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 ( 7( السنـة ) 3ٓالعـدد )

 

 
 

 

 د. ميثع عمي عباد م.
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  الُمقذمة

الحذُّ واحٌج مغ أهّع مكّػنات الّرػرة الفّشّية، والبحث يشصػي عمى  دراةىة هىحا السكىّػ     
األةاس لمّرػرة مغ خالل تحميل البشاء الّذعخّي والكذى  عىغ عشاهىخو ،وتحفىلص الرىػرة 
الحدية بحظ أوفخ هي األخخى في الذىعخ بدىبك رةىخة الخمىػز الهىي يلىخا إليلىا الذىعخاء، 

ة ذهىىغ السهمرىىي عبىىخ فىىه  فزىىاءات الهطوبىىل والىىخ    ىىيغ األ ىىياء، وللىىا الرىىجرة عمىى  ا ىىاء
فخ سا رانت الرػرة الخمدبة ذات همة باإلحداس باعهسادها عمى  اسةىصػرة أو بىالخمػز 
السعجسيىىة، فالرىىػرة الخمدبىىة تسىىخ بسىىخحمهيغو تهسةىىل األولىى  فىىي اسدراا السبا ىىخ اعهسىىادا  

 اسدراا اسيحائي الحي يفجخ الخمد. عم  الػجه البالغي السػض  ثع اسنهرال إل  
وهشاا مىغ يىخى  ىخورة الهفاعىل مىل ةمدىمة الرىػر الهىي تىشطع العسىل الذىعخي وهىػ     

با ىىالر ، ومشلجىىه أ  تهدىىل الرىىػرة الػاحىىجة فىىي العسىىل الذىىعخي، أو  مىىا تبشىىاو تجاةىىهػ  
 .  ٔت مجسػعة أعسال رسا هي الحال عشجو

الرىىػرة الحدىىية فىىي السشجىىد الذىىعخي لجخبىىخ بعىىج أمىىا الىىحي تبشىىاو البحىىث هىىػ تهبىىل      
اةىىهرخاء الررىىائج الهىىي رهبىىت عىىغ وةىىائل مخهمفىىة، وهىىػس إلثبىىات مذىىكل البحىىث السهسةىىل 
 ليسشىىىة الرىىىػرة الحدىىىية فىىىي هىىىحا السشجىىىد الذىىىعخي، الىىىحي أ ىىىا  إلىىى  الذىىىعخ العخ ىىىي 

 .والذعخ اإلنداني لسدة إ جاعية وا حة س يسكغ لمشاةج السشر  أ  يهخصاها
                                                           

 .ٓ٘  جساليات السكا  ، جاةهػ  با الرو ٔ (

 الصورُة الحسية 

 َجِرير بُّن َعِطيَِة اّلَخَطِفيِِ ي شعر ـف
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فالذاعخ اعهسج عم  الحػاس ألنلا وةائل ملسة إليرال السهمري لمفكىخة، وللىا الرىجرة     
عمىى  تسييىىد األفكىىار واألخىىح  ىىحهغ السهمرىىي إلىى  الرشاعىىة أو عىىجملا، فكىىا  الذىىاعخ ةىىادرا  
عمىى  تدىىجيل  ىىعػرو بصخبرىىة إ جاعيىىة ودبالغيىىه، وةىىج تشػعىىت الرىىػر الحدىىية فىىي نرىىه. 

إذ رىىىا  الذىىىاعخ ميىىىاس إلىىى  جعىىىل الرىىىػرة  ة حدىىىية، فطةىىىلست فىىىي إعصىىىاء هىىىػرة رمدبىىى
الحدىىىية ةائسىىىة  ػضيفىىىة اجهساعيىىىة، فكانىىىت معبىىىخة  ىىىجسستلا عىىىغ تػجلىىىات وميىىىػل الىىىحات 
الذاعخة، أما الرػرة الحهشية فلي أكةخ ما تكػ  تجخببية تعهسىج عمى  إيحاءاتلىا السعشػبىة 

لدىىىامل إلىىى  هىىىػر والهرىىىػبخبة أكةىىىخ مسىىىا تعهسىىىج عمىىى  وخىىىد اإلحدىىىاس مبا ىىىخة، ونرىىىل ا
محدػةة، فالرػرة الحهشيىة تعىػل فىي مػةى  الحريرىة عمى   ترىػر ذهشىي معىيغ لجسلهىه 

 وةيسهه الذعػربة.
ولسىىىا رانىىىت الرىىىػر الذىىىعخبة بذىىىكل عىىىاو و حدىىىك األدوات الهػهىىىيمية هىىىي هىىىػر     

ذهشيىىة إذ تهختىىىك دسلهلىىىا بالبالغىىىة واسندبىىاح، الىىىحي لىىىه األثىىىخ فىىي تكىىىػبغ الرىىىػر حدىىىية 
عرميىىة، فالرىىػرة الحهشيىىة تهػا ىىو مىىل الرىىػرة الحدىىية فىىي نرىىا  مخهمفىىة، إذ إ   كانىىت أو

الرىىىػرة الحهشيىىىة هىىىي الهىىىي تشذىىىط بدىىىبك تحيىىىخ دسستلىىىا واسندباحىىىات الهىىىي تحىىىجث داخىىىل 
الرػر السخردبة الهي هي السراشل السدهرمة الجالة عم  وحىجة معشػبىة بحىس الشطىخ عىغ 

 فيلا.  عجد الرػر البالغية والخمدبة السػجػدة
فالرىىػرة الحهشيىىة وةىىيمة فشيىىة تخىىهز  هرىىػبخ األ ىىياء خيىىاس ، انصالةىىا  مىىغ ةرىىجية     

السعش  الرائع عمى  الباعىث لهكىػبغ هىحا الشىػا مىغ الرىػر ومسىا يمفىت الشطىخ إ  الرىػرة 
 الحهشيىىة الحدىىية تسّيىىدت بسخالصىىة لمرىىػرة الحدىىية فاتذىىحت بجمبا لىىا، وتسةمىىت بساهيهلىىا.

هىىحو الرىىػر غاياتىىه وضخوفىىه الهىىي تحىىهع عمىى  السشذىى  اخهيارهىىا، فةسىىة  إذ  لكىىلّن نىىػا مىىغ
عالةىىة  ىىيغ نىىػا الرىىػرة واسنفعىىال الشفدىىي، وتطلىىخ تمىىظ العالةىىة فىىي  شىىاء الرىىػرة  أل  

 الرػرة إعادة إنهاج عرمية لحرخى تجخ ة عاشفية أو إدراكية.
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مهىىجفرا  عىىغ  فعسميىىة تىىخاب  الىىشز بحدىىك أداء يعشيىىه الذىىاعخ يطلىىخ  ىىكل العسىىل وجسالىىه
عاشفىىىة رذىىىفهلا الحخرىىىات واةىىىهشجت عمىىى  عشرىىىخي الهذىىىخيز والهجدىىىيع، إذ يىىىجفل ذلىىىظ 
العرىىل إلىى  الىىهحكع بالهىىجاعي أو الهسخرىىد المىىػني، ومىىغ هشىىا تىىطتي الرىىػرة الحدىىية نهاجىىا 
لمهعبيىىخ عىىىغ العىىىػالع الذىىعػربة السجىىىخدة بصخبرىىىة تجعمىىىه يدىىهةسخ مىىىجررات العىىىالع وا ىىىياءو 

 اسداء.  الحدية لمرياو بسلسة
فزال  عغ ذلظ فط  العالةة وشيىجة  ىيغ الرىػرة الحدىية واسنفعىال وتكىػ  للىا الرىػة      

والهطثيخ في السهمري، فلىي تكرىج وتىجل عمى  الحايىة، ألنلىا تعهسىج الحىػاس وللىحا رىا  أمىخا  
محسػدا   أ  يسةل الرىػرة ىحديا  ى فكىخة أو عاشفىة ، فكانىت الرىػرة الحهشيىة مهعانرىة مىل 

ػرة الحدىية  لىحا يرىىػر الذىعخ تجىار  حيىاة الػجىىػد اإلندىاني فىي ما ىيه وحا ىىخو الرى
ومدىىهربمه بسػ ىىػعات مهشػعىىة، وهىىػ يىىػحي بالمحطىىة الشفدىىية اس ىىبه  شافىىحة تفزىىي إلىى  
آفىىاب بعيىىىجة تصىىىػ  فىىىي الخيىىىال، فيكهدىىىك الذىىعخ اهىىىجاء  مىىىغ الحريرىىىة والخيىىىال، فيكىىىػ  

 مدبجا مشلسا عم  نحػ فخبج. 
الذعخبة وةيمة األديك، إليراظ الىشفذ وتلىيو العاشفىة  هجخ ىة  ىعػربة ذات فالرػرة     

نسىى  فشىىي ا ىىجاعي يجسىىل الذىىاعخ فيلىىا حرىىائي الكىىػ  الخارجيىىة السخهمفىىة يػحىىجها وبعيىىج 
خمرلا عم  وفي رؤبا نفدية عسيرة تعبخ عغ مشصمرة الفكخي والػجىجاني، فهشىبس بالحيىاة 

الفشيىة السذخرىة باأللفىاظ وهىياغة العبىارات الهىي  والحخرة بطلػانلىا اسةىمػ ية و ط ىكاللا
فيلا ةجر مغ الخيال، وهػ الرػة الشفدية الهي تشلس  خةع الرىػرة، فهسشحلىا ةىػة ايحائيىة 

 .مكثخة تجعملا ةا مة لهعجد الهطوبالت عشج السهمري
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والرىىػرة الذىىعخبة هىىي الهىىي تبىىخز مىىجى تسّكىىغ الذىىاعخ مىىغ هىىشاعهه الذىىعخبة بسىىا       
ه مغ ةػة السمكة المحػبىة الهىي تشفىح إلى  معىا  جساليىة، أو اندىانية، فيفىيس الذىاعخ يسهمك

خياله عميلا، وبمري احاةيده  لا، فيرػر اس ىياء الساديىة والسعشػبىة عمى  الدىػاء بسىا 
يحرىىي الهشاةىىك  ىىيغ اتحىىاد األلفىىاظ بالسعىىاني الهىىي تهجمىى  فيلىىا ةىىجرة الذىىاعخ عمىى  هىىػ  

الرػرة ترػو  ػضيفىة جدئيىة داخىل الهجخ ىة الذىعخبة الكميىة، هػرو  سغ تجخ هه اآلنية، ف
فهذىىىهخا فىىىي الحخرىىىة العامىىىة لمىىىشز بذىىىكل مهشىىىاوخ يشىىىطى عىىىغ اس ىىىصخا  واسخىىىهالل، أو 
تشىىافخ الفكىىخة، أو العاشفىىة  ىىيغ مكػنىىات عشاهىىخ الىىشز الذىىعخي فالرىىػرة ممي ىىة بالحيػبىىة 

لىا  ألنهلىا ةىج تهذىّكل فىي نىز، والشسػ، وللحا س يسكغ  هخها، أو تحجيج ةالك فشي معىيغ ل
أو  يىىىىت، أو عبىىىىارة، أو مفىىىىخدة، بحدىىىىك روافىىىىج الصاةىىىىة اسيحائيىىىىة الهىىىىي انذىىىىطها مبىىىىجعلا 

فالرىػرة الحدىية هىي مىغ أكةىخ . ووةىائل ترىػبخو للىا  ىسغ  شىاء الىشز الذىعخي العىاو
مىغ أكةىخ السعصيىات فىي العسىل األد ىي والهىي تعبىخ عىغ إحدىاس الذىاعخ وتسةمىهص أهىجبص 

، رسىىىىىا وأهىىىىىبحت مرىىىىىجرا  لجراةىىىىىة  خرىىىىىيهه أيزىىىىىا  واههساماتىىىىىه وندىىىىىيو حياتىىىىىه تسةيىىىىىل 
اسجهساعيىة . وعسميىىة تػضيىى  الرىىػرة فىي  ىىعخ الذىىاعخ هىىػ مىغ أجىىل اةىىهحالل مىىػاشغ 
الجسىىىال الىىىحي تزىىىفيه عمىىى  نهاجىىىه الذىىىعخي وانجىىىحا  الرىىىار  للىىىحا الجسىىىال الىىىحي يةيىىىخ 

عمىىى  نفدىىىيههن ، وهىىىحا يعهسىىىج عمىىى  السذىىىاعخ وأحاةيدىىىه وبحىىىخاص خيالىىىهص وبهىىىخا أثىىىخا  بالحىىىا  
الةرافىىىة الذىىىعخبة ، وعمىىى  ممكىىىة الخيىىىال الخرىىىك الهىىىي يهسهىىىل  لىىىا ، رسىىىا هىىىي نىىىاتو عىىىغ 
تجىىار  الحيىىاة الهىىي عا ىىلا الذىىاعخ ونرملىىا مىىغ خىىالل  ىىعخون . وببىىجو أ  الذىىاعخ جخبىىخ 

ىىىجررا  ألهسيىىىة هىىىحو الرىىىػر و  هشىىىاا الكةيىىىخ مىىىغ إذ أ   دورهىىىا الفاعىىىل فىىىي الهىىىطثيخ ،كىىىا  مص
، لىحا نجىجها حا ىخة فىي ذرىخ مذىلج حدىي يهجدىج ب حىجى الحىػاسررائج س تخمىػ مىغ ال

تػضيىى  إغخا ىىه الذىىعخبة ورىىا  دةيرىىا  فىىي تػضيفلىىا فىىي رىىل تمىىظ األغىىخاض الهىىي خىىاض 
 فيلا ، بعج أ  أورل لهمظ األغخاض هػرة حدية تهشاةك وشبيعهه . 
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 التمهيذ :

 الرػرة لغًة : -أوأًل 
مىغ خىالل البحىىث واسةهررىاء فىىي السطىا  المحػبىىة الرجيسىة نرىى  عمى  ا ىىهراةات     

كةيىىىخة لسىىىادة ت ص ، و ، ر  ، ثىىىع نزىىىل ايىىىجيشا عمىىى  معىىىاني مشلىىىا مىىىا يرهىىىخ  رةيىىىخا  مىىىغ 
عي اعىىىادة الشطىىىخ لمخىىىخوج وذلىىىظ مىىىا يدىىىهج الجسلىىىة اسهىىىصالحية ،ومشلىىىا مىىىا يبهعىىىج عشىىىه،

 ا هحا . الهي نخةي عميلا ررائد بحةشبالجسلة 
مفىة لسىادة ت هىػر ، فرىج ذرىخ وعشج إمعا  الشطخ في معاجع المحة نجىج دسست مخه  

المدىىىىا  ... تت فىىىىي أةىىىىساء ل تعىىىىال  .. السرىىىىػر وهىىىىػ الىىىىحي هىىىىػر جسيىىىىل هىىىىاحك 
السػجىىػدات ورتبلىىا فىىطعص  رىىل  ىىيء مشلىىا هىىػرة خاهىىة وهي ىىة مفىىخدة يهسيىىد  لىىا عمىى  

  ٔتاخهالفلا ورةختلا    . 
عغ ا غ اسثيخ ةػله و تت الرػرة تخد في رىالو العىخ  عمى  ضاهخهىا وعمى  ونرل     

معشىىى  حريرىىىة الذىىىيء وعمىىى  معشىىى  هىىىفهه . يرىىىال .. هىىىػرة الفعىىىل رىىىحا ورىىىحا اي هي ىىىة 
  ٕتوهػرة اسمخ رحا ورحا اي هفهه    . 

