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تاريخ تدميػ البحث  ٕٕٓٓ/ٗ/ٔٚ :؛ تاريخ قبؽل الشذخ ٕٕٓٓ/٘/ٔٚ :

السمخز
يعج الخصاب اإلقشاعي جدًءا مغ الحجاج  ،كيختبط الحجاج باإلقشاع ارتباط الشز بػضيفتو
،كقج كججنا في شعخ ابغ عبج ربو الكثيخ مغ الخصابات اإلقشاعية كبخاصة في شعخ الغدؿ ،

شب بغدلو.
كاستخجـ الذاعخ العجيج مغ األساليب ككضفيا مغ أجل إقشاع السخا َ

فػقفشا في ىحا البحث عشج مرصمح الخصاب اإلقشاعي بعج الػقػؼ عشج (اإلقشاع) لغة

اصصبلحا  ،كتعخيف (الغدؿ) لغة كاصصبلحاً ،كبياف السرصمحات السقاربة لمغدؿ مثل التذبيب
ك
ً
شبيغ في غدليات ابغ عبج
كالشديب كما يسيد كل
ٍ
مرصمح عغ غيخه ،كسا تصخقشا إلى أنػاع السخا َ

شب
ربو مثل السحبػبة ،كالبلئسيغ لو في حبو(الع ّحاؿ) ،كالػاشيغ  ،كالرحب
،فزبل عغ السخا َ
ً
مشربا عمى
الستمقي لذع ِخه برػرة عامة دكف تحجيج  .كخخجشا بأف أكثخ اىتساـ ابغ عبج رّبو كاف
ّ
كدىا بسختمف األساليب اإلقشاعية  ،كلع يتصخؽ الى ذكخ الع ّحاؿ
إقشاع الحبيبة كالتحلل ليا لكدب ّ
مدخخ لحلظ أساليب إقشاعية مختمفة مغ استخجاـ األلفاظ
ًا
كالػاشيغ كالرحب إال في القميل مشيا ،
السعبخة كالسػسيقى الذعخية السثيخة لئلقشاع .
السشتقاة لسبتغاه ،كالفشػف الببلغية السختمفة كالرػر
ّ
الكمسات السفتاحية  :اإلقشاع  ،الخصاب ،ابغ عبج ربو  ،الغدؿ.
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The persuasive speech in Ibn Abid Rabba
Andalusia poetry
Asst.Prof.Dr. Ghaydaa Ahmad Sadoon
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Department of arabic language/College of
Abstract
The persuasive speech is regarded as a part of Al-Hhijjaj
. Al-Hijjaj is associated with persuation as the association of the text
with its function . we found in Ibn Abd Rabba poetry many persuasive
styles especially in flirtation poetry . the poet used many rhetorical
styles which he uses to convince the addressees in his flirtation .
In this paper the terms persuation and flirtation have been defined
linguishcally and as terminology the paper also showed the terms
relevant to flirtation such as ( Al-Tashbeeb and Al-Naseeb ). It also
clarified the types of addressees in Ibn Abid Rabba like Al-Mahbooba
( the beloved ) , these who blamed him his love ( Al-Uthaal ) , and
companions . each of them has special methods in persuasive
speech according to the poet desire .
And we came out that the most interest of Ibn Abed Rabuh was to
persuade the beloved and humiliating her to gain her affection with
various persuasive methods, and he did not mention mentioning
the idol, the lords, and the companions except in a few of them,
making use of different persuasive methods from the use of the
selected words for his purpose, the various rhetorical arts,
expressive images, and poetic
key words : persuation , speech , Ibn Abid Rabba ,flirtation
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مجخل :
ِ
قشػعا كَقشاع ًة إذا رضي ....كأقشعشي كحا أؼ
اإلقشاع لغة :مغ ((َقش َع ،بالكدخ َ
يقش ُع ً
أرضاني))(ٔ) .
اصصبلحا :فيػ ((الدساح لمستكمع باستعساؿ الخياؿ كالعاشفة في حسل الخرع عمى
أما اإلقشاع
ً
ّ
( ).
التدميع بالذيء)) ٕ
كبيحا فإف الخصاب اإلقشاعي  :ىػ جيج اترالي مقرػد كمخصط لمتأثيخ في الشػاحي العقمية
لآلخخيغ في ضخكؼ متاح فييا االختيار  ،كتدتخجـ لو الػسائل السسكشة بغخض تعجيل معتقجاتيع
(ٖ)
أيزا(( :شكل مغ أشكاؿ العسل اإلدراكي يدتيجؼ ؼيو السخسل اكتداب
كؾيسيع كميػليع  .كىػ ً

قبػؿ الستمقي)) (ٗ).

إقشاع السخاطب في شعخ الغدل عشج ابؼ عبج ربو
بخع الذعخاء في األنجلذ بشطع الذعخ في كافة أغخ ِ
اض ِو مغ غدؿ ككصف كزىج كمجح
كىجاء كفخخ كحكسة كرثاء ...الخ  ،كلع يكتف الذعخاء بحلظ بل شػركا ىحه األغخاض ‘ كتسيدكا
بشسط خاص في معانييا كأساليبيا مثل رثاء السجف كالسسالظ الدائمة.
ككاف الغدؿ مغ أكثخ أنػاع الذعخ شيػعاً في األنجلذ ،فقج كاف الذاعخ األنجلدي يبجأ

حيد أكثخ مغ غي ِخه؛
القريجة كيدتيميا بسصمع غدلي  ،أك يفخد قرائج كاممة مشفخدة لو  ،كيذغل ًا
كذلظ لعجة أسباب مغ أىسيا الصبيعة الداحخة في األَنجلذ ،كالجساؿ الحؼ اشتيخت بو األنجلديات،

فزبلً عغ حياة التخؼ التي عاشيا األنجلديػف مسا رقق عػاشفيع  ،كقج جعل الذعخاء مغ السخأة

ٔ ) لسان العرب احمليط:ابن منظور(،مادة قنع). 373/3،

)ٕ( املعجم الفلسفي ابأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية :د.مجيل صليبا.331/3،

(ٖ) يشطخ:السعجع االعبلمي :دمحم مشيخ حجاب .ٜٚ ،

(ٗ) معجع السرصمحات األدبية السعاصخة  :سعيج عمػش . ٖٔٛ ،
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صػرًة مشبثقة مغ جساؿ كمحاسغ الصبيعة األنجلدية(٘).
كقج كججنا أف ىشاؾ مرصمحات أخخػ مقاربة لمغدؿ في دراسات الدابقيغ سشحاكؿ الػقػؼ
عمييا بعج تػضيح مفيػـ (الغدؿ) في المغة كاالصصبلح.
الغدل لغة:
ٍ
ٍ
متبايشات ،ال تقاس
كمسات
ثبلث
جاء في المغة :إف في لفطة (غدؿ) الغيغ كالداء كالبلـ ُ
مشيا كاحجة بأخخػ فاألُكلى :الغ ْدؿ،كىػ قخيب مغ الحياكة يقاؿ غد ِ
لت السخأة َغ ْدليا ،كالثانية:
ََ
َ
ٌ
معخكؼ ،كاالنثى غدالة(.)ٙ
اؿ ،كىػ
َ
ٌ
الغ َدُؿ ،كىػ حجيث الفتياف كالفتيات  ،كالثالثة :الغد ُ

غازل ًة.
غازليا ُم َ
الغ َدُؿ في معجع آخخ بسعشى :حجيث الفتياف مع الجػارؼ ،يقاؿَ :
كقج كردت لفطة َ
كالتَ َغ ّدؿ :تكّمف ذاؾ(.)ٚ
يغدؿ َغ ْدالً ،ك ِ
الس ْغ َدؿ كالس ْغ َدؿ ُل َغتَ ِ
الغ ْدؿ في جسيخة المغة(( :مرجر َغ َدَؿ ِ
اف
كجاء معشى َ
ُ
ِ
كمفاكيتيغ .كالتغازؿ :محادثة الفتياف في اليػػ)) (.)ٛكالعخب
الشداء
فريحتاف .ك َ
الغ َدؿ :محادثة ّ
ّ
تقػؿ :أغدؿ مغ الحسى ،يخيجكف أََّنيا معتادة لمعميل متكخرة عَمي ِو ،فكأنيا عاشقة لو متغ ِدلة ِ
بو.
ُ ُ َّ
َُْ
ُّ ُ َ
َْ
ِ
ِّ
((غدؿ غدالً أؼ شغف
بالشداء ،أؼ ُذك َغ َدؿ(.)ٜكجاء ايزاً في معشاىا:
كرجل َغ ِدؿ:
َ
متغدؿ ّ
ِ
َّ
إلييغ َف ُي َػ َغ ِدٌؿ )) (ٓٔ).
الشداء كالتػدد
بسحادثة ّ

الغدل اصطالحاً:
ِ
الشداء ،كفي اصصبلح الذعخاء ىػ عبارة عغ عجة
جاءت لفطة (الغدؿ) بسعشى :محادثة ّ
(٘) يشطخ :االدب العخبي في العرخ األنجلدي :عبجالعديد عتيق.ٔٓ٘ ،

( )ٙيشطخ :معجع مقػاييذ المغػة  :أحسػج بػغ فػارس بػغ زكخيػا القدكيشػي الػخازؼ (ت ٘ ٖٜىػػ) ،تػح  :عبػج الدػبلـ دمحم
ىاركف ،جٗ( ،ٕٕٗ/مادة  :غدؿ).

( )ٚيشطخ :كتاب العيغ :أبػ عبج الػخحسغ الخميػل بػغ أحسػج بػغ عسػخك بػغ تسػيع الفخاىيػجؼ (ت ٓ ٔٚىػػ)  ،تػح  :د.
ميجؼ السخدكمي  ،د .إبخاـيع الدامخائي جٗ( ،ٖٖٛ/مادة  :غدؿ).

( )ٛجسيخة المغة :أبػ بكػخ دمحم بػغ الحدػغ بػغ دريػج األزدؼ (ت ٕٖٔ ىػػ)  ،تػح  :رمػدؼ مشيػخ بعمبكػي ،جٕ،ٜٛٔ/
(مادة  :غدؿ).

( )ٜيشطخ :السحكع كالسحيط األعطع :ابغ سيجه السخسي (تٗ٘ٛق) ،تػح :عبجالحسيػج ىشػجاكؼ ،ج٘( ،ٗٗ٘/مػادة :
غدؿ).

(ٓٔ) السعجع الػسيط ،إبخاـيع مرصفى كآخخكف  ،جٕ( ،ٕٙ٘/مادة  :غدؿ).
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أَبيات ِ
الس ِح َّب
متحجة في الػزف كالقاؼية ،كغالباً ما يحكخ في َ
الغ َدؿ أحػاؿ السحبػب كأكصاؼ حاؿ ُ
كأحػاؿ العذق كالسحبَّة(ٔٔ).

ك(الغدؿ) مغ أقجـ الفشػف األدبية كألرقيا بالذعخ الغشائي ،كىحا الفغ يرجر مغ أعساؽ
معبخ عغ أرىف األحاسيذ البذخية ،ككميا تؤدؼ إلى غاية كاحجة ،فيػ يقترخ
الشفذ ،كيكػف ًا
حيشا عمى التحجث عغ جساؿ السخأة ،مغ مفاتغ في الجدع ،إلى خفة في الخكح ،أك يتشاكؿ اآلالـ
ً

ؼيزج الذعخ بالقمق كاليأس ،أك يؽيس بأمل المقاء كاجتساع
التي يحذ بيا العاشق السيجػر
ّ

الذسل(ٕٔ).

ِ
ِ
الشداء .كعجؿ
الشداء في ِّ
الذعخ ،أك ىػ رقيق الذعخ في ّ
كالغدؿ عشج العخب :ىػ الميػ مع ّ

الذعخاء في نطسو بتأثيخ الغشاء عغ األكزاف الصػيمة ،كنطسػا في األكزاف الخؽيفة مثل الخمل،

كالدخيع كالخؽيف كالستقارب ،كسا نطسػا في مجدكءات األكزاف الصػيمة مثل الكامل كالبديط
أع َح َبيا
كالخجد .ككاف لمغشاء تأثيخ عمى لغة َ
الغ َدؿ فرار شعخاؤه يتخيخكف مغ األلفاظ ارَّقيا ك ْ

كقعا في األَسساع كالشفػس(ٖٔ).
ك َ
أحدشيا ً

كجاء الغدؿ بسعشى :التغشي بالجساؿ ،كإضيار الذػؽ إلى السحبػب  ،كالذكػػ مغ فخ ِ
اقو ؛
فالغدؿ ىػ فغ شعخؼ ييجؼ إلى التذبيب بالحبيبة ككصفيا عبخ إبخاز محاسشيا كمفاتشيا(ٗٔ).
كىشاؾ مرصمحات مقاربة لمغدؿ تأتي في معخض الحجيث عشو مثل :التذبيب كالشديب  ،كيخاد
بالتذبيب عشج العخب(( :ذكخ الذاعخ أياـ الميػ كالذباب في شعخه)) (٘ٔ).كجاء ايزاً التذبيب
ِ
ِ
ِ
الشداء))(.)ٔٙاما َّ
الشداء كأخبلقيغ
الشدِيب :فيػ ذ ْك ُخ الذاعخ َخْم َق ّ
((:كصف محاسغ ّ
بسعشى َ

(ٔٔ) يشطػػخ :مػسػػػعة كذػػاؼ اصػػصبلحات الفشػػػف كالعمػػػـ  :دمحم عمػػي التيػػانػؼ (ت  ٔٔ٘ٛى ػػ)  ،تػػح  :د .عمػػي
دحخكج  ،جٕ.ٕٖٔ٘/

