػػػة  وهػػػذا الموقػػػؼ      
، القصيدة  مف  بلؿ ت مػي الرفقػاء والقبيمػة فػي ت ميصػت مػف محنتػت وفػؾ قيػود 

ال مػػبيؿ فػػي دحػػض هػػذ   ؟عبػػد يغػػوث مػػف هػػذا المػػ زؽ المتػػ ـزفكيػػؼ يػػت مص و
، فتػػرا  يمخػػي فػػي رقة مػػف الػػذكرياف العطػرة فػػي حياتػػتاالفتػراءاف إال بصػػور مخػػ

ورة والتفاف ػػػا حولػػػت  بصػػػ مػػػ  تمػػػؾ الصػػػراعاف فػػػذكر عػػػالـ النمػػػاء  زي ػػػط متػػػوا
ليشكد عمي فروميتت وحمايتت لنماء قومت ، وفػي  النموذو المثالي زوجتت مميكة؛

، هػػؿ مػػف ي ػػزف بػػت مػػف نمػػاء األعػػداء هػػذا مػػبيؿ إلنقػػاذ كرامتػػت الممت نػػة ، وتجا
ثػػػراء وهػػػي مقابمػػػة معنويػػػة جيػػػدة ، تمػػػ ـ فػػػي طػػػر  المفارقػػػاف والمتناق لػػػاف وا 

تخػيد ببطوالتػت المكافح، وبػيف نمػاء األعػداء، وزوجتػت التػي  الحوار بيف الخاعر
ترا  يمتدعي المتلاداف بيف عالـ المرفة التي تريد فف ت ػزف فوفمجاد  وفروميتت، 

خػجاعتت بت وتخو  صورتت، وتدحض بطولتػت، وبػيف زوجػت التػي تتغنػي بمجػد  و 
 . حماية قومتل

نحي َعِمَمْت ):ذكرياف المالي زوجت في قولػت يغوث مف عبدويمتدعي         
ف نقػػؼ عنػػد هػػذا البيػػف ونحػػدد موقعػػت مػػف يجػػدر بنػػا فو   ِعْرِ اا  ُمَمْيَكااُ  َأنَِّناا 

ػػ ومراودتػػت عػػف نفمػػت  كػػر عبػػد يغػػوث امػػت زاء النمػػوة حولػػتا ذالبيتػػيف قبمػػت ، لمَّ
ومثمػػػت  اصػػػطن  لغػػػة حواريػػػة تجاب ػػػت تمػػػؾ المػػػ رية باإلخػػػادة بفرومػػػيتت ومرشتػػػت

 ا لكرامتت الم انة  .نقاذً عميا لدحض تمؾ الم رية المخينة وا  ال
؛ المػػتكماؿ صػػورة المخػػ د واالنفتػػا  والبيػػف مػػف التومػػط بػػيف الكمػػالييف       

قػدر  ومكانتػت ، وامتحلػار المخػ د  ـُ مَػعْ بػؿ زوجػت ومػف تَ عم، اليقيف التػاـ مػف قِ 
ؿ ، وبراعػػة مػػف الخػػاعر يعػػزز موقػػ  عبػػد يغػػوث ويبػػث فيػػت رو  التفػػاشؿ واألمػػ
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، فذكر نماء األعداء في معػرض ال يانػة والغػدر، ا في الحواريجعؿ زوجت طرفً 
 .فما امتحلار زوجت ففي معرض الوفاء واألمانة

ا بػػػػػػذكرها ، وحلػػػػػػورها فػػػػػػي هػػػػػػذا الموقػػػػػػؼ وامتحلػػػػػػارها بامػػػػػػم ا تمػػػػػػذذً        
 ، دالؿٍ يػػدؿ عمػػ  ميكاا مُ )العصػػي  لممػػاندة زوج ػػا فػػي هػػذا الحػػوار، وتصػػغيرها 

مع ػا ، وامتحلػار لتمػؾ المعاممػة الكريمػة التػي تمػودها المحبػة  وتمطؼٍ  وترقؽٍ 
 واأللفة ، وهذا ما افتقد  في فرض األعداء. 

يم ص تجربة  الخػاعر بدايػة    َن  المَّْيُث َمْعُينِّا عم َّ نع ِيي أَ ) وقولت:          
لعػػػزة والثقػػػة فػػػي الػػػنفس والتخػػػبيت البميػػػ  يحػػػيط بالمخػػػ د مػػػ  الف ػػػر واون ايػػػة ، 

والمػعادة الكريمػة فػػي حياتػت األمػػرية مػ  زوجػت بعيػػدا عػف ال يانػػة والغػدر الػػذي 
 يراها مف نماء األعداء .

دا عميػػػت فمعػػػاني الف ػػػر والرفعػػػة تخػػػ  مػػػف جنبػػػاف البيػػػف ، فػػػقف مػػػف َعػػػ       
ذا قصػد هػو خػيًئا الخاعر بمنزلة مف عَ  دا عم، األمد ف ػو ي مػؾ مػف قصػد  ، وا 

يثػػار كممػػة الميػػث لمػػا في ػػا مػػف،   ٔ)فهمكػػت ففػػي المثػػؿ: فْجػػَرُف مػػف ، القػػوة والخػػدة وا 
 . ٕ)المْيثِ 
لػػػمير ترديػػػد كثفػػػة مػػػف  ػػػبلؿ األنويػػػة الموويتعػػػانؽ مػػػ  داللػػػة التخػػػبيت        

لافتت فيو  ،المتكمـ )فنا  و قػدر  ، وهػذا اعتزاز  بنفمت ، وعم ) إنني  داللة عم،ا 
والمػػم  مػػف هػػذا العػػالـ البطػػولي ، فتمػػؾ  بل زمنيػػة االمػػت فمػػر طبعػػي لمواج ػػة

نظػػػػرة ومػػػػ رية المػػػػرفة  ف التػػػػي ال يخػػػػوب ا الزيػػػػؼ والػػػػوهـ ال بػػػػد فف تقابػػػػؿالػػػػذا
ي مقابؿ الحقائؽ الثابتة ، ف و داعٌ  وهـٌ ، وكؿ هذا النماء لت ومراودة العبخمية، 
والعطػػػػاء  لمتحققػػػػة  زوجػػػػت رمػػػػز ال صػػػػ  والنمػػػػاءوالبطولػػػػة الواقعيػػػػة ا الرامػػػػ ة

، وهنا تتقابؿ قوي الصراع  ممطة الغيػري) المػرفة العبخػمية ونمػاء الحػي    رالزا
                                                           

: تػح  هػػٖ٘ٛ: المتػوف،) المػيرافي محمػد فبػو: ف ٜٕٙ، ٕٛٙ/ٕ :يػاف مػيبويتفبخر     ٔ)
 دار األزهريػػة، الكميػػاف مكتبػػة: مػػعد الػػرءوؼ عبػػد طػػت: راجعػػت، هاخػػـ الػػريح عمػػي محمػػد د/

 ـ.ٜٗٚٔ - هػ ٜٖٗٔمصر - القاهرة والتوزي ، والنخر مطباعةل الفكر
 هػ .ٕٗٗٔبيروف ط: ثانية،  –دار الكت  العممية ٗٗٔ/ٔ الحيواف لمجاحظ جػٕ)
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ميكة زوجت  ، وهنا تكتمؿ لوحة وجدلية الصراع  وبيف رمز ال ص  والممطة ) مُ 
 .  ٔ)هيو لعداء البلمتنابيف الحؽ والباطؿ ، وا

جدليػة الصػراع  بػيف ؽ قػ، وتتحظ ر التنامؽ واالنمػجاـتُ  و بلصة األبياف     
  الب لكُ    باامِ نْ جااَز هللا َحاا) والقبيمػػة المت اذلػػة    نِ نَماامُ َل تَ ؿ )المجتمػػ  العػػاز 

