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 إستهــــــــالل

  
  

  :تعاىل قال اهللاُ
  

َعَراُء َيتَّبُِعُهُم اْلَغاُوونَ  ﴿  ُْم ِيف ُكلِّ َواٍد َهيِيُمونَ  (٢٢٤) َوالشُّ  َأَملْ َتَر َأهنَّ

ُْم َيُقوُلوَن َما َال َيْفَعُلوَن  (٢٢٥) إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا  )٢٢٦(َوَأهنَّ

وا ِمن َبْعِد َما ُظلُِموا اِت َوَذَكُروا اهللاََّ َكثًِريا َوانَتَرصُ اِحلَ َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن ۗ الصَّ

    ﴾)٢٢٧(َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقلُِبونَ 
  ]سورة الشعراء[

  
  
  

 ِ   :]َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ {قَاَل َرُسوُل ا�َّ

اَن ِبُروِح اْلُقُدِس ُیَناِفُح َعْن َرُسوِلهِ {   }ِإنَّ �ََّ َعزَّ َوَجلَّ َلُیَؤ�ُِّد َحسَّ

  
  أحمد بن حنبلاإلمام أخرجھ       
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 داءــــإه
  .]ماله رحمهما هللا وغفر[إلى روح والدا�  

  .الكثیر من وقتها إلى زوجتي الكر�مة  التي أخذتُ 

  .دعائهامن إلى أختي العز�زة  التي لم تنساني 

َفها ُهللا تعالى   .وٕالى �ل من حف� وخدم اللغة العر��ة، التي َشرَّ

  ....أهد� ما تعلمت 

  
  

  الباحث            
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 ديرــــشكر وتق

  
، أحمـده سـ�حانه علـى ت�سـیره وتوف�قـه إلتمـام هـذه الرسـالة ،ه الحمـدالحمد لمن لـ      

إرشـادا وتشـج�عا فمهمـا قـدمت لهـم  وه�ـأ مـن أخلـص معـي توجیهـا و، حیث سهل الصـعب

من التقدیر واالحترام والش�ر وصادق الدعوات اعتبر نفسي في موقف العـاجز عـن التعبیـر 

على إشـرافه علـى هـذه المدني  ور الجلیلإبراه�م ن :لد�تورا لهم بذلك وفي مقدمتهم سعادة

  .الرسالة وحسن تعامله معي أثناء �تابتها

على جهده المش�ور  المهد� أحمد عبد الماجد :لبروفسورلوالش�ر موصول أ�ضا      

    .]َصادُح ال�ان[ ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ تعل�قاته وٕاضاءاته الجمیلة لدیوان الشاعر  في

  ...ومرضاتهم لطاعته كإ�ا وفقني هللا و
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 مستخلص الرسالة

  

تتناول هذه الدراسة الشاعر السوداني الد�تور �حي علي الفادني من خالل عدة 

، و�عض ]صادح ال�ان[ دراسة األغراض الشعر�ة في دیوانهسیرته وح�اته، و : محاور منها

ي في شعره وخاصة في مدحه الصور الفن�ة التي وردت في شعره، و�شف الُ�عد اإلسالم

وأصحا�ه الكرام، و�ذالك رثاءه ألهل العلم والفضل وتحسره على فقدهم ألنهم  للرسول

 ،منارات هد� وعلم، �ما تطّرقت الدراسة إلى إبراز الناح�ة الوطن�ة في نفس�ة الشاعر

  .نفتخار �ش�اب ورجاالت وطنه السودان، ف�ما �مثل الشعر الس�اسي، واإلوالتغني للوط
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ABSTRACT     

       

This research deals with the Sudanese poetic works of Dr. 
Yahya Ali Alfadni from differennt axe including: his biography 
and life, as well as studying poetic purpose in his collection of 
poems (Sadih Al-baan), and aspects of rhetoric art. in addition, 
unvailing Islamic dimensions in yaha's works especially poetry. 

He composed in praise of the messenger Mohammed(pbuh) 
and his companions,not forget his lamentation to the scholars and  
the people of virtue where he expressed his heartbreak missing 
them as they were minarets of  enlightenment  leading  to the 
right way. 

The research also highlights with paycological themes of poet, 
highlighting his patriotism as he composed lyrics, political poetry 
and poems that reflect his pride of country-fellow men.  
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    :المقدمـــــــــــــة

ــــل الصــــن�ع  ــــا جمی ــــا �صــــنعته، وأوالن ــــداء خلقن ــــذ� أحســــن ابت ــــع، ال ــــد�ع الرف� الحمــــد � الب

ملسو هيلع هللا ىلص فأحســن تأدی�ــه محمــًدا ا أّدب نبینــ فاســتهلت األصــوات ببراعــة توحیــده وهــو ال�صــیر الســم�ع،

ســـلوك األدب وأوضـــح لنــا بد�عـــه وغر��ـــه، نحمـــده حمـــًدا  إلـــىحتــى أرشـــدنا، جـــزاه هللا عنـــا خیــًرا 

حسـن الختـام، ونشـ�ره شـ�ر مـن شـعر ببـد�ع صـفاته  إلـى�حصن �ه التخلص مـن غـزل الشـهوة 

فأحسـن الـنظم، وأعـوذ �ــا� مـن قـوم ال �شـعرون بهــذا النظـام، ونشـهد أن ال إلـه إال هللا وحــده ال 

الواحـــد، وأن ســـیدنا محمـــًدا عبـــده ورســـوله، الم�عـــوث مـــن بیـــت  أنَّـــهشـــر�ك لـــه، شـــهادة شـــاعر �

لى هللا عل�ــه وعلــى آلــه وأصــحا�ه، عر�ــي، فصــاحته علــى األعــراب واإلعــراب أعظــم شــاهد صــ

الــذین هــم نظــام هــذا البیــت الشــر�ف، ودوائــر �حــره وأنــواع بد�عــه ودی�ــاج صــدره، وســلم تســل�ًما 

  .)١(�ثیًرا

ا �عــــد        :أمَّ

مــن المبــدعین، فهــو أدیــب وشــاعر  ينِ ادْ الفـَـ علــي  َ�ْحَیــىٰ عــد الشــاعر الســوداني الــد�تور �ُ        

�خفـ� ��ـّلِ المشـاعر، لـه فـي ر في �ّلِ م�ـان، و امتلك القلم الذ� ُ�سطِّ وأستاذ أكاد�مي جامعي 

نثـرًا، و �ـان لـه لك، إسـتخدم �لماتـه، ف�تـب شـعرًا و التر��ة والتعل�م إسـهامات، وفـي التـدر�س �ـذ

حضوٌر ممیٌز و�ارز في الساحة األدب�ة والعلم�ة، لكّنه لم �حَ� بدراسـة مسـتقلة تتنـاول قصـائده 

مخطوطــات ذات ق�مــة لــم تــر النــور �عــد، مثــل ي، لألســف حتــى فــارق الــدن�ا، ولــه ونتاجــه األدبــ

  .، الذ� �عتبر سفرا ق�ِّماً ]إعراب القرآن[�تا�ه 

 إلــى؛ ل��ــون مــدار �حثــي، �اإلضــافة ينِ ادْ الفـَـ علــي  َ�ْحَیــىٰ ختــرت الشــاعر الــد�تور إولــذلك      

ـــع م�ـــامن  رغبتـــي الجامحـــة فـــي إظهـــار شخصـــ�ة الشـــاعر الغـــائرة، والمطمـــورة، مـــن خـــالل تت�

اإلبـــداع لد�ـــه، ولقـــد أســـتفدت فـــي دراســـتي مـــن عـــدة منـــاهج، إل�مـــاني التـــام �ـــأّن المـــنهج الواحـــد 

قاصٌر على أن �ستخرج �ـّل مـا ن�حـث عنـه، فأخـذت مـن المـنهج الوصـفي التحلیلـي فـي دراسـة 

  .تش�یل ثقافته ح�اة الشاعر، وعوامل

، تحلیلهـاوص الشعر�ة، محاوًال اسـتنطاقها و ومن المناهج األسلو��ة الفن�ة في دراسة النص

  :مقدمة وثالثة فصول إلىولقد قمت بتقس�م الدراسة 

                                                           
(١)
، بی��روت لبن��ان، ش��عیتو، دار ومكتب��ة الھ��الل خزان��ة األدب ف��ي غای��ة اإلرب، إب��ن حج��ة الحم��وي، ش��رح عص��ام(مقتــ�س مــن مقدمــة �تــاب  

  ).١م، ص١٩٨٧

 



٣ 

 

الم�حــــث األول تناولــــت ف�ـــه ســــیرة ح�ـــاة الشــــاعر الــــد�تور الفصـــل األول �ضــــم م�حثـــین، 

  .الَفاْدِنيعلي  َ�ْحَیىٰ 

اْدِنيعلــي  َ�ْحَیــىٰ وأمــا الم�حــث الثــاني، فتناولــت ف�ــه �عــض مــا ُ�تــب عــن الشــاعر  مــن  الَفــ

  .شهادات معاصر�ه ومحب�ه، ممن �تبوا نثرَا أو نظماَ 

أمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد تناولـــت ف�ـــه األغـــراض الشـــعر�ة، التـــي وردت فـــي شـــعر الـــد�تور 

اْدِني ـــٰى الَفـــ ، حیـــث تناولــــَت �ـــل غـــرض �التفصـــیل، وذلــــك عبـــر جـــولتي فـــي تــــار�خ األدب َ�ْحَی

اْدِنيالعر�ـي القــد�م والحــدیث، مقارنــًا مــع مــا ورد فـي شــعر الــد�تور  مت الفصــل َ�ْحَیــٰى الَفــ ــ ، وقسَّ

  :يس�عة م�احث وه إلى

  وصف ـــــــــــــــال: الم�حــــث األول 

  دحــــــــــــــــــــالم: الم�حـــث الثاني 

  رثاءــــــــــــــــــــال: الم�حـــث الثالث 

  زلـــــــــــــــــــــالغ: الم�حـــث الرا�ع 

  ر الس�اسيــــــالشع: الم�حث الخامس 

  شعر الزهد والح�مة: الم�حث السادس 

  شعر الغر�ة والحنین: الم�حـــث السا�ع 

الصـــورة الفن�ـــة قـــي شـــعر  تناولـــت ف�ـــهًا، م�حثـــ ان الفصـــل الثالـــث الـــذ� تضـــمنوأخیـــرًا �ـــ

   .الَفاْدِنيي لِ عَ  َ�ْحَیىٰ الد�تور 

 المصــادرالمراجــع و  توذ�ــر ، توصــ�اتوال وختمــت ال�حــث بخاتمــة ضــمنتها �عــض النتــائج

  .التي إستقیت منها

�انت أعمـال الشـاعر وخاصـة ومختلفة، ف أّما مصادر الدراسة التي اعتمدتها فهي متنوعة

الذ� دار ال�حث حوله، و�ذلك وجدت �حثَا تكمیل�َا؛ وهـو �مثا�ـة  ]صادح ال�ان[المطبوع  دیوانه

�حـــــث التخـــــرج ألحـــــد طـــــالب �ل�ـــــة التر��ـــــة، قســـــم اللغـــــة العر��ـــــة وآدابهـــــا بجامعـــــة أم درمـــــان 

  .اإلسالم�ة، إقت�ست منه سیرة ح�اة الشاعر العلم�ة، واإلجتماع�ة، والثقاف�ة

فوجــــدت فیهــــا �عــــض نشــــاطاته و�ــــذلك �حثــــت فــــي �عــــض المواقــــع �الشــــ��ة اإللكترون�ــــة، 

 منشـــور مخطـــو� بیـــد البروفســـور المهـــد� أحمـــد عبـــد الماجـــد إلـــىالعلم�ـــة واألدب�ـــة، �اإلضـــافة 

  .]إضاءات حول دیوان صادح ال�ان[ تحت عنوان



٤ 

 

تتمثــل فــي قلــة المراجــع التــي تناولــت التــي واجهتنــي فــي أثنــاء الدراســة، وأبــرز المشــ�الت 

سـائال ، دیوانـهوصعو�ة إیجاد معلومـات تتعلـ� �الشـاعر و شخص�ة الشاعر �حي علي الفادني، 

  .عزَّ وجل التوفی� والسداد المولى

  :ال�حث مش�لة

  :تكمن مش�لة ال�حث في اإلجا�ة على األسئلة التال�ة

  ؟َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيمن هو  - ١

  نتاجه األدبي في الساحة األدب�ة السودان�ة والعر��ة؟ما هو  - ٢

  ؟َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيأ� مدرسة أدب�ة ینتمي  إلى - ٣

  :ال�حث فرض�ات

  .َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيالكثیر من ال�احثین ال �عرفون الشاعر 

  .األدبي والعلمي َ�ْحَیٰى الَفاْدِنينتاج الشاعر  ن �عرفو  الالكثیر من ال�احثین 

  .التي ینتمي إلیهاالمدرسة األدب�ة  بدراسة علم�ة، تبین َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيالشاعر  حز�لم 

  :أهداف ال�حث

اْدِنيالشــاعر  إلــىالتعــرف  إلــىتهــدف هــذه الدراســة  ن �عــض وتحلیــل وشــرح، َ�ْحَیــٰى الَفــ  ِمــ

، وأ�ضـَا دیوانـهاألغـراض والصـور الفن�ـة التـي تناولهـا فـي و�ذلك ، ]صادح ال�ان[ دیوانه اشعار

وأصحا�ه الكـرام، وال�عـد  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول قصائده، في مدحي للشاعر من خالل دراسة ال�عد اإلسالم

اإلنساني من خالل قصائد الرثاء، التي رثى بها �ـًال مـن العلمـین، الشـیخ عبـد العز�ـز بـن عبـد 

لك عـــالم اللغـــة العر��ـــة وأدیبهـــا البروفســـور عبـــد هللا �ـــاز، مفتـــي الـــد�ار الســـعود�ة، و�ـــذ هللا بـــن

 إلـىلك توضـ�ح األسـالیب اللغو�ـة، والتعـرف المـدلوالت الفن�ـة فـي شـعره، و�ـذح الطیب، وتوض�

  .األدب العر�ي الحدیث إلىما أضافه هذا الدیوان 

  :أهم�ة ال�حث

جاءت هذه الدراسة إستجا�ة لطلب جامعة أمدرمان اإلسالم�ة عبـر مجلـس األسـاتذة الفضـالء، 

اْدِني��ل�ة التر��ة قسم اللغة العر��ة، لل�حث والدراسة عـن شخصـ�ة الـد�تور الشـاعر   َ�ْحَیـٰى الَفـ

، وتســـل�� الضـــؤ عل�ـــه مـــن خـــالل إنتاجـــه األدبـــي والـــذ� یتمثـــل فـــي الشـــعر العر�ـــي ]رحمـــه هللا[

  .الم�ت�ة العر��ة إلىالفص�ح، و�عض مخطوطاته الَق�ِّمة، وٕاضافة هذا العمل 

 



٥ 

 

  :دود ال�حثـــح

األسـالیب اللغو�ـة  إلـىوالتعـرف  ]صادح ال�ـان[ دیوانهتتحدد هذه الرسالة بدراسة الشاعر و 

، والصـــور الشـــعر�ة دیوانـــهف�ـــه، واألغـــراض الشـــعر�ة الرئ�ســـة واألف�ـــار العامـــة، التـــي تضـــمنها 

  .الواردة في قصائده

  :منهج�ة ال�حث

اْدِنيفــي دراســة دیــوان الــد�تور الشــاعر  إعتمــدتُ  ، علــى المــنهج ]صــادح ال�ــان[ َ�ْحَیــٰى الَفــ

  .�عض قصائد الدیوان �التحلیل والنقد الوصفي والمنهج التحلیلي، متمثال في تناول

  :الدراسات السا�قة

اْدِنيدراســـة ســـا�قة للشـــاعر  ةَ لـــم أجـــد أ�َّـــ  ، إالَّ ماكت�ـــه األســـتاذ الـــد�تور المهـــد� َ�ْحَیـــٰى الَفـــ

  .]صادح ال�ان[ َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيشاعر أحمد عبد الماجد، في إضاءاته حول دیوان ال

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ل األولـالفص
  

  ث األولــــالم�ح
  

  َ�ْحَیٰى الَفاْدِنير الد�تور ـح�اة الشاعو سیرة 
  

  يـــــالم�حث الثان
  

  شهادات معاصر� الشاعر الد�تور 

  َ�ْحَیٰى الَفاْدِني
 

 



  
  
  
  
  
  
  

  حیاةوسیرة 
 یَْحیَٰى الفَاْدنِيالشاعر الدكتور 



٨ 

 

 :تعر�ف الشاعر

ــــىٰ هــــو  ــــن علــــي بــــن محمــــ َ�ْحَی ــــاْدِني دٍ ـب ــــد عــــامالَف ــــرة  م �مدینــــة رفاعــــة١٩٥٣، ول بوال�ــــة الجز�

مدینـة رفاعــة تقـع شــرق وال�ـة الجز�ــرة، وهـي عاصـمة محل�ــة شـرق الجز�ــرة التـي تشــمل و ، السـودان�ة

 ، وت�عــد عــن العاصــمة الخرطــوم حــوالي]تمبــول [، و]ود راوة[، و]الهالل�ــة[�اإلضــافة لرفاعــة �ــل مــن

  .�لم ]١٥[

ـــك فـــي عـــام  ـــ�م البنـــات فـــي الســـودان و�ـــان ذل شـــهدت مدینـــة رفاعـــة افتتـــاح أول مدرســـة لتعل

م، وهي مدرسة �ا��ر بدر� للبنات، وهي أ�ضًا أول مدینـة تأسـس فیهـا منشـ� الكـرة الطـائرة ١٩٠٣

  .السودان بواسطة جعفر حسن ادر�س في

ـــرًا مـــن الساســـة والمثقفـــین والشـــعراء  ـــت رفاعـــُة عـــددًا �بی ـــذین أثـــروا الســـاحة َخَرجَّ واألد�ـــاء، ال

، )١(الســودان�ة بإنجــازاتهم و ابــداعاتهم، نــذ�ر مــنهم علــي ســبیل المثــال الشــیخ عــوض الكــر�م أبوســن

أول مــن هــو د أحمــد أبوســن وهــو أ�ضــا نــاظر قبیلــة الشــ�ر�ة، و ـنــاظر قبیلــة الشــ�ر�ة، والشــیخ محمــ

  .البر�طانيشارك في العمل الس�اسي، حیث عمل وز�را في عهد االستعمار 

 أســسدارس لتعلــ�م البنــات �الســودان، رائــدًا فــي تأســ�س المــ والشــیخ �ــا��ر بــدر�، الــذ� ُ�عــدُ 

  .جامعة األحفاد أحفادهُ 

د لطفـي عبـد هللا عــام ـمدرسـة رفاعـة األهل�ـة الوســطى التـي أسسـها المرحـوم الشــیخ محمـ وُتعـد

  .م، من أوائل المدارس في التعل�م األهلي في السودان١٩٤٥

  :األسرة والنسبو  شأةــــالن

ــاْدِنينشــأ الشــاعر  ، ألٍب �ــان �عمــل �التجــارة أنَّــهفــي بیــٍت �ــان أوســ� إخو  ]رحمــه هللا[ َ�ْحَیــٰى الَف

�نتمــي ، و والزراعــة، ونشــأ الشــاعر علــى مح�ــة العلــم، فــدرس فــي خلــوة جــده الشــیخ ال�شــیر الفــادني

، وأقامــت األســرة �منطقــة )٢(بیــت الشــیخ الفــادني مــن أبنــاء الشــیخ أیــوب إلــى َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِنيالشــاعر 

مـــن منطقـــة  )المحـــس(الجز�ـــرة ممـــا جعـــل األمهـــات مـــن بیـــوت متعـــددة، فوالـــدة الشـــاعر مـــن قبیلـــة 

العیلفـون التــى تقــع أ�ضــًا علــى الجهــة الشــرق�ة للنیـل األزرق، ووالــدة والــده مــن الجــ�الب، وأمهــا مــن 

لشیخ حسن دمحم أ�ارو، وأمها من الجوامعة وه�ـذا نجـد أنَّ جـده الحـاج دمحم جنوب �ردفان، ووالدها ا

                                                           
أنظر موسوعة الق�ائل .م�١٨٧٢ك أبو سن، أكبر أبناء أحمد �ك أبو سن، عین ناظرًا على الش�ر�ة عام هو عوض الكر�م �اشا أحمد  (١)

  )١٦٨١، ص٤واألنساب في السودان، عون الشر�ف قاسم، ج
  .١٧٣٥، ص٤، ج١الخرطوم السودان، � للط�اعة والتغلیف، �ق�ا، دار أفر عون الشر�ف قاسمد .، أموسوعة الق�ائل واألنساب في السودان(٢) 

 



٩ 

 

 ]حجاز�ـة[أمُّـه ز�نـب  -علـي–أحمد، أمه ج�الب�ة مغر��ة، وأحمـد جـد أب�ـه أمـه مسـلم�ة لحو�ـة وأبـوه 

  .]رحمه هللا[بنت الشر�ف علي الهند�، وهذا یدل على عراقة النسب والحسب

 :ة الشاعرفي نشأ هامؤثراتو  الحالة اإلجتماع�ة

لك تـزوج مـن د، و�ـذـلى، وله منها ولد �سمى محمتزوج الشاعر من مدینته رفاعة زوجته األو 

 .مدینة أم درمان، فأنجب فیها أر�عة أوالد إثنین من الذ�ور واثنتین من اإلناث

فــادني، فــي بیئــة دین�ــة فــي أســرته، و�ــان متــأثرًا بجــده عبــد هللا ال َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِنيعــاش الشــاعر 

دروس  إلـىالمسـجد، فـي صـالتي المغـرب والعشـاء، و�ـان �سـتمع  إلـىحیث الزم جده في الـذهاب 

الجــدیر مــن و ، لــه أثــر علــى شــعره وثقافتــه العامــة العلــم وقــراءة القــرآن والمــدائح النبو�ــة، ممــا �ــان

    أنَّ للشـــــاعر �حـــــي علـــــي الفـــــادني �تا�ـــــًا �بیـــــرًا، ُ�عـــــرب ف�ـــــه القـــــرآن الكـــــر�م �ـــــامًال �ســـــمى  �الـــــذ�ر

، وهذا یدل علـى غـزارة علمـه �علـوم القـرآن، وعلـوم اللغـة العر��ـة، بـدأ �قـرض }عراب القرآن الكر�مإ {

عنـدما  الشعر في سن م��رٍة من ح�اته األولى، و�انت بدا�ة إنتاجه األدبي في المرحلة المتوسـطة،

  .أمره أستاذه �أن �حاكي بیتًا من الشعر �ان ضمن �تاب للدراسات اإلسالم�ة، فأنشد بیتاً 

 :ثقافته األدب�ةو  رحلته العلم�ة والعمل�ة

دخل المدرسة األول�ة وهو لم یتجاوز الخامسة من عمره في المدرسة الشرق�ة اإلبتدائ�ـة وهـي 

مدرسـة جـده  إلـى، ثـم إنتقـل �عـد ذلـك ]ذات النهـر�ن [التي أسسها الشیخ �ا��ر بـدر�، و�انـت تسـمى

 فـي مدرسـةالمرحلة المتوسطة  أكملو ، م١٩٤٧اإلبتدائ�ة التي تأسست سنة عبد هللا الفادني األهل�ة

المتوسـطة، و�ـان مــن المتفـوقین فیهـا، و�ــان �شـارك فـي األنشــطة المختلفـة فـي الجمع�ــات  ]لطفـي [

حفـ� قـدرًا واف�ـًا سرح�ات، و�ان أكثر هوایته الشـعر حیـث األدب�ة ف�ان یلقي الشعر و�شارك في الم

للغــة المرحلــة الثانو�ــة، و�عــد إكمــال دراســته الثانو�ــة عمــل مدرســًا  إلــىلــك ٕانتقــل �عــد ذمــن الشــعر، و 

  . لطفي للمرحلة المتوسطة لك في مدرسةالعر��ة في حقل التعل�م، وذ

ــــــــــــال إلتحــــــــــــ� بجامعــــــــــــة أمــــــــــــدرمان اإلســــــــــــالم�ة ل��مــــــــــــل فیهــــــــــــا دراســــــــــــته  ــــــــــــة، ون الجامع�

ــــــــــــــى الماجســــــــــــــتیر ، و م١٩٧٨ال��الر�ــــــــــــــوس فــــــــــــــي اآلداب عــــــــــــــام  منهــــــــــــــا درجــــــــــــــة حصــــــــــــــل عل

ـــــــــي مـــــــــن جامعـــــــــة  ـــــــــي النحـــــــــو العر� ـــــــــد�توراة ف ـــــــــوم اإلســـــــــالم�ة، وال ـــــــــرآن الكـــــــــر�م والعل ـــــــــور الق وف

ــــــــــة نیجیر�ــــــــــا، وعمــــــــــل مدرســــــــــًا  ��ل�ــــــــــات معلمــــــــــي  إلــــــــــىتخرجــــــــــه فــــــــــي الجامعــــــــــة ســــــــــافر  دول

  .م١٩٨٢-�١٩٧٨ل�ات نیجیر�ا من عام اللغة العر��ة، و 
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المملكـــــــــــــة  إلـــــــــــــىموطنـــــــــــــه الســـــــــــــودان، ســـــــــــــافر  إلـــــــــــــىو�عـــــــــــــد عودتـــــــــــــه مـــــــــــــن نیجیر�ـــــــــــــا، 

م عـــــــــاد مـــــــــن الســـــــــعود�ة ١٩٩٩وفـــــــــي عـــــــــام ، الســـــــــعود�ة وعمـــــــــل فـــــــــي التعلـــــــــ�م العـــــــــام العر��ـــــــــة

فــــــــــــي  ]ةالــــــــــــد�تورا [وأكمــــــــــــل دراســــــــــــته العل�ــــــــــــا لنیــــــــــــل درجــــــــــــة الماجســــــــــــتیر والدرجــــــــــــة العالم�ــــــــــــة 

جامعــــــــــة القــــــــــرآن الكــــــــــر�م والعلــــــــــوم اإلســــــــــالم�ة، ثــــــــــم إلتحــــــــــ� بجامعــــــــــة أمــــــــــدرمان اإلســــــــــالم�ة، 

ـــــــــة، وتـــــــــرأس قســـــــــم اللغـــــــــة العر��ـــــــــة وآدابهـــــــــا فیهـــــــــا، و�ـــــــــذلك عمـــــــــل  ـــــــــة التر�� ـــــــــي �ل� مدرســـــــــًا ف

 .متعاونًا مع عدد من الجامعات السودان�ة

ا وفــرت لــه ذخیــرة قــرأ وتــأثر ���ــار الشــعراء القــدامى والمحــدثین، وحفــ� دواو�ــنهم الشــعر�ة ممــ

من مفـرداٍت و�لمـاٍت ومعـاٍن تحسـها فـي شـعره، وممـن تـأثر بهـم مـن الشـعراء القـدامى الشـاعر أبـي 

 ،)٥(، وجر�ــر)٤(، وطرفـة بـن العبـد)٣(لمى، وزهیـر بـن أبـي ُســ)٢(، وأبـي العـالء المعــر� )١(الطیـب المتنبـي

   .فراس الحمداني يوأب

مــــــــــــــن و الشــــــــــــــعراء المحــــــــــــــدثین أو المعاصــــــــــــــر�ن، � تــــــــــــــأثر الشــــــــــــــاعر الفــــــــــــــادنيلك �ــــــــــــــذو 

ــــــــــــــس جمــــــــــــــاع، والتیجــــــــــــــاني یوســــــــــــــف �شــــــــــــــیرهــــــــــــــؤالء  ، ومــــــــــــــن )٦(الشــــــــــــــاعر الســــــــــــــوداني إدر�

، وصــــــــــــاحب المدرســــــــــــة التقلید�ــــــــــــة )٧(الشــــــــــــعراء المصــــــــــــر�ین أمیــــــــــــر الشــــــــــــعراء أحمــــــــــــد شــــــــــــوقي

 .)٨(التجدید�ة الشاعر محمود سامي ال�ارود�

                                                           
- هـ٣٥٣م، قتل أبو الطیب المتنبي في دیر العاقول قرب واس� سنة٩١٣-هـ�٣٠٣ندة، ولد �الكوفة، حاضرة العلم واللغة والنحوعام  شاعر (١)

 )٢٢ص- م٢٠٠١-٢ج-�١- األردن-دار أسامةعمان-عبد عون الروضان-موسوعة شعراء العصر الع�اسي(أنظر.م٩٦٥
موسوعة (أنظر. ١٠٥٧-هـ٤٤٩م، قال الشعر وهو ابُن إحد� عشرة سنة، ما سنة٩٧٠- هـ٣٦٣ولد �معرة النعمان عامشاعر مشهور،  (٢)

  )٥١ص-٢ج-شعراء العصر الع�اسي
ه ابن سالم في ط�قاته في شعراء ا (٣) لط�قة األولى ُزهیر بن ر��عة الملقب �أبي ُسْلمى ، وهو من قبیلة مز�نة، وهو من أصحاب المعلقات، َعدَّ

 - دار أسامة-عبد عون الروضان، موسوعة شعراء العصر الجاهلي(أنظر).م ٦٠٩ -هـ .ق١٣(ومعه إمر� الق�س والنا�غة واألعشى، مات 

 )١٣٢ص -م٢٠٠١- �١-األردن-عمان
ً ھجائھم وھجاء غیرھم (٤) إبن - الشعر والشعراء(أنظر.ھو َطَرفَة بن العبد بن سفیان،وھو أجودھم طویلة، وكان في حسب من قومھ، جریئا

 )١٨٥ص - ١ج- القاھرة مصر- دار المعارف- تحقیق أحمد شاكر- قتیبة
دُا فیهمـا معـًا، عـاش فـي العصـر األمـو� ومـات ،تنوعت أغراضه الشـعر�ة، بـین الغـزل الرقیـ� والهجاءالمقـذع، و�ـان مجیـجر�ر شاعر أمو�  (٥)

  )٩٩ص ٢٠٠١-�١-عمان األردن-دار أسامة-عبد عون الروضان-موسوعة شعراء صدر اإلسالم والعصر األمو� (أنظر.هـ١٠٠سنة 
دیــوان إشــراقة شــاعر ســوداني، مــن الكتَّــاب المترســلین، مــن أهــل أم درمــان، تعلــم �معهــدها، وســاهم فــي تحر�ــر جر�ــدة ملتقــى النهــر�ن، لــه  (٦)

 ) ٩٥، ص ٢م، ج٢٠٠٢، ١٥األعالم خیر الدین الزر�لي، دار العلم للمالیین، بیروت لبنان، �(أنظر. مطبوع، توفى ودفن في الخرطوم
العربی�ة والتركی�ة، والكردی�ة، والیونانی�ة، وف�ي :م، وق�د إمتزج�ت ف�ي دم�ھ عناص�ر أربع�ة ھ�ي١٨٦٨شاعر مصري، ولد ف�ي الق�اھرة س�نة  (٧)

ج�امع ف�ي ت�اریخ ال(أنظ�ر كت�اب.م١٩٣٢من عمره أُلِحق بالكتَّاب، إنتقل إلى المدرسة اإلبتدائیة، ثم إلتحق بمدرسة الحق�وق، ت�وفى س�نة الرابعة 
  )٤٣٦ص م١٩٨٦، ١، حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت لبنان، طالحدیث األدب العربي

ئ�داً لمدرس�ة البع�ث واإلحی�اء ف�ي الش�عر العرب�ي الح�دیث ، وھ�و أح�د یع�د الب�ارودي را،م ف�ي الق�اھرة، ١٨٣٨شاعر مصري، ولد في سنة  (٨)
الج�امع ف�ي ت�اریخ األدب (أنظ�ر كت�اب.م١٩٠٤زعماء الثورة العرابیة وتولى وزارة الحربیة ثم رئاسة الوزراء باختیار الث�وار ل�ھ، ت�وفي ع�ام 

 )١٢٥صالحدیث، العربي 
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  : الَفاْدِنيَ�ْحَیٰى  المدرسة األدب�ة التي ینتمي إلیها الشاعر

َمــرَّ الشــعر العر�ــي �مراحــل متعــددة، وســاهمت عوامــل �ثیــرة فــي تجدیــد القصــیدة مــن حیــث 

وســنتناول منهــا متنوعــة، ومــدارس شــ�لها ومضــمونها، وظهــرت علــى ضــوء ذلــك اتجاهــات شــعر�ة 

  :هذه المدارسومن  ،�التفصیل مدرسة اإلح�اء وال�عث

  .مدرســـــــــــــــــــــة اإلح�ـــــــــــــــــــــاء وال�عـــــــــــــــــــــث -١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجماعــ   .أبولــ
  

  .مدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیوان -٣

  .شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعراء المهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر -٤
  

علـــــــــــــى  ]مدرســـــــــــــة ال�عـــــــــــــث واإلح�ـــــــــــــاء[ســـــــــــــم إاء �طلـــــــــــــ� مدرســـــــــــــة ال�عـــــــــــــث واإلح�ـــــــــــــو         

الحر�ــــــــــة الشــــــــــعر�ة التــــــــــي ظهــــــــــرت فــــــــــي أوائــــــــــل العصــــــــــر الحــــــــــدیث، والتــــــــــزم فیهــــــــــا الشــــــــــعراء 

الــــــــــــنظم علــــــــــــى نهــــــــــــج الشــــــــــــعر فــــــــــــي عصــــــــــــور ازدهــــــــــــاره، منــــــــــــذ العصــــــــــــر الجــــــــــــاهلي حتــــــــــــى 

ـــــــــذ�ر مـــــــــنهم ـــــــــذ� �عـــــــــدُّ :العصـــــــــر الع�اســـــــــي، وهـــــــــم مجموعـــــــــة مـــــــــن الشـــــــــعراء، ن ـــــــــارود�، ال ال�

ـــــــــــــد هـــــــــــــذه المدرســـــــــــــة، ومـــــــــــــنهم ، )٢(وأحمـــــــــــــد ُمَحـــــــــــــرَّم )١(أحمـــــــــــــد شـــــــــــــوقي وحـــــــــــــاف� ابـــــــــــــراه�م:رائ

، وجمیــــــــــل صـــــــــــدقي )٣(افيَصــــــــــوف الرُّ رُ ْعـــــــــــوتــــــــــرددت أصــــــــــداء هــــــــــذا االتجـــــــــــاه فــــــــــي دواو�ــــــــــن مَ 

، )٥(د ســـــــــــعید الع�اســـــــــــيـالشـــــــــــاعر محمـــــــــــ :، وَمثَّـــــــــــل هـــــــــــذا االتجـــــــــــاه فـــــــــــي الســـــــــــودان)٤(الزهـــــــــــاو� 

  .تجاههمإ، وغیرهم ممن ساروا في )٦(د عمر البناـمحمو 

ــــــــــٰى ممــــــــــا ســــــــــب� یتضــــــــــح أنَّ الشــــــــــاعر  ــــــــــاْدِنيَ�ْحَی ــــــــــأثر بهــــــــــذه المدرســــــــــة الَف مدرســــــــــة ( مت

، ووجــــــــــدنا شــــــــــعره أصــــــــــیل، وذو مفــــــــــردة عر��ــــــــــة راق�ــــــــــة، وحــــــــــاف� الفــــــــــادني )ال�عـــــــــث واإلح�ــــــــــاء

علـــــــــــــى نهـــــــــــــج الشـــــــــــــعر العر�ـــــــــــــي القـــــــــــــد�م فـــــــــــــي بنـــــــــــــاء القصـــــــــــــیدة؛فتقید �ـــــــــــــال�حور الشـــــــــــــعر�ة 

 .المعروفة، والتزم القاف�ة الواحدة في �ل قصیدة

                                                           
م، ع�اش ١٨٧١ولد سنة  أنَّھكیة، وقد إختلف الرواة في تاریخ میالده واألرجح شاعر مصري، ولد في صعید مصر من أٍب مصري وأٍم تر (١)

 )١٣٦الجامع في تاریخ األدب العربي ص(أنظر كتاب.م١٩٣٢م، توفي سنة ١٨٨٨یتیماً، إلتحق بالمدرسة الحربیة سنة 
–األع�الم (أنظ�ر. م١٨٧٧ص�ر ع�امشاعر مصري، حسن الرصف، نق�يَّ الدیباج�ة، ترك�ي األص�ل أو شركس�ي، ول�د ف�ي إیب�ا م�ن ق�رى م (٢)
  )٢٠٢ص ،١ج-لزركلي ل

(٣)
، ث�م ف�ي المدرس�ة الرش�دیة العس�كریة، وقد تلقى دروسھ اإلبتدائیة في الكتاتی�ب، م١٨٧٥ولد في بغداد سنة، أكادیمي عراقيشاعر ومثقف و 

أنظ��ر .م١٩٤٥وت��وفى س��نة، إل��ى الع��راق م ع��اد١٩١٨وف��ي س��نة ، دع��ي إل��ى األس��تانة لت��دریس اللغ��ة العربی��ة ف��ي المدرس��ة الملكی��ة الش��اھانیة
 )٤٨٦الجامع في تاریخ األدب العربي ص(كتاب

(٤)
م، ونشأ في بیت علم ووجاھة، یتعھده والده مفتي بغداد، فیتلقى العل�م عل�ى یدی�ھ وف�ي مدرس�تھ الت�ي عرف�ت بم�ا ١٨٦٣شاعر عراقي، ولد في بغداد سنة  

الج�امع ف�ي (أنظ�ر.م١٩٣٦ع�ین عض�واً ف�ي مجل�س مع�ارف والی�ة بغ�داد، ت�وفي س�نة  ١٨٨٦ی�ة، وف�ي تدرسھ من العلوم الش�رعیة اإلس�المبة واآلداب العرب
 )٤١٤تاریخ األدب العربي ص

(٥)
م إلتح��ق بالمدرس��ة الحربی��ة بالق��اھرة،من أكث��ر ١٨٩٩ھ��ـ، درس الخل��وة ف��ي الس��ابعة م��ن عم��ره، وف��ي ع��ام١٢٩٨ول��د بعرادی��ب بالنی��ل األب��یض ف��ي ع��ام  

، ف���ي منتص���ف األربعین���ات،توفى ع���ام )دی���وان العباس���ي(داً للقافی���ة، وأرقھ���م ف���ي إس���تخدام بح���ور الخلی���ل، طب���ع ل���ھ دوأنَّ���ھالش���عراء الس���ودانین تجوی���
  )٣٩٢ص -محمود خلیل الجعفري -تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان(أنظر.م١٩٦٢

(٦)
م ع�ین ١٨٩٨ألزھر، أصبح من فحول ش�عراء المھدی�ة، وف�ي ع�امم، حفظ القرآن برفاعة، سافر إلى مصر وإلتحق با١٨٤٥من موالید مدینة رفاعة عام  

 )٤٣٠تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص(أنظر. م بمدینة أمدرمان١٩١٩قاضیاً لمركز رفاعة، توفى عام



١٢ 

 

 :نتاجه الف�ر� واألدبي

ــلــد�تور ل ــاْدِنيَ�ْحَی نشــر، ألدب�ــة والعلم�ــة، منهــا مــا ُط�ــع و ال �ــأس �ــه مــن الكتــب ا عــددٌ  ٰى الَف

  :نا ندررج الكتب والمؤلفات للشاعرومنه لم ینشر ولم �ط�ع، وه

ــــــــــــــــة الســــــــــــــــعود�ة  -١ ــــــــــــــــة للدول ــــــــــــــــوع..، )دیــــــــــــــــوان شــــــــــــــــعر(األلف�ــــــــــــــــة التار�خ�   مطب

  مطبــــــــــــــــــــوع.........الســــــــــــــــــــجل الصــــــــــــــــــــافي فــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــروض والقــــــــــــــــــــوافي،  -٢

ـــــــــــــــــــــوداني، قــــــــــــــــــــراءة فـــــــــــــــــــــي  -٣ ـــــــــــــــــــــر الســــ   مطبــــــــــــــــــــوع.......................الشعـ

  مطبـــــــــــــــــــــوع..........قصـــــــــــــــــــــائد مختـــــــــــــــــــــارة ألبـــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــالء المعـــــــــــــــــــــر�،  -٤

ــــــــــــــــــــة(مــــــــــــــــــــذ�رة للطــــــــــــــــــــالب  -٥ ــــــــــــــــــــوع.................،)اللســــــــــــــــــــان�ات الحدیث   مطب