(ٕٔ) يشطخ :السعجع األدبي :جبػر عبج الشػر.ٔٛٚ-ٔٛٙ ،

(ٖٔ) يشطخ :معجع السرصمحات العخبية في المغة كاالدب ،مججؼ كـبة ككامل السيشجس.ٕٙ٘ ،
(ٗٔ) يشطخ :في الحب كالحب العحرؼ :صادؽ جبلؿ العطع.ٜ-ٛ ،
(٘ٔ) معجع السرصمحات العخبية في المغة كاالدب.ٜٜ ،
( )ٔٙالسعجع االدبي.ٙٙ ،
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ِ
الشداء(.)ٔٚ
ُّ
كترخؼ أحػاؿ اليػػ بو معيغ ،أك ىػ رقيق الذعخ في ّ
فخؽ بيغ الشديب ،كالغدؿ ،كالتذبيب ،كمشيع مغ ال يجج فخقاً لتذابكيسا.
كىشاؾ مغ ّ
ِ
الشداء كأَخبلقيغ،
فخؽ قجامة بغ جعفخ بيشيسا ،فقاؿ عغ الشديب :ذكخ الذاعخ خمق ّ
كقج ّ
كترخؼ أحػاؿ اليػػ معيغ ،كالتيالظ في الربابة كالػجج كالمػعة كالخقة كالخذػع كالتذػؽ
ّ

ِ
الشداء(.)ٔٛ
كالتحكخ .كقاؿ عغ الغدؿ :إنسا ىػ الترابي كاالستيتار بسػدات ّ

كيعج الغدؿ أكثخ فشػف الذعخ التي شخقيا الذعخاء األنجلديػف  ،فسا مغ شاعخ إال أدلى بجلػه
ؼيو .كاستصاع الذاعخ األنجلدي أف يخسع حبو كليػه بأبيات تُحدب مغ أجسل الذعخ استصاعت

كتعبخ عغ خػالج الشفػس ،فاألنجلذ كاف ليا حع كبيخ مغ الجساؿ البذخؼ
أف تخسع األجػاء ّ
ع بيئتيا مغ الجساؿ الصبيعي ،مسا استخعى أنطار العخب فقالػا في الغدؿ كالتذبيب في
كح ِّ

ِ
الشداء( ،)ٜٔككصفػا الجساؿ الفاتغ الحؼ ممظ أعشة قمػبيع شع اًخ عاشؽياً جسيبلً ؼيو شيء مغ
ّ
الرجؽ ككثيخ مغ الصخافة ،كرقة العبارة ،كخفة الػزف ،كال تختمف صػرة السخأة في الذعخ
األنجلدي عغ صػرتيا في الذعخ العخبي فمع تدؿ السخأة الجسيمة ىي ذات الػجو السدتجيخ الحؼ
يذبو البجر ،كالذعخ السخسل ،كاأللحاظ الداحخة كالقجكد السػردة  ،كغيخ ذلظ مغ الرفات التي
تغشى بيا الذعخاء األقجمػف ككرثيا عشيع مغ جاء بعجىع(ٕٓ) ،عجا القميل مغ الػقفات عشج
شالسا ّ

الذق اخكات ككصف جساليغ. 13

ككاف التبايغ الطاىخ بيغ الخدؼ الثقيل كالخرخ الشحيل في كاقع األمخ أكبخ مػاضع الجدج
االنثػؼ ذك اًخ عشج شعخاء األنجلذ ،كفػؽ ىحا الجدج الستسػج ثياب غالية متخفة ذات ألػاف باىخة
مصخزة بالحىب ،ككجو كردؼ كالقسخ ،تديشو غجائخ الذعخ مرففة فػؽ الجبيغ كمخسمة عمى
جػانب الػجو ،ممتػية كأنيا ذيػؿ العقارب ،كيتبجػ سحخ الفع تزيئو آللئ األسشاف السشطػمة
(ٕٕ)
أف
كأنيا االقحػاف ((.أما ألػاف الذعخ كالبذخة السفزمة عشجىع فأمخ ؼيو خبلؼ كإف كشا نعخؼ ّ

( )ٔٚمعجع السرصمحات العخبية في المغة كاألدب.ٗٔٓ ،

( )ٔٛيشطخ :نقج الذعخ :قجامة بغ جعفخ (ت  ٖٖٚىػ) .ٕٔٗ-ٕٖٔ ،

( )ٜٔيشطخ :اتجاىات الذعخ األنجلدي الى نياية القخف الثالث اليجخؼ :د .نافع محسػد.ٜٔ٘-ٜٔٗ ،
(ٕٓ) يشطخ :ـ.ف.ٜٔٛ-ٜٔ٘ ،

( )13ينظر :األدب األندلسي من الفتح اىل سقوط غرانطة 897-91هـ:د.منجد مصطفى هبجت . 361،
(ٕٕ) يشطخ :الذعخ األنجلدي :غارسيا غػمذ.ٛ٘ ،
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بشي امية األنجلدييغ كانػا يفزمػف الذق اخكات))(ٖٕ).
كيحكخ الجكتػر مشجج مرصفى بيجت في حجيثو عغ ابغ عبج ربو أنو((لع تختمف
ترجر
مػضػعات الذاعخ عغ مػضػعات الذعخ االنجلدي التي نطع فييا شعخاء عر ِخه فقج
ّ

السجيح تمظ السػضػعات)) (ٕٗ) ،كىػ بيحا يؤكج أ ّف السجيح ىػ الغالب عمى شعخ ابغ عبج ربو،
لكششا مغ خبلؿ االشبلع عمى شع ِخه كججنا اف مػضػع الغدؿ ىػ األغمب مغ السجيح ،كنمتسذ
العحر لمجكتػر مشجج ألنو اعتسج عمى التحؿيقات الدابقة لذعخ ابغ عبج ربو،في حيغ أنشا أعتسجنا
عجدا مغ السقصػعات كالقرائج
آخخ تحقيق لذعخ ابغ عبج ربو كىػ لسحسج اديب الحؼ أضاؼ ً
الغدلية التي لع تكغ مػجػدة في التحؿيقات الدابقة.

كقج انتيج الذعخ األنجلدي اتجاىات عجيجة في عرػره الستػالية  ،أما ابغ عبج ربو فمع يمتدـ
لو شعخ يديخ في أكثخ تمظ
اتجاىاً كاحجاً مغ تمظ االتجاىات التي كانت معخكفة في عيجه ،ككاف ُ
االتجاىات ،كلكغ ببل فقجاف لذخرية الذاعخ ،فابغ عبج ربو شاعخ قج مج هللا في أجمو ،فعاصخ

مجارس عجة كشاىج اتجاىات مختمفة ،ثع ىػ كاف رجبلً محباً لمقخاءة ،مكث اًخ مغ تتبع األساليب،
كمغ ىشا كانت حريمتو األدبية غشية(ٕ٘).
شب في شعخ الغدؿ عشج ابغ عبج ربو فقج كاف بأشكاؿ عجة ضسغ القريجة أك
اما السخا َ
السقصػعة الغدلية الػاحجة متشقبلً فييا بيغ-:

خطاب السحبؽبة :كىػ الخصاب الحؼ حاكؿ

ضفيا مغ أجل إقشاعيا بحبو كالتأثيخ
الذاعخ ؼيو محاكرة السحبػبة باستخجاـ أساليب عجة لمحجاج ك ّ
فييا  ،كخطاب الرحب مسغ يقفػف مع الذاعخ كيكػنػف مقخبيغ مشو  ،وخطاب الالئسيؼ لو في
حبو(الع ّحال) والؽاشيؼ  ،ككاف يحاكؿ إقشاع أكلئظ بسا يختئيو مغ قشاعات.
فإذا كقفشا عشج خطاب ابؼ عبج ربو لمسحبؽبة الستغدؿ بيا كججناه يصيل في التغدؿ محاكل ًة مشو
إلقشاعيا بسحبتو كإقشاع الستمقي بأحؿية ىحه السحبػبة بالتغدؿ بيا.

(ٖٕ) يشطخ :الذعخ األنجلدي :غارسيا غػمذ .ٛ٘ ،

(ٕٗ)االدب األنجلدي مغ الفتح حتى سقػط غخناشة :د .مشجج مرصفى بيجت.ٖٛ ،

(ٕ٘) يشطخ :االدب األنجلدي مغ الفتح الى سقػط الخبلفة :احسج ـيكل.ٕٕٙ-ٕٕ٘ ،
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كمغ أجسل معاني الغدؿ التي نطسيا في الستغدؿ بيا أك (السحبػبة) محاكالً إقشاعيا بتقخّبيا مشو

قػلو(:)ٕٙ

َّ
معــــــــــــــــــح ِب
بـــقمب
ٍ
مع ّحبتـــــي رْفقــــاً

كـــــــــــان يخ ِض ِ
العحاب َف َع ِّح ِبي
يغ
وإِن
ْ ُْ
ُ

ِ
مبـــــــــــــــاع ٍج
باع ْج ِت َغ ْيَخ
َل َع ْسخِي ْ
لقج َ

قخبــــــــــــــْ ُت َغ ْيَخ ُمَقَّخ ِب
كســــــــــــا أّنشي َّ

ـــــــــــؽرُه
الب ْجَر ُن
بشفدـــــــي َب ْجٌر أ ْ
َخ َس َل َ
ُ
َ

الذ ْس ِ
ذ متى َت ْب ُج ِإلى َّ
ذ َت ْغُخ ِب
وشس ٌ
ْ

الق ْي ِ
حجخ َب َج ْت لو
امَأخَ َ
بؼ ٍ
لؽ ْ
ذ َ
ان ْ

قال )) ُمَّاخ ِبي عمى أ ِم ُجْش ُج ِب ))
لسا َ

بجأ الذاعخ البيت األكؿ بخصاب السحبػبة محاكالً إقشاعيا بالتخفق بقمبو السع ّحب ،فيػ حب

شخؼ ك ٍ
ٍ
احج أك أنو تجلل مغ الحبيبة ،ثع يعػد في الذصخ الثاني مغ ىحا البيت ليعجؿ عغ رأيو
مغ
بقػلو (كإف كاف يخضيظ العحاب فع ّحبي) خػفاً مغ خراـ الحبيبة لعتبو ليا ،ككأنو يتمحذ بالعحاب
مغ شجة حبو ليا.
ككرد في البيت تكخار لمفطة العحاب بعجة تراريف ىي (مع ّحبتيَّ -
معحب – العحاب -فع ّحبي).
كالتكخار يؤدؼ إلى التأثيخ في نفذ الستمقي كإقشاعو ،فالذاعخ يحاكؿ إقشاع السحبػبة بالميغ معو
كالخضػخ لحبو  ،كىحا ما يحقق فعل اإلقشاع كبالتحجيج اإلقشاع العاشفي.
فالتكخار في اصصبلح عمساء الببلغة(( :إعادة الكمسة بمفطيا كمعشاىا في القػؿ لسختيغ فراعجاً
لشكتة)) (.)ٕٚ
يعبخ
كيعج التكخار كسيمة ميسة في التعبيخ يزفي ؼيو الستكمع عمى كبلمو ايقاعاً داخمياً ّ
ؼيو عغ ِ
يذكل نغساً مػسيؿياً
ذاتو ،فالتكخار ىػ تشاكب األلفاظ كاعادتيا في سياؽ التعبيخ بحيث ّ
يقرجه الذاعخ في شعخه(.)ٕٛفتكخار لفطة (العحاب) بترخيفاتيا دليل عمى استسخار الحجث ،أؼ
االستسخار بديادة كحجكث العحاب ،كىحا دليل كاضح عمى حبو ليا بحيث انو يخضى باستسخار
تعحيبو.كحلظ نمحع في البيت األكؿ العجكؿ عغ السصمب إذ يقػؿ(:)ٕٜ
( )ٕٙشعخ ابغ عبج ربو.ٙٙ ،

( )ٕٚالسثل الدائخ في ادب الكاتب كالذاعخ :ابغ االثيخ ،جٕ.ٔٗٙ/

( )ٕٛيشطخ :جخس االلفاظ كداللتيا في البحث الببلغي كالشقجؼ عشج العخب :ماىخ ميجؼ ىبلؿ.ٕٖٜ ،
( )ٕٜشعخ ابغ عبج ربو.ٙٙ ،
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َّ
معــــــــــــــــــح ِب
بـــقمب
ٍ
مع ّحبتـــــي رْفقــــاً

كـــــــــــان يخ ِض ِ
العحاب َف َع ِّح ِبي
يغ
وإِن
ْ ُْ
ُ

كالعجكؿ لغة :مغ ((عجؿ عغ الذيء ِ
يعج ُؿ عجالً كعجكالً  :حاد عغ الصخيق :جار)) (ٖٓ).
أما اصصبلحاً :فإف ما تحسمو كمسة العجكؿ في معشاىا المغػؼ مغ االنحخاؼ كالسيل ليجؿ
ّ
داللة كاضحة عمى قخب صمتيا بالسعشى االصصبلحي ،ففي السجاؿ الشقجؼ كاألدبي ((اف في
العجكؿ ميبلً مغ صياغة إلى أخخػ))

(ٖٔ)

كىحا السيل في الشز األدبي لو اثخ فشي كجسالي إذ

يعجؿ مغ صياغة إلى أخخػ إلحجاث األثخ الحؼ تشتجو الرياغة السعجكؿ عشيا(ٕٖ).
ؼيعجؿ في الذصخ الثاني مغ ىحا البيت عغ رغبتو في إقشاع السخاشبة السحبػبة بتخؾ تعحيبو إلى

الخضى بالتعحيب في سبيل بقائيا عمى تػاصل معو ؼيقػؿ :كاف كاف يخضيظ العحاب فعِّحبي.