عػػػذا  المتمػػػمط ، واألنثػػػوي ، وخػػػّد لمػػػانت وهػػػو لػػػوف مػػػف ال يـتَػػػوالقبيمػػػة ارمػػػرة )
ل م ػػة النمػػوذو اإلنمػػاني الرائػػ     ؛ نَتْضااَحُك ِمنِّاا  َشااْيَخٌ  عْبَشااِميَّ ٌ المػػا ر )

القمؽ  الباعثة عمي الق ر والتخاـش ، ومف ثـ حتمية المحامي في محنة األمر و 
 . ٕ)الموف وال بلؾ ، وتحطيـ تمؾ المعاني اإلنمانية النبيمة 

 
*********************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ٜٔتمثبلف الزمف في قصيدة عبد يغوث صػ:   ٔ)
 ٜٔصػ: المابؽ   ٕ)



  لع
ر

ْس
َ
  بد يغوث بن وقاص احلارثي دراسة بالغية حتليليةيائية األ

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٖٔٔٛٙ﴾  
  

 :اخلامساملعقد 
 (ٕٓ-٘ٔناآلم الح ضر)  ذكري ت الم ض بين 

ػػاَر الَجػػُزوِر ومعمػػؿ  -٘ٔ وقػػد ُكْنػػُف َنحَّ
 المطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

     

 ْمِلػػػػػػػػػي َحْيػػػػػػػػػُث ال َحػػػػػػػػػيَّ َماِلػػػػػػػػػَياوفَ  
ػػػػػػْرِ  الِكػػػػػػَراـِ َمِطيَّتِػػػػػػي -ٙٔ   وَفْنَحػػػػػػُر ِلمخَّ

        
  ٔ)وَفْصػػػػػػػػػَدُع َبػػػػػػػػػْيف الَقْيَنتَػػػػػػػػػْيِف ِرَداِئَيػػػػػػػػػا 

 وكْنُف ِإذا ما اْلَ ْيُؿ َخمََّصَ ا الَقَنا -ٚٔ 
        

  ٕ)َلِبيقػػػػػػػػػػًا بَتْصػػػػػػػػػػِريِؼ الَقَنػػػػػػػػػػاِة َبَناِنَيػػػػػػػػػػا 
 ـو الجػػػػػػػػراد وزعت ػػػػػػػػاوعاِدَيػػػػػػػػٍة مػػػػػػػػ -ٛٔ 

             
  ٖ)ِبَكفِّػػػػػػػي وقػػػػػػػد َفْنَحػػػػػػػْوا ِإلػػػػػػػيَّ الَعَواِلَيػػػػػػػا 

 كػػػَ نَِّي لػػػـ َفْرَكػػػْ  َجػػػَوادًا ولػػػـ َفُقػػػؿْ  -ٜٔ 
               

 ِلَ ْيِمػػػػػػػَي ُكػػػػػػػرِّي َنفِِّمػػػػػػػي عػػػػػػػف رجاليػػػػػػػا 
ِويَّ ولػػػػـ فقػػػػؿ -ٕٓ   ولػػػػـ فمػػػػب  الػػػػزِّؽَّ الػػػػرَّ

 
  ٗ)ريػاأليمار ِصػْدٍؽ فَْعِظُمػوا َلػْوَء نا 

 
                                                           

ااْيعُ : البعيػػر؛ ألف ظ ػػر  يمتطػػي المطياا جمػػ  خػػار  ،  الشاارب  ٔ) ػػؽُّ : الصَّ ػػْم ِ  الخػػيءِ  ِفػػي الخَّ  الصُّ
 ِصػػَناَعةً  الغنػػاءُ  َكػػافَ  ِإذا َقْينػػةٌ  لمُمغّنيػػة ِقيػػؿَ  ِإنمػػا الُمغّنيػػة اأَلمػػة: الَقْيناا ُ  ،  َوَ ْيِرِهَمػػا والحػػاِئطِ  كالزُّجاجػػةِ 

 ف .-ي-ع، ؽ-د-اْلَحَراِئِر )المماف والتاو مادتا: ص ُدوفَ  اإِلماء َعَمؿِ  ِمفْ  َوَذِلؾَ  َلَ ا،
 َعِنيفػػًا، طػػْرداً  وطَرَدهػػا مػػاَق ا: اإِلبػػؿَ  وخػػمََّص . َفْقَمَقػػت: ُخُموصػػاً  َيْخُمُصػػت َذِلػػؾَ  َصػػتَخمَ : َشااَمَص   ٕ)

َقػػت َفو َنَ َمػػػت: الفػػرَس  وَخػػمََّص  ْمُح،: الَقنااا ةُ . الػػػذُّْعرُ : واإِلْخػػَماُص  ِلَيَتَحػػػرَّؾَ  َنزَّ  وَقنػػػاً  َقَنػػوافٌ  َواْلَجْمػػػ ُ  الػػرُّ
، َوِقيؿَ  ة َفو ُممتوية َعًصا ُكؿُّ : َوِقيؿَ  َقَناة، َفِ يَ  َيةٍ ُمْمَتوِ  َعًصا ُكؿُّ : وُقِنيّّ  َقَناٌة. َفِ يَ  ُمْعَوجَّ

ْفػُؽ، الظَّػْرؼُ : الّمَبؽُ : لبق  َوُهػوَ  المباقػة، مػف فعيػؿ: المبياق.،  َلِبػؽٌ  َف ُػوَ  وَلباَقػًة، َلَبقػاً  ِباْلَكْمػِر، َلِبػَؽ، والرِّ
ِفيؽُ  اْلَحاِذؽُ   ؽ . - -و، ؿ-ف-ص، ؽ-ـ-ش )نفمت مواد:.َعَمٍؿ  ِبُكؿِّ  الرَّ

انتخػار اإلبػؿ فػي  : . َ اْنمُ الػركض َوُهػوَ  اْلَعػدو مػف يعػدوف يريػد و يػؿ عاديػة ، اْلَقػْوـ : الع يي    ٖ)
 ُهػوَ  فػاتََّزعَ  كفَّػت: وْزعػاً  وَيػِزعُ  َيػَزعُ  َوِبتِ  وَزَعت. َهواها َعفْ  النْفسِ  َكؼُّ : َنْزعُ . طم  المرعي  حيث خاءف

 وَفْمػػَفُم ا الَقنػػاِة، فَْعمػػ،: . الَع ِلَياا اْلَقْصػػد َوُهػػوَ  النَّْحػػو مػػف بَ ػػا وقصػػدوا فمالوهػػا: مػػا الر  أنحاانا َكػػؼَّ  َفي
ػػناَف، َيمػػي الَّػػِذي النصػػؼُ  ُهػػوَ : َوِقيػػؿَ  اْلُمْمػػَتِقيَمُة، الَقنػػاة الَعاِلَيػػة: َوِقيػػؿَ  الَعػػَواِلي، َوَجْمُعَ ػػا المػػاِفمُة،  المِّ

ْمح عاِلَية: َوِقيؿَ  )نفمػت  بػذراع. المػناف مادوف: َوُيَقاؿ .عاليةٌ  واحدُت ا َفِمنَُّت ا،: الرَِّما ِ  َواِليوعَ  رْفُمت الرُّ
 و  -ؿ-و، ع- -ع، ف-ز-ـ، و-و-مواد: س

ّق  .ِليْخَرَب ا َخراها: وامتََبَ ها وَمْمَب ً  وِمباءً  َمْب ً  َيْمَبُشها الَ ْمرَ  َمَب َ :  بْ  ٗ) قاُء ينقؿ :  بالكمرالزِّ المِّ
ػِري ُ : . الَيَ ارُ : فراد بػت الممتمػيءالرَن .الَ مػرِ  َفمماءَ  مف باللـَ  َوالزُّؽُّ  ،فيت الماء  =:نالي ِ ارُ . اللَّ