ولشىىا أ  نمسىىذ فىىي هىىحا الكىىالو الهخريىىد عمىى  الجانىىك الحدىىي لمرىىػرة وذلىىظ مىىغ     
ي ىىة  والجانىىك السعشىىػي مىىغ خىىالل رمسىىة ت هىىفة   ، فالرىىػرة ت أمىىا مىىادة خىىالل رمسىىة ته

  ٖتحدية وأما معشػبة تجرا بالعرل والهسةل الخيالي   . 
هى   ال  تطكيج هحيغ السعشييغ فىي ةػلىه و ت الرىػرة  ٕ٘ٓٔوذهك الد يجي ت ت     

  هىفهه تخد في رالو العخ  عم  ضاهخها وعم  معش  حريرىة الذىيء وهي هىه وعمى  معشى

                                                           

   .  لدا  العخ  ... مادة ت هػر ٔت
   السرجر نفده .. مادة ت هػر   . ٕت
   السعجع السفرل في األد  و مادة ت هػر   .ٖت
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... ود  الرىىىىػرة  ىىىىخ ا   ىىىىخ  محدىىىىػس يجررىىىىه الخاهىىىىة والعامىىىىة ، والةىىىىاني معرىىىىػل 
  ٔتيجرره الخاهة دو  العامة ....   . 

واخهمىى  المحػبىىػ  فىىي رهىىج مىىادة ت هىىػر   فسىىشلع مىىغ أثىىخ الهفزىىيل فىىي ةىىخد     
  ٕتدسست هحو السادة ورل ما يهرل  لا . 

خي فىي أةىاس البالغىة يرىػل و تت وهىػرة ومشلع مىغ أوجىد ولىع يهػةىل ، فالدمخذى   
فهرىىػر وترىىػرت الذىىيء وس أترىىػر مىىا ترىىػل ... ومىىغ السجىىاز و هىىػ يرىىػر معخوفىىة 

  ٖتإل  الشاس    
 فلىىحو إ ىىارة ةىىخبعة ومىىػجدة إلىى  مفلىىػو الرىىػرة ، ورىىحلظ األمىىخ فىىي رهىىا  العىىيغ     

 أوجىد الفيىػمي وةىج   ٗتإذ جاء فيه تت ت وهػرت   .. هػرة وتجسل عم  هىػر لحىة    
        هىىىىػر  مةىىىىل غخفىىىىة وغىىىىخ  وأيزىىىىا فىىىىي ةػلىىىىه ..تت ت الرىىىىػرة  .. الهسةىىىىال وجسعلىىىىا ت 

       الذىىيء مةمىىث ت هىىػرته   و ىىكمه فىىي الىىحهغ ت فهرىىػر   هىىػ وةىىج نصمىىيت ترىىػرت   
       ت الرىىىػرة   وبىىىخاد  لىىىا الرىىىفة ررىىىػللع ت هىىىػرة   األمىىىخ رىىىحا اي هىىىفهه ومىىىشلع ةىىىػللع
ت هىىىػرة   السدىىىالة رىىىحا أي هىىىفهلا و ت اهىىىارو   الذىىىيء بىىىاألل  ت فطنرىىىار   بسعشىىى  

  ٘تاماله فسال    . 
نمسىذ مسىا ةىبي ذرىخو مىغ تعخبفىات الرىػرة عشىج المحىػبيغ ، اةهىخا لع مىغ استفىىاب     

عم  مفلػميغ لمرػرة األول يخز اللي ة ، والةاني يخز الرفة ، ودْ  حىجثت ا ىافة 
 إس تػ يحا  و خحا  للحيغ السفلػميغ .  معيشة فال تكػ  

                                                           

   تاج العخوس و مادة ت هػر   .ٔت
   يشطخ و لدا  العخ  و مادة ت هػر   .ٕت
   اةاس البالغة و مادة ت هػر   ٖت
   رها  العيغ و مادة ت هػر   .ٗت
   السرباح السشيخ و مادة ت هػر   .٘ت
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وهشالظ ا ارة في الرخآ  الكخبع إل  هحيغ السعشييغ ت اللي ة والرفة   ، فىي ةػلىه     
وةػلىىىىه تعىىىىال  تت وهىىىىػررع فطحدىىىىغ   ٔتتعىىىىال  .. تت ولرىىىىج خمرشىىىىاكع ثىىىىع هىىىىػرناكع    . 

  ٕتهػررع    . 
فهفدىىيخ هىىاتيغ اآليهىىيغ يرىىخ  السعشىى  السىىخاد لمرىىػرة ، فرىىج جىىاء فىىي تفدىىيخ اآليىىة     

األولىى  أ  السعشىى  تت خمرشىىا ابىىاكع شيشىىا غيىىخ مرىىػر ثىىع هىىػرناو ونىىدل خمرىىه وترىىػبخو 
وأمىىا   ٖتمشدلىىه خمىىي الكىىل أو ا هىىجأنا خمركىىع ثىىع ترىىػربكع بىىا  خمرشىىا ادو ثىىع هىىػرناو    

ديخها و تت فرػررع مغ جسمة مغ خمي فيلسىا بطحدىغ هىػرة اآلية الةانية فرج جاء في تف
حيىىث زبىىشكع برىىفػة اوهىىا  الكائشىىات وخرىىكع بخالهىىة خرىىائز السبىىجعات وجعمكىىع 

 دهررىىي رىىل مىىا ةيىىل فىىي مىىادة ت هىىػر ،وس نخبىىج أ  ن  ٗتانسىىػذج جسيىىل السخمػةىىات    
 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحلظ مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىج يخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخج السبحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىث عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىغ حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجودو 

 الرػرة في االصالح :  -ثانياً 
تىابل الشرىىاد الرىجام  والسحىىجثػ  مفلىػو الرىىػرة الذىعخبة بالجراةىىة ، لسىا تسةمىىه مىىغ     

اهسية ربيخة في السجىاليغ الشرىجي واسد ىي عمى  حىج ةىػاء ، فرىجيسا ذهىك ارةىصػ إلى  أ  
و تت الذىىاعخ يجىىخي مجىىخى السرىىػر . فكىىل مشلسىىا محىىاا، والسرىىػر يشبحىىي أ  يحىىاكي 

أما بطمػر مػجىػدة فىي الحريرىة ، وأمىا بىطمػر يرىال إنلىا  الذيء الػاحج بطحج أمػر ثالثة و
مػجىىىىػدة ورانىىىىت ، وأمىىىىا بىىىىطمػر يزىىىىغ أنلىىىىا ةىىىىهػجج وتطلىىىىخ. فكىىىىحلظ يشبحىىىىي أ  تكىىىىػ  

  ٘تالسحاكاة مغ الذاعخ بسرالة تذسل عم  السراست والسشرػست    .

                                                           

  ٔٔ  اسعخا  و ٔت
 ٖ  الهحا غ و ٕت
 ٕٛٓٓ  انػار الهشدبل واةخار الهطوبل و ٖت
  ٜٖٚ/  ٕٛ السرجر نفده و ٗت
 . ٜ٘ٔ  رها  ارةصػ شاليذ في الذعخ و ٘ت
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وةىىىج عشىىىي ارةىىىصػ بالهرا ىىىل  ىىىيغ الرىىىػرة والسىىىادة تت و شىىى  عميىىىه فمدىىىفهه رملىىىا ،     
وشبره فىي الصبيعىة وعمىع الىشفذ والسشصىي فرىػرة الهسةىال عشىجو هىي الذىكل الىحي أعصىاو 
السةال إياو ومادته هي ما هشل مشه مخمخا أو  خوندا و اس  عشجو هىػرة بحهىه ، والىشفذ 
ىىىػرته هىىىي العالةىىىة  ىىىيغ السػ ىىىػا  هىىىػرة الجدىىىع ، ومىىىادة الحكىىىع لفطىىىه أو معشىىىا هىىىػ هص

  ٔتوالسحسػل    . 
رػرة حيدا  ملسا  في الهخاث الشرجي العخ ىي الرىجيع ، ونالىت مكانىة ملسىة وةج احهمت ال

فىىي ميىىجا  البحىىث ودراةىىة ماهيهلىىا ، وتحجيىىج و ىىيفهلا فىىي السشجىىد اإل ىىجاعي ، وهىىحا مىىا 
يفه  لشا بابا  لمىجخػل فىي عىخض مىػجد نهعىخ  مىغ خاللىه عمى  أولى  السحىاوست وأهسلىا 

اء عمىىىى  أ  بعىىىىس هىىىىحو السحىىىىاوست تسةىىىىل لجارةىىىىة الرىىىىػرة الذىىىىعخبة عشىىىىج الشرىىىىاد الرىىىىجم
ومزات ود ارات ةىخبعة غيىخ مهعسرىة  جراةىة السفلىػو األد ىي لمرىػرة ، إس أنلىا فهحىت 

 مجاس  واةعٌا أماو الشراد والباحةيغ. 
 ٕ٘٘ولعل أول  الػمزات الهي يصالعشا  لا الهخاث الشرىجي مرػلىة الجىاحظ ت ت     

ال و تت والسعىىاني مصخوحىىة فىىي الصخبىىي ، يعخفلىىا هىىى   الهىىي تشىىاول فيلىىا الهرىىػبخ ، إذ ةىى
العجسىىي والبىىجوي والرىىخوي والسىىجني ، ودنسىىا الذىىط  فىىي إةامىىة الىىػز  وتخيىىخ المفىىظ وةىىلػلة 
السخخج ، ورةخة الساء وفي هحة الصبل وجػدة الدبظ ف نسا الذعخ هىشاعة و ىخ  مىغ 

  ٕتالشديو وجشذ مغ الهرػبخ   . 
افخة  ىيغ ايىجي الشىاس ، ةيسة المفىظ س  السعىاني مهىػ السفلػو مغ رالمه أنه يخج      

عشج الجاحظ عامة ، وأما السفا ىمة والهسىايد فهكىػ  بىالمفظ . ولكىىىىىىغ س ىىىىىج مىىغ فالسعاني 
الهشبيه عم  أ  المفظ س يررىج بىه مجىخد الكمسىات الهىي ندىهعسملا لمهعبيىخ عىغ فكىخة مىا ، 

                                                           

 . ٕٕٚ  معجع السرصمحات العخ ية في المحة واألد  و ٔت
 .  ٕٖٔ - ٖٔٔ/  ٖ  الحيػا  و ٕت
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ػل واةىىىىل أي ائىىىىهال  المفىىىىظ ة مىىىىغ مىىىىجلودنسىىىىا يعشىىىىي  لىىىىا الرىىىىياغة بكىىىىل مىىىىا للىىىىحو الكمسىىىى
 ، وهػ  حلظ يرهخ  مغ الهعبيخ الفشي أو الرػرة الذعخبة في مفلػمة هحا . والسعش 
وهشىىاا مىىغ يذىىارا الجىىاحظ عشايهىىه بىىالمفظ وتخريىىد الرىىػل فيىىه وفىىي أثىىخو أكةىىخ مىىغ     

هىىى   مىىغ الىىحيغ عشىىػا بحدىىغ المفىىظ وجىىػدة  ٖٖٚعشايهىىه بىىالسعش  فرىىجام   ىىغ جعفىىخ ت ت 
الدبظ ، وانرىك أغمىك جلىجو فىي هىحا السيىجا  ، فردىع الذىعخ عمى  اةدىاو تت فردىع مشىه 
يشدىىك الىى  عمىىع عخو ىىه ، ووزنىىه ، وةدىىع يشدىىك إلىى  غخببىىه ولحهىىه ، وةدىىع يشدىىك إلىى  

  ٔتعمع معانيه ، والسررػد به ، وةدع يشدك إل   عمع جيجو ورديشه    . 
ل الجىىىاحظ فىىىي نطختىىىه الشرجيىىىة وفىىىي البحىىىث عىىىغ مػةفىىىه الشرىىىجي نجىىىجو يمهرىىىي مىىى      

معهسىىىجا  عمىىى  الهرىىىػبخ والرىىىياغة لبيىىىا  جىىىػدة الذىىىعخ أو رداءتىىىه ، فىىى   الهرىىىاء اسثشىىىيغ 
يكسىىىغ فىىىي الخىىى  الفكىىىخي السلىىىهع بالرىىىياغة أو الذىىىكل الفشىىىي ، ود  السعىىىاني هىىىي مىىىادة 
الذعخ ولحلظ ف نلا تت معخو ة لمذاعخ وله أ  يهكمع فيلىا فيسىا أحىك وأثىخ مىغ غيىخ أ  

خ عميىىه معشىى  يىىخوو الكىىالو فيىىه إذ رانىىت السعىىاني لمذىىعخ بسشدلىىة السىىادة السػ ىىػعة يخصىى
والذىىعخ فيلىىا رالرىىػرة ، رسىىا يػجىىج فىىي رىىل هىىشاعة س ىىج فيلىىا مىىغ  ىىيء مػ ىىػا يربىىل 
تطثيخ الرػرة فيلا ، مةىل الخذىك لمشجىارة ، والفزىة لمرىياغة ، وعمى  الذىاعخ إذا  ىخا 

خفث ، والشداهة والبحخ ، والرشاعة والسىجح وغيىخ في أي معش  را  مغ الخفعة والزعة وال
ذلىىىظ مىىىغ السعىىىاني الحسيىىىجة او الحميسىىىة او ا  يهىىىػخ  البمىىىػ  مىىىغ الهجػبىىىج فىىىي ذلىىىظ الىىى  

  ٕتالحاية السصمػ ة    . 
 

                                                           

 .  ٖٔ -  نرج الذعخ ٔت
 .  ٚٔ -  السرجر نفده ٕت
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ندهجل مغ هحا الشز أنه س ةيسة لمسعاني في األد  عامة والذىعخ خاهىة ودنسىا يهجمى  
ت المفىىىظ   والرىىىياغة ، فىىىالحكع عمىىىىىىىىىىىىى  جىىىىىىػدة ةيسىىىة األد  وجساليهىىىه مىىىغ خىىىالل الذىىىكل 

الذعخ أو رداءته مخهػ  أو مػهػل برىػرته الذىعخبة وةجامىة  ىغ جعفىخ عرىج مرارنىة س 
بطس  لا إليرال هحا السفلػو الشرجي الفمدفي إليشىا ، فيحىجد مػاةفىه أنىه س يعيىك الشجىارة 

اني الهىي هىي مىادة الذىعخ الفزىية رداءة الخذك الحي هػ مادته رحا األمخ بالشدبة لمسعى
إل  السفزية إل  الرػرة ، لػ را  السزسػ  ت السعش    و يعا والمفظ  ىخبفا  لسىا نىال 

 ذلظ مغ ةيسة الذعخ . 
         هىىىىىىى   فرىىىىىىج رانىىىىىىت عشايهىىىىىىه بالسرىىىىىىصم   ٜٖ٘وأمىىىىىىا ا ىىىىىىػ هىىىىىىالل العدىىىىىىكخي ت ت     

ت الرىىػرة   عشايىىة ةىىخبعة ومىىػجدة ولىىع يفرىىل ةػلىىه فيىىه ، ودنسىىا اكهفىى  ب  ىىارات إليىىه ، 
ذلىىظ عشىىجما أ ىىار إلىى  الرىىػرة فىىي مػ ىىػا اإلبانىىة عىىغ حىىج البالغىىة برػلىىه و تت البالغىىة 
كىل مىىا تبمى  بىىه السعشى  ةمىىك الدىامل رطنىىه فىىي نفدىه رهسكشىىه فىي نفدىىه مىل هىىػرة مربػلىىة 

السعىىخض وةبىىػل الرىىػرة  ىىخشا فىىي البالغىىة ، فىى   ومعىىخض حدىىغ ، ودنسىىا جعمشىىا حدىىغ 
الكىىىالو إذا رانىىىت عبارتىىىه رئىىىة ومعخ ىىىه خمرىىىا لىىىع يدىىىع  ميحىىىا ، ود  رىىىا  مفلىىىػو السعشىىى  

  ٔتمكذػ  السحدى    . 
في هحا الشز إ ارة وا حة ألهسية الرػرة في العسل األد ي لسا للا مىغ تىطثيخ     

 ي عىغ أثىخ المفىظ والسعشى  فىي إفدىاد في ةمك الدامل فزال  عغ إ ارته عم  نز العها
الرىىىػرة برػلىىىه تت وةىىىال العهىىىا ي و األلفىىىاظ أجدىىىاد والسعىىىاني أرواح ، ودنسىىىا تخاهىىىا بعيىىىػ  
الرمك ، ف ذا ةجمت مشلىا مىكخخا  أو أخىخت مشلىا مرىجما أفدىجت الرىػرة وغيىخت السعشى  ، 

                                                           

 . ٓٔ -  رها  الرشاعهيغ ٔت
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حيىىخت كسىىا لىىػ حىىػل رأس إلىى  مػ ىىل يىىج أو يىىج إلىى  مػ ىىل رجىىل ، لهحػلىىت الخمرىىة ، وت
  ٔتالحمية    . 

