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 تقديم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  بيان بلغ سن ربي أبلغامل --حممد  ،و الصالال و و المالال   سو ر الالكلي ال     ،احلمد هلل رب العاملني

بنِيٍ " َماٍن َسَ ِِبٍّ مُّ
شع اء)"*بِلِ صحبي نجك  البيان ،و سو آلي (591: ال  اموات األمة إىل  ك   يفد  و اهل ،و 

 :بعد و ،الفصل

شع    ،يجكانب ب غت حتليلو  ،درا تي من ث  كانت ،مناقبه  و حصن ،الع ب هك د كان معارفه  فإن 

من سو  د نيا   ا  واجبو غريه  ،و التصك   ،التخييل يف  ط ائقهو  ،و مقاطعي ،و مجلي ،مف داتي بناء يف مذاهبه و 

من ذلك من ف ،اتي متلك أدو من إ امن سلام ال   كن "ني أل ،اإل امنح من سل  ،والتزاما ،ح قي وف ،إال من ح

من سل  ، ولنبيان الق آن من وفقي بيان الق آن  ،  كن ح شع  الع بى ق اءو س بيةال     إال من ح  ق اءو ال

 (5)."ال ق اءو أسجمية ،ماجدو

د دفعنى وق ، هذه القصيدو يفف  و معاجلة جكانب الب غة نفمى  يفتكلدت  ،و ذاك اهلدف ،ذا املعنىهل

 كان من أمهها: ،دوافع ذلك إىل

صادقا  هبمك  الع ب -5 شعكرا   صكر  ملمنيو  أن ف  هتا ت صة  ،امل مطني  نة ح ب سقبخا   5991 فل

 وتف ق كلمته  بعدها. 

فمن حيث الش ل ت اه قد استمد أ لكب اال تفها   ،قد نمج نمجا حم ام -ش   ومضمكنا -: أن بناءها -2

مكن ئ  مضالالخت  كل منها بأ الاللكب ا الالتفها     ،أربعة مقاطع يفكام صالالي ت  ،و خامتتها ،مطلعها يف

 فيام  ع ف ب غيا بال )رد اخلامتة سو املطلع(. ،لذ   لييو مهد ل ،املقطع

 ،امهامن مطلعها إىل خت ، كثق الصالاللة بني مقاطعها ا نفمالالياطياهتا خيط يفومن حيث املضالالمكن ت   

 ،ل بطوأدوات ا ،وظف فيها مف دات الل ة ،التعبري ة و ، مالالاسده خياو وثاب لشالالاس  مت ن من أدواتي الفنية

صك   يفوجدو  ،التعبري يفودقة  ،فنية وصكر البيان برباسة ،وأ اليب الب غة   -إىل حد كبري-قاف ان مكف ،الت
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 ،ممالالتنف ا شالالعكهبا للخ و  من كبكهت  بمحاربة الفمالاد ،متحرسالا سو واقعها ،تصالالك   وسيي هبمك  أمتي يف

 والعمل اجلاد املثم .

وأث ها  -سو ال غ  من غزارهتا -: أن القصيدو مل  تع ض هلا الدار كن بدرا ة تربز جكانب الب غة فيها-3

شاس  يف صك   لد  ال مياق ،طبيعة الت ش يل معانيها الف يفودورها  ،واملقا  ،و م ئمة ذلك لل  ، سيةت

ام ورب ،ن وجكه الب غة..إىل غري ذلك م ،وإح ا  النمالالج ،تنا الالب املعانى يفودورها  ،وأدوات ال بط

 (5  جع ذلك إىل أن القصيدو مل ت د ضمن األسامو ال املة للشاس )

لدكتكر/ سبد ال حي  حممد اهلبيل و قصالاليد يفمعنكنا بالالالالال )ق اءو نقد ة  ،إال أن هناك بحثا مكجزا ل

القصيدو ل ش انصب سو و  ،مل  تع ض للجكانب الب غية فيها )اململمكن( للشاس  حممكد حمن إ امسيل(

شار إىل ظاه و ،بني كل منها الزمة فنية بأ لكب اال تفها  اإلن ار  ،سو مقاطع أربعةبنائها  يف  ،الت  ار و أ

 (2).،د  هدف بحثيمما خي ،ليربز التضاد بني املاىض واحلارض ،القصيدو سو سنرص الزمن يفو إىل استامد الشاس  

يل تشالال  يفوأث ها  ،قصالالدت إليي من بيان وجكه الب غة دف إىل ماال هي -سو أمهيتي -البحث وهذا

صيدو صك   فيها ،معانى الق و  ،مباحث مةو مخ ،و متهيد ،مقدمة يف درا تى هلا يفجتلت  التيو  ،وط  قة الت

ضت فيها :املقدمة ،خامتة لفتت انتباهى لدرا ة جكانب الب غة  التي امل حظاتو  ،هدف الدرا ة و قد س 

صيدو يف من إ امسيل :التمهيد أما ،الق صتي للحد ث سن حياو حممكد ح ص بيئة أث   و ،و م انتي األدبية ،فخ

 .و منا بة القصيدو ،و نتاجي الشع   ،شاس  تيو  ،ف  ه ت ك ن م مح يفالق  ة 

أما الش ل  ،و من حيث املضمكن ،من حيث الش لو تناولت فيي البناء الفنى للقصيدو  املبحث األوو:

و ثانيهام  متشف  ،أوهلام  متشف مني التحرس ،ل منها بأ لكبى ا تفها ك متبكع ،أربعة مقاطع يففقد صي ت 

و كذلك  ،املطلع و اخلامتة يفأ الاللكبى اال الالتفها  والقصالاليدو ت د خامتتها سو مطلعها من خ و  ،مني التعجب

ب واملمالاللمني بعد ح  ،ضالالمكن فهك  عالج وصالالفا حلاو الع بأما امل ،األربعة سو هذا النمالالقبنيت مقاطعها 
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مكمه  ألكانا   5991 متعم    ضمكهنا التحرس سو ما  ،ه  ال  قكون سو رد سدوانيو  ،من العذابو امل فم

 التعجب من ثباهت  سو تلك احلاو. و ،وصلكا إليي

ف حاو وص :كان حتت سنكانو  ،املقطع األوو من القصيدو يفو  عالج جكانب الب غة  املبحث الثانى:

ملمني  ضياعو  ،تخبطالبني امل صياملقطع الثانى م يفاملبحث الثالث: و  عالج جكانب الب غة  .ال و  ،دون الق

 املبحث ال ابع: و  عالج جكانب .ال      مينه  الق آن يفو  ،جاء حتت سنكان: التعجب من حاو املمالاللمني

صيدو يفالب غة  شاس  من حاو أمتي ،املقطع الثالث من الق امس: و اخل املبحث .و جاء حتت سنكان: مكقف ال

و  ،و جاء حتت سنكان: بني الدسكو إىل حماربة الفمالالاد ،املقطع ال ابع من القصالاليدو يفة  عالج جكانب الب غ

  تكصل إليها البحث. التيالنتائج  اخلامتة: و ضمنتها أه  العمل املثم .
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 التمهيد

 ومكانته األدبية ،بالشاعرالتعريف 

 -أبك تيج -ق  ة النخيلة يف   2/7/5951 يفولد  متم ن ،شاس  مطبكع ،حممكد حمن إ امسيل :هك

 يفلقى تعليمي ت ،كانت تعانى قمكو العيش ،من أرسو فقريو ،صعيد مرص يفالنيل  ضفة سو القابعة -أ يكط

لده إىل أن ية دار العلك  ب قاه و ليلتحق ب ل قل إىل ال سا   ،انت ها  دار العلك  تفتحت  يفو  5937و تخ   في

وسمل باإلذاسة  ،وإنمالانا ،هن ا وحق  ،الذ  ت نى فيي بمرصالوصالدر د كاني األوو )أغانى ال ك((  ،مكاهبي

 يفتري سضكا واخ ،الد نية هبااقبة الربامج م  يفوأنضج  نكات حياتي  ،وقىض زه و سم ه ،املرص ة منذ خت جي

 .واآلداب ،باملجلس األسو للفنكنجلنة الشع  

شع  أني مل  يفو شع  ة  نل الت     ال ئق بمكهبتيأواخ  حياتي ا ت ماف  إىل دولة  ،وم انتي األدبية ،ال ف

ظل هبا إىل أن  تيال ،بم كز بحكث املناهج بكزارو الرتبية والتعلي وسمل خبريا لل ة الع بية  ،ال ك ت الع بية

  (5)ساماسن سم   ناهز المبعني   5977 نة  يف يفتك

 :اعريتهشتكوين  يفو ،هحيات يفأثر القرية 

فن اه حييا بني  ،يتيت ك ن شخص يفو ،تعليمي يفأث ا كبريا  والنيل ،الطبيعة وقد ت كت نشأتي بني أحضان

 فيقكو: ،ل دح الف حني البؤ اءالطبيعة  أ ى 

 ،ها النخيلفي ث  في ،( و هلا من ا مها نصيبة ص ريو يف أسامق الصعيد ا مها )النخيلةق  نشأت يف "

فكلتي م تبة و مل أواجي يف ط ،و مل أولد يف بيت سل  ،افة هن  النيل من اجلانب ال  ِبو البمالالاتني املطلة سلح ح

ش    ن و قد حفظتي يف ،ة الق آنعت من الل ة الع بية ل ، و أوو ما  مل ثقافة مب  و تعني سلح أي مع فةت

و أوو ما  معت من الشع  األن ا  اجلنائز ة التي كان  تصا ح هبا املنشدون أما  النعكش، و كنت  ،التا عة

ضيق هبا شة كاملة يف احلقل، حيث  م ،و أفزع منها ،أ ر عت من أن ا  الطبيعة ل ة الطيكو هلذا ه بت إلح معي

يس إلح اإللتي كانت أوو إ قاع مك يقي مل تتدا مان، حي ك نف صنعة اإلن يعة، ب ل ما ص اء لعامل الطبخل فيي 
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 ،ه املمتعبدو الب امء التي تتح ك حكيل حتت وطأو الق جكه، و الكاألخ سو الليل  ،حتح اجلذوع الصامتة ،فيي

مل أكن  و ،ات األولح من هذا الق نو ذلك يف العرش ن ،و بؤس العيش ،و الطمأنينة الزائفة ،و احل مان ،و ال ق

قت مع أهيل يف  نت أسيش يف  "ال ك(  "يف معظ  الك يل هن  مشالالالارف سلح " طال ي "بل ك  جنكب الن

و ال أزاو  ،ها حتح احلصادتو أتابع البذرو منذ غ   ،أبذر احلب ،مقامي كجزء من الطبيعة و قد طاو )أبكتيج(

رش صاد ،ا   الزرعي الذائب من حناج  ال ادحني يف مكأذك  ال ناء الب شبي  ،و احل و كانت كل هذه العكامل أ

 فس بي، سندما بدأت أتنبم جل انصالاله ت يف داخلي كل العناا الرتابية التي انفصالاللت سنها بإضالالاءو الشالالع 

 (5)"إلح سامل املد نة ،و الطبيعة ،سقب ف اقي لعامل الق  ة

لفكارق بني ا يفالطك لة وتأم تي  ،تي الشالالع  ةاء مكهبإث  يفدور كبري  ،وم انيها ،حلياو الق  ةكام كان 

 يقكو:ف حيدثنا سنها ،بقات املجتمعط

شاس  فحمبو" صامت سلح حيايت ك صعيد ب رس ،مل ترتك طفكلتي يف ال لذي اندلعت ا بل كانت هي ال

و قه ين  ،بل كانت امتدادا  منذ مكلدي بالق  ة إلح أن نزلت املد نة ،فهي مل ت ن طفكلة فقط ،مني حيايت الشع  ة

شع  سلح التفج  قبل انتهاء مدو الدرا ة العليا صد ،فن ال شت  ذلك أين ور د كاين األوو ) أغاين ال ك( (ب س

ها ،و ت اهبا ،جمالالدي متكغ   يف دخاهناو ،الق  ة ب وحي ها أذو من  ،و يف مجيع أجزائ و رأ ت اإلنمالالان في

مادورأ ت املجتو ،كام  طعمها  طع و ،كام  قكدها  قاد ، ائمتي ال و ،مع كلي  تعاور سلح أستاب حفنة من ال

 (أمحلها كام فرسهتا )أن ا  ال ك(( و)ه ذا أغنيو ال فض التي كنت  ،و القلق ،أ تطيع تفمري شحنة العذاب

رشت ،و) أ ن املف ( و  ائ  الدواو ن شعار التي ن و كان د كاين األوو ) أغاين ال ك( (  مثل  ،بعد ذلك واأل

مايس بال فض م نة ،لعامل الق  ة الذي خيي  سليي ال ق ،إح شنيعة بني ،و التجرب ،و امل مانو امل ا  و ال و  ، إن

لك واآلخ    اد هي ،و احل مان ،و التناقض بني ط يف اإلنمالالان: إنمالالان يف اهل ك من الذو ،يف كل يشء ،آخ 

ييسالال األولح نحك فلمالالفة و من خ و هذا املنا( تكلدت أحا الال ،و اال الالتع ء اجلائ  ،و الرتف ،من البطنة

و  ،ت فض هذه الفلمالالفة أوو ما ت فض رق الكجكد ،مللتز  بالطبيعة بفلمالالفتي اخلاصالالةو مكقفي ا ،الكجكد

 (2)"اتش ل قيدا  سلح نفمه و تقدس احل  ة التي ال ،املمافات املرضوبة بني الناس بدون سدو
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 نتاجه الشعرى: 

كام تربز قضا ا  ،هت  وتعالج مآ يه تربز معانا ،ف حييرو حياو كمصظلت قيثارو الشاس  تت نى بال  ف 

ملمكن ،األمة اإل  مية ضخ امل صكر فظائع ما ر متعم حتت وت  ث  ،اموأذناهب ،واإلقطاع ،ي من نريان ظل  امل

شع ه صكفية ،بالطابع اإل  مى -تدرجييا -طبع  شع    ومتثل نتاجي ،أخريا إىل أن بدت سليي النزسة ال  يفال

قصائد الالال )ب معنكنا   واملج ت مجع بعضها ،بعض الدور ات يفالقصائد املتف قة  بعض و" ،أربعة سرش د كانا  

 (.5)"(جمهكلة

ني    . 5991 )أ ن املف ؟( -3 . 5937 ا أغنى()ه ذ -2 . 5939 ال ك(( أغاين) -5 :هيودواو 

   . 5991 )التائهكن(  -7 . 5999 (د  ب   الَ ) -9 . 5999 (قاب قك الالني) -1 . 5919)نار وأصالالفاد( -9

هد   الربز(( -1 قة(-51 . 5971)صالال و ورفض( -9  . 5999  ) )ر اح -55  .5972 )هن  احلقي

)مك الاليقى من الرسالال( -53 مها: ،وقد صالالدر لي د كانان بعد وفاتي .)المالال   الذ  أس ف( -52 .امل يب(

 . 5911(صكت من اهلل) -59.  5971

من إ امسيل) الالالالمعنكنا ب نتاجي كلي وقد طبع ،هذا شاس  حممكد ح : : األوىلم تني (األسامو ال املة لل

بعة دار  عاد طوالثانية  ،غري حمققة ،ث ثة جملدات يفوهى  ، 2119 بعة اهليئة املرص ة العامة لل تاب  نةط

 (2) . 2119  نة أربعة جملدات يف -القاه و -الصباح
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          نص القصيدة

  
ِ
ك ْ َمْن هالؤالء  التَّائهكَن اخلَابط كَن َسَو التُّخ 

َطا َأْبَصارِه  َرَهج   اليك ْ َأْسَشى خ  وابِع وال    الزَّ

الك ْ  الالض  َفكَقه   ِمْن َ ْأ ِي َقَلَق النُّج   َواللَّيْل  َ نْف 

الالك ْ  ج  َكْلِكَلِة ال ُّ َفٍ  م  هْ  َزَمالالَ ا  إىَِل ح  الالكق   َوَ م 

الالالْكط  َ ْ ف ل  َحكهَلَا  الال ه  حَت ك ْ المَّ  َواملَكت  َأْنم 

ك ْ  َة َواهل م  وِره   املََذلَّ د   َوالَقيْد  خَيِْصف  َمْن ص 

الالك ْ  ه   ِمْن َسْمفِي َوَلَظالاه  َأْبَشَع َما َ م  كم   َوَ م 

الاللِّ َجالال ٍَّد َغْشالالك ْ   َفإَِذا َغَفالالْكا َفَعَو َمَكاطِِئ ك 

ِو  َطالا  لِلذُّ الك ْ َوإَِذا َصَحْكا َفَعَو خ   َخاِشَعِة ال ُّ  

الالكْن؟  امل ملِم 
ِ
الء كْن؟ َأ َفَهؤ  الائِع   الضَّ

ِ
الء  َمْن َهؤ 

نِى احلََقائِق  َوالظُّن كن الالم  ب نِى َوَتْ ج   َأَبَدا .. ت َ الالالالذِّ

***** 

 َ ِمينِه    كَِتالالاٌب اَل هَي الالالكنْ  يفَأَبَدا .. َوَكالالاليَْف؟ وَ 

ونْ َأَبَدا ..َوَكيَْف؟ َود وَن َ ْطكَ   تِي.. َوَتنْتَِحال   الق   

َتاِو َوهَيْالالاللِك  امل تََجالربِّ ونْ   َوَ بِيالالالالالالالالد  ط ْ َيان  الع 

كنْ   الَ الاِشم 
ِ
َياء  َوخَياِلال ُّ َبنْيَ َ َدْ ِي ِمْن َوَهِج الضِّ
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كنْ   الكَن امل ْظلاِلم 

وَن الظَّاملِ وَن امل ْفِمالالد   الَفاِ الالد 

َّْن  ْمَع مَم اِربال الكَن الدَّ كنْ  يفالشَّ خ   املََجاِزِر َ رْص 

ي كنْ  ْطَعاِن َ اِجَدَو الع  الالالالكَن اخلاَلالالْلَق َكالق  ائِق   المَّ

كنْ  َهل  َما َ    كِط جَتْ الالالكَرو  بِالمَّ الالالكَرو  ، َمنْه   َمبْه 

نَْيَتَها اجل ن كنْ  َد  واْجتَاَح ق  َسَها الصَّ  َبْلَهاَء.. َروَّ

الكنْ َوأَ  َد ... َلْك َتْمَمع   َحالالالاهَلَا َسَدَمالالالالا    َ ربِّ  لِل َّ

كْن؟  امل ْملِم 
ِ
الء كْن؟ َأ َفَهالالالالؤ   اخلَانِع 

ِ
الء  َمْن َهالالالؤ 

نِى احلََقائِق  َوالظُّن كنْ  الم  ب نِى َوَت ج   َأَبالالالالَدا .. ت َ الالذِّ

***** 

.. َل اِلالالنَّنِى َنَ الالالالالالٌ  َبَم   ْمِعه    َشالالالالالالِ  دْ َأَنالالا ِمنْه   

 َرَبَضْت بِِي األَْصَفالالاد .. َبْل َطَحنَْتي  َغْمَ َمة  الَعبِيدْ 

ِعاليدْ  تِي م   َبَأناِلالالالنِي أ مَّ
ٍ
بِْد ء الالالالالالالالَؤار  َشالْ ٍق م   َوج 

َ بِّل نِى َشالالِد ْد؟  َأْب اِلالالالالالى َسَلْيِهْ ؟ َأْ  َسَلالالى َغالالالالٍد   

 هللَ.. ِهْجَ ت نَا لَِشيَْطالالالالاٍن َمالالالِ  دْ إِنَّالالالالا َهَجالالالالْ َنا ا

باِلالالاليدْ  لِّ َهالالالالالَك   م  نَا َحَضاَرت ي  لِ   ض   َسالالالالاٍت ت َ وِّ

ْياِلالالالالالالالالى َلنَا اإِلْ َ َ   لِّ َمْن حي   َكَفٍن َجالِد دْ  يفَولِ  

ْذ َزَمٍن َبَعالالاليدْ  الالكِد م  كِر المُّ  َنَمَجْتي  َأْخالاليَِلة  الع ص 
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الاليدْ  ٍد َومْهَالالالالالالا  َسَو َنْعٍش جَمِ َمَّ  لِت ِحالالاليَل َد َن حم 

َها َ ِعيدْ  َشيِّع   َوإَِذا اجلَناَلالالالالالاَزو  َلْكَسالالالٌة َحالالال َّ  م 

كْن؟  امل ْملِم 
ِ
الء كْن؟ َأ َفَهالالالؤ   اهلَالِ  

ِ
الء  َمْن َهالالالالالؤ 

نِى احلََقائِ  الالالالم  ب نِى َوَتْ ج   ق  َوالظُّن كْن؟َأَبَدا .. ت َ الالالالذِّ

***** 

 َمْن َكاَن لِْْلِْ الالَ ِ  َفْليَْضالالالِ ْب بِِمْعالالالَكلِِي اْلَفَمالالادْ 

 َفيَِصالالاليح  بِالِّلصِّ اْلَعتِىِّ َكَفالالالالالاَك ِمْن ِشالبٍَع َوَزادْ 

ْ  َوَأْسالالالالَ اَض اْلِعباَلالالادْ  الالاِق إِ َّالالالاك  مَّ  َوَ ِصالاليح  بِاْلف 

 َ الالالالالالاِد َن َوْ َل     إَِذا َحاَن احْلََصالالادْ َوَ ِصالالالالاليح  بِالْ 

الالالالالالَدادْ  ِسِي الشِّ  َوَطَكاك    َحالالالالالدُّ املَناَلالالالاِجِل َبنْيَ َأْذر 

الالالالَكادْ   َوَنَظالالالالالْ ت    َفإَِذا الظَّالالالالالالَ    َسَليْ     َحنِق  المَّ

ئاِلالالالالالرِي َكأ ْختَِها  و  الزَّ ِاَ  ِ  َسالالالادْ َ كْ  يفِر ٌح م رَصْ

َشالالالالادْ  ََ  ال َّ  َتْمِقالالالْي     ِمْن َوْ لَِهالالالا َوَخَ اهِبَالالالالا مح 

كْن؟  املْ ْملالالِم 
ِ
الء وْن؟ َأ َفَهالالؤ  اِغ    الصَّ

ِ
الء  َمْن َهالالؤ 

ونْ  اِجالالالد  الالالكَن المَّ اكِع  وَن ال َّ  التَّائِب الالالالكَن اْلَعاباِلالالد 