:الػػػذيف  ، ناسي ااا رَفْيمػػػارٌ  َواْلَجْمػػػ ُ  ، الَجػػػُزور َلْحػػػـَ  ُيَجػػػزِّ  ألَنػػػت الجػػػازرُ  الَجػػػُزورِ  ِقْمػػػَمةَ  َيمػػػي الَّػػػِذي=
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 عالح  اسبي ت بم  حبمي  :  
ذكريػػػػاف  بػػػػدف يمػػػػترج لممػػػػ رية والملػػػػايقة تعرلػػػػت عبػػػػد يغػػػػوث بعػػػػدما ذكػػػػر 

فانفتػػا  الػػذاكرة ، و ر ْمػػالمالػػي ألجػػؿ التمػػمية فػػي محنتػػت  وزواؿ وحخػػت ا فػػي فَ 
الػػػػػزمف المالػػػػػوي  يكػػػػػوف فرصػػػػػة لم ػػػػػرو  مػػػػػف قبػػػػػوؿ الواقػػػػػ   الخػػػػػعرية عمػػػػػ،
      .ٔ)و واالمتمبلـ لت

فامػػػتدعي  وجميػػػؿ كرمػػػت  حمػػػف لػػػيافتت ،عبػػػد يغػػػوث  بالتػػػذكير ب بػػػدف       
لػياؼ  ف ػو كػريـ مػ  األ ف طريػؽ الػومض الرجػوعيصورة المالي المخرؽ عػ

 .  جزور اإلبؿ عامة ، وينحر ينحر 
ثػػػػـ ثنػػػػي ذلػػػػؾ بخػػػػجاعتت وحمػػػػف تصػػػػريفت لقناتػػػػت ، وحذقػػػػت فػػػػي اللػػػػر        

 يادتت ، وطوؿ قبلتت .والطعاف ، وكفت ل يؿ األعادي بحمف ق
ثػػـ  ػػتـ مخػػ د البطػػوالف والخػػجاعة المتفػػردة  بخػػر  ال مػػر وتمتعػػت مػػ        

 فصحابت ،  وخؽ ثيابت فماـ المغنية نصفيف طربا وامتحماًنا .
خػػػجاعتت التػػػي تشكػػػد  فعػػػاؿ المالػػػويةعمػػػي حيويػػػة األكػػػز عبػػػد يغػػػوث رَّ يُ       

يػػرة يراهػػا مػػف معاممتػػت ة كبوبطوالتػػت ، وكرمػػت مػػ  فلػػيافت ، فػػي مقابمػػة مناقلػػ
 ، وبياف ذلؾ ما ي تي:  ا وال ذمةً الذيف ال يراعوف حقً   تميـعدو ) 
نم  إلي نفمت كؿ يفترا  في موقؼ بطولي  ألنتلمائر المتكمـ  ةكثر تري      

لتمػػػمية نفمػػػت وال ػػػروو ب ػػػا مػػػف المحنػػػة الخػػػديدة ، وت مػػػؿ صػػػيغة  فعػػػؿ حمػػػف؛
ااا ر)المبالغػػػة   لؤللػػػياؼ ،  كرمػػػتدليػػػؿ  بالغػػػة ، وهػػػوة والمداللػػػة عمػػػي الكثػػػر   نحَّ

ومف طرؼ  فػي يشكػد عمػي تمػارع ـ فػي والتلحية مف فجم ـ بكؿ ما يممؾ ، 
 التػػػيافة قتمػػػت وحتميػػػة المػػػوف ، ف ػػػي صػػػورة تجمػػػد معنػػػي الكػػػـر وحمػػػف اللػػػي

 .في فرض األعداء ايفتقده

                                                                                                                                       

 -س -ي، ي-و-، ر ؽ -ؽ -ف، ز - -س : مػػػواد  نفمػػت.)  يلػػربوف القػػدا ، ويمعبػػػوف الميمػػر
 .ر 
 ٕٓتمثبلف الزمف في قصيدة عبد يغوث صػ:   ٘)



  لع
ر

ْس
َ
  بد يغوث بن وقاص احلارثي دراسة بالغية حتليليةيائية األ
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هػػػو  كػػػافقومػػػت وت ػػػاذل ـ فػػػي وقػػػف  ؿوتظ ػػػر  يبػػػة األمػػػؿ مػػػف  ػػػبل         
نَأْمِض  ): عمي حد قولت هو المالي القدـو في دحض عدو  اف  عن ـ ، و المد

 . َحْيُث َل َح َّ َم ِضَي 
الطا ي للمائر المتكمـ يكخؼ عف إحماس الخاعر بحجـ  والحلور        
، الوقف يكخؼ عف عالـ البطولة لديتبدا مت ، وفي نفس  ـِ لَ األ ـِ ظَ وعِ   ،تتم م 

 والقبيمة يبقي عزيًزا خجاًعا. فم  ت مي األصحا  وال بلف
تقػػديـ الطعػػاـ لمجػػوعي مػػف عبػػد الرتػػواء و مخػػ دية ابػػيف والمقابمػػة ال فيػػة        

مػػ  خػػّد لمػػانت، وهػػذا كمػػت يػػد ؿ فػػي االمػػتجداء  وبػػيف مخػػ دية الدمويػػة ،يغػػوث
 والتمطؼ بحالت ومراجعة فنفم ـ فيما يقدموف عميت. 

 اءيػػاة فػػي صػػدع القيػػاف ، ونخػػيد الرعػػكمػػا يبػػرز التنػػاقض بػػيف المػػذة والح      
والثػراء ، وحركػة  وما يوحي مف االمتبلؾ والنخػوة  نَأْصَيُع َبْين الَقْيَنَتْيِن ِرَياِئَي )

 يراودنػػتالحيػػاة وتجػػدد األمػػؿ ، وبػػيف عػػالـ المػػرفة العبخػػمية  ونمػػاء الحػػي الػػذيف 
 عػػػف نفمػػػت ل ػػػز صػػػورتت  ولػػػعؼ قػػػوا ، وتمػػػؾ لػػػذة مػػػف قبػػػؿ األعػػػداء يحػػػاولوف

ا ا وقمقًػػتلػػيؽ ال نػػاؽ  ودحػػض هيبػػة البطػػؿ المحػػامي ، وهػػذا يزيػػد الػػنفس تػػوترً 
 والمجف . رِ مْ حيط بعبد يغوث في محنة األَ تُ 

مف جديد عف طريؽ امتحلار صورة الف ر واألنا يعود عبد يغوث إلي        
لمير المتكمـ في بياف م ارتت وامتعراض بطوالتت وقدرتت عمػي تصػريؼ فمػور  

نكْنااُت ِإذا ماا  اْلَخْيااُل َشمََّصااَي  فقولػػت: )  ػػوض المعػػارؾ ،قتاليػػة فػػي و برتػػت ال
ة الرما  والميوؼ ا عنيًفا ونفرف وذعرف مف حركفقذا طردف ال يؿ طردً   الَقَن 

، فقفَّ عبد يغوث يجم  حركت ا وي دف مف روعت ا، ف و  بير في فرض المعركة
وحنكتت في الحػرو  ،   برتت  ذلؾ نف في تصريؼ خشون ا، ومما يدؿ عم،متف

وهػو الَرُجػٌؿ َلبِػٌؽ َوُيقَػاُؿ َلِبيػؽ، َوُهػَو    مف المبػؽَلِبيقً  بَتْصِريفِ ) المبالغة وصيغتا
ِفيُؽ ِبُكؿِّ َعَمٍؿ  ، وم اراتت القتالية التي تػدؿ عمػي خػجاعتت وترويلػت اْلَحاِذُؽ الرَّ

لعجيبػػة فف لتمػػؾ الرمػػا  فػػي مػػاحاف المقػػاء واللػػر  والطعػػاف ، ومػػ  المفارقػػة ا
هػػػذ  الرمػػػا  التػػػي يمتمػػػؾ زمام ػػػا ، و بيػػػٌر ب ػػػا هػػػي التػػػي ت طػػػؼ األروا  مػػػف 
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فرض المعركػػػػػػة ، وكانػػػػػػف تترصػػػػػػد وت طػػػػػػؼ المحػػػػػػامي عػػػػػػف الػػػػػػذمار وحػػػػػػامي 
    الحرماف. 
كثػرة الغػزاة  حيػث خػب وا  صػورة تخػبي ية  ايِ جرَ الَ  مَ نْ نع ِيَيٍ   َ :)وقولت           

الجػػػور  ، كمػػػا ترمػػػز داللػػػة العػػػدو عمػػػ،منتخػػػرالجػػػيش  والكتائػػػ  بػػػالجراد الفػػػي 
 ومجاوزة الحد في العدواف والمنافمة .