ونجج عشجو إ ارة ةىخبعة أيزىا عشىجما ةدىع الهذىبيه برػلىه و تت والهذىبيه بعىج ذلىظ     
تت ومشلىىا تذىىبيه بىىه  ٕتفىىي جسيىىل الكىىالو يجىىخي عمىى  وجىىػو مشلىىا تذىىبيه الذىىيء بالرىىػرة  

  ٖتلػنا  وهػرة  .
ذىعخبة س يبىخح فههز  لشا حريرة هي أ  السفلػو األد ىي الشرىجي الرىجيع لمرىػرة ال    

ررشىي المفىىظ والسعشىى  ، وتىىارة  هىىخجي  لحىىة المفىظ عمىى  السعشىى  ، وتىىارة أخىىخى  هىىخجي  لحىىة 
السعش  عم  المفظ للحا لع يهػةعػا بسفلىػو الرىػرة فىي السجىال اسهىصالحي الىجةيي  ىل 
بريىىت آراؤهىىع ةخببىىة مىىغ السفلىىػو المحىىػي ولىىع تذىىكل عشىىجهع السفلىىػو الشرىىجي اسهىىصالحي 

هىىى  الىىحي يسكىىغ أ  يعىىج خيىىخ مىىغ  ٔٚٗاةىىهةشاء عبىىج الرىىادر الجخجىىاني ت ت الػا ىى  ، ب
تكمىىع عىىغ الرىىػرة الذىىعخبة وأنىىه اةهىىخ  بسفلػمىىه مىىغ السفلىىػو الشرىىجي السعاهىىخ فرىىج رىىا  

 مػةفه مغ الرػرة اةاس لسفلػو الهرػبخ عشجو . 
وذلىىظ مىىغ خىىالل نطخبىىة الىىشطع الهىىي رذىىفت فكختىىه الشرجيىىة فىىي أ  الهرىىػبخ فىىي     

سعاني ، يهبيغ ذلظ في ةػله تتومعمىػو أ  ةىبيل الكىالو ةىبيل الهرىػبخ والرىياغة وأ  ال
ةىىىىبيل السعشىىىى  الىىىىحي يعبىىىىخ عشىىىىه ةىىىىبيل الذىىىىيء يرىىىىل الهرىىىىػبخ والرىىىىػ  فيىىىىه ، رالفزىىىىة 
والىحهك يرىىا  مشلىىا خىىاتع وةىػار فكسىىا أ  محىىاس إذا أردت الشطىىخ فىي هىىػ  خىىاتع وفىىي 

لحاممة لهمظ الرػرة أو الحهك الحي وةل فيه جػدة العسل ورداءته أ  تشطخ إل  الفزة ا
العسل وتمظ الرفة رحلظ محال أ  تعخ  مكا  الفزل السدبة فىي الكىالو أ  تشطىخ إلى  

                                                           

 . ٔٙٔ -  السرجر نفده ٔت
 . ٕ٘ٗ -  السرجر نفده ٕت
 . ٕٙٗ -  السرجر نفده ٖت
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مجىىخد معشىىاو . ورسىىا لىىػ فزىىمشا خاتسىىا  عمىى  خىىاتع بىىط  تكىىػ  فزىىة هىىحا أجىىػد أو فزىىة 
  ٔت  . أنفذ ، لع يكغ ذلظ تفزيال   له مغ حيث هػ  عخ ورالو وهحا ةاشل فطعخفه  

ندهشهو مغ رالمه أنه يشكخ أ  يكػ  لمسعىاني مدبىة فىي إضلىار ةيسىة األد  ،        
كسا رفس أ  تكػ  لأللفاظ مدبة مغ حيث هىي ألفىاظ مجىخدة ، ودنسىا الريىاس يرىػو عمى  
أةىىىىاس الىىىىشطع واألةىىىىمػ  والرىىىىياغة تت إذ  ففرىىىىاحة األلفىىىىاظ و الغهلىىىىا س تخجىىىىل إلىىىى  

تػهىى   لىىا ، ودنسىىا تمجىىط الىى  هىىػرتلا ومعخ ىىلا الىىحي  األلفىىاظ بذىىاهجة الرىىفات الهىىي
تهجم  فيه ، و عبارة أخىخى تخجىل الى  نطسلىا ومىا يشزىػي فيىه خرىائز . ومعشى  ذلىظ 
أ  هحو الرفات ليدت هىفات لأللفىاظ فىي انفدىلا ، ودنسىا فىي هىفات عار ىة للىا فىي 

ه فىي هىىػرة الهىطلي  والرىياغة بدىبك دةىائي بالغيىة لىع تكىغ للىا ةبىل ةىياةلا الىحي اخحتى
  ٕتنزسلا    .

فالجخجىىىاني لىىىيذ مىىىغ أنرىىىار السعشىىى  عمىىى  حدىىىا  الرىىىياغة ت المفىىىظ   ، وهىىىػ    
أيزىىىىا  لىىىىيذ مىىىىغ أنرىىىىار المفىىىىظ ت الرىىىىياغة   ودهسىىىىال السعشىىىى  الىىىىحي يىىىىجل عميىىىىه  لىىىىحو 
الرىىياغة فالرىىياغة مختبصىىة عشىىجو بالرىىػرة العامىىة لمهجخ ىىة ، وس تسىىايد  ىىيغ األلفىىاظ إس 

أو الهخريك الرادر عم  تطلي  الكالو وتشطيع أجداء الرػرة وتػ ىي    ػجػدها في الشطع
الفكىىخة الهىىي ترىىػو عميلىىا ، إذ  هىىي محاولىىة ر ىى   ىىيغ المفىىظ والسعشىى  والهرائلسىىا إلضلىىار 
الرىػرة السصمػ ىة مشلىا ، ودذا ةىطلشا و مىا السررىىػد  ىى ت الرىػرة   عشىج الجخجىاني   نجىىج 

و ت الرىىػرة   ، ودنسىىا هىىػ تسةيىىل وةيىىاس لسىىا نعمسىىه الجىىػا  فىىي ةػلىىه تت واعمىىع وأ  ةػلشىىا 
بعرػلشا عم  الحي تخاو بطبرارنا ، فمسىا رأيشىا البيشػنىة  ىيغ آحىاد األجشىاس تكىػ  مىغ جلىة 
الرػرة فكا   يغ إندا  مغ إندا  ، وفىخس مىغ فىخس ، بخرػهىية تكىػ  فىي الرىػرة 

                                                           

 . ٜٚٔ - ٜٙٔ  دسئل اإلعجاز و ٔت
 .  ٗٙٔ  البالغة تصػر وتطربخ و ٕت
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كىا   ىيغ خىاتع مىغ هحا س تكػ  في هػرة ذلظ ، ورحلظ را  األمخ في السرشػعات ، ف
خاتع وةػار، ثع وججنا  يغ السعش  في احج البيهيغ ، و يشىه فىي اآلخىخ  يشػنىه فىي عرػلشىا 
وفخةىىا عبخنىىا عىىغ ذلىىظ الفىىخب ، وتمىىظ البيشػنىىة بىىط  ةمشىىا و لمسعشىى  فىىي هىىحو الرىىػرة غيىىخ 
هػرته في ذلظ وليذ العبارة عىغ ذلىظ بالرىػرة  ىي ا  نحىغ ا هىجأ أنىاو فيشكىخو مشكىخ ،  ىل 

مدىىهعسل مذىىلػر فىىي رىىالو العمسىىاء . وبكفيىىظ ةىىػل الجىىاحظ و إنسىىا الذىىعخ هىىشاعة هىىػ 
 . ٔتو خ  مغ الهرػبخ 

إذ  فالهسايد  يغ هػرة وأخىخى يكىػ  فىي إجىادة الرىياغة وهىحا مىا يفخ ىه الىشطع أو 
الهخريك ،ودنسا هحو ت الرياغة   هي ما نعبخ عشه اآل   ى ت الرىػرة الذىعخبة   ، وذلىظ 

عخبة هىىىي هىىىياغة السعشىىى  السهىىىطل  مىىىغ الدىىىياب المحىىىػي والسػهىىىػس  أل  الرىىىػرة الذىىى
بىالشطع الىحي يدىانج إيرىال الفكىخة عمىى  أ  يكػنىا محسمىيغ بالفشيىة والخرػهىية الجساليىىة 

 الهي مغ خالللا يكػ  الهفا ل والهسايد.
لرىىج  ىىحل الشرىىاد الرىىجام  جلىىػدا  فىىي تػ ىىي  الرىىػرة ومحاولىىة اسةهىىخا  مىىغ ماهيهلىىا 

س أ  السرىىىصم  مىىىا زال بحاجىىىة عمىىى  تػ ىىىي  أكةىىىخ مىىىغ الهشطيىىىخ والهصبيىىىي، وملاملىىىا إ
وسةىىيسا أ  الشرىىاد الرىىجام  ةىىج تسدىىكػا  خرشىىي المفىىظ والسعشىى  فىىي محاولىىة الػهىىػل إلىى  
مفلػو الرػرة ، إل  أ  جاء عبج الراهخ الجخجاني الىحي اةهىخ  مىغ مفلىػو ت الرىػرة   

لمحىػي السذىحػ  باليىات فكخبىة وفشيىة جساليىة الحجيث ، ليجعل السعش  مػهػس  بالدىياب ا
 وبدشجهسا الشطع والهخريك لهحجيج الرياغة السهلي ة لمهرػبخ . 

 مفيػم الرػرة عشج الباحثيغ والشقاد السحجثيغ : -ثالثا  
 ىحمت الرىػرة الذىعخبة حيىىدا  واةىعا وملسىا  فىي عشايىىة الشرىاد السحىجثيغ حهى  أنلىىا     

كىىادت تكىىػ  الرزىىية األولىى  مىىغ الرزىىايا الهىىي تحهىىل عشىىايهلع ، وةىىج  ىىحلػا جلىىػدا  مكةفىىة 
                                                           

 . ٜٖٛ  دسئل اسعجاز و ٔت
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لهحجيىىج ماهيىىة السرىىصم  ، ورانىىت عشىىايهلع إمىىا مدىىهسجة مىىغ السىىػروث الشرىىجي الرىىجيع أو 
رة مشفىىحا لمخىىخوج بسفلىىػو ججيىىج لمسرىىصم  ، أو عامىىجة إلىى  مهخىىحو السفلىىػو الحخ ىىي لمرىىػ 

دمىىو اسثشىىيغ لمػهىىػل إلىى  نهيجىىة مخ ىىية يرىى  عميلىىا الىىجارس لسعخفىىة مىىا هىىي الرىىػرة 
ووضيفهلىىىىىا ، فجىىىىىاء الهفىىىىىاوت وا ىىىىىحا  فىىىىىي هىىىىىحو استجاهىىىىىات نطىىىىىخا  سخىىىىىهال  عشىىىىىايهلع ، 

 ع إ كاللا وهكحا . فبعزلع أراد دراةة شبيعة الرػرة ، واآلخخ وضيفة الرػرة  ، وغيخه
ومىغ هشىىا اكهفى  هىىحا البحىث  خهىىج بعىىس هىحو استجاهىىات ، إذ لىيذ مىىغ ملسهىىه     

حرخا  ودنسا اسكهفاء بعيشىات مشلىا ، العىحر فىي ذلىظ أ  هشىاا دراةىات ةىابرة عشيىت فىي 
  ٔتهحا الجانك عشاية تفريمية . 

      ف الرائىىل وومىىغ عيشىىات الهعخبفىىات الهىىي ةىىهكػ  أةاةىىا مىىغ أةىىذ بحةشىىا الهعخبىى    
تت الرىىػرة فىىي الذىىعخ هىىي الذىىكل الفشىىي الىىحي تهخىىحو األلفىىاظ والعبىىارات بعىىج أ  يشطسلىىا 
الذىىاعخ فىىي ةىىياب  يىىاني خىىاص ليعبىىخ عىىغ جانىىك مىىغ جػانىىك الهجخ ىىة الذىىعخبة الكاممىىة 
في الرريجة ، مدهخجما   شاةات المحة ودمكانيهلا في الجسلىة والهخريىك واإليرىاا والحريرىة 

        والهىىىىىىىخاد  والهزىىىىىىىاد ، والسرا مىىىىىىىة والهجىىىىىىىانذ وغيخهىىىىىىىا مىىىىىىىغ وةىىىىىىىائل الهعبيىىىىىىىخ  والسجىىىىىىىاز
  ٕتالفشي    . 

وببىىىىجو أ  هىىىىاحك هىىىىحا الىىىىشز ةىىىىج تىىىىطثخ بسفلىىىىػو الرىىىىػرة عشىىىىج الجخجىىىىاني تىىىىطثخا      
وا حا  في مداوجة المفظ ت الذكل   بالسعش  ت السزسػ    لمخخوج بفشية عاليىة لمرىػرة 

 واألةاليك البالغية السخهمفة . مدانجة الهخريك والػز  

                                                           

 الذىىىىىعخ العخ ىىىىىي حهىىىىى  آخىىىىىخ الرىىىىىخ  الةىىىىىاني اللجىىىىىخي ،    يشطىىىىىخ عمىىىىى  ةىىىىىبيل السةىىىىىال س الحرىىىىىخ و الرىىىىىػرة فىىىىىئت
 والرػرة الذعخبة في الخصا  البالغي والشرجي ، والرػرة في الهذكيل الذعخي تفديخ نبػي .      

 .  ٖ٘ٗ  استجاو الػججاني في الذعخي العخ ي السعاهخ و ٕت
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مةىل هىحا الهىىطثيخ نمحطىه عشىىج باحىث آخىخ تىىطثخ  شطخبىة الىىشطع ، فرىال و تت إ  لحىىة    
الفىىغ لحىىة انفعاليىىة واسنفعىىال س يهػةىىل بالكمسىىة ودنسىىا يهػةىىل  ػحىىجة تخريبيىىة معرىىجة حيػبىىة 

، خ وجىػهخةالرػرة إذ  هي مىادة الذىعس تربل اسخهرار نصمي عميلا اةع ت الرػرة   ف
ورىىىل ةرىىىيجة مىىىغ الررىىىائج وحىىىجة راممىىىة تشىىىهطع فىىىي داخملىىىا وحىىىجات مهعىىىجدة هىىىي لبشىىىات 
 شاءها العاو ورل لبشة مغ هحو المبشات هي هػرة تذكل مل اخػاتلا الرىػرة الكميىة الهىي 

  ٔتهي العسل الفشي الشفدي   . 
، إذ إ  السحىىجثيغ  ىىجؤا وهشىىا يبىىجو الفىىخب وا ىىحا   ىىيغ الشرىىاد الرىىجام  والسحىىجثيغ     

لحىىىة ت الرىىىػرة    ػهىىىفلا مرىىىصمحا  دةيرىىىا  ، و ذىىىكل مفرىىىل مدىىىهرل بعىىىس باةىىىهعسال 
الذىىىيء عىىىغ اةىىىهعساللا المحىىىػي ليشهرىىىل فىىىي عشايىىىات البىىىاحةيغ إلىىى  معشىىى  اسهىىىصالحي 
بذكل اكةخ مػ ػعية ، وةج  حلت الجلػد لهحجيج ماهية الرػرة . فلشاا مىا يهػةىل فىي 

الهعبيىىىخ الحريرىىىي فىىىال ترهرىىىخ عمىىى  العبىىىارات السجازبىىىة فمىىىع تعىىىج  مفلىىىػو الرىىىػرة لهذىىىسل
  ٕتالرػرة تهشاف  والسعش  الحريري وهحا ما يمهري والهعبيخ الهرػبخي . 

