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ذ  الفىسة الفىُت في دًىان  ابً دٍس

 أخمذ بً بللاظم  حّفشي  د/

٣ُت ؤخمض صعاًت ؤصعاع، ٖمُض ٧لُت آلاصاب واللٛاث  الجؼاثغ، الجامٗت  ؤلاٍٞغ

 

م) مً ؤبـغػ قـٗغاء الٗغبُـت  زـما٫ ال٣ـغهحن الشالـض 622م 525َـ/ 230َـ 332ٌٗخبر الكُش دمحم بً الخؿً ألاػصي (

ت مخٗــضص اث، والتــي ظمٗــذ فــي صًــىان قــٗغي بلــى الغابــ٘ الهجــغي بمــا زلٟــه مــً ٢هــاثض قــٍٗغ ــغاى واإلاىيــٖى ة ألٚا

غاثــــب الٟهــــاخت، ت التــــي ظمٗــــذ عجاثــــب البماٚــــت، ٚو ً الكــــٍٗغ ــــض بلــــى و٢خىــــا الخايــــغ مــــً ؤظــــّل وؤَــــم الــــضواٍو ُٖ 

 وظىاَغ الٗغبُت. وبظل٪ ٧له ل٣ب  ناخبها ألاػصي بل٣ب ؤٖلم الكٗغاء وؤقٗغ الٗلماء.

ف بالؽاِش  ذ ألاصدي  الخٍّش  ابً دٍس

ـــض ألاػصي َـــى ؤبـــى  فـــي اللٛـــت وألاصبم. 524َــــ/  332 ولـــض بالبهـــغة ٖـــام  ،)0(ب٨ـــغ دمحم بـــً الخؿـــً بـــً صٍع
 
ـــا  ،٧ـــان باٖع

م وؤوؿـــابهم، وهبـــٜ فـــي الكـــٗغ ختـــى ٢ُـــل ٖىـــه  بإزبـــاع الٗـــغب وؤقـــٗاَع
 
٢ؿـــم  .ؤٖلـــم الكـــٗغاء وؤقـــٗغ الٗلمـــاء: ٖاإلاـــا

ض  بلى ٞتراث اهُما٢ا مً  ـظا اهُما٢ـا و٦ـظا مـضة ؤلا ،ت التي ؤ٢ـام بهـاالىىاحي املخخلٟ اإلااعزىن خُاة ابً صٍع ٢امـت، َو

مـً مؿـ٣ِ عؤؾـه ؤعى البهــغة التـي جل٣ـى بهـا مبــاصت ٖلىمـه ألاولـى  ؤوال، زــم ٖـاص لهـا مضعؾـا بٗــض زغوظـه مجهـا ٖلــى 

ؿـه بجـام٘ الب حهما ٧ان جضَع ت. وفـي اإلاغخلـت الشاهُـت ٧اهـذ الهجـغة بلـى هـغةٞترجحن، ٞو مـه للمضعؾـت البهـٍغ ، و٦ـظا جٖؼ

و٢ــض وٗتهــا اإلااعزــىن بمغخلــت  َـــ ،341ت َـــ بلــى ؾــى323مــً ؾــىت  ٖمــان ؤعى ؤظــضاصٍ وبجــي ٖمىمخــه مــً ألاػص،ؤعى 

 230 – 215الخم٨ـحن وؤلازـغاء بـالىٓغ بلـى اخخ٩ا٦ـه بإَـل الجىـىب .ؤمـا اإلاغخلـت ألازحـرة ٞهـي مغخلـت بٛـضاص مـً ؾـىت 

ل في بٛضاص  حها ػاص وكاَه و٦ثر بهخاظه ْو اجه اإلاىُتَـ ،ٞو ـض  ٦شحـر  .م622َـ/230ؾىت  ختى ٞو صعؽ ٖلـى ًـض ابـً صٍع

ـاوي"، وؤبـى الخؿـً  ؤبـى الٟـغط ألانـٟهاويوألاصبـاء هـظ٦غ مــجهم جمشـُما:  الٗلمـاءمـً   اإلاؿــٗىصينــاخب ٦خـاب "ألٚا

م ٦شحــر .٦مــا "اإلاىاػهــت"مالــ٠ ٦خــاب "ألامــالي"، وآلامــضي نــاخب  وؤبــى ٖلــي ال٣ــالي "،مالــ٠ "مــغوط الــظَب حــَر  ، ٚو