وتبػػػػػرز لػػػػػمائر المػػػػػتكمـ ومػػػػػا تػػػػػوحي بػػػػػت مػػػػػف الف ػػػػػر واالعتػػػػػزاز واألنفػػػػػة      
والحصػػػػانة ، فقػػػػدـو هػػػػشالء الغػػػػزاة الػػػػذي يخػػػػب وف الجػػػػراد فػػػػي الكثػػػػرة واالنتخػػػػار 

بػد يغػوث بالمرصػاد ، واقتبلع جذور ال ير ، وحموؿ القحط والجد  يقؼ ل ا ع
 ت مؿ قوة تمؾ الجيوش التي تخبت الجراد فػي المػير والعيػث فػي األرض فمػاًدا ،

يػٌد واحػدة مػف قبػػؿ عبػد يغػوث ردَّ كيػدها ، وفوقػػؼ عػدوان ا ، وطمػس معالم ػػا، ف
  فٌي ف ػر ومنعػة وحصػانة يتمتػ  ب ػا نزِْعُتيا  ِبكِفا وردَّها عمي فعقاب ػا  امػرة)

 هذا الفارس المغوار؟ .
فت مػػػؿ يػػػٌد واحػػػدٌة مػػػف عبػػػد يغػػػوث فوقفػػػف قصػػػدهـ وتوجيػػػت رمػػػاح ـ نحػػػو       

نحاااي َأْنَحاااْنا ِإلااا َّ ) داللػػػة التحقيػػػؽ مػػػ  الجممػػػة الحاليػػػة، فمػػػف كػػػؿ مكػػػاف قبيمتػػػت 
حج  وفارمػػ ا عبػػد ذْ تبػػرز مقصػػدهـ و ايػػات ـ مػػف النيػػؿ مػػف قبيمػػة )ِمػػ   الَعَناِلَياا 
 .يغوث 
والحػ  بػيف  بػيف خػدة التعمػؽيُ ايػة القصػيدة فػي ن كما ترمز داللة ال يػؿ        

البطولػػة والحمايػػة ، وفف هػػذ  ال يػػؿ ل ػػػا دور  دليػػؿ عمػػػ،وهػػو الفػػارس وفرمػػت  
كبيػػر فػػي جمػػ  االنتصػػاراف ، فمطػػوؿ دربت ػػا وحنكت ػػا تبصػػرف بػػ مر الفػػارس ، 

ومػيمة لتحقيػؽ  ال يؿاف ، فمتن ا مف انتصار  لكثرة ما فحرز عم،وف مف مراد  
وتصػػدي ل يػػؿ  والممػػشوليةفم ػػا دور كبيػػر بػػالن وض  واالنتصػػارالف ػػر والمجػػد 

بػذور  س معالـ ال ص   والحياة والقلاء عم،ا لطمالتي تتحرؾ مالبً األعادي 
 األمؿ وبث الحياة ، فالتلاد والمفارقة قائمة بيف بعث األمؿ والتفػاشؿ والنلػارة

ور وبػػػيف القحػػػط والجػػػد  والقحػػػؿ فػػػي محػػػو جػػػذ وحمػػػف تصػػػريفت فػػػي المعركػػػة،
 . الذي حققت عبد يغوث لقومت األمؿ واالمتقرار
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هػػػػي صػػػػورة ر  والنحػػػػر لمكػػػػراـ مػػػػ  لػػػػذة الخػػػػ وامتحلػػػػار صػػػػورة الكػػػػـر      
قػد عبػد يغػوث  الكػـر فػي زمػف فقػد افت ارتػي دة التغم  عمي فعباء الػزمفالمتعا
 ؾفكػػاف يقػػدـ ل ػػـ فعػػز مػػا يممػػ عػػة لقومػػت ، وهػػو مػػف حقػػؽ الكػػـر والمن ،األمػػر

لجمػوس القيػاف مػػف فجػؿ متعػت ـ وتقػػديـ ل ػـ مػا يخػػت وف ،  ثيابػػتؽ مطيتػت ، وخػ
برفؽ  وليف وصفح ، وهي  يؿ فكرة الكـر  وحمف التعامؿ معتفترا  يتطم  لت ص

 ؽ لكؿ فرد مف ففراد المجتم  .قفمور إنمانية ال بد فف تتح
مػف  ألصػحابت فف ذكر المذة  م  الخر  الكراـ امتن اض وامػتفزاز كما        
، وهذا ما دف  البطػؿ المغػوار إلػي  نحضرمنت نحيس م نيَ ران ناسيْ جْ نَ )مي ندا

مػف  امترجاع الذكرياف الجميمة في محاولػة مػن ـ إليقػاظ ـ والثبػاف مػف  فمػت ـ
دائمػػػػا يػػػػذ  عػػػػف حمػػػػاهـ، ويحمػػػػي فجػػػػؿ نصػػػػرتت والػػػػذ  عػػػػف حمػػػػا  كمػػػػا كػػػػاف 

 .حرمات ـ
لػػوي الجميػػؿ الػػذي امف الماف فف يتحقػػؽ لػػت ذلػػؾ ، فػػالطم  والػػز لكػػف هي ػػ     

ف ، ، ف ػػػذ  ارمػػػاؿ المعمقػػػة  ػػػدف فثػػػرا بعػػػد عػػػيكمػػػرا  بقيعػػػة يريػػػد تحقيقػػػت  ػػػدا
ا ال تقبؿ مناقخة ، فتري التوتر واإلحبػاط م يًمػ وفصبح فماـ حتمية الموف التي

األ يػػػريف، فبػػػدا التحمػػػر  عمػػػي خػػػاعرنا ، في ػػػتـ مخػػػ د  األ يػػػر ب ػػػذيف البيتػػػيف
،  كَْنَِّ  لم َأْرَكْب َجاَناياً ) ركو  ال يؿ عامةي نفحيث و يبة األمؿ جّمية هنا ، 

نلاام َأُحااْل ِلَخْيِمااَ  ُكاارَِّ َنفِِّ اا  عاان ثػػـ ذكػػر ال ػػاص بعػػد العػػاـ مػػ  تكػػرار النفػػي)
، حد تعبير  عم،   يَ  ضِ مَ   َّ َل حَ    حيثُ ضِ مْ أ )في الوقف الذي كاف فيت  رج لي 

ث النخػػاط في ػػا حػػيف وكػػذلؾ كػػاف  بيػػًرا بتصػػريؼ ال يػػؿ ، وجمػػ  حركت ػػا وبعػػ
الػػػذي  الم مػػػاويتػػػذعرها المػػػيوؼ والرمػػػا  ، فت مػػػؿ ذلػػػؾ ولػػػعت بجانػػػ  النفػػػي 

 يميطر عميت ارف.
لنجػػػدت ـ ، وهػػػو لػػػـو مػػػف  مبػػػي صػػػيحاف المكػػػروبيف ، وَي ُػػػ ُّ فكثيػػػرا مػػػا يُ       