ونجىىىج لمرىىىػرة معشىىى  آخىىىخ عشىىىج ) عشىىىاني فلسىىىي و تت الهىىىحرخ الىىىػاعي لسىىىجرا     
و اةىىىهخجاا حدىىىي ةىىىا ي  رمىىىه أو بعزىىىه فىىىي غيىىىا  السشبىىىه األهىىىمي لمحاةىىىة السةىىىارة ، 

هىىػرة مشطىىخ أثىىار اإلندىىا  ،أو هىىػت ةىىسعه ... الىىىىىخ بعىىج أ  يبهعىىج عشىىه وبىىدول أثىىخو 
السبا خ عمى  الحىػاس . وةىج يكىػ  الهىحرخ  ىامال  لمسشطىخ أو الرىػت ، أو ةاهىخا  عمى  

  ٖت.عسل الحاكخة أو ممكة الهرػبخ    جدء أو أجداء مشه وهحا بصبيعة الحال جدء مغ

                                                           

 . ٓٗ - ٜٖ  مرجمة لجراةة الرػرة الفشية و ٔت
 . ٜ٘ - ٛ٘ذار  غ  خد و   يشطخ الرػرة في  عخ بٕت
 . ٚ٘  الشرج الهحميمي و ٖت
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 ( 7( السنـة ) 3ٓالعـدد )

ومكانىىىة الخيىىىال فىىىي هىىىحا الىىىشز ملسىىىة جىىىجا لهكىىىػبغ الرىىىػرة العذىىىخبة ، فلىىىػ س     
يكهفي بالحػاس ودنسا س ج مغ الهحرخ لهذكيل الرىػرة ، فلىػ الػةىيمة الهىي  ػاةىصهلا يىهع 
اإل جاا في إضلار الرػرة الفشية بذكملا وجساليهلا السهػخاة فاألةاس هىػ الخيىار أل  تت 

ػرتلا بالعرىىىل وتدىىىجل رسىىىا تدىىىجل إلىىى  الهرىىىػبخ الذسدىىىي السىىىجررات الحدىىىية تختدىىىع هىىى
هىىػرها ثىىع تحفىىظ إلىى  أ  يحهىىاج إليلىىا اإلندىىا  فيعيىىجها إلىى  ةىىاحة الذىىعػر .... وهىىحو 
السجسػعىىة فىىي الرىىػر العرميىىة هىىي الىىحخيخة الشفدىىية الهىىي يدىىهخجملا اإلندىىا  فىىي تفكيىىخو 

اةىىهعادة هىىحو الرىىػرة إذا  ... و ىىجونلا س يرىىػى عمىى  الحكىىع أو الهعميىىل أو اسةىىهشبا  ود 
 كانت مغ غيخ تعبيخ أو تبجيل هحا الشػا مغ الخيال الحزػري أو الحاكخة . 

ودذا رانىىىت مرخونىىىة بىىىالهحيخ والهبىىىجيل بحيىىىث تشذىىى  عىىىغ ذلىىىظ هىىىػر ججيىىىجة فلىىىحا هىىىػ 
  ٔتالخيال اسخهخاعي    . 

رىىػرة واحىىجا  رىىامال  لموندىىهجل مىىغ هىىحو الشرىىػص أنىىه مىىغ الرىىعك أ  نهبشىى  تعخبفىىا   
ونىىخى أ  هىىحا اسخىىهال  س مشىىاص مشىىه  ىىيغ البىىاحةيغ أل  نطىىختلع تهىىطت  مىىغ الذىىعخبة ، 

زوايا مخهمفة بحدك الشرصة السخاد بحةلا ، مسا يكدي إل  وجلات نطىخ مهعىجدة ومخهمفىة 
مىىغ باحىىث إلىى  أخىىخ إس أ  هىىحا س يعشىىي أنلىىع لىىع يهفرىىػا عمىى  بعىىس الجػانىىك الخئيدىىة ، 

تجعسلا هىػرة ذهشيىة األولى  تعهسىج عمى  السمسػةىات جسيعىا مغ ذلظ وجػد هػر حدية 
 . تشبل مغ الهفكيخ والحاكخة والعرلت ذهشية   س مرجرها األةاس ، واألخخى عرميةوالحػا

تعىىىجُّ أهسيىىىة الرىىىػرة الذىىىعخبة والريسىىىة الحريريىىىة للىىىا  ػجػدهىىىا فىىىي  ىىىسغ ةىىىياةات     
دىهػبات مهبايشىة تطلىخ مىجى الهذكيل الذعخي الحي يداعجها عم  إخىخاج دسست ذات م

عسي الهجخ ة الفشية فىي العسىل اإل ىجاعي للىحا ةىهكػ  العشايىة بىالهصبيي أكةىخ مىغ العشايىة 
 جرج آراء الشراد الرجام  والسحجثيغ ودحرائلا جسيعىا  أل  الهصبيىي هىػ السحىخا األةىاس 

                                                           

 .  ٜٔ  األةذ الفشية لمشرج األد ي و ٔت
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 ىجاا لمكذ  عغ مػاشغ اإل جاا ، والػهػل مغ خالله إل  جلػد أد ية فشيىة اتدىست باإل
لرجرة هاحبلا عم  إيجاد هػرة  عخبة ذات دسست عسيرة وديخادها في  ىسغ الهذىكيل 

 الذعخي . 
 الرػرة الحدية : -تػشئة 

وهىىىىي تمىىىىظ الرىىىىػرة الهىىىىي نىىىىجررلا عىىىىغ شخبىىىىي الحىىىىػاس فهشبلىىىىخ عيػنشىىىىا بىىىىاأللػا  وأنػفشىىىىا 
فىالحػاس هىي  بالعصػر وأهابعشا بالشعػمة وأةساعشا بحمػ الشحع ولدىانشا بالسىحاب العىح .

السشبىىىل األول الىىىحي تدىىىهسج مشىىىه الرىىىػرة أبعادهىىىا والشافىىىحة الهىىىي يدىىىهربل  لىىىا الىىىحهغ ربىىىاح 
 الحياة.

وبزىىىع هىىىحا الجانىىىك مىىىغ الرىىىػرة عىىىجدا  مىىىغ الهردىىىيسات الرىىىػربة الجدئيىىىة ،وسةىىىيسا 
السختبصىىة بىىالحػاس الخسىىذ السعخوفىىة ارتباشىىا مبا ىىخا  ، إذ أراد الذىىاعخ جخبىىخ أ  يكىىػ  
 ىىىىىعخو مصرخ ىىىىىا  مىىىىىغ نفىىىىىذ السهمرىىىىىي ومػهىىىىىػس  جيىىىىىجا  لالنفعىىىىىاست الجاخميىىىىىة الهىىىىىي تشازعىىىىىه 

تىىىه إس أ  هىىىحا س يعشىىىي أ  جخبىىىخ س يصعىىىع هىىىحو واإلرهاهىىىات الشفدىىىية الهىىىي تكهشىىى  حيا
السحدػةات  جسست فكخبة معيشىة فيلىا تسةيىل إلحداةىاته الهىي تىجعػ إلى  اتحىاد مىا هىػ 
حدي وعرمي في أغمك األحيىا  لتتيىا  باسنفعىاست والسذىاعخ الهىي يحىذ  لىا ، فههػلىج 

   ىىيء حدىىي هىػرة مفعسىىة  لىىا ، تت ومىىغ الدىىفه أ  نحكىىع عمىى  الرىىػرة رسىىا نحكىىع عمىى
نخاو . إ  الحي يبحث عشه السرػرو  في الذعخ .... لىيذ هىػ الرىػر الحدىية السخئيىة 
ولكىىىىغ ةىىىىجالت لمسشبلىىىىات ، أو مشبلىىىىات لالنفعىىىىال . وهكىىىىحا س يعيىىىىك الرىىىىػر أ  تكىىىىػ  
مفهرخة إل  العشاهخ الحدية شالسا رانت هي أو ما يحىل محملىا عشىج مىغ س تهػلىج لىجيلع 

ػ ، ولكىغ يجىك أ  تكرىج إ  إحىجاث هىحا األثىخ س  ىج مشىه    هػر ، تحجث األثخ السصم
، وهىىىحا مىىىا يىىىجعػنا إلىىى  أ  نىىىكمغ رىىىل اإليسىىىا  بطنشىىىا س نبحىىىث فىىىي هىىىحا الجانىىىك مىىىغ  ٔت

                                                           

 . ٙٚٔ  مباد  الشرج األد ي و ربهذاردز و ٔت
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الجراةىىىىىة عسىىىىىا هىىىىىػ حدىىىىىي مجىىىىىخد ، ودنسىىىىىا ندهررىىىىىي السػ ىىىىىػعات الرىىىىىػربة السفعسىىىىىة 
والسبهحىىى  مىىىغ باسنفعىىىاست الجاخميىىىة لمذىىىاعخ الهىىىي تحىىىجث فىىىي السهمرىىىي الهىىىطثخ السصمىىىػ  

ايجادهىىا ، فلىىي فىىي حريرهلىىا ت مشبلىىات لالنفعىىال ، فالذىىاعخ يجعىىل األلفىىاظ الحدىىية فىىي 
أل  الذىىعخ حىىيغ مىىا يكىىػ  ترخبخبىىا  أو عرميىىا   ذاتلىىا وةىىيمة إلىى  تشذىىي  الحىىػاس واللا لىىا،

هىىىخفا  يكىىىػ  عخ ىىىة لمسمىىىل ، إذ س ىىىج مىىىغ أ  يهزىىىسغ الذىىىعػر الىىىحي يعهسىىىج عمىىى  فكىىىخة 
الحدي الحي يسةل هحا الجانك س يسكغ الػهػل إليه بسجىخد اةىهعسال معيشة أل  األداء 

الكمسىىات الحدىىية السعهىىاد عميلىىا ، ودنسىىا تبىىخز مشىىه ةىىجرة الذىىاعخ فىىي إ ىىارة الذىىيء ، فىىي 
لىحا فلىي تحسىل مكانىا  أةاةىا  فىي   ٔتالسهمرىي مىغ الجهذىة واإلعجىا  وهىػ السهػةىل مشىه . 

سييىىد  ىىيغ الكىىالو العىىادي والكىىالو الفشىىي بفعىىل تكىىػبغ  ىىعخبة الىىشز ، إذ  ػاةىىصهلا يىىهع اله
خمجاتلا لمسطلػ  ، وةجرتلا عم  رفج المحة بالجسست العسيرة الهي س ةبيل إلى  اخهداللىا 

رسىا أنلىا   ٖتفكل ما مغ  طنه أ  يػهل الفكخة فلػ هىػرة .   ٕتفي أية ةخاءة محهسمة . 
الشز مىغ خىالل ذرىخ الحىػاس ، تعجُّ مغ الرػر الجدئية الفخدية في الشز . وتبجو في 

البرىىخ والدىىسل والذىىع والهىىحوب والمسىىذ ، إذ يهجدىىج لمرىىار  فكىىخة الىىشز مىىغ خىىالل ذرىىخ 
هي ة عشاهخ السذلج أو الػانهص أو شعسهص أو هػته أو تحرخ مجهسعىة معىا  . مهطىافخة مىل 

وعمى  معصيات لحػبة مهشػعة مشلا اخهيار األلفاظ السشاةبة والهخريك اسةىمػ ي لمعبىارة . 
الذىىاعخ لكىىي تهكامىىل عشاهىىخ هىىػرته أ  يجيىىج اخهيىىار األلفىىاظ ذات السحىىدى أي الذىىكل 
العىىىاشفي السىىىكثخ  ػاةىىىصة الهخريىىىك اسةىىىمػ ي فىىىط  ب مكانىىىه تكىىىػبغ دسست لعسىىىل نفدىىىه 
و صىىخب عجيىىجة ر سىىا تكىىػ  األكةىىخ  ىىيػعا  مىىغ  يشلىىا ذلىىظ الىىحي ترىىػو بىىه الرىىفات الجسليىىة 

                                                           

 .  ٓٚ  يشطخ و الهفديخ الشفدي لألد  و ٔت
 . ٖ  يشطخ و السصهخيل الذعخي عشج أمل  دنرل و ٕت
 . ٚ٘الهحميمي و   الشرج ٖٙ. تٕٕٗ  أهػل الشرج األد ي و ٖت
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  السبىىىيغ. فالرىىىػرة هىىىي تت الهىىىحرخ الىىىػاعي لسىىىجرا حدىىىي لمكمسىىىة  هػريىىىج وتعدبىىىد السعشىىى
ةىا ي ، رمىىه أو بعزىىه فىىي غيىىا  السشبىىه األهىىمي لمحاةىىة السةىىارة ، أي اةىىهخجاا هىىػرة 
مشطىىخ أثىىارو اإلندىىا  أو هىىػت ةىىسعه ... الىىخ بعىىج ا  يبهعىىج عشىىه وبىىدول أثىىخوص السبا ىىخ 

اهىىخا  عمىى  جىىدء أو عمىى  الحىىػاس ، وةىىج يكىىػ  الهىىحرخ  ىىامال  لمسشطىىخ أو الرىىػت ، أو ة
وس تخد الرىػرة  غ عسل الحاكخة أو ممكة الهرػر   أجداء مشه وهحا بصبيعة الحال جدء م

الحدية في الشز الذعخي لسجىخد الهػ ىي  واإلبانىة فحدىك ،  ىل إنلىا وةىيمة فشيىة أكةىخ 
 مسا هي غاية تػ يحية جسالية .

 السحػر األول : اليجاء 
 ىىىي عصىىىخ  ةىىىجيسا  فىىىي عرىىىخ مىىىا ةبىىىل اإلةىىىالو هىىىػ فىىىغ ولىىىػ  مىىىغ الىىىػا  الذىىىعخ العخ  

وبعش  هحا الفغ ب ضلىار مدىاو  وعيىػ  الذىخز السلجىػ ةىػاء رانىت عيىػ  خمريىة أو 
خمريىىة رىىا  هىىحا الفىىغ فىىي عرىىخ مىىا ةبىىل اإلةىىالو وحهىى  بعىىج عرىىخ هىىجر اإلةىىالو فشىىا  
غيىىخ مدىىهرل فىىي نفدىىه ودنسىىا رانىىت الررىىيجة الهىىي محػرهىىا اللجىىاء تدىىبي دائسىىا ب حىىجى 

جمات السعخوفىىىىة آنىىىىحاا رىىىىا  تدىىىىبي بسرجمىىىىة شمميىىىىة أو غدليىىىىة أو خسخبىىىىة ولكىىىىغ فىىىىي السرىىىى
العرىخ األمىىػي  ىىجأت الىىػا  الذىعخ باسندىىالخ عسىىا رىىا  عميىه ةىىابرا  إذ  ىىجأت اسغىىخاض 

 الذعخبة تدهرل  شفدلا فهدس  رل ةريجة بحخ لا ومشلا فغ اللجاء . 
  فيلىا اةىهعسال الرػرة الحدية في غخض اللجاء و وهي الرػرة الهي يهز  -

الذاعخ لمحػاس الخسذ لبث أفكارو والهعبيىخ عسىا يجىػل فىي خىاشخون مىغ رؤبىة 
 خاهة.