ـــــــــــــــــــم، -٦ ـــــــــــــــــــرآن الكر� ــــــــــــــــــوع...............أجــــــــــــــــــزاء، ٦إعــــــــــــــــــراب القـ ــــــــــــــــــر مطب   غی

ـــــــــــــــــــــة اإلعــــــــــــــــــــراب،  -٧ ـــــــــــــــــــــرح ُملَحـــ   غیــــــــــــــــــــر مطبــــــــــــــــــــوع........................شــ

ـــــــــــــــــــــة األفعــــــــــــــــــــال،  -٨ ـــــــــــــــــــــرح المیـ ــــــــــــــــــــوع.........................شـ ــــــــــــــــــــر مطب   غی

ـــــــــــــــــــــــل،  -٩   غیــــــــــــــــــــــر مطبــــــــــــــــــــــوع......................دیــــــــــــــــــــــوان ترانیـــــــــــــــــــــــم األصیــ
  

  : الرسائل وال�حوث العلم�ة التي أشرف علیها

مـن  ]العرضـة[عند ز�ارتي للم�ت�ة المر�ز�ة العامة لجامعة أم درمان اإلسالم�ة، الكائنة �حي 

، قــد أشــرف َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِنيالــد�تور الشــاعر  درمــان، وجــدت فــي قســم الرســائل العلم�ـة، أنَّ  مدینـة أم

ك علـــى عـــدة رســـائل علم�ـــة، مـــن ماجســـتیر ود�تـــوارة، فـــي نفـــس الجامعـــة، وجامعـــات أخـــر�، و�ـــذل

  :م�تبته الخاصة، وهي �األتي إلىرجعت 

  .الحروف العر��ة وتبدالتها الصوت�ة والصرف�ة )١(

  .الحر�ر� وآراءه اللغو�ة )٢(

  .دراسة تطب�ق�ة في شعر ع�اس بن األحنف -الجملة اإلسم�ة  )٣(

  .دراسة تطب�ق�ة على المفضل�ات -ظاهرة التضاد في اللغة العر��ة  )٤(

  .دراسة تحلیل�ة نحو وصرف -الرمة الشواهد النحو�ة والصرف�ة في شعر ذ�  )٥(

  .دراسة صرف�ة لغو�ة في الر�ع األخیر من القرآن الكر�م -األفعال الثالث�ة والر�اع�ة المز�دة  )٦(

  .دراسة تطب�ق�ة تحلیل�ة -حروف المعاني في العشر األخیر من القرآن الكر�م )٧(

  .الحدیث النبو� الشر�ف، صح�ح مسلماألسماء العاملة عمل األفعال، دراسة نحو�ة تحلیل�ة تطب�ق�ة في  )٨(

 



١٣ 

 

 .]تفسیر�ة الطبر� [إبن جر�ر الطبر� وجهوده النحو�ة  )٩(

 .]ورن والنُّ یمؤْ دراسة تطب�ق�ة في سورتي المُ [اإلعراب الفرعي  )١٠(

  .]دراسة اللسان�ات الحدیثة[التف�یر الس�م�ائي، وتطو�ر مناهج ال�حث األسلو�ي المعاصر )١١(

 .والنظر�ة التولید�ة التحو�ل�ة أقرام نعوم تشومس�ي )١٢(

 .]دراسة نحو�ة[ منصو�ات األسماء في شعر أبي تمام )١٣(

  .مخالفات سیبو�ه للخلیل في المسائل الصرف�ة )١٤(

  .]أحمد شوقي نموذجاً [الشعر التعل�مي في األدب العر�ي )١٥(

  .]امعهمع الهوامع شرح جمع الجو [الترج�حات النحو�ة لجالل الدین السیوطي في )١٦(

  :نشاطاته العلم�ة والف�ر�ة

درمـــــــــــــان اإلســـــــــــــالم�ة �التعـــــــــــــاون مـــــــــــــع را�طـــــــــــــة األدب اإلســـــــــــــالمي  نظمـــــــــــــت جامعـــــــــــــة أم -١

ـــــــــــــة اســـــــــــــبوع األدب اإلســـــــــــــالمي فـــــــــــــي عـــــــــــــام  ـــــــــــــالخرطوم، و�ـــــــــــــان الشـــــــــــــاعر ٢٠٠٧العالم� م �

 .ضمن اللجنة المنظمة لإلسبوع َ�ْحَیٰى الَفاْدِني

��ل�ــــــــــــة التر��ــــــــــــة  ]التر��ــــــــــــة والعلــــــــــــوم[مــــــــــــدیرًا �مجلــــــــــــة  َ�ْحَیــــــــــــٰى الَفــــــــــــاْدِني�تور دالــــــــــــعمــــــــــــل  -٢

  .بجامعة أمدرمان اإلسالم�ة

، التــي ]التجدیــد التر�ــو� [ عضــوُا فــي هیئــة المستشــار�ن، فــي مجلــة َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِنيالــد�تور �ــان  -٣

  .تصدرها إدارة ال�حوث والدراسات التر�و�ة، �اإلدارة العامة للتدر�ب، بوزاة التر��ة والتعل�م

، التـي أقامتـه ]مستقبل �ل�ات التر��ة في العالم العر�ي[ في مؤتمر َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيالد�تور شارك  -٤

 .م٢٠١٠عام اإلسالم�ة، ببرج الفاتح �الخرطوم�ل�ة التر��ة بجامعة أم درمان 

ــــــــــد�تور الشــــــــــاعر  -٥ ــــــــــاْدِنيشــــــــــارك ال ــــــــــٰى الَف �قصــــــــــیدة فــــــــــي ذ�ــــــــــر� فقیــــــــــد األدب واللغــــــــــة  َ�ْحَی

ذ َفـــــــــــرَّاج ألطَّیــــــــــب �مقــــــــــر مجمـــــــــــع اللغــــــــــة العر��ــــــــــة �ـــــــــــالخرطوم، الــــــــــذ� نظـــــــــــم العر��ــــــــــة األســــــــــتا

  .االحتفال�ة �الفقید، ولألسف لم نعثر على هذه القصیدة

وهذه آخر قصیدة قالها في أخر ح�اتـه، ألقـاه فـي حفـل وداع للـد�تور الولیـد حسـن علـي، الـذ� 

طال�ــات �ل�ــة التر��ــة بجامعــة أم درمــان اإلســالم�ة، �منتجــع الســمك فــي مدینــة �حــر�،  أَقْمَنــُه �عــُض 

وُتعد من �اب شـعر اإلخوان�ـات واإلجتماع�ات،حیـث مـدح الشـاعر فیهـا الـد�تور الولیـد، وتـألم لفراقـه 

ومغــادرة الجامعــة ووطنــه الســودان، متوجهــا صــوب المملكــة العر��ــة الســعود�ة، متعاقــدَا فــي التــدر�س 

  .جامعة الملك خالد �الطائف مع



١٤ 

 

  وداع الد�تور الولید حسن علي مسلَّم

  :)١(]رحمه هللا[َ�ْحَیٰى الَفاْدِني�قول الشاعر الد�تور 

  إنَّ الولیـــــــــــــــد نفـــــــــــــــ�س حیثــــــــــــــــما �ـــــــــــــــان

  ُیهـــــــــد�ك منـــــــــه ســـــــــلو�ًا طـــــــــاب مخبـــــــــره

  نفــــــــــــارق الیــــــــــــوم منــــــــــــه شـــــــــــــ� أنفســــــــــــنا

  ونشـــــــ�ر الیـــــــوم ُطال�ـــــــًا لفعلهمـــــــو خیـــــــراً 

  آمنــــــــــةٍ فطالــــــــــب العلــــــــــم �ســــــــــعى مثــــــــــل 

  �ـــــــذاك إخوتهـــــــا أخواتــــــــها أســـــــعد بهــــــــنَّ 

  منـــــــــال هــــــــــذ� وتلكــــــــــم نعمــــــــــٌة زخــــــــــرت

ـــــــــــدنا ـــــــــــذا هاشـــــــــــٌم إذ �ـــــــــــان یرف ـــــــــــا حب �  
  

  ُیهـــــــد�ك مـــــــن قبـــــــب اإلحســـــــان إنســـــــانا  

ـــــــــــــراه  ــــــــــــال ت ــــــــــــىف ــــــــــــا إل   الخـــــــــــــوان خوان

ـــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــًا وأزمان   فل�ســــــــــــــــــــــعد هللا أوقاتــ

ــــــــــــــــتانا ــــــــــــــــلى األزمــــــــــــــــان �ســ   ُیـــــــــــــــدر عــ

  لتســـــــــــــــــعد الیــــــــــــــــــوم أ�ــــــــــــــــاءَا وٕاخوانــــــــــــــــا

  ُجــــــــدَن �العلــــــــــم إخالصـــــــــًا وٕاذعانــــــــا إذا

ــــــــــــــل المنـــــــــــــال  ــــــــــــــانا إذامثـ   نـــــــــــــولَن إنسـ

  ٕا�مانـــــــــاـه الَجـــــــــمُّ إحســـــــــانًا و مـــــــــن ُخلقـــــــــ
  

  :هــــــــــــاتـــــوف

من الهجـرة النبو�ـة، الموافـ� ١٤٣٧في الرا�ع من ُمحرم لعام َ�ْحَیٰى الَفاْدِني�انت وفاة الشاعر 

م، تــوفي �المملكــة األردن�ــة الهاشــم�ة، حیــث �ــان فــي رحلــة ٢٠١٥الســا�ع عشــر مــن أكتــو�ر ســنة 

عالج�ة، و دفن في السودان، جزاه هللا �ل خیر إزاء ما قدم لإلسالم والمسلمین ولخدمة �تـاب رب 

 .وغفر هللا له ورحمه العالمین، وللغة العر��ة الشر�فة،

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .اإلسالمیةقام بتسجیلھا األستاذ حسن آدم عباس، محاضر بكلیة التربیة، قسم اللغة العربیة وآدابھا، جامعة أم درمان  (١)

 



  
  
  
  
  
  
  

  شھادات من معاصري الدكتور
 یَْحیَٰى الفَاْدنِي



١٦ 

 

  َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيخواطر عن الفقید الد�تور 

  )١(المهد� أحمد عبد الماجد سل�مان البروفسور: �ه�ت

  :عطفه وحرصه على التطور

حر�صــًا علــى معاملــة جم�ــع أعضــاء القســم،  ]رحمــه هللا تعــالى[َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِني الــد�تور �ــان 

 إلــىبلطــف معاملــة األب الحنــون ألبنائــه، و�ــان حر�صــًا علــى تطــو�ر قســم اللغــة العر��ــة، وســیره 

لـــك بإســـتفادته مـــن جم�ـــع المنـــاهج العلم�ـــة ابتـــة فـــي مضـــمار التقـــدم والرقـــي؛ وذاألمـــام بخطـــوات ث

  .�حث الجم�ع على األخذ ��ل حدیث مفیدالحدیثة في مجال ال�حث العلمي، �ان 

  :ثقافته وعلمه الواسعتان

لــك وخبــرة �علــوم العصــر وآدا�ــه، ومــن ذ�ــان المرحــوم واســع العلــم عم�قــه، لــه ثقافــة متنوعــة، 

معرفتــــه �اللغــــات الح�ــــة، أذ�ــــر أننــــي �نــــت �معیتــــه أنــــاقش �حثــــًا علم�ــــًا لنیــــل درجــــة الــــد�توارة فــــي 

ها بــدأ یتحــدث عــن المــنهج الــذ� إت�عتــه الدراســُة، حــدیث العــالم الدراســات النحو�ــة والصــرف�ة، عنــد

  .الخبیر �المناهج، المتعم� في معرفتها وٕاستخدامها

ـــــــــــي؛ وهـــــــــــو مـــــــــــا �عـــــــــــرف  ـــــــــــة للمســـــــــــتخلص العر� ـــــــــــمَّ تحـــــــــــدث عـــــــــــن الترجمـــــــــــة اإلنجلیز�          ث

ة التـــي دأب فأ�ـــان الخطــأ فـــي التراكیــب اإلنجلیز�ـــة، وصــحح �عـــض الجمــل الخاطئـــ -Absractبـــ 

�عـــض الطـــالب علـــى إســـتخدامها، ووضـــح الخطـــأ فـــي إعتمـــادهم علـــى الترجمـــة الفور�ـــة الحرف�ـــة لــــ 

Google-  التي تفـرغ الـنص مـن مضـمونه السـ�اقي المهـم، تحـدث بلغـة إنجلیز�ـة رف�عـة، ممـا یـدل

  .على تم�نه ومعرفته الدق�قة لهذه اللغة

ــاْدِنيوقــد �ــان المرحــوم  ــٰى الَف واســع المعرفــة، �اللغــات اإلفر�ق�ــة الح�ــة، و�ــان یجیــد لغــة  َ�ْحَی

؛ ]نیجیر�ـا[الفتـرة التـي أمضـاها المرحـوم فـي دولـة  إلـى، تحدثًا ومخاط�ة وفهمًا؛ و�رجع هذا ]الهوسا[

  .معلمًا للغة العر��ة

أبــدعها  ، و�ــورد قطعــًا شــعر�ة]الهوســا[یتحــدث مــع �عــض األســاتذة فــي الجامعــة بلغــة مــرًة ســمعته 

�اللغة العر��ة وتأثرهـا بهـا فـي �عـض مفردتهـا  ]الهوسا[، ثم تحدث عن عالقة لغة ]الهوسا[عراء �عض ش

                                                           
م، عمـل مـع وزارة التر��ـة والتعلـ�م السـودان�ة واللیب�ـة والُعمان�ـة، وعمـل أسـتاذا جامع�ـًا فـي ١٩٥٠من موالید قر�ة َ�نُّور وال�ة نهر النیل، عام  (١)

ن الجامعــات بلیب�ــا، وجامعــة الســلطان قــابوس �ســلطنة ُعمــان، وجامعــة الملــك ف�صــل �الســعود�ة، �عمــل اآلن مــع عــدد مــ) قــار�ونس(جامعــة 

 .السودان�ة، شغل منصب عمید �ل�ة العلوم اإلسالم�ة بجامعة واد� النیل

 



١٧ 

 

أصــٍل عر�ــي إســالمي، �فضــل أثــر اإلســالم فــي دول إفر�ق�ــا فــي جنــوب  إلــىالمســتخدمة؛ والتــي ترجــع 

  .الصحراء

�ـــا، ومـــا ، فـــي شـــرق إفر�ق]الســـواحل�ة[و�ـــان رحمـــه هللا یتحـــدث أ�ضـــًا عـــن أثـــر اإلســـالم فـــي اللغـــة 

منــاط� الســاحل الشــرقي إلفر�ق�ــا،  إلــىتضــمه هــذه اللغــة مــن مفــردات عر��ة،�فضــل الهجــرات العر��ــة، 

عر��ــة، وقــد تت�ــع �الشــرح ضــم مفــردات �أنَّ ر�ــع �لمــات اللغــة الســواحل�ة ، وأ�ــان ]زنج�ــار[خاصــة جز�ــرة 

  .كلمات العر��ة وأ�ان ما حدث فیها من تغییرات، أو تحر�فال�عض  والتحلیل

�لـه، إعرا�ـًا  ]القـرآن الكـر�م[ومما یدل على طول َنَفِسـه، وسـعة علمـه، وأثـره العظـ�م؛ ق�امـه بـإعراب

  .مفصًال، یدل على العلم العمی�، لما تحمله التعابیر القرآن�ة من معاٍن ومفاه�م

  :شعره ومذهُ�ه األدبي

ف�ــه مـا صــاحب معرفـة عم�قـة، �علـم العـروض العر�ــي، و�ـان �عـرف  َ�ْحَیـٰى الَفـاْدِني�ـان المرحـوم 

ر� أعار�ضـــه مـــن قـــ�ض وخــــبٍن مـــن زحافـــات وعلـــل، ومـــا �طــــال �حـــوره مـــن تجزئـــة و�مـــال، ومــــا �عتـــ

�ان شعره موزونًا مقفى، له سحٌر وأثٌر في الـنفس؛ نلمـس هـذا فـي جم�ـع قصـائده التـي �تبهـا ، وغیرهما

  .في دواو�نه

السعود�ة شعرًا، وفیها تحدث عن تـار�خ الدولـة السـعو�ة، وٕانجازاتهـا المتعـددة  ]األلف�ة[�تب رائعته 

قصــائده  إلــىولــو نظرنــا ، یــدل علــى طــول الــنفس والصــبر الجمیــلفــي مختلــف المجــاالت، وهــي عمــل 

     :، یجید في اإلستهالل حیث �قول]لرسلل أمَّ قد  [نجده مثًال في قصیدته 

ســـقى الجز�ـــرة صـــوب العـــارض الهطـــل
  

واألثــــــــــــــــل وجــــــــــــــــادت األرض ذات الســــــــــــــــلم  
  

یـــذ�ر دالالت الح�ـــاة المتمثلـــة فـــي شـــجر الســـلم واألثـــل ممـــا تنبتـــه المطـــر، وهـــي مصـــدر  وهنـــا    

ٍء َحيٍّ ﴿:تعالىالح�اة؛ لقوله  والشـاعر .، ومن الشجر الثمر واألكل والطـبخ)١(﴾َۖوَجَعْلنَا ِمَن املَْاِء ُكلَّ َيشْ

  :لك في قولهماء، والنار، واللحن، والثكل، وذمولع �المتقا�الت المتمثلة في ال

ــــــــرة ــــــــدعو معب ــــــــى ســــــــاقها ت   وقامــــــــت عل
  

  
ـــــــــا ســـــــــاق حـــــــــر بلحـــــــــن مطـــــــــر الثكـــــــــل �  

  

وســاق حــر هــي الحمامــة، وهــي رمــز الســالم، �مــا أن المــرأة رمــز الحــب، والخصــو�ة، والنمــاء،       

  .والنا�غة �ش�ه شفتي المحبو�ة بجناحي الحمامة في السمرة

                                                           
(١)
  ٣٠سورة األنبیاء األیة  



١٨ 

 

فــي �ــل قصــائد  ، ال �غیــب أبــدًا، بــل نــراه جل�ــاً َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِنيوالمعجــم اإلســالمي عنــد الشــاعر      

  :الشاعر قال الشاعر

ـــــــــه العـــــــــرش رهبتهـــــــــا   أرض ح�اهـــــــــا إل

  قـــــــــــد صـــــــــــاغها هللا للكـــــــــــون مسمعــــــــــــة
  

  
  �انـــــــت العـــــــزة القســـــــعاء فـــــــي األزل إذا

  صــــوت الســــماء �مــــا ینــــداح مــــن رســــل
  

، ]صـــوت الســـماء[، و]إلـــه العـــرش[بتر�یـــب إســـالمي، متمـــثًال فـــي  الَفـــاْدِنيَ�ْحَیـــٰى أتـــى الشـــاعر       

  :  )١(قول حسان بن ثابت إلىوهو �شیر ، ]ینداح من رسل[و

  وأنــــــــــت إلــــــــــه العــــــــــرش ر�ــــــــــي وخــــــــــالقي

  تعالیـــت رب النـــاس عـــن قـــول مـــن دعـــا
  

  
  لك مـــــا عمــــــرت فـــــي األرض أشـــــهدبـــــذ

ـــــــــى وأمجـــــــــد ـــــــــت أعل   ســـــــــواك إالهـــــــــًا أن
  

تكشــف لــك عــن معنــى  )ینــداح(�لمــة  إلــىوصــوت الســماء هــو �نا�ــة عــن القــرآن الكــر�م، وأنظــر       

و�نتقــل الشــاعر متحــدثًا عــن ، الســهولة والعذو�ــة، والرضــي التــام، عمــا حملــه الرســل ألهــل األرض

َ�ْحَیـٰى أهل الجز�رة مستصح�ًا معه الق�م، والُمثل من حف� الجار، و�رم الضیف، ووفاء العهد �قـول 

  :َفاْدِنيال

  ال تلفــــــــــــین عمیــــــــــــدَا غیــــــــــــر ذ� �ــــــــــــرم

  والجـــــــار یرعونـــــــه فـــــــي ســـــــاحهم فیـــــــر� 

  یوفــــــــــــون �العهــــــــــــد والمیثــــــــــــاق جلهـــــــــــــم

  تظـــــــــــــل ترفـــــــــــــع ســـــــــــــادات فضـــــــــــــائلهم
  

ـــــــــة للعــــــــرض مــــــــن دخــــــــل     فــــــــالجود واقی

ـــــــول والِفعـــــــل ــــــــل الق ـــــــد� وجمی   فیهـــــــا النَّ

  شــــــأن الج�ــــــال تســــــامى الســــــهل �الُقلــــــل

  م ُجبلـــــــــوا ُعطـــــــــًال عـــــــــن الخلـــــــــلأنَّه�ـــــــــ
  

، فـي بنـي مطـر حـین ةحفصـأبـي قول الشاعر مروان بن  إلىهنا ینظر،  َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيوشاعرنا      

  :مدحهم �قصیدة جاء فیها

  مأنَّهبنـــــــــــــوا مطـــــــــــــٍر یـــــــــــــوم اللقــــــــــــاء �ــــــــــــ

  هــــــــم المــــــــانعون الجــــــــار حتــــــــى �أنمــــــــا
  

  
ــــــان أْشــــــُبلُ  ــــــل خفَّ   أســــــوٌد لهــــــم فــــــي غی

  لجــــــــــــارهم فـــــــــــــوق الســــــــــــماكین منــــــــــــزلُ 
  

�ـین القـول والعمـل، والسـهل ، و )غیـر ذ� �ـرم(:بین الكرم والبخل، في قوله َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيوطاب� 

، أ� التجــد )التلفــین(:فــي غا�ــة الجــودة والفصــاحة، ونمثــل لهــا �قولــهوالمفــردات اللغو�ــة لد�ــه والجبــل، 

  :، وقال الشاعر العر�ي)٢(﴿ َوَأْلَفَ�ا َسیَِّدَها َلَد� اْلَ�اِب﴾:تعالىومنه قوله 

                                                           
(١)
ص���حابي جلی���ل ش���اعر رس���ول هللا                      ، أب���و حس���ام : وقی���ل، یكن���ى بأب���ا الولی���د، حس���ان ب���ن ثاب���ت اب���ن المن���دذر األنص���اري الخزرج���ي 

-بی�روت لبن�ان-دار ب�ن ح�زم-إب�ن األثی�ر-أسد الغابة في معرفة الص�حابة(أنظر كتاب).رضي هللا عنھ(وتوفي قبل أربعین من خالفة علي، )ملسو هيلع هللا ىلص(
 )٢٦٩ص -٢٠١٢-١ط
(٢)
  .٢٥سورة یوسف األیة  
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  المــــــــــــــــوت تنــــــــــــــــدبنيلفینــــــــــــــــك �عــــــــــــــــد أل
  

  
  وفـــــــــــــــــي ح�ـــــــــــــــــاتي فمـــــــــــــــــا زودتنـــــــــــــــــي زاد�

  

ـــ      مـــن أصـــحاب المدرســـة التقلید�ـــة المنفتحـــة علـــى الحضـــارة  أنَّـــها مذه�ـــه الشـــعر�، فأحســـب أمَّ

الحدیثــة، ف�ثیــرًا مــا ســمعته یتحــدث عــن الجــودة الشــاملة فــي شــعر الشــاعر التیجــاني یوســف �شــیر، 

والشــابي، وأمــل دنقــل، وصــالح عبــد الصــبور، والب�ــاتي، وســلمى الخطــراء الجیوســي، و�ــدر شــاكر 

�صوته الرائع لشعراء التفعیلة، و�وضح الجمـال الس�اب، ومصطفى سند وغیرهم، �ما سمعته ینشد 

  .]تعالىرحمة هللا [في أشعارهم، و�ان �حف� الكثیر من الشعر الحر، عل�ه 
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  ]رحمه هللا تعالى[ َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيد�تور 

  )١(مسلَّم الولید حسن علي. �ت�ه د

الحمـــد � الـــذ� خلـــ� المـــوت والح�ـــاة؛ لیبلـــو�م أ��ـــم أحســـن عمـــًال وهـــو العز�ـــز      الغفـــور،     

سـورة الزمـر .ْم َمیِّتُـوَن ﴾أنَّهـ﴿ِإنَّـَك َمیِّـٌت وَ :والصالة والسالم على سیدنا دمحم رسول هللا، الـذ� قـال هللا لـه

  ٣٠األ�ة

  :و�عد

�ــان فـي التاســع مــن ینــایر لعــام  ]رحمــه هللا تعــالى[ ِنيَ�ْحَیـٰى الَفــادْ فـأول لقــاء جمعنــي �الــد�تور      

م، حینما تعینت بجامعة أم درمـان اإلسـالم�ة، وطلـب منـي عمیـد �ل�ـة التر��ـة حینهـا بـروف ٢٠٠٩

ه �ـــان رئ�ســـًا لقســـم اللغـــة العر��ـــة وآدابهـــا، ومنـــذ ذاك الیـــوم إمتـــدت إعت�ـــار عصـــام البر�ـــر، مقابلتـــه ب

  .م، حیث سافرت للمملكة العر��ة السعود�ة متعاقدًا مع جامعة الملك خالد٢٠١٥عام  إلىعالقتنا 

، مالزمــة تكــاد ]رحمــه هللا تعــالى[، َ�ْحَیــٰى الَفـاْدِنيد�تــور ي هــذه الســنوات الســتة �انـت بینــي و وفـ    

ث تكــون دائمــة أثنــاء الــدوام الیــومي للجامعــة، ثــالث ســنوات منهــا �ــان فضــیلته رئ�ســًا للقســم، وثــال

 َ�ْحَیـٰى الَفـاْدِنيله، هذه المالزمة فـي هـذه السـنوات تم�ننـي مـن القـول فـي الـد�تور  منها �نت رئ�ساً 

  :هذه الكلمات الموجزات

، �طلعـة مر�حـة ومالمـح مطمئنـة، تحـس بهـا ]رحمـه هللا تعـالى[ َ�ْحَیـٰى الَفـاْدِنيتمیز الد�تور  )١(

قادم إل�ه، ومن خالل ز�ه الـذ� �ـان دائمـًا مـا وتلمحها من خالل طیب مح�اه وحفاوة إستق�اله لكل 

 .یتصف �الرزانة الهی�ة

، فــي العلــم �حــٌر ال �عــرف أیــن مبتــدأه، وأیــن ]رحمــه هللا تعــالى[ َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِني�ــان الــد�تور  )٢(

منتهــاه، فقــد �ــان فــي النحــو متفــردًا فــي حفــ� المتــون المنظومــة والمنثــورة، ومتفــردًا فــي فهــم القواعــد 

ــالنحو المع�ــار�، والشــرح، و�ــ ان فــي علــم اللغــة ُمدهشــًا وُمبهــرًا، فــر�� الدراســات اللغو�ــة الحدیثــة �

و�ـان فـي األدب حافظـًا للشـعر قد�مـه وحدیثـه، عارفـًا ألخ�ـار الشـعراء ونـوادرهم، ومـرة سـمعت منــه 

مختــارات إبــن الشــجر� �املــًة، و�ــان فــي العــروض مســهًال لمادتــه وم�ســرًا لقواعــده، ولــم ��ــن علمــه 

علم العقیدة، ف�انت عقیدته أقـرب لعقیـدة السـلف �عیـدة  إلىاللغة العر��ة وحدها، بل إمتد علمه  في

عن الفلسفة والتعقید، وشمل علمه الفقه اإلسالمي واألح�ام الشرع�ة، ف�ان مفت�ـًا یجیـب مـن �سـأله 

                                                           
م، بك�الوریوس جامع�ة أم درم�ان اإلس�المیة، ماجس�تیر ودكت�وراة م�ن جامع�ة الس�ودان للعل�وم ١٩٧٧من موالید دنقال الوالی�ة الش�مالیة ع�ام  (١)

م حت�ى ٢٠١٣م، رئیس قسم اللغة العربیة وآدابھا منذ الع�ام ٢٠٠٩والتكنلوجیا، أستاذ مساعد بجامعة أم درمان اإلسالمیة كلیة التربیة منذ العام 
 .م٢٠١٥م، معار لجامعة الملك خالد بالمملكة العربیة السعودیة عام ٢٠١٥

 



٢١ 

 

ــ م النســب �علــٍم غز�ــٍر ورأٍ� ســدید، ولــ�س هــذا فحســب، بــل �ــان ذا إحاطــة �علــم الفلــك والنجــوم وعل

�ــان �شــرف علــى رســائل علم�ــة فــي  أنَّــهوالق�ائــل، وأخــذ بنصــیب وافــٍر مــن العلــوم التر�و�ــة لدرجــة 

هذاالمجال و�ناقشها، و�ان ُمجیدًا للغـة اإلنجلیز�ـة إجـادًة، أشـاد بهـا خبیـر اللغـة اإلنجلیز�ـة البـروف 

هــذا الرجـــل : ]رحمــه هللا تعـــالى[ َ�ْحَیــٰى الَفـــاْدِنيعبــد المجیــد الطیـــب، الــذ� قـــال لمــا ســـمع الــد�تور 

 .مفخرة للسودان وذخرًا لألمة

، �موه�ة شاعر�ة نادرة، ف�ان یترجل القصـیدة ]رحمه هللا تعالى[ َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيتمیز الد�تور  )٣(

فــي اللحظــة، فحینمــا �ســمعها للنــاس ینقســمون مــا بــین مصــدق وغیــر مصــدق إلرتجالهــا، وقــد لق�ــه 

�الشــاعر، وحینمــا إرتجــل قصــیدًة فــي مــؤتمر مســتقبل �ل�ـــات  مــدبر الجامعــة بــروف حســن ع�ــاس

م، أجمــــع ٢٠١٠ �ل�ــــة التر��ــــة ببــــرج الفــــاتح فــــي عــــامالتر��ــــة فــــي الــــوطن العر�ــــي، الــــذ� نظمتــــه 

الحاضرون عل براعته الشعر�ة، وجاء عمید �ل�ة التر��ة بجامعة دمشـ� السـور�ة، المخـتص �اللغـة 

 .ظم ورعة الموس�قىإل�ك إنتهت جودة الن:العر��ة فح�اه وقال

خبیــــــرًا فــــــي توج�ــــــه طــــــالب الدراســــــات العل�ــــــا  ]رحمــــــه هللا تعــــــالى[�ــــــان الــــــد�تور الفــــــادني  )٤(

 .للموضوعات التي تحتاج الدراسة، وهذا یدل على إلمام �لي ونظرة متعمقة

ما أحسب أنَّ سـودان�ًا �فعلـه، فقـد أعـرب القـرآن  ]رحمه هللا تعالى[لقد فعل  الد�تور الفادني  )٥(

حینمـا أعـرب  أنَّـهالط�اعة، والُمدهش  إلىامًال، إعراب �لمات وجمل في ستة أجزاء تحتاج الكر�م �

القـــرآن الكـــر�م �لـــه لـــم یرجـــع ف�ـــه لمرجـــع إالَّ �عـــد إكمالـــه مـــن �ـــاب المراجعـــة والتوثیـــ� فـــي �عـــض 

 .الموضوعات

راة، حر�صــًا علــى تجو�ــد رســائل الماجســتیر والــد�تو  ]رحمــه هللا تعــالى[�ــان الــد�تور الفــادني  )٦(

التي یتم إعدادها �القسم، ف�ان في مرحلة إعداد الرسائل �سـدد و�قـارب، وعنـد المناقشـة �ـان یجعـل 

 .المناقشة مجلسًا للعلم تبث ف�ه الفوائد وتنشر الن�ت العلم�ة

ــاْدِنيوضــع الــد�تور  )٧( ــٰى الَف منهجــًا لقســم اللغــة اللعر��ــة وآدابهــا ��ل�ــة  ]رحمــه هللا تعــالى[ َ�ْحَی

 :تمیز هذا المنهج �األتي التر��ة، وقد

ــــع فروعهــــا، نحوهــــا وصــــرفها وفقههــــا وآدبهــــا و�الغتهــــا : الشــــمول )أ( ــــاول اللغــــة بجم� ــــد تن فق

 .ذلك إلىومعاجمها وم�تبتها وعروضها وما 

مقـرر�ن، مقــرر یتنـاول التــار�خ واألغـراض، ومقــرر  إلـىفقسـم �ــل عنصـرًا أدبــي : التر�یـز )ب(

 .یتناول النصوص
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مفــــردات حســــب الموضــــوعات، وجم�ــــع بــــین  إلــــىقــــام بتقســــ�م النحــــو والصــــرف : العمــــ� )ج(

 .الدراسة النظر�ة والتطب�ق�ة ومزج بین دراسة الكتب المع�ار�ة والكتب المدرس�ة

الكـرم والسـخاء، ف�ـان یجعـل مـن �ـل  ]رحمـه هللا تعـالى[ َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيومما إتصف �ه د�تور )   (٨

، وقــد ســالت دمــوعهم یــوم تــوفى، أنَّــهلجامعــة نصــی�ًا للمحتــاجین �الكل�ــة ولجیر مــا �أخــذ مــن الراتــب �ا

 .ومازالوا یذ�رونه �الخیر

ــــد�تور )   (٩ ــــاْدِني�ــــان ال ــــٰى الَف ــــًا مفوهــــًا، یخطــــب الجمعــــة �مســــجد �حــــي الثــــورة الحــــارة  َ�ْحَی خطی�

واإلیجــاز، ضـاح�ة مــن ضــواحي مدینــة أم درمــان العر�قـة، وتمیــزت خط�ــه �ال�الغــة والفصــاحة، ١٨

 .وتناول المواع� والموضوعات العامة التي تهم الجم�ع

ـــد�تور   )١٠(  ـــاْدِني�ـــان ال ـــٰى الَف ـــه، ]رحمـــه هللا تعـــالى[ َ�ْحَی ، یجیـــد فـــن التعامـــل مـــع زمالئـــه وطال�

   .فمجالسته فائدة وأنس
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  َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيالمرحوم الد�تور 

  )١(:السید�ت�ه البروفسور �اسر �ا��ر 

م، و�نت عائدًا من المملكة العر��ة السعود�ة، في عهد عمادة األسـتاذ ٢٠٠٨عرفته في عام 

الــد�تور عصــام الــدین بر�ــر، وقــد �اشــرت حینهــا العمــل �الكل�ــة فــي بدا�ــة شــهر یولیــو، وقــد إلتحــ� 

ا خــــارج م، وهــــي الفتــــرة التــــي قضــــیته٢٠٠٨ إلــــىم �٢٠٠٣الكل�ــــة فــــي الفتــــرة مــــن  َ�ْحَیــــٰى الَفــــاْدِني

الســـودان، و�عـــادتي ســـلمت عل�ـــه وتعرفـــت عل�ـــه، ومـــن خـــالل حدیثـــه معـــي عرفـــت أن الكل�ـــة قـــد 

حظیت �عضو هیئة التدر�س متم�نًا في لغته العر��ـة، ثـم إمتـد التعـارف أكثـر و�ـدأت أتعـرف أ�ضـًا 

 على شخصـیته اإلجتماع�ـة والعلم�ـة، التـى أظهـرت عـن عـالم مـن علمـاء اللغـة العر��ـة، وٕاجتماع�ـاً 

تراه مشار�ًا قي �ل المناس�ات التي إلتقیتهـا ف�ـه �ثیـرًا، تلـك الـتس تخـص العـاملین فـي �ل�ـة التر��ـة 

�صفة خاصة والعاملین في الجامعة اإلسالم�ة �صفة عامـة، أو التـي تخـص أقر�ائـه الـذین تعرفـت 

  .علیهم �ح�م الس�ن أو إلتقیت بهم في مناس�ات إجتماع�ة عدیدة

، فتجـده ]ة العر��ـةاللغـ[ لكل�ـة �ـان محاضـرًا فـي تخصصـه مـادةداخـل اأما ف�ما یختص �عمله 

مع طال�ه �ـان ذو عالقـة إجتماع�ـة معهـم، سـواء طـالب قسـم اللغـة العر��ـة، أو �ق�ـة طـالب اللغـة 

العر��ــة العامــة، فإســتمعت إلــیهم یتحــدثون عــن شخصــیته لهــا عالقــات إجتماع�ــة ممتــدة مــع طال�ــه 

حلهــا ممــا  إلــىمتعلقــة �مســیرتهم األكاد�م�ــة، و�ســعى الالخاصــة أو  ممشــاكله إلــى�حــاورهم و�ســتمع 

جعلــه محبو�ــًا بــین طال�ــه، و�ــانوا یتحــدثون عــن عــالم مــتم�ن فــي اللغــة العر��ــة لــذا تجــد الطــالب 

حر�صـــون علـــى الحضـــور الـــدائم لمحاضـــراته، حتـــى أننـــي أجـــد القاعـــات ممتلئـــة �طال�ـــه ممـــا دفـــع 

  .من حجز مقاعدهم داخل القاعة �عضهم للحضور �اكرًا، حتى یتم�نوا

أما شهادات زمالئه في �ل�ة التر��ة وفي قسم اللغة العر��ـة �علمـه وتم�نـه مـن تخصصـه فقـد 

 أنَّـه�انت �بیرة، فأفصـحوا إلـي أن �لیـتهم وقسـم اللغـة العر��ـة قـد حظـي �عـالم، رغـم نف�ـه بتواضـعه 

وفـي تخصصـه، مجـودًا لعملـه، مطلعـًا ل�س �عالم، وهذا من تواضع العلماء، ف�ان متم�نًا في لغتـه 

  .في شتى مجاالت العلم حتى في اللغات األخر� �اللغة العر��ة مثًال والدراسات اإلسالم�ة

ـــ�م العـــام مـــن ذو� الخبـــرات الطو�لـــة  إلتقیـــت عـــددًا �بیـــرًا مـــن المعلمـــین والمـــوجهین فـــي التعل

ن أن التعلــ�م العــام  قــد فقــد عالمــًا والممتــدة فــي مجــال التــدر�س، ف�ــانوا �ســألوني دائمــًا عنــه، و�قولــو 

  .وموجهًا للغة العر��ة

                                                           
 .عمید كلیة التربیة بجامعة أم درمان اإلسالمیة (١)
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، قـد أكـدتها مشـار�اته فـي مناسـ�ات َ�ْحَیـٰى الَفـاْدِني�ل هذه الشهادات الق�مة في حـ� الـد�تور 

الكل�ة وأنشطتها خاصة والجامعة اإلسالم�ة عامة، فقد �ان سر�ع البدیهـة یـنظم الشـعر الممیـز فـي 

�ــون قــد ُطلــب منــه فــي نفــس یــوم النشــا� أو المناســ�ات وأح�انــًا �ثیــرا جم�ــع مناســ�ات الجامعــة، و�

  .أثناء ق�ام النشا�، و�ثیرا ما ینظم أشعاره و�لقیها في مجالس الكل�ة وفقُا لمناس�ة الموضوع

مرجعــًا فـــي  ١٥٠و�ــان مهتمــًا �الشــعر واللغــة العر��ـــة فــي مراحــل دراســته، فجمـــع أكثــر مــن 

، فضًال عن تخصصه في اللغـة العر��ـة فـي مرحلتـه الجامع�ـة، ومـن اللغة العر��ة والشعر الجاهلي

مراجعــه �انــت أمهــات الكتــب األر�عــة للجــاح� فــي �تا�ــه الب�ــان والتبیــین، و�تا�ــه الحیــوان �أجزائــه 

  .المختلفة، ودوو�ن الشعراء في العصر الجاهلي

و الــــورش  أمــــا ف�مــــا یتعلــــ� �مشــــار�اته وأنشــــطه العلم�ــــة، فقــــد شــــارك فــــي معظــــم المــــؤتمرات

والمنتد�ات العلم�ة التـي ُدعـي إلیهـا �صـفة شخصـ�ة، أو ممـثًال لكل�ـة التر��ـة فـي مجـال تخصصـه، 

وقــد وجــدت مشــار�اته �ــاألوراق العلم�ــة اإلشــادة والتقــدیر مــن المشــار�ین، �مــا تــم نرشــ�حه مــن قبــل 

العر��ـــة لكل�ـــة  لجنـــة الدراســـات التر�و�ـــة �ـــالمجلس القـــومي للتعلـــ�م العـــالي، فـــي تقـــد�م منـــاهج اللغـــة