كفي البيت الثاني استخجـ الذاعخ أسمػب القدع في (لعسخؼ لقج باعجت غيخ مباعج) كىػ مغ
باب القدع االستعصافي ،الحؼ يكسغ غخضو في تحخيظ الشفذ كإثارة شعػرىا(ٖٖ).
ِّ
فالذاعخ يحاكؿ إقشاع السحبػبة بأنيا ال تدتصيع ابعاده عشيا بقػلو ىحا
السؤكج ليا ،ثع يبجؼ نػعاً
قخب)).
بت غيخ ُم َّ
مغ اليأس في تقخيبيا إليو بقػلو(( :كسا انشي َّ
قخ ُ
فالذ اعخ استخجـ أسمػب الصباؽ بشػعيو في ىحا البيت ،فصباؽ الدمب (باعجت-غيخ
مقخب) ،كشباؽ اإليجاب (باعجت-قخبت) .كالصباؽ نػع مغ أنػاع البجيع
بت -غيخ َّ
مباعج) ،ك(قخ ُ

كيرػرىا في أدؽ حاالتيا ،فالرػرة السبشية عمى
يرػر لشا كيطيخ األبعاد الشفدية الستػاتخة،
ّ
الحخكة القائسة بيغ الستشاقزات ىي ذات سعة كعسق داخمي ،كذلظ لسا تتيحو المغة مغ متخادفات
كتزاد كتعاكذ(ٖٗ) .كاستخجاـ الذاعخ ألسمػب الصباؽ ،كببلغة العبارة ،كجساؿ األسمػب يؤثخ
عمى إقشاع الستمقي ،كالتأثيخ ال يتع عمى مدتػػ العقل فقط  ،بل ىشاؾ إقشاع كتأثيخ قج يكػف إلى

(ٖٓ) لداف العخب السحيط  ،جٕ( .ٚٓٚ/مادة :عجؿ).

(ٖٔ) العػػجكؿ فػػي البشيػػة التخكيبيػػة :إب ػخاـيع مشرػػػر التخكػػي ،مجمػػة جامعػػة أـ القػػخػ لعم ػػـ الذ ػخيعة كالمغػػة العخبيػػة
كآدابيا ،ج ،ٜٔعٓٗ ،ربيع االكؿ ٕٔٗٛق.ٜٗ٘ ،

(ٕٖ) يشطخ :العجكؿ كاألداء الذعخؼ :عبج هللا بغ عبجالخحسغ بانقيب ،جٖ.ٖٕٔ/
(ٖٖ) يشطخ :التخاكيب المغػية في العخبية :ىادؼ نيخ.ٕٖٛ ،

(ٖٗ) يشطخ :دالئل االعجاز :عبجالقاىخ الجخجاني ،ٔٓٛ ،كيشطخ :جػاىخ الببلغة :الديج احسج الياشسي.ٖٖٓ ،
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إف الصباؽ كببلغة
مدتػػ أعسق كىػ الحؼ استخجمو عمى مدتػػ السذاعخ كاألحاسيذ ؛ إذ ّ
العبارة كنبخة الرػت مغ التكخار كغيخىا ،مغ شأنيا جسيعاً أف تؤثخ في قمب الستمقي كتحسمو عمى
السذاركة الػججانية كىحا ما ندتصيع أف نصمق عميو اإلقشاع العاشفي.
كسا أنو استخجـ أسمػب التػازؼ في قػلو:
لعسخي /لقج /باعجت /غيخ/

مباعج

كسا  /انشي  /قخبت  /غيخ /مقخب

ياحا تك اخرًيا داخل الشز ،كالتػازؼ التخكيبي ال
كالتػازؼ :يعج فشاً مغ الفشػف الببلغية إذ ّ
يذكل اند ً

يذتغل في بشية فزائية فحدب بل يتحػؿ إلى عبلقات متججدة تكدبو انتساءات زمانية كمكانية

متحػرة في بشى داللية كبخػ(ٖ٘) .كاليخفى ما لمتػازؼ التخكيبي في ىحا البيت الذعخؼ مغ تأكيج
عمى الكمسة كما يػازييا ك ٍ
أثخ ايقاعي يجغجغ السذاعخ كيقشعيا.
كالذاعخ يعمغ في البيت الثالث عغ تزحيتو بشفدو مغ أجل السحبػبة بقػلو( :بشفدي
بجر أخسل البجر نػره) كىػ نػع آخخ ككسيمة أخخػ مغ كسائل اإلقشاع مغ خبلؿ الرػرة
التذبييية ،فشبلحع أف ضاىخة (التذبيو السقمػب) التي استخجميا الذاعخ بيحا البيت بكػف نػر
السحبػبة ىػ الحؼ أخسج نػر البجر ،فؽيو مبالغة في كصف جساؿ السحبػبة .كالتذبيو السقمػب:
أف السذبو أتع كأضيخ مغ السذبو بو في كجو الذبو(.)ٖٙ
ىػ جعل السذبو مذبياً بو بادعاء ّ
كالتذبيو يعج ضخباً مغ الؿياس ؛ لحا َّ
شكل شاقة إقشاعية بالغة ،فكيف إذا كاف ؼيو مبالغة،
(كشسذ متى تبجك إلى الذسذ تغخب) ،إذ ؼيو
ككحلظ السبالغة في إضيار جساؿ الحبيبة في قػلو:
ٌ

إعبلء مغ شأف السحبػبة كىػ كسيمة أخخػ اتبعيا ابغ عبج ربو مغ كسائل إقشاعو لمحبيبة.

فالتذبيو السقمػب إذف ىػ أقػػ األدلة التي يقجميا الذاعخ في احتجاجو لحبو ،كعجده عغ الدمػ
كمعاناتو كتزحيتو مغ أجميا(.)ٖٚ
(ٖ٘) يشطخ :التػازؼ في القخاف الكخيع :كداد مكاكؼ ( ،أشخكحة دكتػراه).ٕ٘ ،
( )ٖٙيشطخ :جػاىخ الببلغة.ٕ٘ٓ-ٕٜٗ ،

( )ٖٚيشطخ :الحجاج في الذعخ العخبي بشيتو كأساليبو :سامية الجريجؼ .ٕٙٓ ،
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كفي البيت األخيخ مغ ىحه السقصػعة استخجـ الذاعخ أداة الذخط (لػ) بقػلو(:)ٖٛ

الق ْي ِ
لو
لؽ َّ
امَأخَ َ
بؼ ٍ
حجخ َب َج ْت ُ
ذ َ
أن ْ

قال )) ُمَّاخ ِبي عمى أ ِّم ُجْش ُج ِب ))
لسا َ

كإف أسمػب الذخط مغ أساليب اإلقشاع لسا يحػيو مغ ثشائية الدبب كالشتيجة ،أك الصمب
كالجػاب ،فإقشاع الستمقي بدمػؾ ما يكػف ببياف عاقبتو إف التدـ بو أك نف ّحه(.)ٖٜؼيخاشب الذاعخ
ممسحا إلى قرة أـ
محبػبتو بحساسة اقتخنت بسذاعخ الحب كي يبجك ليا أكثخ تأثي اًخ كإقشاعاً،
ً
جشجب زكجة امخؤ الؿيذ في ىحا البيت الذعخؼ مغ خبلؿ تزسيشو لذصخ بيت شعخؼ المخغ
(مخ بي عمى أـ جشجب) (ٓٗ) .كإف أـ جشجب ىي زكجة امخؤ الؿيذ ،امخأة مغ
الؿيذ في قػلوّ :ا
شيء تدكجيا حيغ جاكرىع ،فشدؿ عمقسة الفحل عمييع فقاؿ كل كاحج مشيع :أنا أشعخ مشظ،

فتحاكسا إلييا فأنذج امخؤ الؿيذ قػلو(ٔٗ):
جشجب
خميمي ُمّاخ بي عمى أم
ٍ
ّ

لتقزي لبانات الفؤاد السع ّحب

فقاؿ لعمقسة قل شع ًاخ تسجح ؼيو فخسظ ،كأقػؿ مثمو ،كأـ جشجب ىي الحكع بيشي كبيشظ،
ككاف الحكع لرالح عمقسة ،فصّمقيا امخؤ الؿيذ كقاؿ :ما ىػ أشعخ مشي كلكشظ عاشقة لو،
(ٕٗ)
طع مغ شأنيا
كتدكجيا عمقسة .فابغ عبج ربو بتمسيحو إلى ىحه الحادثة يسيد حبيبتو كيع ّ

كيفزميا عمى أـ جشجب التي كثق بيا امخؤ الؿيذ كجعميا حكساً بيشو كبيغ عمقسة فخحلتو ،فحبيبة
ّ
ابغ عبج ربو عمى خبلفيا كؼية لع تخحلو لػ رآىا امخؤ الؿيذ اللتجأ إلييا كلع يمجأ إلى اـ جشجب،

ٍ
تثبيت لمرفات السسجكح بيا ،كإقشاع بالتداميا
كال يخفى ما في أسمػب تعطيع شأف اآلخخيغ مغ
تبشاىا ابغ عبج ربو في خصابو لمحبيبة.
كىػ نػع آخخ مغ أنػاع اإلقشاع التي ّ
صجىا عشو كإقشاعيا بالعجكؿ عغ ذلظ أنذج
كفي أبيات أخخػ في التػدد
ّ
لمستغدؿ بيا كذكخ ّ
()ٖٛ

ديػاف امخؤ الؿيذ ،تحقيق :دمحم ابػ الفزل ابخاـيع.ٕٜ ،

أنسػذجا) :فػز سييل نداؿ (شعخ
( )ٖٜيشطخ :أساليب االقشاع المغػية في شعخ الػعع الجيشي(شعخ اإلماـ الذافعي
ً
انسػذج ػ ػػا)  ،السجم ػ ػػة األردني ػ ػػة ف ػ ػػي الج ارس ػ ػػات اإلس ػ ػػبلمية ،األردف ،عٗ ،م ػ ػػجٕٖٓٔ ،ٜـ،
االم ػ ػػاـ الذ ػ ػػافعي
ً
صٗ.ٕٛ

(ٓٗ) ديػاف امخؤ الؿيذ.ٕٜ ،
(ٔٗ)ـ.ف.ٕٜ ،

(ٕٗ) يشطخ :األغاني :ألبي الفخج األصبياني (تٖ٘ٙق).ٕٖٓ-ٕٕٓ ،
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ابغ عبج ربو قريجة يقػؿ في أبيات مشيا(ٖٗ):
وت ْج َحُجني َق ْتمــــــي
أتقتُمشي ُ
ــــــــــــسا َ
ُ
ظْم ً
أ َّ
َطال َب َذ ْحمي ،ليذ بي َغْيُخ َش ِاد ٍن

وَق ْج قام مؼ عيشيغ لي ِ
شاىجا َع ْج ِل
َ ْ
َْ
بعْيَشْي ِو ِس ْحٌخ ،فا ْطُمُبؽا ِعْش َج ُه َذ ْحــمـي
َ

ــــــــــــو
أغــــــــار عمى َقْمبي فمـــــّسا أ ََتْي ُت
ُ
َ
ِ
سالمــيــــــــــا
ِبَش ْف ِدي التي َضَّش ْت َبخِّد

وَل ْؽ َســـأََل ْت َق ْتمي َو َىْب ُت ليا َق ْتمـــــــــي

ِ ِ
يـيــــــــــــا
بؽ ْج َ
ياء َ
إذا جْئ ُتيا َصَّج ْت َح ً
بح ْك ِس َيــــــــــا
وإِن َح َك َس ْت َج َار ْت َّ
عمي ُ

أغـــــــــــــار عمى َعْقمـــــــــي
أطالُِب ُو فيو
َ
َّ ِ
ِ
ـــــــــــــــــل
الؽ ْص
َف َت ْي ُجُخني َى ْجًاخ ألح م ْؼ َ
العــج ِل
ولكؼ ذاك الجــَْؽر أشيى ِمؼ ْ
ّ

كىحه القريجة قيمت في معارضة صخيع الغػاني(( :كىػ مدمع بغ الػليج األنرارؼ بالػالء ،أبػ
الػليج ،السعخكؼ برخيع الغػاني :شاعخ غدؿ ،كىػ أكؿ مغ أكثخ (البجيع) كتبعو الذعخاء ؼيو

(ٗٗ)
بشاء تكثخ
كىػ مغ أىل الكػفة)) .أما مفيػـ السعارضة لغة فقج جاء أف((:العيغ كالخاء كالزاء ٌ
فخكعو ،كىي مع كثختيا تخجع إلى أصل كاحج)) (٘ٗ) .أما الخميل فقج ذكخ(( :كعارضتو بسثل ما

أتيت إليو بسثل ما أتى إليظ ،كمشو اشتقت السعارضة)) (.)ٗٙ
صشع ،إذا ُ

اما مفيػـ السعارضة في االصصبلح :فقج اختمف الجارسػف في تحجيج مفيػميا  ،كأقخب
تعخيف ليا ىػ ما جاء بو األستاذ احسج الذايب بقػلو :السعارضة في الذعخ ((أف يقػؿ الذاعخ
قريجة في الذعخ في مػضػع ما ،مغ أؼ بحخ كقاؼية ،كيأتي شاعخ آخخ ؼيعجب بيحه القريجة
لجانبيا الفشي ،كصياغتيا السستازة ؼيقػؿ قريجة مغ بحخ األكلى كقافيتيا ،كفي مػضػعيا أك مع
انحخاؼ عشو يديخ أك كثيخ ،حخيراً عمى أف يتعمق باألكؿ في درجتو الفشية أك يفػقو ...ؼيأتي
ٍ
بسعاف أك صػر بإزاء األكلى تبمغيا في الجساؿ الفشي أك تدسػ عمييا في العسق أك حدغ التعميل
أك جساؿ التسثيل ،أك فتح آفاؽ ججيجة في باب السعارضة)) (.)ٗٚ

(ٖٗ) شعخ ابغ عبج ربو.ٕٕٙ-ٕٙٔ ،
(ٗٗ) االعبلـ :لمدركمي  ،ج.ٕٕٖ/ٚ

(٘ٗ) معجع مقاييذ المغة  ،جٗ( ، ٕٜٙ/مادة  :عخض) .
( )ٗٙكتاب العيغ ،جٔ.ٕٚٔ/

( )ٗٚتػػاريخ الشقػػائس فػػي الذػػعخ العخبػػي القػػجيع :احسػػج الذػػايب ،ٚ ،كيشطػػخ :السعارضػػات فػػي الذػػعخ األنجلدػػي :د.
يػنذ شخكي سمػـ.ٗٙ ،
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كالقريجة التي عارضيا ابغ عبج ربو يقػؿ مدمع بغ الػليج في استيبلليا(:)ٗٛ
وال تطمبا مؼ عشج قاتمتي ْذحمي

أدي اخ عمي ألخاح وال تذخبا َقبمي
ّ

قاليا صخيع الغػاني في الغدؿ ككصف الخسخة ،كاستخجـ فييا صيغة خصاب السثشى
(ادي اخ -ال تذخبا -ال تصمبا) ،كىػ أسمػب مغ أساليب العخب في السذخؽ ،بيشسا ابغ عبج ربو عشج
معارضتو ليا زحدح الخصاب عغ مخاشبة السثشى ،ككجييا إلى الجسع في قػلو( :أشبلب
ذحمي)

()ٜٗ

 ،كبحلظ تسيد بكثخة الرحب مغ حػلو كىػ مالو أثخ في إقشاع الستمقي بذكل أكبخ .