 في اللٛـت 
 
ض مً زمؿحن ٦خابا ض ؤٍػ مـً ؤَمهـا ٦خـب: ألامـالي، الجمهـغة فـي ٖلـم اللٛـت، ٦خـاب   وألاصبزل٠ لىا ابً صٍع

م اللؿـــان ومـــا بلـــى  ـــض ٧ـــان  .طلـــ٪الخُـــل ال٨بحـــر والهـــٛحر، اإلا٣هـــىع واإلامـــضوص، طزـــاثغ الخ٨مـــت ، ج٣ـــٍى مدبـــا ابـــً صٍع

ـض، مـا عؤًخـه  ً الٗغب ختى ٢ا٫ ٖىه ؤخمض بً ًىؾ٠ ألاػع١: ما عؤًذ ؤخٟـٔ مـً ابـً صٍع للكٗغ خاٞٓا أل٦ثر صواٍو

ى ٌؿاب٤ في ٢غاءجه"  َو
ّ
صًىان قٗغ بلـٜ ُٞـه مـا بلـٜ فـي ؾـلم الٟهـاخت و٢ـغى  هو٢ض ؤزغ ٖى). 3(٢غت ٖلُه صًىان بال

                                                           

 قنظر تررتتو يف :    ٔ
 .ٜٔٔم. ص  ٜ٘ٛٔ – الزرقاء ادلنار، مكتبة السامرائي. : إبراىيم األدابء. حتقيق طبقات يف األلباء األنباري. نزىة الدقن */ األنباري: كمال     
 .ٜٗ٘م . اجلزء الثاين .ص  ٕٕٓٓ ،ٔطبَتوت  – افإسالمي الغرب دار: معروف الناشر عواد بشار بغداد. الدكتور اترقخالبغدادي،  */ اخلطيب     
 .ٖٕٖم .اجلزء الرابع ص  ٜٔٚٔبَتوت . الطبعة األوىل  – صادر دار: الناشر عباس الزمان. إحسان أبناء وأنباء األعيان وفيات */ ابن خلكان،     
 ٜٕٛٗم. اجلزء السابع .ص  ٖٜٜٔ - ٔطبَتوت  افإسالمي، الغرب عباس. دار األدابء. حتقيق : إحسان معجم ،*/ ايقوت احلموي     
 .ٙٓٔص ذىب. اجلزء الرابع . من أخبار يف الذىب احلنبلي : . شذرات    ٕ
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
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ٞالكـاٖغ ). 0(ً زل٩ان بإهه: "بمام ٖهٍغ في اللٛت وآلاصاب والكـٗغ الٟـاث٤"الكٗغ بحن ؤصباء ٖهٍغ ختى ونٟه اب

وفــي مضوهــت  .٢ـض زــاى فــي بدــغ الكــٗغ اإلاــخماَم، ٞــإظلى ٚــامٌ م٨ىىهــه، وؤزــغط مىــه صععا  لــم ًٟٓــغ بهــا ؤخــض ٢بلــه

دخه في َظا الباب.  الكاٖغ آزغها الى٢ٝى في َظا البدض ٖىض ظؼثُت الهىعة الٟىُت وما ظاصث به ٢ٍغ

ف الفىسة : - 0  حٍّش

وهي في ؤ٦ثر خاالتها مٓهغ زاعجي مدضوص ومدؿىؽ جيء به فـي  ،للخُا٫ الكٗغي اإلامخاػ  "ابىت هيالهىعة الٟىُت 

َدضُّ وال ًدـ ًُ وهي واؾُت الكٗغ التي جد٤٣ له لٛخه اإلاخمحـزة ، الكٗغ لُٗبر ًٖ ٖالم مً الضواٞ٘ والاهٟٗاالث ال 

هــــا الــــض٦خىع مىحــــر ؾــــلُان بإجهـــــا  ).3"(ٟت واإلاىُــــ٤ ولٛــــت الىثــــر ؤًًـــــاٞلٛــــت الكــــٗغ مسخلٟــــت ٖــــً لٛـــــت الٟلؿــــ ٗٞغ َو

 .)2:"الل٣ُت التي حسجل ويٗا مُٗىا لصخيء ؾىاء ؤ٧ان ٧اثىا خُا ؤم ْىاَغ َبُُٗت"(

 مىلىِاث الفىسة الفىُت: – 7

هـــا العجمـــي والٗغبـــيمُغوخـــت  اإلاٗـــاويبن  "٣ًـــى٫ الجـــاخٔ  ـــ٤ ٌٗٞغ ىػن وجسحـــر وبهمـــا الكـــإن فـــي ب٢امـــت الـــ ،فـــي الٍُغ