 طرؼ  في لمذو عف حما  ، وكخؼ كربتت ، وت ميصت مف يد األعداء.
ََّ نلااام أحااالنلاااقولػػػت: )  العطػػؼ فػػيو         ِن قَّ الااارَّ متومػػط بػػػيف   لم أ اابْ الااازِّ

تراء ال مػػر اخػػف، ر  وي مػػت مػػف قبيمتػػت وت مػػي ـ عنػػتالكمػػاليف ؛ لبيػػاف خػػدة تحمػػ
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يتمت   وما كاف  ،  َفبمِّثنَّ َنَياَم َقولت: )ندمائت في تذكير ل لمخر  م  فصحابت
، إكرامػػت لملػػيوؼفيػػت مػػ  الصػػحبة الرفػػاؽ مػػف نجػػراف وحلػػر مػػوف ، وكػػذلؾ 

 . جزور ونحر  ل
يػ مر صػبيانت فف  كنايػة عػف الكػـر ، ف ػو   َيا رِ َأْعِظُمنا َضْنَء نَ وقولت: )        

وي تػػػدوا فػػػي فمػػػوات ـ عمػػػ، بصػػػيص ، ليكثػػػر فلػػػيافت؛ يزيػػػدوا مػػػف عظمػػػة النػػػار 
 .ا دليؿ عمي عظـ مكانتت ونجدتتوهذاألمؿ ، 
يمتػػت فػػي نصػػرتت ف ػػذا الحػػزف الممػػيطر و يبػػة الرجػػاء وت ػػاذؿ فصػػحابت وقب     

ػمت مػف مجػد  تميػدٍ وت ميصت مف محنتت ، تجعؿ ينفي كؿ ما   ، وف ػر مجيػدٍ حصَّ
لمواقػػ  والمصػػير  لقومػت ورفعػػة خػػ ن ـ بػػيف القبائػػؿ ، فػالنفي رفػػض ولػػـو وتعنيػػؼ

 دي إلي مقتمت.الذي لحؽ بت ، وف
ب ػػػا عبػػػد يغػػػوث حتػػػي فػػػي  يتحمػػػ،ويبػػػرز فػػػي  تػػػاـ القصػػػيدة الف ػػػر والعػػػزة التػػػي      
قؼ الي س و يبة األمؿ في قومت ، فالخاعر يعيش حالة فردية  اصة ، وذلؾ مػف موا

 .الذي يدؿ عمي الف ر واالعتزاز والثقة بالنفس   بلؿ حلور لمائر المتكمـ
 :  ولعمت ف ذ هذا المعني منت والبيتاف قريباف مف قوؿ امر  القيس     

  ٔ)َنلم أَتَبطَّْن ك ِعبً  ذاَت َخْمَخ لِ         لَمَذٍة  َنياً كْنَّ  لم أرَكْب َجااا
ََّ َنلْم أحْل          ِن قَّ الرَّ  لَخيْم : ُكرََّ َكرًَّة بعي إجَفاااا لِ  َنلم أْ َبْ الزَّ

ا فػي وك ن ا فحبلـ يقظاف ، ومرا  يحيط بالبطػؿ المغػوار ، فتػري النفػي ممػيطرً       
لمعػالـ الب جػة والنلػارة واألمػؿ الػذي  وطمًمػا،  المريػر ا لمواقػ المخػ د رفًلػ ظؿ هػذا

داف  عػػف وطنػػت ، ولػػـ  ، ولػػـ ُيػػلقومػػت ، فغػػدا وك نػػت لػػـ يركػػ   ػػيبًل  امػػعي فػػي تحقيق ػػ
، و ػػيـ ة الحيػػاة ونلػػارت اا لب جػػ مػػشثرً كػػـر فلػػيافت ،  ومػػف ثػػـ فصػػبح النفػػي  فػػاعبًل يُ 

 فجم ا.  ، ودنور  ن ايت اقنفس تمتخعر  ،التوتر واإلحباط عم
 

**************************** 
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 اخلامتت 
بدايػة ال تنت ػي ، ون ايػة ال تػزاؿ تبػدف ، والصػبلة الحمد  ر  العػالميف        

والمػػبلـ عمػػي  ػػاتـ األمنبيػػاء  والمرمػػميف ، مػػينا محمػػد صػػمي هللا عميػػت ومػػمـ ، 
 وبعد، 
و  ورثاء النفس م  قائد قومت)عبد يغػوث بػف ف ذ  رحمتي م  قصيدة الر        

، وبقػػػي وحيػػػدا فػػػي المعركػػػة  الػػػذي لػػػحي بكػػػؿ  ػػػاؿ ونفػػػيسوقػػػاص الحػػػارثي  
يداف  عف قومت ، ويحمي فعرال ـ، ومف العجي  فنت كاف لديت فرصة لم ػر ، 

ورلػي فف يقػ  ، لكنت لـ يخ  ذلؾ ؛ ألف فيػت مذلػة وخػناعة تمحػؽ بػت فبػد الػدهر
، ف نخػػد تمكػػـ القصػػيدة التػػي  مػػدف امػػمت فػػي التػػاري  ،  فمػػيرا بعػػد قتػػاؿ مريػػر

 وفطمؽ عمي ا )قصيدة الرو   ألن ا قال ا ، وهو يخر  ال مر وروحت ت رو .
 فذكر بعض النتائج التي توصمف إلي ا الدرامة .وارف 

رثاء النفس مف فصدؽ الفنوف الخػعرية؛ ألف الخػاعر يعػيش تجربػة المػوف   -ٔ
دع والمتمقػي حيػث تجعػؿ القػار  يعػايش التجربػة حقيقة، ف ي تربط بيف المب

ومػػػػػػػف ثػػػػػػػـ احتفظػػػػػػػػف ، فثنػػػػػػػاء مػػػػػػػماعت وال بػػػػػػػرة التػػػػػػػي عاناهػػػػػػػػا الخػػػػػػػاعر 
 ب صوصيات ا وفاعميت ا.  

فػػي  ي مػػياؽ البطػػوالف وجمػػ  االنتصػػارافبنفمػػت فػػ واعتػػداد ف ػػر الخػػاعر   -ٕ
 وقف ت اذؿ فيت الرفاؽ والقبيمة.

المالػػي المخػػرؽ الب ػػيج التممػػؾ بالحيػػاة  وبعػػث األمػػؿ والتخػػبث بصػػور   -ٖ
 والبعد عف خبح الموف الذي يطارد  في محنتت.

براعػػػة التعبيػػػر عػػػف خػػػدِّ الممػػػاف ب مػػػمو   فػػػذِّ مبتكػػػر ، وهػػػي لحظػػػة مػػػف   -ٗ
 حيث  مدف خعر عبد يغوث عبر األزماف .  ٔ)لحظاف اإلل اـ

                                                           

النفعػاؿ هذا المصطمح عند بعػض عممػاء الػنفس ، ووصػفت )دي الكػروا  ب نػت صػدمة كا  ٔ)
حيػػث تػػري الخػػاعر فػػي لحظػػاف التػػوتر والمػػوف الػػذي ينتظػػر  يػػد ؿ فػػي التجربػػة خػػيئا جديػػدا 
يجػذ  انتباهػػت فجػػ ة ، فيدفعػت إلػػي اإلبػػداع دفًعػا ) ينظػػر: األمػػس النفمػية  لئلبػػداع الفنػػي فػػي 

  القاهرة .-دار المعارؼ-ٗطٜٓٔالخعر  اصة  مصطفي مويؼ صػ: 
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بصػيغ ا الم تمفػة مػػف مػراف؛ ألن ػا تػدؿ عمػي إحبػػاط   المانم)تكػرار مػادة   -٘
 دي الخاعر.وتوتر وقمؽ ل

مػػشثرة فػػي عػػرض محنتػػت يكخػػؼ عػػف رفػػض وتػػوتر  تكػػرار صػػي  انفعاليػػة  -ٙ
 ،حيػث ورد مػرتيف  َأَحقِّا  -أَلْم َتْعَمَما  ) يتقم  فيت الخاعر، من ا: االمػتف اـ