  .التر��ة جامعة شند�، وقد وجدت مالحظاته صد� طی�ُا من أعضاء اللجنة

ها �تـــاب أشـــهر مســـاهمات مقـــدرة فـــي تـــألیف الكتـــب العلم�ـــة، و  َ�ْحَیـــٰى الَفـــاْدِني�انـــت للـــد�تور 

�ــامًال فـي ســتة أجـزاء، وقــد أكمـل تأل�فــه فبـل وفاتــه، وتلقـى وعــودا �ط�اعتــه،  )إعـراب القــرآن الكـر�م(

�مـــا أهـــد� �ل�ـــة التر��ـــة قســـم اللغـــة العر��ـــة م�تبتـــه الخاصـــة التـــي تحتـــو� �عـــدد وافـــر مـــن الكتـــب 

  .المتخصصة في اللغة العر��ة وغیرها و�ذلك �عضًا من مؤلفاته

الــذ� �ســ�ن ف�ــه، فــي خدمــة مجتمعــه فقــد �ــان  نشــطًا فــي الحــي َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِني�ــان الــد�تور 

مشـــار�ًا فـــي حـــل �ـــل المشـــ�الت التـــي تطـــرح فـــي الحـــي، و�ـــان إمامـــًا وخطی�ـــًا فـــي مســـجد الحـــي 

  .ومشار�ًا في الدروس والمحاضرات الدین�ة التي تقام في المسجد

لـك �عـد أن ذرفاعـة، و  )�بـر� (مدینـة رفاعـة للمشـار�ة فـي إفتتـاح  إلىني مرًة طال�ًا اإلذن للسفر ئجا

حدثًا وطن�ًا ال بد من المشار�ة ف�ـه، وقـد سـافر فعـًال وحضـر المناسـ�ة، أال رحـم هللا الـد�تور العـالم 

  .رحمة واسعةً  َ�ْحَیٰى الَفاْدِني

  

 



٢٥ 

 

  )١(خاطرة في وداع األخ الد�تور �حي علي الفادني

   هــــذه قصــــیدة رثــــاء، یرثــــي بهــــا الــــد�تور علــــي أحمــــد ال�شــــیر، الــــد�تور �حــــي علــــي الفــــادني 

، یودعــه فیهــا، و�ظهــر فیهــا الحــزن واأللــم، لفــراق مثــل هــذا العــالم الجلیــل، عــالم ]رحمــه هللا تعــالى[

  .اللغة والقوافي، وصاحب سحر الب�ان

  مـــــــــــــــــن للقـــــــــــــــــوافي منشـــــــــــــــــدًا مترنمـــــــــــــــــاً 

  اأنَّهــــــــــــــــمــــــــــــــــن للقواعــــــــــــــــد صــــــــــــــــرفها و��

ــــــــــــــاب ُمفســــــــــــــرًا وُموضــــــــــــــحاً  مــــــــــــــن   للكت

  مــــــــــــــن للمجــــــــــــــالس مطر�ــــــــــــــًا روادهــــــــــــــا

  أمـــــــــا الَعـــــــــروض فقـــــــــد عبـــــــــرت �حـــــــــوره

ــــــــــــــــراقكم   الكــــــــــــــــُل أصـــــــــــــــــ�ح حـــــــــــــــــائرًا �ف

  ومـــــــــــدارج الطـــــــــــالب صـــــــــــارت �عـــــــــــد�م

ـــــــــــــــا ــــــــــــــــه وحرمتن   �ـــــــــــــــا رب أنـــــــــــــــت أخذت

ــــــــــواه غــــــــــداً  ــــــــــد مث ــــــــــان الخل   فاجعــــــــــل جن

  أجـــــــــــــــــر الجنـــــــــــــــــان دفعتـــــــــــــــــه مت�قنـــــــــــــــــاً 

  واجعـــــــــــــــل بن�ـــــــــــــــه خلفـــــــــــــــًة معصـــــــــــــــومةً 

ــــــــــــــ ــــــــــــــا إلهــــــــــــــي �من ــــــــــــــا �   ةٍ وأنعــــــــــــــم علین

  محمـــــــــــدٍ  النَّبـــــــــــيثـــــــــــم الصـــــــــــالة علـــــــــــى 

  

  وصـــــــــــــــفُا وفخـــــــــــــــرًا غا�ـــــــــــــــة اإلمتـــــــــــــــاع  

ـــــــــــــداع ـــــــــــــة اإلب ـــــــــــــو الغمـــــــــــــوض برق   یجل

  ســـــــــــــحر الب�ـــــــــــــان وحجـــــــــــــة اإلجمـــــــــــــاع

  نثـــــــــــــــــرًا وشـــــــــــــــــعرًا طیـــــــــــــــــب اإل�قـــــــــــــــــاع

  زحـــــــــــــفًا علـــــــــــــى األوتـــــــــــــاد والمصـــــــــــــراع

  �ــــــــــــا شــــــــــــمعة خ�ــــــــــــأت �ــــــــــــال إشــــــــــــعاع

  فـــــــــــــــــي حیــــــــــــــــــرة وتلفـــــــــــــــــت وضـــــــــــــــــ�اع

  مـــــــــــن عــــــــــــالٍم فحـــــــــــِل طو�ــــــــــــِل ال�ــــــــــــاع

ـــــــــــــــــــــــــا راع اأنَّهمتمتــــــــــــــــــــــــــعًا �حســـــــــــــــــــــــــ �  

  صــــــــــــــــبرًا وزهــــــــــــــــدًا زایــــــــــــــــد األوجــــــــــــــــاع

  مــــــــــن �ــــــــــل فعــــــــــل یجلــــــــــب األطمــــــــــاع

  صـــــــــــــــبرًا یخفـــــــــــــــف لوعـــــــــــــــة الملتـــــــــــــــاع

  واآلل واألصـــــــــــــــــــــــــــــحاب واألت�ـــــــــــــــــــــــــــــاع

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(١)
ھـ، وكان أستاذاً مش�اركاً بالمش�اھرة، وش�غل عمی�داً لكلی�ة التربی�ة بجامع�ة ١٤٣٧من محرم لعام  ١نظمھا الدكتور علي أحمد البشیر، المدینة المنورة في  

  .أم درمان اإلسالمیة



٢٦ 

 

  الد�تور �حي علي الفادني زمیل الدراسة

  )١(الشیخ سید أحمد میرغني الد�تور: �ت�ه

درمــان اإلســالم�ة، ، بجامعــة أم َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِنيشــاءت قــدرة هللا أن تجمعنــي �األدیــب الــد�تور 

في أواخر الس�عینات من القرن الماضي، جاء ملتحقًا �قسم اللغة العر��ة، والتي �ان له �اٌع طو�ـل 

فیهــا، ســ�ما وقــد قــام بتــدر�س اللغــة العر��ــة �المرحلــة المتوســطة أنــذاك، لعــدة ســنوات �عــدها إلتحــ� 

  .واالعام�ة�الفصحى نا شاعرًا ناضجًا �الدراسة الجامع�ة، جاء

ن الملفـت للنظـر فـي سـلو�ه مـع و�ان �عقد منبرًا لإللقاء الشعر�، �مقر النشا� �الجامعة، وم

              ه الطـــــالب، مخاطبتـــــه إ�ـــــاهم �اللغـــــة العر��ـــــة الفصـــــحى، ومـــــا أكثـــــر مـــــا �ـــــان یـــــردد ع�ـــــارة ئـــــزمال

  .أعج�ه شعره أو ع�ارات إستلطفها إذا، ]� درك �ا فالن[

وطـاب  عد التخرج، حین ذهبنا معلمین �المملكة العر��ـة السـعود�ة،وجمعتنا األ�ام مرة أخر� �

لــه المقــام �منطقــة نجــران، حیــث ُفــتح أمامــه المیــدان األدبــي واســعًا، لیلقــي أشــعاره �النــاد� األدبــي 

الــذین �ــانوا یرتــادون المنتــد�، و�ــان  أمــام الشــعراء الشــعرمــن �ثیــرًا  ُیلقــي �ــانَ ، و )نجــران( �منطقــة

  .)لوصف، والمدح، واإلخوان�اتا(�غلب على شعره

دولـة نجیر�ـا، وم�ـث هنـاك مـا �قـارب  إلـىو�عد المملكلة السعود�ة غادر معلمًا، للغة العر��ـة 

  .إتقانًا تاماً  )الهوسا( الخمس سنوات، �انت �صمته �ائنة في طال�ه، وأتقن لغة

ــــىثــــم عــــاد  ــــى شــــهادة  إل ــــا، حیــــث حصــــل عل ــــوطن، ل��مــــل مشــــوار الدراســــات العل� أرض ال

الد�توراه، وعین �عدها مدرسًا ��ل�ة التر��ـة لمـادة اللغـة العر��ـة، ولـم یلبـث �ثیـرًا حتـى أصـ�ح رئ�سـًا 

  .لقسم اللغة العر��ة �الكل�ة

، �مـا �ـان شارك في �ثیر من المؤتمرات األكاد�م�ة والتر�و�ة في جامعـة أمـدرمان اإلسـالم�ة

  .�قوم بإلقاء القصائد المحر�ة للوجدان في مناس�ات، وٕاحتفاالت الجامعة

ومــن أعظــم مــا قــام �ــه فــي أخــر ح�اتــه، أن أهــد� �امــل م�تبتــه الَق�ِّمــة لكل�ــة التر��ــة بجامعــة 

  .أمدرمان اإلسالم�ة، محتو�ة على مؤلفاته، وأ�حاثه، ومراجعه

اصـــة العـــدد الهائـــل مـــن طـــالب الدراســـات العل�ـــا غـــادر الـــدار الفان�ـــة، وقـــد ��ـــاه الجم�ـــع، خ

  �الجامعة، والذین أشرف وناقش أطروحاتهم، رحمه هللا وغفر له ذن�ه

                                                           
م، وكان�ت دراس�اتھ العلی�ا ف�ي ١٩٧٨م، تخرج في كلیة الشریعة والق�انون بجامع�ة أم درم�ان اإلس�المیة ع�ام ١٩٥٧ولد بمدینة شندي عام  (١)

  .اإلسالمیة م، یعمل اآلن خبیراً تربویاً في كلیة التربیة بجامعة أم دمان١٩٩٨٠التربیة ، نال رخصة المحاماة أمام المحاكم السودانبة 

 



٢٧ 

 

  جیدالعالم الشاعر المُ ...َ�ْحَیٰى الَفاْدِني

  )١(د �شیر عبد الماجد.أ:�ت�ه

ــاْدِنيالشــاعر   ــٰى الَف جــدًا،  لمــه �العر��ــة واســعمؤلــف �ــارع وعیــد و عــالم وشــاعر مج أنَّــه: َ�ْحَی

�ثیــر اإلطــالع هــو أ�ضــًا ذین �حتفظــون �علمهــم فــي صــدورهم، و صــرفًا و�الغــًة، وهــو مــن الــنحــوًا و 

  له عدد من الكتب المطبوعة والمخطوطة، ومن أهم �ت�ه المخطوطة وال�حث في اللغة، و 

  .، وقد بذل ف�ه مجهودًا ُمقدًرا]إعراب القرآن الكر�م[

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

(١)
ة، ولد في الـجعـلي أحـمد بـشیر الـماجـد عـبد بـشـیر  ً  ع�ـمل ،م١٩٣٩س�نة  ال�ـمتمَّ  م�ـنحتھم�دارس ف�ي جمی�ع أنح�اء السودان،ف�ي  العربیَّ�ة لُّلغ�ة معلم�ا

كتوراة درجةَ  اإلسالمیَّة درمان أُم جامعة  أُم جامع�ة التَّربی�ة بكلیَّ�ة العربیَّ�ة اللُّغ�ة لت�دریس مس�اعداً  أُس�تاذاً یعم�ل  ، م٢٠٠٥ التَّربی�ة مجال في الفخریَّة الـدِّ
 )١٦١م، ص٢٠٠٦، جامعة أم درمان اإلسالمیة، الشامي أحمد دمحم د.أ ،في السودان العربیة خدموا رجال(أنظر.اإلسالمیَّة درمان



  

  الفصل الثاني
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:تعر�ف الغرض الشعر�   

الغــرض : وقــال فــي موضــع آخــر (:الهــدف الــذ� ُیرَمــى ِإل�ــه، قــال إبــن منظــور :لَغــَرُض لغــة ا

أهــدف لــك الصــید فارمــه، وأكثــب : الهــدف، و�ســمى القرطــاس هــدفا وغرضــا علــى االســتعارة، �قــال

 )١()وأغرض مثله

الموضــوع  أنَّــهإختلــف النقــاد العــرب قــد�ما فــي تحدیــد حــد الغــرض ولكــن حســ�ك : إصــطالحا

تتـألف مـن أقسـام أو لنقـل مواضـ�ع  اأنَّهـ إعت�ـارالجامع الذ� یجمع أواصر القصـیدة القد�مـة، علـى 

ها أشـــهر فرع�ـــة تتـــألف ف�مـــا بینهـــا وتصـــب فـــي بـــؤرة واحـــدة هـــي الغـــرض، وتعـــددت األغـــراض لعـــل 

  .المدح والفخر والهجاء والرثاء:

 :أغراض الشعر العر�ي

�ــان  إذافــ الموضــوعات التــي نظــم فیهــا شــعراء العر��ــة شــعرهم؛أغــراض الشــعر العر�ــي هــي 

�ــان قصــد الشــاعر  ٕاذاقصــد الشــاعر وغرضــه مــن الشــعر االعتــزاز بنفســه أو قبیلتــه فشــعره فخــر، و 

�ان قصـده  ٕاذاالتعبیر عن اإلعجاب �شخص ما في �رمه أو شجاعته أو غیر ذلك فشعره مدح، و 

إظهــار الحــزن  إلــى�ــان الشــاعر یهــدف  ٕاذااء و وغرضــه النیــل مــن شــخص مــا وتحقیــره فــذلك الهجــ

َعبَّـر عـن  ٕاذاَحلََّ� الشاعر في الخ�ـال فرسـم صـورًا بد�عـة فـذلك الوصـف و  ٕاذاواألسى فذلك الرثاء و 

 ٕاذااســتعطف �شــعره أمیــرًا أو غیــره فهــو االعتــذار و  ٕاذاحدیثــه مــع النســاء فــذلك الشــعر هــو الغــزل و 

 .نظر في الكون وح�اة الناس فتلك الح�مة

المــدح والهجــاء والرثــاء والفخــر والوصــف والغــزل واالعتـــذار :وأغــراض الشــعر العر�ــى هــي  

والح�مــة، مــع أن القصــیدة العر��ــة الواحــدة تشــمل عــددًا مــن األغــراض فهــي تبــدأ �ــالغزل ثــم �صــف 

الشاعر الصحراء التي قطعها و�ت�ع ذلك بوصف ناقته، ثـم �شـرع فـي الغـرض الـذ� أنشـأ القصـیدة 

  .من أجله

 

                                                           
  ٣٤٦ص ٩لسان العرب، ابن منظور، ، ج (١)



  
  
  
  
  

  المبحث األول
 فــصْ الـوَ شعُر 
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  :تعر�ف الوصف

حـاله، : وصـف الشـيء لـه وعل�ـه وصـفا وصـفة : وصـف(: قال إبن منظور في لسان العـرب

الوصف وصفك الشـيء : الوصف المصدر والصفة الحل�ة، اللیث : والهاء عوض من الواو، وقیل

    .�حلیته ونعته، وتواصفوا الشيء من الوصف

ـــٰى َمـــا َتِصـــُفونَ ﴿: -عـــز وجـــل-وقولـــه  ُن اْلُمْســـَتَعاُن َعَل ـــا الـــرَّْحمَٰ أراد مـــا تصـــفونه مـــن ؛ ﴾َوَر�َُّن

  .)١()أم�ن وصفه: واتصف الشيء، سأله أن �صفه له: واستوصفه الشيء، الكذب

ما یلح� الشاعر من صور، ومشاهد ح�ة، وتجر�ته بین االح�ـاء،  هو: إصطالحاً  صفالو و  

والناس، وما تمر �ه من أحـوال وخـواطر، ومواقـف وأمـور �قـف الشـاعر إزاءهـا موقـف امـام منـاظر 

یراها �العین، تؤثر في نفسیته فتهز شـعوره وتحـرك عاطفتـه، فتأتــي القصـیدة �مـا توح�ـه نفسـه إل�ـه، 

�عــتلج فــي قل�ــه مــن مشــاعر ازاء هــذا الموقــف، ور�مــا جــاءت وصــفا وتــؤثر ف�ــه فتهــز شــعوره، ومــا 

ألح�اء، فتكون �صور مش�لة �مقدار تأثر الشاعر بها، أو وصف ألحـوال الشـاعر فتكـون الصـور 

متغیــرة بتغیـــر الــــوان الشــعور الشـــعر�، والعـــاطفي لد�ــه لـــذلك تعتمـــد الق�ــادة الوصـــف�ة علـــى الـــدوافع 

ر الفنـــان ارات والتشـــبیهات ال�الغ�ـــة، وتجـــد فـــي القصـــیدة یـــد الشـــاعالنفســـ�ة، وتأثیراتهـــا فـــي االستعــــ

صقلها �ما اوتي من شاعر�ة فـذة، حتـى لتبـدو �مـرآة صـاف�ة تـر� ف�ـه  إلىمزخرفة القصیدة، و�عمد 

 .)٢(خ�ال الموصوف، وروح الشاعر واضحة بینــة

  :الوصف في العصر الجاهلي

الجاهل�ة وهو یرد في معظـم أشـعارهم؛ فالشـاعر الوصف من األغراض التي برع فیها شعراء 

الجـــاهلي یر�ـــب ناقتـــه فـــي أســـفاره، ف�صـــفها وصـــفًا دق�قـــًا، وهـــو �مـــر �الصـــحراء الواســـعة ف�صـــورها 

تصو�رًا �ارعًا، �صف حرارتها قي الق�� وما فیها من السراب ألخادع و�صـف برودتهـا فـي الشـتاء، 

  .عراء الجاهل�ة في وصف الفرس وٕاعداده للصیدوقد برع ش. و�ر�ب فرسه للنزهة أو للصید ف�صفه

ــــــأتي فــــــي فغــــــرض الوصــــــف فــــــي الشــــــع ــــــه وٕانمــــــا � ــــــ�س مقصــــــودًا لذات ر العر�ــــــي غــــــرض ل

غرضـــــه الـــــرئ�س مـــــن المـــــدح أو الهجـــــاء أو الرثـــــاء أو  إلـــــىعـــــرض القصـــــیدة لیتوصـــــل الشـــــاعر 

ـــــه  ـــــع عل� ـــــم یتر�ـــــوا شـــــیئًا تق ـــــوا الغـــــراب �الشـــــؤم، ول ـــــور وقرن ـــــاض والطی ـــــد وصـــــفوا الر� الفخـــــر، وق

                                                           
 .٣٥٦ص ٩لسان العرب، ابن منظور، ، ج (١)

-م١٩٦٤-بغ�داد الع�راق-منشورات مطبعة أوفس�ت المین�اء-شوقي ضیف.مراجعة وتقدیم د-فالح حجیة الكیالني -الموجز في الشعر العربي (٢) 
  .٢٧ص 
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ــــــرة. أ�صــــــارهم إال وقــــــد أبــــــدعوا فــــــي وصــــــفه �صــــــف ذ�ا�ــــــًا فــــــي  )١(فهــــــذا الشــــــاعر الجــــــاهلي عنت

  :)٢(ف�قول، روضة

  َتهــــــــــــــــاَأوَروَضــــــــــــــــًة ُأُنًفــــــــــــــــا َتَضــــــــــــــــمََّن َنبْ 

ـــــــــــــرَّةٍ  ـــــــــــــلُّ َعـــــــــــــْیٍن َث ـــــــــــــا ُ�   جـــــــــــــاَدت َعلیِه

ا َوَتْســــــــــــــــــ   اً�ا َفُ�ــــــــــــــــــلَّ َعِشــــــــــــــــــ�َّةٍ �َ َســـــــــــــــــح�

  ُ�َغنـــــــــــي وحـــــــــــدهِبَهـــــــــــا  َفَتـــــــــــر� الـــــــــــذَُّ�ابَ 

ــــــــــــــــــرداً  ــــــــــــــــــنُّ  َغ ــــــــــــــــــهِ  َ�ُس ــــــــــــــــــُه بذَراِع   ِذَراَع
  

  
ــــــــــمِ مِن َلــــــــــ�َس ِ�َمعْ الــــــــــدِّ َغیــــــــــٌث َقلیــــــــــُل    َل

  َفتَــــــــــــــــَر�َن ُ�ــــــــــــــــلَّ َحِد�َقــــــــــــــــٍة َ�الــــــــــــــــِدرَهمِ 

  مِ َیجــــــــــر� َعَلیهــــــــــا المــــــــــاُء َلــــــــــم َیَتَصــــــــــرَّ 

ـــــــــــــــم َ�ِفْعـــــــــــــِل الّشــــــــــــــاِربِ  َهِزجــــــــــــاً    الُمَتَرّنِ

  اِد األْجـــــــــَذمِ َنــــــــالُمِ�ــــــــّبِ علــــــــى الزِّ  ِفْعــــــــلَ 
  

وقد أشتهر �الوصف أغلب الشعراء في العصر الجاهلي، �امر� القـ�س وزهیـر بـن أبـي سـلمى     

تمــوا �ــالفرس قرئنــا شــعر القــدماء الجــاهلیین نجــدهم اه ٕاذاولبیــد والنا�غــة الــذب�اني وعنتــرة الع�ســي، و 

  :)٤(في قصیدته)  ٣(مر� الق�سإ�الغ االهتمام �قول 

ــــــــ ـــــــــْد أْغَت ـــــــــَوَق ـــــــــاـِد� والطَّْی ــــــــي ُوُ�َناِتَه   ُر ِف

ــــــــــــــٍر َمعـــــــــــــاً  ـــــــــــــٍل ُمْدِب ـــــــــــــرٍّ ُمْقِب ـــــــــــــرٍّ ِمَف   ِمَ�

ــــــــهِ  ـــــــُد َعـــــــْن َحـــــــاِل َمْتِن ـــــــِزلُّ اللَّْب ـــــــٍت َی   ُ�َمْی

ـــــَونى إذاحٍّ َســـــمِ  ـــــى ال ــــــاِ�حاُت َعَل ـــــا السَّ   َم
  

  
  َقْیـــــــــــــــــِد اَألَواِبـــــــــــــــــِد َهْ�َ�ـــــــــــــــــلِ ِ�ُمْنَجـــــــــــــــــِرٍد 

ـــْیُل ِمـــْن َعـــلِ  ـــُه السَّ   َ�ُجْلُمـــْوِد َصـــْخٍر َحطَّ

ـــــــــــــالُمَتَنزَّلِ  ــــــــــــــَواُء ِ� ْف ــــــــــــــِت الصَّ ـــــــــــــا َزلَّ   َ�َم

لِ    َأثَــــــــــــْرَن الـُغـَبـــــــــــــاَر ِ�الـَ�ـِدْیـــــــــــــِد الـَمـــــــــــــَر�َّ
  

  :)٥(اثناء المعر�ة فقال هناش�و� وتحمحم حص إلىأما عنترة الع�سي فقد استمع       

ــــــــــــــ ــــــــــــــْدُعوَن َعْنَت   اأنَّهــــــــــــــ� رَة والرِّمــــــــــــــاحُ َی

  ـْم ِبُثغــــــــــــــــــَْرِة َنْحـــــــــــــــــِرهِ ماِزْلـــــــــــــــــُت َأْرِمیِهـــــــــــــــــ

  أنَّـــــــــــــهَفــــــــــــــاْزَورَّ ِمـــــــــــــْن َوْقـــــــــــــِع الَقنـــــــــــــا ِبِل�

ــــــى ـــــا الُمحـــــاَوَرُة اْشَتَك ـــــْدِر� َم ـــــو �ـــــاَن َی   ل

ـــــــــــدْ  ــــــــــَرأَ  ولَق ــــــــــَفى َنْفســــــــــي َوَأْب   ُسْقَمَهـــــــــــا َش
  

  
ـــــــــــمِ  ــــــــــاِن اَألْدَه ــــــــــي َل� ــــــــــٍر ف   أْشــــــــــَطاُن ِبْئ

مِ  أنَّـــــــــــــــــهوِل�   َحتَّـــــــــــــــــى َتَســـــــــــــــــْرَ�َل ِ�الــــــــــــــــــدَّ

  ِ�َعْبـــــــــــــــــَرٍة َوَتَحْمُحـــــــــــــــــمِ  إلـــــــــــــــــىوَشـــــــــــــــــَ�ا 

ـــــــــواُب َتَكلُ  �ـــــــــانَ أوَ  ـــــــــا َج ـــــــــْدر� َم ـــــــــيَی   ِم

ــــــــــُل ا ــــــــــِقْی ــــــــــر َق ــــــــــَك َعْنَت ـــــــــــواِرِس َوْ�   مِ ـدِّ لَف
  

   

  
                                                           

م�ن ، فرس�ان الع�رب ف�ي الجاھلی�ة وم�ن ش�عراء الطبق�ة االول�ى أشھرھو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاویة بن مخزوم بن ربیعة العبسي  (١)
  )٢٤٧موسوعة شعراء العصر الجاھلي ص(أنظر).م ٦٠٠ -ھـ . ق ٢٢( مات نحو ، أصحاب المعلقاتومن ، أھل نجد

  ١٥٩-١٥٨ص -م١٩٩٢-١بیروت لبنان ط-دار الكتاب العربي-قدم لھ ووضع ھوامشھ و فھارسھ مجید طراد-دیوان عنترة  (٢)
وعدوه عل�ى رأس الطبق�ة ، ھو أول من نظم الشعر، جاھلي شاعر. وھو من كندة، م في نجد٥٠٠ولد عام ، ھو جندج بن ُحجر بن الحارث  (٣)

  )٣٤موسوعة شعراء العصر الجاھلي ص(أنظر.األولى من الشعراء
  .١٩ص -٥ط -م١٩٩٠-القاھرة مصر-دار المعارف-تحقیق دمحم أبو الفضل إبراھیم-دیوان إمرئ القیس  (٤)
 .١٨٤-١٨٢ص  ،قدم لھ ووضع ھوامشھ و فھارسھ مجید طراد، دیوان عنترة (٥)

 



٣٣ 

 

  :الوصف في العصر اإلسالمي

القصـیدة العر��ـة فـي العصـر اإلسـالمي، �مـا �ـان عل�ـه فـي العصـر الجــاهلي  ولقـد ظـل بنـاءُ 

  .�الغزل وذ�ر األح�ة في أغلب األح�ان ستهلُّ تَ 

ـــة، وخاصـــة القصـــائد  وٕاّن القصـــیدة اإلســـالم�ة شـــاملة لعـــدة أغـــراض �مـــا �انـــت فـــي الجاهل�

لـوزن والقاف�ـة، إالَّ الطوال، وقد حافظت على بنائها في هذا العصر من حیث التنسـی� والترتیـب  وا

الجنــة والنــار والجهــاد والشــهادة والجــزاء فــي "أنَّ �لماتهــا تغیــرت ودخلــت علیهــا �لمــات جدیــدة وهــي

  .)١(، وابتعدت عن ذ�ر الكلمات التي ال تتجاوب مع روح الدین"اآلخرة

ولقد وصف شعراء اإلسالم �ل ما شاهدوه وعاصره من وصف المعارك والحروب جهادا في 

  :)٣(في یوم بدر )٢(، ومن شعر الوصف قول �عب بن مالكسبیل هللا

 معشـــــــــراً 
َ
ـــــــــْوَم بـــــــــدٍر أن نالقـــــــــي   َقَضـــــــــى َی

ــــــــــیِهمُ و  ــــــــــْد َحَشــــــــــُدوا واســــــــــَتْنَفروا مــــــــــن َیِل   َق

  وَســـــــــــــاَرْت إلینــــــــــــــا ال ُتَحـــــــــــــاِوُل غیَرَنــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــا َرُســــــــــــــــــوُل ِهللا واألوُس َحْوَل   َوِفیَن

ـــــــــــجَ وَ  ـــــــــــهِ ْم ـــــــــــاِر تحـــــــــــَت لواِئ ـــــــــــي النََّج   ُع َبِن
  

  
ـــــــاِس جـــــــاِئُر  ـــــــِي �الن ـــــــِبیُل الَ�ْغ ـــــــْوا وَس   َ�َغ

  مـــــــَن الّنـــــــاِس حتَّــــــــى جمُعُهـــــــْم ُمَتَكــــــــاِثرُ 

ــــــــًا َوَعـــــــامرُ  ـــــــا َ�ْعـــــــٌب جم�عــــــــــــــــــ   �َأْجَمِعَه

ـــــــرُ  ــــــٌر َوَناِصــــــــــــــــ ــــــٌل مــــــنُهْم َغِز� ــــــُه معق   َل

ــــــُع ثــــــائرُ  ـــــــاذّ� والّنْف ــــــون فــــــي الَمـــــــــ   ُ�مشُّ
  

  :�اسي األول والثانيالوصف في العصر الع

و�ان الوصف في العصر الع�اسي األول من الفنون التي قام علیها الشعر العر�ي منذ بدا�اته فـي 

  .وقتنا الحاضر فنا قد�ما حدیثا مسایرا لكل وقت وزمان إلىالعصر الجاهلي و�قي موجودا 

وتمثیـــل  وفـــي العصـــر الع�اســـي الثـــاني توســـع هـــذا الفـــن �ثیـــرا، وتفـــنن الشـــعراء فـــي وصـــفهم

خـــواطرهم ومـــا یجـــول بهـــا، فوصـــفوا �مـــا هـــو جدیـــد و�ـــاألخص االمـــور الشـــدیدة الصـــلة �الحضـــارة 

�وصف القصور والر�اض والر�احین ومجـالس الخمـر والغنـاء بینمـا وصـف �عـض الشـعراء بیئـاتهم 

التي عاشوها من صحراء وابل وأطالل وغیرهـا فقـد وصـف الشـعراء أ� شـيء وقعـت عیـونهم عل�ـه 

ـــــــال�حتر� و�ـــــــل حســـــــب             )٤(طب�عتـــــــه وطر�قـــــــة مع�شـــــــته وحالتـــــــه االجتماع�ـــــــة ومقدرتـــــــه الشـــــــعر�ة ف

                                                           
  .٧٢ص - -فالح حجیة الكیالني-الشعر العربيالموجز في  (١)
أب�و عب�د :و یق�ال، أب�و بش�یر:و یق�ال، أب�و عب�د هللا األنص�اري الس�لمي، ھو كعب بن مالك بن أبي كعب بن سواد بن غنم ب�ن كع�ب ب�ن س�لمة (٢)

ومات بالشام في ، وھو أحد الثالثة الذین تیب علیھم، وتخلف في تبوك، وشھد أحدًا وما بعدھا، وتخلف عن بدر، شھد العقبة وبایع بھا. الرحمن
 )٤٥٦ص، ٥م م،٢٠١٢، ١، للعسقالني، المكتبة العصریة، بیروت لبنان، طاإلصابة في تمییز الصحابة(أنظر.خالفة معاویة

  .٢٠٠ص -١ط-م١٩٦٦-بغداد العراق-مكتبة النھضة-دراسة وتحقیق سامي مكي العاني-دیوان كعب بن مالك(٣)  
(٤)
ھ�ـ بمن�بج ٢٠٤غلب علیھ لقب البحت�ري نس�بة إل�ى عش�یرتھ الطائی�ة بُحت�ر ول�د س�نة ، طائي األب شیباني األم، ھو أبو عبادة  الولید بن عبید 

 )٢٧٠ص ، ١١، دار المعارف، القاھرة ج مصر، طشوقي ضیف–تاریخ األدب العربي ( أنظر .ھـ٢٨٤توفي سنة ، بالقرب من حلب



٣٤ 

 

شــتهروا فــي الوصــف ولهــم قصــائد جمیلــة، ونستشــهد إ )٣(وأبــو نــواس )٢(ومســلم بــن الولیــد )١(وأبــو تمــام

هم فـــي أشـــهر فــي هـــذا المقــام �قصـــیدة للشـــاعر الكبیــر فـــي العصـــر الع�اســي الثـــاني ال�حتـــر�، وهــو 

  :)٤(وصف قصر من قصور الفتح بن خاقان وز�ر الدولة �قول ف�هالوصف، ف

ــــــــــــــا ــــــــــــــت بُوُجوِهَه ــــــــــــــٍك َأْقَبَل   َمقاِصــــــــــــــیُر ُمْل

ـــــــةٌ  ـــــــْمُس َطْلَق ـــــــْ�ض والشَّ ـــــــاَب الَب   �ـــــــأّن الِقَ�
  

  
ــَة ُموِنــ�ِ    علــى مْنَظــٍر مــن ُعــْرِض دْجل

ــــــــ�ِ  ــــــــْ�ٍض ُمَفلَّ   ُتَضــــــــاِحُ�َها أْنَصــــــــاُف َب
  

  :الوصف في العصر الحدیث

هذا العصر �ل ما وقعت عل�ـه اعیـنهم ودخـل فـي نفوسـهم وأخیلـتهم مـن  فوصف الشعراء في

مشـــاهد طب�ع�ـــة خال�ـــة ومخترعـــات حدیثـــة وقـــد تعمـــ� �عـــض الشـــعراء فـــي الوصـــف ومـــن شـــعراء 

، ولقــد مــر الشــاعر �صــرح رومــاني قــد�م فــأوحى إل�ــه �قصــیدة )٥(الوصــف الشــاعر عمــر ابــو ر�شــه

م وفیهـــا �ســـتوقف الشـــاعر قدمـــه معبـــرا عـــن ١٩٣٧عـــام  إلـــىوترجـــع هـــذه القصـــیدة  ]طلـــل[ اأنَّهـــعنو 

خــراب،  إلــىنحــس ومــن عمــار  إلــىذهولــه أمــام هــذا الصــرح إذ �یــف انقلبــت ف�ــه الح�ــاة مــن ســعد 

 نتصـارًا علـى المـوت الـذ� عجـز عـن أنْ إالتي ما تـزال صـامدة، ثـم یـر� ف�ـه و�دهش أمام حجارته 

   :)٦(ولفي القصیدة �قل منه فارتد مقهورًا أمام قوته و ینا

  قفـــــــــــــــــي قــــــــــــــــدمي إن هـــــــــــــــــذا الم�ــــــــــــــــان

ـــــــــــــــاض صـــــــــــــــرح هـــــــــــــــوت   رمـــــــــــــــال وأنق

ـــــــــــــــــــــه ذاهـــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــي � ـــــــــــــــــــــب طرف   أقل

  أكانــــــــــــــــت تســـــــــــــــــیل عل�ــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــ�اة؟

  وتشـــــــــــــــــدو ال�البـــــــــــــــــل فــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــعده

  أأســــــــــــتنط� الصــــــــــــخر عــــــــــــن ناحیتـــــــــــــه

  حـــــــــــــــوافر خیـــــــــــــــل الزمـــــــــــــــان المشــــــــــــــــت
  

  
  �غیـــــــــــــب �ـــــــــــــه المـــــــــــــرء عـــــــــــــن حســـــــــــــه

ـــــــــــــــــــه ت�حـــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــه   أعال�

  وأســــــــــــــــــأل یــــــــــــــــــومي عـــــــــــــــــــن أمســــــــــــــــــه

  وتغفــــــــــــــــو الجفـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــى أنســــــــــــــــه

ـــــــــــــه ـــــــــــــقادیر فــــــــــــي نحسـ ـــــــــــــر� المـــ   وتجــ

ــــــــــــه؟    وأســـــــــــتنهض المیـــــــــــت مـــــــــــن رمســ

  تكـــــــــــــــــــاد تحـــــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــــن بؤســـــــــــــــــــه
  

                                                           
یكنّى بأبي تّمام، ولد في قریٍة منبج شمال سوریة وقیل في قریة جاس�م ق�رب دمش�ق وكان�ت والدت�ھ . ھو حبیب بن أوس بن الحارث الطائيّ  (١)

  )٣٣موسوعة شعراء العصر العباسي ص (أنظر . ، ھو شاعٌر فحل من شعراء العرب)ھـ١٨٨-م٨٠٦(سنة 
(٢)
محسناً، وُجل مدائحھ ف�ي یزی�د ب�ن مزی�د، وُول�ي ف�ي خالف�ة الم�أمون بری�د جرج�ان، فل�م ی�زل بھ�ا حت�ى صریع الغواني، من أبناء األنصار، وكان مداحاً  
 ) ٨٣٢الشعر والشعراء إلبن قتیبة ص(أنظر. مات

(٣)
من أب عربي ) م ٧٦٢/ ھـ ١٤٣( ولد في األھواز سنة ، شعراء العصر العباسي أشھرالحسن بن ھانئ الحكمي الدمشقي شاعر عربي من  

  )٥٠موسوعة شعراء العصر العباسي ص (أنظر).م٨١٣/ ھـ ١٩٩(وتوفي عام، فارسیةو أم 
  .١٥١٠ص -٣م -م١٩٦٤القاھرة مصر-دار المعارف-شرح وتحقیق حسن كامل الصیرفي -دیوان البحتري  (٤)
درس ف�ي الجامع�ة ، وترع�رع م�ابین س�وریة ولبن�ان، م١٩١٢شاعر سوري ول�د ف�ي من�بج ف�ي مدین�ة حل�ب الس�وریة س�نة ، عمر أبو ریشة (٥)

ت�وفي س�نة ، إلتح�ق بالس�لك الدبلوماس�ي وزی�راً مفوض�اً أو س�فیراً ، م س�افر إل�ى لن�دن إلتم�ام دراس�تھ العلی�ا١٩٣٠وفي س�نة، األمریكیة ببیروت
 )٥٣١الجامع في تاریخ األدب العربي ص(أنظر.م١٩٩٠

  .١٢٥ص -١م -م١٩٩٨بیروت لبنان -دار العودة -دیوان عمر أبو ریشة  (٦)

 



٣٥ 

 

 :َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيالوصف عند الشاعر 

الشـعراء القـدماء،  �الجودة والسالسة متـأثرًا �معـانٍ  إمتاز، َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيالوصف عند الشاعر 

، �ــالكرم والحلــم )قــد أمَّ للرســل (فــي قصــیدته صــف قومــهو مدرســة التقلیــدیین ونجــده قــد  إلــىو�نتمــي 

لك �قـــ�س بـــن ل فـــي الكـــرم والجـــود، وشـــ�ه قومـــه �ـــذوشـــبههم �حـــاتم الطـــائي الـــذ� �ضـــرب �ـــه المثـــ

  :)٢(في حلمه المشهور حیث قال )١(عاصم

  أكـــــــــرم �مـــــــــن وصفــــــــــوا أعمـــــــــالهم ورووا

  �حــــــــــــــاتٍم إذ بنــــــــــــــى �ــــــــــــــالجود م�رمــــــــــــــة

  قـــــــــــ�ٌس یــــــــــــقاس �ـــــــــــذلك �حلمـــــــــــه فئـــــــــــة
  

  
  أثـــــــــــــار منتقــــــــــــــلأشـــــــــــــعارهم حفظـــــــــــــت 

ـــــــــــــل ـــــــــــــو ُثَع ـــــــــــــوه بن ـــــــــــــاخر أهل   بهـــــــــــــا �ف

  مــــن الرجــــال �مــــا قــــد جــــاء فــــي المثــــل
  

ــــاْدِنيووصــــف الشــــاعر   ــــٰى الَف ــــدة ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبــــيأصــــحاب  َ�ْحَی ، وصــــفهم �الشــــجاعة �صــــفات حمی

  :)٣(�قولإذ لك وصفهم �المحافظة على اإلسالم، والدفاع عنه وحف� حدود هللا والفروس�ة، و�ذ

  حــــــــــــــــــدود هللا عهدهـــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــافظون 

  والراكضــــــــــــون بلحــــــــــــ� الخیـــــــــــــل آونـــــــــــــة

  والنـــــــــازلون مـــــــــن الهضـــــــــ�ات أشـــــــــمخها

  والحــــــــــاملون ســــــــــیوف النصــــــــــِر �ارقـــــــــــةً 
  

  
ـــــــــــــــل ــــــــــــــمٍّ هامـــــــــــــــَة ال�طــ   والفــــــــــــــالقون ِبَه

ـــــــــــذلل   والراكبـــــــــــون ظهـــــــــــور األینــــــــــــ� ال

ــــــــــــــــقل ـــــــــــــــر منت ــــــــــــــــون �عـــــــــــــــٍز غی   والرافل