ومـــً َىـــا هـــضع٥ َبُٗـــت اإلاـــىاص وؤَمُتهـــا ألن هٓـــغة الىـــاؽ بلـــى اإلاـــاصة ؤو اللٟٓـــت الىاخـــضة ًسخلـــ٠ مـــً  )1..."(اللٟـــٔ

ا لـه  "بوؿان بلى آزغ  ل٨جها ٖىض الكاٖغ والٟىان بك٩ل ٖام طاث صاللت جخٗضي بقاعتها اإلاعجمُت بلـى ٧ىجهـا مىيـٖى

ُٟــت بوؿــاهُت ٌكــتر٥ ٞحهــا البكــغ فــي ؤلاخؿــاؽ  ألن الكــاٖغ ًىٓــغ بلــى ال٩ــىن هٓــغة ٖامــت  .والٟٗــل بهــٟت ٚالبــت ْو

 مُٗىت.في لخٓت  ًيخاب اإلابضٕ إلخؿاؽومً َىا ٧اهذ اإلااصة حٗبحرا ). 2"(ٞحها الىخضة والاقترا٥ 

ًجـض بإجهـا ظـاءث خاملـت  بـحن َُاتهـا ل٨شحـر مـً الهـىع، وهـي بـظل٪ اؾـخُاٖذ ؤن  لٗل اإلاخإمل بضاًـت لهـظٍ اإلاضوهـت و 

غاثـــب الٟهـــاختبـــح  ججمـــ٘ بدـــ٤ ـــت ألهـــه  ب، وزىا٢ـــوظـــىاَغ الٗغبُـــت ،ن عجاثـــب البماٚـــت، ٚو ال٩لـــم الضًيُـــت والضهٍُى

ـــت فـــي ؿـــخى٢ٟح  -٦مـــا ٢ـــا٫ ظامٗـــه الكـــٍغ٠ الغضـــخي  -وبىٓـــغة ؤولُـــت ٖامـــت لهـــظا ال٨خـــاب  ٪ ؤوال جلـــ٪ الهـــىع اإلاخىٖى

 وؿـان مـً خُـىان وظمـاص وهبـاث،ٞهي حٗغط مـً خُـض اللٟـٔ بـحن قـتى مىـاحي الخُـاة الُىمُـت لئل مىاصَا وؤهىاٖها،

ت  بحن ظمُ٘ ألاهـىإ البماُٚـت اإلاٗغوٞـت مـً حكـبُه واؾـخٗاعة و٦ىاًـت. آزغهـا ؤن  ٦ما ججم٘ مً خُض ألاق٩ا٫ الخٗبحًر

 :الكاٖغ 3مضوهت ه٠٣ في َظا اإلاىيٕى جدضًضا ٖىض بٌٗ الُٗىاث املخخاعة مً 

ؤؾاؾـُا فـي الدكـ٨ُل الٟجـي لهـىع الكـاٖغ خُـض هــغاٍ / الخُـىان: قـ٩ل الخُـىان بمسخلـ٠ ؤهىاٖـه وؤقـ٩اله ٖىهـغا 10

ًدى٣ــل فــي عؾــم مكــاَضٍ بــحن ٖىهــغ الُحــر ؤخُاهــا، وبــحن ٖىهــغ الخُــل وألاٞعــى خُىــا آزــغ جبٗــا للمٗجــى الــظي ٧ــان 

 ًُلبه هظ٦غ مً طل٪ جمشُما في نىعة الُحر ٢ىله :

ا
َ
َضْحِهْم ُنُىٞى

َ
 ل
ُ
ْى٠ َٕ الّهِ َض ًَ  ؾىجاعي الىجَغ بالؿِٟذ ختى ** 

ُ٘ ٖلى ٧ّل ٖحٍن ** عؤِث ٨ٖ  الضم
َ
ـا الُحَر ٠  )4(ٖلحهْم ٩ٖٞى

                                                           