****** 
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 :مناسبة القصيدة

 ،وقه  املجتمعات الع بية ،وترشد أهلها" ،  بعد ن بة فلمطني5991سا   يفكتبت قصيدو )اململمكن( 

وسو ال غ  من إ الالقاط القصالاليدو من األسامو  ،وأسكاني ،وغريها سو  د االحت و مرصالال يف ،واإل الال مية

تقار نتيجة اف ،بعض الدور ات يفو ،املكاقع اإلل رتونية يف  2113ال املة للشاس  إال أن تداوهلا قد كث   نة 

صة ملمني ،اخلا شعكر باأل ى لكاقع امل صادقة تعالج ال  ،اقبعد  قكط الع  ،والع ب ،والعامة إىل كلامت 

 (5)."والع اق ،والقتل لشعبى فلمطني ،والتدمري ،وت   س ألكان العذاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

من إ امسيل - 5 شاس  حممكد ح ملمكن( لل صيدو )امل ك  جملة اجلامعة اإل  مية للعل -د/ سبد ال حي  حممد اهلبيل -  اجع: ق اءو نقد ة ىف ق

   .2159 نا    -املجلد العرش ن  259 -519صال  -العدداألوو  -اإلنمانية 
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 املبحث األول:

 للقصيدة الفينالبناء  

 :من حيث الشكلأواًل: 

شاس  صاغ مل   ،كل مقطع كأني بناء ممتقل ،أربعة مقاطع يف قصيدتي ال   ،تململ يفإىل اآلخ  ل ني  

صك    ،ويش تتت  إح ا  البناء ال ،باال تفها  ةبني كل مقطع وآخ  الزمة فني م  را ،وت ابط حم    ،والت

ضالال  ال باط الذ    " ذلك مؤداها ،فنيةحقق بذلك وحدو ف ،من مطلعها إىل خامتتها ،لهاواملعنك  للقصالاليدو ك

ل وهبذه الكحدو تت ام ،أثري  ،فيخ وشالالاح يفواأللفاظ  ،واملك الاليقى ،واالنفعاالت ،والصالالكر ،التج بة

 (5)"وتدب فيها احلياو ،القصيدو

 شكل القصيدة يفالتجديد 

صيدو  يفالتجد د  و صاش ل الق من إشع )ب ليس خا شاست ( امسيلحممكد ح   لد بل هك ظاه و 

صيدتيي يف (سو حممكد طي)ت اها سند  (لكأبك لُّ )شع اء مدر ة  ام ت اه سند ك (كليكبات الياىل )و (اجلندوو) ق

 (2)غريه

  ءوذك  لي شالالاهدا من شالالع  ام  ،بعض النقاد يفبتنك ع القكا ن التجد دم ذه الظاه وقد أصالالل هل و

 (3ش ل القصيدو الع بية) يفكلكن من ألكان التجد د  ،تأصيلي لفن املكشحات األندلمية يفالقيس 

بعد إشالالادتي   قكو أحده  ،سو سمكد القصالاليدو الع بيةخ وجا  النقاد بعض اهسد الظاه و هذهو 

ه  أن قد أجازوا ألنفمالال -التجد د يفبتأثري ال غبة  -ؤنا املعااونشالالع ا وإن كان" :بالقصالاليدو العمكد ة

 احدوالقصيدو الك يفوأجازوا كذلك تعدد قكا إذا تعددت مكاقفها وأف ارها.. ،سو سدو أوزان القصيدو تشتمل

                                                 

 . 12صال  –ى مصطفى سبد اللطيف المح ت –الشع  املعاا سو ضكء النقد احلد ث  - 5

  .5912 –بريوت  –دار العكدو  -237وصال   521صال  –  اجع: د كان سو حممكد طي  - 2

  .5979 –بريوت  –دار العل  للم  ني  -9ط -915 -319صال –د/ مصطفى الش عة  -مكضكساتي وفنكني -  اجع: األدب األندلمى - 3
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مية شحات األندل إذا كان  ،وجعل ال ثري منه  ل ل مقطع قافية ،وحت را من  لطان القافية ،جماراو لفن املك

 (5).": كل مقطع  مثل تيارا ف   ا متميزا

 ،املف دات طبرتات ففيي ،القصالاليدو يفوالنفمالالية  ،الفنيةحيقق الكحدو جتد دا  البعض اآلخ  اهسد كام

سنرصا كل جزء كن  حتى   ،ونفمى جيمعها ،خط شعكر  يف ،بعضهاب لصكراو ،فيام بينها ب باط وثيق واجلمل

كام   مل  ،أو خكاط  متجانمة ،  مل فيها تصك   خاط  ،سم  فنيا تاما"فت دو  ،كلها بناء القصيدو يففاس  

 ريت أو ت ،بحيث إذا اختلف الكضالالع ،واللحن املك الاليقى بأن امي ،والصالالكرو بأجزائها ،التمثاو بأسضالالائي

مبة  ،و ط ائق التعبري ،من  تفحص بناء القصيدو و ،هذا       (2) "..وأفمدها ،أخل ذلك بكحدو الصنعة ،الن

ال لمة كجيب أن ت كن القصالاليدو كلها  ": مقكلة العلك  وانمالالجاما حيقق ،حظ ت ابطايها  لوالتصالالك   ف

وأن  ،وصكاب تأليف ،ودقة معان ،وجزالة ألفاظ ،وفصاحة ،وحمنا ،نمجا ،اشتباه أوهلا بآخ ها يف ،الكاحدو

حتى خت   القصيدو كأهنا مف غة إف اغا.. ال تناقض  ،  كن خ و  الشاس  من كل معنى  صنعي خ وجا لطيفا

تعلقا و   كن ما بعدها م ،تقتىضالال كل كلمة ما بعدها ،نمالالجها يفو ال ت لف  ،مبانيها يفوال وْهَى  ،معانيها يف

 (3) "هبا. مفتق ا إليها..

ملمني ،أ لكب اال تفها  اإلن ار  و قد أد  ما  ال افض لكاقع امل ها إىل عمطلمن  بناءها يفدورا رئي

 ف ان ،يوكذلك خت  ب ،مقاطعها األربعةكل مقطع من  بي ا تهلو  ،ختمت بي و ،ي القصيدوا تهلت ب ،تهاامتخ

صيدو  يفوأ اليب الب غة  ،صكر املعانىمفج ا اال تفها   ملم لهب بي  ،كلهاالق شاس  نفكس امل و  ،نيال

ق العز الذ  را الالام هل  ط   ،النها ة  الالبيل اخل   يفهل   ليربز -تصالالك   واقعه  الذليل اخلانعب ،ه  مالالتفز

 .هج وا أ بابي

شاس   كام   )التخك ( (ميام)املقطع األوو  يف فجاء ح ف ال و  ،كل مقطع يف مك يقى القافية يفنكع ال

ولك  ،طالتخبو ،التيي ل ني حيمل بني مطاو ي ،وجتمع ظاه   ،تضالالا  ام ما    د الشالالاس  خلعي سليه  منم ئ

وذلك  ،أو سو شىء ،أو ا تكاء ظاه   لشىء ،تعرب سن تضا املي  " ألن ،ما أفاد ذلك )احلدود(أتى بم ادفي 

                                                 

 55-9مد سبد املنع  خفاجى صال   اجع: تيارات الشع  الع بى ىف الق ن العرش ن د/ حم - 5

 بدون تار خ. –دار الشعب  -3ط  – 531صال  –العقاد و املازنى  -الد كان - 2

  .5912 –بريوت  –دار ال تب العلمية  -5ط  -535صال  –ابن طباطبا العلك   –سيار الشع   - 3
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ع خ و  زمري اجله  م ،نقطة أق ب إىل ظاه مها يفبالتقاء الشفتني  ابت كهن لتقى مع الشعكر  هلااملعنى الل ك  

  (5)."من األنف

ك ْ   التَّائهكَن اخلَابط كَن َسَو التُّخ 
ِ
 ؟َمْن هالؤالء

تالية ح ف  (نكنا)أتى ال و  ،الزمة بني املقاطع كانأ اللكب اال التفها  الذ   يفو ،املقطع الثانى يفو

 و ،احلرسالالاتفيض نفس الشالالاس  من  كر بيف ان م ئام ما مت (؟)أ فهؤالء املمالاللمكن)ال هيكن((الكاو)اللني 

كن تعرب الن " الف ( مينه  كتاب ال هيكن يف)سو ال غ  من أن  ،وهكاهن  ،تعجب من ذلة اململمني يف ،هاامتداد

باطن ج   ،جكف يفسن امتداد لطيف  ني ،أو  هلا وهذا.. أو م  مع الشالالعكر بخ وجها  لتقى املعنى الل ك  

بة األنف ،اخلياشالالي  يف م   ،زمريا ها ،وقصالال نا ا  ،حتى خي   من ثة الث بأسو ل مع التصالالاق ط ف اللمالالان 

 (2)."العليا

 الكنْ ِمينِه    كِتاَلاٌب اَل هَي الال َ  يفاليَْف؟ وَ َأَبَدا .. َوَكال

   د()رش الثالث يف (الياء)ح ف اللني تالية  (داال) ح ف ال و  جاء ،ال ابعو ،الثالث نياملقطع يفأما 

ماد( ال ابع يف (األلف)ح ف اللني وتالية  شم ئام  -املقطع الثالث يف -هذا و جاء )الف صك ب ال اس  هدفي ت

  ،مؤث ا فيه  ن بياني مل  عدإ حيث ،إىل غريه فيي ال  لتفت ، متممامتداد طكىل  يف ،و حاو أمتي ،حالي نحك إب از

 ..إلخ(ممعه  رش دبمنه  ل ني ن   )هك ف

.. َل ِ   الِ  دْ الالٌ  َبَمْمِعه    َشالالالالنَّنِى َنَ الَأَنالالا ِمنْه   

حاربة ماألم  ب خ و إب از  الالبيو الع   منم ئام تصالالك ب هدفي نحك  -املقطع ال ابع يف –كام جاء 

ىل مع  عرب سن امتداد طك ح ف الداو" الالف :والتحذ   من ال ككن إىل ال مل برتك العمل اجلاد املثم  ،الفماد

                                                 

 . 37  -د/ حممد حمن جبل  –املعج  االشتقاقى  أللفاظ الق آن ال      - 5

 الصفحة نفمها. –المابق  - 2
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مع  ،الذ       باال الالتم ار د: اللهك واللعب(و ذلك أخذا من )الدَّ  ،أ : احتباس سن الِعَ ض ،انحصالالار

 (5)"االنرصاف سن غريه ..

  َمْن َكاَن لِْْلِْ الالَ ِ  َفْليَْضالالالِ ْب بِِمْعالالالَكلِِي اْلَفَمالالالادْ 

 ،طعااملق ال زمة بني يف( وميامواملقطع األوو ) ،قافية مطلع القصالاليدو يف -جاء ح ف ال و هذا وقد 

  ،لقنيواضالالحة إىل نفكس املت ،و حترسالالاتي ،أناتيم ئام ح   الشالالاس  سو وصالالكو  -ا(نكن) الثاين املقطع يفو

ماكنة الأكث  األصكات " من امبأهن انتميزو  ،املجهكرو ومها من األصكات ،( من الشفتنيوالنكن ،املي )فالالال

ضكحا صكات اللني ،و مميتها  ،وأق هبا إىل طبيعة أ ضه  إىل ت صكات اللني)لذا  ميل بع شباه أ   .. ففيها من(أ

اللني  وفيها أ ضا من صفات أصكات ،كائلتعرتضي بعض احل جم   النفس فيهاأن  صفات األصكات الماكنة

 (2)"الممع يفوأهنا أكث  وضكحا  ،أهنا ال   اد  ممع هلا أ  نكع من احلفيف

 امل ملِم  الَمْن هَ 
ِ
الء ائِع كْن؟ َأ َفَهؤ   الضَّ

ِ
الء  كْن؟الالالؤ 

نِى احلََقائِق  َوالظُّن كنْ الالالالالَأَبَدا .. ت  َ  الالم  ب نِى َوَتْ ج   ذِّ

فإن "والشالالجن  ،والنفس املفعمة باأل الالى ،كام أن ت  ار ح ف النكن  تمالالق ومكاقف احلزن امل تك 

 (.3)"أدق حاالهتا يفوالتكافق مع ظ و املشاس   ،لبعض األصكات قدرو سو الت يف

شري إىل هذا يفو صيدو ،و ت  اره ،ارتباط إ قاع ح ف ال و  ما   مىو  ،بمضمكن الق   حيث ،أث ه النف

سو  -صيدوالق-فإن دلت  ،أسلق بذهني من غريه جتعل إ قاع ال و  ،الصمت الشع  فمحة من تلقىملح  تي "

     (9)"أورثت النفس طيبا ،وإن دلت سو أم  طيب ،وتربما ،أورثت النفس ضيقا أم  ك  ي

شاس  قد نك ضمكن يفع وإذا كان ال متفه  يففقد نكع  ،كل مقطع القافية بام   ئ  م ملمكن( سني ) امل امل

ضا بام   ئمي ص يف ف ان ،أ  صلي من أحكاهل   ،ك  ا  مكجزا  ملا وصفه  بيهنا ة كل مقطع ت  ،ملقطع مجيعيا يفوف

                                                 

 .21صال  –د/حممد حمن جبل  -املعج  االشتقاقى أللفاظ  الق آن ال     - 5

  . 5919 –م تبة األنجلك  املرص ة  -9ط  -27صال  –د / إب اهي  أنيس  –األصكات الل ك ة  - 2
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ع لطم فيف -هنا ة كل مقطع  يف و الالأرجىء احلد ث سن ذلك إىل مكضالالعي من التحليل -إىل ما بعده مالالل  

  :(ن اخلابطكن..التائهككان املمتفه  سني ) لقصيدوا

كْ ؟  التَّائهكَن اخلَابط كَن َسَو التُّخ 
ِ
 َمْن هالؤالء

 :(الضائعكنوو كان املمتفه  سني )املقطع األ خامتة يفو

 
ِ
الء كْن؟َمْن َهؤ   امل ملِم 

ِ
الء ائِع كْن؟ َأ َفَهؤ   الضَّ

 :(خامتة املقطع الثانى كان املمتفه  سني )اخلانعكن يفو 

كْن؟   امل ْملِم 
ِ
الء  اخلَانِع كْن؟ َأ َفَهالالالؤ 

ِ
الء  َمْن َهالالالالالالالؤ 

 :(لثالث جاء املمتفه  سني)اهلال كناملقطع اخامتة  يفو

كْن؟ َأ   اهلَالِ  
ِ
الء كْن؟َمْن َهالالالالالالالؤ   امل ْملِم 

ِ
الء  َفَهالالالالؤ 

 :)الصاغ ون(جاء املمتفه  سني والقصيدو خامتة املقطع ال ابع يفو

وْن؟ َأ َفهَ الَمْن هَ  اِغ    الصَّ
ِ
الء كْن؟الالؤ   املْ ْملِم 

ِ
الء  الؤ 

اكِع  الالالتَّائِب   وَن ال َّ اجِ الالالكَن اْلَعاباِلالالالالد  ونْ الالكَن المَّ  الد 

***** 

 :ثانيًا: من حيث  املضمون

شاس   صيدو  م ن سدهاه يفجت بة ال  ،شع  احلام ة يفها و  م ن  ل  ،اإل  ميمن األدب  ذه الق

  ، اروص ،وخنكع ،وه ك ،وضياع ،من ختبط والع ب ،رس سو ما وصل إليي حاو اململمنيالتح امضمكهنف

ا احلل  هذ ،بعد أن كان شالالعبها أشالالتاتا متف قة ،فيها حل  الكطنحتقق إلرسائيل  التي  5991بعد ن بة  الالنة 

 (5) .و تف ق كلمته  بعد هذه احل ب ،الداخيلة إ  مية سو شأهنا الذ  مل   ن ليتحقق لكال متحكر كل دول

و  ،بألفاظ ،نفمي جتاه قضية أمتي يفسرب فيها الشاس  سام جيكو  ،القصيدو نفثة مصدور من ث  كانت هذه
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 ،قدا تي بطلتل لك خ  الشع  من اإلحياءو" ،ومجالي ،الشع  من سناا حيك تي يفواإلحياء  ،أ اليب مكحية

مكق ،وهزلت ق ابيني ،وهتد  هي لي صناسات ال صناسة من  صبح  صناسات ثمنا ،وأ  ،أرخص من  ائ  ال

 (5)"واألصكو.. ،املقاصد يفبأرشف منها وليس 

شاس ناوقد  و  ،أمتي قلب يفقد ساش تكظيفا بارسا  كحى بأني  ،وصكر البيان ،أ اليب الب غة وظف 

 "فيض إحياء  ،تصالالك   حى يففجاء تعبريه سن ذلك  ،و أ الالى لن بته  ، ئن ألنينه  ،شالالعاب نفكس أهلها يف

بي سكاطف املتلقى ني ،تتح ك  لي وجدا يي من سمق النظ  ،وهيتز  ن وهذا ال   كن إال مل ،ووف و اخلياو ،ملا ف

 (2)"..وخماوفي ،وأح مي ،و بث فيها من هكاجمي ،و تخللها بكسيي ،و ف   فيها ، تحمس قضا ا احلياو

ك ه ،سظا  شعكهبا يف نخ  أن الداء العضاو الذ  ظل  -وهك  صكر واقع أمتي -وال   يب سن خاط ه 

ومها  -صو اهلل سليي و ل  -تصكر هل  د ن حممد ،غ بية زائفة إىل حضارو ،تعالي  إ  مه  الممحهج هت  

 كبريا.

 الالاٍن َمالالالِ  دْ الالالالْ َنا اهللَ.. ِهْجَ ت نَا لَِشيْطَ الالالإِنَّالالالالا َهجَ 

 إىل قكلي:

ٍد َومْهَ  َمَّ  اليدْ الالالالالا  َسَو َنْعٍش جَمِ الالاللِت ِحالالاليَل َد َن حم 

 

***** 
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 :الثانياملبحث 

 لضياعا تخبط والبني وصف حال املسلمني 

و  ،امتتيوخ ،يلعمط يف ،اإلن ارياال الالتفها    عتمد الذ  ،األووملبحث  تناوو وجكه ب غة املقطع ا و

شاس   متفز هب التيأداتي الب غية  ان ف ،تكظيفا جيداقد وظفي ال ملمني ا  كام  ،من كبكهت  للنهكض نفكس امل

صيدو يف م ت ز الب غةكان  صك  وكأن  ،الق م قد تكلدت مني ،الب غة أ اليب و ،سناا الت  يفه  معي لت

 قكلي: يفض لكاقعه  ال افاال تفها   يف ،إمجاال ،وختبطه  ،بتصك   تيي اململمني ا تهلت ،تش يل لكحة كلية

كْ ؟  التَّائهكَن اخلَابط كَن سَو التُّخ 
ِ
 َمْن هالَؤالء

شاس  من متعم  ،اإلمجاو إىل تفصيل حاهل  مع الط يان و تخلص ال    اد  شع  ال ،برباسة فنية -أو امل

صياغة يففجكو معها املتلقى ب شدو  بك ال    ،ال مجي ،ل صاره  خ   بأن جعل -وإح ا  ن  اخلطأ هذه ،طا  ألب

ولك إشالالارو  ال  درون ،خابطكن  ،تائهكنالذ  جعله   ،وال يك  بم ض العشالالى ،أصالالاهبا رهج الزوابعقد 

 فيقكو: ،دهي  إىل ط  ق اخل و  من كبكهت هت

َطالالا َأْبَصاِرهْ  َرَهالالج   ال يك ْ َأْسَشى خ  َوابِع وال    الزَّ

 سو مكاطىء كل ج د -إذا غفكا -غفكهت ت كن هذا التفصالاليل الذ  خت  هب وب النك  من أجفاهن  ل 

 غشك :

الاللِّ جَ   ال ٍَّد َغْشالالك ْ الَفإَِذا َغَفالالْكا َفَعَو َمَكاطِِئ ك 

 :للذو خاشعة ال  ك خطا  سو  -إذا صحكا -صحكه لي كن  و

وِّ َخ  َطا  لِلذُّ ك ْ الالوَإَذا َصَحْكا َفَعَو خ   اِشَعِة ال ُّ  

شى صابة بم ض الع صاره  امل شعة ال  ك  للذو صحكه  سو خطا   و ،و بني خطا أب وظفت  ،خا

تصك    يف  رتكظيفا بارسا لتمه  مع اال تفها  اإلن ا ،وغريها -تبعيةو  ،م نيةترصحيية و  –اال تعارات 

  - إىل خامتتي يحمن مفتت ،املقطع يف رس  معنى اال تفها  ف ،واقع اململمني يف وذاك التخبط ،مظاه  هذا التيي

 .ومن خلفي ،ني  د يمن بحييطي  بل -ت اكيب و صكر مف دات و
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 ال  و درك قيمته ، ع فه  من و ،و ع ف سزه  ،وهك  ع فه  جيدا سنه  بالالالال )َمْن( ي الالتفهاما يف اه ت

مأو   واقعهصكرو ومن وراء إن اره ال افض ل ،هذا ه لكاقع بل  ؤاو املن   ، ؤاو من  نتظ  إجابة  سنه  

حترس الشاس    متشف و املفارقة بني الصكرتنيومن خ  ،وجمده  ال اب  ،صكرو سزه تربز  ،املتخبط ،التائي

 .ظ   واقعه  امل    يفه  و سو ختبط ،سليه 

 )اإلشارو إليه  باال   البعيد يف  اهكام ت
ِ
ؤالء ري إىل شكام   ،كحى ببعده  سن جادو الط  ق   الذ( ؟هالالَ

 ،ال شيدو ،املاجدو صكرهت  ه  ع ف من إنام ،التائهة ،من اململمني تلك الصكرو املتخبطةال  ع ف أن الشاس  

سبد اهلل بن  و مالالتدسيها قك ،وال  امة بد نه  ،خيكضالالكن معارك العزو --واثقني من نرصالال اهلل ك  كانكا 

أ  ،أم ه  يف ف  ون  )معان(بأرض نيليلتكا أقام حني (مؤتة)يك  ل  متفز نفكس اململمنيوهك  --رواحة