  جـــــــــردن �الشــــــــــعل إذاتجلـــــــــو الظـــــــــالم 
  

البروفسـور عبـد هللا  َ�ْحَیـٰى الَفـاْدِني ، وصف الشـاعرُ ]للمشهورعج�ًا یوار� القبر [ وفي قصیدة

الــنجم الســاطع فــي ســماء العلــم واألدب، و�تعجــب الشــاعر �یــف یــوار� هــذا  أنَّــهالطیــب، وصــفه �

  :)٤(القبر ذاك النجم ف�قول

ــــــــت نجـــــــــمًا ســــــــاطعاً  ــــــــرت و�ن ــــــــئن ُقب   ول

  مـــــــــــا زلـــــــــــت ترقـــــــــــى �ـــــــــــل یـــــــــــوم قمـــــــــــةً 
  

  
ــــــــــــــور   عج�ـــــــــــــًا یـــــــــــــوار� القبــــــــــــــُر للمشهـ

ــــــــورح ــــــــى ســــــــماء الن ــــــــى ســــــــموت عل   ت
  

      البروفســــــــــــــــــور عبــــــــــــــــــد هللا الطیــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــي قصــــــــــــــــــیدة  َ�ْحَیــــــــــــــــــٰى الَفــــــــــــــــــاْدِنيووصــــــــــــــــــف  

ــــــــــان فــــــــــي ، وصــــــــــفه �الســــــــــمو �ــــــــــالنَّ ]ســــــــــما مــــــــــن دامــــــــــر المجــــــــــذوب[ جم، و��ــــــــــون شــــــــــاهدا للع�

                                                           
(١)
وه ممن قیس بن عاصم بن سنان التمیمي، أحد أمراء العرب، وعقالئھم والموصوفین بالحلم والشجاعة فیھم، كان شاعراً، وإشتھر وساد في الجاھلیة،  

 ).٢٠٦ص-٥األعالم للزركلي الجزء (أنظر . ھـ،فأسلم٩في وفد تمیم عام ) صل هللا علیھ وسلم(حرم على نفسھ الخمر، ووفد على النَّبي 
 . ٢١- ص- یحي الفادني- دیوان صادح البان (٢)
 ٢٢ص  - المصدر السابق نفسھ (٣)
  .٤٥ص  -المصدر السابق نفسھ (٤)



٣٦ 

 

ــــــــــه  ــــــــــهووصــــــــــفه � )١(]دامــــــــــر المجــــــــــذوب[أفــــــــــ� مدینت ــــــــــاق أنَّ ــــــــــة[ف ــــــــــي الشــــــــــمست] الغزال ــــــــــوًا ، عن عل

  :)٢(جاء من المر�خ وَحلَّ على السودان أنَّها، و�ووضوحً 

  ســـــــــما مـــــــــن دامـــــــــر المجـــــــــذوب نجمـــــــــاً 

  وفــــــــــــاق علــــــــــــى الغزالــــــــــــة فــــــــــــي مــــــــــــدار

ـــــــــى المطا�ـــــــــا ــــــــــ�الد عل ـــــــــى ال   وحـــــــــلَّ عل
  

  
  ��ـــــــــــاد ��ـــــــــــون مـــــــــــن أفـــــــــــِ� الشهــــــــــــــود

  وأضــــــــــــحى فــــــــــــي العــــــــــــوالم �الشهیـــــــــــــد

ـــــــــــــــد   مــــــــــــــــن المـــــــــــــــر�خ أو جســـــــــــــــم جدی
  

فـــــــــي هـــــــــذه القصـــــــــیدة                الشـــــــــاعرَ إنَّ ": المهـــــــــد� أحمـــــــــد عبـــــــــد الماجـــــــــد قـــــــــال البروفســـــــــورو       

یــر� أنَّ عبــد هللا الطیــب، فر�ــدًا مــن نوعــه، وذلــك فــي أب�ــات متفرقــة مــن  ]ســما مــن دامــر المجــذوب[

  :)٣(نذ�ر منها قوله القصیدة و �م�ن أنْ 

َ�اَع  َلَهــــــــــــــا ِغــــــــــــــَالبٌ    َعَلـــــــــــــى َأنَّ الـــــــــــــــطِّ

ــــــــــــــــــــــــــــومٌ  ــــــــــــــــــــــــــــُدُه ُعُل ـــــــــــــــــــــــــــــْبِد ِهللا  َتْفُق   َ�َع
  

  
  َمــــــــــــا َ�ــــــــــــاَن ِمــــــــــــْن َفْقــــــــــــِد الَوِحیـــــــــــــدِ  إذا

  َوتَــــــــــــــْدَهُش ِمْنـــــــــــــــُه َأْســـــــــــــــَراُر الُجـــــــــــــــُدودِ 
  

ال یـــر� عمیـــدًا لـــألدب العر�ـــي، ســـو� عبـــد هللا الطیـــب، ولـــ�س  َ�ْحَیـــٰى الَفـــاْدِني وهنـــا الشـــاعرُ  

��ـون عمیـدًا لـألدب  فـال عجـب أنْ  أنَّـهفر�ـٌد علـى أقر  أنَّهأثبت  َ�ْحَیٰى الَفاْدِني �غر�ب، إذ أنَّ الشاعرَ 

  :)٤(العر�ي، وذلك في قول الشاعر

ْت    َوَتْفُقـــــــــــــــــــــُدُه  الــــــــــــــــــــــَمَحاِفُل ِ إْذ َتَبـــــــــــــــــــــدَّ

ْ�ِر َتْفُقُدُهـــــــــــــــــم َمَجــــــــــــــــالٌ    َ�َأْهــــــــــــــــِل الــــــــــــــــذِّ
  

  
  َوَقــــــــــْد َخَلــــــــــْت الَمَحاِفــــــــــُل َمــــــــــْن َعِمیـــــــــــدِ 

ــــــــــُجودِ َمَصــــــــــاِعُد ِذْ�ــــــــــِرِهم وَ  ــــــــــَد� الّسِ   َم
  

  :)٥(قول الشاعروذلك في  �الجهود دركُ وأنَّه ال یُ ، تعالىو�ان یر� أن علمه ه�ة من عند هللا       

ــــــــــــــــــــــــــــــمٍ  َب َأْقــــــــــــــــــــــــــــــدَرُه ِلِعْل   َألنَّ الــــــــــــــــــــــــــــــرَّ
  

  
ــــــــــــــْدَرُك ِبـالُجُهـــــــــــــــودِ  ـــــــــــــــْ�َس ُی   ِ�ِســــــــــــــْمٍك َل

  

لـ�س مـن األرض فهـو فر�ـد فـي �ـل شـیئ وذلـك ل جاء مـن �و�ـب المـر�خ و و�ؤ�د أنَّ هذا الرج    

  .)٦(في قـــوله

  َعَلـــــــــــى َمَطاَ�ـــــــــــاَوَحــــــــــلَّ َعَلـــــــــــى الـــــــــــِ�َالِد 
  

  
  ِمــــــــــــــــْن الِمــــــــــــــــِر�ِخ َأْو ِجْســــــــــــــــٍم َجِدیــــــــــــــــدِ 

  

  :)٧(هبته �قوله ال�الد وأخذ هللاُ  إلىأتى  من عند هللاِ  ةٌ �َ وفي أخر القصیدة �قول هو هِ     

                                                           
وھي عاصمة ، كلم عط����رة بح����والي وجنوب مدینة .عبر خط السكك الحدیدیة ، كلم ٣٠٠تقع شمال مدینة الخرطوم بحوالى ال����دامر مدینة  (١)
أرض الشیخ المجذوب علیھ رحمة أ� اشتھرت بخالویھا ونی�ران الق�رآن الت�ي ، الدمارلنھر النیل نھر النیل وتقع على الضفاف الشرقیة أیة وال

  .وحكمة وتقوي علما یشتعل لھبا بقائھا علي المجاذیب سھر
  ٤١ص -یحي الفادني -دیوان صادح البان)  ٢(

  ٤١:ص -المصدر السابق نفسھ (٣)
 .٤١ص  -المصدر السابق نفسھ (٤)

   ٤٢ص  -السابق نفسھالمصدر (٥)  
  ٤٣:ص -المصدر السابق نفسھ (٦)
 ٤٤:ص -المصدر السابق نفسھ (٧)

 



٣٧ 

 

ــــــــــــــــــــــُة ِهللا َوَقــــــــــــــــــــــْد َطَواَهــــــــــــــــــــــا َفــــــــــــــــــــــَذا ِهَ�
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــــــــــاُر الَعِبی َألنَّ الــــــــــــــــــــــــــــرَّبَّ َقهَّ

  

العلـم  ي مجـالَس لِ حَ البروفسور عبد هللا الطیب �الدرر الثمین، هذه الدرر تُ  وشعرَ  ووصف �المَ     

�المفید من القول والعلم، ف�المه عمیـ� الفائـدة حیـث �سـتفید مـن هـذه الـدرر عـدٌد �بیـر مـن طـالب 

  :)١(العلم الذین وصفهم الشاعر �أبنائه وهم الذین ینتمون لبلدان شتى و�طر�ون للقصید

  ُتحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوٕانَّ �المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه درٌر 

  وٕانَّ بن�ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــالٍب شـــــــــــــــــتى

ــــــــــــــي �ــــــــــــــل حــــــــــــــالٍ  ــــــــــــــى مجــــــــــــــده ف   تغن
  

  
ــــــــــــــد ــــــــــــــالعم� المفی ــــــــــــــم �   مجــــــــــــــالي العل

  مــــــــــــــن البلـــــــــــــــدان تطــــــــــــــرب للقصیــــــــــــــــد

  مــــــــــن األنـــــــــــواء فــــــــــي ســـــــــــعِد الســـــــــــعود
  

رجـاالت السـودان  َ�ْحَیـٰى الَفـاْدِنيالشـاعر �صـف  )دعینـي مـن حسـود( وفي قصیدته الحوار�ة       

م مثل الش�اب في عزم و�أس شدید وهـم ینتسـبون أنَّه�صفهم �من ��ار السن، الذین عالهم الشیب 

  :)٢(م مختلفةأنَّهألو ، وَ امٍ وحَ  امٍ سَ  جنسِ  إلى

  وشـــــــــــیب فـــــــــــي شـــــــــــ�اب العـــــــــــزم دومـــــــــــا

  ســـــــــــــــــــــاٍم وحـــــــــــــــــــــامٍ  إلـــــــــــــــــــــىهـــــــــــــــــــــو�تهم 

  لحـــــــــــــــــــــــب هللا والـــــــــــــــــــــــوطن المفـــــــــــــــــــــــد�

  بهـــــــــــــــــا شــــــــــــــــــادوا م�ـــــــــــــــــارم خالــــــــــــــــــداتٍ 
  

  
  ومــــــــــــا ر�ــــــــــــب الزمــــــــــــان لهــــــــــــم أشــــــــــــا�ا

  �ــــــــــــــــــألوان لهــــــــــــــــــم تح�ــــــــــــــــــي الترا�ــــــــــــــــــا

  �ـــــــــــــذا الضـــــــــــــرا�ا بواســـــــــــــل �عشـــــــــــــقون 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــد شـــــــــــــــمخت معـــــــــــــــالمهم ق�ا�   وق
  

م �سـتعذبون العنـاء مـن أنَّهأهـل السـودان فـي ذات القصـیدة، �ـ نْ ه ِمـقوَمـ َ�ْحَیٰى الَفـاْدِنيووصف     

  :)٣(م في نع�مأنَّهالسودان �شدة ح�اته وقسوة ع�شه، � إلىأجل الوطن، و�نظرون 

  �ـــــــــــــذا أعطـــــــــــــوا الـــــــــــــ�الد ومـــــــــــــا تولـــــــــــــوا
  

  
ــــــــــــاء بهــــــــــــا  ــــــــــــوا العن   عــــــــــــذا�اومــــــــــــا ظن

  

ـــاْدِنيالشـــاعر و�صـــف      ـــٰى الَف ـــافهنَّ  نَ وْ مَ تـــي َســـالســـودان الالَّ  نســـاءَ  َ�ْحَی  نَ مْ ٕالتـــزَ ، و جـــابهنَّ وحِ  �عف

  :)٤(]دعیني من حسود[�أخالق الدین اإلسالمي الحنیف، �قول في قصیدة 

ـــــــــــى حــــــــــــ�اءٍ  ـــــــــــٍد ســـــــــــَمْوَن عل   ومـــــــــــن غی

  وســــــــــرن وقــــــــــد جملــــــــــَن علــــــــــى عفــــــــــافٍ 

  ضــــــرْ�َن علــــــى الجمــــــال حجــــــاب تقـــــــو� 
  

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــواء را�   ومــــــــــــــا أمــــــــــــــٌر مــــــــــــــن البل

  �مــــــــــا قــــــــــد عــــــــــزَّ مــــــــــن خلــــــــــٍ� جنا�ــــــــــا

ــــــــــــــا ـــــــــــــــى حصـــــــــــــــنًا و�ا�   وأجمــــــــــــــل �التق
  

                                                           
  .٤٢ص -یحي الفادني -دیوان صادح البان (١)
  .٥٥ص  -المصدر السابق نفسھ (٢)

  .٥٩ص  -نفسھالمصدر السابق (٣) 
  ٥٦:ص -نفسھالمصدر السابق  (٤)



٣٨ 

 

الفضــــائل مــــن األخــــالق مثــــل آ�ــــائهم م تســــاموا �أنَّهوصــــف الشــــ�اب �ــــ َ�ْحَیــــٰى الَفــــاْدِنيَوالشــــاعر    

                        دون تـــــــــواٍن مـــــــــنهم �قـــــــــول قصــــــــــیدة ســـــــــودان نـــــــــاداهم للـــــــــدفاع عنـــــــــه أجـــــــــابوا ال ٕاذاأجدادهـــــــــــم، و و 

  :)١(]دعیني من حسودٍ  [

  وُشــــــــــــــــــــــــــــــ�اٍن �آ�ــــــــــــــــــــــــــــــاٍء تســــــــــــــــــــــــــــــاموا

ــــــــــــــــــــــاداهم أجــــــــــــــــــــــابوا إذا   الســــــــــــــــــــــودان ن
  

  وقــــــــــــد صــــــــــــحبوا الفضــــــــــــائل والكتا�ــــــــــــا  

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــه أجا�   �مــــــــــــــــا ذاك الشــــــــــــــــهید ل
  

الذ� أقامه الفنان ماهر الفخرانـي  ]معرض الفنون [في قصیدة  َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيووصف شاعرنا       

، واصفًا مـا احتـواه ]م١٩٩٦[  هجر�ة المواف� )١٤١٧(�الر�اض في المملكة العر��ة السعود�ة، عام 

  :)٢(المعرض من إبداِع ید الفنان وجمال�اته

  هــــل ســــحر هـــــاروت أم أمــــٌر بــــد عج�ـــــا

  إنظـــــــر لمـــــــا ع�ـــــــس المـــــــرآة مـــــــن زمـــــــنِ 
  

  مــــــن صــــــنعِة اإلنــــــِس تصــــــر�فًا وٕابــــــداالَ   

  تر�ــــــــــك رؤ�تـــــــــــه فــــــــــي الــــــــــنفِس أثـــــــــــقاال
  

  :)٣(قالفبني اإلسالم �أوصاٍف جمیلة  َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيوصف  ]ر� ذ�[وفي قصیدة     

  �عــــــــــــان� فــــــــــــي ر�ــــــــــــا اإلســــــــــــالم ر�عــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــــــــاكنوه إذا�عـــــــــــــــــــــــــــــز    تمن

  حماهـــــــــــــــا أن تهـــــــــــــــان جــــــــــــــــ�ال عــــــــــــــــزمٍ 

  فقــــــــــــــــد جعلــــــــــــــــوا المـــــــــــــــــدائن رائـــــــــــــــــداتٍ 

  بنــــــــــــو اإلســــــــــــالم مــــــــــــا عرفــــــــــــوا قیــــــــــــوداً 

  تخــــــــــــ� مجــــــــــــداً بهــــــــــــا خیــــــــــــل الجهــــــــــــاد 

ـــــــــــــــداة ـــــــــــــــد ســـــــــــــــعوا فیهـــــــــــــــا ُه   ُحفـــــــــــــــاة ق

  ومـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاقتهم الـــــــــــــــــــدن�ا ر�ونـــــــــــــــــــاً 

  وال النـــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــزائمهم �فقـــــــــــــــــــــــــــدٍ 
  

  جمـــــــــــ�ًال قـــــــــــد تفــــــــــــرد فـــــــــــي المغــــــــــــاني  

  �غـــــــــــــــرة تلكـــــــــــــــم ال��ـــــــــــــــر الحصــــــــــــــــان

ــــــــــي ذا الزمــــــــــان ــــــــــد سطــــــــــروا ف   �مـــــــــا ق

  وهــــــــــم قــــــــــد روضــــــــــوا �عــــــــــد المعــــــــــاني

  لهـــــــــــــــــذ� األرض میـــــــــــــــــدان الرهـــــــــــــــــان

  وتبــــــــــــــــــــــــدو والمعــــــــــــــــــــــــاني تمتحــــــــــــــــــــــــان

  لتــــــــــــــــوانيوقــــــــــــــــد نبــــــــــــــــذوا التواكــــــــــــــــل وا

  وال َهــــــــــــــــــــــــَز المطــــــــــــــــــــــــامُع للك�ــــــــــــــــــــــــان

  وال أصـــــــــــــــــــــابهم عـــــــــــــــــــــین الحســـــــــــــــــــــان
  

أراد الشــاعر فــي (:المهــد� أحمــد عبــد الماجــد فــي تعل�قــه علــى األب�ــات الســا�قة �قــول البروفســور     

م أهـل أنَّهـهذه القصیدة، أن یبین خصال القوم الذین إشتاق قل�ه لهم، �أن �عطـرون الجـوَّ �ـالقرآن، و 

                                                           
  . ٥٧-٥٦یحي الفادني ص -دیوان صادح البان(١)  

  .٦٠ص  -نفسھالمصدر السابق  (٢)
  .٦١ص  -نفسھالمصدر السابق (٣) 

 



٣٩ 

 

حفـاة هـداة لـم یر�نـوا للـدن�ا ولـم یـرخ الفقـد لألقـارب مـن عـزمهم :وغزٍو أوصافهم هـيجهاٍد وفتوحات 

)١()ولم تفتنهم النساء
  

رجـال الـذین أتعبـوا أنفسـهم فـي سـبیل نشـر الم أنَّهالمعلمـین، �ـ َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيووصف الشاعر  

مـــن حـــرارة جـــذوتهم الب العلـــم، وأفنـــوا أعمـــارهم فـــي تر��ـــة وتنشـــئة الـــنشء، وأشـــعلوا الهمـــة فـــي الطـــ

  :)٢(]المعلمون [لك في قصیدته الوقادة، وذ

  حـــــــــي الرجـــــــــال وقـــــــــد أنضـــــــــوا شـــــــــ�ابهم

  مأنَّهحـــــــــــي الرجـــــــــــال وقـــــــــــد أفنـــــــــــوا زمـــــــــــ

  قــــــد أشــــــعلوا هممــــــًا مــــــن حــــــر جــــــذوتهم

  أمضــــــــــــیتم الوقـــــــــــــت تقو�مـــــــــــــًا لنشـــــــــــــئ�م
  

  حتــــــــى غــــــــدوا بجمیــــــــل العــــــــزم أطــــــــوادا  

  لخدمــــــــــــة الــــــــــــنشِء تعل�مــــــــــــًا وٕارشــــــــــــادا

  لكــــــــــــل خطــــــــــــب ح�ــــــــــــ�م الــــــــــــرأ� ورَّادا

ــــدادا لـــن ـــنشء إن لـــم یلـــ� إعـ   �صـــلح ال
  

                    المصــــــــــر� أحمــــــــــد شــــــــــوقي فــــــــــي قصــــــــــیدته  الشــــــــــاعرَ  َ�ْحَیــــــــــٰى الَفــــــــــاْدِنينا ووافــــــــــ� شــــــــــاعرُ  

  :)٣(�قول الفادنيم الذین یبنون �العلم أنفسًا وعقوال ً أنَّهبوصف المعلمین � ]قم للمعلم ووفه التبج�ال [

  �ـــــا حبـــــذا العلـــــم �ـــــم �ســـــمو الرجـــــال �ـــــه
  

  
ـــــــــــــادا ــــــــــــاء أمجــ ــــــــــــالحزم لألبن   یبنــــــــــــون �

  

  :)٥(�مدح المعلم �قوله )٤(يأمیر الشعراء أحمد شوقوهذا    

  ُقــــــــــــــــــْم لـــــــــــــــــــلمعّلِم وَوفِّــــــــــــــــــِه الــــــــــــــــــــتبج�ال

ـــــــذ�   أعلمـــــــَت أشـــــــرَف أو أجـــــــلَّ مـــــــن ال

  ســــــــــــــــــ�حانَك اللهــــــــــــــــــمَّ خیــــــــــــــــــُر معّلــــــــــــــــــمٍ 

  أخرجـــــــــَت هـــــــــذا العقـــــــــَل مـــــــــن ظلماتـــــــــهِ 
  

  
ـــــــــــــــمعّلُم أن ��ــــــــــــــوَن رســــــــــــــوال   �ـــــــــــــــاَد ال

  و�ـــــــــــــــنشُئ أنـــــــــــــــفسًا وعقــــــــــــــوال؟یـــــــــــــــبني 

  عــــــــــــــلَّمَت بــــــــــــــالقلِم القـــــــــــــروَن األولـــــــــــــى

ـــــــــــــــمبیَن ســــــــــــــب�ال ــــــــــــــوَر ال   وهـــــــــــــــدیَتُه الن
  

وهـذا   )٦(] عـروس الـروض[قومه الشعب السوداني فـي قصـیدته  َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيووصف الشاعر     

  :فقال الشاعر الفادني �أتي في �اب تأكید المدح �ما �ش�ه الذم

  فینــــــــــــــــــــــافإنــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــٌة ال عیــــــــــــــــــــــب 

  وتألفنـــــــــــــــــا المــــــــــــــــــروءة مــــــــــــــــــن زمــــــــــــــــــان

  لنــــــــــــا الطاقــــــــــــات مــــــــــــن مــــــــــــاٍل وحــــــــــــالٍ 

  
  ســـــــــــــــــو� أنـــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــعنا للســـــــــــــــــماح

  وتنعشــــــــــــــــــــــنا الكرامــــــــــــــــــــــة �انشـــــــــــــــــــــــراح

  وجمــــــــــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــــــــــي ململــــــــــــــــــــــــــٍة رداح

                                                           
 .صادح البان-منشور إضاءات للدكتور المھدي أحمد عبد الماجد ر حول دیوان الشاعر (١)
  .٦٦ص -یحي الفادني  -دیوان صادح البان  (٢)
  ٦٦: ص -المصدر السابق نفسھ  (٣)

 .١٦تقدمت ترجمة الشاعر ص (٤) 
 .١٨٠ص -١ج  -م١٩٨٨-بیروت لبنان -دار العودة -أحمد شوقي -الشوقیاتدیوان (٥)  

  .٨٤ص -یحي الفادني  -دیوان صادح البان (٦)



٤٠ 

 

  �تائـــــــــــــب تزدهـــــــــــــي اإلصـــــــــــــ�اح لمعـــــــــــــا

ـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــه الرواعـــــــــــــــــد هاتف   تصـــــــــــــــــلُّ �
  

  تـــــــــــــــألأل فـــــــــــــــي األســـــــــــــــنة والصـــــــــــــــفاح

  لتبــــــــــــــــــــــــدو لألعــــــــــــــــــــــــاد� �الق�ــــــــــــــــــــــــاح
  

الشـــعب الســـوداني الـــذ� لـــه تـــار�خ مـــن زمـــن �عیـــد �ح��ـــه نهـــر  َ�ْحَیـــٰى الَفـــاْدِنيو�صـــف الشـــاعر    

  :)١(على الحجارة �َّ النیل، وهذا التار�خ خُ 

ــــــــــــار�خ مــــــــــــن عهــــــــــــد ســــــــــــحی� ــــــــــــا الت   لن

ــــــــــــــى الحجــــــــــــــارة �ــــــــــــــل راق   وخــــــــــــــ� عل

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــاعلون لمــــــــــــــــــــا أردن   �أن

  عرفنـــــــــا الحـــــــــرب قـــــــــد علمـــــــــت رجــــــــــاالً 
  

  
  فهـــــــــــذا النیـــــــــــل �ـــــــــــم �تـــــــــــب العهـــــــــــودا

  توثــــــــــــــــــ� �طٍَّبــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــهًال و�یــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــا    الكــــــــــــــــــاتبون بهــــــــــــــــــا رشــــــــــــــــــیداوأن

  وقـــــــــــــــــدمنا لهـــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــالي شهیــــــــــــــــــدا
  

لفتــة �ارعــة فــي تعل�قــه فــي هــذه األب�ــات،  إلــى(:المهــد� أحمــد عبــد الماجــد بروفســوروُ�لمــح ال      

  :�قوله )٢()�أنَّ الشاعر سلك مسلك الشاعر الجاهلي عمرو بن �لثوم في معلقته

ــــــــــــــــــــا   َوَأنَّــــــــــــــــــــا الَماِنُعــــــــــــــــــــْوَن ِلَمــــــــــــــــــــا َأَرْدَن

ـــــــــــــــــــــــاِرُ�ْوَن  ـــــــــــــــــــــــا الَت   َسِخْطَنـــــــــــــــــــــــا إذاَوَأنَّ

ــــــــــــــــــــــْوَن  ــــــــــــــــــــــا الَعاِصُم ــــــــــــــــــــــا إذاَوَأنَّ   ُأِطْعَن
  

  
ـــــــــــــــــا ــــــــــــــــُث ِشْیَن ـــــــــــــــــاِزُلْوَن ِ�َحْی ـــــــــــــــــا النَّ   َوَأنَّ

ـــــــــــــــــــــــا إذاَوَأنَّـــــــــــــــــــــــا اآلِخـــــــــــــــــــــــُذْوَن    َرِضْیَن

ـــــــــــــــــــــْوَن  ـــــــــــــــــــــا الَعاِزُم ـــــــــــــــــــــا إذاَوَأنَّ   ُعِصْیَن
  

مـن مراحـل اإلنسـان العمر�ـة،  ا والطفولة، وهي مرحلة�َ الّصِ  امَ أ�َّ  َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيو�صف الشاعر     

  :)٣(]غن �ا غر�د[ ام حلـوة و�س�طة في قصیدة�َّ أوهي 

ــــــــــــا ــــــــــــد مــــــــــــذ�رنا الزمان   َغــــــــــــِن �ــــــــــــا غر�

  حیـــــث لـــــم نعـــــرف ســـــو� حلـــــو األمـــــاني

  نلــــــــــثم اإلشــــــــــراق فــــــــــي زهــــــــــر الروابــــــــــي

  �ــــــــــــــــم تعطشــــــــــــــــنا وهـــــــــــــــــنا �المعــــــــــــــــالي
  

  
  وألمــــــــس األوتــــــــار �ــــــــي تســــــــر� أمانــــــــا

  صـــــــــــــ�انا والل�ـــــــــــــالي حـــــــــــــافالت فـــــــــــــي

  فــــــــي خ�ـــــــــال الوجـــــــــد إذ طیــــــــــف أتانـــــــــا

  مــــــــا ُســــــــر� األرواح والفجـــــــــر إزدهانــــــــا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٩٠یحي الفادني ص -دیوان صادح البان (١)
  .المھدي أحمد عبد الماجد البروفسور ]صادح البان[حول دیوان منشور إضاءات (٢)
  .٧٥یحي الفادني ص -دیوان صادح البان (٣)

 



  
  
  
  
  

  ث الثانيـالمبح
 حُ ـدْ ــــالمَ ُر شع



٤٢ 

 

  

  :تعر�ف المدح

  .هجاء، وهو حسن الثناءالمدح نق�ض ال" :)١()اللسان(بن منظور في �تا�ه إقال : المد�ح لغةً 

  .الثناء

  .المدح هو وصف الشاعر غیره �الجمیل والفضائل وثناءه عل�ه"وفي اصطالح أهل األدب 

ى الشــعر العر�ــي قد�مــه غــت علــوال شــك فــي أنَّ المــدح مــن أبــرز األغــراض الشــعر�ة، التــي ط

إظهــار أهــم صــفات الحسـنة والمســتح�ة فــي الفــرد والجماعــة،  إلــىلك �ــان المــدح یهـدف وحدیثـه، لــذ

  .)٢(وهي غال�ا ما تكون ِقَ�مًا أو مواصفات اجتماع�ة، توارثها الناس عن آ�ائهم وأجدادهم

لممـــدوح مـــن صـــفات، لنـــا المـــدح أثـــارًا أدب�ـــة جلیلـــة تحمـــل أحســـن مـــا ُوصـــف �ـــه ا فَ لَّـــوقـــد خَ 

عصـــر حســـب تغیــر القـــ�م والمفـــاه�م األخالق�ــة التـــي تســـود  إلــىوتتغیــر هـــذه الصــفات مـــن عصـــر 

�عًضــا مــن هــذه  )٣(مجتمعــًا مــن المجتمعــات، وتلقــى َقُبــوًال حســنًا لــدیهم، و�ــذ�ر ابــن ط�اط�ــا العلــو� 

حالـه ف�ـه  وأما ما وجدته من أخالقها ومدحت �ه سواها وذمت مـن �ـان علـى ضـد:"الصفات ف�قول

 فخالل مشهورة �ثیرة، منها في الَخل� والجمـال وال�سـطة، ومنهـا فـي الُخلـ� والسـخاء والحلـم والحـزم

والـــورع والشـــ�ر  الصـــدق والصــبروالعــزم والوفـــاء والعفـــاف والبــر والعقـــل واألمانـــة والقناعــة والغیـــرة و 

التــي ذ�رناهــا مــن  لصــلة الــرحم و�ــتم الســر، ومــا یتفــرع مــن هــذه الخــالوالعفــو والعــدل واإلحســان و 

  ".)٤(قمع األعداء و�ظم الغ��ِقر� األض�اف و 

  :المدح في العصر الجاهلي

ُ�عد غرض المدح من أهم األغـراض التـي تناولهـا شـعراء الجاهل�ـة شـعرهم، والمـد�ح الجـاهلي 

�متاز �الصدق في القول ف�ما �صف �ه و�تحدث عن الممدوح ر�مـا یخـرج فـي �عـض األح�ـان عـن 

                                                           
(١)
  .٥٨٩ ص ٢ج، م١٩٩٦، بیروت، دار إحیاء التراث العربي ،ابن منظور ،لسان العرب 
 .١٤٨ص  -م٢٠٠٧جامعة الخلیل فلسطین  -إعداد سارة حسن السراحنة -رسالة الماجستیر الدمامیني شاعرا وناقداً  (٢)
(٣)
، مول�ده ووفات�ھ بأص�بھان، ل�ھ كت�ب، منھ�ا عی�ار الش�عر، وتھ�ذیب الطب�ع، و الع�روض، وأكث�ر ش�عره ف�ي الغ�زل أبو الحسن، ش�اعر مفل�ق وع�الم ب�األدب 

 )٣٠٨ص-٥األعالم للزركلي ج(أنظر. واآلداب
 .١٤٨ص ، اجستیر الدمامیني شاعرا وناقداً رسالة الم (٤)

 



٤٣ 

 

، والحـارث )٢(فـي مـدح هـرم بـن سـنان )١(حد الم�الغة �قول الشاعر زهیر بن أبي سـلمى ىإلالمألوف 

  :)٤(ف�قول )٣(بن عوف

  َعِظ�َمـــــْیِن  فـــــي  ُعْلَ�ـــــا  َمــــــَعّدٍ  ُهِدْیُتَمــــــا

ــــــــَأْصَ�َح َیــــــــْجِر� ِفـــــــیِهُم ِمـــــــْن  ِتَالِدُ�ـــــــمْ    َف
  

  
  َوَمـــــْن َ�ْســـــَتِ�ْح َ�ْنـــــَزًا ِمـــــْن الَمْجـــــِد َ�ْعُظـــــمِ 

  َشــــــــتَّى  ِمـــــــــْن  ِإَفـــــــــاٍل  ُمـــــــــَزنَّمِ  َمَغـــــــــاِنُم 
  

الكــرم والشـجاعة ومســاعدة المحتـاج والعفــو عنــد  :وأمـا الصــفات التـي �مــدح بهـا الممــدوح فهـي     

 ، �مـدح الملــك النعمـان بــن المنــذر)٥(المقـدرة وحما�ــة الجـار، وهــذا الشـاعر الجــاهلي النا�غـة الــذب�اني

  :)٦(ف�قول

ــــــــــَر  ــــــــــْم  ت   َســــــــــْوَرةً   أنَّ  َهللا  أعطــــــــــاكَ أل

ــــــــــــــالمُ وَ  ٌس مْ َشــــــــــــــ كَ نَّــــــــــــــإِ فَ    بُ اِكــــــــــــــوَ �َ  وكُ ُل

ـــــــــــــــهُ    َوَلْســـــــــــــــَت ِ�ُمْســـــــــــــــَتْبٍ� َأًخـــــــــــــــا َال َتُلمُّ

  فـــــــــــــإْن أُك مظلوًمـــــــــــــا فَعْبـــــــــــــٌد  َظَلْمَتـــــــــــــهُ 
  

  
  بُ ذَ ْبـــــــــــذَ تَ ا یَ َهـــــــــــونَ دُ  كٍ ْلـــــــــــمُ  لَ � َ�ـــــــــــرَ َتـــــــــــ

ــــــــلَ طَ  إذا ــــــــ ْت َع ــــــــیُ  مْ َل ــــــــ دِ ْب ــــــــوْ �َ  نَّ هُ نْ ِم   بُ َ�

ـــــــــذَّبُ  ـــــــــى َشـــــــــَعٍث َأ�ُّ الرَِّجـــــــــاِل الُمَه   َعَل

ــــــبُ   ــــــَك  ُ�ْعِت ــــــى  َفٍمْثُل   وٕاْن تــــــُك ذا  ُعْتَب
  

  :المدح في عصر صدر اإلسالم 

، فـــــــــــي عصـــــــــــر اإلســـــــــــالم طـــــــــــرأ تطـــــــــــور علـــــــــــى )٧(جـــــــــــاء فـــــــــــي روائـــــــــــع الشـــــــــــعر العر�ـــــــــــي

شــــــــــعر المــــــــــد�ح ألن الفضــــــــــائل التــــــــــي �ــــــــــان الجــــــــــاهلي یتغنــــــــــى بهــــــــــا دخــــــــــل علیهــــــــــا التعــــــــــدیل 

ـــــــــ�م اإلســـــــــالم�ة جـــــــــاءت لت ـــــــــ�م مـــــــــن وجهـــــــــة النظـــــــــر اإلســـــــــالم�ة، و�مـــــــــا أن الق حـــــــــل م�ـــــــــان الق

ــــــــــت �حاجــــــــــة  ــــــــــىالجاهل�ــــــــــة فقــــــــــد �ان فقــــــــــام الشــــــــــعراء بهــــــــــذا  مــــــــــن �عززهــــــــــا و�تغنــــــــــى بهــــــــــا، إل

ــــــــــدور �مــــــــــدحون  و�ــــــــــدافعون عــــــــــن اإلســــــــــالم، ومــــــــــع اإلســــــــــالم اســــــــــتمر المــــــــــدح  ملسو هيلع هللا ىلصلالرســــــــــو  ال

        الــــــــــــــــــــــذ� یتغنــــــــــــــــــــــى �الفضــــــــــــــــــــــائل الثابتــــــــــــــــــــــة ودخلتــــــــــــــــــــــه تشــــــــــــــــــــــعی�ات متنوعــــــــــــــــــــــة تمــــــــــــــــــــــدح 

دة الفتوحــــــــــات، ودخلتــــــــــه معــــــــــان جدیــــــــــدة �العــــــــــدل وٕایتــــــــــاء الز�ــــــــــاة والصــــــــــالة وقــــــــــا ملسو هيلع هللا ىلصالرســــــــــول

  .والجهاد والتقو� 

                                                           
  .١٥تقدمت ترجمتھ ص  (١)
(٢)
، إش�تھر ھ�و وإب�ن عم�ھ الح�ارث ب�ن ع�وف، یض�رب ب�ھ المث�ل، الع�رب ف�ي الجاھلی�ة م�ن أج�واد، ھو ھرم بن سنان بن أبي الحارثة المري 

 )٨٢ص ٨األعالم للزركلي ج(أنظر.م٦٠٨مات سنة، بدخولھما في اإلصالح بین عبس وذبیان
(٣)
 )ملسو هيلع هللا ىلص( النَّب�يى أت�، أس�لم أنَّ�ھذك�ر أب�و عبی�د ف�ي ال�دیباج م�ا ی�دل عل�ى ، م�ن فرس�ان الجاھلی�ة، ھو الحارث ب�ن ع�وف ب�ن أب�ي الحارث�ة الم�ري 

اإلص�ابة ف�ي تمیی�ز (أنظ�ر.فغدر بھ عش�یرة الح�ارث فقتل�وه، فأرسل معھ رجالن من األنصار، أبعث معي من یدعو إلى دینك لفأنا لھ جار:فقال
  )٢٦٥ص ،١، جالصحابة

 .١٠٦ص -م١٩٨٨-نبیروت لبنا–دار الكتب العلمیة -شرح األستاذ علي حسن فاعور-دیوان زھیر بن أبي سلمى  (٤)
أنظ�ر .م٦٠٥م�ات ، ش�اعر ج�اھلي م�ن الطبق�ة األول�ى، ھو زیاد معاویة بن ضباب بن جناب بن یربوع من قبیلة ذبیان من القبائل المضریھ (٥)
  )٣١٦موسوعة شعراء العصر الجاھلي ص (

 .٢٨ص -م١٩٩٦-٣ط -بیروت لبنان-دار الكتب العلمیة-شرح وتقدیم عباس عبد الساتر-دیوان النابغة الذبیاني  (٦)
  .١٨ص -٢ج ٣م -لبنان–بیروت –دار الراتب الجامعیة–مدـإعداد سراج الدین مح-–موسوعة روائع الشعر العربي (٧)



٤٤ 

 

اإلســــــــــالم لـــــــــــم �حـــــــــــرم الشــــــــــعر إالَّ مـــــــــــا �ـــــــــــان منــــــــــه �حـــــــــــرض علـــــــــــى  أنَّ  إلـــــــــــىونشــــــــــیر 

الشــــــــــــعر  إلــــــــــــى ملسو هيلع هللا ىلصالموروثــــــــــــات الجاهل�ــــــــــــة التــــــــــــي حرمهــــــــــــا الــــــــــــوحي، وقــــــــــــد إســــــــــــتمع الرســــــــــــول

ـــــــــعَ وخاصــــــــة الـــــــــذ� �ُ  ســـــــــالم، و�ــــــــان لـــــــــه شـــــــــاعره الخـــــــــاص حســـــــــان بـــــــــن ر عـــــــــن مثال�ـــــــــات اإلبِّ

  :)١(في ذلك اذ �قول ،الذ� دافع عن اإلسالمثابت

  أَغـــــــــــــــــــــرُّ َعَلْ�ـــــــــــــــــــــِه ِللنُُّبـــــــــــــــــــــوَِّة َخـــــــــــــــــــــاَتمٌ 

ــــــُه اســــــَم  ــــــيَوَضــــــمَّ اِإلَل ــــــى النَّب ــــــِمهِ  إل   ِإْس

ــــــــــــــ �َّ َشــــــــــــــوَ  ــــــــــــــَل ــــــــــــــجِ یُ ِه لِ مِ ْســــــــــــــإِ  نْ ُه ِم   هُ لَّ

ــــــــــــــأٍس َوَفتــــــــــــــَرةٍ  ــــــــــــــا َ�ْعـــــــــــــــَد َ� ــــــــــــــيٌّ أَتاَن   َنب

  ُمْســـــــــــــَتنیرًا َوَهاِد�ـــــــــــــاً  َفأْمَســـــــــــــى ِســـــــــــــَراجاً 

ــــــــــــــــــــأَ وَ  ــــــــــــــــــــنَ رَ ذَ ْن ــــــــــــــــــــ�َ ارًا وَ ا َن ـــــــــــــــــــــَر جَ شَّ   ةً َن
  