 .ٖٕٖالزمان. اجلزء الرابع ص  أبناء وأنباء األعيان وفيات ابن خلكان :    ٔ
 ٘ٔ،  ٗٔص  ىـ. ٓٓٗٔ ٔم طٜٓٛٔعبد القادر رابعي: الصورة الفنية يف شعر أيب دتام جامعة الَتموك الدراسات االدبية واللغوقة أربد. األردن     ٕ
 ٛٗٔص  .ٔط مٕٕٓٓ ة ادلعارف ابألسكندرقة ادلتنيب .منشأ الصورة الفنية يف شعر منَت سلطان .    ٖ
 ٕٖٔ,  ٖٔٔ.ص  ٖج  ٜٜٙٔ. ٕاجلاحظ " كتاب احليوان .حتقيق عبد السالم دمحم ىارون .دار الكتاب العريب بَتوت ط     ٗ
 ٜٕالرابعي عبد القادر: الصورة الفنية يف شعر أيب دتام ص     ٘
 ىـ .ٖ٘ٙٔسيد دمحم بدر الدقن العلوي  .مطبعة جلنة التأليف والًترتة والنشر األزذي .أبوبكر بن درقد . الدقوان .حتقيق : ال    ٙ
 ٗٛجناري من اجملاراة  اجرى القصاص أوقعو .الوتر : الثأر .السفح :اراقة الدم الدقوان   ص      ٚ
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ٞهــى َىــا ٌؿــخٗحر خًــىع الُحــر و اٖخ٩اٞهــا وججمٗهــا ٖلــى ه٣ــاٍ ومىــاب٘ اإلاُــاٍ للضاللــت ٖلــى مــا خــل بسهــىمه مــً 

ىـــض الخـــضًض ٖـــً الؿـــمامت والـــبماء ٞةهـــه ٌؿـــخٗحر نـــىعة ألا  خـــؼن وب٩ـــاء ظـــغاء مـــا ال٢ـــٍى مـــً ٢هـــام وزـــإع. ٞعـــى ٖو

 ٣ًى٫ في َظٍ الهىعة  للم٣اعهت ٦ما

ِلُُم َؾِلَُم  ـَ الؿَّ ِْ َعىلَ
ْ
ٞ
َ
جــماِء  ؤ ًْ ؾلَُم اإلا٣لِت الىَّ ٍة **  ل٨  َخغَّ

ٟاِء  ٌِ بؿىعِة ؤلٚا  ُٖجها ** هَٓغ اإلاٍغ
ُ
ًٌ ًسالِ  )0(هٓغْث وال وؾ

عى واطا اهخ٣لىــا مــ٘ الكــاٖغ لٗــغى ؤَــم ٖىانــٍغ مــً الُبُٗــت  وظــضهاَا هــي ألازــغي جتــراوح بــحن نــىع الؿــماء وألا 

ذ ومـــا بلـــى طلـــ٪ خُـــض ٌؿـــخٗحر ٧ـــل لٟـــٔ إلاـــا ًىاؾـــب م٣ـــام نـــىعجه وحٗـــابحٍر  والكـــمـ والىجـــىم واإلاـــاء والهـــىاء والـــٍغ

ٗتالٟىُت، ٞةطا و٢ٟىا ٖىض لٟٔ الؿماء مشما و   :ظضهاَا ٖىضٍ عمؼا للبٗض والٞغ

ُم 
َ
ٓ ْٖ

َ
ْاَصُص ألا ْض َيِجَي الؿُّ

َ
٣
َ
َجى ** ل ًَّ ا٫َ ِظْؿَمَ٪ َجْهُ٪ ال

َ
ِئْن ه

َ
 ل

َدا
َ
ُم ٞ

َ
ْؿ٣

َ
ا ح
َ
َباَصه

ْ
٦
َ
ًَّ ؤ ٨ِ

َ
اِعٍى ** َول َٖ ٍم 

َ
ًْ َؾ٣ ا٥َ ِم

َ
 ق

ُم  الؿماءُ ٞإهَذ 
َ
ل ُْ َبُه الهَّ

َ
٣ ْٖ

َ
ا َػا٫َ ؤ

َ
 )3(التي ْلها ** ِبط

ىهغ  وفي الُٝغ الشاوي مً الهىعة هجض لٟٓت ألاعى خايغة في ٦شحر مً نىع الكاٖغ للخٗبحر ًٖ ألانل ٖو

ظٟٗغ الُبري الظي ق٩ل مىجه وصٞىه في باًَ ألاعى ؤعجىبت للكاٖغ ٠ُ٦ الجهاًت والٟىاء. ٦ما ٢ا٫ في عزاء ؤبي 