 ،اهلل بن رواحة سبد   فشجع الناَس  ":أ   قدمكن سو مكاجهة العدو مع قلة سدده  - -  تبكن إىل ر كو اهلل

وال  ،)الشالالهادو( و ما نقاتل الناس بعددللتى خ جت  تطلبكن  )احل ب(ت  هكن التيواهلل إن  ، ا قك "وقاو: 

   (5)"إنام نقاتله  هبذا الد ن الذ  أك منا اهلل بي ،وال كث و ،قكو

رص سو  يفبي  --ه  اهللخري   ح أك م قلكهب  كان يفملا كان  -- هللا د نف تدو  كام ،ئه أسداالن

م ح األقك  سو ملم دجيد امحين أني ال قكالت مداد رتال ب ،تدب  ت اثه  ه خ و آداهب  من و  ،سلكمه  نكامل

هذه دسكو ل ن  قو  ،مقتطعة من ت اث غريه  ها سلك  األم دسكو إىل ق اءو  هى بل ،ليمالالالت  ق اءو  ،كل

بالنافع ، قظة وت اث  ،كل ما  ق ؤه أهل العل  من معارف األم  " ألن ،و ال د ء ، ثو تنحى ال ،تأخذ 

  ،ك   سلامئنا يفو والتدب .. ،و كل هذا من أدوات النظ  ،وتنبي ،و إ قاظ ،و شالالحذ ،اإلنمالالان إنام هك غذاء

فكا و ا الالتصالال ،و إنام نفضالالكه نفضالالا ،مل  طلعكا سو ت اث األم  من حكهل  فحمالالب وت اثه  ما  دو سو أهن 

 (2)"واإل    ،سلك  الع بية يفو مل  دخلكا شيئا من ذلك  ،صفكه

ملمنيوبام  صكرو ؤ   5991فرتو ما بعد ح ب  يف أن واقع امل رس  ،د حياده  سن هذه ال من ث  ب ز حت

ه فين   ،وكأني ال  صالالدق هذا الكاقع اجلاث  سو صالالدره ،البعيد ال الال اب ه سليه  من اإلشالالارو إلي الشالالاس 

كل جماالت  يف ،هذا الكاقع الب يض نفك ه  لت يريوما تكلد سني من حترس ممتفزا  ،لي كن اإلن ار ،متحرسا
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  .واألدبية ،والف   ة ،العقليةو  ،املاد ةحياهت  

متفه  سني فيصكغ امل ،أ ى نفمي ملا   اه من صكرهت مربزا  ،نربو التحرس سليه  من الشاس  عو  ث من 

ك ْ ) و ،م و (؟)التَّائهكنَ هل   اممالالتعري ،لترصالالحيية األصالاللية م تنياال الالتعارو ا يف م و  ؟(اخلَابط كَن سَو التُّخ 

 .أخ  

 :ليحل حملها صالالكرتني ،الشالالاس  ذاك و وستها التي ،املمالاللمني املاجدو صالالكروو اال الالتعارو قد أزاحت 

ائهكَن(:أوالمها تكحى بتشالالتت الف   ك ْ :ه تمالالل  بدورها إىل األخ  وهذ )التَّ  التي( ؟)اخَلابط كَن سَو التُّخ 

: كر حكوتتمح (خبط)مادو " و ،خطاه  ختبط خبط سشكاءف ،تكحى بعد  اهتدائه  إىل بدا ة ط  ق للخ  

وهك  ،هك رضب البعري األرض بخف  ده خيرتق والذ    اد ،أو   اد ،وخمالطة ب ليظ قك  خيرتق ،صالالد 

بط ال تتكقى خت ،برصها ضعف يف التيوهى الناقة  ،خبط سشكاء الليل و ل لظي قيل: خيبط ،رضب غليظ قك 

 ( 5)."فهى متشى جمازفة ،وهى ال تتكقى ألهنا ال ت   ما جيب تكقيي ،شيئا

 ، الكصفنيوس اهت بثفأفادت اخلابطكن(  -)التائهكن صكرو ا   الفاسل يف ن ت اال تعارتاصيوقد 

 املمند   فتعأشار  كام ،واقعه  يفف   عملكني ف  ه   ب سوكجحم ،بددا ه نفك  مكزسة ،الف   كاشتتفه  م

 ،حده التيي سو الثبات يف ( الذ ن بل كاه  )التَّائهكنَ ف ،مبلغ ال امو ثباهت  سو الكصالالفني يف بلكغه  (أوالالالال)ب

كْ ؟( صف اهذالثبات سو  يف الذ ن بل كا و) اخلَابط كَن سَو التُّخ  تع  ف  كن قد   "فالالالال  ،حقيقتي املق رو الك

شارو إىل  مند لْل مند إليي امل صفة مبلغ ال امو يفبلكغ امل صكرو  ،ال أ :  ،الذهن يفأو أني بلغ فيها حقيقتها املت

  (2)"وأت  صكرها ،و أكمل ،أنقى يف تصكرها الذهن  التي

صكرحاهل  أدسى إىل كانت  من ث  شاس   رسات سليه  قلبي نفط فا ،هت إن ار ال كام  ،وسو واقعه  ،ح

شاس ك  ثباهت  سو تلك احلاو حد ال امو يف بلكغه  أن أ لكب من  -دمما  كل ،لبثه  فيها مدو حى با تطالة ال

مكل  سله  ،ك ه لنف اا تفزاز -واال تعارتني ،فها اال ت  بي كأنى و ، من كبكهت لنهكضبدا ة ط  ق ل اتم

رص( فيه  ماد أ ا كان لكني ،الط يانو ،االحت و وجي يف كافق ،: كفاك  ثباتا سو هذا  و ؤ د  ،ميوجن ،والف
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نتهت هب  إىل ا التيسو س   األدواء  فيها  كقفه  ،اخات متتالية يف ،املقطع األخري يف ذاهب  هذا ترصالالحيي

اجه  من إلخ  حماولة يف ،وا الالتنهاض اهلم  ،النفكس بأ الاللكب األم  اخلار  سن معناه إىل حتفيز ،تلك احلاو

 :واقعه  هذا

 لْل    فليرضب بمعكلي الفماد ..إلخمن كان 

صكر واقعه  بط  قوإذا  شاس  قد  مابق يفاإلمجاو  كان ال ص ،البيت ال ذا مظاه  جثك  ههنا ل فقد ف

 ،التحرسالال سو واقعه  من جانب يفليمالالتم  بذلك دور أ الاللكب اال الالتفها   ،امل    سو صالالدوره الكاقع 

صطبغ ،ه قامتةصكرجاءت ث   من ،وا تفزازه  للخ و  مني من جانب آخ  إىل  ’ومزار ،باأل ى مف داهتا ت

 .وشدو حل تي ، كاد هذا الكاقع

َطالالا َأْبَصاِرهْ  َرَهالالج   ال يك ْ َأْسَشى خ  َوابِع وال    (   5)الزَّ

 ،املتلقى باملبدع وربط ،تململ املعانى يفصكرو التفصيل بعد اإلمجاو هلا ميزو بارسة  يفوصياغة املقطع 

مطلعي إىل   رتابط فيها املقطع من ،حمققة وحدو فنية ،مشالالاركة وجدانية تثري سكاطف املتلقى يف ،وبالنص معا

اسل  أنك و" خفاء املجهكوإىل وضكح املعلك  بعد  غلة النفس في شالذ   ،أث  هذا األ لكب مق رو ،خامتتي

ش ص  ،حتى تتجاوز العل  بي جمم  ،و ال تنتهى إىل ثلج اليقني ،ال لة فيال ت وحتى ال  قنعك  ،إىل العل  بي مف

ملاء ،م امني يفوالت ل ل  ،زوا اه يفإال النظ   البحث إىل  يفوانتهى  ،وس ف منبعي ،وحتى ت كن كمن تتبع ا

          (2) "س وق الشج  الذ  هك مني..

صكرو مبت  و يفو صاره (  شى خطا أب صاره   ،وغ  بة ،وط  فة ،قكلي: )أس  (اخط)حيث جعل ألب

اس  أن الش ل ن خيفف من غ ابتها ،الزوابع وال يك    رهج  أسشى أبصارهَ  :واألصل ،تصاب بم ض العشى

 ،أحبي الذ  -الذ   صالالف سني مجلي ،القد   الشالالاس  قكو يف " املجاز اإل الالناد  إىل تشالال يلها يفربام نظ  

 بأهنا جتكب لي الظلامء: -فتنا ى بي ط ب العام  ة

                                                 

رص بالليل، والنهار،   كن ىف الناس، و الدواب، و اإلبل، و الطري  - 5 شا كالفتى، وهك:  كء الب شى: من الع شتقاقى أللفاظ     -أس املعج  اال

 .5997صال  -د/حممد حمن جبل  -الق آن ال    
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 كأهنا * زجاجة رشب غري مأل  وال صف  سنيٌ  جتكب لي الظلامءَ 

صل: جيكب اجلمل الظلامء بعينيو ،فقد أ ند اجلكب الذ  هك قطع الظلامء إىل العني دو إىل ل ني س ،األ

  (5)"آلتي إىل املجاز فأ ند الفعل

شاس نا خيل -وهى آلتي ،وهك للجمل -وكأن إ ناد اجلكب للعني   ،امءهبا الظل أن للعني أرج  تقطع ل

تخيلة تلك اخلطا امل وصف يفث  بالغ  ،والتخبط خطا   ،أن جيعل ألبصاره  من شدو التيي لي  ان هذا ممكغاف

أسطى لألرجل صالالفة الذ   ،سن ط  ق ت ا الالل احلكاس-ض العشالالابم  تبأصالالي ألبصالالاره  فجعلها قد

بال ة -األبصالالالار سد  االهتداء إىل ط  ق خي جه  من واقعه  ،م بت هل   يبامل ليث خذا من قكو ،ظل  ال ئ  أ

ضاو واملتخبط  الع ب شكاء) رأ ي وفعلي: يفلل صكرو كلها كنا ة س ت كن و قد (الليل خيبط خبط س ن سد  ال

  .فت كن كنا ة مصكرو مبنية سو املجاز ،اهتدائه 

يك ْ إ ناد إسشاء خطا أبصاره  إىل )َرَهالالالالالالج   يفو ،هذا الالال  َوابِع وال   ( إحياء بتهك ن الشاس  من أم  الزَّ

 وهك لكن من ا الالتفزاز ،مكاجهتي يفط  قا للتكحد كا لك التممالال ،ورشه ،و التقليل من خط  ط ياني ،سدوه 

 .نفك ه  يفبث روح األمل ب ، منحه  لكنا من التفاؤو ،نفك ه  للخ و  من ظ   واقعه 

 يك  وال ،للزوابع ارهج لك تفحصكه جيدا لكجدوه ،شيىء هنيِّ  فالذ  أوصله  إىل تلك احلاو ما هك إال

ل ْهج  ا "فالالالالال  وهتدأ الزوابع ،ال يك رسسان ما تنقشالالع  التي -أو للط يان ،املمالالتعارتان للعدو املحتل –

: المحاب ال قيق كأني غبار ،: ال باروال َهج   وال هجيج:  ،ت باملط وأرهجت المامء إرهاجا: إذا مهَّ  ،وال َهج 

 (2)."نالضعيف من الفص 

وجي  يف صالالفة لفعل ال  حإحدامها  ،اال الالتعارتني متقابلتني ةغايصالالب -لجمع بني املتباسد نوكان ل

 وهى ،)وال يك (المحاب يفوهى صفة لفعل ال  ح  ،تقابلها األخ   ،صكرو أرضية وهى )الزوابع( األرض

صكرا التباسد بني الشاليئني كلام كان أشالد كانت" :أنوذلك  ،تصالك   املعانى يف أث ه -صالكرو  الامو ة إىل  ل
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 (5)"و كان م اهنا إىل أن حتدث األرحيية أق ب ،ا أط بو كانت النفكس هل ،أسجبالنفكس 

متفز نفك ه   شاس    صكرتني كأني  قكوفال صكرمتكه من قكو سدوك  :هل   من خ و ال ه  و إن ما ت

 يفو ،نقشعرسسان ما ت او غيكم ،ي زوابع رسسان ما هتدأفمرتون ،مكاجهتي يفاحتدت  و لك  ،صنعتمكه بتف ق  

 تع س مجاليات التيوهذا من مجاليات الصياغة " من أم  سدوه  هذا ما   ئ  ا تفزاز مشاس ه  بالتهك ن

     (2)"..املعانى املخبكءو بني طيات الصكرو

الك ْ  ْ  ِمْن َ ْأِ ِي َقَلَق النَّج   واللَّيْل  َ نْف الالض  َفْكَقه 

 التي ( قه الليل  نفض فكقكلي: )و يفاال الالتعارو امل نية  تكظيفوفيي  ،البيت معطكف سو ما قبليو  

اجلامد حيَّا " :-سبد القاه  اإلما  كام سرب -وأرتنا ،وبثت فيي احلياو ،ي صفات األنا ىتومنح ،الليل تصشخ

 (3)".و املعانى اخلفية باد ة جلية ،مبينةو األجما  اخل س  ،و األسج  فصيحا ،ناطقا

عنرص ك واقع أمتي سلييو  ،مهك  نفمي هنا ممقطا (والط يان أو ال تعامرال)ال إذ  متعري الليل و شاس نا

 ،وه ٍّ  ،جعل الليل وساء  ف غ فيي ما بي من شالكق -منذ اجلاهلية -س افالشال" ،سناا الطبيعة ليس بدسامن 

الظلمة  فبدا ليلي كثيف ،ساناها التيو األحزان  ،وسرب سن ثقل اهلمك  ،وبذلك ارتبط الليل بحالي النفمالالية

  (9)"بمعنى: أن زمن الليل هك حارض الشاس ..حال ا  

ن مقد  أس من خ و  اململمني  -املمتعار للمحتل أو الط يان -الليل إذا فنحن أما  صكرتني صكرو   

 نا اثومن  ،بطشالالي هب  مالاللمني أما ملصالالكرو ثبات ا و ،فهك  نفض فكقه  من  أ الالي قلق النجك  ،هذاواقعه  

تشف ا كام  ، ومن ث  التحرس سليه ،اقعهذا الك إن اره و ،ميالو آ ،تظه  أوجاع الشاس  تفاصيل الصكرتني

  ،املقطع كلي يفطيات الصكر اجلزئية  يفأنفا ي  و الذ  رست ،مفتتح املقطع يفاال تفها  اإلن ار  من  ياق 

من هؤالء الذ ن  نفض بمعنى: من هؤالء التائهكن؟ اخلابطكن..؟ من هؤالء الذ ن أسشى خطا أبصاره ...؟ 
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 .الليل فكقه  من  أ ي..؟ إلخ

شبيي سو قد بنيتأن اال تعارو امل نية و   حظ  سو  ،أو الط يان ،املمتعم الليل ب شبي ألني ،مقلكب ت

شبيي الذ ف ،األصل خ ف متعم  كان أقك ليربز  ،بنيت سليي اال تعارو قلب الت ملمنيا وس أن فعل امل  مل

وحترسالال سليه  من  ،أن  ها الشالالاس  التيختبطه  صالالكرو و  مما  تآزر ،مني هل  وإذالال ،وأشالالد قه ا ،من الليل

  .مطلع هذا املقطع يفصياغة اال تفها   يفخ هلا 

وغ ض  ،المالالياقإال أن  ،فه  الصالالكرو يفاال الالتعارو امل نية  يفال غ  من أمهية تشالالخيص الليل وسو 

  األفعاو يف اال الالتعارات التبعيةوهذا ما صالالكرتي  ،تعذ ب املمالاللمني يفإب از فعل الليل   مالالتدسيان ال   

مندو إىل )الليل(  ضمريه )من  أ ي يفامل مكقه  زم ا   -قكلي: ) نفض فكقه ( أو إىل  قكلي: ( أو إىل غريه كو 

و مالالكمه  من سمالالفي  -صالالدوره  املذلةخيصالالف من  والقيد -أنرسالاله حتك واملكت  -  فل حكهلاالمالالكط  )

 .ولظاه(

من خ و  (الليل  نفض فكقه  من  أ ي قلق النجك )قكلي: يفت اال تعارو التبعية األوىل هذا وقد صي 

شاس  ع اخضإ مي الداخليةال مي هك ،سناا الطبيعة ألحا ي يأ ي من ااحة ب  من تعبريه  فبد ،وح كة نف

و مكقه   -إىل الليل) نفض فكقه ( أو إىل ضمريه )من  أ ي ت اه أ ند األفعاو ،خ وجه  من واقعه  ال ئيب

 .وحترسه سليه  ،ومن ث  إن اره حلاهل  تلك ،قعاهذا الك يفزم ا ( ليع س  أ ي هك من م كثه  سو العيش 

ْ  ِمْن َ ْأِ ِي    الالض  َفْكَقه  الك ْ واللَّيْل  َ نْف   َقَلَق النَّج 

شعاسات النجك  القك ة وقد ا تعار النفض للح كة صادرو من إ ملمني ،ال  ،وجعلها قلقا منها سو امل

ث  جعل  ،بقكو ك لتتح ( نفض)ث  اشتق من املصدر الفعل املضارع  ،وحترسا سو ثباهت  سو هذا الكاقع املهني

مبب  أ يال صف الليل باليأس ،من واقعه  هذا ه من حماولة خ وج ليل  فعل ذلك الفعل ب  "هكو ،وقد و

 (5)"و  تبعي إس اض سن املحاولة ، صحبي  خط ،شعكر حاد بتام  ا ت  ق المبيل نحك خري معني

 -متعار لي الليلامل -مصكرو فعل املمتعم الفعل ) نفض(  يفاال تعارو التبعية  يفمن ث  كانت احل كة 

من  حاولكن اخل و خلده أهن   الالي يفو ال  قع  ، مالالتعذب سذاباهتا ،وكأهن  ألعكبة بني  د ي ،هب  ما  شالالاء
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 .هذا واقعه 

إشفاق ربز لكاقع اململمني   بالقلق لطبيعية للنجك األشعة ا يفو االضط اب  ،التمك  كام أن تصك  ه

ومني  ،م اني يفوهك: أن ال  مالالتق  الشالالىء  ،واحل كة ،واالضالالط اب ،االنزسا "القلق: ف ،النجك  سليه 

   (5)"..أ : ح ككها ،أغامدها يف: أقلقكا الميكف -يك َّ  اهلل وجه -حد ث سوِّ 

فاق النجك  أثار إشالالف ،وتيهه  ،مالتعم  قد  ئس من ا الالتفاقته  من ختبطه فإذا كان الليل املمالالتعار للم

 فإن هذه احلاو تعد -وجهي يففل   عد هناك ختكف من حماولة وقكفه   ،أني قد أمن جانبه  داللة سو ،سليه 

ليصكر أن  أ ي  ،الطبيعةسناا وحترسه سو  ،نفميخلع مهك   حيث ،مما جيو حترس الشاس  سليه  ،قمة املأ او

 رو لليلٍ فمنحنا صك ،م ئام مقصكد ك مي ،مكظفا الليل تكظيفا بارسا ،قد تعد  األحياء إىل اجلامدات ذلكمن 

اولكن جم د ال حي ،ثابتكن وه  ،و مكقه  زم ا إىل مكت حمقق ، متعذب سذاباهت  ،سو اململمني معتدٍ  ،طاغيةٍ 

 : قكو ،الدفع سن أنفمه 

الالالالالك ْ  ج  َكْلِكَلِة ال ُّ َفٍ  م  َمالالالالالَ ا  إىل ح  ْ  ز  ه  الالالالكق   (2)وَ م 

  فلام ،)و مالالكقه  زم ا( بام قبلها:يفيا ارتباط اال الالتعارو جملِّ  سو ما قبليالبيت سطف جاء و قد  ،هذا

فصل ألكان لت معطكفة سليها هنا الثانية جاءت ،جانبه  املمتعم  أمن ) نفض فكقه (األوىل اال تعاروأفادت 

ا أمن ملوكأني  ،تا  أهن  لن  تح ك منه   الالاكن فعل ذلك باطمئنان  ،رمحة ال تع فقمالالكو  يف ،سذاباتي هل 

   الثانية. يف اقه  زم ا وب ل قمكو  ،األوىل يفجانبه  

 ،ل منه تام  مت ن الليلالمالالكق ممالالتعار بناء سو أن فعل  ،ا الالتعارو تبعيةقكلي )و مالالكقه  زم ا( فيف

مكق و ؤ ده أن مكق حقيقة ،قد أ ند إىل الليل فعل ال مكو الليل الطاغي  تعاروو اال ،و هك ال   صكر ق ة ت
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 ،متعم د الفعل إىل املأ النأما إذا  ،إىل بيكت هى القبكر بعينها كل مجاسة تلك أختها ،فهك  دفعه  مجاسات ،هب 

و بقمكو تع س  ،فهك  دفعه  دفعا شد دا ،ه سن متا  مت ن املمتعم  منكنا ة  التعبري   كنو ،فالمكق حقيقة

  .املمتعار للممتعم  ليلإىل الفعل الإل ناد  التبعيةو األنمب للمياق اال تعارو  ،و مهانة ،إذالال  

لبيكهت   -يةا تعارو ترصحي - )إىل حف  مكلكلة ال جك (قكلي:  يف املقصكد هبا القبكر -ا تعار احلف كام 

وه   ماقكن  ،تصيح حجارهتا مكلكلة سليه  ،اقبكرحتكلت  التيتلك البيكت  ،الطاغية دفعه  إليها الليل  التي

صكرو تع س جكا جنائز ا أليام ،إىل املكت رش ،رهيبا ،وال شع نا بيك  احل شاس  فيه ،  صك   با وقد بدا تأث  ال ت

َ َكَأنَّاَم   َماق كَن  ": --قكو املكىل يف احلق بعدما تبني يفجادلني ى املالق آنالبيان  اِدل كَنَك يِف احْلَقِّ َبْعَد َما َتَبنيَّ َ جي 

  ْ ونَ إىَِل املَْْكِت َوه   .( 9)األنفاو :  "َ نظ   

من عف ال ت ح  ض التي القمكوو ،والط يان ،بالتجرب مف دات الصكرو كلها تكحىأضف إىل ذلك فإن 

شد دا ،املكلكلة سليه  ،تدفعه  إىل تلك احلف  متم ا ،متجربا ،دفعا  مكقه  ،م  التي -حف  إىل -زم ا  -فهك) 

ش اتحرسكل ذلك  فج   (ث  وصفي تلك احلف  بأني تكلكو سليه   -هى رمز لبيكهت  احلقريو  اس  سليه  من ال

 .مكقه (الفعل )  يفاال تعارو التبعية  يفكام بدا  ،فعل هذا الليل الطاغية هب  ا تم ار ة خ و تصك  

نا ت عارووامل حظ ه باال الالت كأن ، ثيف التصالالك    ها من بعض امو لد بعضالال عارو  ، تكا  يففاال الالت

مكقه ( تتكالد من اال تعارو مابقة  قكلي:)و   حف  مكلكلة ىل كقه  إ تكلدقكلي: ) نفض فكقه ( حيث  يفال

  ثني واحلد يف هامشالالرتاكا الالتشالالف ذلك من خ و ا ،قلق النجك  من  أ الالي فعل نفض الليل فكقه ال جك  من 

اهت  سو وكأني  تعجب من ثب ،اال تعارتني صياغة يف ،وصي ة املضارسة ،ا تم ار تهام بكا طة واو العطف

 مما  كحى بتحرس الشاس  سليه . ،تلك احلاو

ىالشالالاس  خياو و  أبى  نَمِّ فعا د الليل الطاغية إليها كذادفعه   التي (القبكر )صالالكرو تلك احلف  إال أن   

شف ،سمق املأ او ز د من مما  ،مجاسات ذليلة يفشد دا  بل سذهب   ،ه  إىل تلك احلف  املكحشةبدفع غليلي فيام 

 ،ملكحشةالمكط   فل حكو تلك احلف  ا يفالتعذ ب املاد  ماث   ف ان -ماد ة ومعنك ة  -ب افة أنكاع التعذ ب

    :تنتظ  شبع بطكهنا من جثثه  -غري املت افئة ، احة هذه املع كة املتخيلة يف -واملكت حتك  أنرسه
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الالالالالْكط  َ ْ ف ل  َحْكهَلَا واملَْكت   ه  حَت الالالالالك ْ المَّ الال    (5)َأْنم 

رسه حتك ( -قكلي: )  فل حكهلا  يفمكضعني  يفالفعل هنا  يفوجاءت اال تعارو التبعية  عمقت من ف أن

صكرت كلتامها الليل الطاغية ،مأ اهت  متعار للمحتل -حيث  ملمني  ياط سذابات يف ل  مِ عْ     -امل حتى  ،يامل

متيقن  ،نمطمئن متا  االطمئنا ، فعل ذلك وهك آمن ،بطكهنا من جثثه أنرسه تنتظ  شبع  و ،أرشفكا سو املكت

 من ه ك ضحيتي.