  
ِ َمْشــــــــــــــُهوٌد َیُلــــــــــــــوُح وُ�ْشــــــــــــــَهدُ    ِمــــــــــــــَن �َّ

ُن أْشــــــَهدُ  إذا   َقــــــاَل ِفــــــي الَخْمــــــِس الُمــــــؤذِّ

  دُ َمــــــــحَ ذا مُ َهــــــــوٌد وَ ُمــــــــحْ ِش مَ رْ ذو الَعــــــــَفــــــــ

  مـــَن الرســـِل واألوثـــاِن فـــي األرِض تعبـــدُ 

  ُمَهنَّـــــــــــدُ ا الَح الّصـــــــــــِقیُل الَمـــــــــــَیُلـــــــــــوُح �َ 

ـــــــــــــــمَ لَ عَ وَ  ـــــــــــــــْســـــــــــــــا اإلِ َن ـــــــــــــــحْ اَ� نَ الَم َف   دُ َم
  

  :المدح في العصر الع�اسي

ــــــوَ وفــــــي هــــــذا العصــــــر تَ  ــــــذ�  دخــــــل إل�ــــــه عنصــــــرُ و حــــــٍد �عیــــــٍد  إلــــــى المــــــدحُ  عَ سَّ الم�الغــــــة ال

ــــي �عــــض األح�ــــان  صــــلو  ــــىف ــــاء وغطرســــتهم  إل ــــین قــــوة وعظمــــة الخلف حــــد الكفــــر واإللحــــاد، وتب

ــــــواس�شــــــر، ومــــــن ذفات فــــــوق صــــــفات مســــــتو� الووصــــــفهم �صــــــ ــــــي ن ــــــك قــــــول أب فــــــي مــــــدح ) ٢(ل

  :)٣(الرشید ف�قول

  نياَشـــــــــــــــتَ نْ إِ  نینَ ؤمِ الُمــــــــــــــ یـــــــــــــــرُ مِ ذا أَ َهــــــــــــــ

ا  ًمـــــــــــُمًنعَ  �ٍ اِبـــــــــــدَ  ومَ َیـــــــــــ كَ فـــــــــــداأُ ي ِســـــــــــفْ نَ 

ـــــــــــ لَ ْهـــــــــــأَ  تَ ْفـــــــــــخَ أَ وَ    أنَّـــــــــــهى َتـــــــــــحَ  كِ رْ الشِّ
  

  
)٤(�ِ نَّـــــــــــخَ مُ وَ  رٍ َحْنَجـــــــــــن مُ یَ َبـــــــــــ ُس فْ الـــــــــــنَّ وَ 

  

  �ِ طَلـــــــــــأُ  مْ َلـــــــــــ هِ ِمـــــــــــلْ حِ  فُ اِطـــــــــــوَ عَ  الَ وْ َلـــــــــــ

ـــــــــخَ تَ لَ  ـــــــــالَّ  فُ َطـــــــــالنُّ  كَ اُف ـــــــــِت ـــــــــخْ تُ  مْ ي َل   �ِ َل
  

لحـــــــــ� أّن  إذا�یـــــــــف َتخافـــــــــه الُنطـــــــــف التـــــــــي لـــــــــم ُتخلـــــــــ�؟ ومجـــــــــاز هـــــــــذا َقر�ـــــــــب،  :فقـــــــــالوا     

ــــــــة وَســــــــْمعه وَ�صــــــــره ولحمــــــــه ودمــــــــه، والنُّ �ــــــــل مــــــــن خــــــــاف شــــــــیئًا خافــــــــه بجوارحــــــــه  طــــــــف داخل

  .مبهلشرك أخاف الُنطف التي في أصالأخاف أهل ا إذافي هذه الجملة، فهو 

ــــــــــي العصــــــــــر الع�اســــــــــي  أشــــــــــهرومــــــــــن  ــــــــــر� )٥(أبــــــــــو تمــــــــــام"شــــــــــعراء المــــــــــدح ف ، )١(، وال�حت

  :أبي تمام )٤(من قولو  ،)٣(العتابي، و )٢(وأبو نواس

                                                           
 .٥٤ص -٢ط -م١٩٩٤-بیروت لبنان-دار الكتب العلمیة-شرح وتقدیم عبد أ مھنا--دیوان حسان ابن ثابت (١)
  .٣٧تقدمت ترجمتھ ص  (٢)

 .١١٦ص-١ط ٢، م م٢٠٠١ -بیروت لبنان-لكتاب العربيدار ا-یق إیقالد قاغترتحق-دیوان أبي نواس (٣) 
(٤)
 .المحنجر و المخنق الذي بلغ الحنجرة والخناق -أَنقذني :انتاشني فالٌن من الھلكة 
  .٢٩تقدمت ترجمة ص  (٥)

 



٤٥ 

 

 ِبــــــ ْت َقــــــالَ  �ُس الِعــــــ إذا
َ
  دْ َقــــــفَ  فٍ َلــــــا دُ َ�ــــــأَ  ي

ـــــــنَ هُ  ـــــــلْ تَ  كَ اِل ـــــــَق ـــــــحَ  ودَ ى الُج ـــــــطَّ قَ تَ  ثُ ْی   ْت َع

  اَهـــــــــــــــــونُ نُ جُ  نُّ َجـــــــــــــــــیُ  اهُ اَ�ـــــــــــــــــطَ عَ  ادُ َكـــــــــــــــــتَ 

ـــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــهِ انِ غَ مَ  ادُ َك ـــــــــــــــتَ  �   اهَ اُصـــــــــــــــِعرَ  شُّ ِه
  

  
ـــــــــــقَ تَ    بِ اِئـــــــــــوَ النَّ  نَ یْ َ�ـــــــــــي وَ ِنـــــــــــیْ ا بَ َمـــــــــــ عَ طَّ

ـــــــــــذَّ َخـــــــــــرْ مُ  دَ ْجـــــــــــالمَ وَ  هُ ُمـــــــــــائِ مَ تَ    بِ وائِ ى ال

ــــــــــــــ إذا ــــــــــــــغْ نَ ا بِ َهــــــــــــــذُ وِّ عَ �َ  مْ َل ــــــــــــــطَ  ةِ َم   بِ اِل

ـــــتَ فَ  ــــــوْ شَ  نْ َمـــــ بُ رَ� ـــــ إلـــــى قٍ ـــ   بِ اِكـــــرَ  لِّ ُ�
  

  :المدح في العصر الحدیث

ء العــرب �عــرو�تهم، �مــا افتخــروا �أنفســهم ومــدحوا أ�طــال وفـي العصــر الحــدیث افتخــر الشــعرا

ـــدة، ومـــال المـــدح فـــي هـــذا العصـــر  ـــة وإلســـالم وافتخـــروا �شـــجاعتهم و �أعمـــالهم المجی  إلـــىالعرو�

الضــعف، و�تمیــز �عــدم وجــود الم�الغــة ف�ــه، وهــاتین البیتــین مــن قصــیدة الشــاعر المصــر� محمــود 

  :)٦(�فتخر بنفسه �قول) ٥(سامي ال�ارود�

  ةً اَ�ـــــــــــهَ مَ  �حِ ِبـــــــــــى القَ َلـــــــــــعَ  رُّ ِفـــــــــــأَ  ا الَ َنـــــــــــأَ 

  ةٌ رَ ســـــــــــــي ُحـــــــــــــفْ نَ وَ  ةٍ َقـــــــــــــى ثِ َلـــــــــــــي عَ ِبـــــــــــــلْ قَ 
  

  
ــــــــــــــ ــــــــــــــراَر عَ إنَّ الِف ــــــــــــــى القَ َل ــــــــــــــنِ  �حِ ِب   اقُ َف

ــــــــــــــــــــ   قُ الَّ ي ذَ مِ ارِ َصــــــــــــــــــــا وَ نَ ى الــــــــــــــــــــدُ بَ أْ َت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
 .٢٩تقدمت ترجمتھ ص  (١)
(٢)
 .٣٣تقدمت ترجمتھ ص 

(٣)
.                  ، وك���ان ش���اعراً محس���ناً وكاتب���اً ف���ي الرس���ائل ُمجی���داً الش���اعر كلث���وم ب���ن عم���روم���ن ول���د  َعتَّ���اب،و م���ن بن���ي تغِل���ب م���ن بن���ي عم���ر ب���ن كلث���وم ھ���و 

  )٨٦٣الشعر والشعراء إلبن قتیبة ص(أنظر 
 .١١٤-١١٣ص-١ج -١ط-م١٩٩٤-بیروت لبنان-دار الكتاب العربي-شرح الخطیب التبریزي--دیوان أبي تمام (٤)
 .٨تقدمت ترجمتھ ص  (٥)
 .١٩٤ص -القاھرة ج مصر-مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة-دیوان محمود سامي البارودي  (٦)



٤٦ 

 

  

  

  

  

  

 :َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيالمدح عند الشاعر 

ــــرة مــــن شــــعر  ــــادْ وقــــد أحتــــل المــــدح نســــ�ة �بی ــــٰى الَف ــــى  حیــــث، ِنيَ�ْحَی ورد فــــي المرت�ــــة األول

  .من شعره وخاصة في المد�ح النبو� الشر�ف

  :المد�ح النبو� الشر�ف

ه فنـًا مـن إعت�ـار بم�انـا مرموقـا یومنـا هـذا �حتـل  إلـى ملسو هيلع هللا ىلصال یزال المد�ح النبو� من لدن الرسول

مـن جلیـل األثـر  ملسو هيلع هللا ىلصدنا معشر المسلمین، ولما لـهمن منزلة عظ�مة عن ملسو هيلع هللا ىلص لما للممدوح ؛فنون الشعر

تسـاب� الشـعراء فـي مدحـه،  ملسو هيلع هللا ىلصفي تعل�م النـاس و تهـذیب ال�شـر�ة و تبل�ـغ رسـاالت ر�ـه، فمنـذ �عثتـه

�عـب بـن مالـك، وعبـد هللا بـن رواحـه، وحسـان "ومن الشعراء المسلمین الذین برزوا فـي هـذا المجـال

  .لبردة، وصاحب ا ن عبد المطلبوالع�اس ببن ثابت

ورأوه �شـرًا مـثلهم أرسـله هللا �الهـد� ودیـن الحـ�،  ملسو هيلع هللا ىلصالرسـول إلـىوقد نظر الشـعراء المسـلمون 

یهـد� النـاس و�ـدعو  النَّبياإلنسـان، فـ النَّبـيفي شعرهم، صـفات  ملسو هيلع هللا ىلصوعن هذا �انت صفات الرسول

مضـــاء العز�مـــة، ي یتصـــف �صـــفات ال�طـــل مثـــل الجَلـــد و اإلنســـان الـــذ� هـــو نبـــدیـــن الحـــ�، و  إلـــى

هــذه الصــفات  ٕالــىوانتفــاء الجــبن، وهــي صــفات ال �قــال إنَّ فیهــا م�الغــة، أو خروجــا عــن الواقــع و 

  :)١(في یوم غزوة بدر الكبر� فقالأشار سیدنا حسان بن ثابت

ــــــــــتَ سْ مُ  ــــــــــ� حَ رِ عِ ْش ــــــــــاِذ�ِّ �َ  �َ َل   مْ هُ مُ دُ ْقــــــــــالَم

ــــــــــــــفَ  هللاَ  نَّ إِ َفــــــــــــــ ولَ ُســــــــــــــالرَّ  يِنـــــــــــــعْ أَ    هُ لَ ضَّ
  

  
)٢(یـــــــدِ دِ عْ رِ  رُ ْیـــــــغَ  اضٍ َمـــــــ ةِ یـــــــزَ النَّجِ  دُ َجْلـــــــ

  

ـــــــــــــعَ  ـــــــــــــرِ ى البَ َل ـــــــــــــ ةِ �َّ ـــــــــــــ� وَ وَ قْ التَّ ِ�   الُجودِ ِ�
  

                                                           
 .٥٥ص  - دیوان حسان ابن ثابت (١)
  .جبان:رعدید ، قوي : ماض  ، الطبیعة : النجیزة  ، القوي :و الجْلدُ ، الدروع:الماذي (٢)

 



٤٧ 

 

مــــــــــــــــن الــــــــــــــــالزم ذ�ــــــــــــــــر                                         أنَّــــــــــــــــه:"و�ــــــــــــــــر� صــــــــــــــــاحب �تــــــــــــــــاب المجموعــــــــــــــــة النبهان�ــــــــــــــــة             

ل الجمیلــــة، وأخــــالق الجلیلــــة التــــي شــــملت علیهــــا شــــمائله الشــــر�فة مــــن صــــفات الجمــــا ملسو هيلع هللا ىلصمحاســــنه

  .)١(، ولكن ال على وجه التغزل بل على وجه العلم والتعظ�م واإلجاللوالكمال

ــــر ــــن زهی ــــالبردة، ألنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبــــيفــــي قصــــیدته التــــي مــــدح بهــــا  )٢(قــــال �عــــب ب وســــمیت �

  :)٣(�عب بن زهیر إلىخلع بردته ودفعها  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي

  ولُ ُبــــــــــتْ مَ  مَ وْ ي الَیــــــــــِبــــــــــلْ َفقَ  ادُ عُ ُســــــــــ ْت اَنــــــــــ�َ 

  مْ هُ لُ وْ َقـــــــــــــا وَ َهـــــــــــــیْ بَ ِبَجنْ  اةُ َشـــــــــــــى الوُ عَ ْســـــــــــــ�َ 

ــــــــــقُ فَ  ــــــــــخَ  :تُ ْل ــــــــــأَ  الَ  َطِر�ِقــــــــــي واُل   مُ ُكــــــــــا لَ َ�

ـــــــ ـــــــإِ  لُّ ُ� ـــــــنْ أُ  نِ ْب ـــــــطَ  نْ إِ ى وَ َث ـــــــ ْت اَل   هُ تُ مَ الَ َس

ــــــــــــــــــبِ نْ أُ  ــــــــــــــــــنَّ رَ أَ  تُ ْئ ــــــــــــــــــوْ أَ  هللاِ  ولَ ُس   ينِ دَ َع

ـــــ   الــــــ ـةَ َلـــــافِ نَ  اكَ َطـــــعْ � أَ الـــــذِّ  اكَ دَ ًال َهـــــَمْه
  

  
  ولُ ُبـــــــــــــ�ْ مَ  ُیْجـــــــــــــزَ  مْ ا َلـــــــــــــَهـــــــــــــرَ ثْ إَ  مٌ �َّ ُمتَـــــــــــــ

ــــــــقْ مَ ى لَ مَ لْ ي َســــــــِبــــــــأَ  نَ ْبــــــــا َ�ــــــــ إنَّــــــــكَ    ـولُ ُت

ــــــــــفَ  ــــــــــ لُّ ُ� ــــــــــَم ــــــــــرَّ  رَ دَ ا َق ـــــــــــولُ عُ فْ مَ  نُ مَ حْ ال   ـ

ـــــــــمـــــــــًا عَ وْ یَ  ـــــــــَل ـــــــــ ةٍ ى آَل   ـولُ ُمـــــــــحْ مَ  اءَ �َ دْ َح

  ـولُ ُمــــــــــــأْ مَ  هللاِ  ولِ ُســــــــــــرَ  دَ ْنــــــــــــعِ  وُ ْفــــــــــــالعَ وَ 

  ـیلُ ِصــــــــــــــفْ تَ وَ  �ٌ �اعِ وَ ا َمــــــــــــــیَهــــــــــــــفِ  آنِ رْ قُ ــــــــــــــ
  

�عـارض فیهـا قصـیدة البـردة لكعـب بـن زهیـر وهـو التـي في المیتـه  )٤(و�قول الشیخ البوصیر�       

  :)٥(ف�قول النَّبي�مدح 

ــــــــــى خَ فَ طَ ْصــــــــــالمُ وَ  ــــــــــخَ  رُ ْی ــــــــــلِّ �ُ  هللاِ  �ِ ْل   مِ ِه

ــــــــــــــحُ  دٌ َمــــــــــــــحَ مُ    ْت رَ َهــــــــــــــي ظَ الِتــــــــــــــ هللاَ  ةُ جَّ

ــــــــــوَ  مِ ارِ َكــــــــــاألَ  َنْجــــــــــلُ  ــــــــــ مِ وْ الَق   مْ ُهــــــــــلَ  ینَ ذِ الَّ

ــــــــــــــ�َ  نْ َمــــــــــــــ ــــــــــــــعْ مَ  هللاُ  لَ مَّ   هُ تَ ورَ ُصــــــــــــــوَ  اهُ ًن
  

  
  یلُ ِضــــــــفْ تَ وَ  �حٌ جِ رْ تَــــــــ لِ ُســــــــى الرُّ َلــــــــعَ  هُ َلــــــــ

ـــــــ ةِ نَّ ُســـــــ�ِ  ـــــــا لَ َم ـــــــَه ـــــــي الخَ ا ِف ـــــــلُ وِ حْ تَ  �ِ ْل �  

ــــــوْ  امِ َنــــــاألَ  �ــــــعِ مِ ى جَ َلــــــعَ  ـــــــوْ وَ  لُ الطَّ   لُ الطَّ

ــــــــــفَ  ــــــــــفُ م �َ ْل ــــــــــعَ  هُ ْت   یــــــــــلُ مِ كْ تَ  نِ یْ الَ ى الَحــــــــــًل
  

  :)٦(فقال ملسو هيلع هللا ىلصومدح الشیخ الشهاب المنصور� الرسول     

  ىفَ طَ ْصـــــــــالمُ  النَّبـــــــــيي احِ الَمـــــــــ بُ اِقـــــــــعَ الْ 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــقَ وٌد ُهــــــــــــــــوٌح وَ ُن ــــــــــــــــوَ َعــــــــــــــــدَ  لُ ْب   هِ ا ِ�

  
ــــــــــــادِ الَهــــــــــــ مُ اتَ الَخــــــــــــ   حٌـ اِتـــــــــــــالفَ  عُ �فِ � الشَّ

ـــــــــ ـــــــــدُ �ِ  رُ َضـــــــــخْ أَ  ُش �ْ العَ َف ـــــــــَص  اءِ عَ ال   ـحُ اِل

                                                           
 . ١٤ص - ١م - بیروت لبنان- دار الفكر- نيالعالمة یوسف النبھا- المجموعة النبھانیة في المدیح النبوي (١)
وھ�و واح�د م�ن أھ�م الش�عراء المخض�رمین ال�ذین ، م�ن أھ�ل نج�د، ص�احبي مع�روف المزن�ي، بض�م أل�ھ، ھو كعب بن زھیر بن أبي س�لمى (٢)

ی�ز اإلص�ابة ف�ي تمی(أنظ�ر.وعص�ر ص�در اإلس�الم، وقد عاش كع�ب ب�ن زھی�ر عص�رین مختلف�ین ھم�ا عص�ر م�ا قب�ل اإلس�الم، عرفھم العرب
  )٤٤٣ص٥الصحابة م

  .  ٦١- ٦٠ص  ،م١٩٩٧بیروت لبنان - دار الكتب العلمیة- تحقیق وشرح األستاذ على فاعور-  - دیوان كعب بن زھیر (٣)
ول��د ، الت��ي ذاع��ت ش��ھرتھا ف��ي اآلف��اق ، بمدائح��ھ النبوی��ة ، أش��ھرد ب��ن س��عید ب��ن حم��اد الص��نھاجي البوص��یريـاإلم��ام ش��رف ال��دین محم��  (٤)

/ ھ�ـ ٦٩٧ت�وفي باإلس�كندریة ع�ام  ، م١٢١٢ھ�ـ المواف�ق٦٠٨ف�ي س�نة  ، إحدى قرى بني سویف من ص�عید مص�ر" صدال"البوصیري بقریة 
  )٣٥٣معجم أعالم شعراء المدح النبوي ص(أنظر كتاب.م١٢٩٧

 .٩ص -٣م  -العالمة یوسف النبھاني-المجموعة النبھانیة في المدیح النبوي (٥)
  ٦٠٥ص -١م  -المصدر السابق نفسھ (٦)



٤٨ 

 

ــــــــــــأَ وَ  ــــــــــــإِ  وهُ ُب ــــــــــــرَ ْب ــــــــــــاه�ُم ُألِق  ِف
َ
ــــــــــــي لَ ي   ىَظ

ـــــــــــــه�َ فَ  ـــــــــــــ أنَّ ـــــــــــــا بَ َم ـــــــــــــقَ  مْ هُ نَ ْی ـــــــــــــَم   امَ ُر السَّ
  

  ـحُ اِئــــــــــــٌر فَ ْهـــــــــــزَ  هِ ْ�ـــــــــــدَ یَ  نَ یْ َبـــــــــــ رُ مْ الجَ َفـــــــــــ

  �حُ ابِ َصــــــــــــــمَ � وَ دَ ُهـــــــــــــلْ لِ  ومٌ ُجــــــــــــــنُ  مْ ُهـــــــــــــوَ 
  

نتـــه جـــده �فـــوح ح�ـــًا للنبـــي ومدین ملسو هيلع هللا ىلص، فـــي مـــدح الرســـولَ�ْحَیـــٰى الَفـــاْدِنيشـــعر  إلـــىنظرنـــا  ٕاذاو  

الضـالل، وهـو نـور الحـ� وأفضـل المرسـلین، بـل هـو أفضـل  شرعةَ  اَمحَ  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّهو  وأصحا�ه الطیبین

  :)١(]َأِحنُّ للدار[في قصیدته ] رحمه هللا[ أهل األرض وخیر أهل السماء، �قول شاعرنا

ــــــــــــــه ت ــــــــــــــًا تهــــــــــــــداه أمَّ ــــــــــــــه هاد�   أكــــــــــــــرم �

  أكــــــــــــرم براحتــــــــــــه مــــــــــــا جــــــــــــاد مبتســــــــــــماً 

  وقــــــد ســــــارت النــــــاس ُطــــــرًا فــــــي ر�ائ�ــــــه
  

  
  ف�ـــــــان أكـــــــرم مـــــــن أزجـــــــى ومـــــــن أذنـــــــا

ِمنــــــــــــا   أغــــــــــــُر أبلــــــــــــُج �ســــــــــــقي �فــــــــــــه الزَّ

  �الصـــفح والعـــرف �طغـــى جـــوده اإلحنـــا
  

بذات الصفات التـي مـدح بهـا الشـاعر  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيوفي هذا المنوال نجد الشاعر الدمامیني، �مدح     

  :)٢(حیث �قول َ�ْحَیٰى الَفاْدِني

ـــــــنَ   ِب
ٌ
ـــــــ ي ـــــــ لُ ْضـــــــالفَ  هُ َل ـــــــفَ  ر�ُّ السَّ   ادَ َغـــــــ مْ َ�

  رٌ اِخـــــــــــــــزَ  مِ ـارِ َ�ـــــــــــــــالمَ ٌر �ِ ْحـــــــــــــــ�َ  اهُ وَ دْ َجـــــــــــــــوَ 

ــــــــــیَ  اهُ اَفــــــــــوَ  رٍ ِســــــــــعْ مُ  مْ َ�ــــــــــفَ    ادَ الِجــــــــــ ُس مِ تَ ْل

  ـهاَبـــــــــــ�َ بِ  اةِ َجـــــــــــن النَّ ُـ ُفـــــــــــسُ  ْت َســـــــــــرَ  مْ َ�ـــــــــــوَ 
  

  
ـــــــــــــیُ  ـــــــــــــًا وَ رُ عْ مَ  لُ وِّ َن ـــــــــــــ هُ �ُ حِ ْصـــــــــــــ�ُ وف   ارَ ِ�ْش

ــــوَ  دَ ْمــــالحَ  قَ رِ غْ تَ ْســـتَ  نْ أَ  وَ رْ َغــــ الَ َفـــ   ارَ �ْ الشُّ

ـــــمْ �ُ  نْ ِمـــــ دُ اهِ َشـــــفَ    ارَ ْســـــال�ُ  بَ َجـــــوْ ا أَ َمـــــ اهُ َن

ــــــــــــــذوَ  ــــــــــــــ كَ ِل ــــــــــــــ مْ َل ــــــــــــــ لْ زَ َی ــــــــــــــرَ الوَ ِ�   ارَ � َب
  

وٕاعطائــه وقــت العســر وتشــبیهه �ــال�حر فــي العطــاء واله�ــة،  ملسو هيلع هللا ىلص فهــذه الصــفات تــدل علــى �رمــه   

ـــاْدِنيو�عـــرض الشـــاعر  ـــٰى الَف ـــيلـــ�عض �رامـــات  َ�ْحَی نـــد بنـــي ســـعد وقـــت ثـــة هـــو عقبـــل ال�ع ملسو هيلع هللا ىلصالنَّب

خضــرار العشــب والكــأل، وتغییــر حــال المنــائح مــن إ مــا حــلَّ بهــم مــن ســعٍد وٕاخصــاب و رضــاعته، و 

  :)٣(]للدار حنُّ [في قصیدته  َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيِسمان ووفرٍة لبٍن �قول  إلىالبهائم من هزل 

  ْت دَ عُ َســـــــــ ذْ إِ  ارُ اآلَظـــــــــ هُ عُ ِضـــــــــرْ بَّ تُ َشـــــــــوَ 

  ْت َلــــــزَ ا هَ َمــــــ دِ ْعــــــ�َ  نْ ا ِمــــــَهــــــحُ ائِ نَ مَ  ْت ادَ َعــــــ

  ْت َفـــــرَ عَ  دْ َقـــــَب العـــــ�ُش َحَوَلْیهـــــا وَ َصـــــخْ أَ وَ 
  

  
 ْهــــــوَ  ةُ �َمــــــلِ حَ 

َ
  َخـــــــَزَنا نْ َمــــــ لُ ْبــــــي قً ِغــــــ�ْ تَ  ي

ـــــــــــ هُ َنـــــــــــفْ رِ عْ م �َ انًا َلـــــــــــرًا ِســـــــــــمَ ْفـــــــــــوَ    انَ مَ الّسِ

ـــــ رَ ائِ َشـــــ�َ  ـــــوَ  لَ ْهـــــى األَ َشـــــغْ تَ  دِ عْ السَّ   انَ �َ السَّ
  

                                                           
  .١٦ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان  (١)
 .١٥٩، صإعداد سارة حسن السراحنة -)ا وناقداً الدمامیني شاعرً (رسالة الماجستیر  (٢)
  .١٨-١٧-ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (٣)

 



٤٩ 

 

     �عـــــــــــض معجـــــــــــزات  إلـــــــــــى )١(و�مـــــــــــا عـــــــــــرض الشـــــــــــاعر الشـــــــــــیخ بـــــــــــدر الـــــــــــدین الـــــــــــدمامیني     

  :)٢(ف�قول ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي

ــــــــ ــــــــ اتٌ زَ ِجــــــــعْ مُ  هُ َل ــــــــ الَ َحــــــــ دْ َق   اَهــــــــرُ �ْ ي ذِ ِل

 ِبـــــــنَ 
ٌ
ـــــــ هُ َلـــــــ ي ـــــــ رُ دْ َب ـــــــنْ إِ  اءِ مّ السَّ   هُ رُ ْهـــــــجَ  �َ شَّ

ــــــجَ وَ  ــــــَع �َ َم ــــــرَ ى فَ َصــــــالحَ  نْ فــــــًا ِم ــــــ ىَم   هِ ِ�
  

ـــــــــ�ُ تَّ عَ مُ  وَ ْهــــــــوَ  ظمَ ا الــــــــنَّ یَهــــــــفِ  تُ رْ رَ َ�ــــــــفَ      ـــ

  �ُ قَ َشـــــــــــــــتَ  كَ لِ ذَ ًا ِلـــــــــــــــظـــــــــــــــ�ْ غَ  هُ اءُ دَ أْعـــــــــــــــفَ 

ــــــــــــــــالكُ  لِ مْ َشــــــــــــــــلِ  انَ َ�ــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــمُ  ارِ فَّ   قُ رِ َف
  

ـــــاْدِنيولقـــــد �ـــــان شـــــعر       ـــــٰى الَف نا�عـــــًا مـــــن عقیـــــدة صـــــادقة وحـــــٍب  ملسو هيلع هللا ىلص، فـــــي مـــــدح الرســـــولَ�ْحَی

ســـــاٍم المقصـــــد والغا�ـــــة، فالـــــدارس یلمـــــس عاطفـــــة دین�ـــــة صـــــادقة طامحـــــة �األمـــــل والرجـــــاء فـــــي 

  :)٣()مدحت طه(�قول في قصیدته  ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته

  مـــــــــــدحت طـــــــــــه وهـــــــــــذا القلـــــــــــب یهــــــــــــواه

  الــــــــذ� مـــــــــا مثلــــــــه �شـــــــــرٌ  النَّبـــــــــيفهــــــــو 
  

  
  وتســــــــعد الــــــــروح فــــــــي األزمــــــــان ذ�ــــــــراه

  قـــــد عطـــــر الكـــــون منـــــه الخلـــــ� والجـــــاه
  

 ا الشـــاعرُ هَ لَّ إســـتهَ  ]مـــدحت طـــه[ فـــي قصـــیدة (:المهـــد� أحمـــد عبـــد الماجـــدو�قـــول البروفســـور       

مصـدر السـعادة والخیـر، وهـو خیـر ال�شـر لـ�س مثلـه أحـد،  أنَّـهو  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي، �مدح طه  َ�ْحَیٰى الَفاْدِني

وأنَّ هللا قد خصه بخصائص منها اإلسراء والمعـراج، والصـالة �الرسـل فـي األقصـى، و�لوغـه سـدرة 

ار حــراء ، ثــم فــرض هللا عل�ــه وعلــى أمتـه الصــالة، وذ�ــر قصــته فــي غــتعــالىالمنتهـى، ومناجــاة � 

وذ�ــر رضـاعته فــي �اد�ــة   وتعبـده �، ونــزول القـرآن عل�ــه، وذ�ـر زواجــه مـن الســیدة خدیجـة

  .)٤()بني سعد، و�یف صارت أرضهم مر�عًا خص�اً 

ولقـــد ســـلك شـــاعرنا الفـــادني طر�قـــًا شـــائعًا لـــد� �ثیـــر مـــن شـــعراء المـــد�ح فـــي مقدمـــة غزل�ـــة ثـــم        

  :)٥(]أحنُّ للدار[ في مقدمة القصیــدة ْحَیٰى الَفاْدِني�َ التخلص لموضوع القصیدة وقال الشاعر 

  �ــــا نــــائح ال�ــــان هجــــت الشــــوق والشــــجنا

  وشــــــــــــــارك القلــــــــــــــب نجــــــــــــــواه وشــــــــــــــاغله

  یبـــــــوح �الحـــــــب ال یخشـــــــى مالمـــــــة مـــــــن

  تصـــــــــــور الحــــــــــــب مطبوعـــــــــــًا �مهجتــــــــــــه
  

  
  فغـــــــــرد الطیـــــــــُر حتـــــــــى أطـــــــــرب الفننـــــــــا

  ومــــال �الغصــــن یهـــــد� مــــائًال غصـــــنا

  �عــــــــــــذل الُمــــــــــــدنف الولهــــــــــــان إذ فتنــــــــــــا

  غرقًا ف�ــــــــه �طــــــــو� بیــــــــده الزمنــــــــامســــــــت
  

                                                           
(١)
. األدب وفن�ون بالش�ریعة ع�الم، ال�دمامیني نوب�اب بال�دمامیني، المع�روف الدین بدر القرشي، المخزومي دمحم، بن بكر أبي بن عمر بن بكر أبي بن دـمحم 
األع�الم للِزِركل�ي (أنظر .ھـ ٨٢٧،وكانت وفاتھ عام باألزھر العربیة إلقراء وتصدر ،خلدون ابن والزم القاھرة واستوطن ،ھـ٧٦٣عام  اإلسكندریة في ولد
  )٥٧ص-٦ج

  .١٥٩ص -)الدمامیني شاعرا وناقداً (رسالة الماجستیر  (٢)
  .٢٦-ص-یحي الفادني-باندیوان صادح ال(٣) 
  .صادح البانأحمد عبد الماجد حول دیوان لدكتور المھدي اإضاءات  (٤)
  .١٣یحي الفادني ص -دیوان صادح البان     (٥)



٥٠ 

 

  :ملسو هيلع هللا ىلص )٢(النَّبيفي مقدمته الغزل�ة في مدح  )١(وقال الشاعر الشهاب المنصور�    

ـــــــــــي وَ ِعـــــــــــمْ دَ    حُ ائِ � َســـــــــــدِ َخـــــــــــ وقَ َفـــــــــــ يٌّ ِل

ـــــــوَ  ـــــــ نْ َعـــــــ مَ َســـــــَأقْ  قُ وْ الشَّ   وُحـــــــ�َ  � الَ ادِ ؤَ ُف

 ِلـــــ
َ
  يِلــــــوَ ْجـــــٌو � هَ وَ الَهــــــ ةِ َعـــــاوَ طَ ي مُ ِفــــــ ي

  

  
ـــــــــأَ وَ  ـــــــــَن   حُ اِجـــــــــ� رَ دِّ وُ  قِ دْ ِصـــــــــوَ  يُّ فِ ا الصَّ

  حُ ِئــــــــي الَ یِبــــــــبِ حَ  إلــــــــى وَ ْهــــــــوَ  فَ ْیــــــــ�َ وَ  لُ 

ــــــــ ــــــــ لِ ِســــــــالرُّ  فِ رَ ْشــــــــي أَ ِف ــــــــ امِ رَ الِك   حُ ائِ دَ َم
  

  :)٤(فقال ملسو هيلع هللا ىلصالرسول )٣(ومدح الشیخ لسان الدین     

ــــــــ ــــــــ كَ تْ حَ دَ َم ــــــــابِ  اتُ آَ� ــــــــفَ  الكت ــــــــا عَ َم   ىَس

  حاً ِصـــــــــــــــــــى ُمفْ َنـــــــــــــــــــثْ أَ  هللاِ  ابُ َتـــــــــــــــــــ�ِ  ٕاذاوَ 
  

  
ــــــــــثْ یُ  ــــــــــي عَ ِن ــــــــــلْ ى عُ َل ــــــــــْظــــــــــنَ  اكَ َ�   �حٍ دِ ُم َم

ـــــــ ـــــــالُقُصـــــــوُر َقَصـــــــ انَ َ�   �حِ ِصـــــــفَ  لِّ اَر ُ�
  

ـــاْدِنيومـــدح شـــاعرنا       ـــٰى الَف ، فـــي رمز�ـــة ]المدینـــة المنـــورة[طی�ـــة الطی�ـــة   ملسو هيلع هللا ىلصمدینـــة الرســـول َ�ْحَی

فـآووه األنصـار، الـذین نصـر ُهللا اإلسـالَم  مـن م�ــة، ملسو هيلع هللا ىلصالم�ان وقدسیتها، التـي هـاجر إلیهـا الرسـول

  :)٥(بهم حیث قال

  بور�ـــــــِت �ـــــــا طا�ـــــــَة الف�حـــــــاء مـــــــن بلـــــــدٍ 

  تنــــــــــــزل الــــــــــــروح فــــــــــــي أف�ائهــــــــــــا فغــــــــــــدا

  أرســـــــــى بهـــــــــا نظــــــــــم الـــــــــدوالت یت�عهــــــــــا
  

  
  أنـــت المـــالُذ لمـــن یرجـــو الُهـــد� َوَطـــــنا

  معـــــــالم النـــــــور َتْهـــــــد� المـــــــاتح الفطنـــــــا

  �العــدل والصــدق جــافى الجــور والدخـــنا
  

  :)٦(قال أبو الفضائل مادحا ملسو هيلع هللا ىلصومن قبل الشعراء المسلمون مدحوا مدینة المصطفى     

ـــــــِمـــــــتَ رْ ى تَ َتـــــــمَ  ـــــــ�ٌ یْ أَ  ةَ َ�ـــــــیْ طَ  وَ ْحـــــــي نَ ي ِب   ُن
  

  
ــــــــــــــــمْ أَ  عُ َطــــــــــــــــُتقْ وَ    خُ اِســــــــــــــــرَ فَ ا وَ َهــــــــــــــــبِ  الٌ َ�

  

مــن الــ�من لهــدم حادثــة الفیــل مــن قبــل أبرهــة الح�شــي الــذ� قــدم  َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِنيوذ�ــر الشــاعر      

الكع�ــة والقصــة مشــهورة، فــردهم هللا �یــدهم فــي نحــورهم حیــث أرســل علــیهم طیــرًا أ�ابیــل، وصــادف 

  :)٧(ف�قول ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيهذا الحدث مولد 

ــــــــوْ مَ  امِ ي َعــــــــِفــــــــ ــــــــى اإلِ َجــــــــزْ أَ  هِ دِ ِل   اَهــــــــلَ  هُ َل

ــــــــُر َغــــــــرَ وَ  ــــــــالبَ  �َ ازِ دَّ الطی   ْت َقــــــــلَ طَ انْ فَ  تِ ْی

  
ــــــــــــرَ  ــــــــــــعْ � نِ أمَّ الُق ــــــــــــعُ �ْ رَ  ذْ إِ  ةً َم ـــــــــــــنَ ا أَ َه   اِمـ

  وا ُهـــــــــَدنالُ أَ ْســـــــــ�َ  مْ ا َلـــــــــَهـــــــــتَ ارَ جَ ي حِ ِمـــــــــرْ تَ 

                                                           
راء أح�د الس�بعة الشُّ�ھب الش�ع، د بن علي السُّلمي الشافعي ثم الحنبلي المعروف بالھائمـالشھاُب المنصوري ھو الشاعر الكبیر أحمد بن محم (١)

المنجم في ( أنظركتاب.ھـ٨٨٧مات سنة، من ذریة الصحابي الجلیل الشاعر العباس بن مرداس رضي هللا عنھ، الذین اجتمعوا في عصر واحد
  )٦٨صم ١٩٩٥- ١ط–دار ابن حزم بیروت لبنان  –إبراھیم باجس عبد المجید /تحقیق –للسیوطي  ،المعجم

 .٦٠٥ص -١م -ني لعالمة یوسف النبھالالمجموعة النبھانیة  (٢)
وزی�ر م�ؤرخ : د بن عبد هللا بن سعید السلماني اللوشي األصل، الغرن�اطي األندلس�ي، أب�و عب�د هللا، الش�ھیر بلس�ان ال�دین اب�ن الخطی�بـمحم (٣)

ج یوس�ف ب�ن أب�و الحج�ا أنَّھا، واستوزره س�لط)١٣١٣ھـ الموافق  ٧١٣(ولد ونشأ بغرناطة، عام. أدیب نبیل، كان أسالفھ یعرفون ببني الوزیر
  )٢٣٥ص ،٦، جاألعالم للزركلي( أنظر.دمحم، من بعده، وعظمت مكانتھ ) الغني با�(ثم ابنھ ) ھـ ٧٣٣سنة (إسماعیل 

  ٦٠٠ص -١م ، لعالمةلالمجموعة النبھانیة  (٤)
  .١٦ص -یحي الفادني -دیوان صادح البان (٥)
  .٦١٥ص  -١م  - لعالمة یوسف النبھانيلالمجموعة النبھانیة  (٦)
 .١٧ص  –یحي الفادني -دیوان صادح البان (٧)

 



٥١ 

 

  هُ َتــــــــــــثَ جُ  اقَ ٌل َفــــــــــــوْ َل َهــــــــــــیــــــــــــالفِ  كَ رَ ْبــــــــــــأَ وَ 

  ةٌ فَ اِصـــــعَ  وِّ ي الَجـــــِفـــــ مْ هِ ائِ َضـــــعْ أَ �ِ  ْت الَ َشـــــ
  

ــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم �ِ مُ رَ شْ أَ  احَ رَ وَ  ــــــــــــــــــتِ فُ  إذْ  رِ الشَّ   اَن

ـــــــــرَّ ًال لِ مِ تَ ْحـــــــــمُ  فِ ْصـــــــــالعَ �ً  ـــــــــهِ تَ رْ مُ  �حِ ل   اَن
  

  :)١(ـلحادثة الفی ره فيِقدم اإلمام الشاعر البوصیر�، ذ�لك في الوذ�ر ذ      

ــــــــــعَ �ْ مَ  مِ الَ ْســــــــــاإلِ  إلــــــــــىا انَ دَ َهــــــــــ ذْ ُمــــــــــوَ    هُ ُث