ى الظي ٧ان ًمؤل مجها في خُاجه الؿهل والجبل ٦ما ٢ا٫ :  ال َو

 وجغخُبا ألاعُى لْى حٗلُم 
 
ا لَ٪ بظماال  )2(ما واعْث ل٣ْض زكْٗذ ** ؤ٢ُاَع

ها وؤٞىلها وفي خًىع لٟٔ الكمـ في صًىان الكاٖغ هجض الخضًض ًٖ ٖلى اإلا٩اهت ؤخ ُاها ٦ما ٢ض هجض في َلٖى

اص خُض ٣ًى٫:  ت ًٖ ٢ىم بعم ٖو  البضاًت والجهاًت ل٩ل اوؿان ؤو ٧اثً حي ٦ما في َظٍ الهىعة الخٗبحًر

ى
َ
ْغ ِبل

ُ
ٓ
ْ
ـِ  واه ْم

َّ
اِص  الك ِتي ** َلْٗذ ٖلى بعٍم ٖو

َّ
 ال

ًْ َخاِيٍغ ِمْجُهْم وَباِص   ** ِم
 
ًَّ ب٣ُت  )1(َْل جاوؿ

ت وهي ٖىانغ َبُُٗت ظاءث ؤلٟاْا هي هماطط لبٌٗ ألالٟ اّ اإلاؿخٗملت في نىع الكاٖغ في ؤق٩الها الخٗبحًر

 ٖظبت مدملت ب٨شحر مً اإلاٗاوي التي ٧ان ًُلبها الكاٖغ في ٧ل مىاؾبت .  

 زاهُا : ألاهىاُ البلغُت للفىسة الفىُت في دًىان الؽاِش 

اتها  ،ا٢خهغها ٖلى بًٗها٣ام وهدً في َظا اإلا ،ا٫ البماُٚت للهىعة الٟىُت ٖضًضةبن ألاق٩ والخٗٝغ ٖلى مىيٖى

 ٞهم َبُٗت جل٪ الهىع، ومً زم جظو٢ها والى٢ٝى ٖىض ظمالُاتها.ملخاولت 

  الدؽبُه : / 10

)ٖلى ؤهه "الضاللت ٖلى مكاع٦ت ؤمغ آلزغ في مٗجى" الدكبُهٌٗٝغ 
0
ب  .( ى ؤصاة مهمت في بًها٫ اإلاٗجى وج٣ٍغ َو

٠ ظمُ٘ ؤهماٍ الدكبُه و  الهىعة بلى ألاطَان ؤخُاها. لظل٪ ٞةن اإلاخإمل في َظٍ اإلاضوهت ًجض الكاٖغ  ٢ض ْو

با،  ومً ؤمشلت نىع الدكبُه ٖىضٍ هظ٦غ ٢ىله: وبدؿب ما ٣ًخًُه ٧ل م٣ا٫. اإلاٗغوٞت ج٣ٍغ
                                                           

 ٕٛالدقوان   ص      ٔ
 ٙٓٔالدقوان   ص      ٕ
 ٓٗالدقوان   ص      ٖ
  ٙٙالدقوان   ص      ٗ
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ًِ ِخحَن َظاءْث  ُه
ُ
زُّ ٧الٛ

َ
  تهْخت

ُ
ٍى
ُ
ْخُ

َ
ّلِ َمْخُجَها امل ِ

ّ
ا ** ِزِل ِفي الٓ

َ
 اإلا

 ظل ٧األ٢دىاِن زمَّ ؤبضْث 
ُ
ُِ٣ِ ْىُه الؿَّ َٖ  ٌَّ

َ
اْعٞ

َ
ٞ ًٍ  َصْظ

ـُ ْم
َ
 )3(خُه ** ق

ا الٓاَغ ؤمام ُٖيُه باَتزاػ  ٞهىا ٌكبه الكاٖغ لخٓت الكضة التي خلذ به مكبها جماًلها بحن ظىباجه وبغوَػ

و٢ض هجض الكاٖغ ًبجي نىعجه الٗمىمُت  ٚهً ألاشجاع وويىح ْهغ ألا٢دىان في ٖؼ يىء الكمـ الباَغ.

ت مً  ت له ٦ما في َظٍ الهىعة اإلاغ٦بت التي ون٠ ٞحها خاله م٘ ٖلى مجمٖى با للمٗجى وج٣ٍى الدكبحهاث ج٣ٍغ

 الكِب واهدكاٍع في عؤؾه الاؾىص  اهدكاع الهبذ في الٓمام ختى ناع ٧اإلاغى الظي ال ًالم.