 ،ظهكره  تلهب وهى ،يةال ه ،حل كة المكط الشد دو -ا تعارو تبعية - )  فل(ا تعار الشاس  الفعل 

 ،من مأ الالاهت  مما  عمق ،بألعكبتي الطفل تلهى هب  كام  تلهى فهك  ،من   دها لن جتد أهنا ني قوصالالاحبها سو 

 وحترسه سليه . ،ع الشاس يز د من تكجف

مان الطاغية التي ،امل نية هى الز  التبعية أن  فيال خيو مكط باإلن   ،ضحيتي عذ ب لهك بت ،شبي فيها ال

شبي بي  ،ط ياني أثكاب يف  فل و هك  ،أمان تا  يف  يفشخيص التو  مز إليي ب زمي الفعل )  فل(ور ،حذف امل

 التي ا تعارو الفعل )  فل( ألهنا هى يفوالذ   متدسيي المياق هى احل كة  ،بل امل اد ،امل نية ليس م ادا هنا

 يف  فل() ومما  عمق املأ الالاو أن الفعل  ،وآالمه  ،وا الالتعذابي سذاباهت  ،ط ياني هب  يفتربز هلك هذا الطاغية 

صل ا تعاملي  دو سو اللهك شية إالبي  و ال تتصف ،والرتف ،أ شع     ، عيدو بي ،نفس منت ذلك من ت نية  مت

 املنخل اليش    سن ت ف فتاتي بقكلي:

 (2)احل    يفالدمقس و يفال اسب احلمناء ت فل 

شد دو الطاغية لتلك - ياق التعذ ب يف - وا تعارو هذا الفعل ىل  تلهب ظهكر من دفعكا إ ،احل كة ال

صاهب  التي ،تلك احلف  احلقريو  يف تعارو االك ،هت مية هنا تعد ا تعارو ،تكلكو حجارهتا سليه  من هكو ما أ

ه   بَِعَذاٍب َألِي ٍ فَ  َ ": --قكلي ْ       .( 25)آو سم ان :  "*َبرشِّ

رسه حتك (و املكت قكلي: ) يفوتأتى اال تعارو الثانية     فل حكهلا(قكلي: ) يف قد تكلدت من األوىلو أن

 ثانيةو أشالالارت ال ،أو الط يان ،ورفاهة للمحتل ،هلكا تعذ به  كانإىل أن فاألوىل أشالالارت  ،هلا ةجنتي ف انت

                                                 

 .211/ 9مج/  -وكل سمل. اللمان ال فل: ج  الثكب وركضي بال جل ورفل   فل رف  خ ق باللباس - 5

 . 127/  2 –امل زوقى  –  ا جع: رشح د كان احلام ة  - 2



28  
مببة سن فاال تعارو الثانية م ،إرشافه  سو اهل ك يفالمبب  كان -وط ياني ،من شدتي -تعذ بلك الإىل أن ذ

شاس نا لبناء صكره اال تعار ة ،األوىل شدو إح ا   غ ض و ،للمعنى امل اد فجاءت م ئمة ،وفيي ما  ع س 

 .ال   

شدو التعذ ب  أضحت خكاء التي و ،للمكت أنرسا حتك  حكو أجماده  املتهال ة يوجعل  لتيا ع س 

 ،متعددو خمتزلة مشاهد ،وحياو ،ح كة فيي  تعارو نقلت املعنك  من مجكده لتبثواال ،أرشفت هب  سو اهل ك

رس املكت متحفزو يف تخيلها املتلقى  ،من التعذ ب قد طكهتا بني ثنا اها األكانو   معاجلة آال  دفعها  ،صكرو أن

 .تنتظ  ه كه  مللء بطكهنا من جثثه  ،اجلكع

 واثقة من ،مدوحجيش املتتبع  لطريل الرتاثية من الصكر الشاس  خمزون سوبنائها  يفتعتمد و اال تعارو 

 :كقكو ممل  ،وغريمها ،أبى متا و  ،سند ممل  بن الكليد ت اها ،ء  احة القتاو بجثث أسدائيتمتول ،انتصاره

د الطري سادات وثقن هبا*فهن  تبعهن   (5)كل م حتل يفقد سكَّ

 ،المياق جتد دها بام   ئ  يفب ع  إال أن الشاس سو الصكرو الرتاثية  اال تعارو و سو ال غ  من استامد

رس  ،واملقا  صكرو الرتاثية حقيقية يفحيث كانت األن شاس  للمكت ،ال كام جعلها  ،فهى متخيلة ،وهنا جعلها ال

رشفكا الذ ن أ ،لمد جكع بطكهنا من جثث اململمني األنرس حتفزل كهنا صكرت  ،اهذا مكطن جكدهتو ،حتك 

بنية سو املمن ال نا ات  فتعد ،كنا ة سن إرشافه  سو اهل كالصكرو  نت ك و قد ،سو املكت من شدو العذاب

   .جماز

ك ْ  َة واهل م  وِرِه   املََذلَّ د   (2)والَقيْد  خَيِْصف  ِمْن ص 

 وجاء ،واهلمك  ،صالالكرو القيد خيصالالف من صالالدوره  املذلة يفوأما سن التعذ ب املعنك  فجاء ماث  

وقيكد  ،طيافهناك   ،ددوعيكد متوق ،الكاقع  ياط يفصي ة اإلف اد مع أهنام  يف (القيد)و (المكطالالال)التعبري ب
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ضي املحتل ،العجزو ،والفق  ،وامل ض ،اجلهل شعكب ،إىل آخ  ما  ف  شاس  باإل ،أو الطاغية سو ال ف اد سرب ال

 .و إرهاب نفك ه  ،إح ا  الميط و سليه  يف و قيدا بألف قيد ،وكأني رأ   كطا بألف  كط

إذالو ب أ : المكط املع وف هذا املعنى يفوذ كع أم ه  ،شه و كلٍ يفيد ل( أوالالال)مع فا ب كل منهام كام جاء

عمق مما   ،وإرهاب نفك الاله  ،ل الطاغية سليه ليربز إح ا   الاليط و اللي ،شالالهكر بقه هاو القيد امل ،النفكس

ضافة إىل  ،املأ او شتيت نفك ه  ال حيكجي إىل ا تعامو ال ثري م ،هب ا تهانتي  من إف ادمها  فيد ماإ ن وأن ت

          .حترس الشاس  سليه  متدسى ا مم  ،األ لحة

صك   ،ومها معنك ان (واهلمك  ،املذلة)إىل  اخلصففعل إ ناد  و  التي ،ةامل نيباال تعارو  قد  كه  الت

 ،مبنى ال    سو تصالالك   قمالالكو الفعل ألن ،غري م ادو هنا تؤ د أهنا ل ن متابعة المالالياق شالالخصالالت القيد،

 .وغ ض ال    ،لمياقا مل ءمتها ،فالتبعية أوىل ،وفظاستي

م ئمة  (من صالالدوره فقاو: )خيصالالف ( يفدون ) ( بالالالال)من(خيصالالف)جاءت تعد ة الفعلوقد هذا 

أن صالالدوره  من شالالدو ما ذاقكه من ألكان سذاب ذاك الليل الطاغية أصالالبحت  إلفادو ،وللمالالياق ،للمكقف

من أراد االغرتاف من بئ  أني  :بمعنى ،هاخارجتفيض من داخلها إىل  ،وأنكاع اهلمك  ،ممالالتكدسا أللكان املذلة

متق ها ،فلي رتف ،واهلمك  ،املذلة صكرو مبت ،و جيمعها إىل اخلار  ،القيد   رتف منهاف ،فهذا م   و تربز وهى 

  .قمة معاناهت  من سذاب املمتعم  هل 

اب ف اجل  منوح  باب نيابة أني من :و من لف لفه    ون ،فال كفيكن ،خمتلف فيي و الالتعامهذا االو

  (5)(يفبمعنى ) ت كن هنا )من(فال  ،بعضها

: كهو  ،نا آخ حيكام قالكا بالتضمني  ،حينا ا جماز اله ا تعامسدوو  ،فقد مالكا إىل التأو لأما البرص كن 

إىل  (ن جنىاب) علامء بدا ة منواختلف ال ،أو تعد تي بح ف ج  غري املمالالتعمل فيي ،إرشاب الفعل معنى غريه

احلد ث  العرص يفحتى امتد االخت ف  ،أ   امع ،وككن هذا اال تعامو قياس ،أو جمازه ،القكو بحقيقة الفعل

رص  بني رص ني ،املجمع امل ضمني فقاو: ،حني أخذ ب أ  الب رشوط إن الت ع األردنى بينام أخذ املجم ،جماز ب
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 (5معنى بعضها حقيقة) يفأو احل وف  ،ب أ  ال كفيني أني ا تعامو لألفعاو

ضمني هبذاف  ،م ان غريه احل ف ا تعامو رس سو االخت فهذا مل  كقفنا و  رص" الت تام  سن ف االه 

بأغ اض النظ و  ،تدب  أرسار احل وف ساجز سن الكفاء  و ليس أكث  من حماولة تصالالحيح  ،و دواسيي ،هك 

شأن الفعل التعد  بي ىض مقو ما أح انا أن نعتربه من خ و  ال    سو خ ف ..التعد  بح ف ليس من  ت

 (2)"وأغ اضي ،و سلينا أن نبحث سن دواسيي..الظاه 

الك ْ  ْ  ِمْن َسْمِفِي وَلَظالاه  َأْبَشَع َما  ِم  ه  كم   !وَ م 

 ما قبلي ساطفا البيت سو ،  املمتعم  من ألكان العذاب بط  ق اإلمجاوما  ذ قه تصك   الشاس  و  تابع

  يفهبا  مكظفا اإل فقاو: )و  مكمه  من سمفي و لظاه( ،و تململها ،إشارو إىل ت ابط صكر العذاب يفبالكاو 

مك  صلة!التعبري باال   املكصكو )ما   مو ،حاهل  و تفظيع ،لتهك ل ،( دون ذك  ال تعم  من أن ما  ذ قه  امل

 يف إضالالافة إىل التعبري باملضالالارع املعطكف بالكاو ،وال حياط بألكاني ،كنهي رك  دْ ال     ،وصالالنكفي ،ألكان العذاب

 ،فةوالعجيب أهن  ال  نبمكن ببنت ش ،)و مكمه ( داللة سو ا تم ار ة تعذ بي هل  ب ل ألكان العذابقكلي:

  : تمحكر حكو الذ  المالالك  معنىمما  ت ء  و  ،ورفضالالي لكاقعه  هذا ،الشالالاس  سليه حترسالال مما  مالالتدسى 

نقكو: أذاقي )وهك من جماز  كام ،أواله إ اه ،ومني  الالامي ذال ،ب  حد ،حيز يفوذهاب  ،أو م ور ،امتداد بقاء"

 (3)"(كأني غذاء ،فينب ى أن  لحظ فيي الدوا  ،ال سى

م حظ فيي هذا املعنى من  -حيز ب  حد يفوالذهاب  ،من االمتدادبام فيها  -و اختيار الشالالاس  ملادو الفعل

هتك ل فهك  (!!ك أبشع ما  م)قكلي: يففخي  التهك ل و الت و بام  ت ء  ،وتكاصلي ،امتداد سذاب املمتعم  للمملمني

متدسيي املكقف مياق ،  مري  ،و تطلبي ال صياغة ص يف  ن كدِهِ  ":--قكلي يفياغتي سو هنج ال ْ  فِْ َسْكن  بِج  َفَأْتبََعه 

َن اْليَ ِّ َما َغِشيَه  ْ   .بناء صكره بالق آن ال     يفمما  ربز تأث  الشاس   (71: )طي "*َفَ ِشيَه   مِّ

الاللِّ َج َفإَِذا  الالك ْ الالالَغَفالالالْكا َفَعَو ِمِكاطِِئ ك  ٍد َغش  َّ  
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وِّ َخاِشَعِة ال ُّ   الالوَإَذا َصحَ  َطا  لِلذُّ  ك ْ الالالْكا َفَعَو خ 

 ،مابقالبيت ال يفقد جاءت مبهمة  ما   قكن من سذابات املمتعم وإذا كانت الصياغة املعربو سن هكو 

  ن املمتعم  منليربز مد  مت ،واليقظة ،النك  يفصكرتني قابل هبام بني حاليهام  يفإ ضاح ذلك أتى الشاس  إىل 

  ،املتلقني نفكس يف أث ها اإلهبا اإل ضاح بعد صكرو  يفوكان للصياغة  ،و تشتيت ف  ه  ليل هنار ،اهب إره

 ،تفصيلالمامع إىل مع فتي سو  بيل ال نفستشكفت واإلهبا   ،اإلمجاو ألن املعنى إذا ألقى سو  بيل"ذلك 

أو  ، وكان شالالعكرها بي أت ،فإذا ألقى كذلك مت ن فيها فضالالل مت ن ،فتتكجي إىل ما   د بعد ذلك ،واإل ضالالاح

 (5)"لت تمل اللذو بالعل  بي

  يف (الكاوالالالال)والثانى معطكفا سو هذا ب )فإذا غفكا( (ءوجاء البيت األوو معطكفا سو  ابقي بالالالال)الفا

رشط )إذا(صياغة  صدرو بأداو ال  قك  سو إب از  " ف انت رابطا   ،البيتني يفك رت لتربز ت ح  البناء  التي م

مل مل مه   ،و التتابع ،الت شاس ا جيعلي أكث  حتفمم ،وإثارو التكقع لد ي ،املتلقى هانتبا جذب يفو   ،زا ملتابعة ال

 (2)"سليي شيئا من االرتياح النفمى فيو ض

 يفل ني  الاليقع  ،ا الالتحضالالار حدث ليس مكجكدا اآلن"تفيد  ،ظ ف ملا  مالالتقبل من الزمانو )إذا( 

أو  ،اخلفةو ،واللطف ،هك ف اغ من قبيل االنقطاعألن سد  وجكد احلدث اآلن  ،ففيها معنى االنقطاع ،املمتقبل

عا ما ليوجكد ختيل  يف تمث ن  ،اخلفاء مد األلف  ،آلناس واق لذاو التيوكأن  عد ا بل )إذا( يف ب قا تداد    ام

 (3)" قكعكالف صة 

 يفغبكا حتى لك ر  شالالري إىل أهن  كام ،مع أن واقعه  غري ذلك ،  فكن أهن  ختيله  املعنى  شالالري إىلوهذا 

 فيكأني  نو ،سو مكاطىء كل ج د غشك  -إذا حتققت –لت كن غفكهت   ،ال فكو فميصدمكن بالكاقع األلي 

و س صالالحكه  لي كن -إذا صالالحكا -صالالحكه   يفو للمتلقى أن  تخيل تلك احلاو  ،أصالاللهاسنه  اال فكو من 

  يف املمالالتفه  سني ،ختبطه   ربزمما   ،و ال  صالالحكن من غفكو ،ف أهن  ال   فكن ،خطا للذو خاشالالعة ال  الالك 

صيدو متهل هذا امل ،مطلع الق ضياسه  (؟)من هؤالء التائهكن اخلابطكن قطعو م متفه  سني  و  امتة هذا خ يفامل
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         . ار من خ و اال تفها  اإلن و بالتاىل  ع س حترس الشاس  سو حاهل  تلك (؟)من هؤالء الضائعكن املقطع

لي تع س فظاسة ما فعوالصالالحك  ،اإلغفاء يفو صالالياغة الصالالكرتني من خ و املقابلة بني حاليهام  ،هذا

متعم  هب  من جانب صكرتني  كام تربز ،امل ضاد بني ال صكرو ، من جانب آخاملفارقة املتكلدو من س قة الت  ف

و صالالكرو  ،اده مالالأج يف ما وطئيآثار سو  -إذا غفكا-غفكهت   يف  تمثل ،جربوتا ال حد لي املمالالتعم  تفيد

ملمني صحكن فه  ،ال حد هلام ،و خنكسا ،ضعفا تفيد امل صحك -   شاس   ،خطا من  وسو  -إذا  أ ندها ال

قمة  وحاليهام مصالالكراملقابلة بني  ف انت )خاشالالعة ال  الالك (صالالفها بأهنا ذلك فك يفبالغ و للذو( )خطا  للذو

 .و فظاسة ضياسه  ،مأ اهت 

تصكر  و ،ملبه  اإلرادو الفاسلةاحلالني ت يف سو( وصحكا -سو  )غفكا (سو)الالال ب كام أن تعد ة الفعلني  

 يفو ،اءشألكان العذاب كيفام  يفتقليبه   متم ن من ،وصحكه  ،ه حاىل غفك يفسليه  أن املمتعم  ممتعٍل 

 املمتشفنكع  اخلب صي تى املبال ة )ج د غشك (اال تع ء املتجرب املمتشف من  مقابلة و  ؤ د هذا ،كل حاو

نا ة سن بط  ق ال بأهنا خاشعة ال  ك   واملكصكفة ،تلك اخلطا املضافة للذو خاشعة ال  ك ( خطا للذو)من 

 .و امل اد خشكع أصحاهبا ،ضافة للذوامل ه اخلشكع ل  ك  خطاحيث أ ند  ،نمبة

شبي  ث  حذف ،نيخانعاف ضعشبي الذو بأناس حيث  )خطا للذو(:قكلي يفمبنية سو جماز  ة ال ناو امل

فل   ،اد خشالالكع أصالالحاهبءت ال نا ة لتؤكو جا ،ليربز ختبط خطاه  ،ورمز إليي ب زمي مضالالافا إىل املشالالبي ،بي

 (5).إىل نمبتي إليه  ا  رَب عْ لي كن مَ  ،املضافة إىل الذو  بل نمبتي إىل خطاه ،إليه  تنمبي

  خطا أبصاره )وصكرو  ،خامتة املقطع يف (صحكه  سو خطا للذو خاشعة ال  ك ) صكرو وبني ،هذا

صيبت التي شى أ مل املعانى ،مطلعي تدور األحداث يف( بم ض الع مل ا ختا   د فيه  ،حم مة صياغة يف وتت

ملطلع ا يفمقابلة اال الالتفها  أضالالف إىل ذلك  ،والمالالياق ،  ئ  غ ض ال    ،سو مطلعي ردا مجي  املقطع

بام  ،نائيوإح ا  ب ،ت ابط صالالياغة ال    يفك قيمة هذه الظاه و الب غية ادرإل ،خامتة املقطع يفباال الالتفها  

 .ومعانيي ،  ئ  أغ اضي

 
ِ
كْ ؟َمْن هالؤالء  التَّائهكَن اخلَابط كَن َسَو التُّخ 
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 امل ملِم  

ِ
الء ائِع كْن؟ َأ َفَهؤ   الضَّ

ِ
الء  كْن؟الالَمْن َهؤ 

متفه  سني  ضائعكنخامتة املقطع ) يفكام أن امل بات الليل و تلقى رضو ثباهت  س ،م ئام خلنكسه  جاء (ال

متعار للممتعم  هل   و  ،دائيفض  سن حماولة رد است ،أو ا تن ار ،رفض دون ،من بدا ة املقطع إىل خامتتيامل

 أخ  .و متعجبا  ،م ومتحرسأ  ،ا  ن   تفه  مافأثارت الشاس   كلها صكر ضياع

ائِع كْن؟ َأ َفهَ   الضَّ
ِ
الء كْن؟الالالَمْن َهؤ   امل ملِم 

ِ
الء  ؤ 

نِى احلََقائِق  َوالظُّن كنْ  الالم  ب نِى َوَتْ ج   َأَبَدا .. ت َ الالالالذِّ

ضها املقاطعو  صكلة سن بع مت مف صكلة لفظا هى بل ،لي صكلة معنى ،مف صلح خ ،مك امتة فالبيت  