ــــــــمْ مَ  ْت دَ اًء َغــــــــمَ َســــــــ ْر ُظــــــــنْ اوَ    اًســــــــرَ حَ  ةً ؤَ ُل

  ةٌ َ�ــــــــــالئِ ٍع مَ مْ َســــــــــ نْ نَّ َعــــــــــالِجــــــــــ ْت دَ رَ َفــــــــــ

  دٌ َصـــــــــرَ  هِ ِســـــــــنْ جِ  نْ ُه ِمـــــــــَلـــــــــدا وَ ٌل َغـــــــــَ�ـــــــــ
  

  
ــــــــَهــــــــدَ    یلُ دِ ْجــــــــاَم تَ نَ ْصــــــــاألَ وَ  ینَ اطِ �َ ى الشَّ

ــــــــــــأنَّ البَ َ�ــــــــــــ ــــــــــــا َجــــــــــــلَ  تَ ْی   یــــــــــــلُ الفِ  هُ اءَ مَّ

  یــــــــــــــلُ ابِ �َ األَ  رُ ْیــــــــــــــال�شــــــــــــــَر الطَّ  ْت دَّ رَ  إذْ 

  یلُ جِ اِن ِســــــــــــَســــــــــــنْ لإلِ نِّ ُشــــــــــــْهٌب وَ لِجــــــــــــلِ 
  

�شف الغمة في مدح سید [" �ارود� في المد�ح النبو� قصیدتهومن قصائد محمود سامي ال    

  :في مطلعها ول�ق، )٤٤٧(ةوعدد أب�ات هذه القصید] األمة

ــــــــــــا رَ َ�ــــــــــــ ــــــــــــ دَ اِئ ــــــــــــ�َ  قِ رْ الَب ــــــــــــالعِ  ةَ ارَ دَ  مْ ّمِ   مِ ْل

ـــــــوَ  ـــــــعَ  نْ نُ اْم ـــــــى عَ َل ـــــــ كَ دِ ْب ـــــــغْ مَ ي �ِ انِ الَع   ةٍ رَ ِف
  

  
  مِ لَ � َســـــــذِ ِبــــــ يٍ َحــــــ إلــــــى امَ ـمَ الَغــــــ دُ اْحــــــوَ 

ــــــــطَ و خَ ُحــــــــمْ تَ  ــــــــ اهُ اَ� ــــــــِف ـــــــــمِ تَ تَ خْ مُ وَ  ءٍ دْ ي ِب   ــ
  

راء القـدامى فـي إبـداع القصـائد المدح�ـة و�حذو أحمد شوقي حذو ال�ارود� فـي معارضـة الشـع     

وتعــداد معجزاتــه وصــفاته المثلــى �مــا فــي همز�تــه الرائعــة التــي  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبــيالتــي تتعلــ� بــذ�ر مناقــب 

  :)٢(مطلعها

  ُوِلــــــــــــــَد الُهــــــــــــــد� َفالكاِئنــــــــــــــاُت ِضــــــــــــــ�اءُ 

ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــُك َحوَل ـــــــــــــــَألُ الَمالِئ   الـــــــــــــــروُح َوالَم

  َدهـــــــــــيَوالَعـــــــــــرُش َیزهـــــــــــو َوالَحظیـــــــــــَرُة َتز 

  َوَحد�َقـــــــــــــُة الُفرقـــــــــــــاِن ضـــــــــــــاِحَ�ُة الُر�ـــــــــــــا
  

  
ـــــــــــــــــــٌم َوَثنـــــــــــــــــــاءُ    َوَفـــــــــــــــــــُم الَزمـــــــــــــــــــاِن َتَ�سُّ

  ِللـــــــــــــــــــدیِن َوالــــــــــــــــــــُدن�ا ِ�ـــــــــــــــــــِه ُ�َشــــــــــــــــــــراءُ 

  َوالُمنَتهــــــــــــــــــى َوالِســــــــــــــــــدَرُة الَعصــــــــــــــــــماءُ 

  ِ�الُترُجمــــــــــــــــــــــــــاِن َشــــــــــــــــــــــــــِذ�ٌَّة َغـــــــــــــــــــــــــــّناءُ 
  

  :)٣(و�قول الشاعر أحمد شوقي أ�ضًا فـي ذ�ر� المولد النبو�       

  ْت َمــــــــــــــــعَ وَ  �ُ ادِ الَهــــــــــــــــ دُ ـولِ ى َمــــــــــــــــَلــــــــــــــــجَ تَ 

ـــــــــــــــــأَ وَ    بٍ ْهـــــــــــــــــوَ  تُ ْنـــــــــــــــــبِ  ةِ �َ رِ ـلبَ ِلـــــــــــــــــ ْت دَ ْس

  ایـــــــــــــــــــرً نِ ا مُ اًجـــــــــــــــــــهَّ وَ  هُ تْ عَ َضـــــــــــــــــــوَ  دْ َقـــــــــــــــــــلَ 

ــــــــــــفَ  ــــــــــــعَ  امَ َق ــــــــــــَل ــــــــــــالبَ  اءِ مَ ى َس ــــــــــــ تِ ْی   اورً ُن
  

  
ــــــــــــــــــــــ   اا�َ َص الـــــــــــــــــــــــقِ وَ  �َ ادِ وَ الـــــــــــــــــــــــبَ  هُ رُ ائِ ـشَ َب

ــــــــــــــــوَ طَ  ـاءَ َضـــــــــــــــــ�ْ ا بَ دً َیــــــــــــــــ ــــــــــــــــقَ الرِّ  تِ قَّ   ااَ�

ـــــــــــــــ�َ  ـــــــــــــــا تَ َم ــــــــــــــــسَّ  دُ ِل ـــــــــــــــ اتُ اوَ مَ ال   اا�َ هَ الشِّ

ـــــــــــــــجِ  يءُ ِضـــــــــــــــ�ُ  ـــــــــــــــمَ  الَ َ�   ااَ�ـــــــــــــــقَ النِّ وَ  ةَ َ�
  

                                                           
 .١١ص -٣م  - لعالمة یوسف النبھانيلالمجموعة النبھانیة  (١)
  .٣٤ص -١ج -أحمد شوقي -دیوان الشوقیات (٢)
  .-٧١ص  -المصدر السابق نفسھ (٣)



٥٢ 

 

  :قصة اإلسراء والمعراج في المد�ح

لك �قول ابن حجر الهیثمي فـي اج اهتماما �بیرًا، ور�ما یرجع ذوقد نالت قصة اإلسراء والمعر 

المعجـــزات وأظهـــر البـــراهین  أشـــهرقصـــة اإلســـراء والمعـــراج مـــن "َأنَّ  إلـــى )البوصـــیر� (شـــرح لهمز�ـــة 

  .)١(الحجج وأصدق األن�اء وأعظم األ�اتوالب�ان وأقو� 

  :)٣(، وذاكرًا قصة اإلسراء والمعراج ملسو هيلع هللا ىلصفي م�میته مادحًا الرسول )٢(و�قول اإلمام البوصیر� 

  رٍ تِ تَ ِ� ُمْســـــــــــــٍل أَ ْصـــــــــــــوَ بِ  ـوزَ ُفـــــــــــــا تَ َمـــــــــــــ�ْ �َ 

  كٍ رَ تَ ْشــــــــــمُ  رِ ْیــــــــــَفَخــــــــــاٍر غَ  لَّ َت ُ�ــــــــــزْ ُحــــــــــفَ 

ــــــــ نْ یــــــــَت ِمــــــــلِّ ا وُ َمــــــــ ارُ دَ ْقــــــــَوَجــــــــلَّ مِ    بٍ ُرَت

ــــــــ� لَ رَ ْشــــــــ�ُ  ــــــــلَ  نَّ إِ  مِ الَ ْســــــــَر اإلِ َشــــــــعْ ا مَ َن   اَن

ــــــــــــــــلَ    هِ ِتــــــــــــــــاعَ طَ ا لِ یَنــــــــــــــــاعِ دَ  ا هللاُ َعــــــــــــــــا دّ مَّ
  

  
  مِ تَ َتــــــــــــــُم�ْ  �ِ رٍّ أَ ِســــــــــــــوَ  ونِ ُیــــــــــــــالعُ  نْ َعــــــــــــــ

ــــــــــمَ  لَّ َت ُ�ــــــــــُجــــــــــزْ وَ  ــــــــــاٍم غَ َق   مِ حَ دَ زْ ُمــــــــــ رَ ْی

ــــــــــ اكُ رَ دْ زَّ إِ َعــــــــــوَ  ــــــــــتَ ا ُألِ َم ــــــــــ ی ــــــــــنِ  نْ ِم   مِ َع

  مِ دِ َهـــــــــــنْ مُ  رَ ْیـــــــــــنـــــــــــًا غَ ُر�ْ  ةِ اَ�ـــــــــــنَ العِ  نَ ِمـــــــــــ

  مِ َمـــــــــــاألُ  مَ رَ ْكـــــــــــا أَ نَّـــــــــــ�ُ  لِ ُســـــــــــالرُّ  مِ رَ كْ أَ ِ�ـــــــــــ
  

في قصائده المدائح�ة فـي قصـة اإلسـراء والمعـراج، فالشـاعر  َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيوتحدث الشاعر        

  :)٤(]مدحت طه [ثقافته الدین�ة حیث قال في قصیدته إستخدمهنا 

  أواله �ـــــــــــالقرب فـــــــــــي المعـــــــــــراج منزلـــــــــــةً 

ـــــــــةو�ـــــــــان أن نـــــــــال فـــــــــي اآل   فـــــــــاق منزل

  وأمَّ للرســــــــــل فــــــــــي األقصــــــــــى �خاتمــــــــــة

  الـــــرحمن مصـــــطح�اً  إلـــــىجـــــاز الط�ـــــاق 

ــــــــــه فــــــــــي م�المــــــــــة   �قــــــــــاب قوســــــــــین من
  

  
  ون بهـــــا مـــــن تحـــــت مرقـــــاهالنَّبیـــــصـــــار 

  مــــــــا نالهــــــــا قبــــــــل مــــــــن �ــــــــالطُّوِر نــــــــاداه

ــــــــــــأكرم الرســــــــــــل إذ �ــــــــــــاللمح عــــــــــــاله �  

ــــــــــــرد یرجــــــــــــو �عــــــــــــد مــــــــــــواله ــــــــــــى تف   حت

  وآنــــــــــــس القلـــــــــــــب منــــــــــــه ثـــــــــــــم ناجـــــــــــــاه
  

  :)٥(]قد أمَّ للرسل[هنااإلسراء والمعراج في قصیدة أخر� من دیو لك أورد قصة و�ذ     

  قــــــــد أمَّ للرســــــــل فــــــــي اإلســــــــراء م�رمــــــــةً 
  

  
ــــل ــــم ین   َطــــيَّ الم�ــــان وَط�ــــًا مــــن قبــــل ل

  

ــــــــــاْدِنيالشــــــــــاعر ونجــــــــــد       ــــــــــٰى الَف ــــــــــب َ�ْحَی ــــــــــن الخطی ــــــــــ� اب ــــــــــردة  )٦(واف ــــــــــي مف ــــــــــرد(ف ــــــــــي  )تف ف

  :اإلسراء والمعراجشعره في قصة 

  نســـــــــدلٌ ســــــــر� وجـــــــــنح ظـــــــــالم اللیـــــــــل م
  

  والـــــنجم ال یهتـــــد� فـــــي األفـــــ� ســــــار�ه

                                                           
  .١٦٠، ص ) الدمامیني شاعرا وناقداً (رسالة الماجستیر  (١) 
(٢)
  ٤٨تقدمت ترجمتھ ص  

   .١٢ص -٤م  - لعالمة یوسف النبھانيلموعة النبھانیة المج ) (٣
  .٢٧- ٢٦یحي الفادني ص -دیوان صادح البان (٤)
  . ٢٥ص  -المصدر السابق نفسھ (٥)
، الشھیر بلسان الدین الخطی�ب، م١٣١٣ھـ الموافق٧١٣ولد سنة ، الغرناطي األندلسي، د بن عبد هللا بن سعید السلماني اللوشي األصلـمحم (٦)

 )٢٣٥ص٦األعالم للزركلي ج( أنظر كتاب.م١٣٧٤ھـ الموافق ٧٧٦سنةتوفي 

 



٥٣ 

 

  �ســــــــــــمو لكــــــــــــل ســــــــــــماء منــــــــــــه منفــــــــــــردٌ 

ــــــــــه ـــــــــروح األمـــــــــین ب ـــــــــف ال   لمنتهـــــــــى وق

  لقـــــــاب قوســـــــین أو أدنـــــــى فمـــــــا علمـــــــت
  

  عـــــــــــــن األنـــــــــــــام وجبرائیـــــــــــــل صـــــــــــــاح�ه

ـــــــــــ� �قار�ـــــــــــه ٕامتـــــــــــازو    قر�ـــــــــــًا فـــــــــــال خل

ـــــــــــــــه ــــــــــــــدار مــــــــــــــا أواله واهب ــــــــــــــس �مق   نف
  

ــــــــا الشــــــــاعر       ــــــــاْدِنيوذ�ــــــــر لن ــــــــٰى الَف ــــــــيالقصــــــــة شــــــــ� صــــــــدر  َ�ْحَی ــــــــي  ملسو هيلع هللا ىلصنَّب ــــــــدما �ــــــــان ف عن

  :)١(�قول الشاعر  ]مدحت طه [بني سعد، وهي قصة مشهورة، وفي قصیدة

  و�ـــــــان �حفظـــــــه الـــــــرحمن مـــــــن صــــــــغرٍ 

  تح�ــــــي حل�مــــــة شــــــ� الصــــــدَر إذ وردت
  

  
  تــــــــــــرو� حل�مــــــــــــُة أمــــــــــــرًا شــــــــــــ� َمــــــــــــرآه

  تلـــــــــك الكرامـــــــــة فـــــــــي ثبـــــــــٍت لمـــــــــا فـــــــــاهُ 
  

  

   

  

ـــــــــيالنَّ ذ�ـــــــــر قصـــــــــة شـــــــــ� صـــــــــدر  )٢(واإلمـــــــــام البوصـــــــــیر�  ـــــــــه ب ـــــــــي همز�ت ـــــــــي مـــــــــدح )٣(ف  ف

  :ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

ــــــــــــــــــــأَ وَ  هُ  ْت َت   هُ تْ لَ َصــــــــــــــــــــفَ  دْ َقــــــــــــــــــــوَ  َجـــــــــــــــــــــدَّ

  هللا ةُ َ�ـــــــــــــــــــــــئِ الَ مَ  هِ ِ�ــــــــــــــــــــــ ْت اَطــــــــــــــــــــــحَ أَ  ذْ إِ 

ــــــــــــــلْ قَ  نْ ُشــــــــــــــ�َّ َعــــــــــــــ ــــــــــــــمِ  جَ رِ ْخــــــــــــــأُ وَ  هِ ِ�   هُ ْن

  ُأو دْ َقــــــــــــــــوَ  ینِ ِمــــــــــــــــى األَ َنــــــــــــــــمْ �ُ  هُ ْتـــــــــــــــمَ تَ خَ 
  

  
ـــــــــــــــــَهـــــــــــــــــو�ِ    اءُ َحـــــــــــــــــرَ البُ  هِ الِ َصـــــــــــــــــفِ  نْ ا ِم

ـــــــــــــــــــــــــــــظَ فَ    اءُ َنـــــــــــــــــــــــــــــالُقرَ  مْ أنَّهِ�ـــــــــــــــــــــــــــــ ْت نَّ

  اءُ دَ وْ َســــــــــــــــ هِ لِ ْســــــــــــــــغَ  دَ ْنــــــــــــــــًة عِ ُمْضــــــــــــــــغَ 

ـــــــــــــــَمـــــــــــــــ ِدعَ  ـــــــــــــــ ُتـــــــــــــــَذعْ  مْ ا َل ـــــــــــــــُه أَ َل   اءُ ـ�َ ْن
  

  :)( هللا رسولمدح صحا�ة 

ــاْدِنيمــدح الشــاعر  ــٰى الَف وهــي �انــت نعــم  الســیدة خدیجــة بنــت خو�لــد أم المــؤمنین َ�ْحَی

حینما جاءه جبر�ـل وهـو  ملسو هيلع هللا ىلصالوحي على الرسول و�ان لها دوٌر �بیر في بدا�ة نزول ،ملسو هيلع هللا ىلصالزوج للنبي

بیــت خدیجـة وهـو خـائف ومــرتعٌش  إلـى، فرجـع ]إقـرأ[:فـي غـار حـراء، یتعبــد و یتحنـث ف�ـه، فقـال لــه

  :)٤(حیث �قول الفادني، ة بنت خو�لدمن شدة ما رأ�، فطمأنته زوجه خدیج

  وافـــــــاه فـــــــي الغـــــــار �ســـــــمو فـــــــي تحنثــــــــه

ـــــــــــت ل: وقـــــــــــال   مـــــــــــَة عَج�ـــــــــــاً إقـــــــــــرأ و�ان

  
  وضـــــــــــمه النَّـــــــــــوُر إذ �ـــــــــــالوحي وافــــــــــــاه

  وأســـــــــــــفر الفجـــــــــــــُر للمـــــــــــــاحي فغشـــــــــــــاه

                                                           
  .٢٨ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (١)
(٢)
 ٤٨تقدمت ترجمتھ ص  
  .٨٠-٧٩ص -١م ، لعالمة یوسف النبھانيلالمجموعة النبھانیة  (٣)
  .٢٨ص -یحي الفادني -دیوان صادح البان (٤)



٥٤ 

 

  إقـــــــــــــرأ ولـــــــــــــم یخلـــــــــــــع بلمتـــــــــــــه: وقـــــــــــــال

ـــــــــةً  ــــــــت مطمئن ــــــــزوج إذ قال   مــــــــا أكــــــــرم ال
  

  قلـــــــــــُب الفتـــــــــــى الـــــــــــذ� �ـــــــــــان یرعــــــــــــاه

ــــــــــــاه ـــــــــــي علیَّـ ـــــــــــن �ضـــــــــــ�مك رٌب ف   ال ل
  

ـــاْدِنيو�مـــدح الشـــاعر         ـــٰى الَف ـــذین آووه ونصـــروه  ملسو هيلع هللا ىلص األنصـــاَر مـــن صـــحا�ة رســـول هللا َ�ْحَی ال

  :)١(]قد أمَّ للرسل[�قول في قصیدته ملسو هيلع هللا ىلصوجاهدوا معه ح� الجهاد و�ان لهم فضل النصرة للنبي

ـــــــــــي الهجـــــــــــرة األنصـــــــــــار آصـــــــــــرةً    وأمَّ ف

ـــــــــــــــوا   آووُه إذ نصـــــــــــــــروا للحـــــــــــــــ� إذ جعل
  

  
ــــم والعمــــل ــــین العل ــــى حــــٍب ب   قامــــت عل

  �ــــــــــل الح�ــــــــــاة لــــــــــدین الخیــــــــــر للــــــــــدول
  

الصـــحا�ة فـــي مـــدح لهـــم فـــي قصـــیدته، وذ�ـــر �طـــوالتهم لنشـــر  َ�ْحَیـــٰى الَفـــاْدِنيوذ�ـــر شـــاعرنا      

اإلسالم، وتحدث عـن أخالقهـم، ومحـار�تهم للكفـار والـ�طش بهـم، واست�سـالهم فـي القتـال، �قـول فـي 

  :)٢(]قد أمَّ للرسل[قصیدته

ـــــــــــــام  ـــــــــــــيق ـــــــــــــدعو لخالقـــــــــــــهِ  النَّب   �ـــــــــــــِه ی

ـــــــــــرٌ  ـــــــــــین الحجـــــــــــاز ونجـــــــــــٍد مـــــــــــنهم نف   ب

  ظون ُحـــــــــــــــــــِدوَد هللا عهـــــــــــــــــــدهمالحـــــــــــــــــــاف

ــــــــــــل آونــــــــــــةً    والراكضــــــــــــون بلحــــــــــــ� الخی

  والنـــــــــازلون مـــــــــن الهضـــــــــ�ات أْشـــــــــَمُخها

  الحـــــــــــاملون ســـــــــــیوف النَّصــــــــــــر �ارقـــــــــــةً 

  أجلـــــــــت �تــــــــائبهم للكفــــــــر ماحقـــــــــًة �مــــــــا
  

  
ُســــل   خیــــر الصــــحاب ف�ــــانوا أفضــــل الرُّ

ــــــــات �ــــــــالنُُّزلِ  ــــــــد �شــــــــر هللا فــــــــي الجن   ق

ـــــــــــــــَة ال�طـــــــــــــــل ـــــــــــــــٍم َهاَم   والفـــــــــــــــالقون ِبَه

ـــــــــــون ظهـــــــــــور  ـــــــــــذللوالراكب ـــــــــــ� ال   اَألین

  والرافلــــــــــــــــون �عــــــــــــــــٍز غیــــــــــــــــر منتقــــــــــــــــل

عــــــــــل إذاتجلـــــــــو الظـــــــــالم    ُجـــــــــردَن �الشُّ

ـــــل ــــَن الفـــــرس فــــي المل   دهــــى الســــیل دی
  

و�طوالتــه الخالــدة لنشــر اإلســالم ومحار�ــة  ملسو هيلع هللا ىلص جهــاد رســول هللا )٣(و�ــذ�ر الشــاعر الــدمامیني       

  :)٤(ف�قول ملسو هيلع هللا ىلصالرسول ئل من أصحابن األواالكفار وال�طُش بهم، و�ثني على المجاهدی

ــــــــــــــَد �الُصْحـــــــــــــــِب الــــــــــــــذِّ وَ    مْ هِ اِســــــــــــــنَ لِ  ینَ ُأیِّ

ـــــــ مُ هُ احُ َمـــــــرِ  ـــــــرَّ ِشـــــــرْ أَ  بِ رْ ي الَحـــــــِف   �دَ َ�ُة ال

  ادَ وا الِعـــــــــلَُّمـــــــــ�َ  دْ َقـــــــــ افِ �َ ْســــــــــُة األَ َنـــــــــسِ لْ أَ وَ 

ـــلُ   َغـــوُث وَ ُی
ً
ـــثَ نْ اوَ  رِ ْصـــ� النَّ رَ لُّـــوا ُعـــحَ  ى   اوْ َن

  لٍ ائِ َضــــــــــفَ  ـنْ وا َعــــــــــُ�ــــــــــرَ عْ ٌم أَ وْ َك َقــــــــــِئــــــــــولَ أُ 
  

  
ــــــ دِ ْســــــأُ �ِ  َ�ــــــْأٌس  واُ�ــــــورِ حُ  إذا   � رَ زْ � أَ رَ الشَّ

  اْدرَ ُغـــ ْت دَ رَ وَ  دْ اِل َقـــَطـــ�ْ األَ  ِدَمـــا نْ ِمـــ مْ َ�ـــفَ 

  ارَ ْقــــــــم وَ ْـ ِهــــــــبِ  انَ ـمًا َ�ــــــــْ�ــــــــا �ُ وْ نَ ثَ نْ اا َفــــــــَهــــــــبِ 

  ارَ وا اُألزْ دُ َقــــــــــعَ  دْ َقــــــــــ هللاِ  یــــــــــنِ دِ  ةِ رَ ْصــــــــــنُ لِ 

  ُذْخــــَرا مْ ُهــــلَ  ْت اَنــــ�َ � فَ وَ ْقــــى التَّ َلــــا عَ َهــــوْ نَ بَ 
  

                                                           
 . ٢٥ص  -نفسھ المصدر السابق (١)

  .٢٢ص  -نفسھ صدر السابقالم(٢) 
(٣)
  ٤٤تقدمت ترجمتھ ص 
 .٢١٧ص -٢م  -ھانيلعالمة یوسف النبلالمجموعة النبھانیة (٤) 

 



  
  
  
  
  

  ثالثالمبحث ال
 اءثَ ـرَّ ـــــالشعُر 



٥٦ 

 

  :تعر�ف الرثاء

ورثـأُت الرجـل رثـًأ، (:قـال إبـن منظـور فـي �تا�ـهلغَة هو ال��اء على المیت �عـد موتـه، : الرثاء

لك، وهـــي المرثئـــة، وقالـــت إمـــرأة مـــن ي رثیتـــه، ورثـــأت المـــرأة زوجهـــا، �ـــذ، لغـــة فـــ�عـــد موتـــهمدحتـــه 

 .)١() رثأت زوجي �أب�ات، وهمَّزت، أرادت رثیته: العرب

الرثـــاء هـــو إظهـــار الحـــزن واألســـى، وهـــو ذ�ـــر صـــفات المیـــت الحســـنة ونعتـــه ��ـــل الصـــفات 

ووفاء، وحما�ـة للجـار ونسـب عـال وصـواب الحمیدة الموجودة ف�ه من شجاعة وٕاقدام وعز�مة و�رم 

للــرأ�، �أســلوب یــنم عــن التــأثر �حادثــة المــوت وعاطفتــه تجــاه المیــت مــع األســف عل�ــه واســتظهار 

  .الغم والهم الذ� یلح� الشاعر جراء الفقد وقد ��ون عز�زاً 

ــــي ال�ــــارزة بــــل و  ــــاء أحــــد فنــــون الشــــعر العر� لیتصــــدرها مــــن حیــــث صــــدق التجر�ــــة  أنَّــــهالرث

التعبیـــــــر ودقـــــــة التصـــــــو�ر، و�حـــــــتف� أدبنـــــــا العر�ـــــــي بتـــــــراث ضـــــــخم مـــــــن المراثـــــــي منـــــــذ وحـــــــرارة 

   .إلى یومنا الحاضرالجاهل�ة 

  :الرثاء في العصر الجاهلي

ل فــي الجــاهلي �ــان یّت�ــع فــي رثائــه المــنهج الشــعر� الجــاهلي المعــروف أح�انــًا و�ــدخ الّشــاعرُ 

الجـاهلي �ـان �قـف علـی األطـالل و�قا�ــا  ّت�اعـه المــنهج الشـعر� إفـي ، و الّرثـاء م�اشـرة أح�انـا أخـر� 

ـــی الّصـــحراء  ـــمَّ لکـــي ینســـی ألمـــه ینتقـــل إل ـــه، ث منـــزل الحبیـــب، فی��ـــي و�ســـائل األشـــ�اء عـــن حبی�

ثــّم یــدخل فــي ، الــوحش، ف�صــف مــا تقــع عل�ــه عینــاه �ــالّر�وب علــی جمــل قــوّ� ســر�ع �شــ�ه حمــار

ـ�ًا أخـــاه �لیـــى الـــذ� رثـــ)٣(ل التغلبـــيوالمهلهـــ )٢(مراثـــي الجـــاهلیین لبیـــد بـــن ر��عـــة أشـــهرالّرثـــاء، ومـــن 

  :)٤(فقال

ـــــــــــــوتُ ْعــــــــــــدَ  ــــــــــــُب فَ ْیــــــــــــلَ ا �ُ َك َ� ــــــــــــبْ جِ تُ  مْ َل   يِن

  مٌ ذَ  كَ ـالَ ُب َخـــــــــــــــــْیـــــــــــــــــا ُ�لَ ي َ�ـــــــــــــــــِنـــــــــــــــــبْ جِ أَ 

  مٌ ذَ  كَ الَ ُب َخـــــــــــــــــْیـــــــــــــــــا ُ�لَ ي َ�ـــــــــــــــــنِ ـبْ ِجـــــــــــــــــأَ 

ـــــــــــالغَ  اكَ قَ َســـــــــــ ـــــــــــُث إِ ْی ـــــــــــ�ُ  كَ نَّ ـــــــــــاً یْ غَ  تَ ْن   ث
  

  
ـــــــــــــــ�َ وَ  ـــــــــــــــیبُ جِ یُ  فَ ْی ـــــــــــــــي البَ ِن ـــــــــــــــُد القِ َل   ارُ َف

  ارُ ا َمـــــــــــــــزَ َهـــــــــــــــلَ  ـوسِ ُفـــــــــــــــاُت النُّ ینَ نِ َضـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــلَ  ـــــــــــــــــ دْ َق ـــــــــــــــــزَ َـ ِســـــــــــــــــارِ فَ ْت �ِ ُفِجَع   ارُ ها ِن

ـــــــــــــــ ینَ رًا ِحـــــــــــــــُ�ْســـــــــــــــوَ    ارُ َســـــــــــــــُس ال�َ مَ تَ ُیْل
  

                                                           
 . ٨٣ص ١ج ،ابن منظور ،لسان العرب، مادة رثی (١)
(٢)
، مأنَّھوكان من ش�عراء الجاھلی�ة وفرس�، لسخائھ)ربیَع المقترین(وكان یقال ألبیھ، جعفر بن كالب بن العامريھو لبید بن ربیعة بن مالك بن  

ً ١٥٧ع�ن عم�ر ن�اھز، ویقال إن وفاتھ كانت في أول خالمة معاویة، أدرك لبید اإلسالم وأسلم مع وقد بني كالب ، الش�عر والش�عراء(أنظ�ر.عام�ا
 )٢٧٤ص إلبن قتیبة

وك�ان المھلھ�ل منغمس�اُ ف�ي لھ�و ، أول م�ن ھلَھ�ل بالش�عر نَّ�ھولق�ب بالمَھلِھ�ل أل، یكن�ى ب�أبي لیل�ى، ع�ة ب�ن الح�ارث التغلب�يھو ع�دي ب�ن ربی (٣)
  )موسوعة شعراء العصر الجاھلي(أنظر كتاب.م٥٣٠-ھـ.ق٩٢توفي سنة ، ومعاشرة النساء حتى سماه أخوه كلیب بزیر النساء

 .٣٢ص-الدار العالمیة-ل حربشرح وتقدیم طال-دیوان المھلھل بن ربیعة (٤)

 



٥٧ 

 

دود فــي الحــ او�ــــة تجــاوز �ــلعَ ٍر ومُ خْ یهــا  َصــفـــي رثــاء أخ )١(مــا قالتــه الشــاعرة الخنســاء إالَّ أنَّ           

  :)٢(جال الرثاء فتقـولم

ــــــــــــ ــــــــــــي طُ نِ رُ �ِ ـذَ ُی ــــــــــــالشَّ  وعُ ُل   ارً خْ َصــــــــــــ ـسِ ْم

  يلِ وْ َحــــــــــــــــــ یـــــــــــــــــــنَ اكِ الـ�َ  ةُ رَ ـثْ َ�ــــــــــــــــــ الَ وْ َلــــــــــــــــــفَ 

  والً ُجــــــــــــــــــــــــــــــــــ� عَ رَ أَ  الُ زَ أَ  الَ  نْ ـ�ِ َلــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ 

ـــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــ�ْ ا تَ مَ اهُ تَ ـلْ ا ِ�ـــــــــــــــــَم   ااَهـــــــــــــــــخَ ي أَ ِ�
  

  
  سِ ـمْ َشـــــــــــــــ وبِ ـرُ ُغـــــــــــــــ لِّ ُكـــــــــــــــلِ  هُ ـرُ ُ�ـــــــــــــــذْ أَ وَ 

ــــــــــــــى إِ ـلَ َعــــــــــــــ ــــــــــــــقَ لَ  مْ أنَّهـوَ ْخ ــــــــــــــنَ  تُ ـلْ َت   يْفِس

  ْحــــــــــــــــــسِ نَ  ومِ ْیــــــــــــــــــلِ  وحُ ـنُ َتــــــــــــــــــ ةِ َحــــــــــــــــــائِ نَ وَ 

  ـسِ ْمـــــــــــــــأَ  ـبَّ ِغـــــــــــــــ وْ أَ  هِ ِئـــــــــــــــزْ رُ  ةَ �َ ـشِ َعـــــــــــــــ
  

  :الرثاء في عصر صدر اإلسالم

ـــــي ســـــبیل إ ـــــى المســـــلمین واستشـــــهادهم ف ـــــاء قتل ـــــاء فـــــي هـــــذا العصـــــر، علـــــى رث قتصـــــر الرث

فهـــــــذا الصـــــــحابي الجلیـــــــل  ملسو هيلع هللا ىلص هللا قـــــــد رثـــــــوا شـــــــعراء اإلســـــــالم وفـــــــاة رســـــــولهللا والـــــــدعاء لهـــــــم، ول

  :)٣(فـي قصیـــــدته ملسو هيلع هللا ىلصهللا  یرثي رســــــولثابت حسان بن

  دُ َهــــــــــــــــعْ مَ وَ  ولِ ُســــــــــــــــلرَّ لِ  مٌ ْســــــــــــــــرَ  ةَ َ�ــــــــــــــــیْ طَ �ِ 

ــــــــِحــــــــمَ نْ تَ  الَ وَ  ــــــــ اتُ ى اآلَ� ــــــــرْ حُ  ارِ دَ  نْ ِم   ـةٍ َم

ـــــــــــــــ حُ اِضـــــــــــــــوَ وَ  ـــــــــــــــ�َ وَ  اتٍ آَ� ــــــــــــــــي مَ اِق   مٍ الِ َع

ـــــــــبِ  ـــــــــ اتٌ رَ ُجـــــــــا حُ َه ـــــــــیَ  انَ َ�   اـهَ َطـــــــــسْ وَ  لُ زِ ْن
  

  
  دُ َمـــــــــــهْ تَ وَ  ومُ ُســـــــــــو الرُّ ُفـــــــــــعْ تَ  دْ َقـــــــــــوَ  یـــــــــــرٌ نِ مُ 

ـــــنْ ا مِ َهـــــبِ  ـــــادِ الَهـــــ رُ َب   دُ عَ ْصـــــ�َ  انَ � َ�ـــــذِ � الَّ

ـــــــــــرَ وَ  ـــــــــــ عٌ ْ� ــــــــــــهِ فِ  هُ َل ـــــــــــسْ مَ ى وَ لَّ َصـــــــــــمُ  ی   ـدُ ِج

ـــــــــــــــ هللاِ  نَ ِمـــــــــــــــ ـــــــــــــــ�ُ وَ  اءُ َضـــــــــــــــتَ سْ �ُ  ورٌ ُن   ـدُ وَق
  

، وقد ذ�رها ملسو هيلع هللا ىلص هللا وهذه قصیدة قالتها صف�ة بنت عبد المطلب عنها ترثي فیها رسول     

ترثي رسول     )٤(قالت صف�ة بنت عبد المطلب: قالالطبراني في معجمه الكبیر، عن عروة 

  :)٥(فقالت ملسو هيلع هللا ىلص هللا

  اَنـــــــــــــاءَ جَ رَ  تَ ْنـــــــــــــ�ُ  هللاِ  ولَ ُســـــــــــــا رَ َ�ـــــــــــــ الَ أَ 

  اَنـــــــــــــیَّ بِ ا نَ �ًمـــــــــــــحِ رَ  ا ُرُؤفـــــــــــــاَ َنـــــــــــــبِ  ْنـــــــــــــتَ �ُ وَ 

ــــــــــــــــــــحَ بُّ مُ رَ  ـى هللاُ لَّــــــــــــــــــــَص  مَ اطِ َفـــــــــــــــــــأَ    دٍ مَّ
  

  
ـــــــــ�ُ وَ  ـــــــــَنـــــــــبِ  تَ ْن ـــــــــ مْ َلـــــــــا وَ رً ا َب   اـ�َ اِفـــــــــجَ  كُ َت

  اَ�ــــــاكِ �َ  انَ َ�ــــــ نْ َمــــــ مَ وْ الَیــــــ كَ ْ�ــــــلَ عَ  كِ ْ�ــــــیَ لِ 

ــــــــعَ  ــــــــَل ــــــــمْ أَ  ثٍ دَ ى َج ــــــــیَ ى بِ َس ــــــــاوِ ثَ  بَ رِ ْث   ـاَ�
  

     

  

                                                           
أنظ�ر .م�ع قومھ�ا بن�ي س�لیم فأس�لمت معھ�م)ملسو هيلع هللا ىلص( النَّب�يق�دمت إل�ى ، إسمھا تماض�ر، خنساء بنت عمرو بن الشرید السلمیة الشاعرة المشھورة (١)

  )١٠٩ص  - ٨ج  -، للعسقالني اإلصابة في تمییز الصحابة( كتاب
  .٣٢٦ص-األردن عمان-دار عمار-جامعة مؤتة-أنور أبو سلیم.حققھ د-دیوان الخنساء (٢)
 .٦٠ص  - دیوان حسان ابن ثابت (٣)
أس�لمت وروت وعاش�ت إل�ى ، وھي شقیقة س�یدنا حم�زة، والدة الزبیر بن العوامو )ملسو هيلع هللا ىلص(عمة الرسول، الھاشمیة، ھي صفیة بنت عبد المطلب (٤)

  )٢١٣، ص٨، جاإلصابة في تمییز الصحابة( أنظر.اجرت مع ولدھا الزبیر بن العواموھ، خالفة عمر
 .٤٩ص -١م  - لعالمة یوسف النبھانيلالمجموعة النبھانیة  (٥)



٥٨ 

 

  :)٢(،فقال)١(ونجد الصحابي الجلیل حسان یرثي و���ي سیــدنا حمــــزة

  اهَ مَ ْســــــــــــــــــا رَ َفــــــــــــــــــعَ  ارَ الــــــــــــــــــدَّ  فُ رِ ْعــــــــــــــــــتَ أَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ نَ یْ َبــــــــــــــــــــــــــــ   ةٍ اَنـــــــــــــــــــــــــــــمَ دْ أُ فَ  �حِ ادِ رَ السَّ

ــــــــــــــــــ   ْت مَ جَ عْ تَ اْســــــــــــــــــفَ  اكَ ذَ  نْ ا َعــــــــــــــــــهَ تُ لْ أَ َس

  اهَ مُ ْســــــــــــــا رَ ـفَ َعـــــــــــــ دْ ا َقــــــــــــــارً دَ  كَ ْنـــــــــــــعَ  عْ دَ 

  ْت فَ َصـــــــــــــــــــعْ أَ  إذا � یـــــــــــــــــــــزَ الشِّ  ئِ الِ الَمـــــــــــــــــــ
  

  لِ اِطــــــــــــالهَ  لِ بِ ْســـــــــــالمُ  بُ وْ َصــــــــــــ كَ دَ ْعـــــــــــ�َ   

ــــــــــــــــفَ    لِ اِئــــــــــــــــي حَ ِفــــــــــــــــ اءِ َحــــــــــــــــوْ الرَّ  عِ فَ دْ َم

ــــــــــــ ةُ وَعــــــــــــجُ رْ ا مَ َمــــــــــــ رِ دْ َتــــــــــــ مْ َلــــــــــــ   لِ ائِ السَّ

ــــــــــــــوَ  ــــــــــــــعَ  كِ اْ� ــــــــــــــ� النَّ ذِ  ةَ زَ ْمــــــــــــــى حَ َل   لِ اِئ

ــــــــــــغَ  ِــــــــــــ اءُ ـرَ ْب ــــــــــــذِ  ـيفـ   لِ اِحــــــــــــالمَ  مِ �َ � الشَّ
  

  :الرثاء في العصر الع�اسي 

 عظـــــــــ�مٍ لوقـــــــــد توســـــــــع فـــــــــي هـــــــــذا العصـــــــــر، و�ـــــــــان الرثـــــــــاء ف�ـــــــــه إمـــــــــا رثـــــــــاء خل�فـــــــــة، أو  

مــــــــــن الــــــــــوالة والقــــــــــادة أو مــــــــــن أقــــــــــارب الشــــــــــاعر �أبنائــــــــــه، أو مــــــــــن وســــــــــعت وعلــــــــــت منزلتــــــــــه 

 )٣(شـــــــــعراء الرثـــــــــاء فـــــــــي هـــــــــذا العصـــــــــر أبـــــــــو تمـــــــــام أشـــــــــهرمـــــــــن أصـــــــــحاب الجـــــــــاه و الثـــــــــراء، و 

ــــــــــــل الخزاعــــــــــــي )٤(وابــــــــــــن الرومــــــــــــي ــــــــــــو )٥(ودعب ــــــــــــة ��ــــــــــــاه الشــــــــــــعراء هــــــــــــو أب ، و�ــــــــــــان أول خل�ف

  :)٧(�قوله )٦(أبو ُدالمةالع�اس السفاح، وقد �ان رثاُه 

ــــــــــاألِ َت �ِ یْ ْمَســــــــــأَ  ــــــــــ ارِ ْنَ� ــــــــــَ� ــــــــــدٍ ا اْب   َن ُمَحّم