كيبجك لشا أف الذاعخ األنجلدي بعامة أراد مغ معارضتو لمذعخاء السذارقة التفػؽ عمييع،
أف مغ أسباب كدكاعي ضيػر السعارضات دكاعي عامة
كمغ ثع إثبات الحات األنجلدية .كيبجك ّ
كخاصة ،فالجكاعي العامة :تتسثل في ندعتيغ :األكلى :ندعة اإلعجاب كالتقميج ،كالثانية :ندعة

التفػؽ كاإلبجاع  .اما الخاصة فقج تأتي نتيجة إعجاب ممػؾ األنجلذ بقريجة معيشة ،كمشاسبة ىحه
القريجة ىػ شمب مغ السمظ األنجلدي يػجو شاعخه في معارضتيا ،لحلظ اتخحت شابعاً فخدياً(ٓ٘).
كربسا تأتي السعارضة رداً عمى االتيامات التي شالسا كثخت في مجالذ ممػؾ األنجلذ ضج أدب
األنجلدييغ ،كىحا ما ركاه السقخؼ (تٔٗٓٔق) (ٔ٘).
ماتقجـ قػؿ ابغ عبج ربو بعج ركايتو لشرو الحؼ عارض ؼيو صخيع الغػاني ((فسغ
كيؤكج
ّ

نطخ إلى سيػلة ىحا الذعخ  ،مع بجيع معشاه ،كرقة شبعو،لع يفزل شعخ صخيع الغػاني عشجه
إالّ بفزل التقجـ))

51

أف ابغ عبج ربو في معارضتو ىحه حاكؿ إقشاع الستمقي أكالً بسكانتو كمحاكلة مجاراة أك
كيبجك لشا ّ
ٍ
بذكل عاـ،
شب
التغمب عمى شعخ صخيع الغػاني ،كىحا ىػ اإلقشاع األكؿ في ىحه القريجة لمسخا َ
كىػ يجؿ عمى تأثخ ابغ عبج ربو بالتجخبة الشرية ،كمحاكلتو الخخكج مغ أسخ ما تفخضو عمى
( )ٗٛديػاف مدمع بغ الػليج.ٖٖ ،

( )ٜٗيشطخ :الستمقي في الذعخ األنجلدي :سشاء ساجت ىجاب.ٛٛ ،
(ٓ٘) يشطخ :السعارضات في الذعخ األنجلدي .ٚٚ-ٖٙ ،

(ٔ٘) يشطخ :نفح الصيب مغ غرغ األنجلذ الخشيب كذكخ كزيخىا لداف الجيغ بغ الخصيب ،جٖ.ٔ٘ٗ-ٖٔ٘/

)51العقد الفريد. 146/6 ،

622

الخطاب اإلقناعي في شعر الغزل عند ابن عبد ربه األندلسي (ت328هـ)

الستمقي مغ أُفق مدتقخ ،فزبلً عغ أنو في األصل يحقق االندجاـ مع متغ الغدؿ الحؼ سبق إليو
صخيع الغػاني(ٖ٘).
مثيخ
كيدتيل ابغ عبج ربو قريجتو بأسمػب االستفياـ في قػلو (أتقتمشي ضمساً) كىػ استيبلؿ ٌ

لمستمقي يحثو عمى االنتباه مغ حيث الرياغة المغػية .كلكششا نججه مغ ناحية أخخػ قج أخفق ؼيو
كمبلئسا لحكؽ
مشاسبا
لعجـ مخاعاتو مقتزى الحاؿ؛ إذ البجء بحكخ القتل في قريجة غدلية ال نججه
ً
ً
تجشي عمى رقة الغدؿ.
الستمقي كؼيو ّ
أيزا أسمػب الحػار مع السحبػبة كىػ يرف حالو بالسقتػؿ ،كىي تشكخ قتمو ،كالحػار
كاستخجـ ً
مغ األساليب التجاكلية السيسة في اإلقشاع .كىحا ما نججه في شعخ ابغ عبج ربو كيختبط مع نفدية
الذاعخ ،كيشعكذ عمى ما يخيج التعبيخ عشو كرغبتو بإقشاع الستمقي بػاقعية ذلظ الرخاع الحؼ
يعانيو في حب الستغدؿ بيا.
كاستخجـ ابغ عبج ربو بالغدؿ الخصاب السػجو لمسحكخ في أكثخ مغ مػضع في البيت
عيشيظ) ككاف مغ السألػؼ عشج الذعخاء األنجلدييغ أنيع يذيخكف إلى
(أتقتمشي -تجحجني -قاـ مغ
َ
السحبػبة باستخجاـ ضسيخ السحكخ ،أك أف يدتخجمػا اسساً كىسياً لمسحبػبة أك (كشية) ليخفػا ىػيتيا
خػفاً عمييا(ٗ٘) .كاستخجاـ الزسائخ في الخصاب ال يخفى ما ؼيو مغ تأثيخ عمى الستمقي ٍ
كشج
ِ
السخسل.
النتباىو في محاكلة إلقشاعو بسا يخيجه
أيزا
ككحلظ استخجاـ الذاعخ ألسمػب شباؽ اإليجاب في (الطمع-العجؿ) يؤثخ في السخا َ
شب ً

مغ حيث حزػر السعشى كضجه في الحىغ كىػ أسمػب مغ أساليب اإلقشاع يجؿ عمى جػدة
الدبظ لمقريجة كيعصي جساالً داخمياً يؤثخ في نفدية (الستمقي) بسا يحقق ىجؼ اإلقشاع.
ثع يشتقل الذاعخ بعج خصابو لمسحبػبة إلى خطاب الرحب كسا في قػلو:
أ َّ
َطال َب َذ ْحمي ،ليذ بي َغْيُخ َش ِاد ٍن

بعْيَشْي ِو ِس ْحٌخ ،فا ْطُمُبؽا ِعْش َج ُه َذ ْحمـــي
َ

55

فشبلحع بجء الذاعخ ؼيو بالشجاء ىشا باستخجاـ (اليسدة) كىي لشجاء القخيب ليػحي لمستمقي
(ٖ٘) يشطخ :الستمقي في الذعخ األنجلدي.ٛٚ ،

(ٗ٘) يشطخ :الحزارة العخبية اإلسبلمية في األنجلذ ،د .سمسى الجيػسي.ٙٚٚ ،

 )55ويراد ابلذحل :الثأر واجلمع أذحال وذحول  ،ينظر :مجهرة اللغة :بن دريد االزدي (ت313ه)  ،ج، 509/3
(مادة :ذحل).
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أسمػبا آخخ مغ أساليب
بسجػ قخب صحبو مشو كالتفافيع حػلو كىػ في محشتو  ،كىػ ما يعج
ً

شب كيجحب سسعو
جحب انتباه الستمقي بعج بجئو لمبيت األكؿ باالستفياـ ،كىحا ما يثيخ السخا َ
كاىتسامو ليسمي عميو الذاعخ قشاعاتو.
كسا نبلحع (التفات

(

)

الخصاب) ٘ٙ

في ىحا البيت ألسمػب حػ ٍار آخخ أال كىػ (محاكرة

تل مغ ضمع السحبػبة .كفي ىحا
شبلّب الثأر) كىع السقخبػف مشو الحيغ يصمبػف الثأر لو ألنو ُق َ
االلتفات الخصابي مااليخفى مغ محاكلة ابغ عبج ربو إثارة انتباه الستمقي كإقشاعو بالطمع الحؼ
يحدو مغ صج السحبػبة لو.
شبو الذاعخ محبػبتو بالذادف ،كشجف الطبي يذجف شجكناً ،إذا أُصمح جدسو ،كيقاؿ لمسيخ
كقج ّ

أيزاً شجف ،كالذادف كلج الطبي إذا قػؼ كاستغشى عغ أمو

()٘ٚ

كفي ىحا التذبيو تعطيع مغ شأف

كتسخدىا  ،كفي ىحا إقشاع ليا بالعجكؿ عغ صجه.
السحبػبة بالتغشي بجساليا كقػة شخريتيا ّ
أما في قػلو :

ــــــــو
أغــــــــار عمى َقْمبي فمـــــّسا أ ََتْي ُت ُ
َ

أغـــــــــــــار عمى َعْقمــــي
أطالُِب ُو فيو
َ

أيزا ؛ ؼيرف
ففي ىحا البيت يثبت الذاعخ اقتشاعو بالسحبػبة مغ الشاحيتيغ الشفدية كالعقمية ً

مػحيا
الذاعخ نفدو بأنو قج فقج قمبو حيغ رآىا ،فمسا أتى يصالب السحبػبة بقمبو فقج عقمو أيزاً
ً
بجساؿ حػارىا كتعامميا كقػة جاذبيتيا كىحا كمو مسا يعمي مغ شأف الحبيبة كيؤثخ في إقشاعيا

شبيغ مغ ع ّحالو كصحبو بأحقيتيا بيحا الحب.
بحبو كإقشاع الستمقي عامة كالسخا َ
ثع يخجع مخة أخخػ إلى ذكخ السحبػبة كصفاتيا كترخفاتيا معو كسا في قػلو:
ِبَش ْف ِدي التي َضَّش ْت َبخِّد

ِ
سالمــيـــــا

وَل ْؽ َســـأََل ْت َق ْتمي َو َىْب ُت ليا َق ْتمــــي

رد الدبلـ ،كتبخل بو ،كلػسألت قتمو
فالذاعخ يفجؼ السحبػبة بشفدو ،كىي التي تدتكثخ عميو ّ
مجازا.
أنجد ليا ذلظ كفعل ،ففي البيت استخجـ الذاعخ لفطة (القتل) عمى الحؿيقة كليذ ً
أما في قػلو:

ِ ِ
يـيـــــا
بؽ ْج َ
ياء َ
إذا جْئ ُتيا َصَّج ْت َح ً

َّ ِ
الؽ ْص ِ
ــــــــــــل
َف َت ْي ُجُخني َى ْج اًخ ألح م ْؼ َ

 ) 56والذي يُقصد به االنتقال الفجائي أثناء الكالم واحملاورة من خماطَب إىل آخر ،ينظر :معجم املصطلحات العربية يف
اللغة واألدب . 58،

( )٘ٚيشطخ :معجع مقاييذ المغة  ، ٗ٘ٙ ،كيشطخ :لداف العخب  ،جٖٔ ( ،ٕٖ٘/مادة  :شجف).
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ضف ابغ عبج ربو أسمػب الذخط في شعخه تػضيفاً فاعبلً ،كىػ يتكمع عغ حياء السحبػبة
فقج ك ّ
حياء ،كسا كضف الذاعخ أسمػب شباؽ اإليجاب
التي إف جاء ليصمب كصميا صجت عشو
ً
(ىجخ-الػصل) ،فسػدة ابغ عبج ربو تشتطخ مػدة السحبػبة ،ككصف ىجخىا بأنو ألح مغ الػصل
ًا
حياء) كالحياء دليل عمى السػدة كليذ الكخه  ،كىحا ىػ
(صجت
ألنو نابع مغ (الحياء) بقػلو:
ّ
ً
دأب ابغ عبج ربو في غدلو إذ يحكخ الدسات الجدجية فزبلً عغ السعشػية ليقشع الستمقي بأحؿية
الستغدؿ بيا بيحا الحب كالتغدؿ .ثع يؤكج ىحا السعشى بقػلو:
العــجل
ولكؼ ذلغ الجــَْؽَر أشيى ِمؼ ْ

بح ْك ِس َيــــا
وإِن َح َك َس ْت َج َار ْت َّ
عمي ُ

حبو بالرج ،كلكشو يدتجرؾ
ؼيرف الذاعخ السحبػبة كيشعتيا بالحاكسة الطالسة التي تجابو ّ

بدخعة بأف ضمع السحبػبة ألح كأشيى عشجه مغ العجؿ ألنو صج يعتسج عمى الحياء ال الكخه .كىحا

يؤكج حب الذاعخ لسحبػبتو كإعجابو بيا ،كيؤكج ىحا ما سبق مغ أبيات بأنيا أغارت عمى عقمو
كخمقاً ،كأنو يحاكؿ أف يبجؼ حبو
تقبمو ليا كاقتشاعو بيا َخمقاً ُ
بعج أف أغارت عمى قمبو ،ليثبت ّ
كيقشعيا كيدتميع عػاشفيا ،فاستخجاـ الذاعخ فعبلً مغ أفعاؿ التفزيل (أشيى) يجؿ عمى أنو
أيزا استخجـ شباؽ اإليجاب في ىحا البيت بحكخه (الجػر -العجؿ)
يفزل ضمسيا عمى عجليا ،ك ً
كلو أىسية في التأثيخ بشفدية الستمقي.