 ،املقطعني ت بط بني ،ومعنك ة ،ولك أن جتعلي الزمة لفظية ،كام  صالاللح مطلعا للمقطع الثانى ،للمقطع األوو

ائِع كْن؟ اال تفها صي ت ب  الضَّ
ِ
الء  أخ  )أَ فَ  لتعجبو ا ،(  متشف مني التحرس م واإلن ار )َمْن َهؤ 

ِ
الء َهؤ 

كْن؟ ملِم  ميح يف ،(امل  شاس  ونف ملمني املاجدو كجز  ،كار بني ال صكرو ماىض امل وصكرو  ،ااع النفس بني 

 حارضه  التائهة الذليلة الضائعة.  
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 املبحث الثالث:

 هم القرآن الكريمميين يفالتعجب من حال املسلمني و 

صيدو يف الثايناملبحث  عالج و جكه ب غة املقطع هذا و  أ لكب  يف المالابقان و قد صاليغ البيتان ،الق

ام فاسلي املنا ب ث  أسطى ل ل منه (ت ذبنى وت مجنى ..) بحيث أتى بفعلني سو الرتتي ،اللف والنرش امل تب

يب  لي ،من غري تعيني )احلقائق والظنكن(سو الرتت ما هك  بأن المالالالامع   د ك  منهام إىل  قة  تع  ف  هكو  ،ث

 (5اخلطيب هلذا األ لكب)

صيدودوره كأداو ربط حت ذا األ لكبكان هلو  ضافة إ ،   بناء الق هذا  يف مك يقى األداء يفىل دوره إ

 ،والتعجب أخ   ، م وللتحرسالال ،اإلن اري اال الالتفها  متآزرا و معانى ،شالالاجى امل  ر بني املقاطعالن   ال

صل  ممياتمبحث ب األ لكب ؤ د هذا أن و ثالثة. وواحلري مري) كالالالال ،باملعاينتت صحة  ،ينيأو التب ،التف أو 

  (2))ت تيب التفمري( املعاينباب تنا ب  يف بحثي ابن األثريو  ،التفمري

ملصدر اإىل أ لكب اللف والنرش  )أفهؤالء اململمكن؟( و نتقل الشاس  من أ لكب اال تفها  التعجبى 

ملمني يفتتآزر مع اال تفها   التيبلفظة )أبدا(  تعجبى فها  ث  إىل ا ت ،والتعجب من حاهل  ،إن ار واقع امل

صدره )وكيف؟(آخ  صدق ما هك جاث  سو  ملمني تيي من و كأني ال    من خ و حكاره ، وذهل ،ه وختبط ،امل

 اتعجبم ،حييكن هباو ،آ ات الق آن ال     يف بام جيو صكرهت  املاجدو حينام كانكا  عيشكن اهفريد سلي ،مع نفمي

 فيقكو: ،ال هيكن حاملي :أ  (!! مينه  كتاب ال هيكن يفو) إىل تلك احلاو كهل صمن و

 َ ِمينِه    كِتاَلاٌب اَل هَي الالالالالكنْ  يفَأَبَدا .. َوَكالالالالاليَْف؟ وَ 

مبب التعجب املمتشف جاءت و  مينه  كتاب ال هيكن( يف) من أ لكب اال تفها  )..وكيف؟( أن ف

ميف املاىض شبي فيها التي ، نيةامل تعارو الاب صياغة ال    م ح ال ،الق آن ال     بال حيملي  ،فاتكأو ال

 ، ميني يفبأن جعلي  ،ورمز إليي ب زمي ،ث  حذف املشالالبي بي ،وجي سدوه يف --املؤمن الكاثق من نرصالال ربي

                                                 

 .39/ 9  -د/ حممد سبد املنع  خفاجى   –ت  -  اجع: ب ية اإل ضاح  - 5
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 ،لكهب حتى تشالالبعت هبا ق ،وال  ض إب از مت ن معانى ال تاب العز ز من نفك الاله  ،متم نا مني متا  التم ن

   .إال باإل    --ما أسزها اهلل التيواستزازا بنفمي  ،نرص اهلل يفثقة  ، مني حاملي يفكام  تم ن الميف 

 سز شري إىل و  ،ال     سو تعظي  ال تاب  دو هيكن(ال ):فياملن بحذف فاسل الفعل ل    إجيازا يفو 

مما  تآزر مع ما  الالبق من  ،يقلب يفمعانيي ألني جعل  --من نرصالال اهلل ثقتيمتا  و  ،بنفمالالي هواستداد ،حاملي

تعم  وجي كل ممالال يفللكقكف  ،وإهلاب مشالالاس ه  ،نفكس املمالاللمني الالاليب ب غية تربز حتميس الشالالاس  أ

  .مهام كانت  طكتي ،غاش  ،غادر

ال )أبدا( وت    ه يفو من  وا تفزازه  للخ و  ،ما  فيد إاار الشاس  سو إهلاب مشاس ه  اتعبريه ب

ملمني فين ألهنا ،واقعه  هذا صكرو امل مابق اال تفها  يف املتعجب منها ل ملمكن؟(ال معنى أن ب )أ فهؤالء امل

زرا اهذا املكضالالع مؤ يفوت  ارها  ،اللفظةبام جيعل هذه  ،للممالاللمني هذه الصالالكرو اخلانعة الذليلة لن ت كن

ن األلفاظ امل زمة م ()أبدا" فال ودون  طكتي( ؟ مينه ( )وكيف يفو ؟ني )وكيفالبيت يفل  تفها  التعجبى 

 (5)"و هى تفيد الدوا  ب  حدود ..ال ت  اق املمتقبل ظ ف زمان وهى ،فيللن

ونْ َأَبَدا ..َوَكيَْف؟ َود وَن َ ْطَكتِي..   َوَتنْتَِح   الق   

لتعجبى ا(  تبعي أ الاللكب اال الالتفها  ا)أبد فيأ الاللكب النبث     ر ال د سو نفمالالي بالصالالياغة نفمالالها 

 ؤكد فعل   مينه  كتاب ال هيكن( يف)و قكلي: يف ( وقكلي )ودون  طكتي( ت شيح ل  تعارو المابقة؟)وكيف

 .ومتبعكا هد ي ،هيكن أصحابي ح ال فهك أقك    ،أصحابي اململمني يفالق آن ال     

شف حذف مجلةب إجياز األ لكب يفو شع   ا ت ضاف نقطا ب ،من ط  قة كتابة البيت ال عد حيث أ

 تنتح  الق ون( فدو ذلك سو فقاو: )و ،اجلملة بعدها يف)ودون  طكتي..( وأتى بح ف العطف الكاو  :قكلي

 ،ح  الق ونتنتو )مث (هتلك األم  دون  طكتيو  تقد  :سو  ،أن اجلملة الثانية معطكفة سو مجلة حمذوفة قبلها

مباحة اإلبداع كتابة  يفوهذه ط  قة  صة ال متكقف خياو املتلقى لتمنحي ف  شع   ت  ،يل سظ  املأ اوخت يفال

ذف ألن احل ،وبيان أن حذفي أبلغ من ذك ه لك ذك  ،وحماولة تقد  ه ،إضالالافة إىل ختيل املخذوف ،اوفظاسته

  .كام قاو سلامؤنا ،ختيلي كل ممبح يف ممح للنفس أن تمبح 

                                                 

 .17و املعج  االشتقاقى أللفاظ الق آن صال71  اجع: م زمة النفى ىف الل ة الع بية الفصيحة صال - 5
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  ن خصالالائص ب غةمخاصالالة  الذ   عد (5)اال الالتط اد يف الالاح   وهك ذو بيان - ث   مالالتط د الشالالاس

صيدو ضها من بعضكو -الق صاف  تكالد بع مل سجيب يف ،أن األو مل صف فعل ال تاب ال     ،ت   يف في

صكرو مقابلة بني هذه يف ،و ه ك املتجرب ن ،إبادو العتاو صكرو فعلي  ،ال ملمني ونف يفو   يف ك ه قلكب امل

شاس   مينه  كتاب ال هيكن( يف)و قكلي: صكرتني  تجو تعجب ال وإن اره ختبط  ،و ومن خ و املفارقة بني ال

ملمني صكر الب غة  ،مما جيعل أ لكب اال تفها  مفج ا للمعانى ،وذهل  ،وتيهه  ،امل  يفبل  ،طعكل مق يفول

  فيقكو: ،يي وت اها تتصل بنمب إلفام من صكرو ب غية إال ،القصيدو كلها

تَاِو َوهَيْ الالالالالَوَ بِي  الاللِك  امل تََجالربِّ ونْ الالالالد  ط ْ يَان  الع 

صفا ألث  الق آن ال      ملجيئها كلها (الكاوالالالال)باجلمل و قد سطفت  و جملة )ف ،ك املتجرب نإه  يفو

كيف؟ و  )أبدا و مجلةمعطكفة سو  كام أن هذه اجلملة (و تنتح  الق ونمعطكفة سو مجلة) ( بيد ط يان العتاو

العطف  وأبدا( و املمبكقة بلفظة ) ،قبلهاال تنفصل سن أ لكب اال تفها  التعجبى  التي ،قبلها دون  طكتي(

ملك اجلمل كلها  شف من اال تفها   و التعجب بالالالال )أبدا( فيحيز الن يفبالكاو   مت صكر نفامل  يي أن ت كنلي

ثابت   نتجربو إه ك امل ،إبادو الط او يفت كن كذلك و أث  الق آن ال     و كيف  ،كام  بق صكرو اململمني

و ممتم   بل ،واضح ملمكس ل ل ذ  سيننيكام أني  ،و  لطاني ،تيمطكاسرتاف ال اشمني أنفمه  ب يف مق ر

    .اجلمل كلها يفهذا اال تم ار املمتفاد من صي ة املضارسة  ،إىل قيا  الماسة

 يفتبعية  عاروا ت (وتنتح  الق ون ) :يلقك فيف ،الفعل يفاال تعارو التبعية ب صي ت اجلملهذا و قد 

 ،نتحارسو أسداء اإل    باال أما   طكو الق آن -بناء سو تشخيصها - أس الق ونصكرت  )تنتح (الفعل

تلك  ابقي  ف ل ق ن  ،و منحي اال تم ار ة (تنهى احلياوالالال)ل (تنتح )واشتق مني الفعل  ،و هك إهناء احلياو  أ ا

 .إىل قيا  الماسةاالنتحار  يف

 بمكت زاولط يان قد  ألن ا ،صالالاحبي نفمالاليا   لي رسالال ( بيد)ا الالتعار  )و  بيد ط يان العتاو(قكلي: يفو 

مالالار ان  يفال      أث  الق آنليربز  -و هك امل اد هنا - ت كيبإرغا  صالالاحبي سو قرسالالا   وقد  زاو ،صالالاحبي

                                                 

ضاح- 5 صد  -9/31 –د/ حممد سبد املنع  خفاجى -ت –القزو نى  -اإل  صل بي، مل  ق اال تط اد: و هك االنتقاو من معنى إىل معنى آخ  مت

 الثانى مقصكدا، و  ذك  األوو ليصل إليي.  بذك  األوو التك ل إىل ذك  الثانى، و قد   كن 
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الفعل  جاء و ،سو  بيل التبعية ( بيد)واشتق منها الفعل  ،قرسا الن مارهاإلبادو  فا تعار ،صاحب الط يان

عل للمجهكو بنى الففقد  ك املتجربون( لَ قكلي:)و هَيْ  يفأما  ،فاس  المالالابقةالصالالفات فكقعت  مبنيا للمعلك 

و  ،    ال  لطان الق آنأنفمه  من شدو من ذات   كنهيل فأشع ت بأهن  ،كقعت الصفة نائبا سن الفاسلف

 قه ه لنفك ه .

الكنْ   الَ اِشم 
ِ
يَاء  َوخَياِلالال ُّ َبنْيَ َ َدْ ِي ِمْن َوَهِج الضِّ

أما  و املعنى أن ال اشالالمكن  مالالقطكن  ،لطاني الالو  ،و بني  د ي أ : أما   الالطكتي ،المالالقكط اخل ور:

ضيائي ، طكتي صاره  ،و  لطاني من وهج  شى أب متهلك قكاه  ف   مل كن  ،الذ   ع ملطاني سليو   ه  ل

أن  لطان الق آن  خيلت إلينا التي ،سو  بيل التبعية و قكهت  ،ليذهب منعته  ( ُّ وقد ا تعري الفعل )خَي  ،دفعا

    .فمقطت ،قد سدمت قكاها ،ال     سليه  قد حكهل  أشباحا  

 :بال عاطف نسق تتابع الصفات

كنْ   الالكَن امل ْظلاِلالم 
وَن الظَّاملِ وَن امل ْفِمالالد   الَفاِ الالالد 

و  ،ه جتربو  ،من ستكه  أسداء اإل الال   سو ال غ  إه ك يفأث  الق آن ال     بيان  يفث   مالالتط د 

شمه  صفات تتتابعف ،غ مق يفب  ساطف  ال صة بارزو و هك  -هذا الن صيدو يفخا    تكلدتكأنام -ب غة الق

شمكن( صفته  األخريو )ال ا شاس  من  ضح تأث  ال مق يف ومن الكا آ ات  يفاليب الق آن ال     بأ  هذا الن

ها قكو اهلل  ،كثريو وَن " :-تعاىل-من ِبد  َعا ائِب كَن اْل تَّ وَن ال اِجدوَن اآلِم   كَن المالالَّ اكِع  كَن ال َّ ائِح  وَن المالالَّ ِمد  ا حْلَ ا

ِ املْ ْؤِمننِيَ  وِد اهلل ِ َوَبرشِّ كَن َسِن املْ نَ ِ  َواحْلَافِظ كَن حِل د  وِف َوالنَّاه   ( 552)التكبة :  "*بِاملَْْع  

فذك  عدها بأما الصفات الث ث  ،الصفات من األوىل إىل الماد ة يفت كت)الكاو(  اآل ة ال   مة فيف

أهنا جمتمعة أما  الالقكطها أشالالار إىل  ،كل واحدو سو حدو يفإىل أهن  كاملكن )الكاو( " ( فأشالالارتالكاو)فيها 

   (5) "هذا الباب يفو هذا أصل مه   ،و كأهنا صفة واحدو ،فيه 

تابع  فيو ال خي فاتالأن ت ساطف  صالال مة يفب   ملدح امل اآل ة ال    لذ  ،ننيؤمجاء  نا  جاء ه  بينام 

  نيظاملال  ندفا القه  الق آن ال     ل ل  ياق  صكر  يف ، وفماده ، وظلمه ، وبيان جربوهت ، ناملمتعم 
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  .و كأهنا صفة واحدو ،مما  شري إىل أهن  سجنكا من هذه الصفات جمتمعة ، نتجربامل

صفاهت هذا املقا   يفبري سنه  وجاء التع   سو هذا ليفيد ثباهت مع فة بالالالال )أو( صكرو ا   الفاسل يف ب

صف لمح ل هنا إما (وأ) ألن -ربون الثابتكن سو جتربه  .. إلخوه  املتج ،فه  العتاو الثابتكن سو العتك ،الك

صفة صكو ا مى و ،للدخكهلا سو ا   الفاس نى )الذ (بمعوإما  ،ال  فمعنى جاء ،أكث  النحاو سو أهنا مك

 (5.)جاء الذ   رضب ز دا ا:الضارب ز د

مدون  :أ  (الفا دون)معنى ف ،وسليي مه الذ ن  ف مدون غريه  ،أنف مدون الذ ن  ف  ،لخ.إواملف

  يفغريه   إىل صفة إفماده  و (الفا د ن) يف إىل صفة إفماده  أنفمه  أهنا تشري :لصفةاومعنى أهنا تلمح 

  (..إلخ.املفمد ن)

 ،كوكأهن  كتل سجنت من العت ،واجتامسه  ،مع كث هت  -د أهن بصالالي ة اجلمع فأفا سنه  بريالتع كام جاء

أسداء وقه ه  ،أما   الالطكو ال تاب العز ز -واإلظ   ،والظل  ،واإلفمالالاد ،والفمالالاد ،وال شالال  ،والتجرب

صريون  د  ، طريون هباء -اإل     حفزت التيو   5991أحداث ح ب  يفسو حممكد طي  كام سرب ،و 

  لنظ  هذه القصيدو.حممكد حمن إ امسيل 

 حسن التخلص من اإلمجال إىل التفصيل

ع صكرتني م فيقف -تتابع الصفات دون ساطف نمق يف -من اإلمجاو إىل التفصيل ث  خيلص الشاس 

طاملا  حينام ختلكا سن كتاهب  الذ  وجتربه سو املمالاللمني ،وهك  صالالب جا  ظلمي ،املحتل صالالكرو  فصالالل فيهام

املفارقة  -من خ و الصكرتني -ليربز الشاس  ،ه ذ  كانكا سو  قني من قه ه أسداءوال ،نرصوا بالتممك بي

ملمني ،وجتربه ،بني ظل  املعتد  متدسى التحرس سليه  ،وخنكسه  ،وضعف امل شاس ه   وا تفزاز ،مما   م

 للنهكض:

 ،خكناملجازر  رص يفوه  مقيمكن سو رشب الدمع ممن  ،مبت  و للظاملنيالصكرو األوىل: وهى صكرو 

شاربكن الدمع( مجلة قد ج ت و صفات ب  ساطف )ال مق تتابع ال صدارو  يف مكقع املف د اقعةووهى  ،سو ن

شارو الشاس لتحقق  ،أن جت   سو النمق نفمي فحقها  ،ملةاجل و  ،إىل أهن  سجنكا من تلك الصفات جمتمعة إ
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   .لك جاء بالكاو ألخل بال  ض

َّْن   ْمَع مَم اِربال الالالالكَن الدَّ كنْ  يفالشَّ خ   املََجاِزِر َ رْص 

و رصخكن  ، ب كن أناس من دمعالألناس  رشبكن  ،امل سبة ،تأمل تلك الصكرو الفظيعةوللمتلقى أن  

رشبكن  ه  الذ ن  ط حكه  فيها من أن يف فظاسة الصكرو و تبدو ( رصخكن املجازر يف)فه   ،من قمكو األمل

  ،وتعذ ب أصالالحاهبا ،قد ت كن كنا ة سن هنب الث وات ،وصالالكرو رشب الدمع كصالالكرو مص الدماء ،دمعه 

ية ،وإذالهل  ،هب  والتلهى عارو متثيل قد ت كن ا الالت ها ،و بي في تد ن وه  صالالكرو شالال لذذ املع عذ بب ون ت  ت

 ازراملج يفالشاربني الدمع ممن  كروبص ،العذاب وه   رصخكن من شدو ،الذ ن تفيض دمكسه  ، ضحا اه

رصخكن شبيي ،جنس الثانية يفد ادساء دخكهلا ث  أج   الثانية سو األوىل بع ،  سو  بيل  ،وتنا ى سملية الت

 .التمثيليةاال تعارو 

ضحا اه  قكا  حياو املعتد ن هكأن  لنا خيلت و اال تعارو هنا رشبكن ماء ،التلذذ بتعذ ب   قي   ف   

مكو  ،املجازر يفدمكع من ط حكه   إال من فيضحياهت    صكرو رشبو  ،وفظاستي ،العذاب رصخكن من ق

صكر املبت  و رص ألهنا ،الدمع من ال متعم  ن  خيلت أنبل  ،سو رشب الدمع مل تق صدر ِر ِّ امل ن فيض مم

   .و لكسة ،أ ى جعلها تفيض و ،بالشجىمحل الصكرو مما  ،املجازر  رصخكن يفمن ط حكه  دمكع 

 مملكبى ،البهائ وه  مقيمكن سو  كق اخللق كقطعان  ،وهى صكرو الظاملني املعتد ن الصكرو الثانية:

عها كنا ات تتب ،ومقك ة ملفهكمي ،وهى كنا ة مؤكدو للتشبيي ،والذو ،كنا ة سن اخلنكع ) اجدو العيكن( اإلرادو

 جتهل ما   كن ( -منهكرو بالمكط –)مبهكرو  أخ   كلها تفصيل لصكرو املشبي بي

ائِق   ي كنْ الالالالالالالمَّ ْطَعاِن َ اِجَدَو الع   الكَن اخلاَلالالْلَق َكالق 

كنْ الالالالالكَرو  ، َمنْه  الالالَمبْه   َهل  َما َ    كِط جَتْ  الالكَرو  بِالمَّ

صياغة صدر  يف وقد جاءت ال شبيي امل صدرا مبينا لنكع  ،صكرو الت شبي بي م  ،امليسالذ   قع فيي امل

من  فيي وأن ،ليربز نكع المالالكق ، الالاجدو العيكن وتقد   التشالالبيي: المالالائقكن اخللق  الالكقا كمالالكق القطعان

صدر و  ،ما فيي ومن إهدار ال  امة ،الفظاسة شبيي امل شبييمن حما ن  ابن األثري هسد الت رس رش إىل و مل   ،الت

شبيإىل الذ   عكد  ،حمني شبي بي  ،اخلفاء املتكلد من إضامر امل كرو املصدر املبني ص يفاملصكغ و الرتكيز سو امل
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 (5).ساملي لنكع

صلة  جاءتهذا و  شبي بيأ اليب ال نا ة مف صف حلاو املعتد  سليه و  ،صكرو امل عان )كالقط هى و

مقال يف ..إلخ(منهكرو  -مبهكرو  - اجدو العيكن مي ن صفات ا ،نف صي ت فيي  تتابع  وهك: ،ملعتد نالذ  

ثابتني سو ظلم -صالالكرو مقابلة لصالالكرهت  يف -الصالالفات دون ساطف كانكا   ، هلتشالالري أن املعتد ن كام 

ماده  ،وإظ مه  ماده  ،وف شه هت  بذلك ،جتربه  و ،ستكه و  ،وإف صفاهت  كأنام سجنكا من  ،و وتتابع 

 ،وغريها ،و لب اإلرادو ،واخلنكع ،املقابل كأنام سجنكا من صفات الذو يفسليه   كان املعتد  ،الصفاتتلك 

صي ة اال مية شف من  مت ربز فظاسة ت وقمة اخلنكع والذو(-)قمة التجرب والعتكو مقابلة ،والثبات سليها امل