ـــــــــــَو�ْ  ـــــــــــأَ  لَ َك َوَوْ�ـــــــــــْ�ـــــــــــَعلَ  يِل   مْ لِِّهـــــــــــي �ُ ْهِل

ــــــــــــــــــَت�ْ فلْ  ــــــــــــــــــَینَّ َل ــــــــــــــــــَك الِ� َس ــــــــــــــــــَرةٍ ّنِ   اُء ِ�َعْب

ــــــ ــــــَك النَّ ــــــتُ  ذْ � إِ دَ َهَل ــــــ ِبْن ــــــَ� ــــــدٍ ا اْب   َن ُمَحّم
  

  
  �الَ وِ ْحــــــــــا تَ ِرَهــــــــــَغیْ  نْ ْع َعــــــــــطِ تَ َتْســــــــــ مْ َلـــــــــ

ــــــــــوَ  ــــــــــ َعــــــــــْوالً ًال وَ ْ� ــــــــــِف   �الَ اِة َطــــــــــوِ ي الَحَ�

ـــــــــــــــ�ْ ِلیَ وَ  ـــــــــــــــَك الرَِّجـــــــــــــــِ�   �الَ وِ اُل َعـــــــــــــــینَّ َل

  َراِب َعــــــــــِد�الَ ي التُّــــــــــَك ِفــــــــــَعْلَتــــــــــُه َلــــــــــجَ فَ 
  

  :)٩(�قول )٨(األمینمد ـفي رثاء الخل�فة مح ونر� أ�ا نواس 

                                                           
وك�ان مقت�ل حم�زة ، أسلم ف�ي الثانی�ة م�ن المبع�ث، وھو عم رسول هللا  وأخوه من الرضاعة، حمزة بن عبد المطلب ابن ھاشم بن عبد مناف (١)

  ).٢٩٨، ص أسد الغابة في معرفة الصحابة(أنظر كتاب.مره أربعاً وخمسین سنةع، وكان للنصف من شوال من سنة ثالث
  .١٩٤ص  - دیوان حسان ابن ثابت(٢)  

  ٢٩تقدمت ترجمتھ ص  (٣)
(٤)
وم��ات ، مبك�ة م��ن عم��رهوب��دأ یق��رض الش�عر ف��ي فت��رة ، یكن��ى أب�ا الحس��ن، م٨٣٥ول��د ببغ�داد س��نة، علي ب��ن العب��اس ب�ن ج��ریج الروم��يھ�و 
  )٢٥ص ١شعراء العصر العباسي م وسوعةم(أنظر.بغدادھـ ب٢٨٣سنة

(٥)
كان ، وإتصل بالرشید والمأمون، ثم إرتحل إلى بغداد، نشأ في الكوفة، ویكنى أبا علي، من خزاعة، ِدْعبل بن علي بن رزین، شاعر عباسي 

 )١٣٥موسوعة شعراء العصر العباسي ص(أنظر.م٧٤٤-ھـ ١٢٦توفي سنة، شاعراً ھجاءاً لم یسلم منھ أحد
وھ�و أح�د الش�عراء المعاص�رین ، كان أبو دالم�ة ش�اعراً مطبوع�اً مغلق�اً طریف�اً كثی�ر الن�وادر ف�ي الش�عر، وقال بعضھم زید، زند بن الجون (٦)

  )٤٠عراء العصر العباسي صموسوعة ش(أنظر.ھـ١٦١توفي ، لخلفاء بني العباس الثالث األوائل وھم السفاح والمنصور والمھدي
  ٦٧ص  -١ط -م٢٠١٠-عمان األردن -دار یافا العلمیة -الدكتور رشدي حسن-شعراء عباسیون (٧)
وك�ان ، عقد لھ أبوه بالخالفة بع�ده، الھاشمي العباسي البغدادي، بن المنصور، بن المھدي دمحم -ھارون  -أبو عبد هللا دمحم بن الرشید ، الخلیفة (٨)

وتس�لم األم�ر بع�د  ، ول�ھ خم�س س�نین ، وقد جعلھ أبوه ول�ي عھ�ده ، ذا قوة وشجاعة وأدب وفصاحة، أبیض وسیما طویال، الحسنبدیع ، ملیحا

 -تحقیق شعیب األرنؤط -للذھبي -سیر أعالم النبالء(أنظر.ھـ ١٩٨وقتل في المحرم سنة ، وعاش األمین سبعا وعشرین سنة، موت أبیھ ببغداد

 )٣٣٥ص -٩ج -م١٩٨٣ -١ط -مؤسسة الرسالة
 .٣٤٣ص -دیوان أبي نواس (٩)

 



٥٩ 

 

  دٍ َمــــــحَ مُ  نَ یْ َ�ــــــي وَ ِنـــــیْ ا بَ َمــــــ تُ وْ � الَمــــــوَ َطـــــ

ــــــــ�ُ وَ  ــــــــِه  تُ ْن ــــــــأَ َعْلْ� ـــــــــمَ  رُ ذَ ْح ــــــــوَ  تَ وْ ال   هُ دَ ْح
  

  
  رُ اِشـــــــــنَ  ةُ �َّـــــــــنِ � المَ وِ ْطـــــــــا تَ َمـــــــــلِ  َس �ْ َلـــــــــوَ 

ـــــــفَ  ـــــــیَ  مْ َل ـــــــ �َ ْب ـــــــِه  يءٌ ي َشـــــــِل   رُ اذِ َحـــــــأُ َعَلْ�
  

  :الحدیثالعصر  في الرثاء

وفــي هــذا العصــر إســتمر الرثــاء، ولكــن تغیــرت �عــض جوانــب هــذا الفــن فأصــ�ح بــدل ال��ــاء  

��ـة واإلسـالم�ة و�رفـع مـن والنواح والحنـین علـى شـخص مـا، أصـ�ح الرثـاء ی��ـي شـهداء األمـة العر 

واكــب الشــعراء األحــداَث المحزنــة المؤســفة التــي حلــت �ــالعلم العر�ــي واإلســالمي، و��ــوا ، و م�انتهــا

والمهانــة واألعــراض المســت�احة وقوافــل الشــهداء، ورثــى الشــاعر الكبیــر أحمــد شــوقي الــذ�  الكرامــة

خلــد حادثــة إعــدام الشــیخ المجاهــد ال�طــل عمــر المختــار اللیبــي، وهــو مــن األســرة السنوســ�ة، ظــل 

م �١٩٣١قاتــل الطل�ــان فــي ســبیل الــذود عــن وطنــه وقومــه، حتــى ق�ضــوا عل�ــه وأعــدموه شــنقَا ســنة 

  :)١(لجهاد الشعب المسلم ضد الكفار �قول شوقيوُ�عد رمزًا 

ـــــــــــوا ُرفَ َرَ�ـــــــــــزُ  ـــــــــــوَ َمـــــــــــي الرِّ اَتـــــــــــَك ِف   اءَ اِل ِل

ــــــــــ ــــــــــَنَصــــــــــبُ  َحُهــــــــــمْ ا َو�ْ َ�   َدمٍ  ارًا ِمـــــــــــنْ وا َمَن

  ي َغــــــدٍ َقـــــَة ِفـــــوا الَعالَ َجَعُلـــــ َلـــــوْ  ا َضـــــرَّ َمـــــ

  � َوَضِحیَّـــــــــةٌ الَمــــــــدَ  �ُح ِفــــــــيٌح َ�ِصــــــــُجــــــــرْ 

ـــــــــــ ـــــــــــَ� ُد ا الَســـــــــــیْ ا َأیَُّه ـــــــــــالَفالَ ُف الُمَجـــــــــــرَّ �ِ  

  ار� ِغمــــــــــُد ُ�ــــــــــِلّ ُمَهنَّــــــــــدٍ ِتلــــــــــَك الَصــــــــــحَ 

ـــــــــــــــ�قِ رِ فْ إِ  ـــــــــــــــَ�   ُدهاوِد َوَلْحـــــــــــــــُد اُألُســـــــــــــــا َمْه
  

  
  اءَ اَح َمـــــــــــسَ � َصــــــــــ�َ ادِ ِهُض الــــــــــوَ َتنْ َ�ْســــــــــ

ــــــــ ــــــــىي وحِ ُت ــــــــجِ  إل ـــــــــِد الَ�ْغ   اءَ ـَض یــــــــِل الَغ

ًة َوإِخـــــــــــــــاءَ َن الُشـــــــــــــــعُ َبــــــــــــــیْ    ؟وِب َمــــــــــــــــَودَّ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــَة الَحْم رَ� ـــــــــــــــــــــــــَتَلمَُّس الحُّ   راءَ َت

ــــَ��ْ    اءَ وَف َعلــــى الَزمــــاِن َمَضــــو الُســــیُ ُس

ــــــــــَأبْ  ــــــــــَن ِفــــــــــى َفَأحْ َل ــــــــــُدِوّ َ�ــــــــــالءَ َس   ي الَع

ْت  ـــــــــــــ َضـــــــــــــجَّ   اءَ اِجـــــــــــــًال َوِنَســـــــــــــَك َأرَ َعَلْ�
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
    .٦٢٥ص  -أحمد شوقي -شوقیاتالدیوان (١) 



٦٠ 

 

  :َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيالرثاء عند الشاعر 

تـــار�خ  ، شخصـــیتین عظمیتـــین فـــي)صـــادح ال�ـــان(  دیوانـــهفـــي  َ�ْحَیـــٰى الَفـــاْدِني رثـــى الشـــاعرُ  

بدأ الشاعر الفادني في مراث�ه أوًال برثاء الشیخ عبد العز�ز بن �ـاز، أحـد ، األمة العر��ة واإلسالم�ة

الـــذین لهـــم م�انـــة عظ�مـــة فـــي أوســـا� المســـلمین عامـــة، وفـــي المملكـــة العر��ـــة الســـعود�ة خاصـــة، 

  .�مثابته أحد العلماء والدعاة

ــــــــدمٌ  ــــــــاز ق ــــــــن � ــــــــدعوة  راســــــــخةٌ  للشــــــــیخ اب ــــــــي ال ــــــــىف ــــــــدعوة تجــــــــر� ، ]عــــــــز وجــــــــل[هللا  إل فال

ــــــــــه دعــــــــــوة  ــــــــــىفــــــــــي عروقــــــــــه، ف�ــــــــــل وقت ــــــــــغ دیــــــــــن هللا وٕارشــــــــــاد  إل ــــــــــدعوة وتبل� هللا، و ُهمــــــــــوم ال

ـــــــــل الفجـــــــــر  ـــــــــه، فمـــــــــن قبی ـــــــــوم مـــــــــن عین ـــــــــاس ونفعهـــــــــم أطـــــــــار الن ـــــــــىالن هز�ـــــــــع مـــــــــن اللیـــــــــل  إل

�ســـــــــتو� فـــــــــي ذلـــــــــك أ�ـــــــــام الجمـــــــــع والعیـــــــــدین وغیرهـــــــــا صـــــــــ�فًا وشـــــــــتاء مق�مـــــــــًا مســـــــــافرًا، بـــــــــل 

ـــــــــأر  ـــــــــه � ـــــــــل وفات ـــــــــى قبی ـــــــــى حت ـــــــــرد عل ـــــــــه ی ـــــــــي منزل ـــــــــاس ف ـــــــــ� �ـــــــــان جالســـــــــًا للن �ع ســـــــــاعات فق

أســـــــــــــئلة المســـــــــــــتفتین وعلـــــــــــــى الرســـــــــــــائل والخطا�ـــــــــــــات، وقضـــــــــــــا�ا الطـــــــــــــالق، وســـــــــــــخر مالـــــــــــــه 

  .هللا إلىوجهده ووقته في سبیل الدعوة 

ـــوأَ  ـــي رثاهـــا شـــاعرنا مَّ ـــة الت ـــاْدِنيا الشخصـــ�ة الثان� ـــٰى الَف ـــد هللا  َ�ْحَی هـــو البروفســـور الشـــیخ عب

رمزا من رموز اللغة العر��ة الذین �شار إلیهم �البنان في هذا العصر وهـو الـذ�  الذ� ُ�عد)١(الطیب

 .خدم اللغة العر��ة

ـــور�  ـــذ� �انـــت األصـــالة (:)٢(و�قـــول األســـتاذ مـــروان الجب ـــك الرجـــل ال عبـــد هللا الطیـــب هـــو ذل

 وال�الغــة ســمتین ممیــزتین لمنهجــه وللغتــه التــي �ــان �فهمهــا و�تفاعــل معهــا جم�ــع شــرائح المجتمــع

ین یجمعـون علـى وهـو مـا جعـل السـودانی السوداني، وقد �ـان لـه حضـوره الواضـح وسـحره المتمیـز؛

  .شخص�ة قوم�ةبوصفه ح�ه واالعتزاز �ه 

ا مــــن الطــــراز األول ا، وناقــــدً ا أدبً�ــــا ومؤرًخــــا لغوً�ــــا و�احًثــــا وأدیً�ــــ�ــــان عبــــدهللا الطیــــب شــــاعرً 

شــدید اإلعجـــاب �الشــعر العر�ـــي القــد�م و�قدمـــه مـــن رواد المدرســة القد�مـــة؛ إذ �ــان  أنَّــهوُ�َصــنَّف �

علــــى الشــــعر اإلنجلیــــز� وســــواه مــــن اآلداب األور��ــــة، و�ــــر� أن الكثیــــر مــــن شــــعراء الفرنجــــة مــــن 

  .قد تأثروا �الشعر العر�ي )دانتي ومارفیل وول�ام بل�ك والرومانسیین(أمثال،

                                                           
، بدأ دراستھ بالخلوة حیث حفظ الق�رآن الك�ریم، م١٩٢١عام ، ولد بالتیمیراب غرب الدامر، ھو عبد هللا الطیب بن عبد هللا بن دمحم المجذوب  (١)

ت��وفى ، وك��ان رئیس��اً بمجم��ع اللغ��ة العربی��ة بالس��ودان، بكلی��ة اآلداب بجامع��ة الخرط��ومث��م أص��بح عمی��داً ، إلتح��ق بكلی��ة غ��ردون التذكاری��ة
  )٢٤٣تراجم شعراء وأدباء وكتاب بالسودان ص(أنظر كتاب .م٢٠٠٣عام

 .الموسوعة الحرة) ویكیبیدیا:(كاتب وصحفي عراقي المصدر  (٢)

 



٦١ 

 

د صـــادق الكـــارور�، ـمحمـــمد ـقصـــائد أخـــر�، رثـــى فیهـــا الشـــیخ محـــ َ�ْحَیـــٰى الَفـــاْدِنيوللشـــاعر 

لك لــه قصــائد رثائ�ــة فــي الشــیخ البروفســور �ــا��ر البــدو� ئــ�س مجلــس الجامعــة اإلســالم�ة، و�ــذر 

  .لك والدهاألستاذ عون شر�ف قاسم، ورثى �ذ ُدشین، وأخر� في

  :لشیخ عبد العز�ز بن �ازل َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيرثاء الشاعر 

ته یرثــي فیهــا الشــیخ عبــد العز�ــز بــن عبــد هللا بــن �ــاز، بــدأ فــي قصــید َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِنيالشــاعر  

  :)١(بدأ �مقدمة من شعر الح�مة والزهد، �صف فیها حال الدن�ا وما فیها من إبتالء �قول الشاعر

ـــــــــــــَ�َالءُ  ـــــــــــــَم ال ـــــــــــــبُر ِإْن َعُظ ـــــــــــــِز�ُن الصَّ   َی

  َفَلـــــــــــــــْم َیـــــــــــــــْرَ�ْن  َلـــــــــــــــُه َأَبــــــــــــــــدًا  َعِلـــــــــــــــ�مٌ 

ـــــــــــــــــــَراقٌ  ُلـــــــــــــــــــُه ِف   َوَصـــــــــــــــــــْعٌب َمـــــــــــــــــــا َنَحمَّ

  َ�ـــــــــــــــــالَمْوِت َیْخَشـــــــــــــــــاُه ُأَنـــــــــــــــــاٌس َوَمـــــــــــــــــا 
  

  
ْن�َا َوَمــــــــــــا ِفیَهــــــــــــا ِإْبِتـــــــــــــَالءُ    َفــــــــــــِذ� الــــــــــــدُّ

ــــــــــــَر ِفــــــــــــي الَعَواِقــــــــــــِب َمــــــــــــا َ�َشــــــــــــاءُ    َتَف�َّ

ـــــــــــــــاءُ  إذا ــــــــــــــــُه الَعَن ـــــــــــــــا َحـــــــــــــــلَّ َ�ْصَحُب   َم

  ِ�َمــــــــــــــــــا ُ�ْغــــــــــــــــــر� التََّنــــــــــــــــــُزَه َوالنََّمـــــــــــــــــــاءُ 
  

�ــان �ــالنور ینیــر الكــون،  أنَّــهالشــیخ عبــد العز�ــز بــن �ــاز، � َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِنيو�مــدح الشــاعُر       

  :)٢(وشبهه في المحافل �القمر المضيء حیث قال

  َرِفــــــــــــــــیٌ� َقـــــــــــــــد َخـــــــــــــــَال ِمْنـــــــــــــــُه َمَجـــــــــــــــالٌ 

ــــــــــــــــــْت  ــــــــــــــــــْوَم َجَف ــــــــــــــــــُل َی ــــــــــــــــــْت الَمَحاِف   َخَل

ـــــــــْد َتَبـــــــــدَّ� َتَمـــــــــامٌ  ـــــــــَیْذُ�ُرُه الرَِّجـــــــــاُل َوَق   َس

ــــــــــــــَر�  ْ�ِر َعْب ــــــــــــــاُض الــــــــــــــذِّ   َســـــــــــــــَتْذُ�ُرُه ِرَ�
  

  
ـــــــــــــمُ  ـــــــــــــْوَن َوالِعْل ــــــــــــــِنیُر الَك ــــــــــــــَفاءُ  ُی   ِإْصِط

ــــــــــــــَ�اء   ِبَهــــــــــــــا اَألْمــــــــــــــَالُك َیْتَ�ُعَهــــــــــــــا الّضِ

  الِحــــــــــــــــــــــْرِص َوالَعْقـــــــــــــــــــــــُل الُمَضـــــــــــــــــــــــاءُ 

ــــــــــــــــــــــــاءُ  َس ــــــــــــــــــــــــاِرُج َوالّنِ ــــــــــــــــــــــــُه الَمَع   َوَتْ�ِ��
  

ة أ�ضًا ستذ�ره هذه المتون التي �ان �شـرحها لتالمیـذه مـن طل�ـ َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيو�قول الشاعر       

ســبیل  إلــىقــام یرشــدهم  إذامفارقــة الشــیخ لهــا، و�صــف الطــالب العلــم، وهــي قــد تــدلت مــن الحــزن و 

ره، وســطي فــي �ــل أمــو  أنَّــهأعلــى المقامــات، ووصــف الشــاعر الشــیخ � إلــىالحــ� تســاموا وٕارتفعــوا 

  :)٣(ینادونه �الوالدولُحُنِوه على تالمیذه �انوا 

ـــــــــــــــــَدلْت  ـــــــــــــــــْد َت ــــــــــــــــــُمُتوُن َوَق ــــــــــــــــــُرُه ال   َوتَـْذُ�

ــــــــــــــــاَمُوا إذا ــــــــــــــــاَم ُیْرِشـــــــــــــــــُدُهْم َتَس ــــــــــــــــا َق   َم

ــــــــــــوٌ  ــــــــــــَال ُغُل ـــــــــــــوِر َف ــــــــــــي اُألُم َ� ِف ـــــــــــــَوسَّ   َت

ـــــــــــــــــَأْدَنْوا ـــــــــــــــــَدَنا َف   َدَعـــــــــــــــــاَك النَّـــــــــــــــــاُس َواِل
  

  
ـــــــــــــــــْت ِدَالءٌ  ـــــــــــــــــَالِب ِإْذ ُمِلَئ ـــــــــــــــــى الطُّ   َعَل

ــــــــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــــــــهُ َحــــــــــــــــــــاٌء َوَ�   َفَیــــــــــــــــــــْدُعوُهْم َل

ــــــــــــــــُه الـــــــــــــــَوَالءُ  یِن ُیـْنِعُش ـــــــــــــــّدِ ـــــــــــــــْمِح ال   ِلَس

ــــــــــــاَن  ـــــــــــــْو تُـــــــــــــَفدَّ� َلَك   َلــــــــــــَك الِفــــــــــــَداءُ َفَل
  

                                                           
 .٣٣ص –یحي الفادني -دیوان صادح البان (١)
 .٣٦ص  -المصدر السابق نفسھ (٢)
   . ٣٦-ص -المصدر السابق نفسھ(٣)
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  : الطیبعبد هللا بروفسورلل َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيرثاء الشاعر 

البروفســیر عبـد هللا الطیــب فـي أر�ــع قصـائد ��ــى وشــجى  َ�ْحَیــٰى الَفـاْدِني الشـاعرُ لك �ــذرثـى و 

لك ذ�ـــر صـــفاته وشـــجاعته وغـــزارة علمـــه و�رمـــه، هن الحـــزن واألســـى علـــى الفقیـــد، و�ـــذوأظهـــر فـــی

بــدأها �الصــ�اح والنــواح علــى رحیــل العــالم الفــذ المتفــرِّد فــي م�انتــه، أو  ]تــرحلن ال[فمقدمــة قصــیدة 

�فایته في علمه، حتى األشجار َصَدَر َعْنَها ُنَواٌح اْهَتَزْت َلُه ُجدران الَبْیـِت، و�ـل ��ـى، حتـى الـدمع 

ســماح الم��ــى هــذا العــالم الجلیــل المقــدام و �الســر مــن شــدة الحــزن واألســى ظهــر وٕان�شــف، الجم�ــع 

  :)١(�قول

  َال َتــــــــــــــْرَحَلنَّ َفَزْهــــــــــــــُر الِعْلــــــــــــــِم َصــــــــــــــوَّاحٌ 

ُ�ـــــوُع َدمـــــاً    َیْ�ِ�ـــــي الَجِم�ـــــُع َ�َمـــــا َتْ�ِ�ـــــي الرُّ

ــــــــــةً  ــــــــــَالُم َقاِط� ــــــــــَد اِإلْس ــــــــــْن َفَق ــــــــــي َلَم   َیْ�ِ�
  

  
ـــــــــــوَّاحُ  ـــــــــــذُّ َن ـــــــــــِل الَف ـــــــــــَد َرِحی ـــــــــــُك َ�ْع   َواَألْ�

ــــــــــــوَّاح ــــــــــــِر ِإْذ َیْهِمــــــــــــي َلَب ْمُع ِ�الّسِ   َوالــــــــــــدَّ

ـــــــــوْ  ـــــــــَن الَق ـــــــــ�ًال ِم ـــــــــَماحُ ِق ـــــــــَداُم َوِمْس   ِم ِمْق
  

، توجــع الشــاعر توجعــًا ]ال تــرحلنَّ [ وفــي قصــیدة(:المهــد� أحمــد عبــد الماجــد البروفســورو�قــول         

شــدیدًا فــي رثائــه للبــروف عبــد هللا الطیــب، وهــذا التوجــع �ظهــر فــي مطلــع القصــیدة وٕانَّ فقــده فقــٌد 

  :اإلقدام والسماحةلإلسالم واألمة اإلسالم�ة قاط�ة، ومدحه ��ثرة 

ُ�ـــــوُع َدمـــــاً    َیْ�ِ�ـــــي الَجِم�ـــــُع َ�َمـــــا َتْ�ِ�ـــــي الرُّ

ــــــــــةً  ــــــــــَالُم َقاِط� ــــــــــَد اِإلْس ــــــــــْن َفَق ــــــــــي َلَم   َیْ�ِ�
  

  
ــــــــــــِر ِإْذ َیْهِمـــــــــــــي َلَبــــــــــــوَّاح ْمُع ِ�الّسِ   َوالــــــــــــدَّ

ـــــــــَداُم َوِمْســـــــــَماحُ  ـــــــــْوِم ِمْق ـــــــــ�ًال ِمــــــــــَن الَق   ِق
  

َد الشـاعر                        أصـداء النیـل[و ]�انـات رامـة[ دیوانـهمؤلفـات الفقیـد المتمثلـة فـي  َ�ْحَیـٰى الَفـاْدِنيوَعدَّ

�فــك مغــالق األمــور  أنَّــهالفقیــد � و�ــذلك شــرحه للســیرة النبو�ــة الشــر�فة، ووصــف ،]المرشــد �تا�ــه[و] 

  .)٢()معتاضها، والقصیدة غا�ة المدح وقمة الحزن و 

��فــي هــذا العــالم الجلیـل الشــیخ عبــد هللا الطیـب فخــرًا، مــن ذ�ــره  َ�ْحَیــٰى الَفـاْدِني�قـول الشــاعر 

لك الشعر واألدب ی�عثه في الـروح فتـر� األهـاز�ج فـي ما �شرحه یندفع على األفهام، و�ذللقرآن حین

األدب، حر�ـــر فـــي الشـــعر و األفـــ� تنـــداح وتتســـع، وتـــرك هـــذا العـــالم لنـــا �ت�ـــًا تـــوحي لنـــا عـــن عـــالم ن

  :)٣(الراحة ف�هوعندما �قول الشعر یجد 

ــــــــــِف�َك ِمـــــــــْن ذ�ــــــــــرِه القـــــــــرآَن َ�ْشـــــــــَرَحهُ    َ�ْ�ـ

وِح َماِثلـــــــــةً  ـــــــــرُّ ـــــــــُه ِفـــــــــي ال ــــــــــُر َیْ�َعَث ْعـ   َوالشِّ

  
ــــــــاِم َیْنَســــــــاح ــــــــى اِإلْفَه ــــــــلَّ َعَل ــــــــى َ�ظَّ   َحَت

  ِمْنــــــــُه اَألَهــــــــاِز�ُج ِفــــــــي اآلَفــــــــاِق َتْنـــــــــَداحُ 

                                                           
  ٣٩ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (١) 
  .مد عبد الماجدالمھدي أح البروفسور]صادح البان[حول دیوانإضاءات (٢) 
  .٤٠-٣٩ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان(٣) 

 



٦٣ 

 

ـــــــــــي ِ�ُمْجَمِلهـــــــــــاَ  ـــــــــــًا ُتْنِب ـــــــــــَا ُ�تُ� ـــــــــــَد� َلن   أَْه

ـــــــــةٍ [ ـــــــــاُت َراَم ـــــــــا ]َ�اَن ـــــــــي ُمَرنَِّحَه ـــــــــْت ِف   َغنَّ

  َ�ْســــــــــُمو اللَِّســــــــــاُن ِبَهــــــــــا أَْعَلــــــــــى َمَراِتِ�ــــــــــه

یـــــــــــَل    ِمـــــــــــْن َأْبَ�اِتــــــــــــِه ُزَمـــــــــــرٌ َتَجـــــــــــاَوُب الّنِ
  

ـــــــــــْعِر َیْرَتـــــــــــاحُ    َعــــــــــْن َعــــــــــاِلٍم َعِلــــــــــَم ِ�الشِّ

  ُ�ْشــــــَجى ِ�َســــــْجِعَها ِفــــــي العصــــــر َفــــــالَّحُ 

ـــــــــوا َوَراُحـــــــــوا ـــــــــوَم َمـــــــــْن َحلُّ   َفَتْطـــــــــُرُب الَق

یـــــــــــُل  ـــــــــــْعِر ُمْنَصـــــــــــاُع َوُمْرَتـــــــــــاحُ َوالّنِ   ِللشِّ
          

ی��ـي و�تحسـر علـى فقیـد العلـم  ]ال تـرحلنَّ [فـي أخـر القصـیدة  َ�ْحَیٰى الَفـاْدِني وه�ذا نجد الشاعرَ        

، وأنـت �نـت لنـا �مثا�ـة المفتـاح لألذهـان )١(والمعرفة و�یف یهنأ لي الع�ش �عـد�م �ـا سـید� ومـوال�

اح  ـــاْدِني �ـــالعلم لینیـــر ســـبیل الســـالكین، و�حـــزن الشـــاعرُ المغلقـــة، فـــذهن�م قـــدَّ ـــٰى الَف ـــى فـــراغ  َ�ْحَی عل

  :)٢(البروفسور عبد هللا الطیب حتى ��ون للجفن قراح

  الَعـــــــْ�ُش َ�ـــــــا َمـــــــْوَالَ� َ�ْعـــــــَدُ�مُ  َهـــــــْل َیْهَنـــــــأ

  َتُفــــــــــــــكُّ ِمْغــــــــــــــَالَق ُمْعتَــــــــــــــاٍض ِ�َفْهِمُ�ــــــــــــــمُ 

  َح�َّـــــــــــــــاَك َر�ُّـــــــــــــــَك َعــــــــــــــــْبَد ِهللا ُمـــــــــــــــْرَتِحالً 
  

  
ـــــــــاحُ  ـــــــــاِن ِمْفَت ـــــــــُل ِلَألْذَه ـــــــــْن َقْب ـــــــــَت ِم   َوَأْن

احُ    َفـــــــــــِذْهِنُ�ْم َقْبـــــــــــُل َ�ـــــــــــا َمـــــــــــْوَالَ� َقـــــــــــدَّ

ــــــــرَّاحُ  ــــــــِن َق ــــــــِدُ�ْم ِللِجْف ــــــــْن َ�ْع ــــــــْزُن ِم   َوالُح
  

ــــاْدِنيوفــــي قصــــیدة عصــــماء لشــــاعرنا      ــــٰى الَف ، ومدینــــة دامــــر )ســــما مــــن دامــــر المجــــذوب( َ�ْحَی

 إلـى الطیـب، وٕاسـتهل �مقدمـة حز�نـة لـیخلص منهـا المجذوب هـي مـوطن الفقیـد البروفسـور عبـد هللا

  :)٣(مدح الفقید حیث قال

  َ�َ�ـــــــــــــــــْیُت َعَلــــــــــــــــى ُ�َ�ــــــــــــــــاِء ِمــــــــــــــــْن َوُدودِ 

  ُتْقِســــــــــــــــــــي َحِل�مــــــــــــــــــــاً  اأنَّهــــــــــــــــــــِلــــــــــــــــــــَك َوذَ 

ـــــــــــــــاَع َلَهـــــــــــــــا ِغـــــــــــــــَالبٌ  �َ   َعَلـــــــــــــــى َأنَّ الطِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــومٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــُدُه ُعُل ــــــــــــــــــــــــــــــِد ِهللا َتْفُق   َ�َعْب
  

  
ـــــــــــْن ُوُجــــــــــوِد�   َألنَّ َأْخــــــــــَذ التََّجــــــــــاُرُب ِم

ـــــــــــــٍب َجِلیــــــــــــــدِ  ـــــــــــــُد ِفـــــــــــــي َقْل ـــــــــــــُدَو َ�ْع   ِلَ�ْغ

  َمــــــــــــا َ�ــــــــــــاَن ِمــــــــــــْن َفْقـــــــــــــِد الَوِحـــــــــــــیدِ  إذا

  َوتَــــــــــــــْدَهُش ِمْنـــــــــــــــُه َأْســـــــــــــــَراُر الُجـــــــــــــــُدودِ 
  

�ســعى  ، وفــي خاصــ�ة التكــرار]وتفقــده [ خاصــ�ة تكــرار المفــردة َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِنيالشــاعر  إســتخدم        

تكــرار مفــردة معینــة فــي القصــیدة و��ــون هــذا التكــرار ناتجــا عــن أهم�ــة هــذه المفــردة  إلــىالشــاعر 

وأثرهــا فــي إ�صــال المعنــى وتــأتي مــرة للتأكیــد أو التحــر�ض ولكشــف اللــ�س فضــال عــن مــا تقــوم �ــه 

  :)٤(، حیث قال)من إ�قاع صوتي داخل النص الشعر� 

ـــــــــــــِعیدِ     َوَتْفُقــــــــــــــــــُدُه الــــــــــــــــــَمَناِبُر ِفـــــــــــــــــي ُشـــــــــــــــــُروقٍ    َوَتْفُقـــــــــــــُدُه الَحَضـــــــــــــاَرُة ِفـــــــــــــي الصَّ

                                                           
والم�ولى وال�ولي معن�ى یطل�ق عل�ى ، وال�زوج وال�رئیس والمق�دموالحلیم ومتحمل أذى قوم�ھ ، والفاضل الكریم، تطلق بمعنى السید الشریف (١)

  .أنَّھوال یختص با� سبح، المحب والمحبوب والصدیق والناصر وغیر ذلك
  .٤٠ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (٢)
   ٤١ص  -المصدر السابق نفسھ (٣)
  .٤١ص  -المصدر السابق نفسھ(٤)



٦٤ 

 

ــــــــــــــــــُدُه  ــــــــــــــــــي ِلَســـــــــــــــــانٍ َوَتْفُق   الُعــــــــــــــــــُروَ�ُة ِف

ْت    َوَتْفُقــــــــــــــــــــــــُدُه الَمَحاِفــــــــــــــــــــــــُل ِإْذ َتَبــــــــــــــــــــــــدَّ

ْ�ِر َتْفُقُدُهـــــــــــــــــم َمَجــــــــــــــــالٌ    َ�َأْهــــــــــــــــِل الــــــــــــــــذِّ
  

ــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــِة َماِجــــــــــــــــــــٍد َ�َطــــــــــــــــــــٍل َفِر�   ِبِهَم

ــــــــــُل َمــــــــــْن َعِمیــــــــــدِ  ــــــــــْت الَمَحاِف   َوَقــــــــــْد َخَل

ــــــــــجُ  ــــــــــَد� الّسِ ـــــــــــِرِهم َوَم   ودِ َمَصــــــــــاِعُد ِذْ�
  

بخاتمــة دعائ�ــة للفقیــد  ]ســما مــن دامــر المجــذوب[ هــذه القصــیدة َ�ْحَیــٰى الَفــاْدِني وخــتم الشــاعرُ           

لك شــمل �ــالخیر ز�ــادة عفــوك وجــودك لــه، و�ــذالراحــل لــه �الجنــة یــوم الق�امــة، وأن ��ــون ظننــا ف�ــه 

  :)١(العدیدة قال في خیراته كي ینعم أهل السودانالدعاء للسودان �أن �عمه هللا �األمن والسالم، ل

  فــــــــــــــــــــَذا ِهـــــــــــــــــــــَ�ُة ِهللا َوقــــــــــــــــــــْد َطَواهــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــُه ُمَضــــــــــــــــــــــافاً  ــــــــــــــــــــــا رَّبَّ َفاْجَعْل   َأَال َ�

ــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــا َربَّ ِف� ــــــــــــــــــــا َ� ــــــــــــــــــــْ� َظنََّن   َوَحِق

ــــــــــــــــــوَداَن ِســــــــــــــــــْلماً  ــــــــــــــــــا السُّ   َوِعــــــــــــــــــْم ِإَلَهَن
  

  
ــــــــــــــــــــــــــاُر الَعِبیــــــــــــــــــــــــــدِ    َألنَّ الــــــــــــــــــــــــــرَّبَّ َقهَّ

ــــــــــــــــــٍة َعــــــــــــــــــْدِنُ�م َیــــــــــــــــــْوَم الــــــــــــــــــُوُرودِ    ِلَجَن

  ثُــــــــــــــــــمَّ ُجــــــــــــــــــوٍد ِمـــــــــــــــــــْن َوُدودِ ِ�َعـــــــــــــــــــْفٍو 

  ِلَنـــــــــــْنَعَم َ�ْعـــــــــــُد ِفــــــــــــي الَخْیـــــــــــِر الَعِدیــــــــــــدِ 
  

فــي رثــاء الفقیــد العــالم الجلیــل البروفســور  ]عج�ــًا یــوار� القبــر للمشــهور[وفــي قصــیدته الثالثــة              

�یف هذا الـنجم السـاطع فـي سـماء العلـم یوار�ـه هـذا  َ�ْحَیٰى الَفاْدِني عبد هللا الطیب، َتَعجَّب الشاعرُ 

القبـر الضــی�، وهــذا التعجـب لــ�س تعجــب اإلعتــراض علـى المــوت، هــذه هــي نها�ـة �ــل إنســان فــي 

الــدن�ا �ــان صــغیرا أم �بیــرًا أو �ــان وضــ�عًا أم شــر�فًا، و�نــاد� فــي مقدمــة القصــیدة �الصــبر علــى 

لعظــ�م، ثــم یخلــص فــي مــدح الفقیــد و�قــص علینــا المقــدور مــن أمــر هللا، فجــزاء الصــبر هــو األجــر ا

  :)٢(الشاعر سیرته الذات�ة فقال

  َال ُبــــــــــدَّ ِمــــــــــْن َصــــــــــْبٍر َعَلــــــــــى الَمْقــــــــــُدورِ 

  َوَلـــــــــــــــــِئْن َفَقـــــــــــــــــْدَنا َعاِلمـــــــــــــــــًا َ�ِإَماِمنـــــــــــــــــاَ 

ـــــــــــرَّْحَمُن َقـــــــــــْوًال َصـــــــــــاِدقاً  ـــــــــــْد َأْنـــــــــــَزَل ال   َق

  ُ�ْنــــــــــَت َنْجــــــــــًا َســــــــــاِطعاً َلــــــــــِئْن ُقِبــــــــــْرَت وَ وَ 

ْعــــــــــــــَت َعْبـــــــــــــــَد    ِهللا َفــــــــــــــوَق َعَواِتـــــــــــــــ�ٍ ُوّدِ

  َمـــــــــــا ِزْلـــــــــــَت َتْرَقـــــــــــى ُ�ـــــــــــّلِ َیـــــــــــْوٍم ِقَمـــــــــــة
  

  
ـــــــــــْأُجورِ  ـــــــــــُم الَم ـــــــــــَدَر الُمَصـــــــــــاِب ُمَعظَّ   َق

ـــــــــــِو�رِ  ــــــــــــي التَّْك ـــــــــــُل ِف ـــــــــــْد َوَجـــــــــــْدنَا َقْب   َفلَق

ْیُجورِ    َطَمـــــــــــَس النُُّجـــــــــــوَم َوُظْلَمـــــــــــَة الـــــــــــدَّ

ـــــــــــــَواِر� الَقـبــــــــــــــُْر ِللَمْشـــــــــــــُهورِ    َعَجــــــــــــــ�ًا ُی

  تَّْكِبیـــــــــــــــــــــــرِ ِ�ُحــــــــــــــــــــــَداُهم التَّْســـــــــــــــــــــــِب�ِح َوال

ــــــــورِ  ــــــــَماِء النَّ ــــــــى َس ــــــــَمْوَت َعَل ــــــــى َس   َحَت
  

                                                           
 .٤٤ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (١)
 ٤٥ص  -المصدر السابق نفسھ (٢)

 



٦٥ 

 

ـــــد الماجـــــدالبروفســـــور وقـــــال               ـــــي هـــــذه القصـــــیدة       : (المهـــــد� أحمـــــد عب ـــــأثر الشـــــاعر ف لقـــــد ت

) ١(، وهــي رثــاء عبــد هللا الطیــب، �الشــاعر الُحَســین بــن ُمَطیــر اَألَســِد�]عج�ــًا یــوار� القبــُر للمشــهور[

  :)٣(إذ �قول )٢(ةفي رثاء معن ابن زائد

ـــــــــــــلِ أَ    هِ رِ ْبـــــــــــــقْ لِ  والَ ُقـــــــــــــوَ  نٍ َعـــــــــــــى مَ َلـــــــــــــا عَ مَّ

ـــــــــــا قَ َ�ـــــــــــفَ  ـــــــــــ�ُ  نٍ ْعـــــــــــمَ  رَ ْب ـــــــــــحُ  لَ وَ أَ  تَ ْن   ةٍ رَ ْف

  هُ ودَ ُجـــــــ تَ ْ�ـــــــارَ وَ  فَ ْیـــــــ�َ  نٍ ْعـــــــمَ  رَ ْبـــــــا قَ َ�ـــــــوَ 

  ْنَقَضـىاوَ  ودُ ى الجُ َض مَ  نٌ عَ ى مَ َض ا مَ مَّ لَ وَ 
  

  
  اَعـــــــــ�َ رْ مَ  مَّ ا ثُــــــــًعـــــــــ�َ رْ � مَ ادِ وَ الَغــــــــ كَ تْ قَ َســــــــ