هػرة حدية برخبة و يعهسج فيلا الذاعخ عمى  حاةىة البرىخ لهكىػبغ رؤبىة معيشىة  .1
 لفكخة ما ، وهي األكةخص حزػرا . 
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 3ٓالعـدد )

  ٔتالخامي بفيحاَن ربخباَوأْجَسْعَغ مشَظ الشَّْفَخ ِمغ غيِخ ِريَبةٍ             كسا ذعَخ 
والخىػ  رىحعخ الرىياد الىحي اجسعػا مشه الحعخ والخػ  وةج  ىبه هىحا الىحعخ       
 برصيل البرخ الػحذي . ةيمحره 

  ٕتإذا سعخ الخميفة نار حخٍب              رأى الحجاج أثقبيا شيابا

  ٖتبسعشىىى  إذا ا ىىىعل الخميفىىىة نىىىار الحىىىخ  رأى فىىىي هىىىحو الشىىىار الحجىىىاج ا ىىىغ يػةىىى  
 اثرك  لابا  فيلا أي أكةخهع تحسدا  لمحخ  . 

ع    (4)مْغ يشدل  البصحاَء عشَج السحرب و                أَلْع َتَخ َقْػمي باَلسجيَشةِ  ِمشي 
الذعخ يدهفلع عغ ةػله برػله ت ألع تىخ   بسعشى  رؤبىة برىخبة عشىج مػ ىػا رمىي    

 الحجار  ػادي مش  و
  ٘تَيمقى                   إذا غبَّ الحجيث  مغ العحابأَلْع َتَخ َمْغ َىجاني َكيَف 

يدىىهفلع عىىغ  ىىخز بالخؤبىىة البرىىخبة فيرىىػل الذىىاعخ ت ألىىع تىىخى مشلجىىا    وهىىحا    
 الذخز هجا الذاعخ بكالو ثع تخره يػما  اخخ . 

َبْيباِن َوالسكحوب  مكحوب    (6)لسا رأيَت قخوَم السمِظ ساميةً                شاَح الخ 
     يهحىىجث الذىىاعخ عىىغ رؤبهىىه الذخرىىية عشىىجما شىىاح ا شىىا الد يىىخ عبىىجل مرىىعك      

 ت وهسا الخبيبا    .

                                                           

 . ٕٓ   خح ديػا  جخبخ و ٔت
 . ٖٕ  السرجر نفده و ٕت
   هػ الحجاج  غ يػة  الةرفي .ٖت
 . ٕٚ   خح ديػا  جخبخ و ٗت
 . ٖٗ  السرجر نفده و ٘ت
 . ٖٙ   خح ديػا  جخبخ و ٙت

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fhadith%2Fdisplay_hbook.php%3Fbk_no%3D4219%26pid%3D689303&ei=cow4VdPpCILzaO7-gNgG&usg=AFQjCNFogfUT3gfjEkutXrQEmUA0nPC6OA&bvm=bv.91427555,d.d2s


 68  
 

     

   
 

 الصورةُ الحسية 

 بادـع عمي عـم.د. ميث َجِرير ْبُن َعِطيَّة اْلَخَطِفيِّ في شعر 
 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 3ٓالعـدد )

هىىػرة حدىىية ةىىسعية و تػةىىج الذىىاعخ حاةىىة الدىىسل لخمىىي عىىالع ترىىػبخي يدىىشج  .2
عسميىىة الهػهىىيل الذىىعخي ، فكىىا  لمرىىػت أثىىخا  وا ىىٌ  فىىي إيجىىاد هىىػرة حدىىية 

 تعمي في ذهغ السهمري . 
  ٔتَىَتَف الَيْػَم الَحسام  لي صِخَبا              وعشيَّ شالَب الغانيات وشيباَلَقْج 

 هػر الذاعخ غشاء الحساو وعشاء شالبػا حه   خ ػا .      
  ٕتَفال ي ْشدىَ  َسالم ك ع  َعَمْيَشا                    و ال كفٌّ أشخِت بيا خزيب  

يكرىىج الذىىاعخ لسسجوحىىه بعىىج ةىىالمه عميىىه ألنىىه ةىىسعه ةىىسعا  وس يشدىى  رفىىه الهىىي      
 أ خ تاليه رطنسا يدسل تط يخها . 

ػا َفَدعًا              ِعشَج الِسَخاِء َخديف  الشُّػِك َقبقاب     ٖتأْقِرْخ فإّنَظ ما لْع ت ؤِند 
خ س يشفىىل ةىىسعه يرىىػل الذىىاعخ اخهرىىخ مىىغ حىىجيث فيىىه جىىجل لمحسرىى  رانىىه ثخثىى     
  ي ا  . 

  ٗتعػيَت كسا عػى لي مغ شقاه                 َفحاق ػا الّشاَر واشَتخكػا الَعحاَبا
يرػل الذاعخ عػبت بسعش  اشمرىت هىػت العىػاء وهىػ هىػت الىحئك مىغ  ىفاو      
 وعحابه . 

  ٘تن ي جاباَوَأجَجَر ِإن َتجاَسَخ ث عَّ نادى                   ِبَجعػى ياَلِخشِجَف أَ 
يححر الذاعخ راعي نسيخ مغ أ  يهجاةخ ثع يشادي برىػت بالىه خىح ةىا  يىجعػ      
 ةػمه . 

                                                           

 . ٕٓ  السرجر نفده و ٔت
 . ٜٖ  السرجر نفده و ٕت
 .  ٗٗ  السرجر نفده و ٖت
 . ٙ٘و    السرجر نفدهٗت
 . ٕٙ  السرجر نفده و ٘ت
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 3ٓالعـدد )

هىىػر حدىىية  ىىسية و لىىع يكهىى ن الذىىاعخ بىى يخادون الرىىػرة البرىىخبة والدىىسعية لشرىىل  .3
احداةاته الحاتية ، فطراد ا  يجعسلا بحدياتخ أخىخ ، فػجىػد فىي الرىػرة الذىسية 

 جاخمي فرال وخيخ مصعبخخ عغ  عػرون ال
  ٔتِبساِء الس ْدِن َيّصِخد  الَحَباَبا                  كأنَّ السدَظ خالَط شعَع فييا

 را  السدظ أي الصيك امهدج شعسه في ماء الدحا  السسصخ .     
 (2)ريح خخيف شسال او يسانية                تعتاده مثل سػف الخائع الجمجا

 الرىػرة وتعىجُّ يذبه ربى  الذىسال أو ربى  الجشىػ  رطنلىا مةىل عصى  السعصىػ  .     
 مىىل يشدىىجع مىىا مشىىه الخىىارجي، فيخهىىار عالسىىه الذىىاعخ  لىىا يحىىاكي أوليىىة هىىػرة الحدىىية

 عىالع إلى  أبعادهىا، لهشرمشىا مختكداتلا، وتذكيل  شاء في الحهغ يعسل الهي تجخ هه، بخال 
 الخيال.

 (3)بكى مْغ خبث  ريحيع  الرعيج                     أرضٍ إذا تيٌع ثػْت برعيِج 
 .  تبكي هحو األرض مغ فداد رائحهلع يرػر ةبيمة تيع عشجما تجمذ بطاهخ أرض  
 هػرة حدية ذوةية و .4

 (4)فال يزغسغ الميث عكال بغخة              وعكل يذسػن الفخيذ السشيبا
 به الذاعخ فعملع بفعىل الدىبل إذا  ىحع  ىاة وأةبمىت الحىشع تذىع مػ ىل الزىحع     

 فيفهخةلا . 
ع              فكْل مْغ خشانيز الكشاسة واشخب   (5)أَبا ماِلٍظ لمحّي َفْزٌل َعَميك 

                                                           

 .  ٖٕ   خح ديػا  جخبخ و ٔت
 . ٕٔٔ  السرجر نفده و ٕت
 . ٕٚٔ  السرجر نفده و ٖت
 . ٕٕ  السرجر نفده و ٗت
 . ٕٛ  السرجر نفده و ٘ت
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 بادـع عمي عـم.د. ميث َجِرير ْبُن َعِطيَّة اْلَخَطِفيِّ في شعر 
 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 3ٓالعـدد )

يىىحو الذىىاعخ ابىىا مالىىظ بحيىىخو يفزىىمه عميىىه فيىىطمخو باألكىىل مىىغ خشىىانيز الكشاةىىىة     
سيعشىي أ  الرىػر السعهسىجة عمى  الحىػاس فىي رةىع أبعادهىا وألػانلىا وهحا والذخ  مشلا .

هػر بديصة أوترخبخبة، فالجةة فىي اخهيىار مكػنىات الرىػرالسسيدة والرىجرة عمى  اةهذىعار 
مػاشغ الجسال، وتفاعل رىل ذلىظ مىل الذىعػر والعاشفىة، تشرىل تمىظ الرىػرة إلى  مرىا  

 الرػرالفشية السػحية.
 (1)َمذاِرَع ِلمَطسآِن َيجخي َحباب يا               َوَقج َنخى  َبخِد الَذخاِب  أ َحمى َعغ

 . اء لمعصذا  ورانه يجخي مةل الساءيذبه الذاعخ  خد الذخا  رسكا  لػجػد الس   
 (2) قمبي بيا يعجب ال مالمحيا سقيت          دىاربو ابَ ذلعا ُ  تقرنا فاإذا أ
اعهىىاد الذىىىاعخ عمىى  عىىىير حياتىىه بسىىىا يشحرىىلا فلشىىىا رطنسىىا يلجىىىػ نفدىىه بطنىىىه إْ      

 فارب العحا  ةر  ةمبه ما س يلػاو وس يػافي عميه . 
 (3)كأن نقيق الحب في حاويائو             نقيق االفاعي او نقيق العقارب 

هىىػر الذىىاعخ هىىػت الحىىك فىىي احذىىائه ررىىػت اسفىىاعي والعرىىار  مىىغ حيىىث     
 تحوةه للحا الرػت .

 هػرة حدية لسدية و .5
 (4)فأنظ لػ ضستظ يا تسيع ضسو               مشاكب ريج لع تخد ان تػثبا 

 اراد الذاعخ أ  يرػر الرػرة المسدية الحدية اخهار الزع للحا الػه  .     
  ٘تفاضل قجمًا                 اذ يبدت اكف الخيبتشجى اكفيع بخيخ 

                                                           

 . ٛٗ  السرجر نفده و ٔت
 . ٖ٘  السرجر نفده و ٕت
 .  ٘ٙ   خح ديػا  جخبخ و ٖت
 . ٕٔ  السرجر نفده و ٗت
 . ٕٙالسرجر نفده و   ٘ت
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 3ٓالعـدد )

 به الذاعخ جخبىخ أكى  الفزىل بالشىجى هىػرة حدىية لسدىية رسىا يالمىذ الشىجى     
 اوراب الذجخ . 

 (1)ىع اشمقػا بعجما عس الحجيج بو         عسخو بغ عسخو وبالداقيغ انجابا 
 ىىبه الذىىاعخ اسهىىفاد رطنلىىا فىىظ لىىه اةىىشا  يعىىس  لىىا اثىىارت الجىىخوح فىىي ةجميىىه     

 بسالمدة األةشا  
 (2)أال رب جبار وشئغ جبيشو               صخيعا ونيب قج حػيغ إلى نيب 

 ىىبه الذىىاعخ أو هىىػر الرىىخبل الىىحي هىىػ جبىىار مهجبىىخ داس جبيشىىه أي مالمدىىة    
 الجبيغ لألرض . 

  ٖتوريا حيث ًتعقج  الحقابا                أسيمة  معقج الدسصيغ مشيا   
بسعش  أنلا ممداء رعرج الدسصيغ مغ  جت نعػمهلا . وهحا يعشي أ  ت الرىػرة      

في الذعخ هىي الذىكل الفشىي الىحي تهخىحو األلفىاظ والعبىارات بعىج أ  يشطسلىا الذىاعخ فىي 
نىك الهجخ ىىة الذىىعخبة الكاممىة فىىي الررىىيجة ةىياب  يىىاني خىاص ليعبىىخ عىىغ جانىك مىىغ جػا

الكاممىىة فىىي الررىىيجة  مدىىهخجما  شاةىىات المحىىة ودمكاناتلىىا فىىي الجسلىىة والهخريىىك واإليرىىاا 
والحريرىىىة والسجىىىاز والهىىىخاد  والهزىىىاد ، والسرا مىىىة والهجىىىانذ وغيخهىىىا مىىىغ وةىىىائل الهعبيىىىخ 

نة ملسىة لمخيىال فيلىا ، وببخز مفلػو الرػرة أكةخ حيشسا يعصي الباحث مكا   ٗتالفشي   
 فزال  عم  وجػد الػةيمة الحدية .

 
 

                                                           

 . ٗٗ  السرجر نفده و ٔت
 . ٖ٘  السرجر نفده و ٕت
 . ٛ٘  السرجر نفده و ٖت
 .  ٖ٘ٗ استجاو الػججاني في الذعخ العخ ي السعاهخ و ٗت
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 ( 7( السنـة ) 3ٓالعـدد )

 السحػر الثاني : الخثاء
يهسيىىد الخثىىاء  ىىحرخ محاةىىغ السيىىت وةىىج رىىا  الخثىىاء غىىخض ملسىىا عشىىج الذىىعخاء      

العىىخ  فكىىانػا يرػلىىػ  ةرىىائجهع فىىي رثىىاء مػتىىاهع مىىغ رؤةىىاء الربائىىل والخجىىال السلسىىيغ 
ة ربيىىخة فكىىا  هىىحا الحىىخض ضىىاهخا  فىىي العرىىخ األمىىػي عشىىجهع والىىحيغ للىىع مكانىىة اجهساعيىى

وأمهج وجػدو إل  العلج الشبػي الخا جي في رثىاء  ىلجاء الىجيغ اإلةىالمي مىغ السجاهىجيغ 
وةج اخح في استداا في العلج األمػي حه  رثاء فيه الذعخاء الخمفىاء والرىادة ربىار الرىػو 

 بعج وفاتلع . 
 الرػرة الحدية في غخض الخثاء 

 الرػرة الحدية البرخبة و  .1
وهىىىىي تمىىىىظ الرىىىىػرالهي نىىىىجرا أبعىىىىجاها  ػاةىىىىصة حاةىىىىة البرىىىىخ والهىىىىي تىىىىختب  
ارتباشا  وثيرا بالخؤبة الػهفية الخارجية لأل ياء فلي أةخ  إل  الدص  مشلا 

 . إل  أعساب الذاعخ ذاته
 (1)ولقج نطخت ما تستع نطخة                في المحج حيث تسكغ السحفار 

تكىىىخار رمسىىىة الشطىىىخ فرىىىال ت نطىىىخت   ت نطىىىخة   يكرىىىج الهخريىىىد عمىىى  عسميىىىة الهعىىىخ  
 البرخي لسا يػاجه الذاعخ . فلػ يرخر بالفعل فيرػل ت ولرج نطخت   ... 

 (2)وإذا سخيت رأيت نارك نػرت              وجيا أغخ يديشو اإلسفار 
ه اإلةىفار وأ ىشهه وهىػ جعل نلاية رحمة الديخ وتعبلا أ  يىخى ذلىظ الػجىه الىحي ةمبهى

يشيخ  شارو ولػعهي اسةهخجاو المصي  في الهعبيخ البالغي ت نارا نىػرت   أعصىت البيىت 
 حالوة الهشاغع في الهخريك . 