 ** ًضبُّ صبَِب الهبِذ في ٚؿ٤ِ الٓلْم 
 
 ظاوػُث زمؿحَن صاثبا

ْ
 ؤعي الكَِب مظ

 بما ؤلْم  ََى الؿ٣ُم بال ؤههُ 
 
 )2(ٚحُر مالٍم ** ولْم ؤَع مشَل الكِِب ؾ٣ما

"ممــا اجٟــ٤ ال٣ٗــماء ٖلــى قــٝغ ٢ــضٍع فــي ٞــً البماٚــت وؤن ح٣ُٗــب اإلاٗــاوي بــه ال ؾــُما  وبطا ٧ــان ٖىهــغ الدكــبُه َــى 

ـــ٪ الىٟـــىؽ بلـــى اإلا٣هـــىص بهـــا" )٢ؿـــم الخمشُـــل مىـــه ًًـــا٠ٖ ٢ىاَـــا فـــي جدٍغ
1
ٞـــةن اإلاخإمـــل لهـــظٍ الىمـــاطط ًجـــض ؤن  (

الدكــبُه فــي ٖمــىم ٦ــمام الكــاٖغ لــم ٨ًــً م٣هــىصا لظاجــه، ل٨ىــه ظــاء مىــه فــي مىاَىــه اإلاُلىبــت وبدؿــب مــا ٖىهــغ 

ب ال٨ٟغة وبًهالها مً ؤ٢غب الُغ١            .٣ًخًُه  ٧ل م٣ام مً م٣اماث الٟهاخت والبماٚت في ج٣ٍغ

 / الاظخّاسة17

لـــه لٗما٢ــت اإلاكـــابهت بـــحن اإلاٗجــى اإلاى٣ـــى٫ ٖىـــه  "اؾـــخٗما٫ اللٟــٔ فـــي ٚحـــر مــا ويـــ٘ ٖــّغٝ البماُٚـــىن الاؾــخٗاعة بإجهـــا:

ت ٖــً بعاصة اإلاٗجــى ألانـــلي" ىــت نـــاٞع ول٣ــض قــ٩لذ الاؾـــخٗاعة ٖىهــغا ؤؾاؾـــُا ال . واإلاٗجــى اإلاؿــخٗمل ُٞـــه، مــ٘ ٢ٍغ

ـغ الُبـري   .ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖىه في ٦مام الكاٖغ ٨ٟي َىا ؤن وؿخدًغ باثِخه التي عسى بهـا ؤبـا ظٟٗـغ دمحم بـً ظٍغ ٍو

 ا في مٗٓم ؤبُاتها ٖلى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الاؾخٗاعة والتي بىاَ

َ٘ ألمِغ هللِا ح٣ُٗبا **  ًْ حؿخُُ ْبَر ل ْىِجِض الهَّ
َ
اْؾد

َ
ِغ الُخىَبا ٞ ِٗ

ْ
ك
َ
اْؾد

َ
و ٞ

َ
 ؤ

ْؿِلُِم 
َّ
َى٠ِ الد

َ
ى ٦

َ
ْٕ ِبل َؼ

ْ
 وَمْدُبىَبا واٞ

 
ُغوَا

ْ
ًُ َم٨ ِم ُْ َه

ُ
ى اإلا طخَ

َ
 َواْعَى ِبَما ** ٢

ا 
َ
َؼاَء ِبط َٗ هُ ِبنَّ ال

ْ
ج ؼَّ َٖ  

ٌ
ُخهُ **  َظاِثَدت

َ
ِغ٨ٍ َٖ ْذ 

َّ
ل
َ
اَص َمْجُىىَبا ط

َ
٣
ْ
اه
َ
ٞ 

ٍُ ٞةْن ٢غهْذ بلُِه  ض ًَّ ى  الٗؼَم ؤ  )2(ٌٗىَص لضًِه الخؼُن مٛلىبا** ختَّ

الكــاٖغ مــً َــظا الكــ٩ل مــً ؤقــ٩ا٫ نــىعٍ اإلاٗغويــت وؾــُلت ؤؾاؾــُت فــي جبلُــٜ عؾــاثله وؤلاباهــت ٖجهــا بإ٢ــل اجســظ 