كمغ ىحا يتبيغ أف ابغ عبج ربو (مازكخي) الذخرية ،كتعخؼ السازكخية بأنيا :شعػر الفخد
ماديا كالزخب كاإليحاء
بالمحة مغ ؾياـ اآلخخيغ بتعحيبو كتػجيو العجكاف إليو ،سػاء كاف عجك ًانا ً

البجني أـ عجكاناً معشػياً كتحقيخ الفخد كإىانتو كجخح كخامتو كالدخخية مشو كإضيار ىػاف شأنو،
كدنػ مشدلتو كعجـ اعتبار مذاعخه(.)٘ٛإذ كججنا ىحا في عجة أبيات يعمغ فييا جػر الحبيبة كحبو
ليا كاستستاعو بتعحيبيا لو(.)ٜ٘
كنحغ نتحجث عغ أساليب ابغ عبج ربو بإقشاع الستمقي في غدلياتو البج أف نقف عشج
السقصػعة التي يقػؿ بيا(ٓ:)ٙ
يا لؤلؤاً يدبي
العقؽل أنيقاً
َ

ِ
القمــــــــؽب رفيقا
بتقطيع
ِ
ورشاً

( )٘ٛيشطخ :معجع عمع الشفذ كالتحميل الشفدي :فخج عبج القادر شو.ٖٜٓ-ٖٜٛ ،
( )ٜ٘يشطخ :شعخ ابغ عبج ربو.ٕٛٙ ،ٕٛٔ ،ٕ٘ ،
(ٓ )ٙـ.ف.ٕٕ٘ ،
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سسعت بسثمو
أيت وال
ُ
ما إن ر ُ

ِ
الحياء عـــــــــــقيقا
در يعؽد مؼ
ًا

مؼ رّق ٍة
مؼ تق ّ
طع خرخُه ْ
يا ْ

قمبغ ال يكؽ ُن رقـــــــــــيقا
بال َ
ما ُ

ِ
ِ
وجيو
محاسؼ
نعخت الى
وإذا
َ

سشاه غخيقا
وجيغ في
أبرخت
َ
َ
ُ

فمسا انرخؼ تصمع الى لقاء الستشبي ،فحىب
إذ ُيخكػ ّ
عباد ّ
أف الخصيب أبا الػليج بغ ّ
حج ّ
شعخ لسميح
إليو في مدجج عسخك بغ العاص كفاكضو قميبلً  ،ثع شمب مشو الستشبي أف يشذجه ًا

األنجلذ (ابغ عبج ربو)  ،فأنذجه ىحه األبيات  ،فمسا اكسل إنذاده صفق الستشبي كاستعاد إنذادىا
(ٔ)ٙ

ثع قاؿ :يا ابغ عبج ربو لقج يأتيظ العخاؽ حبػاً

كىي شيادة يعتد بيا األنجلديػف ،كقج يختمف

الشقاد السحجثػف في إعجاب الستشبي باألبيات لكغ حكسو الشقجؼ يسثل ذكؽ العرخ آنحاؾ ،كيؤكج
نجاح ابغ عبج ربو في إقشاع الستشبي بجػدة شعخه كىػ مالئ الجنيا كشاغل الشاس قج شغمو كفتشو
عبخ عغ قشاعاتو كإعجابو بأبياتو بالفعل مغ خبلؿ ترؽيقو ،
قػؿ ابغ عبج ربو ىحا بحيث ّ
عسا أحدو بحيث َّ
إف العخاؽ بسا عخؼ
كبالقػؿ مغ خبلؿ الرػرة الببلغية
ّ
السعبخة عغ شاعخيتو ّ
عشو مغ نػابغ شعخائو يحبػ الى شعخ مميح االنجلذ ىحا .كالبخاعة الفشية تكسغ في لغة الذاعخ

عبخ عغ ذلظ الجكتػر بجيخ متػلي حسيج بقػلو(( :كال نخػ في ىحا الذعخ
كاسمػبو .عمى نحػ ما ّ
ججيجاً في السػضػع كال في السعاني الجدئية .ألنيا كميا مسا شخؽ السذارقة ،كلكششا نجج حبلكة في
المفع كسيػلة كسا نجج افتشاناً كبخاعة في الرياغة)) (ٕ.)ٙ
كسا نجج في ىحه األبيات صػرة برخية كلػحة فشية مسيدة في استخجاـ ريذة شاعخ فشاف يخسع
السحبػبة باأللػاف كاألشكاؿ حيث إنيا كالمؤلؤ بياضاً كصفػاً كلسعاناً كأناق ًة ،ككالخشا رشاقة كرقة،
ثع يذبييا بػ(الجر) كىػ ما عطع مغ المؤلؤ الستسيد بالرفاء كالحدغ كالبياض(ٖ ،)ٙالحؼ يعػد
حياء  ،كفي ىحا غدؿ بأخبلؽ الحبيبة
(عؿيًقا) لمجاللة عمى تغيخ لػف كجو الحبيبة الى األحسخ
ً
حديا مغ خبلؿ الرػرة التذبييية ىحه .فزبلً عغ تػجييو اإلعجاب ممتفتًا في خصابو
ّ
كضحو ً
(ٔ )ٙيشطخ :مصسح األنفػذ كمدػخح التػأنذ فػي ممػح أىػل األنػجلذ  :أبػػ نرػخ الفػتح بػغ دمحم بػغ عبػجهللا بػغ خاقػاف
(تٕٜ٘ق)  ٕٖٚ ،؛ كيشطخ :االدب األنجلدػي مػغ الفػتح حتػى سػقػط غخناشػة :د .مشجػج مرػصفى بيجػت،
معتسجا عمى مصسح األنفذ كالرحيح أبا الػليج بغ عباد) .
٘ ( ٛذكخ اسع أبا الػليج بغ عداؿ
ً

(ٕ )ٙاألدب األنجلدي مغ الفتح حتى سقػط غخناشة ( .ٛ٘ ،نقبلً عغ  :قزايا انجلدية :بجيخ متػلي حسيج.)ٙ٘ ،
(ٖ )ٙيشطخ :لداف العخب السحيط ،مجٔ( ٜٙٚ/مادة  :درر).
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الى الستمقي الحؼ يخيج إقشاعو بجساؿ كجو الحبيبة كعيشييا بالحات في قػلو:
ِ
ِ
وجيو
محاسؼ
نعخت الى
(وإذا
َ

سشاه غخيقا)
وجيغ في
أبرخت
َ
َ
ُ

فيجؿ عمى بخؽ عيشي الحبيبة الحؼ اغخؽ السحبػب بتألقو ،كنبلحع في ىحا البيت األخيخ مغ
السقصػعة التفات الخصاب الى الستمقي الحؼ قج يكػف الراحب أو الالئػ محاكًال إقشاعو بأحؿية
حب ىحه السحبػبة.
كفي مقصػعة أخخػ في الغدؿ يخاشب ابغ عبج ربو محبػبتو مقشعاً إياىا بأف تجاكيو مغ
جػػ حبو ليا بقػلو(ٗ-:)ٙ
ِ
ـــــجْي ِغ َد َوائــــــي
أَْنــــــت َدائــــــي َوفــــــي َيـ َ
ــــــؼ ال أ ِ
ــــــسي
ِإ َّن قمبـــــــي ُي ِحـــــــب َمـ ْ
َ
ُسـ ّ
َّ
ر
ــــــي ٍ
كيـــــــ َ ال َكْيـــــــ َ ْ
أن ألـــــــح ِب َ ـ ْ
ْ

ِ
ــــؽ َوَبالئـــــي
َيـــــا ِشـــــفائي مـ َ
ــــؼ َ
الجـ َ
ـــاء أ ِ
ـــؼ عشـ ِ
ِ ِ
ـــاء
فــــي َعَشـ ٍ ْ
ـــػ ِبــــو مـ ْ َ
َععـ ْ
يِ ِ
ــــات َع َدائـــــي
ومـ َ
َمـ َ
ــــات صـــــبخ بـــــو َ

ابتجأ الذاعخ غدلو بحجيثو عغ السحبػبة بالجسمة االسسية التي تجؿ عمى الثبات

كاالستقخار(٘ ، )ٙكىحا يؤكج ثبات حبو ليا ،كيحاكؿ الذاعخ في ِ
ىحه األبيات إعبلء شأف السحبػبة
لشيل رضاىا كإقشاعيا بحبو حيث ابتجأ بزسيخ السخاشبة ِ
(أنت) لمتأكيج عمى جحب انتباىيا.
كنبلحع في البيت (كفي ِ
يجيظ دكائي) ضاىخة التقجيع كالتأخيخ ،كأصميا (دكائي في يجيظ) ،كىحا

يؤكج تخكيده عمى إقشاع السحبػبة التي في يجييا دكاؤه ِ ،
كؼيو تأكيج عمى تػجيو الكبلـ لمسحبػبة
ِ
(يجيظ) .كيحىب الجارسػف الى أف التقجيع كالتأخيخ في المغة
باستخجاـ ضسيخ السخاشب الكاؼ
خمفو كيعشى الثاني بػضع
متشاقزاف ،حيث يعشى األكؿ بػضع الذيء أماـ غي ِخه ،كقج كاف
ُ
ِ
ِ
استخجامو لجسيع
محاكلتو ك
أمامو( .)ٙٙكىحا يعكذ أسمػب الذاعخ في
الذيء خمف غيخه ككاف
ُ
األساليب المغػية كالببلغية مغ أجل إقشاع السحبػبة بػجػب حبو كانرياع قمبيا لو.

كيرف ابغ عبج ربو السحبػبة بأنيا ىي الجاء كالجكاء ،كىي شفاؤه مغ ألع اليػػ كالحب،
كمو مغ الريغ التي تؤثخ في
كاستخجـ صيغة الدجع بيغ ألفاظ (دكائي – شفائي -ببلئي) .كىحا ُ
)ٗ (ٙشعخ ابغ عبج ربو.٘ٔ ،

)٘ (ٙيشطخ :دالئل االعجاز ،ٕٗٛ ،كيشطخ :حاشية الجسػقي عمى مخترخ السعاني :سعج الجيغ التفتازاني :دمحم
بغ عخفة الجسػقي

(ت ٖٕٓٔىػ) ،جٔ.ٚٙ/

) (ٙٙيشطخ :التقجيع كالتأخيخ كمباحث التخاكيب بيغ الببلغة كاالسمػبية :مختار عصية.ٔ٘ ،
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شبة بسا تزؽيو عمى الشز الذعخؼ مغ مػسيقى داخمية تجاعب السذاعخ كتجحبيا.ثع
إقشاع السخا َ
انتقل الذاعخ في البيت الثاني الى صيغة التػكيج بػ َّ
(إف) كىي أقػػ أدكات التػكيج( ،)ٙٚفيػ يؤكج
أف قمبو يحب مغ امتشع كأخفى ذكخ اسسيا جيخ ،كإف العادة الستعارؼ عمييا لجػ الذعخاء في
الغدؿ ىي إخفاء ىػية السحبػبة باعصائيا اسساً مختمفاً أك (كشية) ألف إضيار العػاشف عمى السؤل
قج يمحق األذػ بذخؼ السخأة (السحبػبة) ،أك جمب العار كالفزيحة ليا ،خرػصاً إذا كانت
ع  ،كيؤكج ىحا ما دأب عميو
متدكجة( .)ٙٛكىحا يثبت ايزاً أف السجتسع األنجلدي
مجتسع محاف ٌ
ٌ
ابغ عبج ربو في غدلو العؽيف(.)ٜٙ

كاستخجاـ الذاعخ اسمػب التكخار في لفطتي (عشاء -عشاء) يزفي جسالية لمشز ،كيديج
مغ إقشاع الستمقي (السحبػبة) بالعجكؿ عغ تعحيبو كىػ السحب السعاني كيداعج عمى إثبات الحجة

ِ
يزؽيو ىحا التكخار مغ مػسيقى داخمية تديج مغ
التي تكػف جدءاً ال يتج أد مغ اإلقشاع فزبلً عسا
ِ
تشػيع ىحه القصعة الذعخية .كاستخجـ اسمػباً لمتعجب بريغة ِ
(أعطع بو) ليػحي
(أفعل بو) في
بعطسة ىحا العشاء الحؼ يعانيو ،كىحا اإللحاح في إبخاز السعاناة يعج اسمػباً مغ أساليب اإلقشاع
التي كضفيا ابغ عبج ربو.
(كيف ال) ككخر
ثع استيل الذاعخ البيت الثالث بريغة االستفياـ التعجبي في قػلو
َ

كمات) ،كىحا أيزاً مغ باب التػكيج ليكػف أبمغ تاثي اًخ كأقػػ حجاجاً .كالذاعخ
(كيف-
لفطتي
َ
َ
كشخز (الربخ كالعداء) كىي أمػر معشػية ،حيث جعل الربخ كأنو انداف مات
جدج
ّ
ايزاً ّ
جخد مغ الحياة ،مغ خبلؿ الرػرة بذكل
الس ّ
ككحلظ العداء ،كيخاد بالتذخيز(( :إبخاز الجساد أك ُ
كائغ متسيد بالذعػر كالحخكة كالحياة)) (ٓ .)ٚكالتذخيز فزبلً عغ ذلظ ىػ ((ندبة صفات