                                                           

 . ٕ٘ٔ   خح ديػا  جخبخ و ٔت
 . ٖ٘ٔ  السرجر نفده و ٕت
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 ( 7( السنـة ) 3ٓالعـدد )

 (1)وإذا الشداء خخجغ غيخ تبخج                 غخنا وعشج خخوجيغ نغار 
دىبك الحىد  هشا  خ  مرخو  بخخوج الشداء فسه  ما راهىغ خارجىات مىغ دو  تبىخج ب

 غار هػ فالعسمية البرخبة لسذاهجة خخوج الشداء ةبك العسمية . 
 (2)وسقاك مغ نػء الثخيا عارض                 تشيل مشو ديسة مجرار 

 .  هفي بالشطخ إليلا وهي هػرة برخبةت الةخبا   س تمسذ ألنلا نائية و عيجة فيكإذ إ 
 (3)اواسييا ونزبت البحػر    فيج األرض مرخع فأمجت                      

أ  ترىىاس إس بالسذىىاهجة  تذىىبيلات وترىىػبخات بالغيىىة ألهىىػال الصبيعىىة الهىىي س يسكىىغ
فاةهخجاو لحىة ت مىادت   الهىي هىي مىغ السىيال  واسنحشىاء للىحو الجبىال الخواةىي الشطخبة 

ورىىىا  الرىىىار  يشطىىىخ إلىىى  حخراتلىىىا وهىىىػل مذىىىلجها ورؤبىىىة البحىىىػر ريىىى  تجىىى  وتشزىىىك 
فحاةة البرخ مىغ بيت هػرة الخؤبة البرخبة ورا  به يهابل رل هحو اسهػال .أعصت لم

أكةىىخ الحىىػاس الهىىي أدرا الذىىاعخ مىىغ خالللىىا جسىىال السػجىىػدات، ووضىى  هىىػرها فىىي 
 عخو، واةهةسخ مخهم  السذاهج والحخرات واأللػا  في أثشاء محاولة نرىل تجخ هىه، ورةىع 

 .أصشخها وأبعادها
 والرػرة الحدية الحوةية  .2

 (4)تخكتع مدادا رىيشة                     فأشعسو عػف ضباعًا واندخا 
 فى ت اشعسه   رمسة دسلية عم  الهحوب الحدي الرخب  . 

 (5)هلل در عرابة نججية                   تخكػا سػادة خمفيع ومخارا 

                                                           

 . ٚ٘ٔ  السرجر نفده و ٔت
 . ٕٙٔ  السرجر نفده و ٕت
 . ٔٚٔبخ و    خح ديػا  جخ ٖت
 . ٘ٛٔ  السرجر نفده و ٗت
 .  ٕٛٓ  السرجر نفده و ٘ت
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ذلىظ  إذا رانت الى ت الدػادة   اةع لذيء يكرل فالرػرة حدية ذوةية س ىظ و خىال 
 أي إ  را  هحا اسةع لمسخثي .  -فالبيت س يحػي الحذ الحوةي 

 (1)تزعػا الخشانيز والغػل الحي أكمت       في حاويات ردوم الميل مجعاز
تعبيىىىخ مبا ىىىخ عىىىغ األكىىىل فىىىي البيىىىت فيرىىىػل ت أكمىىىت   فىىىالهعبيخ ذوةىىىي، فلىىىػ يررىىىج 

 بالخشانيز هحار الخشازبخ  . 
 (2)رجعغ بيانئ وأصبغ بذخا      يػم الَرسِج يػم ليى ِعطاِم 

إذا رانىىت رمسىىة ت عطىىاو   مىىغ الهعطىىيع والهبجيىىل فىىال هىىػرة حدىىية ذوةيىىة فىىي مجلػلىىه 
 أما إذا ةرج بهت نلاية الصعاو   أي نلاية أكل المحع فلشا تكػ  الرػرة حدية ذوةية . 

 الرػرة الحدية المسدية و .3
 (3)بسػاشغ كيشيا          اضحى مخالط بػليا االمغارتمظ التي شجخػا 

 عسميىىة الهىىجخل فىىي  ىىػاشغ السخمػةىىات عسميىىة لسىىذ مىىادي فالرىىػرة هشىىا حدىىية لسدىىية 
 وبسكغ أ  تكػ  برخبة .

 (4)أجغ اليػى ما انذ ال انذ مػقفا            عذية جخعاء الرخيف ومشطخا 
عىىغ هىىىػرة لسدىىىية ت معشػبىىىة   السػةىى  الىىىحي مىىىخ بىىه الذىىىاعخ يعبىىىخ فىىي هىىىحا البيىىىت 

 وليذ المسذ بالسعش  السادي الحخري . 
 (5)رجعا نقز ليا الحجيج مغ الػجى           بعج ابتخاء سشابظ ودوابخ 

                                                           

 .  ٕٖٕ  السرجر نفده و ٔت
 . ٖٙٚ  السرجر نفده و ٕت
 . ٙ٘ٔ   خح ديػا  جخبخ و ٖت
 . ٔٛٔ  السرجر نفده و ٗت
 . ٕٕٛ  السرجر نفده و ٘ت
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العسىىل هشىىا مىىادي ممسىىػس فلىىػ يرىىػر ريىى  باةىىهصاعهه تشىىاول الحجيىىج وترصيعىىه  يىىجو 
 وهحا اةمػ  تعبيخي مبا خ .

 (1)وشأت جياد بشي تسيع تغمبا             يػم اليحيل غجاة حيي ماجخ 
يسكغ ا  يكػ  الذاعخ ةج ةرىج تػشىات الجيىاد بالعسميىة اليجوبىة أي ارحهلىا وةيادتلىا 
إلىى  مخاحلىىا وهىىي عسميىىة يجوبىىة فلىىي أ  ةرىىجها الذىىاعخ فلىىي هىىػرة لسدىىية ود  ةرىىج 

 غيخ هحا فالرػرة برخبة . 
 (2)عجونا                قخبغ بيغ أجمو واياصخ  وإذا رجعشا وقج وشئغ

هىىىىحا البيىىىىت يكرىىىىج مىىىىا ةبمىىىىه فخجىىىىػا الخيىىىىل او الجيىىىىاد مىىىىغ السعخرىىىىة أو ت العىىىىجو   أي 
      الىىخرس فىىي الحىىخ ت يىىػو اللىىحيل   تطكيىىج لمرىىػرة المسدىىية ألنلىىا حخرىىة وتحييىىخ . رىىحلظ

 ت عجونا   في البيت دالة عم  الهمسذ الحدي . 
 الدسعية و  الرػرة الحدية .4

وهىىىي تمىىىظ الرىىىػرة الهىىىي تعهسىىىج عمىىى  الدىىىساا اةاةىىىا ، ومايمهرصلىىىا ألذ  مىىىغ 
 .أنحاو وأهػات تذهخا في تكػبغ مالمحلا وأبعادها

 (3)فدقى صجى ججث ببخقو ضاحظ         ىدم اجر وديسة مجرار 
ت الرىىىجى   هىىىػ وةىىىىل هىىىػت الذىىىيء أو مىىىىخدودة وهىىىحا أفزىىىل تعبيىىىىخ عىىىغ ايرىىىىال 
هػت ما اها  الذاعخ مىغ مرىا  وانعكىذ عمى  ت  خةىة   حيىث يدىكغ مسىا اهىا  

 مغ ةكشلا ايزا بالحعخ . 
 (4)وسسعتيا اترمت بيحيل إنيع               ضمسػا بريخىع القػن وجاروا 

                                                           

 . ٜٕٕ  السرجر نفده و ٘ٚت.  ٜٕٕ  السرجر نفده و ٔت
 . ٜٕٕ  السرجر نفده و ٘ٚت . ٜٕٕالسرجر نفده و   ٕت
 .  ٖ٘ٔ   خح ديػا  جخبخ و ٖت
 . ٘٘ٔ  السرجر نفده و ٗت
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 فرػله ت ةسعهلا   دليل عم  الحذ الدسعي السادي الهرخبخي . 
 (1)ياعقبة ال عقبة لي في البيت اسسعو            مغ لألرامل واالضياف والجار 

مغ عطىع مىا اهىا  الذىاعخ مىغ فرىجا  مخثيىة ت عرىك   س يخبىج ةىساا هىػت غيىخ 
 .  هػته في  يهه فكفه عغ الدسل تعبيخ عغ الرػرة الحدية الدسعية 

 (2)إذا ما دعا قػم عمي أخاىع              دعػت فمع اسسع حكيسًا وال عسخا 
يدىىهشجج الذىىاعخ  ىىى ت حكىىيع   و ت عسىىخ   إذا جىىار عميىىه أحىىج لكشىىه يعبىىخ عىىغ فرىىجا  
 عسمه بسغ اةهشجج بعجو ةساا هػت احج مشلسا فالدساا هػ الهعبيخ الحدي لمذاعخ . 

  ٖتوأم الحخب مجمبة نػار        أخاكع يا تسيع ومغ يحامي           
هىىػت الحىىخ  أو السعخرىىة ت الجمبىىة   وةػلىىه مجمبىىة مبالحىىة فىىي ةىىساا الرىىػت فلىىػ 
تعطىىيع وتلػبىىل لمحىىخ  الهىىي يدىىسل هىىػتلا وبخاهىىا فىىيسكغ أ  تكىىػ  هىىػرة حدىىية ةىىسعية 

 رائعة وبسكغ أ  تجخل  سغ الرػرة البرخبة . 
 الرػرة الحدية الذسية و  .5

 (4)نذخت عميظ فبذخت بعج البمى                 ريح يسانية بيػم ماشخ 
هىىىحو الىىىخب  الهىىىي مىىىخت عميىىىه وهىىىػ ميىىىت أي تالسخثىىىي   وهىىىي الىىىخب  اليسانيىىىة الهىىىي س 

 يسكغ لمذاعخ تسييدها والهعخ  عميلا إس عغ شخبي الذع .
  ٘تبيغ أ ضارِ  تسدي الخياح بو حشانة عجاًل                   َسػف الخواِئِع بػاً 

                                                           

 . ٛٚٔ  السرجر نفده و ٔت
 . ٔٙٔ  السرجر نفده و ٕت
 . ٜٚٔ  السرجر نفده و ٖت
 . ٕٕٙ   خح ديػا  جخبخ و ٗت
 . ٖٕٓ  السرجر نفده و ٘ت
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هىىي حخرىىة الخبىىاح فالهرىىػبخ هشىىا يخىىز الدىىسل ر سىىا أو البرىىخ احيانىىا  لكشىىه ةىىج اراد 
مىىىغ رمسىىىة ت الخبىىىاح   إ  العىىىخ  تدىىىهخجملا لمصيىىىك فهبذىىىخ  لىىىا و خائحهلىىىا ألنلىىىا مبعىىىث 

 لمبذارة ولمخيخ فهكػ  هشا الرػرة ت  سية   ألنلا هػرة مغ هػر اسةهعارة . 
 حالسحػر الثالث: السجي  

السىىجح فىىي اسغىىخاض السلسىىة والكبيىىخة فىىي الذىىعخ العخ ىىي وةىىج رىىا  هىىحا الحىىخض      
مشىىىح العرىىىخ الجىىىاهمي فشىىىخى  ىىىعخاء رةيىىىخبغ مىىىجحػا فىىىي العرىىىخ الجىىىاهمي ورىىىا  ا ىىىخزهع 
الشابحة الح ياني وفي العلج الشبىػي والخا ىجي وةىج ضلىخ نىػا آخىخ مىغ السىجح تىطثخ  هعىاليع 

     ةىىػل والرىىحابة ورىىا  أ ىىخز هىىكسء حدىىا   ىىغ ثا ىىت الىىجيغ اإلةىىالمي وةىىج رىىا  مىىجح الخ 
ت  اعخ الخةػل   وةج تصػر فىغ السىجي  فىي العلىج األمىػي فط ىجا فيىه الذىعخاء فىي مىجح 
الخمفىىىاء والرىىىػاد واسعيىىىا  وربىىىار الرىىىػو وغيىىىخهع ذلىىىظ ولمذىىىاعخ جخبىىىخ هىىىػرة حدىىىية فىىىي 

 السجي  برخبة وةسعية وذوةية ولسدية . 
 ض السجيح :ــ الرػرة الحدية في غخ 

 هػرة حدية برخبة و .1
  ٔتولقج وججت وصاليغ تخمبا               كالطل حيغ يفيء لألفياء

يذيخ الذاعخ هشا إ  وهال الحبيك رالطل في ةخعة ضلىػرو ألنىه ةىخعا  مىا يىدول 
 بعج  خوب الذسذ وبشسحي مغ غيخ أ  يةبت في مكا  واحج . 

 (2)ورأت أمامو في العطام تحشيا             بعج استقامتو وقرخًا في الخ صا 

                                                           

 . ٖٔ   خح ديػا  جخبخ و ٔت
 . ٙٔ  السرجر نفده و ٕت

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fhadith%2Fdisplay_hbook.php%3Fbk_no%3D4219%26pid%3D689303&ei=cow4VdPpCILzaO7-gNgG&usg=AFQjCNFogfUT3gfjEkutXrQEmUA0nPC6OA&bvm=bv.91427555,d.d2s


 78  
 

     

   
 

 الصورةُ الحسية 

 بادـع عمي عـم.د. ميث َجِرير ْبُن َعِطيَّة اْلَخَطِفيِّ في شعر 
 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 3ٓالعـدد )

يخى هشا الذاعخ جخبخ إ  مغ مدايا اإلمامة في هحا الخميفة هذاو  غ عبج السمظ أنىه 
بعىىج اةىىهرامة عطامىىه السصمىىػ  رأى انحشائىىه فيىىه دالىىة عمىى  امامهىىه بسىىا يهسةىىل فيلىىا مىىغ 

 ورحلظ ةرخو في خصاو . وةار وهيبة 
 (1)ورأت بمحيتو خزابا راعيا                والػيل لمفتيات مغ خزب المحى 

وبذىىىيخ إلىىى  الرىىىبا  فىىىي لحيهىىىه الىىىحي يخىىىا  مىىىغ هىىىحو المحيىىىة مةشيىىىا بىىىالرػل بالػبىىىل 
 لمفهيات مغ هحا الخزا  . 

 (2)الكمى نخمي الغخاب اذا رأى بخكابشا                     جمب الرفاح وداميات ب
يعىىدز الذىىاعخ مػةفىىه فىىي هىىحا البيىىت بىىالرػل إنىىه يخمىىي الحىىخا  إذا رىىا  هىىحا الحىىخا  

 يهخ ز بديخهع وهشاا ما يخغك هحا الحخا  عم  جػانك الجخوح والكم  .       
 (3)يبجيغ مغ خمل الحجال سػالفا                    بيزا تديغ بالجسال السحىب 

ة اعشىىىاب الشدىىىاء البىىىيس الهىىىي تهىىىدبغ بىىىالعرػد يرىىى  الذىىىاعخ هشىىىا مىىىغ فدىىىحة هىىىحيخ 
 والرالئج الحهبية . 

 هػرة حدية ةسعية و  .2
 (4)قمبي حياتي بالحدان مكمف               ويحبيغ صجاي في االصجاء 

يهحدىىىذ الذىىىاعخ حياتىىىه مىىىغ خىىىالل ةمبىىىه الىىىحي يهكمىىى  بالحدىىىا  ت الحدىىىشاوات   وس 
يكهفي  حلظ ودنسا يعىخج عمى  ذلىظ بىط  هىجاو أيزىا  يحىك حهى  بعىج أ  يفرىج حياتىه وفيىه 
 ا ارة إل  أ  شائخ يخخج مغ رأس السرهػل وبصمي هياحا  س يلجأ ةبل الةائخ لمرهيل . 

 (5)ما بعس حاجتيغ غيخ عشاء     إني وججت بيغ وجج مخقر          
                                                           

 . ٙٔالسرجر نفده و   ٔت
 . ٜٔ  السرجر نفده و ٕت
 . ٕ٘   خح ديػا  جخبخ و ٖت
 . ٖٔ  السرجر نفده و ٗت
 . ٖٔ  السرجر نفده و ٘ت
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يدهفدخ الذاعخ مهحدس  بطنه يجىج بالحدىا  حبىا حدبشىا  ت مخةذىا    وهىحو الدبشىة يكرىجها 
 الذاعخ بطنلا ليدت إس حاجة لجيلغ تةيخ عشائه ولػعهه . 