تفزازه  وا  ،ه سلي التحرسوبالتاىل  ،هلا واإلن ار ،من حاهل  التعجبمتدسى مما   ،وسظ  املصاب ،اخلطب

       .للخ و  منها

شبي و قد تتابعت ال نا ات صكرو امل صلة  مائقكن  )بي  مف مار ن س ف نى أوال   اخللق كالقطعان(ال ان 

  ،جكدا  لعيكنأن ل خيلتو هذه الصكرو  ) اجدو العيكن(قه  النفكس بمجكدهاو  ،التعذ ب يجةتن نكالعي

مجكد ال   كن هلا ضعفه  ،ث  كنى سن  لب إرادهت  ،بل   كن ألصحاهبا ،وال ص (مبهكرو)بقكلي: و  ف و

صلي ،للخلق منا ": أ ماء غلبتهن ح من الب ْه  وهك: ال لبة وهب ه  به ه هب ا قه ه وس ه وغلبي وهب ت ف نة الن

ى و قاو: هب  ال جل إذا سدا حت ،وهك أ ضالالا تتابع النفس من اإلسياء وهب  القم  النجك  هبكرا غلبهن بضالالكئي

 (2)"غلبي البه  وهك ال بك فهك مبهكر وهبري

جتهل ما  ،بالمكط منهكرو) قكلي: يف ،بي بب هن ها و بجهلها  ، بالمكط كنى سن قه ه نفك ه  بالنه ث  

 (3)"زج ه :وانته ه ، نه ه هن ا ،وهن  ال جل ،والزج  ،وهك االنتهار ، هْ من النَّ " (  كن

نْيَتََها اجل ن كنْ  َد  واْجتَاَح ق  َسَها الصَّ  َبْلَهاَء.. َروَّ

 التي  ُّ وهى: ال ِ  ،وامل أو بلهاء ،وأال حيمني ،ال فلة سن الرش": و هك ،بالبلي حمن طك ته سن كام كنى 
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  (5)"و األبلي: ال جل األمحق الذ  ال متييز لي ،امل فلة ،ال    و ،والبلهاء من النماء: ال   مة ،ال دهاء هلا

شاس   عمق و  من طك تهال صكرو ح صفها بالفزع ، من  صكت  كزو أن  ،في ا بدد هاف   عصد  ال

سها الصد ) صفها ثانيا بأن و  (روَّ ِ  اجل ن كن املقصكد بي  متعار للممتعم  من بدا ة القصالليل  رْت  :   و ،يدوامل

نيتهاهنا قد  اجل ن كن ا تعار لي الذ  نْيَة"و  ،)و اجتاح قنيتها اجلنكن( اجتاح ق   رْت  :  قصد بي ِ  كنن  اجل  و  ،كلْ املِ : الق 

ي ’ قكلكن: ِجنُّ الليل ،الليل ن كن  ألن ذلك كلي  ،وقيل: اخت ط ظ مي ،وادهلاممي ،وجناني: شالالدو ظلمتي ،وج 

   (2)" ات 

َد ...الاهَلَا َسَدمَ الالَوَأَح  الكنْ  الا    َ ربِّ  لِل َّ  !َلْك َتْمَمع 

 فيد من  و ما ،البلي يف ن الضالالعف)بلهاء( م صالالياغة ال نا ة األخريو يف الصالالفات يفالتدر   و   حظ  

د ضعفا إىل األش ،الصكت صد صكرو الرتو ع من  يف إىل األضعف ،يك هل  املمتعم  من رشورغفلة سام حي

و لذلك صح  ،اىلالتالبيت  يف  رب لل د   سد إىل  ،مل ها -املقصكد بي ظلمة الليل -صكرو اجتياح اجلنكن يف

ما   رب )سدإىل الصكرو اال تعار ةسو تنامى الصكر هبذا التدر  ألن غ ض ال    منصب  ،العطف بالكاو

قطع وخامتة امل ،سجز البيت يفمعربا إىل ا الالتفزاز نفك الاله  لي كن كل هذا  ،هى هدف شالالاس نا التي لل د (

 (!تممعكن)لك قكلي:  يف ،الثانى

ا نلقد رأ  ؟أرأ ت سدما   رب لل د  ،جدهتا إضالالافة إىل ،الته  و ،المالالخ  ةب صالالكروت الضالالهذا و فا

ن م سده اإلما  سبد القاه  هذا الرضالالب من التصالالك   و ،حياو الناس يفغري الفاسل  للحى  املكت  ا الالتعارو

 يف ،ترشالالق فيها أنكار اإل امنأن ال اف  قبل حلياو و سليي ج ت ا الالتعارو املكت  ،تنز ل الكجكد منزلة العد 

و ف سكا سنها  ،ا تعارو سناد ة"الب غيكن  و  امه (522)األنعا  : "َأَو َمن َكاَن َمْيتا  َفَأْحيَيْنَاه   " :--قكلي

كام  ،أو التمليح ،و المخ  ة ،سو  بيل الته  و هى ما  متعار فيها الشىء ملا  ناقضي  ،و التمليحية ،ةيالته م

ه   بَِعَذاٍب َألِي ٍ ": --قكلي يف ْ ِشيد  ": --و قكلي (25)آو سم ان : "َفَبرشِّ )هكد : "إِنََّك أَلَنَت احْلَلِي   ال َّ
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17).(5) 

شاس نا  متعم   التيبا تعارو العد  حلياهت   مل   تفو  هذا العد   بل جعل ،مضمكهنا اقدوفصريها امل

صكر فظاسة واقعه  ،  رب لل د  صكرو  يفجتد ده مما  ع س  ،لي صكرتي ،الرتاثيةال مخ  ة تف فجعل  يض بال

لك  قكلي: ) يفخامتة البيت  يف الذ   فيض هبذا املعنى ، ء  وأ لكب التمنىتمما   ،والته   سو واقعه  ،منه 

 المابق. املقطعخامتة  يف سني  م ا  ا للممتفه (اخلانعكنسني )متفه  وصياغة املكام  ت ء    (تممعكن !

كْن؟  امل ْملِم 
ِ
الء  اخلَانِع كْن؟ َأ َفَهالالالؤ 

ِ
الء  َمْن َهالالالالالؤ 

ب نِى َوَت ج  الالَأَبالالالالَدا .. ت  َ  نِى احلََقائِق  َوالظُّن كنْ الالالالذِّ  م 

 تبعها  (اأبدمن خ و لفظة ) النمالالق نفمالالي مصالالكغا   يفو  ،امتة املقطعخ يفو  أتى أ الاللكب اال الالتفها  

رش امل تب مي يفما  مكر  ليع س ،أ لكب اللف والن شبع بالتحرس م و نف  ،أخ   و بالتعجب ،من إن ار م

  ن ت كن.نفيي أ و ،هى صكرو اململمنيأن هذه الصكرو اخلانعة الذليلة  سد  تصد قي ليربز
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 :املبحث الرابع

 من حال أمتهالشاعر  موقف

 ،املتخبط ،ائيتي التمكقف أم أما  ييصف الشاس  حالف ،املقطع الثالث يفصكر الب غة املبحث و  تناوو 

مي ،اخلانع ضياع جهده  ،مكقفه  هذا بني رفض ومعاناو نف ما ي ب صفا  فيتكجع ،ا تفزازه  يفوبني إح وا

صاهب  ،: أنا منه حالي صابنى ما أ متجيب لدسكتى ل ن ،وأ تفزه  ،أدسكه  ،أ  تيصك شبي لذا ،ال أحد  

 فقاو: ،رش د بممعه فيه  بن   

.. َل ِ الالَأنَ   الِ  دْ الالٌ  َبَمْمِعه    َش الالالنَّنِى َن َ الا ِمنْه   

سن  الالؤاو مقدر  كاباج ،وم ارو ،أ الاللكب خرب   فيض حرسالالو يفوجاءت صالالياغة ال    هنا  ،هذا

 ،وهتك     ،عااألم  تفظي يفمل تصف اململمني هبذه األوصاف املهينة؟ أ لمت واحدا منه ؟ لعلك تبالغ  :فحكاه

صاو  يف ابيكجف ان  شبي كامو االت  يفمل حتاجلملة األوىل "أن  إىل اللكن ة هذاب غ ت جع و )أنا منه (صكرو 

و  ممى هذا  ،فتجىء الثانية جكابا سن المؤاو املقدر ،و تتشكق إىل مع فتي ،ثنا اها  ؤاال تتشكف النفس إليي

    (5)"ا تئنافا بيانيا

ال )ل ن( م اه تبع ،وآالمي ،الشاس  اعوجبأو قد محلت مجلة اجلكاب )أنا منه ( هذا  إىل  اشرياال تدراك ب

  ( بأوصاف هى ني بي )صكرو املشب ه  )ل ننى ن   بممعه  رش د( ث  تفصيلفي هتأثريمعاناو نفمي لضعف 

 ابطأب زه الرتالذ   ،املصالالائبو ،األدواء يفمعه   يكاشالالرتا  شالالري إىل ،حاو أمتيو ،صالالف حالي  ،إجياز بليغ

وقعت  ل كن املشبي بي ن  و " (ل ننى ن   بممعه  رش د)اال تدراك و  )أنا منه ( أ لكب اخلرببني املح  

  (2)."صفة هلااجلملة بعدها 

 وهك كنا ة ،وال مناط اهتاممه  ،ك مي ليس حمط سنا ته  أن  الالمعه  ليربز يف :دون (بمالالمعه ) قاو و

رش د ن   ب يه فمما جعلي  شبي دسكتي  ،إحما ي هذا  ببا كانت تقلب بني نار ن  فهك ،فيه  هتأثريسن ضعف 

ممعه  صفاد( األخ  : سجز ) ن   قدفهك  ،تيا: تقييد اال تعامر حل  أوالمه ،ب ضت بي األ  يفقلبكن من  ترب
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  .غم مة العبيد()بل طحنتي  وجهي يففض  سو الكقكف  ،ن الدفاع سن أنفمه س املمتعم  سذابلظى 

.. َبْل َطَحنَتْي  َغْمَ َمة  الَعبِيدْ   َرَبَضْت بِِي األَْصَفاد 

)ربضت دقن ن مي مق را أ ،سجزهسلة  مربزا -ب  ساطف -وصفني ايتبعهف ،بيصكرو املشبي  ث   فصل

صفاد(  صفاد قد لأن ل خيَّ  مبنية سو جمازضعف تأثريه فيه  وهك كنا ة سن بي األ شاس  تزقاأل فقيدت  ،بال

ضت)ث  ا تعار الفعل  ،فعل البهيمة ت بض باألرض ،ح كتي صكر ما  عاني (لزقت)للفعل  (رب ي من قيكد لي

 (5)أمتي يف هتأثريتربز تفمري ضعف  ،معنك ة كثريو

شع  بتقييد ح  تي ل األصفاد()صفة املدرك بالبرص املممكع )ن  ( منح و قد بال  فيام  ع ف ،بريالتع يفي

صف مدركات حا ة من احلكاس بمعناه: و  ،سات ا ل احلك " فتعطى  ،مدركات حا ة أخ  صفات و 

   (2)" تدركها بحا ة البرص..إلخ التيصفات املدركات تدركها بحا ة الممع  التيلألشياء 

 ،ظه  حد ثا كعنرص من سناا تش يل القصيدو احلد ثة إال أني ،األدب الع بى يفلي جذور  ا اللكنو هذ

ان ملحمكد حمن و ك ،اإلهبا  يففاصطنعكا صكرا مكغلة  ،تأث  فيي بعض الشع اء الع ب بال مز ني الف نميني

 (3)التصك   يف بعد فيها سن ال لك ،هذا اللكن يفإ امسيل إشارات واضحة 

شع   مت صكرث    مت أن هذه ال مبب و لي رضب سنها ،رشود ن مي سن أ امسه  يفال ص في كرو إىل ال

  (9)(بل طحنتي غم مة العبيد)فقاو ممتدركا بال )بل( :  ،الي معه أقدر سو تصك   ح ربام ت كن ،الثانية

وأضاف هل   ،ظل  املمتعم  ا تعار العبيد للمملمني الصامتني سن ،ابك جماز متشمبنية سووهى كنا ة 

إليي  ورمز ،وحذف املشالالبي بي ،بالطاحكن احل كة تلكي ث  شالالب ،وهى ال م مة ،وك   ال  بني ،ح كة إ امءات

شاس  مندا إىل الضمري العائد سو ال مت م ادووهى  ،اال تعارو امل نية بيل سو  ،ب زمي م بل امل اد  ،اهن لي
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ن ألني املصكر لمبب سجز صكت الشاس  س ،سو  بيل التبعية ،الزمها فعل الطحن ممندا إىل ضمري الشاس 

 .أمتي يفالتأثري 

ه تأثري ضعفكنا ات مصكرو  كلها-تانان ال نا و منها هات - صكرو املشبي بي )ن  (املفصلة والصكر 

 خميلة خرتستهاما ، تانوال نا تان مبت  ،للنهكض من كبكهت  وا تفزاز مشاس ه  ،مه  اململمنيا تنهاض  يف

ي تطحنام ؟ أرأ ت ن أ ت ن ام ربضت بي األصفادأر ،ب غتهام دورا بارزا يفوقد لعب ت ا ل احلكاس  ،الشاس 

لذ ن   مز هب  إىل املمالاللمني  يد؟ ا مة العب ها صالالكرا مبت  و ،ختبطه  يفغم  مة م  ،مؤد ة لل  ض ،أرا ئ

 .و ياق ال    ،للمكقف

شاس  لكن قدهذا و  شبي بي )ن  ( يف بني اجلمل أدوات العطف تكظيف يف ال صكرو امل   أ قطف تفصيل 

ممعه  رش د( بني العطف واو  صفاد( مجلة )ب ضت بي األ صفنيو مجلة)رب مي  يفو كأهنام  ،جامعا بني الك نف

 أن ت كن فيينل ب بال )بل( )بل طحنتي غم مة العبيد(أرضو  ،املمؤولية يفليربز اشرتاكي معه   ،وصفا واحدا

ضت بي األصفاد( هى صكرو  ممعه )رب لة سو مج )وجؤار رشق( مجلة بالكاو و سطف ، بب رشود ن مي ب

مابق يف )طحنتي غم مة العبيد( شرتاكهام  البيت ال  و ،ك الكاوفجاء كل من ت  ،كام  يأتى فعل الطحن يفال

 و غ ض ال   .   ،و العطف بال )بل( م ئام املعنى ،إثباهتا

عِ الَوج   تِي م   َبَأناِلالنِي أ مَّ
ٍ
بِْد ء  الاليدْ الالَؤار  َشالْ ٍق م 

وتقد    ،فعل الطحن يف الشالالرتاكهام طحنتي غم مة العبيد(بل  )بالكاو طكفة سو ما قبلهاهذه اجلملة مع

ضا جؤار رشق ،ال   : بل طحنتي غم مة العبيد مند ،وطحني أ  ضيق  ربام : )طحني(وفيها إجياز بحذف امل ل

فيض  قا  وهذا م ،ال  ؤث  فيه ن مي جعلت  التيألن املقا  هنا إلجياز العكامل  ،ال    يفاملقا  سن اإلطالة 

 .دفيحذف املمن ،مما جعلي خيتزو ال    ،و التقصري ، ته  نفمي بالعجز فهك ،بم ارو نفس الشاس 

شاس  قد ألقىف ،من ث  مئك ال ضعفبم ضت لية  مي فقاو:)رب ( ث  ي األصفادب تأثري ن مي فيه  سو نف

 و )بل طحنتي ممن غم مة العبيد  اصادرفعل الطحن  يف شرتكتنيصكرتني م يف ،إلقائها سو أمتيأرضب سنها ب

ِعالالالالالاليدْ )منو  غم مة العبيد( تِي م  الالالالالالالالالنِي أ مَّ
 َبَأنِ
ٍ
ْبِد ء الالالالالالالالَؤار  َشاْل ٍق م  واقعا سو  ،م و أخ   (ج 

 .ضمري )ن  ( املشبي بي صكت الشاس 
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  ،بال ةمصف األماكن بأوصاف  اكنيها فيي   ،جماز سقو س قتي امل انية )وجؤار رشق(تعبريه بالالال  يفو

ل ما  نكء اثة من ثقجتأر باال ت  ،وحىص ،وكل ذرو رماو ،بيكتو  ،زروع و ،جباوبام فيها من  ل أن الب دخيَّ ف

 ،ظ  الب ءس( ما   جح بني )مبد ء ومعيدبالطباق  صياغتي يفو ،وط ياني ،د من ظل  املمتعم بي كاهل العبا

   .واإلسادو متعلقان بأنني أمتي ،البدءو خاصة أن 

 ،كرو نامية ممتدوبام جيعلها ص)ن  ( وتتابع خيكطها املشبي بي  صكرو تفصيل يف تبدو ب اسة الشاس  من ث 

صكت )د سو املشبي تعك ،مما جعل صكرو املشبي بي متشاب ة ،تفصيلها سو كنا ات بنيت سو املجاز يفاستمدت 

 .يمفن يفوبالتاىل تصكر أث  هذا التشابك  ،واملآ ى اجلاثمة سو صدر أمتي ،لتربز تشابك اهلمك  (الشاس 

شاس  لذا ن حذف أكو  ،البيت التاىل يف املحذوف األداو اال تفها أ لكب من املتكلدو  كانت حريو ال

 :متحريا فقاو ،وصدر أمتي ،سو صدره ال ئيب من جثك  هذا الكاقع ضيق نفميجاء مصكرا األداو 

 الٍد   َ بِّل نِى َشالِد ْد؟الالَسَليِْهْ ؟ َأْ  َسَو غَ  ىالالَأْب ِ 

شبي كامو االتصاو يفاأل لكب اخلرب   يفوقد جاءت صياغة ال      ،إجابة سن  ؤاو مقدر ،صكرو 

فيجيب  ؟وصالالكلنا إىل تلك احلاو الذليلة يففحكاه: مل هذه احلريو؟ وما المالالبب  ،قد تكلد من اال الالتفها  احلائ 

 قائ :

 (5)اٍن َمالِ  دْ الَهَجالالْ َنا اهللَ.. ِهْجَ ت نَا لَِشيْطَ ا الإِنَّ 

قطع امل لعمط يف بني )إنا هج نا اهلل( و اال الالتفها  املتعجب من حاهل  الذليلة األ الاللكب ربط رائع يفو

 و هكإىل تلك احلا وصالالل هب الذ   وسى الشالالاس  بأن الداء ا  شالالري إىل مينه  كتاب ال هيكن( مم يف)كيف؟ و

لك و ،ميتطبيق تعالي دون  مينه ( كنا ة سن التممالالك بي ظاه  ا يف)جعلكه حني انرصالالافه  سن الق آن ال    

سداءه  ،أ الال فه  ه  كام أسزسزقلكهب  أل يف كان ني الع   ،وأذو أ  ،وجه  من كبكهت  خل مما  دو سو أ

 .ك أسداءه ه وإ

مقدر  إجابة سن  ؤاو صكرو شبي كامو االتصاو يف قكلي: )هج تنا لشيطان م  د( يفكام جاء األ لكب 

                                                 

يكان.. املَ  د من امل  ود وتأو لي: أن  بلغ ال ا ة التى خت   سن مجلة ما سليي ذلك الصالالنف، قاو ابن  الاليدو: وامل  د من اجلن واإلنس ومجيع احل - 5
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ضا فحكاه: إذا كنا قد هج نا اهلل كام قلت شيطان)فإىل من كانت هج تنا؟ فتأتى اإلجابة:  ،أ   م  د( هج تنا ل

مخ  ةكام  ف ،فاأل لكب اخلرب  هنا  فيض هبذا ،والتعجب ،وهذا ما  كلد العجب ال غ  من  فعو ،يض بال

ز خط  ذوب ربمما   ،وكأنام كانت هج تنا إليي بإرادتنا ،إليي --فقد هج نا اهللأني شالاليطان م  د  تأكدنا

     .وإلباس ذلك ثكب اإل    ،بدسك  التجد د ،أشتات متف قة من ثقافة غريه  يفالشعكب اإل  مية 

 ،تناللداللة سو هلف)هج تنا لشيطان( وليس إىل شيطان بالالال )ال  ( دون )إىل( فقاو: سد  الفعل وقد 

 اليبثنا ا أ  يف اال تفها  ترس معانى ألن  ،وهذا مناط العجب ،دون رو ة ،والرشور ،واندفاسنا إىل اهل ك

 .وإهلاب املشاس  ،وا تنهاض اهلم  ،والتحرس ،فنمتشف منها التعجب ،كلي املقطع

شيطان م  دوقد ا تعار رشق جي ،( للمحتل) مت شكها اإل   ،والقبائح ،املفا د لمأو ل ل م  ، م

ملمني شك ي اإل    يف فع ن األساجيب  ،والت   ب ،أن اال ترشاق فيوال خي ،وامل فكس أبنائي منذ ن يف ت

 (5)زمن بعيد

لِّ هَ السَ  نَا َحَضاَرت ي  لِ   ض  بِ الالاٍت ت َ وِّ  اليدْ الالَك   م 

شيطان بث   صف ال صفات ب  يف ()ساٍت صفة أخ  و مق تتابع ال ضار و ،ساطف ن ضنا ح تي( )ت و

 ،تشك ي ت اثنا يف -وبالت   ب أخ   ،باال ترشاق تارو -شبي فيها ا تامتة املمتعم  ،الفعل يفا تعارو تبعية 

مباع ،ول تنا ،وثقافتنا ضارتنا بعملية ت و ض ال ضارع  ،وح شتق مني الفعل امل ذه العملية سو هل (ت وض)وا

 .الفعل يف بيل اال تعارو التبعية 

وخداع  ،واخرتاع أالسيب لفظية ،وجماهدو طك لة ،بام  دو سليي من صرب شد د -فعل الرتو ضواختار 

كام اختار صالالي ة املضالالارسة ليمنح هذه العملية صالالفة  ،ملقا م ئام ا -  بفعل الرتو ضلنفكس املتكجي إليه

جتميل و ،نفكس أهلي يفاملقصكد األه  من هذه العملية الشاقة املمتم و هك تشك ي اإل    و  ،اال تم ار ة

ىل إهنا مفعمة بالمخ  ة ممن ال  فطن  تعارواال  تي ل ل هك  مبيد( مما جيعلكل هك  مهلك)ت وضنا حضار