مجخدة أك إلى أشياء ال تترف بالحياة)) (ٔ.)ٚكال يخفى ما ليحا التذخيز مغ
البذخ الى أفكار ّ
) (ٙٚيشطخ :دالئل االعجاز.ٖٕ٘ ،

) (ٙٛيشطخ :الحزارة العخبية االسبلمية في االنجلذ.ٕٙٙ-ٙٙٔ ،

) (ٜٙيشطخ :شعخ ابغ عبج ربو االنجلدي،ٕٓٔ ،ٜٖٔ ،ٜٔٓ ،ٜٔٙ ،ٔٙ٘ ،ٜٔ٘ ،ٖٜٔ ،ٕٚ ،ٙٙ ،ٕ٘ ،
ٕٕٔ.ٕٖٛ ،ٕٖٗ ،ٕٕٜ ،ٕٕ٘ ،

)ٓ (ٚالسعجع األدبي.ٙٚ ،

)ٔ (ٚمعجع السرصمحات العخبية في المغة كاألدب.ٕٔٓ ،
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أثخ عمى إقشاع الستمقي؛ فالسػت خاص بالكائشات الحية فحيغ يشدب الى الربخ كالى العداء
يجدع كيبخز فجاحة األمخ.كبيحا فإف ابغ عبج ربو يكثخ في شعخه مغ إقشاع الحبيبة بالعجكؿ عغ
تعحيبو كىجخه (ٕ.)ٚ
 خطاب الالئسيؼ(الع ّحال) والؽاشيؼ:كسا نجج البغ عبج ربو نػعاً آخخ مغ أنػاع إقشاع السخاشب في شعخ الغدؿ كىػ إقشاع البلئع

َّ
َّ
َّ
الع ْح ِؿ))
ػمى كالبلئسةَ :
ػماء كالم َ
أك العاذؿ كالػاشي.كالبلئع كالعاذؿ بالسعشى ذاتو ،إذ ((الم ْػُـ كالم ُ
(ٖ ،)ٚكجاء في معشى الع ْحؿ ايزاً(( :الع ْحؿ كالع َحؿ مثمو .ع َحَلو ي ِ
عحلو ع ْحالً َّ
كتع َّحؿ:
َ
َ
َ َُ
كعحلو فاعتحؿ َ
َ
َ ُ َ ُ
ِ
حؿ كالعػ ِاذؿ مغ الشداء :جسع العاذلة
الع ّحاؿ ك ُ
الع َحل ُة ك ُ
الع ْح ُؿ كىع َ
الم ُو فقبل مشو كأعتب ،كاالسع َ
الع ُ
َ
ِ
اإلحخاؽ ،فكأف البلئع يحخِؽ
بعحلو قمب السعحكؿ)) (ٗ.)ٚفي حيغ نجج
الع ْح ُؿ:
كيجػز العاذالت؛ ّ ...
َ
أف الػاشي يختمف معشاه عغ البلئع كالعاذؿ ،إذ إف ((:ك َشى بو ك ْشياً ِ
شاي ًةَ :ن َّع بوَ ،كَك َشى بو
كك َ
َ
َ

الى الدمصاف كشاي ًة أؼ سعى)) (٘.)ٚ

كيعحلو إما عمى تعمق قمبو كشغل فكخه
حب
كالفخؽ بيغ السرصمحات ّ
ُ
الس ّ
أف البلئع ىػ الحؼ يشيى ُ
تعخض لمسحبػب بسجح كال ذـ ،كإنسا الحامل لو قرج الشريحة
عسا
ُ
ييسو مغ أمخ مغ غيخ ّ

مذفق ،كغيخهُ إما حاسج أك ك ٍ
اش.
كإضيار الذفقة ،كالغيخة عمى جانب السحب ،فيحا ناصح
ٌ

فإف الػاشي يدعى بيغ السحبيغ
كالمػـ كالعحؿ بسعشى كاحج كالػاشي أشج مغ البلئع كالعاذؿ ّ

بالشسيسة كما يػجب البغزاء كالسشافخة( ،)ٚٙكقج صشف ابغ حدـ األنجلدي(ت ٗ٘ٙىػ) العاذؿ الى
أقداـ :كعحؿ الرجيق الحؼ يحدغ التػصل الى إقشاع صاحبو بالكف عغ حبو خػًفا عميو،

77
جدج
خصب شجيج
كالعاذؿ الداجخ الحؼ اليكف عغ المػـ كذلظ
ٌ
كعبء ثقيل كسا يرفو( ) ،كقج ّ
ٌ
ابغ عبج ربو ىحه السرصمحات في األبيات اآلتية(:)ٚٛ

)ٕ (ٚيشطخ :شعخ ابغ عبج ربو.ٕٖٖ ،ٕٕٖ ،ٔٚٛ ،ٔٗ٘-ٔٗٗ ،ٜٗ ،ٕٚ ،ٙٚ ،
)ٖ (ٚلداف العخب السحيط  ،ج ٕٔ(، ٘٘ٚ/مادة :لػـ).
)ٗ (ٚـ.ف ،جٔٔ(، ٖٗٚ/مادة :عحؿ).
)٘ (ٚـ.ف ،جٖ( ٜٖ٘ /مادة :كشي).

) (ٚٙيشطخ :العسجة في شخح البخدة :ابغ عجيبة الحدشي.ٗٗ ،

( ) 77ينظر :طوق احلمامة يف األلفة واألالّف،تح :صالح الدين القامسي.336،

) (ٚٛشعخ ابغ عبج ربو.٘ٔ ،
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أييــــــــــا الالئسؽ َنككمــــــــــاذا عمــــــــــيكػ

ــــــــؽت بـــــــــجائي
أن أمـ َ
أن ت يذـــــــــؽا و ْ

ـــــــت األَحيـ ِ
ـــــــاء))
السيـ ُ
ـــــــت َمِّيـ ُ ْ
ِإّنســــــــا ْ

ـــت
بسْيـ ٍ
ـــؼ مـ َ
((لــــيذ َمـ ْ
ـــات فاســــتخ َ
اح َ

(أييا البلئسػف) أؼ باسمػب الشجاء ((:كىػ شمب الستكمع إؾباؿ السخاشب عميو
حيث بجأ بحكخ ّ

بحخؼ مغ أحخؼ الشجاء))(ُ .)ٜٚمديجاً في التشبيو الى الخصاب بحكخ (أييا) ممتفتاً مغ خصاب
الحبيبة في أبيات سابقة ِ
(أنت دائي )...الحؼ نمسذ ؼيو الخصاب السباشخ لمحبيبة القخيبة الى قمبو
بخبلؼ خصاب البلئسيغ باستخجاـ (أييا) لمشجاء ،كأؼ لشجاء القخيب ،كالياء لمتشبيو ،إذ خاشب
احجا
الئسا ك ً
الذاعخ (البلئسيغ) بخصاب الجساعة كلع يقل (البلئع) لمجاللة عمى الكثخة؛ فيػ ليذ ً
حبو ،كاستفيع الذاعخ البلئسيغ بػ (ماذا عميكع) كىػ استفياـ
فحدب كإنسا كثخ يمػمػنو عمى ّ
استشكارؼ كىػ ىشا حػار مع البلئسيغ .كيعج اسمػب الحػار مغ أىع أساليب اإلقشاع ألنو يجخل

كيجعمو جدءاً أساسياً مغ خمق الفكخة ،كتبادؿ األفكار ككجيات الشطخ،
الستمقي في بؤرة السذيج،
ُ

لجعل الستمقي مذاركاً في شخحيا كمشاقذتيا كالتفاعل العقمي كالعاشفي معيا(ٓ .)ٛفكاف الذاعخ
ِ
بجائو مغ شجة األلع كالحدف
يتحاكر مع البلئسيغ كيصمب مشيع أف يعيذػا كأف يتخكػه ىػ يسػت
ِ
بجاخمو .كىػ ىشا يأتي بريغة شمب مغ البلئسيغ بذكل غيخ مباشخ مفتشاً بالقػؿ
الحؼ يجػؿ

مػازياً بيغ حالو كحاليع في قػلو :أف يعيذػا  ،مقابل :كأف أمػت
فيػ يصمب مغ الئسيو في الحب أف يتخكػه كشأنو متمحذاً بحبو كبسػتو مغ أجل ىحا الحب ،مفمدفاً
ذلظ في البيت األخيخ باستعسالو ضاىخة التزسيغ مغ بيت عجؼ بغ الخعبلء الغداني إذ
يقػؿ(ٔ:)ٛ
ـــــــت األَحيـ ِ
ـــــــاء))
السيـ ُ
ـــــــت َمِّيـ ُ ْ
ِإّنســــــــا ْ

ـــت
بسْيـ ٍ
ـــؼ مـ َ
((لــــيذ َمـ ْ
ـــات فاســــتخ َ
اح َ

كقج كردت لفطة مات كمذتقاتيا في ىحا البيت أربع مخات بالساضي (مات) كبدكػف الياء

مختيغ ،كمخة ثالثة بتذجيج الياء ،فالتذجيج كالتخؽيف لغتاف كالسعشى كاحج ،كقيل :السذجد :السػت
) (ٜٚجػاىخ الببلغة.ٜٙ ،

أنسػذجا) :فػز سييل
)ٓ (ٛيشطخ:أساليب اإلقشاع المغػية في شعخ الػعع الجيشي( شعخ اإلماـ الذافعي
ً
نداؿ،السجمة األردنية في الجراسات االسبلمية ،األردف ،ع ٗ  ،مجٕٖٓٔ ،ٜـ .ٕٜ٘ ،
)ٔ (ٛيشطخ :البياف كالتبييغ :الجاحع ،جٔٔٔٙ /؛ كيشطخ :الحيػاف :الجاحع ،جٜ٘ٔ /ٙ؛ مخترخ تاريخ دمذق
البغ عداكخ:ابغ مشطػر جساؿ الجيغ االفخيقي(تٔٔٚىػ)  ،تح  :ركحية الشحاس كآخخكف ،ج. .ٖٓٙ/ٔٙ
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(ٕ)ٛ
أنفاسو كرحل عغ
أف الحؼ لفع
السجازؼ ،كالداكغ :السػت الحؿيقي كقيل العكذ  .كالسعشى ّ
ُ

العالع كاستخاح مغ الجنيا ال ُيعج ميتاً ،فالسيت حقاً ىػ ذلظ الحؼ يعير بيغ الشاس كئيباً بائداً.
كبيحا يكػف الذاعخ قج حاكؿ بكل قجر ِ
اتو إقشاع البلئسيغ لو بالعجكؿ عشو في البيت السزسغ مغ

تشػع األساليب الببلغية باستخجامو الجشاس التاـ في (ميت – السيت) ،كتكخار لفطة السػت
خبلؿ ّ
باشتقاقاتيا لػصف حبو لمسحبػبة حتى انو فزل السػت الحؿيقي عمى السػت السجازؼ ،كىحا يجؿ
عمى اسمػب مغ أركع أساليب اإلقشاع .فالذاعخ يبالغ في الخزػع كتتعسق درجة التزحية عشجهُ
حتى يرل درجة السػت(ٖ ،)ٛمدخ اًخ المغة مغ أجل ذلظ.
كالبج مغ الػقػؼ عشج السػسيقى الذعخية كنحغ نجرس (اإلقشاع) لسا ليا مغ ٍ
شب
أثخ عمى السخا َ
بخكشييا السػسيقى الخارجية كالجاخمية ،كال يخفى ما ليحا التكخار لمفطة السػت كاشتقاقاتيا مغ ٍ
أثخ
عمى السػسيقى الجاخمية.
كأما عغ السػسيقى الخارجية فإنيا تجخل في عجاد الخكائد الفشية التي تقػـ عمييا عسمية التأليف
الذعخؼ ،فيي تقف إلى جانب الكثيخ مغ العشاصخ البشائية األخخػ في عسمية تذكيل الشز
الذعخؼ(ٗ(( .)ٛفاشتساؿ الشز الذعخؼ عمى عشرخؼ السػسيقى الخارجية كىسا :الػزف كالقاؼية
بشاء فشياً ميحباً مرقػالً تجخل معانيو القمب بسجخد دخػلو األذف ،كذلظ يثخؼ فيشا رغبة
تجعل مشو ً
ار كتكخًارا)) (٘.)ٛ
قخاءتو كإنذاده كتخديج ىحا اإلنذاد مخًا
فالذاعخ استخجـ في ىحه السقصػعة البحخ الخؽيف:كىػ معخكؼ بتفعيبلتو (فاعبلتغ –
()ٛٙ
إف
مدتفعمغ -فاعبلتغ)  .كال تمتدـ ىحه التفعيبلت بحالة كاحجة بل تأتي في صػر أخخػ إذ ّ

(فاعبلتغ) تخد كثي اًخ في صػرة (فعبلتغ) أؼ يجخل عمييا زحاؼ الخبغ ،ك (مدتفعمغ) تخد كثي اًخ
في صػرة (متفعمغ) كاالخيخة (فاعبلتغ) ليا صػرتاف ىسا (فعبلتغ – فاالتغ) كىحه الرػر االخيخة
)ٕ (ٛيشطخ :خدانة االدب :عبجالقادر البغجادؼ ،ج ،ٖ٘ٓ /ٙكيشطخ :شخح ابيات السغشي :عبجالقادر البغجادؼ،
ج.ٔٙ /ٚ