، والثانيػػػػة لبلنكػػػػار و مبػػػػة واحػػػػدة فػػػػي صػػػػورة التقريػػػػر فو اإلنكػػػػار والػػػػرفض
ربػػ  مػػراف ، واحػػدة بػػػ فػػي ف والنػػداء الدهخػػة فػػي عػػدـ مػػماع نخػػيد الرعػػاء ، 

مػػرة  واألمػػر  ِعَباا َي هللاِ   ، وبحػػذؼ النػػداء)َأَمْعَشااَر تَااْيمٍ   وثنتػػاف بػػال مزة)ياا )
والنفػي، فيريػد إخػراؾ المتمقػي معػت؛   َكفا  -َل ) بػ والن ي ،  َفَبمَِّثنْ واحدة )

 ليعيش تجربتت ويمبر ف وارها.
تػػػوتر الجانػػػ  تنػػػوع اللػػػمائر فػػػي مػػػياق ا االن زامػػػي والبطػػػولي يػػػدؿ عمػػػي   -ٚ

  َماا -ياا نَل لِ  -ياا   بِ َماا - ن نَماامُ تَ ففػػي)  النفمػػي الػػدا مي لػػدي عبػػد يغػػوث
 - ئي نَ اا -ياا   لِ َماا - ِباا - ني َ االِ  - ِنااتْ جَ نَ  - َامَ يَ َناا -ي  لِ مَ ِشاا - مِ نْ َلاا
  كنااتُ  - ِمااأحْ  -نناا كِ لَ  ، فمػػا المػػياؽ البطػػولي ففػػي) رياا نَ  -ياا  لِ رجَ  - يائَياارِ 

 -ما يْ لخَ  لْ أُحا  -انايً َجا أركابْ  -ِبكفّا  نزعتيا  -يًق كنُت َلبِ  -أْمِض -َنحَّ ر
 . سي  ر َأُحلْ  -أْ بْ الزق

الحػػوار والثنائيػػاف المتلػػادة وطػػر  المفارقػػاف والمتناقلػػاف يجعمػػؾ تقػػؼ   -ٛ
فجمػ   عم، الصراعاف الطاحنة التي يواج  ا المرء في في محنة تواج ػت ،

وقػػوة مػػا مػػا عػف صػػبر  بر والحػػزف ، ففػي قصػػيدتت بػػيف الذلػػة والعظمػة والصػػ
ومعػػاني ولػػي فػػي القصػػيدة ، هػػو مقػػدـ عميػػت فجػػاء فػػي األبيػػاف ال ممػػة األ

ي التومػػػؿ معػػػانو   ، ٕٓ-ٖٔ-ٚ-ٙ )بيػػػافف فػػػي األجػػػاءالعظمػػػة والف ػػػر 
 ، وعػػػػػف إحمامػػػػػت بقػػػػػر  األجػػػػػؿ ٓٔ-ٛواالمػػػػػتعطاؼ فجػػػػػاء فػػػػػي البيتػػػػػيف)

 ف ػػػػذ  الثنائيػػػػاف  تحػػػػدث  ، ٕٔ-ٔٔواقتػػػػرا  الرحيػػػػؿ فجػػػػاء فػػػػي البيتػػػػيف)
عر الػػدا مي ، التػػوتر الػػذي المفارقػػة  والمناقلػػة ، وتكخػػؼ عػػف عػػالـ الخػػا

عمػػ، قيمػػة  ، والمصػػير الغػػامض الػػذي ينتظػػر  وهػػذا  يوقػػؼ المتمقػػييكتنفػػت
 العمؿ األدبي وتجمياتت الحلارية المتنوعة.
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، وذكػػػػر األصػػػػحا  والنػػػػدماء ور الممفػػػػف لعػػػػاممي الزمػػػػاف والمكػػػػافالحلػػػػ  -ٜ
مػػػػة  التػػػػي عاخػػػػ ا الخػػػػاعر بغيػػػػة امػػػػتثارة يجعمػػػػؾ تمتحلػػػػر المواقػػػػؼ الجمي
 المتمقي ورف  درجة تنبت وتيقظت.

عػػدـ التصػػريح بػػالوقوع فػػي اأَلمػػر إال بكممػػة واحػػدة ألنػػت فػػي موقػػؼ ذلػػة،  -ٓٔ
 وتمؾ المحظاف يريد محوها مف ذاكرتت.

المزواجػػة بػػيف ال بػػر واالنخػػاء ؛ ليػػدلؿ عمػػي نفمػػية متقمبػػة بػػيف ذكريػػاف  -ٔٔ
، واالمػػػتقرار   الطم نينػػػة ؿ ال ادئػػػة التػػػي تبعػػػث عمػػػ،تدعي الجمػػػالمالػػػي فتمػػػ

؛ المتن اض همت ـ الحياة فتراها تشثر فيما حاول ماوبيف خبح الموف والتخبث ب
 يمتظؿ برو  االمؿ والتفاشؿ في  ربتت وفْمر .، والتنبت مف  فمت ـ ؛ لعمت 

 عمػػػ، حيػػػث اعتمػػػدفالصػػػور التقريريػػػة المباخػػػرة ، قامػػػف القصػػػيدة عمػػػي  -ٕٔ
ممػتوي القصػيدة ، فمػـ يحمػؽ  عمػ،لو  والم ولة وعدـ اإل را  والغمػوض الو 

ألنػػت يجمػػد محنػػة حقيقيػػة تتصػػؿ بواقعػػت ، ويمػػتقط الصػػور البعيػػدة ؛  فػػي ال يػػاؿ
الصراع المرير الذي يتقم  فيت ، ومف ثـ فالصور المباخػرة يصؼ و  ، ومجتمعت

 فقر  ولوًحا وفم ؿ مراًما لممتمقي.
البيانية ، واالعتماد عمي الصور التقريرية المباخرة ،  قمة امت داـ الصور -ٖٔ

َُ َيْخاَتِطْفَن الُمَح ِمَيا احدة)فجاءف االمتعارة المكنية في  صورة و    ، نك َن الرِّم 
معتمػدا عمػي   ايِ رَ الجَ  نمَ نع ِيَيٍ   َ ، َأَن  المَّْيُث )صػورتيفوجاء التخبيت البمي  في 

وكبلهمػػا يػػدالف عمػػي كرمػػت ، ، والجػػراد مصػػدري الطبيعػػة المفترمػػة فػػي األمػػد، 
َأْعِظُماانا وجػػاءف الكنايػػة عػػف الكػػـر وامػػتقباؿ اللػػيوؼ فػػي صػػورة واحػػدة فيًلػػا)

 ، وكم ػػا تلػػفي عمػػي الخػػاعر عػػزة وبطولػػة قػػؿ نظيرهػػا فػػي االػػدفاع َضااْنَء ن رياا 
 عف قومت والذ  عف حما .

يتػػػيح  جػػػاء بعنايػػػة خػػػديدة ، ف ػػػو  لبحااار الطنيااال)ا تيػػػار  بحػػػر القصػػػيدة -ٗٔ
لمخاعر مماحة وامعة يعبر في ا عػف تجربتػت بامتػداد تفعيبلتػت وامػتيعا  ارمػت 

، ويماعد  في التعبير الخعورية  في طوؿ البحر الخعري وفحاميمت بتمؾ الدفقة
عف مخاعر  المتلاربة في مواج ػة المصػير المج ػوؿ الػذي ينتظػر  ، فيريػد فف 
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ب ف الحياة فيت يخعر  الوقف الذيي ي رو مكنوف نفم ا ، ويمترج  ذكريات ا، ف
 تنفمف مف يديت ، فميطر عميت الي س وانتابت الجزع. 