 (1)وتقػل اني قج لقيت بمية                  مغ َمدِح َعيشِظ ما يدال بيا قحى 
البمية الهي اهابة العيغ جاءت مغ مد  العيغ الهىي مخ ىت حهى  يكرج الذاعخ أ  

 دل عميلا الرحى الحي ضلخ خارج مرمة العيغ . 
 (2)نعب الغخاب فقمت بيغ عاجل              ما شئت إذ ضعشػا لبيغ فانعب 

يكرج الذاعخ عم  مطثػر  عبي بط  الحخا  إذا نعك فلحا دليىل عمى  فىخاب ةيحرىل 
الذىىىاعخ حىىىيغ ةىىىسل نعىىىك الحىىىخا  فطوجىىىج عشىىىجو هاجدىىىا  بىىىط  الفىىىخاب  وهىىىحا مىىىا ا ىىىار إليىىىه

 ةيحرل عاجال  أل  مغ يػدهع ةج رحمػا أل  رحيملع حاهل س  ظ في ذلظ . 
 (3)فانفح لشا بدجال فزل مشكع           واسسع ثشائي في تالقي االركب 

ػ س يرىىى  الكىىىخو واللبىىىة والعصىىىاء بالىىىجسء السميشىىىة وبعىىىجها فزىىىال  مىىىغ مسىىىجوحي وهىىى
 يهشكخ في ذلظ ودنسا يةشي عميه ثشاء ججيجا  . 

 هػرة حدية ذوةية و .3
 (4)كمفت الحقة الشسيل خػامدًا          غبخ السخارم وىي خاشعة الرػى 

ير  الجسال هشا وهفا  جسلة أخخى وذلظ مغ خالل وهفه لمبغ الحىامس بجسىال 
     تخعىى  ودليىىل رعيلىىا أ  عمىى  انػفلىىا الحبىىار ت غبىىار الخعىىي   وحىىيغ تعىىػد تكىىػ  الرىىػى 

 ت الحجخ   الحي يجل عم  شخبي . 
 (5)اعتاق عاشية الغرػن جػازىء               يبحثغ باألدمي عخوق الحمب

                                                           

 . ٚٔ  السرجر نفده و ٔت
 . ٕٗ  السرجر نفده و ٕت
 . ٕٙ  السرجر نفده و ٖت
 . ٜٔ   خح ديػا  جخبخ و ٗت
 . ٕ٘  السرجر نفده و ٘ت
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 3ٓالعـدد )

ير  الذاعخ البي ىة الهىي مىغ خالللىا تسهىج الحرىػ  والشباتىات الهىي تكهفىي بالعذىك 
 وتهخا الساء . 

 (1)قج كان يذفيظ لػ لع يخض خازنو            راح  ببخِد قخاِح الساِء مقصػب  
 الذفاء هشا يكػ  في حالة ر   الخاز   خاح بارد بساء نري مسدوج بالخسخة . 

 (2)عدل يبججن بو بغيخ مداج                       بسشصق شغف الفؤاد كأنو 
ير  تكمع والحبيك ومشصره بطنه بذح  ةمبه وبذبه هحا السشصي بالعدل الشري غيىخ 

 مسدوج . 
  ٖتفبعس الساء ماء رباب مدٍن                   وبعس الساء مغ سبٍخ مالح

السهكاثفىىة ومىىاء آخىىخ  مىىغ انىىػاا السيىىاو الهىىي ذرخهىىا جخبىىخ فىىي هىىحا البيىىت مىىاء الحيىىػو
 يكػ  مغ غيخ هحو الحيػو ودنسا مغ األرض الدبخة ت رةيخة السم    

 هػرة حدية ولسدية و .4
 (4)لحف الجخيل قصائفا ومصارفا                وقخى الدجيف عذية العخواء 

يهشىىىاول الذىىىاعخ هشىىىا مالبىىىذ الزىىىي  مىىىغ ةسىىىاش الرصيفىىىة ورداء مىىىغ الحخبىىىخ وشعىىىاو 
 تشاوله هحا الزي  هػ مغ  حع الدشاو في عذية  جيجة البخد . 

 (5)فمػ مال ميل مغ تسيع عميكع                   المَظ ِصمَجاٌم مغ العد قارح 
ذا مىىا اعهىىجوا عمىىيلع فىى   يعهىىج الذىىاعخ  شعهىىه اعهىىجادا   ىىجيجا  حىىيغ يهرىىجى لبشىىي تسىىيع إ

 هال هلع الذجيجة ترػي مغ ةجرتلع وةػتلع في الجفاا عغ الشفذ . 

                                                           

 .  ٖ٘  السرجر نفده و ٔت
 . ٜٙ  السرجر نفده و ٕت
 . ٖٚ  السرجر نفده و ٖت
 . ٘ٔ   خح ديػا  جخبخ و ٗت
 . ٚٛ  السرجر نفده و ٘ت
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 ( 7( السنـة ) 3ٓالعـدد )

 (1)ذوقػا وقج كشتع عشيا بسعتدل                    حخبا تحخق مغ حسي وايقاد 
يجلل الذاعخ بىط  الحىخ  السحخةىة يرىصمي  لىا األعىجاء بعىج مىا رىانػا عشلىا معهىدليغ 

 لشار الرػبة السهرجة . في مػ ل آمغ بعيج عغ هحو ا
 (2)تذجي خالخميا خجال فعسة                      وتخى الدػار تديشو والسعزجا

ير  ةاب السخأة بطنه مسهم   لحو الخالخل وس ير  عشىج الدىاب ودنسىا يىحرخ الدىػار 
 الحي يدبغ العزج ، ففي هحا الػه  بعج حدي مهرخ بالمسذ .

 (3)عمى حدِنِو خبب السيارى                يخب االل إذ نذخت صػاه         
يشلىىي الشىىاس مىىغ الخايىىة إذا انهذىىخت ونىىخاهع يخاوحىىػ   ىىيغ اليىىجيغ والىىخجميغ فىىي أرض 

 همبة دسلة عم  الليبة والرػة والسكانة . 
 السحػر الخابع : الغدل

اهمي وأ ىىىخز هىىىكسء الذىىىعخاء الحىىىدل  ىىىطنه  ىىىط  السىىىجي  رىىىا  ةىىىانجا فىىىي العرىىىخ الجىىى     
هىىىػ الذىىاعخ امىىىخؤ الرىىيذ الىىىحي تفشىىج فىىىي الحىىدل والشدىىىيك ورانىىت ةرىىىائجو مةىىىار العىىخ  

اعجا  حه  الػةت الحا خ وةج امهج هىحا الحىخض حهى  العلىج الشبىػي الخا ىجي وةىج ةىل 
الذعخ مغ هحا الحخض في هحا العلىج لكشىه اةىهعاد مكانهىه فىي العلىج اسمىػي وخرػهىا  

عخاء العىحربيغ ررىيذ ا ىغ السمىػح وعسىخ ا ىغ ا ىي ر يعىة وغيىخهع . وةىج تشىاول عم  يىج الذى
الرىػر اسةىهعاربة تىكدي الذاعخ جخبخ الرػرة الحدية في الحدل مىغ خىالل الحىػاس . 

السعش  الذعخي بصخبرة تجديسية ألنلا تػّحج  يغ ذاتيغ بحيث يرب  في مرىجور أحىجهسا 
لخيال الهرػبخي الىحي يدىيصخ عمى  السهمرىي أ  يشػ  عغ اآلخخ، وتكسغ جساليهلا في ا

                                                           

 . ٛٔٔ  السرجر نفده و ٔت
 . ٖٚٔ  السرجر نفده و ٕت
 . ٚٙٔ  السرجر نفده و ٖت
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بحيىث تمهىى ع العاشفىىة مىل الحىىػاس فهحىىجث المىحة عىىغ شخبىىي اإليحىاء، والىىهرسز الػجىىجاني 
مىىىل رائشىىىات الحيىىىاة، وترىىىب   ىىىخبكة لىىىه و لىىىحا تطلىىىخ فيلىىىا الفعاليىىىة الخالةىىىة  ىىىيغ المحىىىة 

 والفكخ. 
ػس فيلىىىىا إلىىىى  وتسهىىىىاز الرىىىىػر الكشائيىىىىة بالحيػبىىىىة الهرىىىىػبخبة حيىىىىث يفزىىىىي السحدىىىى   

السجىىىخد، لىىىحلظ يهصمىىىك مىىىغ السهمرىىىي لمرىىىػرة الشىىىدول إلىىى  عىىىالع األ ىىىياء إلدراا السجىىىخد 
 ػةاشة الهعبيخ اإليحائي فيلا، فهكثخ في مهمريلا ألنلا تعخض له السعش  مرخونىا  باألدلىة 

 والبخاهيغ، رسا أنلا تسهمظ شاةة جسالية وديحائية وتطممية.
 ــ الرػرة الحدية في غخض الغدل :    

 هػرة حدية برخبة و  .1
الهعبيىىىخ الحدىىىي فىىىي الرىىىػر الذىىىعخبة مفلىىىػو تىىىخدد فىىىي الجراةىىىات البالغيىىىة 
كةيىىىىخا ، وذلىىىىظ ألنىىىىه أةىىىىمػ  يكذىىىى  السعشىىىى  الذىىىىعخي السخىىىىدو  فىىىىي الىىىىحهغ 
بذىىىفافية لمسهمرىىىي. ومىىىغ أنسىىىىا  الرىىىػر البالغيىىىة الهىىىىي تعهسىىىج عمىىى  الهعبيىىىىخ 

لهذىىىبيلية حيىىىث تجسىىىل  ىىىيغ األ ىىىياء السهساثمىىىة الكائشىىىة فىىىي الحدىىىي الرىىىػر ا
الشفذ والذعػر لهريع  يشلا و يغ اآلخخ عالةة معاناة وعالةة بحث في العىالع 
ىىىىجُّ أهىىىىل األلىىىىػا   السحىىىىي ، وهىىىىي أكةىىىىخ األنىىىىػاا البالغيىىىىة اةىىىىهعساس  حيىىىىث تصع 

 .البيانية وعسجتلا
 (1)ىػ السرابا وكائغ باالباشح مغ صجيق             يخاني لػ اصبت

ه حهى  يصمىل عميىه وهىار إليىه تسشي الخؤبة البرخبة الحريرية مغ ةبل الرجيي لحالهى
 فرػله ت يخاني   أي اسشالا عم  مرابه . حالة 

 (2)صبخت الشفذ يابغ ابي عقيل             محافطة فكيف تخى الثػابا

                                                           

 . ٖٕ   خح ديػا  جخبخ و ٔت
 . ٖٕ  السرجر نفده و ٕت
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   وهػت ا ىغ عريىل -السخاشك  -لهحكيع السهمري  الخؤبا العرمية ، حيث يهرجو بالدكال
 فالذاعخ يشهطخ ت الةػا    بعج تربيخ الشفذ . 

 (1)رأيت سميسي ال تبالي الحي بشا              وال عخضا مغ حاجة ال تدخح 
معشىى  ت رأيىىت   فىىي البيىىت هىىػ معخفىىة الذىىاعخ حىىال ت ةىىمس    تجاهىىه بعىىجو السبىىاسة 

 هشا ت معخفية    وتجاوز حاجهه مشلا فالخؤبا
 (2)السا عمى سمسى فمع اَر مثميا             خميل مرافاة يدار ويسجح 

 الخؤبىىىىىا الحريريىىىىىة فىىىىىي تشدبىىىىىه الحبيبىىىىىة ، وتىىىىىطتي مىىىىىغ عىىىىىجو مرىىىىىادفهه أو لرائىىىىىه مةملىىىىىا 
 في هفاء العذخة وجساللا .  

 (3)رأت صخمة لمحشطل كأنيا                 شطي القشا مشيا مشاق ورزح 
هىىػرة تذىىبيليه  ىىجت ت لمحشطىىل   حىىيغ رأى ت هىىخمه   فلسىىي معشىى  انلىىا راءت لىىه 

 و جت له فلي رؤبة تذبيليه غيخ هحيحة او حريرية . 
 هػرة حدية ةسعية و .2

 (4)جالجل كخج وسبال قخد                 وزنج مغ قفيخة غيخ واري 
 تشدىىيي اسهىىػات وتختيبلىىا رسىىا تهلىىادى لمدىىامل مىىغ وةىىل الجالجىىل إلىى  الدىىبال فالدنىىج 

 فلػ تسةيل هػتي جسيل . 
 (5)إذا دعى الرارخ السميػف ىجت بو        مثل الميػث جال انغل بيا الغيل 

                                                           

 . ٔٛ  السرجر نفده و ٔت
 . ٕٛ   السرجر نفده وٕت
 . ٖٛ   خح ديػا  جخبخ و ٖت
 . ٘ٗٔ  السرجر نفده و ٗت
 .  ٖ٘ٔ  السرجر نفده و ٘ت
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يرىىػر الذىىاعخ هىىػت الرىىارخ فىىي دعائىىه وريىى  تكىىػ  شبيعهىىه ذلىىظ الرىىػت الىىحي 
 اعخ هائجا . يخخج  ملفة فيلهد له الذ

 (1)إذا ما الميل ىاج صجى حديشًا                    بكى جدعا عميو إلى السسات 
 اةىىىىهعارو تسكيشيىىىىه أل  الميىىىىل لىىىىيذ لىىىىه هىىىىػت يدىىىىسل فاةىىىىهعارة الليجىىىىا  هىىىىػتا  لميىىىىل 

 وأ  هحا الميل هجى حدبشا  . 
 (2)جإن الغخاب بسا كخىت لسػلع                     بشػى االحبة دائع التذحا

إ  ةساا هػت الحخا  هػ مفىاد الذىكو عشىج العىخ  ، فالذىاعخ يخبىج الرىػل إنىه عشىج 
ةىىىساا الحىىىخا  يهىىىحرخ مرىىىابه ورىىىا   ىىىحلظ الرىىىػت مىىىالزو عميىىىه بسرىىىائبه فلىىىػ يهخةىىىك 

 اسحبه دائسا برػته السدعو ت الذحاج   ليدبج مغ تذاؤملع فيفهخةػا . 
 هػرة حدية لسدية و  .3

 (3)عمتظ أو اذي مغ البحخ فاقتبس              يكفيظ فانطخ أي لجيو تقجح 
جعىىل الذىىخ  فىىي معخفىىة المجىىة الهىىي ترىىجح هىىػ السالمدىىة بىىالكفيغ حىىيغ يرهىىبس مىىغ 

 البحخ ةبزة ماء .
 (4)وإذا التسدت نػاليا تجمت بو               وإذا عخضت بػدىا لع تبخل 

وتهخىىىح الرىىىػرة الخمدبىىىة الهخجىىىي   وشمىىىك الػد.أي شمبىىىت وهىىىاللا فاسلهسىىىاس هشىىىا ت 
مشحىىىىىىىىىى  دسليىىىىىىىىىىا   أل  الرىىىىىىىىىىػرة الفشيىىىىىىىىىىة أداة تعىىىىىىىىىىخض السعىىىىىىىىىىاني مرهخنىىىىىىىىىىة باأللفىىىىىىىىىىاظ ، 
وبصطلخاسةمػ البيانيعالةةملسةفيهحييخالحراللجسلي،ونمسححلكػا حا عشجالدىىىيجحيجرالحميالحييع

 تسجالرػرةالحديةبكألنػاعلا.
                                                           

 . ٙٙ  السرجر نفده و ٔت
 . ٜٙ  السرجر نفده و ٕت
 . ٗٛ  السرجر نفده و ٖت
 . ٘ٛ   خح ديػا  جخبخ و ٗت
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 هػرة حديه  سيه و .4
 (1)فييا                  بساء السدن يصخد الحبابا كان السدظ خالط شعع

الرػرة الهذىبيلية هشىا هىي فىي الهخريىك العصىخي لسحبػ هىه والهسيىد والهفخةىة  ىيغ هفىػا 
فطّةىىىلع الهجدىىىيع والهذىىىخيز فىىىي إضلىىىار الىىىجسست الهىىىي تشرىىىلخ تحىىىت هيسشىىىة الىىىخوائ . 