رس سو حاو امل ،هذا الكاقع امل    متعم  ،ملمنيوبالتح صد امل من قد   ي وأذناب ،الذ ن ا ت انكا خلبث مق

 .هذه صكرو من صكر ت و ض اململمنيو  ،التار خ
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ْيِ  لِّ َمْن حي   َكَفٍن َجالِد دْ  يفالى َلنَا اإِلْ َ َ  الالَولِ  

بدسك   ، بب ختلفه صكره ت ،صكرو شائهة يفى ألهلي اإل  ممن  قد  الرتاث الصكرو األخ  : أما 

باجلمكد ،تصالالف اإل الال   ،وقبلها ،هذه اآلونة يفكثريو  أق   سو أحد ظهكر فيوال خي ،التجد د  ،وأهلي 

 (5).والتخلف

 ،د د اإل    فيها اإلحياء لدساو  جتريمتع  الفعل )حييى( يفثانية من ث   صكغ شاس نا ا تعارو تبعية 

 ،ارتباطا وثيقا ت تبط باألوىلوهذه اال تعارو  ،الفعل يفا تعارو تبعية  (جيددالالال )ل (حييى)ث  اشتق مني الفعل 

 حيث مهدت النفكس لف  و ،نفكس أهلي يففإذا كان مقصالالكد األوىل )ت وضالالنا حضالالارتي( تشالالك ي اإل الال   

 وصكرو اال تعار يف ياغتهاص يفوقد ب ع الشاس   ،فإن الثانية ت تبط هبا ارتباط املمبب بمببي ،التجد د اخلبيث

 .و خ  ة من هذا الكاقع ال ئيب ،ملاوأ ،وحرسو ،ليربز م ارو ،ط فاها  تضاد التيوهى  ،الته مية العناد ة

هذه ف ،الشالالىء القد   الباىلأو  ،العجكز اهل  أو  ،امل  ض مث ر اإل الال   بتصالالكمل اال الالتعارو هنا و 

صلح معها التجد د صك  ه ،أو  نجع الع   ،حاالت ربام   مدا هامدا بل ختطت ذلك إىل ت  ، كةحلفاقدا ا ،ج

مي إلحيائي واألشد سجبا ،ملكتي والعجيب أن أحدا من أهلي مل  نتبي ،واحلياو صب نف كفن  يفه و رت ،أن من  ن

با ،ه  األسداء ال  باء املحتلني ،جد د نا اإل الال     :وحكار يه ،نيته ومن لف لفه  من ز كفن  يف)حييى ل

 جد د(

شاس نا متتبعا سناا هذه الصكرو الشاجية الماخ و  -ل فن اجلد دافيمتعري  ،املتحرسو ،ث   متط د 

ضامينيمع ي اإل    هلذا ال  ف املبه  الذ   ظه ون في -ا تعارو ترصحيية   نا رو تواال تعا ،إف اغي من م

 ،ال  ب يف وحتبري صالالنعتي قك  الرشالالِّ  ،قد قامت سو نمالالجي -به ا لد  البعضسجيبا م بدو  -بذلك كفنا

         .قد   الزمنمن  والرشق

كِر المُّ الَنَمَجتْي  َأْخ  ْذ َزَمٍن َبعَ اليَِلة  الع ص   اليدْ الكِد م 

لعصكر و امل اد هبا ا ،دالمكل كهنا للعصكر  ،غ  بة أخيلةفقد أ ند الشاس  نمج هذا ال فن اجلد د إىل 

صليبية ميج ممتد ،ال مجي سرب األزمنة البعيدوجتك د سو  ليه تهالك أ ،وأني ن شدو  ،ن ش قد ح البيت  يفاس  ال

                                                 

 و ما بعدها  بينت غ ض املؤلف من ال تاب، و هك ال د سو هؤالء. 7املقدمة صال  -المابق  اجع:  - 5
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مجها يفل نها بارسة  ،صكرا مرتاكبة شاجيا   ئ  املقا  ،ن مياق ،متنح مك يقى البيت ن ام  وصف  يفو  ،وال

 ،والبيت كلي كنا ة سن امتداد تدبريات قك  الرشالال منذ القد  لتقبيح اإل الال   ،د جماز سقواالمالالكبلعصالالكر ا

 .نفكس أهلي يفوت اثي 

ٍد َومْهَ اللِت حِ  َمَّ  (5)يدْ الالالا  َسَو َنْعٍش جَمِ اليَل َد َن حم 

-و هك إحالة د ن حممد ،املزسك من خ و دساو  التجد د  ملمالالتعم اهدف  فت شالال و هذه الصالالكرو

- و  ،النفكس يف جدمإىل أث    اإل    تحك لل اخلبيثة بة املمتعم رغ كنا ة سن و هى ،ومها سو نعش جميد

صكرو ا  ،تمثيليةال تعارو الابو ال نا ة مبنية سو جماز  ،و تعاليمي ، قدس دون تفعيل أخ قياتي تعريت فيها 

 ضمكنا. م ال حتك  ،صكرو رائقة إىل الذ  حييليلصكرو دساو  التجد د حتك ل الد ن إىل وه  سو نعش جميد 

صكرو ت تبط بام قبلها    صكر ،ارتباطا وثيقا و بام بعدها ،و ال كان  ،جد د كفن يفلنا اإل     حييى هفلام 

أن  صالالكر تلك احلاو و تصالالك  ه بذلك  الالكغ لي  ،جميدأن  صالالكره بالكه  سو نعش ذك  ال فن ممالالكغا 

باطنها  يفو  ،ظاه ها التجد د التيصالالكرو كلية متنامية لعملية دساو  التجد د اخلبيثة فهى  ،باجلنازو ..إلخ

صكرو  ،العذاب ضمكنابتحك ل اإل    إىل  صل ،دجَّ مَ و إىل أث      ،ال حتك  م صكرو إىل أن ت  يفوهتا إىل ذر ال

 فيقكو: ،الصكرو األخريو

َها َ ِعيدْ الالٌة َح الالالالاَزو  َلْكسَ الَوإَِذا اجلَنَ   َشيِّع    َّ  م 

صكرو ال لية لمتثلية أخ   وهذه ا تعارو  مابقصكرهتا اال تعارو  التيلحاو تت  ال صل ف ،ةال إذا و

نها ت كن حي ، مجد ا أث  و ،اومه  هل هحني  صكرنفكس أهلي  يفتهك ني ب ،ي من هد  اإل   املمتعم  إىل هدف

للممالالتعم  الذ   دب  الرشالال و فهذه احلالة كلها ممالالتعار ،ح َّ  مشالاليعها  الالعيد بتحقيق هدفي لكسة اجلنازو

بام  ودعاتفيض  الالي و أ الالار   وجه ،باحلزنمتظاه ا   جنازهت يف الالار  كاإذا هل ف ،باخلري ا تظاه مللممالاللمني 

خداع بعض من انحترس م    و  ،خبث املمتعم  من حتذ  و الصكرو ال لية ب ل تفاصيلها  ،حقق من م ا ب

ملمني بأقاوو لي لن   كن  هل و سقك ،و أن جتد د سلكمه  ،و ا تفزاز لنفك ه  كى  فطنكا خلبث مقصده ،امل

        ب يض. ال من خ و ممتعم   ،أنفمه إال من 

                                                 

 .219/ 1مج/ -املجيد: فعيل للمبال ة، قيل:هك ال     املفضاو،وفيل: فعيل أبلغ من فاسل اللمان -5
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كْن؟  اهلَالِ  

ِ
الء كْن؟ َمْن َهالالالالالالالؤ   امل ْملِم 

ِ
الء  َأ َفَهالالالالؤ 

نِى احلََقائِق  َوالظُّن كْن؟ الالالالالم  ب نِى َوَتْ ج   َأَبَدا .. ت َ الالالالالذِّ

األ د   يفلكقكفه  م تك ،وغ ض ال    ،م ئام املقا  ن()اهلال كخامتة املقطع جاء املمالالتفه  سني يفو

شك ي اإل   أما   د ن وإحالة ل ،وكفنا جد دا ،    كن مكتاوإذ بالتجد د املزسك ،بدسك  التجد د مؤام و ت

 ،ق هدفييحتق وحينها ت كن اجلنازو لكسة ح َّ  مشيعها  عيد بام وصل إليي من ،ومها سو نعش جميد --حممد

النرشالال (  تبعها أ الاللكب اللف والنمالالق نفمالالي من خ و لفظة )أبدا   يفخامتة املقطع  يفاال الالتفها   و قد صالاليغ

ز سد  ليرب ،و بالتعجب أخ   ،من إن ار مشالالبع بالتحرسالال م و نفس الشالالاس  يفما  مكر  ليع س ،امل تب

 و نفيي أن ت كن. ،صكرو اململمني هي أن صكرو اهلال ني هذه تصد قي
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 املبحث اخلامس:

 العمل املثمرو ،بني الدعوة إىل حماربة الفساد

يني و خامتة ب املح   ذلك ال بطي   حظ سو مفتتحو  ،املقطع ال ابع يفكه الب غة املبحث  عالج وج و

مابق  يف شاءنالذ  ال  نفك سن أ لكب اإل )من كان لْل   (بأ لكب اخلرب تل تهصياغة ا يف ،املقطع ال

ماد( األم صكرو  خامتة  يففها  اال ت أ لكِب يف ال افضليربز غا تي من اإلن ار  بعده )فليرضب بمعكلي الف

من  يفاملشالالكب بالن التعجبن هؤالء اهلال كن؟( و )موالذ  ا الالتشالالف التحرسالال من أوهلام ،املقطع المالالابق

ملمكن ثانيهام مي ق صدإىل سد  ت اإلن ار يفث  تدر   (؟)أفهؤالء امل ضا قف ،نف  ،اطعاريفض واقعه  هذا رف

 .(ممتشفا من تعبريه بلفظة )أبدا   ،أث ه إىل املمتقبل متد 

ماؤو   ثار تلك اهلال ني صكرو و ،خ و املفارقة بني صكرو ماضيه  املاجد ومن إذا لقني أذهان املت يفت

ى فتأت ومن ه  الناجكن من اهل ك؟فمن ه  اململمكن؟  ،كانكا ليمك اململمنيوإذا  ،اهلال كن ه  كان هؤالء

متهل املقط يفاإلجابة   ش يفع م صاو لت شكف ملع فة مغليل نفس  فيشبي كامو االت ن ه  اجلد  ون املتلقى املت

 :فيقكو ،بكصف اململمني

 الَكلِِي اْلَفَمالالالادْ الَمْن َكاَن لِْْلِْ الالَ ِ  َفْليَْضالِ ْب بِِمعْ 

كن ال  فيققد  ،واهل ك ،واخلنكع ،خبطمن الت املقاطع الث ثة وصالالفت  كام هذه ال ا ة مع من حاهلو 

ضع أ دهي  سو مكطن الداء ،منها إال باألم  املبارش ماد ،الذ    اس  شحماولة أخريو من ال يف ،وهك حماربة الف

شاس ه  ،ال تفزازه  صكر الب غة  ،اال تفها  مفج ا للمعانى كان إذاو ،وإهلاب م ماب املقاطع يفو  ،قةال

   .قطع مجيعيامل يفبحيث رست أنفا ي  ،فهك م ت ز بيان املعانى ،هذا الكصف يففإن أ لكب األم  هنا  ؤازره 

 ادْ الالَمْن َكاَن لِْْلِْ الالَ ِ  َفْليَْضالِ ْب بِِمْعالالالَكلِِي اْلَفَم 

هى و )َمْن َكاَن لِْْلِْ الالَ ِ (لي بجملة دَ هِّ بل م   ،نفكس املخاطبني يفبأ لكب األم  مبارشو  هذا ومل   قَذف

لصلة فقد فإذا جاءت ا ،تكضح إهبامي إىل صلة حيتا  املكصكوف ،ة البناءمحم  ،أدوقعت مكقع املبت ،مكصكلة
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جاز  لذا ،( ا الال  مكصالالكو أرشب معنى الرشالالطنْ )مَ و ،أخ جت النفكس من ظلمة املجهكو إىل نكر املعلك 

ماد(  اخلرب ألن مجلة ،بالفاء اقرتن خرب املبتدأ مببة سن مجلة املبت)فليرضب بمعكلي الف غالبا ما "و  ،دأجاءت م

لتي و كانت صال ،اإلهبا  والعمك  يف الرشالالطيتني )ما أو من(إذا كان املبتدأ ا الالام مكصالالكال  بمعنى  تحقق هذا 

  (5)" بذلك الفعلأو ح ف ج  متعلقني  ،أو ظ فا ،فع  ممتقب 

مؤولية  تشع أل لكب األم  فأ تدوهذه اجلملة مه شاس  سو ساتق من كان  التيبعظ  امل  لقيها ال

مبا لْل    متثري  جاءتو اجلملة  ،باألح   من أخلص حياتي لْل   و أ ،منت كس  ؤاال النف يفمبهمة ت

مؤوليات امللقاو سو   ما ذا  فعل؟مؤداه: من كان لْل   صي ة   باألم يف ساتقي؟ فتأتى اإلجابة أو ما هى امل

 .)َفْلَيْضالالالِ ْب بِِمْعالالالَكلِِي اْلَفَمالالالاْد(املضارع املقرتن ب   األم 

ضحا  كن وسليي  صكلاجلإهبا   أ لكب األم  مك صلة يفنا إهبا  فه ،ةملة املك ضحتي ال صكو و   ،املك

ضحي أ لكب األم  اخل يفوإهبا   صكو كلها و مياق -ار  سن معناهمجلة املك   ،جلْلهلاب والتهيي -بمعكنة ال

  .رأ ي وهتشي  أ ِّ  ،مقتل يفرضبي ل ،وجي الفماد يف ممتفزا نفكس اململمني للتكحد

شا ،هذا صاغ أ لكب األم وقد أبدع    م ن تكجيهها سو امل نية التي ،اال تعارو صكرو يف س نا حني 

ل ن األنمب  ،وهك الرضب باملعكو ،ورمز إليي ب زمي ،ث  حذف املشبي بي ،بتشبيي الفماد بالصخ و العظيمة

 فزاز النفكس متدسيان ا ت ،واملقا  ،المياقألن )َفْليَْضالالالالالالالالالِ ْب( الفعل  يفنا أن تكجي سو التبعية ه للمياق

       .اجلاد للعمل والتشمري ،ملحاربة الفماد

 الاَك ِمْن ِشالبٍَع َوَزادْ الالاليح  بِالِّلصِّ اْلَعتِىِّ َكفَ الالَفيَِص 

صكر  مابق   شاس  حثوإذا كان البيت ال ماد إمجاال ال صكر ذلكف ،سو حماربة الف صل  مفتتحا  ،هنا  ف

بة  حمار هتابصالالكرو  باللص العتى(مجلة  يف ،رسقة خريات الشالالعكب وأقكا فاء )فيصالاليح  بال سو  معطكفة 

فمي رضبي الفماد هك نباللص العتى  يا  شع  بأن صياحمم ،البيت المابق يف)فليرضب بمعكلي الفماد( مجلة

 يفوز احلد ا تعارو ترصحيية تفيد أني جتااللص العتى ممتعار للممتعم  و  (الفاء)تصكرها وبرسسة  ،بمعكلي

                                                 

 –العدد اخلامس  –ما  الشاطبى للدرا ات الق آنية جملة معهد اإل -د/ حصة بنت ز د بن مبارك ال شكد  - 9صالالال -اقرتان خرب املبتدأ بالفاء  - 5

 هال .5929مجاد  اآلخ و 
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 .حد الضج وصكو املرسوقني  كنا ة سنمجلة )كفاك من شبع و زاد( و  ،أقكات الشعكبرسقتي 

 شع   العامة سو الصكرو معطكفة بالفاء -وخرياهتا ،ت الشعكباقكأرسقة  -صكروب و افتتاح التفصيل

مبيل أل ،حثا سو رسسة التطبيق دون الكاو بالفاء هاسطفو  ،من ث  قدمها سو غريها ،وأمهيتها ،بخطكرهتا ني ال

   (5)شع  الشاس . يفو هذه الصكرو ترتدد  ،من كبكهت  خل و  اململمنيالكحيد 

مَّ  ْ  َوَأْسالالالالَ اَض اْلِعبَ الالاِق إِ َّ الالَوَ ِصالاليح  بِاْلف    ْ الادالالاك 

ملة معطكفة و اجل )و  صيح بالفماق( نفمهاو بصي ة الفعل  ، عدد الشاس  صكر الفماد في  ر األم و 

صيح باللص العتى)سو  ابقتها شرتاكهام  (في شائية يفبالكاو ال شرتاكهام  ،اإلن صيح( الف يفو ا و مجلة عل ) 

شاس  إىل املخاطبني ( حتذ   ا حإ اك  و أس اض العباد) متفز نفك ه  ، تكجي بي ال   أن حيذروا آم ا هل ، 

ماق شيع الفكىض  الف شيع كه  رتك بأن الاملجتمع و  ف ك أمني  يفمما   مكء منته ني   ،عبادس اض الأ كن ال

 .أو خكف من حماب ،أو خلق ،دون رادع من د ن

و  ،نياملخاطبنفكس ل  الالتثارواو ،ا  إهلاب ف انهذا المالالياق  يفم ات  ث ث  ) صالاليح(ر املمالالند و قد ك 

شاس ه  املفعمة ملمني املتف ق اخلانع ،ملباأل م شجى لكاقع امل صاغ   ،و ال مق امل ،ظل  أما ال تعم  كام مو ف

يل الكحيد للكقكف ألهنا المب ،و حماربة الفماد ،دسكو تمتفز النفكس إىل التكحدهك ف ،المابقة املقاطع يفجتو 

مقا  و  ،مكاطن الرتو ج لألف ار يف فقد   كن ت  ار ذك  املمالالند إلثارو محا الالة املخاطبني" وجي الطاغية يف

 ،و اإل ضاحل  ض ز اد ارهو حيمن ت   ،نفكس املخاطبني يفإلرادو ا تثارو ككامن املشاس  و  ،الرتغيب فيها

ثارو احلام الالة يف ،و التق    ما  دو سليي اللفظ امل  ر  يفلل غبة  و ،و  الالائ  العكاطف ،مقا  إ   يفت  الاليخ 

 (2)"النفكس

 الاِد َن َوْ َل     إَِذا َحاَن احْلََصالالادْ الالالاليح  بِاْل َ الَوَ ِص 

                                                 

العدد  –جملة جامعة املد نة العاملية  -29 -23صالالالالالال  -د/ سبد ال     أمحد م اور  -بحث  –  اجع: صالالكرو املحتل ىف الشالع  املرصال   - 5

   .2159 –إب  ل  –المادس سرش 

 –  5999 –دمشق  –دار القل   -5ط -359-2/351 –سبد ال محن حمن حبن ة امليدانى  –أ مها و سلكمها و فنكهنا  –الب غة الع بية  - 2

 .-بترصف  مري
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صفث   شاس  كدح الف حني    صادال متعم  ،حني احل  يف ، قه ثم و س لينقض سومرتبص هب   و امل

  ،ن( الف حني)ال اد واملقصكد بالالال ،خامتة املقطعبالالال و تنتهى  ،تبدأ هبذا البيت ،تصكر هذا الرصاعلكحة كلية 

لذ  وقع ا)و  صيح( بأ لكب األم ا تهل  ،معطكف سو ما قبليو البيت  ،ال دوواملب   ن إىل أسامهل  وقت 

متعم يفوهتييج نفك اله  للكقكف  ،إهلاب مشالاس ه  يف ه دورت  ارو كان ل ،اجلملة يفممالندا  كام  ، وجي امل

فظ هبذه لتال" ؤ ده ألن ( الك لاختيار)و  )و ل   إذا حان احلصاد(إلب از هذا بعده تآزر مع أ لكب التحذ  

صط ء ساقبة  رصف: وسيدا ،مهل ة لعملال لمة   كن إس نا با أو ما  ،أو حتذ  ا ،و ا ت اثة ،أو ندبة ،أو ت

 (5)"إىل ذلك

شاس  حيمل بني مطاو ي تحذ   هبذه اللفظةال و شفاق ال متعم  إ ثم و ينهب لرتبص هب  امل سليه  من امل

  ياطنب يفو  ،ت كن ثم و كدحه  هل  وحده ل أن جيالدوه نفك اله ا الالتفزازا ل ملكام حي ،وقت احلصالاد س قه 

  .التكاكلال مل و و ت ك  ،دسكو إىل العمل املثم  اجلاد

ِسِي الشِّ الالالدُّ املَنَ الالَوَطَكاك    َح   الالَدادْ الاِجِل َبنْيَ َأْذر 

و بني ذئب مرتبص  ،بني كدحه  الف حني و معاناو ،مكسد احلصالالادمن ث   عمق الشالالاس  من صالالكرو 

صف حاهل  فيعطف سليها ، لنهب ثم و كدحه  معربا  ( الفعل )طكاك يفالتبعية باال تعارو  كقتال هذا يف و

تعد   -و هذه اال الالتعارو بنيت سو خياو لطيف ،وانتهى ،حدث طيه  مىضالالوكأن  ،سن املمالالتقبلباملاىض 

و شدتي  ،قمكو هذا الكقت ليربز ،تطك  الف حني بينها ،املناجل أذرسا شدادا   ل أن حلد  خيَّ  -سملية التشخيص

 . مخ ه  خلدمة  يدهأو كأني جند من جنكد املمتعم   ،هك املتم ن منه أن حد املناجل كو ،سليه 

حد  يففبدال من حت   الف حني  ،ها سو س س الكاقعلبنائ ،اعخرتو اال ،تبدو سليها اجلدوو الصالالكرو 

ف ح فال ،حكهل س تناقض الكاقع  بام  ع ،بأن طكاه  بني أذرسي الشالالداد ،حت   حد املناجل فيه  املناجل

صب  متثيلية وقد ت كن اال تعارو ،و الذئب املرتبص بي  تمتع بثم و كدحي ،ال ادح ال  لقى من كدحي إال الن

  تلك. واألشد تصك  ا حلاهل  ،وهى األليق ،هلذه احلاو

 الَكادْ الالالَ    َسَليْ     َحنِق  المَّ الالَفإَِذا الظَّ ْ ت    الالَوَنظَ 

                                                 