فكػرة الموازنػة والمفالػمة إجػراء  ػبلؿ توظيػؼ بحػر الطويػؿ  امتطاع مػف -٘ٔ
ة ميَّ بػػيف المالػػي والحالػػر، كمػػا ورد فػػي ثنائيػػاف التلػػاد بػػيف امػػت زاء العبَخػػ

لحاؽ ال زي والم انة والنموة مف حول ا يقممف مف خ نت ، ويردف ك مر هزيمتت وا 
كػػػاف خػػ ص زوجػػػت ، ونمػػاء قبيمتػػت البلئػػي  بػػت، وبػػيف عػػالـ المػػػرفة المثػػالي فػػي

 ينخدف فيت المثؿ العميا والرو  القتالية نصرة لقبيمتت وحماية  ذمارهـ.
تفاوض صي  ال)عبد يغوث  تفعيبلتت فقاـ  بحر الطويؿ ، وامتدادلرحابتت  -ٙٔ

 .        الماؿ نفمت بالصفح والعفو مف األعداء، فو االفتداء بافتداء  الراقية في 
التغنػػػي بجبللػػػة المالػػػي، ويغمػػػ  فيػػػت  مكنػػػت امػػػت داـ بحػػػر الطويػػػؿ مػػػف -ٚٔ

 .   ف وقصص وف بار عنصر المرد لبطوالف الممدو ، وذكر خ صيا
المكمػػػور الػػػذي ينامػػػ  نغمػػػة  الػػػروي: اليػػػاءوظػػػؼ القافيػػػة  يػػػر توظيػػػؼ فجػػػاء  -ٛٔ

واطػبلؽ  والصراعاف الدا مية وال ارجية  فػي بػبلد األعػداء ، الحزف واالنكمارالتوتر و 
مػػػد الصػػػوف وهػػػو مػػػا  يمػػػاعد عمػػػ،  اسلفا)بااابيػػػاف ، ووصػػػم ا فػػػي فوا ػػػر األ اليااا ء)

ر حػػي يكتػػ  يتنامػػ   مػػ  المحظػػة المعيخػػية  فػػي تجربػػة القصػػيدة التػػي ترمػػـ مخػػاع
 (الك اارة)  ، وصاال نالتْ اايسالن ) اجتػػذبا  األلػػؼقصػػيدتت مػػف بقايػػا روحػػت، كمػػا فف 

وتومػي   امتداد حزف الخػاعروماعدف عم،  ،ا ومرونة قد زادها لينً   اليخيلالتي في )
المػػػدي الػػػذي يريػػػد فف يصػػػؿ بػػػت إلػػػي قومػػػت وفصػػػحابت مػػػ  التغنػػػي بػػػذكرياف  وفمجػػػاد 

كخؼ عػف عبلقػة وصور حنينت لوطنت وفهمت ف ،لمالي وما يخ  بت مف ف ر واعتزازا
 التمزؽ والقمؽ. نفمية تعاني 

تكامؿ بناء القصيدة فجاءف في وحدة علوية ومولوعية ونمؽ متكامػؿ -ٜٔ
والتجربػػة يكخػػؼ عػػف فزمػػة الخػػاعر فػػي  لػػـ تجربتػػت الحقيقيػػة والصػػدؽ الفنػػي 

 والعاطفة الحقيقية في عرض زواياها. الخعرية
*************************************** 

 وعيل آله الصحب األخيار واهلل من وراء القصد ، وصلِّ ال

ٍ

 لهم عيل سيدنا حممد

 .واحلمد هلل رب العاملني
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َ
  بد يغوث بن وقاص احلارثي دراسة بالغية حتليليةيائية األ

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ٔٔٛٗٙ﴾  
  

 ثبج املصادر واملراجع
هػػػ : دار ومكتبػػة ال ػػبلؿ، بيػػروف عػػاـ: ٕ٘٘البيػػاف والتبيػػيف الجػػاحظ )ف:  -ٔ

 هػ ٖٕٗٔ
بيػدي )ف:  -ٕ هػػ  الناخػر: دار ٕ٘ٓٔتاو العروس مف جواهر القػاموس ف:الزَّ

 ال داية
  القػػػػػديـ  ف: توفيػػػػػؽ بػػػػػرو الناخػػػػػر: دار الفكػػػػػر ط:  الثانيػػػػػة تػػػػػاري  العػػػػػر  -ٖ

 ـ.ٕٔٓٓهػ/ ٕٕٗٔ
تمػثبلف الػػزمف فػػي قصػػيدة عبػػد يغػػوث الحػػارثي د/ يومػػؼ محمػػود عميمػػاف  -ٗ

األردف  بحث مقدـ إلي المجمػة  -الزرقاء–الجامعة ال اخمية –كمية اردا  
 الكويف .  -العربية لمعمـو اإلنمانية

 هػ .ٕٗٗٔبيروف ط: ثانية،  –  العممية دار الكت -الحيواف لمجاحظ -٘
الحمػػػؿ فػػػي خػػػر  فبيػػػاف الجمػػػؿ   فبػػػو محمػػػد عبػػػد هللا بػػػف محمػػػد بػػػف المػػػيد  -ٙ

هػػػػ  قػػػرف  د/ يحيػػػي مػػػراد ، دار الكتػػػ  العمميػػػة ٕٔ٘البطميومػػػي )المتػػػوف،: 
 .ـٖٕٓٓ -هػٕٗٗٔلبناف  –بيروف 

 -دار الفكػر  -هػػ ٜٖ٘جم رة األمثػاؿ ف: فبػو هػبلؿ العمػكري )ف: نحػو  -ٚ
 يروفب
 زانػػة األد  ولػػ  لبػػا  لمػػاف العػػر  ،ف: عبػػد القػػادر بػػف عمػػر البغػػدادي  -ٛ

هػ ، تح: عبد المبلـ محمد هاروف ، الناخر: مكتبة ال ػانجي، ٖٜٓٔ)ف: 
 ـ. ٜٜٚٔ -هػ  ٛٔٗٔالقاهرة، ط: الرابعة، 

ـ   : عبػد الػرحمف المصػطاوي: دار المعرفػة  ٘ٗ٘ديواف امِر  القيس)ف:  -ٜ
 ـ  ٕٗٓٓ -هػ  ٕ٘ٗٔبيروف ط: الثانية،  –
 ـ.ٜٚٛٔ-هػٛٓٗٔدالالف التراكي   د/ محمد فبو مومي ط الثانية  -ٓٔ
األمػػس النفمػػػية  لئلبػػداع الفنػػػي فػػي الخػػػعر  اصػػة  مصػػػطفي مػػػويؼ  -ٔٔ

 القاهرة-دار المعارؼ-ٗطٜٓٔصػ: 
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ممط الآللي في خر  فمالي القالي ف/ ف: فبػو عبيػد عبػد هللا بػف عبػد  -ٕٔ
هػػػ  تح/عبػػد العزيػػز الميمنػػي ٚٛٗ العزيػػز بػػف محمػػد البكػػري األندلمػػي )ف:

 لبناف. –الناخر: دار الكت  العممية، بيروف 
هػػػ  تػػح : ٛٗٚمػػير فعػػبلـ النػػببلء  ف : خػػمس الػػديف  الػػذهبي )ف :  -ٖٔ

مجموعة مف المحققػيف بقخػراؼ الخػي  خػعي  األرنػاشوط : مشممػة الرمػالة 
 ـٜ٘ٛٔهػ /  ٘ٓٗٔط : الثالثة ، 

منصػػػور ابػػػف الجػػػواليق، )ف:  خػػػر  فد  الكاتػػػ  البػػػف قتيبػػػة. ف: فبػػػو -ٗٔ
ـَ لػػت: مصػػطف، صػػادؽ الرافعػػي ٓٗ٘ الناخػػر: دار الكتػػا  العربػػي، -هػػػ  قَػػدَّ
 بيروف