)ٖ (ٛيشطخ :السخأة في الذعخ االنجلدي مغ الفتح حتى نياية عرخ الخبلفة :احبلـ فميحٔٓٚ ،؛ كيشطخ :الحياة
كالسػت في شعخ عرخ الصػائف في االنجلذ :د .فػاز احسج.ٜٔ ،

)ٗ (ٛيشطخ :البشاء الفشي في شعخ البياء زىيخ (ت ٙ٘ٙىػ) :حشاف ابخاـيع الدبيجؼ( ،رسالة ماجدتيخ).ٕٕٗ ،
)٘ (ٛمػسيقى الذعخ :ابخاـيع انيذ.ٔٗ ،

) (ٛٙيشطخ :العخكض كالقاؼية دراسة كتصبيق في شعخ الذصخيغ كالذعخ الحخ :د .عبج الخضا عمي.ٕٕٔ ،

627

إسراء جمال خليل
أ.م.د.غيداء أحمد سعدون

تجدء ،كعميو فقج يشتيي بيت مغ الخؽيف بالػزف (فاعبلتغ أك فعبلتغ أك
إف إحجاىا قج ّ
ال ُتمتدـ ك ّ

فاالتغ) كال فخؽ بيغ ىحه الرػر الثبلث في الجػدة ،فكميا حدغ الػقع في األذف ككميا تدتخيح
إليو األسساع(.)ٛٚكقج نطع ابغ عبج ربو عجداً مغ أشعاره عمى إيقاع الخؽيف التاـ كالسجدكء(.)ٛٛ
كىػ مغ البحػر التي استعسمت بكثخة في الذعخ العخبي()ٜٛ؛ نط اًخ لخفتو كجسالية الشغسة االيقاعية
تدتديغو األذف العخبية(ٓ.)ٜ
كالػضػح ؼيو مغ حيث أنيا تديخ عمى ايقاع مشتطع
ُ
إقشاعا لمستغدؿ بيا كلبلئسيغ بيحا الػزف
كقج نطع ابغ عبج ربو مقصػعتو الغدلية التي كججنا فييا
ً

ككاآلتي(ٔ:)ٜ

أنـ ِ
ـــــت دائــــــي وفــــــي يـ ِ
ـــــجيغ دوائــــــي

ــــؼ الجـــــؽ وبالئـــــي
يـــــا شـــــفائي مـ َ

٘/٘/// ٘//٘// ٘/٘//٘/

٘/٘/// ٘//٘// ٘/٘//٘/

فعبلتغ

فاعبلتغ

متفعمغ

فعبلتغ

فاعبلتغ

متفعمغ











صحيحة

مخبػنة

مخبػنة

صحيحة

مخبػنة


مخبػنة

) (ٛٚيشطخ :مػسيقى الذعخ.ٚٙ ،

) (ٛٛيشطخ :شعخ ابغ عبج ربو.ٖٕٗ ،ٖٕٖ ،ٖٔ٘ ،ٖٓٚ ،ٕٜٕ ،ٕٖٛ ،ٕٕٜ ،ٜٔٙ ،ٔٙٓ ،ٕٜٔ ،٘ٔ ،
) (ٜٛيشطخ :البشاء العخكضي لمقريجة العخبية :دمحم حساسة عبج المصيف.ٕٖٔ ،

)ٓ (ٜيشطخ :البشاء الفشي لذعخ العخجي :سخػ سميع عبج الذييج السعسار( ،سالة ماجدتيخ).ٔ٘ٙ ،
)ٔ (ٜشعخ ابغ عبج ربو.٘ٔ ،
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ِ
ِ
ــؼ عشـ ِ
ــاء
فـــي عشـ ٍ
ــاء  ،أععـــػ بـــو مـ ْ

ــــــؼ ال أ ِ
ــــــسي
َّ
إن قمبـــــــي ُي ِحـــــــب َمـ ْ
َ
ُسـ ّ

٘/٘//٘/ ٘//٘// ٘/٘//٘/
فاعبلتغ


٘/٘//٘/ ٘//٘/٘/ ٘/٘//٘/

متفعمغ

فاعبلتغ

فاعبلتغ

مدتفعمغ

فاعبلتغ











صحيحة مخبػنة

صحيحة

صحيحة

ِ
ــــات عدائـــــي
ــــات صـــــبخي بـــــو ومـ َ
مـ َ

أن ألـ َّ
ـــــح ب ـ ِ
ـــــير
كيــــــ َ ال  ،كيــــــ َ ْ

٘/٘/// ٘//٘// ٘/٘//٘/
فاعبلتغ

صحيحة

٘/٘/// ٘//٘// ٘/٘//٘/

متفعمغ

فعبلتغ

فاعبلتغ

متفعمغ

فعبلتغ











مخبػنة

صحيحة مخبػنة

مخبػنة

ِ
كػ
أَييــــــــا الالئســــــــؽ َن مــــــــاذا َعَمـ ْ
ـــــــي ْ
فاعبلتغ

متفعمغ

فاعبلتغ







صحيحة مخبػنة

٘/٘/// ٘//٘// ٘/٘//٘/
فاعبلتغ


صحيحة

متفعمغ

فعبلتغ





صحيحة مخبػنة

مخبػنة

ــــــــت األحيـ ِ
ــــــــاء
ــــــــت ميـ ُ
إنســـــــــا السيـ ُ

ــــت
بسيـ ٍ
ــــؼ مـ َ
ــــيذ مـ ْ
ــــات فاســـــتخ َ
لـ َ
اح َ

٘/٘/// ٘//٘// ٘/٘//٘/



مخبػنة

أن أمـــــــــؽت بـــــــــجائي
أن ت يذـــــــــؽا و ْ
ْ

٘/٘//٘/ ٘//٘// ٘/٘//٘/

فاعبلتغ

صحيحة صحيحة

٘/٘/٘/ ٘//٘// ٘/٘//٘/

متفعمغ

فعبلتغ







مخبػنة

مذعثة
صحيحة مخبػنة
ّ

صحيحة مخبػنة
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فقج كخر الذاعخ التفعيبلت الرحيحة في ىحه السقصػعة (ٖٔ) مخة لتفعيمة (فاعبلتغ)،
كمخة كاحجة لتفعيمة (مدتفعمغ) ،يعشي(ٗٔ) تفعيمة صحيحة فقط مغ أصل (ٖٓ) تفعيمة ،كلقبػؿ
ىحا البحخ لمدحافات كالعمل يرمح لغخض الغدؿ كيقتخب مغ الخقة كالخفة كالديػلة أكثخ مغ
الذجة(ٕ ، )ٜكىحا يتشاسب مع جػ السقصػعة التي حاكؿ ابغ عبج ربو فييا اكتداب كد السحبػبة

كإقشاعيا ِ
بو كإقشاع البلئسيغ.كنبلحع أف الخبغ ىػ الصاغي عمى السقصػعة؛ إذ كرد()ٜمخات

عمى(مدتفعمغ)ك()ٙمخات عمى(فاعبلتغ).كالخبغ ىػ((ححؼ الثاني الداكغ مغ التفعيمة)) (ٖ.)ٜ
كعمة التذعيث كردت مخة كاحجة في البيت األخيخ كىي ححؼ أكؿ أك ثاني الػتج السجسػع في
(فاعبلتغ) فتريخ (فاالتغ)(ٗ.)ٜ
مو سيبلً مغ
أف الذاعخ َّ
أف إيقاع البحخ الخؽيف في ىحا الشز يعػد إلى ّ
كنبلحع ّ
حس ُ

حبو ليا حجاً يتجاكز السعقػؿ حتى أنيا
العػاشف التي امتؤلت بيا أحاسيدو تجاه السحبػبة إذ بمغ ُ

لو.
كانت بسثابة الجكاء ُ

كعدز ابغ عبج ربو بكثخة استخجامو لمدحافات كالعمل مغ داللة ىحه الخفة السػسيؿية التي
ناسبت جػ القريجة .كنبلحع في ىحه الخفة أث اًخ في التأثيخ بالسحبػبة ،معتسجاً في إيراؿ ما
كجج كحخ ٍ
اعتخاه مغ ٍ
يخ بالعػاشف
ائعا غد ًا
قة عمى إيقاع الخؽيف التاـ مغ خبلؿ تحسيمو حػ ًا
ار ر ً
ُ
اضح في محاكلة
أثخ ك ٌ
الذجية السختبصة بحالة الحدف كالسعاناة الخكحية لمذاعخ ،فقج كاف لئليقاع ٌ
)ٕ (ٜيشطخ :فغ التقصيع الذعخؼ كالقاؼية :د .صفاء خمػصي.ٜٚ ،
)ٖ (ٜـ.ف .ٕٓٚ ،

)ٗ (ٜيشطخ :العخكض كالقاؼية دراسة كتصبيق في شعخ الذصخيغ كالذعخ الحخ.ٕٔٚ ،
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ِ
محبػبتو كالتأثيخ فييا مغ خبلؿ اختيار الجخس السػسيقي الديل السؤثخ ،ككل ذلظ
الذاعخ إقشاع
أعصى لمقريجة نغساً مػسيؿياً مبلئساً لسشاسبة القريجة.

الخاتسة :
مغ خبلؿ ىحا البحث الحطشا أف ابغ عبج ربو ّنػع في تػجيو الخصاب اإلقشاعي ضسغ
شبيغ في القريجة أك السقصػعة الغدلية الػاحجة متشقبلً مغ خصاب السحبػبة
غدلياتو الى عجة مخا َ
جل اىتسامو عمى إقشاع الحبيبة لكدب رضاىا
مخك اد َّ
الى خصاب الرحب ك الع ّحاؿ كالػاشيغ ّ
شب (السحبػبة)  ،ككاف غدلو رقيق المفع كاضح
بذتى الدبل اإلقشاعية  ،فبخع في التغدؿ بالسخا َ
شب ،كأنو استخجـ العجيج مغ األساليب
السعاني مسا أضفى سخعة الجخػؿ إلى نفدية السخا َ

ِ
خصابو(البلئسيغ أك الع ّحاؿ كالرحب) ،ككحلظ الكثيخ مغ األساليب المغػية السداعجة
الببلغية في

مػسيؿيا كما إلى ذلظ
جخسا
ً
في التأثيخ كاإلقشاع  ،فزبلً عغ التكخار الحؼ يزفي عمى القريجة ً
شب.
مغ أثخ في إقشاع السخا َ

ثبت السرادر والسخاجع
أوالً  :الكتب
ٔ) اتجاىات الذعخ األنجلدي إلى نياية القخف الثالث اليجخؼ :د .نافع محسػد  ،دار الذؤكف الثقاؼية
العامة،بغجاد ،طٜٜٔٔٓ ،ـ .
ٕ) األدب األنجلدي مغ الفتح الى سقػط الخبلفة  :أحسج ـيكل،دار السعارؼ،مرخػ ػ القاىخة ،ط ٜٜٔٚ ،ٚـ
.

ٖ) األدب األنجلدي مغ الفتح حتى سقػط غخناشة  :د  .مشجج مرصفى بيجت  ،مجيخية دار الكتب لمصباعة
كالشذخ  ،جامعة السػصل-العخاؽ  ٔٗٓٛ ،ىػ  ٜٔٛٛ -ـ .
ٗ) األدب العخبي في العرخ االنجلدي  :د .عبج العديد عتيق ،دار الشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ ،بيخكت
 ،ط ٕ ٜٔٚٙ ،ـ .
٘) األعبلـ  :لمدركمي الجمذقي ( ت  ٖٜٔٙىػ )  ،دار العمع لمسبلييغ  ،بيخكت  ،ط ٘ٔ  ٕٖٓٓ ،ـ .
 )ٙاألغاني  :ألبي الفخج االصبياني  ،دار الكتب العمسية – بيخكت  ،طٕ  ٕٔٗٔ ،ىػ .
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 )ٚالبشاء العخكضي لمقريجة العخبية  :دمحم حساسة عبج المصيف،دار الذخكؽ،لبشاف ػ بيخكت ،طٔ  ٜٜٜٔ،ـ .
 )ٛالبياف كالتبييغ  :عسخك بغ بحخ الجاحع ( ت ٕ٘٘ ىػ )  ،دار كمكتبة اليبلؿ  ،بيخكت  ( ،د  .ط ) ،
ٖٕٗٔ ىػ .

 )ٜتاريخ الشقائس في الذعخ العخبي :أحسج الذايب،مكتبة الشيزة السرخية،مصبعة الدعادة – القاىخة،ط ٕ
 ٜٔ٘ٗ،ـ .
ٓٔ) التخاكيب المغػية في العخبية  :ىادؼ نيخ ،مصبعة اإلرشاد ،بغجاد ( ،د  .ط) ٜٔٛٚ،ـ .
ٔٔ) التقجيع ك التأخيخ كمباحث التخاكيب بيغ الببلغة كاالسمػبية  :مختار عصية ،دار الػفاء الصباعة كالشذخ ،
ط ٔ  ٕٓٓ٘ ،ـ.

ٕٔ) جخس االلفاظ كداللتيا في البحث الببلغي كالشقجؼ عشج العخب :ماىخ ميجؼ ىبلؿ  ،دار الخشيج لمشذخ ،
العخاؽ( ،د  .ط) ٓ ٜٔٛـ..

ٖٔ) جسيخة المغة  :أبػ بكخ دمحم بغ الحدغ بغ دريج األزدؼ (ت ٕٖٔ ىػ)  ،تح  :رمدؼ مشيخ بعمبكي  ،دار
العمع لمسبلييغ ،بيخكت  ،طٔ  ٜٔٛٚ،ـ .