ــت وألاؾــلىبُت اإلام٨ىــ ًــل ؤلاباهــت ٖىــه،  ألن الٛــغى مــً الاؾــخٗاعة: ت،الخ٩ــال٠ُ اللٍٛى "بمــا ؤن ٩ًــىن قــغح اإلاٗجــى ٞو

). ؤو جإ٦ُضٍ واإلابالٛت ُٞه وؤلاعقاص بلُه بال٣لُل مً اللٟٔ ؤو جدؿحن اإلاٗغى الظي جبرػ ُٞه"
3
)   

 الىىاًت :/ 13

ىـــت  ال جمىـــ٘ مـــً بعاصة اإلاٗجـــى ألانـــل" ال٨ىاًـــت هـــي: ـــض بـــه الػم مٗىـــاٍ مـــ٘ ٢ٍغ 0"يلٟـــٔ ؤَلـــ٤ وؤٍع
ـــظا الكـــ٩ل مـــً ). ( َو

دخـه والؿـغ فـي بماٚتهـا ؤجهـا فـي  ـ٠ َبٗـه ونـٟذ ٢ٍغ
ُ
ؤق٩ا٫ الهىعة في هٓـغ الـبٌٗ: "ٚاًـت ال ًهـل بلحهـا بال مـً لُ

                                                                                                                                                                                   

 .ٜٛٔ.  ص ٜٜٔٔ/ٕ.جالل الدقن .افإقضاح يف علوم البالغة .تقدمي د علي بوملحم .منشورات دار ومكتبة اذلالل .بَتوت ط  القزوقٍت    ٔ 
 ٕٚالدقوان   ص       ٕ
 ٛٓٔالدقوان   ص       ٖ

 .ٜٛٔجالل الدقن .افإقضاح يف علوم البالغة . ص  القزوقٍت    ٗ 
 ٖٛالدقوان   ص       ٘

 . ٖٕٗ.ص ٕٜ٘ٔالل العسكري .كتاب الصناعتُت .حتقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم وعلي البجاوي .القاىرة .عيسى احلليب أبو ى    ٙ 
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اجهـا" ). نـىع ٦شحـرة حُٗـي الخ٣ُ٣ـت مصـخىبت بـضلُلها، وال٣ًـُت وفـي َحهـا بَغ
3
وبـالغظٕى بلـى مضوهـت الكـاٖغ هجـض (

دا.  ىُــــتؤن الــــضًىان ٌعــــج ب٨شحــــر مــــً اإلاٗــــاوي اإلا٨ ومــــً ؤمشلــــت نــــىع ال٨ىاًــــت ٖىــــض التــــي ظــــاءث مىــــه جلمُدــــا ال جهــــٍغ

 الكاٖغ ٢ىله ماصخا:

ًِ ٧ّلِ مماِء  ٍِ وػٍ  ** ّٚغِ الىظى
 ب٣ىٍم نالخحَن طوي ج٣ى 

 
 )2(ؤَما

   ٞٗباعة ٚغ الىظٍى َىا ٦ىاًت ًٖ الخ٣ىي والهماح والُلٗت الباَُت ملخُا ال٣ىم.

بل َىا٥ ٖىانغ ؤزغي جضزل في  ،لبماغي ٖلى ٖىهغ البُان ٞدؿبولِؿذ الهىعة الٟىُت خ٨غا في ق٩لها ا

ى ما ٌٗٝغ ٖىض البماُٚحن بٗلم  توبن ٧اهذ مخٟاوجت في ؤَمُتها م٣اعه ،حك٨ُلها وجغ٦ُبها م٘ الجاهب البُاوي َو

لم البضٌ٘. ى ٖلم اإلاٗاوي ٞ اإلاٗاوي ٖو ا في ٞةن ؤَم ما ًماخٔ ٖلى ؤؾلىب الكاٖغ ؤهه ظاء زب ٟي الىٕى ألاو٫ َو ًر

ظا بالىٓغ بلى َبُٗت الضًىان الظي ٧ان في  ، ؤو ون٠ لى٢اج٘ مٗٓمه ؾغصا ألخضار  وججاعب مُٗىتمٗٓمه َو

 بُٗجها، ومً ؤمشلت ما ظاء مىه مً ؤؾالُب اوكاثُت ٖلى ٢لتها ٢ىله آمغا مً باب الىصر في مغزِخه:

ْٕ بِ  َؼ
ْ
هَ واٞ

ُ
ى اإلا طخَ

َ
ْؿِلُِم َواْعَى ِبَما ** ٢

َّ
َى٠ِ الد

َ
ى ٦

َ
 وَمْدُبىَبال

 
ُغوَا

ْ
ًُ َم٨ ِم ُْ 

اْعِم 
َ
ضِع مكبىبا ٞ  زما٫َ يلىِٕ الهَّ

 
َها ** ظمغا َٗ ي َمَىا٢ِ ِٟ

ْ
ُ ًُ ى  سخَ

ُ
ى ِباأل سخَ

َ
 )1(ألا

ت  وما ٣ًا٫ ًٖ لىوي البُان واإلاٗاوي في نىع الكاٖغ  ٣ًا٫ ؤًًا ًٖ ٖىهغ البضٌ٘ الظي ٧ان مىه اإلاٗجى، لخ٣ٍى

٪ ب٩ل ؤلىان البضٌ٘ اإلاٗغوٞت مً َبا١ و م٣ابلت وظىاؽ وسج٘ وما و٢ض اؾخٗان في طل وبًًاح ال٨ٟغة ؤؾاؾا،

بلى طل٪، واإلا٣ام ٢ض ًُى٫ بخمشُل ٧ل لىن مً جل٪ ألاهىإ، ولظل٪ ؾى٨خٟي بٗغى َظا الىمىطط الظي ظاء ٖىه 

ر مً مبيُا مً بضاًخه بلى جهاًخه ٖلى ٖىهغ الُبا١ للى٢ٝى ٖلى اإلاٗجى ويضٍ وهي الشىاثُت التي جبجى ٖلحها ٦شح

 ألاقُاء  خُض ٣ًى٫ :

ُغ  هَّ
َ
ُ
ُ
ِبيُّ اإلا ا٥َ الىَّ

َ
ُه ط ْى ؤهَّ

َ
 ** َول

 
اِؽ َؾاإلِاا ًِ الّىِ ُؿ

ْ
ل
َ
ًْ ؤ َخٌض ِم

َ
 َوَما ؤ

  ٞةْن ٧اَن 
 
اَن ؤَىُط ٣ًىلىَن م٣ضاما

َ
  ** َوِبْن ٧

 
اال ًَ ْٟ ىَن  ِم

ُ
٣ُىل  ُمْبِظُع ًَ

  وبْن ٧اَن 
 
اَن  ؤب٨ُم  ٣ًىلىَن  ؾ٨ُخا

َ
 ** َوِبْن ٧

 
٣ُا ُِ ٣ُ  ِمْى ىَن ًَ

ُ
ُع ىل

َ
 ِمْهظ

  وبْن ٧اَن 
 
 وباللُِل ٢اثما

 
ىَن  نىاما

ُ
٣ُىل ًَ َغاِجي**  ًُ  

ٌ
اٝ ُغ  َػعَّ

ُ
ْم٨ ٍَ  َو

اِؽ ِفي  ْل ِبالىَّ ِٟ ْدَخ
َ
 ج
َ
ما
َ
َىاٞ
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ض والتي ٧اه ، ولم ج٨ً في مٗٓمها جبٗا للمٗجى اإلاُلىبذ َظٍ ُٖىاث مً جغ٦ُباث الهىعة الٟىُت ٖىض ابً صٍع

نىعا مً ؤظل الهىٗت والخ٩ل٠، وبلى َظا ٧له ٣ٞض ظاءث في مٗٓم ؤلىاجها وؤق٩الها لخ٨ٗـ لىا ز٣اٞت الغظل، 

حن ب٩املها ٩ٞان في طل٪ مً  ى الٗالم اللٛىي املخى٪ الظي اهتهذ الُه لٛت البهٍغ وجم٨ىه مً لٛخه، ٠ُ٦ ال َو

م ٖلى الكٗغوؤ٢ؤوؾ٘ الىاؽ ٖلما   .ؤقٗغ الٗلماء وؤٖلم الكٗغاءوخاػ في طل٪  ل٣ب  .ضَع

 

                                                                                                                                                                                   

 .ٕٚٛالسيد أزتد اذلامشي .جواىر البالغة .ص     ٔ 
 .ٜٗٔ.ص ٕٜٜٔ/ ٔخالد دمحم الزواوي .الصورة الفنية عند النابغة الذبياين .مكتبة لبنان .ط     ٕ 
 ٕٛوان   ص الدق      ٖ
 ٜٖالدقوان   ص       ٗ
 ٛٙالدقوان   ص       ٘
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