خػػػر  مقصػػػورة ابػػػف دريػػػد لم طيػػػ  التبريػػػزي ، تػػػح/ ف ػػػر الػػػديف قبػػػاوة   -٘ٔ
 ـ.ٜٜٗٔ-هػٗٔٗٔلبناف  -بيروف -مكتبة المعارؼ

هػػػػ  تػػػػح: د/ ٖ٘ٛخػػػر  فبيػػػػاف مػػػيبويت ف: فبػػػػو محمػػػد المػػػػيرافي )ف:  -ٙٔ
الناخػػر: مكتبػػة -راجعػػت: طػػت عبػػد الػػرءوؼ مػػعد -مػػد عمػػي الػػريح هاخػػـ مح

مصػرعاـ  -الكمياف األزهرية، دار الفكر لمطباعػة والنخػر والتوزيػ ، القػاهرة 
 ـ ٜٗٚٔ -هػ  ٜٖٗٔالنخر: 

الصػػػورة الفنيػػػة فػػػي خػػػعر الرثػػػاء فػػػي الخػػػعر الجػػػاهمي لمباحثػػػة/ صػػػمو   -ٚٔ
-هػػػٜٔٗٔالمػػعودية -بجػػدةكميػػة التربيػػة لمبنػػاف  –المػػريحي رمػػالة دكنػػورا  

 ـ. ٜٜٛٔ
ف: فحمػػد بػػف عمػػي بػػف فحمػػد -صػػبح  األعخػػ، فػػي صػػناعة اإلنخػػاء  -ٛٔ

دار الكتػػػػػ  العمميػػػػػة،  -هػػػػػػ   ٕٔٛالفػػػػػزاري القمقخػػػػػندي ثػػػػػـ القػػػػػاهري )ف: 
 بيروف. 

القالػي حمػيف  -صيد األفكار في األد  واأل بلؽ  والحكـ واألمثاؿ  -ٜٔ
 ـ ٜٕٓٓاليمف  بف محمد الم دي وزارة الثقافة  مكتبة المحامي
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طبقػػػػاف الخػػػػعراء ف: عبػػػػد هللا بػػػػف محمػػػػد ابػػػػف المعتػػػػز العبامػػػػي )ف:  -ٕٓ
القػػاهرة ط:  –تػػح: عبػػد المػػتار فحمػػد فػػراو الناخػػر: دار المعػػارؼ   هػػػٜٕٙ
 الثالثة

هػػ  تػح: ٕٖٕف: محمػد بػف مػبّلـ )ف: ٜٛٙ/ٕطبقاف فحوؿ الخػعراء  -ٕٔ
 جدة   -محمود محمد خاكر الناخر: دار المدني 

رمػػالة ماجمػػتير لمطالبػػة/   –يبيػػة فػػي ديػػواف المفلػػمياف الظػػواهر الترك -ٕٕ
 ـٜٛٛٔ-هػٛٓٗٔفاطمة حمف عبد الرحيـ خحاتت 

الناخػػر:  -هػػػ ٜٖٙٔاألعػػبلـ ف:  يػػر الػػديف الزركمػػي الدمخػػقي )ف:  -ٖٕ
 ـ ٕٕٓٓ  -دار العمـ لممبلييف، ط: ال اممة عخر 

 اإلعجاز الببل ي  درامة تحميمية  لتراث فهؿ العمـ د محمد فبػو مومػي -ٕٗ
 ـ.ٜٜٚٔ-هػٛٔٗٔ ٕ، مكتبة وهبة ط

العمػػػدة فػػػػي محامػػػػف الخػػػػعر و دابػػػػت ف: فبػػػػو عمػػػػ، الحمػػػػف بػػػػف رخػػػػيؽ  -ٕ٘
دار  -هػ  تح: محمد محيي الديف عبد الحميػد ٖٙٗالقيرواني األزدي )ف: 
 ـ : ٜٔٛٔ -هػ  ٔٓٗٔالجيؿ ط: ال اممة، 

المفلػمياف ػ ف: المفلػؿ بػف محمػد بػف يعمػ، بػف مػالـ اللػبي )ف:  -ٕٙ
: الخي  / فحمد محمد خاكر وف/عبد المػبلـ محمػد هػاروف هػ  تحٛٙٔنحو 

 القاهرة ط: المادمة  –،دار المعارؼ 
الكامػػػؿ فػػػي التػػػاري   ف: فبػػػو الحمػػػف عمػػػي بػػػف فبػػػي الكػػػـر محمػػػد بػػػف  -ٕٚ

محمػػد بػػػف عبػػد الكػػػريـ بػػف عبػػػد الواحػػػد الخػػيباني الجػػػزري، عػػز الػػػديف ابػػػف 
تػػا  العربػػي، دار الك -هػػػ  تػػح: عمػػر عبػػد المػػبلـ تػػدمريٖٓٙاألثيػػر )ف: 

 ـ ٜٜٚٔهػ / ٚٔٗٔلبناف ط: األول،،  –بيروف 
لمػػاف العػػر  ف: محمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػ،، فبػػو الفلػػؿ، جمػػاؿ الػػديف  -ٕٛ

 –هػػػػػ  الناخػػػػػر: دار صػػػػػادر ٔٔٚابػػػػف منظػػػػػور األنصػػػػاري اإلفريقػػػػػ، )ف: 
 هػ  ٗٔٗٔ -بيروف ط: الثالثة 
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اء دار قبػ -المعارلاف الخػعرية فنمػاط وتجػار  د / عبػد هللا التطػاوي  -ٜٕ
 ـٜٜٛٔالقاهرة  -لمطباعة والنخر

نتػػػائج الفكػػػر ألبػػػي القامػػػـ المػػػ يمي  تػػػح عػػػادؿ فحمػػػد عبػػػد الموجػػػود ،  -ٖٓ
 ـٕٜٜٔ-هػٕٔٗٔدار الكت  العممية  -والخي  عمي محمد عوض 

هػػػ  ٖٖٚن ايػة األر  فػػي فنػػوف األد  ف: خػػ ا  الػػديف النػػويري )ف:  -ٖٔ
 هػ .ٖٕٗٔط: األول،،  -دار الكت  والوثائؽ القومية، القاهرة-
اإلنصػػاؼ فػػي ممػػائؿ ال ػػبلؼ بػػيف النحػػوييف: البصػػرييف والكػػوفييف ،  -ٕٖ

ف: عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف عبيػػد هللا األنصػػاري، فبػػو البركػػاف، كمػػاؿ 
ط: األولػػػػػ،  -هػػػػػػ  الناخػػػػػر: المكتبػػػػػة العصػػػػػريةٚٚ٘الػػػػػديف األنبػػػػػاري )ف: 

 ـ.ٖٕٓٓ -هػٕٗٗٔ
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 فهرس املىضىعاث
 

 ٖٓٛٔٔ المقدمة ٔ
 ٗٓٛٔٔ التم يد ٕ
 ٜٓٛٔٔ دةنص القصي ٖ
 ٓٔٛٔٔ بيف يدي القصيدة ٗ
 ٔٔٛٔٔ  ٗ-ٔ) ـو ومناجاةلالمعقد األوؿ:  ٘

-٘خجاعة وصمود  في مواج ة الخدائد) :المعقد الثاني ٙ
ٚ  ٔٔٛٔٛ 

-ٛ) م  تومؿ وامتعطاؼ موء معاممة :المعقد الثالث ٚ
ٔٔ  ٕٖٔٔٛ 

 ٖٓٛٔٔ  ٗٔ-ٕٔمت زاء )ق ر وا المعقد الراب :  ٛ

بيف ذكرياف المالي وارـ  :المعقد ال امس  ٜ
 ٖٙٛٔٔ  ٕٓ-٘ٔالحالر)

 ٕٗٛٔٔ ال اتمة ٓٔ
 ٙٗٛٔٔ والمراج  ثبف المصادر ٔٔ
 ٓ٘ٛٔٔ ف رس المولوعاف ٕٔ
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