يرفد إل  الحهغ  ىسغ وحجة الذعػر، الهي يديصخ عميلا وججا  الذاعخ، فيصػا رل ما 
وحىىجة الهىىجاعي المىىىػني، والسلىىع هشىىا لىىىيذ اإلحدىىاس نفدىىه، وس اةىىىهيعابه الدىىمبي  ىىىل ردة 

 الفعل الجاخمية عشج السشذ .
 (2)حييت مغ زائخ يعتاد ارحمشا                    بالسدظ والعشبخ اليشجي ممغػم 

   سهىىى  مىىىا  ىىىع الشىىىاس العالمىىىة الجالىىىة عمىىى  هىىىحا الدائىىىخ هىىىػ السدىىىظ والعشبىىىخ اللشىىىجي ف 
 عخفػا ةجومه . هفػا الخائحهيغ

 (3)عصخ الثياب مغ العبيخ محيل                    يسذي اليػيشا مذية الدكخان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة :

                                                           

 . ٖٕ  السرجر نفده و ٔت
 . ٜٖٚ  السرجر نفده و ٕت
 . ٕٖٗ  السرجر نفده و ٖت
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بعىىىج أ   ىىىاء ل ةىىىبحانه وتعىىىال  للىىىحا البحىىىث أ  يشهلىىىي إلىىى  تشفيىىىح الخصىىىة الهىىىي      
   -الهي تػهمت إليلا و الشتائجرةست له ، س ج لي أ  أوجد الرػل عم  أهع 

إ  الذاعخ جخبخ مغ تسيع وهي عذيخة رميك اليخ ػعي عاش فىي العرىخ األمىػي ،  -ٔ
جام  ومىشلع ا ىغ ةىالو وا ىغ ةهيبىة وأحجث  ىجة نرجيىة مسىا أثىار اراء بعىس الشرىاد الرى

والسحىىجثيغ ومىىشلع الىىجرهػر  ىىػةي  ىىي  . رسىىا أ  الجانىىك الدياةىىي عشىىج جخبىىخ رىىا  
 وا حا  وذلظ مغ خالل ةػة افكارو.

يبىىجو أ  الذىىاعخ ومىىغ خىىالل دراةىىة عشاهىىخ الرىىػرة الحدىىية لجيىىه وجىىجنا أنىىه لجيىىه  -ٕ
تعكىذ  نفدىية الذىاعخ مىغ  شخبرة في تػضي  انساشلا لمهعبيىخ عشلىا بصخبرىة اةىمػ ية

 خالل الكةيخ مغ ا ياته الداخخة الهي تخةع واةعا  خياليا  مهشاةزا  تساما  مل واةعه .
إ  مفلػو الرىػرة الذىعخبة عشىج الرىجام  والسحىجثيغ تعىجُّ اهسيهلىا ربيىخة فىي السجىاليغ  -ٖ

لمرىىػرة الشرىىجي واألد ىىي اثىىارت جىىجس  واةىىعا  وهىىعبا  فىىي و ىىل تعخبفىىا  عامىىا  و ىىامال  
 الذىىىعخبة . رسىىىا إ  الرىىىػرة رانىىىت لجيىىىه هىىىػرة مسيىىىدة احهمىىىت حيىىىدا  واةىىىعا  فىىىي  ىىىعخو 
وس ةيسا الرػرة الحدية مشلا . بعج أ   حمت حيدا  واةعا  عشىج الشرىاد السحىجثيغ حهى  

 عجت الرزية األول  في مشاةذاتلع .
ء ، السىىجح ، إ  اسغىىخاض الذىىعخبة الهىىي تزىىسشلا الرىىػرة الحدىىية ت اللجىىاء ، الخثىىا -ٗ

الحىىىىدل  حيىىىىث إ  اللجىىىىاء يعىىىىّج مىىىىغ اسغىىىىخاض السلسىىىىة فىىىىي  ىىىىعخ جخبىىىىخ وةىىىىج وضىىىى  
الذىىاعخ الرىىػرة الحدىىية فيلىىا ليةيىىخص  ىىحلظ معىىاني وضيفيىىة تهشاةىىك وشبيعهلىىا غىىدس  أو 
هجىىاء  أو غيىىخ ذلىىىظ ، وهىىػرة برىىىخبة رانىىت أو ةىىىسعية أو  ىىسية ، مىىىغ خىىالل رةىىىع 

 الهي يةيخها . مذاهج حػاربة  يغ الذاعخ والرػر الحدية
الةيا  السعصخة هي هفة مسجوح الذاعخ يبهىجأ  لىا ثىع يدىهجرج بعىج ذلىظ إلى  مذىيهه  -٘

 الدكخانة رشػا مغ الحدل حيث يهلادى في مذيهه .
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و ىىحلظ فىىط  هىىحو الرىىػر الخمدبىىة أةىىخ  إلىى  الرىىػرة الحدىىية، ور سىىا رانىىت الرىىػرة  -ٙ
  بالحدىىّي السذىىاه ج وتسىىش  الحدىىية فىىي رةيىىخ مىىغ اسحيىىا  رمدبىىة حدىىية  ألنلىىا تعشىى

السهمرىىي ترىىػرا  ربيىىخا  لمفكىىخة، فزىىال  عىىغ دورهىىا الرىىخب  بسىىا تكةدىىه مىىغ حدىىية فىىي 
ازاء السذاهج السمػنة أو اةهعسال اسداء البياني السعىّيغ مىغ دو  ةىػاو، فلشىاا ةىبك 
مةال  في اخهيار اسداء الهذبيلي لجسلة معيشة، أو اسةهعارة لجسلة أخخى، ورل ذلىظ 
يشزىىىىىػي تحىىىىىت الخمىىىىىد الىىىىىحي يىىىىىدود ذهىىىىىغ السهمرىىىىىي بصاةىىىىىة حدىىىىىية للىىىىىا مزىىىىىاميشلا 

 .ومجلػستلا، يدهشهجلا السهمري وبر  عشج أةبا لا
ةىىىجمت فىىىي بحةىىىي هىىىحا مىىىا اةىىىهصعت مىىىغ معمػمىىىات يدىىىيخة وهىىىحا مىىىا  خهامىىىا  أةىىىػلص و -ٚ

اةىىىهصاعت انىىىاممي أ  تجونىىىه وهىىىحا مىىىا اةىىىهصاعت ةىىىػاعجي أ  تجسعىىىه فىىىي بحةىىىي ، 
 داعيا  مغ ل أ  يكػ  ةج وفرشي لسا في فائجة لمعمع .... 

 
 وهللا ولي التػفيق  .

 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم  -
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فىىي الذىىعخ العخ ىىي السعاهىىخ ، د عبىىج الرىىادر الرىى  ، دار استجىىاو الػجىىجاني  .1
 .   ٜٛٚٔ يخوت ،  الشلزة العخ ية

 هىىىىىى   دار هىىىىىادر  ٖٛ٘اةىىىىىاس البالغىىىىىة مىىىىىادة هىىىىىػر ، الدمخذىىىىىخي ت ت  .2
 و  ٜٜٚٔ -هى  ٜٜٖٔ يخوت 

األةىىىىذ الفشيىىىىة لمشرىىىىج األد ىىىىي ، عبىىىىج الحسيىىىىج يىىىىػنذ ، نذىىىىخت دار السعخفىىىىة  .3
 و .  ٜٛ٘ٔ،الراهخة ، 

و    ىىىىىخحه ورهىىىىىك  ٙٚ٘ -هىىىىىى  ٖٙ٘فىىىىىخج اسهىىىىىفلاني ، ت  األغىىىىىاني ا ىىىىىػ .4
 ٚٓٗٔ،  ٔأ . عمىىي ملشىىا ، دار الفكىىخ والشذىىخ والهػزبىىل ،    هػامذىىه عبىىج

 و .  ٜٙٛٔ -هى 
،  ٛاهىىػل الشرىىىج األد ىىىي ، أحسىىىج الذىىىايك ، مكهبىىىة الشلزىىىة السرىىىخبة ،    .5

ٜٖٔٚ. 
ت ت  انىىىػار الهشدبىىىل واةىىىخار الهطوبىىىل ، ناهىىىخ الىىىجيغ عبىىىجل  ىىىغ البيزىىىاوي  .6

 دار الجبل د . ت . هى    ٘ٛٙ
 .  ٜ٘ٙٔالبالغة تصػر وتطربخ ،د .  ػةي  ي  ،دار السعار  بسرخ ،  .7
   تىىىاج العىىىخوس مىىىغ جىىىػاهخ الرىىىامػس ، مىىىادة هىىىػر ، ) مختزىىىي الد يىىىجي  .8

 هى .  ٖٙٓٔدار هادر  يخوت  هى   ٕ٘ٓٔت ت 
 ٜ . العرخ اإلةالمي تطلي  د .  ػةي  ىي  ،  ٕتطربخ األد  العخ ي  .9

 دار السعار  . 
الهصىىػر والهججيىىج فىىي الذىىعخ األمىىػي ، د .  ىىػةي  ىىي  ، دار السعىىار  ،  .11

 د . ت .  ٙ  
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الهفدىىيخ الفشىىي لىىألد  ، د . عىىد الىىجيغ اةىىساعيل ، دار العىىػدة ،  يىىخوت ،  .11
 و . ٜٔٛٔ،  ٗ 

هىىىىى   ،  ىىىىخح  ٕ٘٘حظ ت ت الحيىىىىػا  ، ا ىىىىػ عةسىىىىا  عسىىىىخو  ىىىىغ بحىىىىخ الجىىىىا .12
 .  وٜٙٛٔ، ٔت دار مكهبة اللالل ،  شذػرا. يحي  الذامي ، متحريي د

هىىى ،  ٔٚٗدسئىل اسعجىىاز فىىي عمىع السعىىاني ، عبىىج الرىاهخ الجخجىىاني تىىػفي  .13
لبشىىا  ،  -تحريىىي )  ر ىىيج ر ىىا ، دار السعخفىىة لمصباعىىة والشذىىخ  يىىخوت 

 و .  ٜٛٚٔ -هى  ٜٖٛٔ
ديىىػا  الشرىىائس و نرىىائس جخبىىخ والفىىخزدب ، تىىطلي  و ا ىىػ عبيىىجة معسىىخ  ىىغ  .14

 و ، دار هادر  يخوت .  ٜٕٓةش  الهسيسي البرخي ، السهػفي ةشة الس
خ الىىجيغ ، دار الكهىىك  ىىخح ديىىػا  جخبىىخ ،  ىىخحه وةىىجو لىىه ملىىجي ) ناهىى .15

 و .  ٜٙٛٔ -هى  ٙٓٗٔ،  ٔلبشا  ،    - يخوت العمسية 
هى   ، تحريي أحسىج  ٕٙٚالذعخ والذعخاء ، عبجل  غ مدمع  غ ةهيبة ت ت  .16

 و .  ٜٙٙٔ -هى  ٖٙٛٔ،  ٔة ،   الراهخ  )  اكخ
 الفهاح هىىىال  نىىىافل ي  ىىىعخ بذىىىار  ىىىغ  ىىىخد ، الىىىجرهػر عبىىىجالرىىىػرة الفشيىىىة فىىى .17

 و .  ٖٜٛٔعسا  ،  -شبعة دار الفكخ لمشذخ والهػزبل 
كهىىا  ارةىىصػ شىىاليذ نرىىل ا ىىي بذىىخ مهىىي  ىىغ يىىػنذ الرشىىاني مىىغ الدىىخباني  .18

اد ، الشا ىخ دار ال  العخ ية  حرره مىل تخجسىة حجيةىة ودراةىة  ىكخي ) عيى
 و .  ٜٚٙٔ -هى  ٖٙٛٔالكها  العخ ي لمصباعة والشذخ بالراهخة ، 

 هىىى    ٜٖ٘كهىىا  الرىىشاعهيغ والكهابىىة والذىىعخ ، ا ىىػ هىىالل العدىىكخي ت ت  .19
 تحريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي عمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ) البجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوي  ) ا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىػ الفزىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل ا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخاهيع   
 و .  ٜٙٛٔ - يخوت  -هيجا  -مشذػرات السكهبة العرخبة   
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    دة هىىىػر ، ا ىىىػ عبىىىج الىىىخحسغ الخميىىىل  ىىىغ أحسىىىج الفخاهيىىىجي كهىىىا  العىىىيغ مىىىا .21
هى    تحريي د . ملجي السخدومي و د . ا خاهيع الدىامخائي ٘ٚٔ - ٓٓٔت 

، زهىخة الةرافىة واسعىالو  ٖٗ، دار الخ يج لمشذخ  ةمدمة السعىاجع والفلىارس 
 و . ٜٔٛٔ، 

ت       غ مشطىػر لدا  العخ  ، مادة هىػر ، جسىال الىجيغ )  ىغ مكىخو  ى .21
 -هىىىىىىى  ٖٕٗٔشبىىىىىل نذىىىىىىخ وتػزبىىىىىىل دار الحىىىىىجيث ، الرىىىىىىاهخة ، ه   ٔٔٚت 

 و .  ٖٕٓٓ
 مبىىىاد  الشرىىىج األد ىىىي ، ربهذىىىاردز ، تخجسىىىة مرىىىصف   ىىىجوي ، وزارة الةرافىىىة  .22

 و .  ٖٜٙٔالراهخة ،   
السصهخيل الذعخي عشج أمل دنرل ، عبج الدالو السداوي ، مػةىل مشهىجى الشرىج  .23

 hemaz@hotmail.comالهصبيري ، 
)  ىىىغ عمىىىي السرىىىخي  السرىىىباح السشيىىىخ فىىىي غخبىىىك  ىىىخح ربيىىىخ ، أحسىىىج  ىىىغ .24

 هى   السكهبة العمسية ،  يخوت ، د . ت .  ٓٚٚت ت الفيػمي 
د  ، مجىىىىىجي وهبىىىىىة ، رامىىىىىل معجىىىىىع السرىىىىىصمحات العخ يىىىىىة فىىىىىي المحىىىىىة واأل .25

 و .  ٜٗٛٔ،  ٕمكهبه لبشا  ،    السلشجس
الهىىػنجي ، دار الكهىىك . ) السعجىىع السفرىىل فىىي األد  ، مىىادة هىىػر ، د  .26

 و .  ٜٜٜٔ -هى  ٜٔٗٔ،  ٕ يخوت ،   العمسية 
، دار  ٔمعجىىىىع تىىىىخاجع الذىىىىعخاء الكبيىىىىخ ، تىىىىطلي  واعىىىىجاد د. يحيىىىى  مىىىىخاد ج  .27

 و .  ٕٙٓٓ -هى  ٕٚٗٔالحجيث الراهخة  ةشة الصبل 
مرجمىىىة لجراةىىىة الرىىىػرة الفشيىىىة ، د . نعىىىيع اليىىىافي ، مشذىىىػرات وزارة الةرافىىىىة  .28

 و .  ٕٜٛٔدمذي ،  -الرػمي    واسر اد

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fhadith%2Fdisplay_hbook.php%3Fbk_no%3D4219%26pid%3D689303&ei=cow4VdPpCILzaO7-gNgG&usg=AFQjCNFogfUT3gfjEkutXrQEmUA0nPC6OA&bvm=bv.91427555,d.d2s
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 الصورةُ الحسية 

 بادـع عمي عـم.د. ميث َجِرير ْبُن َعِطيَّة اْلَخَطِفيِّ في شعر 
 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 3ٓالعـدد )

و  ٜٙٛٔالشرج الهحميمىي ، ) ) عشىاني ، دار الجيىل لمصباعىة ، الرىاهخة ،  .29
  . 

 هىىىى   ، تحريىىىي رسىىىال مرىىىصف   ٖٖٚنرىىىج الذىىىعخ ، ةىىىجام   ىىىغ جعفىىىخ ت ت  .31
 و . ٜٜٗٔالراهخة ، 
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