 .2391صال  -و ل –د/ حممد حمن جبل  –املعج  االشتقاقى أللفاظ الق آن ال     - 5
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ن أالبيت المابق كان من الكفاء لعناا اللكحة ال لية  يفو إذا كان شاس نا قد وصف نفمية الف حني 

ري بالالال )إذا( و و التعب (إذا الظ  فقاو )ونظ ت  ف ،سليه  شقائه  لينقض حني صكر حاو الذئب املرتبص هب  

تدو سو  ،فهى ظ ف ملا  مالالتقبل من الزمان "و رسستي  ،سليه  عم تبالفاء  فيد خفة انقضالالاض املمالالسطفها 

حلدوث ألن سد  ا ،ففيها معنى االنقطاع ،املمتقبل يفل ني  يقع  ،أو أم  غري مكجكد اآلن ،ا تحضار حدث

 (5)."كام أن فيها معنى اللطف و اخلفة ،اآلن ف اغ من قبيل االنقطاع

متعم ل الظ  ا تعار و قد  ،هذا مكاد سليه  و جعلي ،لم  التي ،و امل نية تعارسو  بيل اال ،حنق ال

  - الظ   فها إىلل ني مل  ض ،صفة احلنق ،و ال مز إليي ب زمي               ،بي بعد حذف املشبي ،الظ   شخصت

و  ،  هى أخص صفات الظو  ،بل أضافها إىل صفة المكاد -امل نية يفسو ما هك مع وف  ،األصل يف املشبي

ت بص ك   شدو تص يف املبال ة ربام أجلا الشاس  إليها رغبتي ،ختالف املألكف من اال تعارات ، تعارو غ  بةاال

 ،هبا و هك  رتبص ،ربام كان تصك   الف حني كالف  مة و ،بفارغ الصرب احلصاد حلظةفهك  نتظ   ،املمتعم  هب 

مكغا ألن  صفي باحلنقم مبي إىل الظ   ،  صفاتي ،مبارشو فل   ن مبي إىل أخص  م ،بل ن كاد بط  ق و هى ال

          (2) .و سنرصا من سناا بنائها ،تش يل اال تعارو يفداخلة و هبذا ت كن ال نا ة  ،ال نا ة سن نمبة

ئِ  و  الزَّ ِاَ  َ ْكِ  َسالالالادْ  يفرِي َكأ ْختَِها الِر ٌح م رَصْ

صف  شاس  و متدسيي املقا  يف الظ   هذاو  تابع ال ماب  تعارواال فيف ع سو  ،إطناب   الظ   ) قةال

 ، و اإلشالالفاق سليه ،حتذ  ه  يف الشالالاس  بال ةمل ت كن صالالكرو ثانية ا الالتعارو أخ   (حنق المالالكادسلي   

  ،و ثم و كدحه  ، هَت  كْ ق    نهب ،انقضاض املمتعم  سليه  متثيلية حلاو ا تعارو الزئري( مرصاو)ر ح فيمتعري

  من و التحذ  ،هذا ما   ئ  مقا  اإلشالالفاق سليه  يفو  ،كارس وحشو كأهنا  ،ااهتا إىل الزئري فأضالالاف

 .غدر املمتعم 

  : دور حكو (اا -اَّ )معنى ف ،شالالدو احلاو  ئامم (و)مرصالالاوصالالفها با الال  الفاسل جاءو 

رش و رددت أط اف ما انت ،ات الشىء: مجعتيو مني: ا ،و تداخل شد د  منع االنتشار ،و التئا  ،تضا   "

                                                 

 .2231صال  -إذا -د/ حممد حمن جبل –املعج  االشتقاقى أللفاظ الق آن ال      - 5

قاو:  ميل أ لكبي أحيانا إىل ال مكض، و أن خميلتي اخلصبة أتاحت لي صكرا مبت  و، و  9و1مصطفى سبد النبى صالالال -  اجع:قصائد جمهكلة - 2

 تصاو   جمنحة   ث  تداخلها، و تكالد بعضها من بعض.
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  (5)".مني

  ،ها تدمريا  ليربز أهنا ال تقل سن معربا  سنها بأختها  ك  ساد( يف) بأختها شالالبي تلك ال  ح ب  ح  ك  سادث  

محب  اآل ات يتقد صالكر ،معلك  قك  سادث  تدمري ر ح أو  ،آثار هذا التدمري ما  ساك ،بدوره سو املشالبي فين

كما   ": --قكو املكىل يف ال   مة م  اٍ  ح  َ َها َسَلْيِهْ  َ ْبَع َلَياٍو َوَثاَمنِيََة َأ َّ َسى َكَأهنَّ ْ   *َ خَّ َفرَتَ  اْلَقْكَ  فِيَها َاْ

و امل تبطة  ،الشبي لتعدد الصفات املحتملةسو وجي  التشبيي يفمل  نص و  " (7: احلاقة)"*َأْسَجاز  َنْخٍل َخاِوَ ةٍ 

رصسى من قك  ساد ،بجذوع النخل اخلاو ة محب سو ال مع  ،و اال تدارو ،والت كر ،و احلقارو ،كاخلفة ،لتن

 .(2)"الط فني يفالذ  حتقق  ،و حيتمل مع هذا انتزاع احلياو ،رجل مع ال ؤوسدفع ال  ح حتى تلتقى األ

ََ  الا َوَخَ اهِبَ الاليْ     ِمْن َوْ لِهَ الَتْمقِ  َشالالالالادْ الا مح   ال َّ

 كانت تيال )تمالالقي  ( ا با الالتعارو الفعلفع  قا الالي جعل هلاف ،ال  ح تشالالخيصالشالالاس  ختطى و قد 

أو  ،الع   الناجع  و كأنام  مالقيه ،و هك  مالقى ضالحا اه المال  الذساف ،خلبث مقصالد املمالتعم  ا  تصالك  

ث  إن مصدر  ،إضافة مح  إىل ال شاد ما  شري إىل هذا التناقض يفو  ،مح  ال شادفهى تمقيه   ،الرشاب اللذ د

الذ   ،عم املمت مما  تكاء  و حتذ   الشاس  من خبث مقصد ،تلك ال  ح املدم و و خ اِب  ،آبار و لِ المقيا من 

  مح أوهلا)و  صالاليح بال اد ن.. من الذ ن  شالالفق سليه  الشالالاس  ،حنا ا اللكحة ال لية للف حني يفرس  

 آخ ها. إىل (ال شاد

طياهتا  يف حتمل" اللكحة يف( واحلم  و ال  ح مرصاو الزئري المكادالك ل احلنق )ألفاظ كام أن شيكع 

 ،الصالالاد  دو سو تكت  نفس الشالالاس  ح ف وت  ار ،ية كالعار والذو واخلز  واهلز مةقيام ودالالت  الاللب

 (3)"وختطيي إىل واقع جد د ،ا تبداو الكاقع اجلاث  سو صدره يفورغبتي العارمة 

متعم  ا تعارو الظ  و أخريا فإن  ملمني -للم مكاد سو امل ل ابع و هنا ة املقطع ا يف -و جعلي حنق ال

بدا ة  يف -نفض فكق اململمني من  أ ي قلق النجك  جعلي و  -و ا تعارو الليل لي  ت قى ،القصيدو يفاألخري 

                                                 

 .5255صال  -اا –د حمن جبل د/ حمم –املعج  االشتقاقى أللفاظ الق آن ال      - 5

 .91صال  –د/ حممد إب اهي  شاد   –أ اليب البيان و الصكرو الق آنية  - 2

 بترصف  مري. -513و 511صال  –اخلصائص األ لكبية ىف شع  احلام ة  - 3
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شري ،سو مطلعهافرتد بي خامتتها  ،معنك ا هذا الت قى حي   ت ابط القصيدو ،املقطع األوو إىل املفارقة بني  كام  

ونْ )اإلن ار  أ لكبى اال تفها  يفأوجزت  التي ،وماضيه  ،اململمني حارض اِغ    الصَّ
ِ
الء و  (؟َمْن َهالالالالالالالالالؤ 

كْن؟)التعجبى م 
 املْ ْملِ

ِ
الء  .خامتة املقطع ال ابع و القصيدو يف (َأ َفَهالالالؤ 

كْن؟  املْ ْملِم 
ِ
الء وْن؟ َأ َفَهالالالؤ  اِغ    الصَّ

ِ
الء  َمْن َهالالالؤ 

اكِع  الالالالتَّائِب   وَن ال َّ اجِ الالكَن اْلَعاباِلالالالالد  ونْ الكَن المَّ  الد 

متفه  سنيو  صاغ ون؟( )خامتة املقطع يف جاء امل ملمني مال   اره ص ئام مضمكني الذ   نعى سو امل

الكقت  يف  هتاو ثب ،اهت  سو تلك احلاو الصاغ ومن ثب تكلدت ،مفارقة  اخ و يف ،ثم و س قه  أما  من  نهب

ال  صدق أن من ثبتكا سو هذه الصفات ه  أنفمه   مما جعلي ،مجكدوال ،وال ككع ،والعبادو ،سو التكبة ذاتي

 واهلكان. ،قد ثبتكا سو الص ار الذ ن   اه 

من  يفو صيدو سو مطلعهاخختلص   د هذا ح صفات ثباهت  سو ف ،امتة الق  التعجب ال جيتمع وهذه ال

و " ىل خامتتهاإ من مطلعها اخلَابط كَن..( )التَّائهكنَ  تخبطالو ،تييسو الثباهت  ب  ت قىو الذ   ،هنا ص اره  من

  آتيي من ألن حمن اخلتا ..وثيق االست ق ببناء القصيدو ،حمن التخلص من غ ض إىل غ ضكحمن اخلامتة 

  يففاحتتها  من املتذوقالقار ء  تبرصالاله  ،ابتداؤها ا الالته ال  بم زاهافإذا كان  ،ح  معاقدهاوثيق است قي بت 

شارو.  ،حةالاال ته و إ فيف ،ن اإلبانةبكجكه خمتلفة م سن م زاها وما بينها لتبني ،مامهابأق مع معانيهاجت وإ

 (5)."وفيام بينهام تفصيل ،وت   س ،اخلامتة إجياز يفو

 

 

 

 

 

 

                                                 

 بترصف. -512د/حممكد تكفيق  عد صال -معامل الط  ق إىل فقي الشع  -قط ات الند  - 5
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 اخلامتة

 أ ى ةم ئم ،معانيها اجلزئيةو  ،صكرها يلتش و  ،لقصيدوف  و ا للتعبري سن أ اليب الب غةت وظف

شاس  ضيهامفارقة بني  يف ،هلكان أمتي هوحترس ،نفس ال من  ،خلصت الدرا ة إىل نتائج قد و ،حارضهاو  ،ما

 أمهها:

صيدو يف أ لكب اال تفها  وظف -5  ،ب غةتكليد أ اليب ال يفلي أث ه  ف ان ،خامتتها و ،مطلع الق

خيط  مع تمتكاء ،وحمن  ب ها ،دقة أدائهاو  ،صنعتهالإح ا  أداو كان  حيث ،القصيدو كلها يف وصكر البيان

مى شعكر  ،نف ضمكن   كجز ،او ربط بني املقاطعأدكان  امك ،امتةاخلإىل  املطلعمن  ،  فيهارسو معنك   ،و  م

البيت  يف تع ف الشالالع  بناء يفط  قة وهذه  ،أخ  التعجب و  ،تارو اإلن ارب ،لتاىلل عد متهيدا و  ،المالالابق

 يفث ه لي أ ى عبدوهك لكن  بال )رد اخلامتة سو املطلع( و القصيدوأ ،املقطع يفو ر( بال )رد العجز سو الصداملف د 

   .إح ا  صنعة الشع 

كل منها  جاءف (وتبعية ،و م نية ،ترصحيية)اال تعارو سو تصك   معانى القصيدو  يف استمد الشاس  -2

  يفو  ،املقا  وغ ض ال    وقد ا الالتدساها امل نيةفأحيانا تأتى  ،وغ ض ال    ،والمالالياق ،م  ئام املكقف

 ا ما استمدكثريو  ،التبعية فيتجاوزها إىل ،تصالالك   املعنى يفدور الفعل  إب از  كن ال  ض  األحكاوأغلب 

تكالد بعضها من   كأنام ،هاركبني صم حظا الرتابط  ،االتصك   هبمن  ثف ف ،تصك   املعانى يفسليها الشاس  

ى مقصكد إال أهنا قد تأتى أحيانا و ه ،تصك  ه سو ال نا ة يفكام استمد  ،البعضأو  تمبب بعضها سن  ،بعض

      .و غالبا ما تأتى مبنية سو جماز باال تعارو ،الشاس  من التصك  

فيض ما جعلي   وبث فيي من روحي ،لع سليي من نفميوقد خ ،أحيانا أ لكب التشبيي وظف الشاس  -3

 يف و قد صي ت ،صكرو تلك األخ   ،جزئياهتا تتبع ا تقصاء  يف ،صكرو املشبي بي تفصيل و من خ ،وباحليا

  زو املعنى الذمرب ،سو املشبي هاتعكد بدورل ،لة مع غريها صكرو املشبي بي مش ،سو جماز املبنية صكر ال نا ة

 .أ لكب التشبيي لتصك  ه وظف

  و من أمثاو )المكط   فل حكهلا و املكت مبتكانت لي صكر  كام ،ش ل القصيدو يفجدد الشاس   -9

رسه حتك (  شبأن ضت بي األصفا:و وصفي ب كني ، معه  رش د يفقكمي بن    يفصكتي  ييوت د بل طحنتي )رب

فإذا )كلي:كقالتصك   نادرا  يفإىل اإلغ اب  الشاس  و قد  لجأ (ر ح مرصاو الزئري)و قكلي: غم مة العبيد(
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 .الظ   سلي   حنق المكاد(

شاس   -1 شبي كامو االتصاو باال تئناف البيانىوظف ال صطنع اف ، ؤاو مقدر سن جكابا ،أ لكب 

نا )أنا منه  ( )إنا هج نا اهلل ... هج ت ونفمالاليا ،املتلقني للتجاوب معي وجدانيا ا الالتثار نفكس ،داخلياحكارا 

 لشيطان م  د(

عي من الذ  جاء كل منهام م ئام مكق ،واإلنشاء ،تكظيف أ اليبي الب غية بني اخلرب يفراوح الشاس   -9

  .مقامي الذ  وظف فيي و ،المياق

ابعة  متط د فيمنح املكصكف صفات متت هف أ نا -برباسة فنية -وظف الشاس  أ لكب اال تط اد -7

 ،واحدو فةص ذه الصفات املتتابعةوكأن هها نفيرتك العطف بي ،يجكانب سو ا تقصاءح صا مني  ،دون ساطف

 هذا النمق بالق آن ال    . يفمتأث ا  ،فيام بينها صفة للمكصكف ش لت

و  ،ةفيصالالكغ املآ الالى جممل ،قصالاليدتي يفأكث  من مكطن  يف أث ه اإلمجاو والتفصالاليل  الاللكبكان أل -1

فيام  ع ف بال  ،االنتقاو من اإلمجاو إىل التفصيل يفدون إشعارك بفجكو  ،إىل تفصيل جزئياهتا حيمن التخلص

االنتقاو من و  ودقة نمالالجها، ،تربز إح ا  صالالياغة القصالاليدو التي)حمالالن التخلص( وهك من أدوات ال بط 

أشد ي كن ف ، قكوا نفميا مل يئيهي ،مأ اتيشارك الشاس  يل ،قلب احلدث يفاإلمجاو إىل التفصيل  ضع املتلقى 

 ي.ا تجابة لتمثل

حاىل النك   قمكو احلدث صكروماململمني شدو واقع  تصك   يفبارزا دورا لعبت املقابلة بني الصكر  -9

صحك صحكه  اورسبا وهكان ،ال  قل فزساوأن نكمه   ،وال تز ده   ،ال  ذوقكن النك  إال إغفاءات فه  ،سن 

 .فزسا سو فزسه 

 فإن كان هناك من نقص ،هذه القصالاليدو يفب غة وجكه الدرا الالة و حتليل  يفو أخريا فهذه طاقة النفس 

رش صيحة للعل  -و أرجك ،فتلك هى طبيعة الب ِهَب و   -قار ءو من كل  ،من أ اتذتى األج ء -من باب الن

مل  معدنى  و ،القصيدو مما سمى أن تبكح بي إىل ما غاب سنى  أن  لفتنى -ال شف سن خمبكء درر الشع  نَ ْم ح  

 .وحده --ال امو هللف ،احلظ بال شف سني

 

 و احلمد هلل أوال  و آخ ا  

 سبد العز ز أبك العز  سبد املقصكد  لي  :د                                                                                                 
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  .5919 -م تبة وهبة -5ط-اخلرض  األمني حممد/ د –الذك  احل ي   يفمن أرسار ح وف اجل   -11

ها  -15 باء من يب بن اخلكجة -ت-حاز  الق طاجنى-البل اء و رسا  األد دار ال  ب  -3ط -حممد احلب

  .5919-اإل  مى

 -يةجملة كلية الرتب -مهد  سبد احلمالالني -العرصالال احلد ث يفطبيعة العمل الشالالع    يفنظ  العقاد  -12

  5912-سدد المابع -المنة ال ابعة-الع اق

 

 

 

 

 بم  اهلل ال محن ال حي 
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من إ امسيل التي هذا  شاس  حممكد ح ملمكن( لل صيدو )امل متخلص درا ة التحليل الب غي لق م

و التمهيد:  ،و دواسيها ،املقدمة: أب زت هدف الدرا الالة ،و خامتة ،و مخمالالة مباحث ،و متهيد ،جاءت يف مقدمة

شاس  شع ه ،ف ان إجيازا  حلياو ال صيدو ،و أث ها يف   صيدو يف اء الفني للقاملبحث األوو:  البن ،و منا بة الق

 ،و الضياع ،املبحث الثاين: سالج ب غة املقطع األوو بعنكان: وصف حاو اململمني بني التخبط ،أربعة مقاطع

ملمني ق آن ال    . و يف  مينه  ال ،املبحث الثالث: و  عالج ب غة املقطع الثاين بعنكان: التعجب من حاو امل

املبحث ال ابع: و  عالج  ب غة املقطع الثالث بعنكان: مكقف الشاس  من حاو أمتي. املبحث اخلامس: و  عالج 

، و العمل املثم . اخلامتة: و ضالالمنت أه  النتائج ،ب غة املقطع ال ابع بعنكان: بني الدسكو إىل حماربة الفمالالاد

 منها:

جاء ف ،و حارضه  ،مفارقة بني مايض الع ب يفو معانيها  ،ف  و القصالاليدو صالالكرت أ الالاليب الب غة

َ دُّ بي اخلامتة سو املطلع ،و أداو ربط بني املقاطع ،القصيدو كلها يفاال تفها  مفج ا صكر الب غة  كام وظف  ،ت 

شبيي الذ  أبدع  صكر البيان كالت شاس   شبي بي يفال صكرو امل صيل  صيا جزئياهتا ،تف متق اال تعارو و  ،م

صك   بالتبعية ،و م نية ،)ترصحيية صكر ،وتبعية( و كثريا ما   ثف الت كام استمد سو  ،هام حظا الرتابط بني 

صيدو يفكام جدد  ،غالبا ما تبنى سو املجاز التيال نا ة  صكرا جد دو ،ش ل الق ا  لجأ إىل و نادرا   م ،و ابت   

شبي كامو اال ،التصك   يفاإلغ اب  و قد راوح  ،جكابا سن  ؤاو مقدر ،تصاو باال تئناف البيانىكام وظف 

شاء ،أ اليبي الب غية بني اخلرب يف مياق ،واإلن صكف اال تط  يفو قد ب ع  ،و املقا  ،بام   ئ  ال اد بمنح املك

صيل ،متأث ا  بأ لكب الق آن ال     ،صفات متتابعة ب  ساطف و  ،و أخريا  كان أل اليب )اإلمجاو والتف

 و دقة نمجها. ،إح ا  بناء القصيدو يفو املقابلة( و غريها من أدوات ال بط أث ها  ،حمن التخلص

 د/ سبد العز ز أبك العز  سبد املقصكد  لي 
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Maqsoud Sleem 

This is an extract of the rhetorical analysis study of poet Mahmoud 

Hassan Ismail's "al-Muslimoun", or The Muslims, poem.  

The study consisted of an introduction, a preamble, five research 

questions and a conclusion.  

The intro highlighted the study's objectives and the reasons why it was 

conducted. The preamble summarized the poet's life and how it 

influenced his poetic style, as well as the context of the poem.  

The opening research section deals with the artistic structure of the 

poem in four stanzas. The second section, titled Portraying the 

Muslims' State of Affairs Between Disorientation and Going Astray, 

addresses the rhetorical aspects of the first stanza.  

Then follows section No. 3, which focuses on the rhetorical features of 

the second stanza under the title of Feeling Bewildered by the State of 

Muslims, Who Have The Quran.  

The fourth research section, which bears the title of The Poet's Stance 

on his Nation's State, demonstrates the rhetorical aspects of the third 

stanza.  

Finally, the fifth section, titled Between the Call for Fighting 

Corruption and The Fruitful Work, addresses the rhetorical sides of 

the fourth stanza. 

The conclusion highlighted key findings, including:   

How the rhetorical techniques in the poem clearly portrayed its main 

idea and meanings, showing the stark paradox between the Arabs' 

past and present states. The poet's use of the interrogative style 

disseminated rhetorical portrayals in the whole poem, and served as a 

means of strong, smooth connection between its parts from the very 

beginning to the end.  

The poet also perfectly used eloquent styles like simile, which 

creatively detailed the state of vehicle. Likewise, he used different 
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types of metaphor (explicit, implicit and auxiliary), and often 

intensified use of imagism, giving an attention to linking its 

manifestations (portrayals). He depended on trope-based metonymy 

as well 

The poet created new poem forms, yet rarely resorted to weird 

portrayals. He efficiently took advantages of semi-completely 

connected styles for eloquently resuming poetic verses, using 

techniques answering supposed questions. He diversified his rhetoric 

styles, whether indicative or formative, in such a way that suited the 

context and situation.  

Digression was brilliantly used by giving the described object several 

attributes with no coordinating conjunctions, reflecting an apparent 

influence of Quranic styles. Finally, other techniques like (summing 

up and detailing and chiasmus) greatly helped support the coherent 

buildup and delicate texture of the poem. 

 

 

 

 

 

 

 