ٗٔ) جػاىخ الببلغة في السعاني كالبياف كالبجيع  :أحسج بغ إبخاـيع الياشسي (ت ٕ ٖٔٙىػ )  ،ضبط كتجقيق
كتػثيق  :د  .يػسف الرسيمي  ،السكتبة العرخية – بيخكت ( ،د  .ط) ( ،د  .ت).
٘ٔ) حاشية الجسػقي عمى مخترخ السعاني لدعج الجيغ التفتازاني ( ت ٕ ٜٚىػ )  :دمحم بغ عخفة الجسػقي ،
تح  :عبجالحسيج ىشجاكؼ  ،السكتبة العرخية – بيخكت ( ،د  .ط) ( ،د  .ت).

 )ٔٙالحجاج في الذعخ العخبي بشيتو كأساليبو  :سامية الجريجؼ  :،عالع الكتب الحجيث ،إربج -األردف ( ،د .
ط)  ٕٓٔٔ ،ـ .
 )ٔٚالحزارة العخبية االسبلمية في االنجلذ  :د .سمسى الجيػسي  ،بيخكت  ،طٔ ٜٜٔٛ ،ـ .
 )ٔٛالحياة كالسػت ف ي شعخ عرخ الصػائف باالنجلذ  :د.فػاز احسج دمحم صالح الصائي  ،دار غيجاء  ،عساف
 ،ط ٔ  ٔٗٗٓ ،ىػ  ٕٜٓٔ -ـ .

 )ٜٔالحيػاف  :عسخك بغ بحخ الجاحع ( ت ٕ٘٘ ىػ )  ،تح  :عبجالدبلـ ىاركف  ،مصبعة مرصفى البابي
الحمبي  ،القاىخة  ،ط ٕ  ٖٔٛٗ ،ىػ  ٜٔٙ٘ -ـ .

كلب ُلباب لداف العخب:عبجالقادر بغ عسخ البغجادؼ ،تح:عبجالدبلـ ىاركف،مكتبة الخانجي
ٕٓ) خدانة االدب ّ
بالقاىخة ( ،د  .ط)  ٜٖٔٓ – ٖٔٓٓ ،ىػ .

ٕٔ) دالئل االعجاز في عمع السعاني  :عبجالقادر الجخجاني (ت ٔ ٗٚى ػ )  ،تح  :ياسيغ األيػبي ،السكتبة
العرخية – الجار الشسػذجية  ،ط ٔ ( ،د  .ت) .
ٕٕ) ديػاف امخؤ الؿيذ  ،تح  :دمحم ابػ الفزل إبخاـيع  ،دار السعارؼ  ،مرخ  ،ط ٗ  ٜٔٛٗ ،ـ .
ٖٕ) ديػاف مدمع بغ الػليج  ،شخح ديػاف صخيع الغػاني  ،تح  :سامي الجىاف  ،القاىخة ( ،د  .ط)  ٜٔٙٔ ،ـ
.

ٕٗ) شخح أبيات السغشي  :عبجالقادر بغ عسخ البغجادؼ  ،تح  :عبجالعديد رياح  ،كاحسج يػسف دقاؽ  ،دار
السأمػف لمتخاث – بيخكت  ،ط ٔ  ٔٗٔٗ- ٖٜٖٔ ،ىػ .

كقجـ لو  :د .دمحم أديب عبج الػاحج ُج ْسخاف  ،مكتبة العبيكاف ،
ٕ٘) شعخ ابغ عبج ربو االنجلدي ،
جسعو كحققو ّ
ُ
الخياض ػ الدعػدية ،طٔ ٕٔٗٔ ،ىػ ػ ٕٓٓٓ ـ .
 )ٕٙالذعخ األنجلدي  :غارسيا غػمذ  ،مكتبة الشيزة السرخية ػ القاىخة  ،طٕ  ٜٔ٘ٙ ،ـ .
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 )ٕٚشػؽ الحسامة في األلفة كاألالّؼ  :ابغ حدـ األنجلدي (تٗ٘ٙىػ) ،تح:صبلح الجيغ القاسسي ،مذخكع
الشذخ السذتخؾ :دار الذؤكف الثقاؼية العامة (آفاؽ عخبية) ،العخاؽ ػ بغجاد،الجار التػندية لمشذخ ،شبعة

مديجة كمشقحة ٜٔٛٙ،ـ.
 )ٕٛالعجكؿ كاألداء الذعخؼ :عبجهللا بغ عبج الخحسغ بانقيب،مج ،ٕٔ :جسادػ االكلى ( ،د  .ط)  ٖٕٔٗ ،ى ػ
ٕٔٔٓ ـ . )ٕٜالعخكض كالقاؼية دراسة كتصبيق في شعخ الذصخيغ كالذعخ الحخ  :د .عبج الخضا عمي  ،دار الكتب ،
جامعة السػصل ،طٔ ٜٜٔٛ ،ـ .

ٖٓ) العقج الفخيج  :ابغ عبج ربو أبػ عسخ شياب الجيغ أحسج بغ دمحم بغ عبج ربو (تٖٕٛىػ) ،دار الكتب
العمسية  ،بيخكت  ،طٔ  ٔٗٓٗ ،ق .
البخدة  :ابغ عجيبة الحدشي ( ت ٕٕٗٔ ىػ )  ،اعتشى بجسعو كتحؿيقو  :االستاذ عبج
ٖٔ) العسجة في شخح ُ
الدبلـ العسخاني  ،دار الكتب العمسية  ،لبشاف – بيخكت (،د  .ط)  ٜٔٚٔ ،ـ .
ٕٖ) فغ التقصيع الذعخؼ كالقاؼية  :د .صفاء خمػصي  ،مصابع دار الكتب في بيخكت  ،طٖ  ٜٔٙٙ ،ـ .
ٖٖ) في الحب كالحب العحرؼ  :صادؽ جبلؿ العطع  ،دار العػدة  ،مج ، ٔ :طٖ . ٜٔٛٔ ،

ٖٗ) كتاب العيغ  :أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخك بغ تسيع الفخاىيجؼ (ت ٓ ٔٚىػ)  ،تح  :د.
ميجؼ السخدكمي  ،د .إبخاـيع الدامخائي  ،دار كمكتبة اليبلؿ ،بيخكت ػ لبشاف  (،د  .ط )  ( ،د  .ت ) .

ٖ٘) لداف العخب السحيط  :دمحم بغ مكخـ جساؿ الجيغ ابغ مشطػر (ت ٔٔ ٚىػ) ،دار لداف العخب  ،ػبيخكت-
لبشاف ( ،د  .ط) ( ،د.ت) .
 )ٖٙالستمقي في الذعخ االنجلدي دراسة في أنػاع الستمقي كبشى االستجابة  :د  .سشاء ساجت ىجاب  ،دار
الذؤكف الثقاؼية العامة  ،بغجاد  ،ط ٔ  ٕٖٓٔ ،ـ .

 )ٖٚالسثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ  :ضياء الجيغ بغ األثيخ (ت  ٖٙٚىػ )  ،تح  :أحسج الحػفي ،
بجكؼ شبانة  ،مكتبة نيزة مرخ لمصباعة ػ القاىخة ( ،د  .ط)  ٜٜٔ٘،ـ.

 )ٖٛالسحكع كالسحيط األعطع  :أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل بغ سيجه السخسي (ت  ٗ٘ٛىػ)  ،تح  :عبج
الحسيج ىشجاكؼ  ،دار الكتب العمسية  ،بيخكت -لبشاف  ،طٔ ٕٔٗٔ ،ىػ ػ ػ ٕٓٓٓ ـ .

 )ٖٜمخترخ تاريخ دمذق البغ عداكخ:ابغ مشطػر جساؿ الجيغ االفخيقي(تٔٔٚىػ)  ،تح  :ركحية الشحاس
كآخخكف ،دار الفكخ لمصباعة كالتػزيع كالشذخ  ،دمذق -سػريا  ،طٔ . ٜٔٛٗ -ٕٔٗٓ ،

ٓٗ) مصسح األنفذ كمدخح التأنذ في ُمَمح أىل االنجلذ  :ابػ نرخ الفتح بغ دمحم بغ عبيج هللا بغ خاقاف ابغ
عبجهللا الؿيدي االشبيمي ( ت  ٕٜ٘ىػ  ٖٔٔ٘ -ـ )  ،دراسة كتحقيق  :دمحم عمي شػابكة  ،دار عسار ،
مؤسدة الخسالة  ،بيخكت -لبشاف  ،ط ٔ  ٖٔٗٓ ،ىػ  ٜٖٔٛ -ـ .

ٔٗ) السعارضات في الذعخ االنجلدي دراسة نقجية مػازنة  :يػنذ شخكي سمػـ البجارؼ  ،دار الكتب العمسية ،
بيخكت -لبشاف ،ط ٔ ٕٜٔٗ ،ىػ  ٕٓٓٛ -ـ .
ٕٗ) السعجع األدبي  :جبػر عبج الشػر  ،دار العمع لمسبلييغ ،لبشاف ػ بيخكت ،طٔ  ٜٜٔٚ ،ـ .
ٖٗ) معجع عمع الشفذ كالتحميل الشفدي  :فخج عبجالقادر شو  ،اشخؼ عميو كراجعو  :د  .فخج عبجالقادر شو ،
دار الشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ( ،د  .ط)  ٜٜٔٛـ .
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ٗٗ) السعجع الفمدفي (باأللفاظ العخبية كالفخندية كاإلنكميدية كالبلتيشية) :د.جسيل صميبا ،دار الكتاب المبشاني -
بيخكت ،دار الكتاب السرخؼ –القاىخة ( ،د.ط) ٜٕٔٛ،ـ.

٘ٗ) معجع السرصمحات في المغة كاألدب  :مججؼ كـبة ككامل السيشجس  ،مكتبة لبشاف  ،بيخكت  ،طٕ ،
ٗ ٜٔٛـ .
 )ٗٙمعجع مقاييذ المغة  :أحسج بغ فارس بغ زكخيا القدكيشي الخازؼ (ت ٘ ٖٜىػ) ،تح  :عبج الدبلـ دمحم
ىاركف  ،دار الفكخ ( ،د  .ط)  ٖٜٜٔ ،ق ػ ػ ػ ػ  ٜٜٔٚـ.
 )ٗٚالسعجع الػسيط  :إبخاـيع مرصفى ػ أحسج الديات ػ حامج عبج القادر ػ دمحم الشجار)  ،مجسع المغة العخبية
بالقاىخة  ،دار الجعػة ( ،د  .ط) ( ،د  .ت).

 )ٗٛمػسػعة كذاؼ اصصبلحات الفشػف كالعمػـ  :دمحم عمي التيانػؼ (ت  ٔٔ٘ٛىػ)  ،تح  :د .عمي دحخكج ،
مكتبة لبشاف ػ بيخكت ،طٔ  ٜٜٔٙ،ـ .
 )ٜٗمػسيقى الذعخ :د .إبخاـيع أنيذ  ،مكتبة األنجمػ السرخية ،مرخ  ،طٕ  ٜٕٔ٘ ،ـ .

ٓ٘) نفح الصيب مغ غرغ االنجلذ الخشيب  :السقخؼ التمسداني ( ت ٔٗٓٔ ىػ )  ،تح  :إحداف عباس ،
دار صادر  ،لبشاف – بيخكت  ،ط ٔ  ٜٜٔٚ ،ـ .

ٔ٘) نقج الذعخ  :قجامة بغ جعفخ (ت  ٖٖٚىػ)  ،مصبعة الجػائب ػ قدصشصيشية  ،طٔ  ٖٕٔٓ ،ق .

ثانياً  :الخسائل واألطاريح الجام ية
ٔ) البشاء الفشي في شعخ البياء زىيخ (ت ٙ٘ٙىػ)  :حشاف إبخاـيع خزيخ الدبيجؼ ،رسالة ماجدتيخ ،بإشخاؼ
 :أ.د .سالع دمحم ذنػف العكيجؼ  ،كمية التخبية لمعمػـ االندانية  ،جامعة السػصل  ٕٓٔٛ ،ـ .
سرى سليم عبد الشهيد المعمار  ،رسالة ماجستير  ،بإشراف  :د .هناء جواد
 )6البناء الفني لشعر العرجي ُ :
عبد السادة العيساوي  ،كلية التربية  ،جامعة بابل  2222 ،هـ ـــ  6226م .
ٖ) التػازؼ في القخآف الكخيع  :كداد مكاكؼ حسػدؼ الذسخؼ ،اشخكحة دكتػراه  ،بإشخاؼ  :د .شجاع مدمع
العاني  ،كد .حيجر الزـ مصمظ  ،كمية التخبية لمبشات  ،جامعة بغجاد  ٕٓٓٔ ،ـ .

ٗ) السخأة في الذعخ األنجلدي مغ الفتح حتى نياية عرخ الخبلفة مغ ٕ ٜىػ ػ ٕٕٗ ىػ  :أحبلـ فميح حدغ
الجشابي  ،رسالة ماجدتيخ  ،كميمة التخبية بشات  ،جامعة بغجاد  ٜٔٗٓ ،ىػ ػ  ٜٔٛٛـ .

ثالثاً  :الجوريات
انسػذجا)  :فػز سييل كامل نداؿ ،
ٔ) أساليب اإلقشاع المغػية في شعخ الػعع الجيشي (شعخ االماـ الذافعي
ً
السجمة األردنية في الجراسات االسبلمية  ،األردف  ،ع ٗ  ،مج . ٕٖٓٔ ، ٜ
ٕ) العجكؿ في البشية التخكيبية  :إبخاـيع مشرػر التخكي  ،مجمة أـ القخػ لعمػـ الذخيعة كالمغة العخبية كآدابيا
 ،ج  ، ٜٔع ٓٗ  ،ربيع االكؿ  ٕٔٗٛق .
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