  اعَ جَ ْضـــمَ  ةِ احَ مَ لَســـلِ  ْت طَّـــخُ  ضِ رْ األَ  نَ ِمـــ

  اَعــــــرَ تْ مُ  رُ ْحــــــال�َ وَ  رُّ الَبــــــ هُ ْنــــــمِ  انَ َ�ــــــ دْ َقــــــوَ 

  اعَ دَ ْجـــــــــــأَ  مِ ارِ َ�ـــــــــــالمَ  ینُ نِ رْ ِعـــــــــــ حَ �َ ْصـــــــــــأَ وَ 
  

علـــــــــــــو  َ�ْحَیـــــــــــــٰى الَفـــــــــــــاْدِنيیـــــــــــــر� : المهـــــــــــــد� أحمـــــــــــــد عبـــــــــــــد الماجـــــــــــــدوقـــــــــــــال البروفســـــــــــــور         

د مـــــــــن تنصـــــــــفه، إذ لـــــــــم تســـــــــتفأنَّ األمـــــــــة لـــــــــم الُمرثـــــــــى البروفســـــــــور عبـــــــــد هللا الطیـــــــــب، و�ـــــــــر� 

ــــــــــرآن، و�شــــــــــرح الشــــــــــعر العر�ــــــــــي  أنَّــــــــــهعلمــــــــــه، ثــــــــــم ســــــــــرد شــــــــــیئًا مــــــــــن ســــــــــیرته، و  �فســــــــــر الق

ــــــــــــد�،  ــــــــــــه �شــــــــــــعر الز�ــــــــــــر ســــــــــــالم، وقصــــــــــــائد الُمثقــــــــــــب العب القــــــــــــد�م، ال ســــــــــــ�ما المشــــــــــــ�ل من

ــــــــة التــــــــي نالهــــــــا فــــــــي  ــــــــم تحــــــــدث عــــــــن الجــــــــوائز العلم� ــــــــد إلبــــــــي العــــــــالء، ث ودیــــــــوان ســــــــق� الزن

  :)٤(قوله

  ُ�ـــــــــــّلِ َیـــــــــــْوٍم ِقَمـــــــــــةً َمـــــــــــا ِزْلـــــــــــَت َتْرَقـــــــــــى 

  َمـــــــــــــا َأْنَصـــــــــــــُفوَك َوال َأَجـــــــــــــاُزوا ِحْفَنــــــــــــــةً 
  

  
ــــــــورِ  ــــــــَماِء النَّ ــــــــى َس ــــــــَمْوَت َعَل ــــــــى َس   َحَت

  َمــــــــْن َجْهــــــــِدَك الَمْبــــــــُذول َبــــــــْیَن ُســــــــُطورِ 
  

  :)٥(قصیدته قائالً  َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيثم ختم الشاعر           

  َحتَــــــــــى اْصــــــــــَطَفاَك ِإَلُهَنــــــــــا ِفــــــــــي ُخْلــــــــــِدهِ 

  َأْكَبـــــــــــــــــــُر َمـــــــــــــــــــا َتـــــــــــــــــــَرَدَد ِذْ�ـــــــــــــــــــُرُ�مْ ُهللا 
  

  
  َوَســـــــــــَعْدَت َبـــــــــــْیَن َوَالِئـــــــــــٍد ِمـــــــــــْن ُحـــــــــــورِ 

  ِفــــــــــــــي المنشــــــــــــــدین َأِحـــــــــــــــ�َُّة الَمــــــــــــــْأُثورِ 
  

�ـــــــــــان بخلـــــــــــ� شـــــــــــامخ  أنَّـــــــــــهالشـــــــــــاعر الفـــــــــــادني صـــــــــــفات ومحاســـــــــــن الفقیـــــــــــد،  دُ وُ�َعـــــــــــدِ                

      �مــــــــــــــا �ــــــــــــــان �فســــــــــــــر القــــــــــــــرآن �عــــــــــــــد تــــــــــــــالوة �صــــــــــــــوت دافــــــــــــــئ للشــــــــــــــیخ صــــــــــــــدی� أحمــــــــــــــد

                                                           
ش�اعر متق�دم ف�ي القص�ید و ، شاعر من مخضرمي ال�دولتین األموی�ة والعباس�یة، مولى لبني أسد بن خزیمة، ھو الحسین بن مطیر بن مكمل )(١

  )١١٧موسوعة شعراء العصر العباسي ص(أنظر.م٧٨٥ھـ الموافق ١٦٩قد مدح بني أمیة وبني العباس توفي سنة ، فصیح، الرجز
ث�م ، ول�ھ نظ�م جی�د، وف�ي الب�أس والش�جاعة، ولمعن أخبار ف�ي الس�خاء، وعین األجواد، أحد أبطال اإلسالم، أمیر العرب أبو الولید الشیباني (٢)

س�نة ثم�ان :فقتلھم ابن أخیھ یزید بن مزید األمی�ر ف�ي س�نة اثنت�ین وخمس�ین ومائ�ة وقی�ل، فقتلوه، وثبت علیھ خوارج وھو یحتجم، ولي سجستان
  )٩٧ص٧سیر أعالم النبالء ج(أنظر.سینوخم

 ١٥ص -م١٩٩١ -بیروت لبنان -دار الجیل -حسین عطوان -الحسین بن مطیر األسدي شعر (٣)
 .٤٥ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (٤)
  ٤٧ص  -نفسھالمصدر السابق  (٥)



٦٦ 

 

ــــــــــــل، والجــــــــــــدیر �الــــــــــــذ�ر أن ]رحمــــــــــــه هللا[ )١(حمــــــــــــدون  ــــــــــــا بتصــــــــــــو�رك الجمی ــــــــــــت تعیــــــــــــد لن ، وأن

عــــــــــة أمــــــــــدرمان، و�ــــــــــان لــــــــــه إذا أثیــــــــــر  عبــــــــــرَ البرنــــــــــامج �ــــــــــان یــــــــــذاع مســــــــــاء �ــــــــــل یـــــــــوم هـــــــــذا 

  :)٢(متا�عون �ثر قال الشاعر

ــــــــــــــــــْ�َرمِ  ـــــــــــــــــَد ُم ــــــــــــــــــُد ِهللا ِعْن ـــــــــــــــــَت َعْب   َقُرْ�

  َوَمِعیَّـــــــــــــِة اَألْشــــــــــــَراِف َتْحَفــــــــــــُل ِ�الُهــــــــــــَد�

ـــــــاِمخِ  ـــــــٍ� َش ـــــــى ِبُخْل ـــــــي اُألوَل ـــــــِعْدَت ِف   َوَس

یٌ� َیـــــــــــــــْنَفُحَنا ِ�َصــــــــــــــْوٍت َداِفــــــــــــــئٍ    ِصــــــــــــــّدِ
  

  
َ�ــــــــــــاِ� َوَ�ـــــــــــْیَن َداَرت الُمــــــــــــُورِ    َبـــــــــــْیَن الرِّ

ـــــــــورِ  ــــــــــََجاِة ُقــــــــــَبْیَل َنْفـــــــــِخ الصُّ   َوَ�ـــــــــَذا الّن

ــــــــــیرِ  ـــــــــي التَّْفِسـ � َتْرِو�ــــــــــِه ِف ـــــــــذِّ   ِمــــــــــْثَل ال

ــــــــــــــــــــــــْوَالَ� ِ�التَّْصــــــــــــــــــــــــِو�رِ  ــــــــــــــــــــــــُد َم   َوُتِعی
  

فـي برامجـه  ه،وفسـور عبـد هللا الطیـب ومـن مسـتمع�و�ان شاعرنا من متا�عي العالم الجلیـل البر        

  :)٣(قال ]أم درمان[ عةإذا ع�ة عبر أثیر ذا اإل

ــــــــــــــــــــــــاِرحًا ِلَقَصــــــــــــــــــــــــاِئدٍ    َوَســــــــــــــــــــــــِمْعُتَك َش

ــــــــــــــهُ  ]َقـــــــــــــــبِ الُمـثِّ [ َمثـــــــــــــــلُ    َوالَ�ِعیــــــــــــــُر ُیِجیُ�

ْنـــــــدِ [وَقَطْفـــــــَت    َشـــــــاعرِ َرْوَعـــــــَة  ]َســـــــْقَ� الزَّ

�   َوَجـــــــــــــــــَواِئُز اِإلْبـــــــــــــــــداِع َرْهـــــــــــــــــٌن ِللـــــــــــــــــذِّ
  

  
�ـــــــرِ  ــــــِل َلــــــْ�َس ِشــــــْعُر الزِّ   َجْمــــــَع الُمَفضَّ

  َبـــــــــــــْیَن الَوِضـــــــــــــیِن َوُنُصـــــــــــــُه ِللُكـــــــــــــورِ 

ــــــــــــرِ  ــــــــــــاِلٌم ِنْحِر� ــــــــــــَدِة َع   َصــــــــــــاِفي الَعِقی

ْعــــــــِر َوالــــــــَمْنُثورِ    ُهـــــــَو ِمـــــــثُلُكم ِفــــــــي الشِّ
  

فـي الـد�تور عبـد هللا الطیـب، قیلـت لطـالب فـي �ل�ـة اللغـة  َ�ْحَیـٰى الَفـاْدِنيوهذه مرث�ة الشـاعر          

العر��ـــة بجامعـــة أمـــدرمان اإلســـالم�ة، و�ـــدأها �مقدمـــة حز�نـــة وشـــج�ة، و�ـــذ�ر فیهـــا جمیـــل صـــفات 

الفقیــد، و�موتــه نــاح الحمــام حزنــًا حیــث ســَجَعت، َهــَدَرْت ورّددْت صــوَتها، �نا�ــة عــن الحــزن الشــدید 

  :)٤(]ناح الحمام[قصیدة  فقال في

ـــــــــــــــاُم َوَصـــــــــــــــوََّح الُ�ْســــــــــــــَتانُ  ــــــــــــــاَح الَحَمـ   َن

  َصـــــــَمَت اِإلَمــــــــاُم َوَ�ـــــــاَن َهـــــــاِتُف َدْوَحـــــــةٍ 

ـــــــــــــــْت َرْوَضـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــرَّاُء �اَن ـــــــــــــــرُة الَغ ی   الّسِ

  َ�ْحــــــــــِ�ي  ِبَهـــــــــا اِإلْرَهــــــــــاُص َواِإلْعَجــــــــــازُ 

  
  َوَتَعاَلــــــــــــــــــــــــْت ِلُ�َ�اِئَهــــــــــــــــــــــــا اَألْزَمــــــــــــــــــــــــانُ 

ـْبیــــــــــــــــَانُ  ــــــــــــــــرََّف التِّ   َشـــــــــــــــُرَفْت ِبــــــــــــــــِه َوَتشَّ

ــــــــــــــاِدٌق ِإْنَســــــــــــــانُ  ــــــــــــــُب ِفیــــــــــــــَها َصـ   َوالَقــْلـ

ـــــــــــــــــانُ  ــــــــــــــــاُن َواإل�َق   َوالَتْصـــــــــــــــــِدیُ� َواِإل�َم

                                                           
بعث�ت ب�ھ اس�رتھ ال�ى خل�وة ود ابوص�الح فحف�ظ ، ولد الشیخ صدیق احمد حمدون فى قریة الھبیكة عكود بالقرب من رفاعة من اسرة متدینة (١)

رعى الشیخ ص�دیق احم�د حم�دون االغن�ام ف�ى ، )بالفطن الذكي(القران وعمره لم یتجاوز الخامسة على ید الفكي احمد ود المقبول الذى وصفھ
م�ن اكب�ر ، )جامع�ة ام درم�ان االس�المیة(ع�ین اس�تاذاً للق�ران الك�ریم ف�ى ، حفظ�ھ للق�ران التح�ق بمعھ�د م�دني ال�دیني الث�انويباكر صباه وبع�د 

وال�ذى تواص�ل الح�د عش�ر عام�ا وك�ان ) دراسات فى القران الكریم (انجازاتھ مشاركة البروف عبدهللا الطیب فى البرنامج االذاعي المشھور 
  .م١٩٨٥توفي سنة ، ن المستمعین داخل وخارج السودانالبرنامج المفضل لكثیر م

   ٤٦ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان  (٢)
 .٤٧ص  -المصدر السابق نفسھ(٣)  

  . ٤٩-٤٨ص   -المصدر السابق نفسھ (٤)

 



٦٧ 

 

ــــــــِل َفِذ�ـــــــــُرهُ  ــــــــْن الَجِمی ــــــــَل ِم ـــــــــَ� الَجِز�   َحِف

  اِمـــــــْن َداَمــــــــِر الَمْجـــــــُذوب َأْو ِمـــــــْن ُقْرِ�َهـــــــ

  ُ�ْعِط�ـــــــــــــَك ُمْبَتِســـــــــــــمًا َمَشـــــــــــــاِعَر َعـــــــــــــاِلمٍ 

ـــــــــــاُه َضـــــــــــْ�مٌ  ـــــــــــْم َ�َ� ـــــــــــُل َفَ�   َعـــــــــــاَش الَجِلی

ـــــــــــْ�َس َ�ْسَعــــــــــــُد َ�ْعـــــــــــَدهُ  ـــــــــــى َمَ�انـــــــــــًا َل   َأْخَل

  ُهـــــــَو ِفـــــــي الَفَصـــــــاَحِة َوالمَعـــــــاِرِف ُمْفـــــــَردٌ 

  َهــــــــــــــــاـَها َوَدِق�قَ َأْحَ�ـــــــــــــــا الُعُلــــــــــــــــوَم َجِلیَلــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــُلوِب وَ    ِر�َحــــــــــــــــــــــانُ  أنَّــــــــــــــــــــــهُروُح الـُق

� ِ�َعـــــــــــــــــَطاِئِه َجـــــــــــــــــْذَالنُ    َنَشـــــــــــــــــَأ الــــــــــــــــذِّ

  اَألْفَنـــــــــــــــــانُ  اأنَّهــــــــــــــــَمثــــــــــــــــَل الِهَداَیـــــــــــــــــِة زَ 

ـــــــــــــــــــــــانُ ِبَزِئیـــــــــــــــــــــــِرِه  َعــــــــــــــــــــــــْت َأْرَ�   َوتَـَصدَّ

ــــــــــــــــــْرَفانُ  ـــــــــــــــــاِعُف الُع یَن ُ�َس ـــــــــــــــــطِّ   ِ�النَّاَش

  َوَلَقــــــــــــــــــْد َیـــــــــــــــــــِقلُّ ُهـــــــــــــــــــَناِلَك اَألْقــــــــــــــــــَرانُ 

ــــــــــــــــــــانُ  ـــــــــــــــــــى َ�َ�ـــــــــــــــــــاُد َیــــــــــــــــــــَبرُُّه َعـْدَنـ   َحَت
  

، سـار الشـاعر علـى ]نـاح الحمـام[وفـي قصـیدة (:المهد� أحمد عبـد الماجـدوقال البروفسور                

صـمت اإلمـام :زاد علیهـا �عـض األشـ�اء وهـي أنَّـه، غیـر ]عج�ًا یوار� القبر للمشهور[نهج القصیدة 

  :)١(عن الكالم وذلك �سبب موته وذلك في قوله

  َصـــــــَمَت اِإلَمــــــــاُم َوَ�ـــــــاَن َهـــــــاِتُف َدْوَحــــــــةٍ 
  

  
ــــــــــــــــَانُ  ـْبی ـــــــــــــــرََّف التِّ ـــــــــــــــِه َوَتشَّ   َشـــــــــــــــُرَفْت ِ�

  

ــاْدِنيالشــاعُر ثــم وصــف            ــٰى الَف ــاه المرثــي عبــد هللا الطیــب، التــي ال إبتســامةَ  َ�ْحَی  ،تفــارق مح�

  :)٢(ذلك في قولهوهو �عط�ك العلم و 

  ُ�ْعِط�ـــــــــــــَك ُمْبَتِســـــــــــــمًا َمَشاِعــــــــــــــَر َعـــــــــــــاِلمٍ 
  

  
ــــــــــــــــِة زَ  ــــــــــــــــَل الِهَداَ� ــــــــــــــــانُ  اأنَّهــــــــــــــــَمْث   اَألْفَن

  

ـــــــــــم ذ�ـــــــــــر الشـــــــــــاعُر            ـــــــــــاْدِنيث ـــــــــــٰى الَف ـــــــــــدَ  البروفســـــــــــورَ  َ�ْحَی ـــــــــــرده  هللاِ  عب ـــــــــــى تف ـــــــــــب، عل الطی

  :)٣(�العلم، وٕاح�اءه للعلوم الجلیلة فقال

  ُهـــــــَو ِفـــــــي الَفَصـــــــاَحِة َوالمَعـــــــاِرِف ُمْفـــــــَردٌ 

  َوَلَقـــــــــــــــــــْد َ�ِقـــــــــــــــــــلُّ ُهـَنــــــــــــــــــــاِلَك اَألْقـــــــــــــــــــَرانُ 
  

  
  َوَلَقــــــــــــــــــْد َ�ِقــــــــــــــــــلُّ ُهـَنـــــــــــــــــــاِلَك اَألْقــــــــــــــــــَرانُ 

ـــــــــــــــــــى َ�َ�ـــــــــــــــــــاُد َیــــــــــــــــــــَبرُُّه َعْدَنــــــــــــــــــــانُ    َحَت
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٤٨ص  یحي الفادني-دیوان صادح البان (١)
  .٤٨ص  -المصدر السابق نفسھ (٢)
 .٤٩ص  -نفسھالمصدر السابق  (٣)



  
  
  
  
  

  رابعالمبحث ال
  لـزَ ــــــالغَ شعُر 

 

 



٦٩ 

 

    :زلــــتعر�ف الغ

غزلـت : غـزل(:قـال إبـن منظـور فـي �تا�ـه �فتح الزا� من فعل َغـَزَل ومعنـاه أبـرم، :الغزل لغةً 

المرأة القطن والكتان وغیرهما تغزله غزال، و�ذلك اغتزلته وهي تغزل �المغزل، ونسـوة غـزل غـوازل؛ 

علــى أن الغــزل قــد ��ــون هنــا الرجــال ألن فعــال فــي جمــع فاعــل مــن المــذ�ر أكثــر منــه فــي جمــع 

: ســـیدهالجمـــع غـــزول؛ قـــال  ابـــن مـــا تغزلـــه، مـــذ�ر، و : والغـــزل ، المغـــزول: والغـــزل أ�ضـــا ، فاعلـــة

 .)سیبو�ه ما تنسجه العن�بوت غزال وسمى

  .وٕاح�اٌم له هو التشبیب �المرأة وٕامالة قلبها وٕابرامٌ : وٕاصطالًحا      

متصــل �طب�عــة اإلنســان  نَّــهالغــزل مــن أقــدم الفنــون الشــعر�ة عنــد العــرب وأكثرهــا شــیوعًا، أل

رهم �صـورون هـذا الحــب والشـعراء دون غیـحـرك �ــل القلـوب، و�تجار�ـه الذات�ـة خاصـة وٕان الحـب �

�عاطفة صادقة فیتدف� على ألسنتهم من وجدان مرهف ل�عبر عما یج�ش في خاطر الشـاعر وعمـا 

یخـتلج فــي قل�ــه، الغــزل ین�ــع مـن الــنفس �عــد أن یتفجــر الحــب فـي أعماقهــا و�مــا أن الحــب إحســاس 

أن هـــذا  م یجـــدون لـــذة فـــي ســـماع أشـــعار الحـــب فیتخیـــل �ـــل واحـــدأنَّهمشـــترك بـــین جم�ـــع النـــاس فـــ

تعبیـر عـن  أنَّـها عن تجر�ـة ماضـ�ة فقـ� الشعر �مثل قصته و�ح�ي آالمه وآماله، ل�س الغزل تعبیرً 

  .)١(تجر�ة ماض�ة أو حاضرة تترك أثرها في مستقبل �ل إنسان

  :الغزل في العصر الجاهلي

ـــو قصـــیدة  ـــا، وال تكـــاد تخل ـــون الشـــعر�ة التـــي وصـــلت إلین ـــى معظـــم الفن ـــد طغـــى الغـــزل عل لق

مـــدائحهم وأهـــاجیهم ومـــراثیهم �ـــالغزل،  اجاهل�ـــة، مهمـــا �ـــان نوعهـــا مـــن الغـــزل، ف�ـــل الشـــعراء بـــدأو 

تحــدثوا عــن أطــالل د�ــار األح�ــة، وعــن الوصــل والهجــر، والســعادة والعــذاب، وعــن القــرب وال�عــد، 

  .ووشي الوشاة

ا أكثــر شــعراء الغــزل الجــاهلیون مــن الوقـــوف علــى األطــالل، ووصــفوا ارتحــال األح�ــة، و�مـــ

توقفــــوا عنــــد وصــــف محاســــن الجســــد، ولقــــاء الشــــاعر �صــــاحبته، وتحــــدثوا أ�ضــــُا عــــن أرائهــــم فــــي 

  :)٤(�قول فیها )٣(ومن أجمل مطالع القصائد الغزل�ة للشاعر الجاهلي المثقب العبد�، )٢(الحب

                                                           
  ٦ص -دـسراج الدین محم-موسوعة روائع الشعر العربي  (١)

 ٨ص -المصدر السابق نفسھ (٢)
لقول�ھ ف�ي  )المثقَّ�ب(ولُقّ�ب ، ش�اعر فح�ل، م�ن بن�ي ربیع�ة، م�ن بن�ي نُْك�رة ب�ن عب�د الق�یس، أب�و َع�دي، ھو عائذ بن ِمْحَصن بن ثعلبة العب�دي (٣)

موس�وعة ش�عراء (أنظ�ر.م٥٩٧وكان�ت وفات�ھ س�نة، وھ�و أق�دم م�ن النابغ�ة، ق�دیم ج�اھليش�اعر ، )وثَقَّْبن الوصاوص للعیون(قصیدتھ المشھورة
  )٢٨٩العصر الجاھلي ص

  ١٣٦ص -م١٩٧١-القاھرة ج مصر-عربیةمعھد المخطوطات ال-تحقیق وشرح حسن كامل الصیرفي –دیوان المثَِقب العبدي  (٤)



٧٠ 

 

  يیِنــــــــــــــــــتِّعِ ِك مَ َل َبْیِتـــــــــــــــــْبــــــــــــــــــقَ ! مُ اطِ َفـــــــــــــــــأَ 

  ـاتٍ اِذَبــــــــــــــــــاِعـــــــــــــــــَد �َ � َموَ َتِعــــــــــــــــــدِ  َفـــــــــــــــــالَ 

  يالِ ـمَ ـي ِشــــــــــــــــــِنــــــــــــــــــفَ الِ خَ ْو تُ ِنّى َلــــــــــــــــــإِ َفــــــــــــــــــ

  نــــــــــــــــــــــــيِبیْ : تُ ُقْلــــــــــــــــــــــلَ ا وَ ُتَهــــــــــــــــــــــَلَقَطعْ  إذا

ـــــــــــنْ  ـــــــــــعٌ  ِلَم ـــــــــــٌن َتَطلَّ ـــــــــــ ُظُع   بٍ ُضـــــــــــَبیْ  نْ ِم
  

  
ــــــــــــــبِ ْن تَ ِك أَ تُ لْ أَ ا َســــــــــــــِك َمــــــــــــــُعــــــــــــــنْ مَ وَ    يیِن

ــــــــــا رِ َهــــــــــبِ  رُّ ُمــــــــــتَ  ــــــــــَ� ــــــــــِف دُ یْ اُح الصَّ   يوِن

  يیِنــــــــــمِ ا �َ َهــــــــــُت بِ لْ َصـــــــــا وَ ِك َمــــــــــَفـــــــــالَ خِ 

  ـي�ِنـــــــــــــــوِ تَ جْ ْن یَ َمـــــــــــــــ � وِ َتـــــــــــــــجْ َك أَ لِ ذَ َ�ـــــــــــــــ

  � ِلحــــــــــینِ ادِ ِمــــــــــَن الــــــــــوَ  ا َخَرَجــــــــــْت َفَمــــــــــ
  

  : الغزل في عصر صدر اإلسالم

ــــــــَت شــــــــعر الغــــــــزل، ألنَّ  ــــــــدعوة اإلســــــــالم�ة  فــــــــي صــــــــدر اإلســــــــالم َخَف العــــــــرب إنشــــــــغلوا �ال

ـــــ ـــــم �حـــــرم الحـــــب، لكنَّ ـــــد مـــــن اإلشـــــارة أن اإلســـــالم ل ـــــوة  ه أراد أنْ و�الفتوحـــــات، ال ب ـــــه ق یجعـــــل من

 �حصــــــن هــــــذا الحــــــب و�رفعــــــه عــــــن مســــــتو� الجاهل�ــــــة، وأنْ  دافعــــــة نحــــــو الخیــــــر، و�مــــــا أراد أنْ 

  .�سمو بهذه العاطفة فال تنطل� في المعص�ة

عمومــًا اإلســالم لــم �حــرم الشــعر لكــن الشــعراء األتق�ــاء خاصــة مــنهم �فــوا لفتــرة عــن الــنظم مــا 

ا عدا �عض القصائد في المد�ح النبـو� وشـرح العقیـدة وهجـاء الكفـار، وأمـا شـعراء الغـزل فقـد تـأقلمو 

  .)١(أنَّ اإلسالم هذَّب الغزل في هذه الفترة ناجدأننا و مع الدین الجدید، وخالصة القول، 

بـــــــــدأ قصـــــــــیدته �ـــــــــالغزل وهـــــــــي فـــــــــي  ،وهـــــــــذا الصـــــــــحابي الجلیـــــــــل �عـــــــــب بـــــــــن زهیـــــــــر

  :، حیث قال فیهاملسو هيلع هللا ىلص، ولم ین�ر عل�ه الرسولملسو هيلع هللا ىلصمدح الرسول 

ـــــــــي ـــــــــَعاُد َوَقْلِب ـــــــــْت ُس ـــــــــولُ  َ�اَن ـــــــــْوَم َمْتُب   الیَّ
    

  
  ُمَتــــــــــــــ�ٌَّم ِإْثَرَهــــــــــــــا َلــــــــــــــْم َ�ِفــــــــــــــْد َمْ�ُبــــــــــــــولُ 

  

  :الغزل في العصر األمو� 

تطور الغزل في العصر األمـو� وعـاد الشـعراء ��ثـرون مـن الـنظم ف�ـه، ولقـد ظهـر فـي هـذا 

الغـزل العـذر� الـذ� �قتصـر ف�ـه الشـاعر علـى محبو�ـة واحـدة یتغـزل :العصر ثالثة أنواع من الغزل

بهــا �أســلوب عفیــف یــتالءم مــع الف�ــر اإلســالمي، والغــزل العمــر� أ� الفــاحش مــع تعــدد الحبی�ــات، 

قلید� الذ� �ان یلجأ إل�ه الشعراء مـنهم لتقالیـد القصـیدة العر��ـة التـي إعتـادوا علـي البـدء والغزل الت

  :)٣(إذ �قول )٢()بثینة(شعراء األمو�ین في الغزل الشاعر جمیل بن معمر أشهربها �الغزل، ومن 

ـــــــــإِ وَ    �ذِ الَّــــــــــ�ِ  ـةَ َنـــــــــیْ ُبثَ  نْ ى ِمــــــــــَضـــــــــرْ ي َألَ ّنِ
  

ــــــــَو أ�صــــــــره الواشــــــــي لقــــــــرْت �البلــــــــهْ    ل

                                                           
  ١٩ص -مدــسراج الدین مح-موسوعة روائع الشعر العربي (١)
وھم��ا جمیع��اً م��ن ، وص��احبتھ بثین��ة، لك، وھ��و أح��د عش��اق الع��رب المش��ھورین ب��ذیكن��ى أب��ا عم��رو، جمی��ل ب��ن عب��د هللا ب��ن معم��ر ھ��و  (٢)

  )٤٣٤الشعر والشعراء إلبن قتیبة ص(أنظر.ُعذرة

  ٨٨ص-م١٩٨٢-بیروت لبنان-دار بیروت للطباعة والنشر-دیوان جمیل بثینة (٣)

 



٧١ 

 

  �ــــــــــــــــال و�ــــــــــــــــأّال أســــــــــــــــتِط�َع و�الُمنـــــــــــــــــى

ـــــــالنظرة ـــــــالحوِل تنقضـــــــي ِ و� ـــــــى و�   العجل
  

ـــــــــهْ    و�الوعــــــــِد حتــــــــى �ســــــــأَم الوعـــــــــَد آملـ

ـــــــــــــــــــــــــهْ    أواِخـــــــــــــــــــــــــُره ال نلتقــــــــــــــــــــــــي وأواِئُلــ
  

  : الغزل في العصر الع�اسي

تطـــور الغـــزل فـــي هـــذا العهـــد تغیـــرًا �ـــارزًا خاصـــة مـــع تعـــدد مظـــاهر اللهـــو والرفاه�ـــة، فأقبـــل 

یتلمســـونها فـــي �ـــل جوانـــب ح�ـــاتهم فـــي هـــذا العصـــر ضـــعف أثـــر الـــدین الشـــعراء علـــى متـــع الـــدن�ا 

قلید�ـــة وفقــد الحـــب ق�متـــه واألخــالق، وشـــاع الفســ� بـــین العامــة والخاصـــة فتعــد� الغـــزل حــدوده الت

 م�َّ وفــي هــذا العصــر إنطلــ� الشــعراء یتغزلــون بجــرأة �بیــرة جعلــتهم �ســخرورن مــن �ــل الِقــ، الحق�ق�ــة

�ـــال علـــى الخمـــرة وٕانتشـــار الجـــوار� والغلمـــان نَّهالعـــذر�ین، و�ـــان األ، ومـــن �ـــل الشـــعراء واألخـــالق

نوعــًا جدیــدا مـن الغــزل ظهــر فـي هــذا العصــر  إال أنَّ ، افعــًا لإلبتعـاد عــن الحشــمة والعفـةوالمغنـین د

  .التغزل �المذ�ر أنَّهوهو قمة الفجور، 

  :)١(یدتهومن أمثلة شعراء الغزل في هذا العصر الشاعر إبن الرومي إذ �قول في قص

  أعانقهـــــــــــــــا والـــــــــــــــنفس �عـــــــــــــــد مشـــــــــــــــوقة

ــــــــــي ـــــــــــم فاهــــــــــا �ــــــــــي تمــــــــــوت حزازت   وألث
  

  
ـــــــــــداني ــــــــــاق ت   إلیهــــــــــا وهــــــــــل �عــــــــــد العن

  ف�شـــــــــــتد مــــــــــــا ألقــــــــــــى مــــــــــــن اله�مــــــــــــان
  

  :الغزل في العصر الحدیث

ا عـــن التجر�ـــة النفســـ�ة الكاملـــة وجـــاء فـــي أســـلوب أصـــ�ح الغـــزل فـــي العصـــر الحـــدیث تعبیـــرً 

  .منسجمًا مع التقدم الحضار� رومنط�قي ورمز� �ما جاء واقع�ًا 

معظــم الشــعراء فــي العصــر الحــدیث تبنــوا الغــزل العفیــف وســموا �حــبهم، وٕاتخــذه رمــزًا  أنَّ  إالَّ 

  .للوجدان�ات فر�طوا الحب �اإلحساس �الطب�عة �ما ر�طوه �أسرار الوجود

تم�ـن شــعراء الغــزل فـي العصــر الحــدیث مــن التفـوق علــى الشــعراء فـي العصــور القد�مــة مــن 

ـــ ـــال، ووفـــرة اإلســـتعارات والتشـــبیهات، وظهـــرت المـــرأة فـــي أشـــعارهم ��ـــل صـــفاتها حی ث ســـعة الخ�

  . الجسد�ة والنفس�ة وتجسدت في صور شتى

الحبی�ـــة فقـــ�، بـــل یـــر� فیهـــا األم  اأنَّهـــفـــي هـــذا العصـــر یـــرون فـــي المـــرأة،  ولـــم �عـــد الشـــعراء

 .)٢(تحررها و�نظر إلیها بإحترام إلىوالزوجة والصد�قة و�دعو 

                                                           
  ٤٠٦ص-م٢٠٠٢-٢ط-بیروت لبنان-دار الكتب العلمیة-٣ج -شرح أحمد حسن بسج-بن الروميإدیوان   (١)

  .٧١ص -مدـسراج الدین مح-موسوعة روائع الشعر العربي (٢)



٧٢ 

 

       ولعـــــــل أجمـــــــل قصـــــــائد الحـــــــب فـــــــي الشـــــــعر العر�ـــــــي الحـــــــدیث و المعاصـــــــر هـــــــي قصـــــــیدة      

  :)٢(�قول فیها )١(للشاعر المصر� إبراه�م ناجي ]أطالل[

  �ــــــــــا مــــــــــن ِبواد�ــــــــــِه َحَطْطـــــــــــُت الرحــــــــــالْ 

  �ســـــــــــــــطَت �اآل�ـــــــــــــــاد عمــــــــــــــــر المنـــــــــــــــى

  أمهـــــــــــــــــْل فــــــــــــــــــؤاد� ســـــــــــــــــاعًة ر�ثــــــــــــــــــما

  خل�عـــــــــــــــــــُة الط�ــــــــــــــــــِع علــــــــــــــــــى ُ�ثبهــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــي    ـــــــــــــْت ب ب ــــــــــــــاللْ ورحَّ ـــــــــــــاُت الظـ   وارف

ـــــــــــــــــاللْ  ــــــــــــــــي لحظــــــــــــــــاٍت ِق   لطــــــــــــــــامع ف

  أخلــــــــُع عــــــــن قلبــــــــي ســــــــراَب الضــــــــاللْ 

  عر�ــــــــــــــــدُة الــــــــــــــــر�ِح و�فــــــــــــــــُر الرمــــــــــــــــالْ 
  

وفــي هــذه القصــیدة نــر� الشــاعر المصــر� احمــد شــوقي یتحــدث عــن المــرأة و�یــف خــدعوها       

  :)٣(�قولهم جمیلة، و�صف حالها حین تسمع الثناء، �قول فیها

  ـاءُ َحـْسـَنــــــــــــــــــــــــ مْ ـهِ ِلـــــــــــــــــــــــــوْ ـقَ ا بِ وهَ َخـــــــــــــــــــــــــَدعُ 

 مِ ْســــــــــــــــــإِ  ْت اسَ ـنَ ا تَـــــــــــــــــــاَهــــــــــــــــــرَ َأتُ 
َ
ـــــــــــــــــــلَ  ي   امَّ

ـــــــــــي تَ  نْ إِ  ـــــــــــ نَّ أَ ي َ�ــــــــــــنِّ یــــــــــــُل َعـــــــــــمِ َرْأْتِن   مْ َل

  مٌ الَ ـسَ ،  َفـــــــــــــــــــ ـةٌ اَمــــــــــــــــــسَ تِ ابْ ،  فَ  ةٌ رَ ْظــــــــــــــــــنَ 
  

  
ــــــــــــوَ وَ    اءُ ي َ�ُغـٌرُهــــــــــــــنَّ الـثَّــنـــــــــَــــ انِ الَغ

  ـاءُ ْسَمــــــها األَ َـ اِمــــــرَ ي غَ ِفـــــ ْت رَ ثُـــــ�َ 

  ـاءُ ْشـَیــــــــــأَ  ـاَهـــــــــــنَ یْ �َ ي وَ یـــــــــــنِ ْـ بَ  كُ َتــــــــــ

ـــــــــفَ  ــــــــــ،  فَ  دٌ ِعـــــــــوْ مَ ،  فَ  مُ ـالَ َ�   ـاءُ ِلـَق
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٧٣ 

 

  :َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيالغزل عند الشاعر 

تنـاول فیهـا غـرض  ]صـادح ال�ـان[ دیوانـهفـي  واحـدةً  قصـیدةً  إالَّ  َ�ْحَیٰى الَفاْدِني للشاعرِ  لم أجدُ 

  :)١(]�ا جم�الً [الغزل في شعره، وُ�عد من الغزل العفیف وهي �عنوان 

ـــــــــــــــــــــــــد��ـــــــــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــــــــ�ال قـــــــــــــــــــــــــد    تب

  ســــــــــــــــــــــــــــاحر الطــــــــــــــــــــــــــــرف �حــــــــــــــــــــــــــــ�ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ف�   نفحــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تحت

ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــر� العـــــــــــــــــــــــــود إن �  
  

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــفاف ع�قــــــــــــــــــــــــــــــــر� 

ــــــــــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــــــــــجي   ملهــــــــــــــــــــــــــــــم القل

ــــــــــــــــــــــــــــــل أنفــــــــــــــــــــــــــــــاس الصــــــــــــــــــــــــــــــبي   مث

ـــــــــــــــــــــــــــــاللحن النـــــــــــــــــــــــــــــد�   همـــــــــــــــــــــــــــــت �
  

ــــــــــ�س      ــــــــــاْدِنيل ــــــــــٰى الَف ــــــــــاحیین، �َّ تَ مــــــــــن الشــــــــــعراء المُ  َ�ْحَی مــــــــــین، وال هــــــــــو مــــــــــن الشــــــــــعراء اإل�

ـــــــــــي  مـــــــــــا هـــــــــــو شـــــــــــاعرُ وٕانَّ  ـــــــــــذل وال �غـــــــــــرق ف ـــــــــــال یتب ـــــــــــه مـــــــــــن عـــــــــــل، ف الجمـــــــــــال یترامـــــــــــى عل�

ـــــــــــ�  ـــــــــــات تتحق ـــــــــــل، و�ـــــــــــأنني �الرغ� ـــــــــــل والتعلی ـــــــــــي التحلی الوصـــــــــــف والقصـــــــــــص وال یتمـــــــــــاد� ف

عنـــــــــده فـــــــــي غیـــــــــر مشـــــــــقة، و�ـــــــــأنني �الحـــــــــب عنـــــــــده غیـــــــــر مأســـــــــو�، فـــــــــال ذهـــــــــول وال َتلـــــــــوُّع، 

وال تفجــــــــــر عــــــــــاطفي عنیــــــــــف، ولكنهــــــــــا الســــــــــوائح الطی�ــــــــــة للقــــــــــاء حافــــــــــل �الطیــــــــــب والجمــــــــــال، 

  :)٢(أو لنظرة ملؤها الشف� والسؤال ف�قول

ـــــــــــــــــــــــــــــــا َجــِمـیـــــــــــــــــــــــــــــــًال ُمـْسـتِحـــــــــــــــــــــــــــــــ�ال   َی

ــــــــــــــــــــــذاِبي ـــــــــــــــــــــي ُدْنـیــــــــــــــــــــــا َعـ ــــــــــــــــــــــَت ِف   َأْنـ

  ِإْن  َتُكـــــــــــــــــن َقــــــــــــــــــد ِمــــــــــــــــــْست ُحســــــــــــــــــناً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن َقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد ِزْدَت ِدالً    َأْو َتُك

  ِبَهــــــــــــــــــــــــــمسٍ َقـــــــــــــــــــــــــاَل  َفـاْشــــــــــــــــــــــــــَمِلیني  

  َأْنــــــــــــــــــــــــــــــَت  َأْلَهــــــــــــــــــــــــــــْبَت  ُشـــــــــــــــــــــــــــُعور� 

ــــــــــــــــــــــــــــْلتُ  ــــــــــــــــــــــــــــَْسر� : ُق ــــــــــــــــــــــــــــاُسَك  ت   َأْنـَف

ــــــــــــــــــــــــــــــَت ُأْنــــــــــــــــــــــــــــــُشودَة  ُعــــــــــــــــــــــــــــــْمِر�    َأْنـ
  

  
  ِإنَّنــــــــــــــــــــــــــــــي َأرُجــــــــــــــــــــــــــــــو ِوَصالـــــــــــــــــــــــــــــــَك

ـــــــــــــــــــــــاَلك ــــــــــــــــــــــم َأِجـــــــــــــــــــــــْد َرمـــــــــــــــــــــــْزًا ِحـَی   َل

ــــــــــــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــــــــــُدو َجـَمـاَل   َفــــــــــــــــــــــــــــــــَأنَا َأْشـ

  َفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأنَا َأْرو� ِخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَصاَلك

اح  -ِمـــــــــــــــــــــنه    الـَمـــــــــــــــــــــَعاِلي –َصــــــــــــــــــــدَّ

ــــــــــــــــــَقال  ِمــــــــــــــــــنكَ  ــــــــــــــــــِو  الَم ـــــــــــــــــي  ُحْل   ِف

ــــــــــــــــــــــــــالِ    ِمــــــــــــــــــــــــــْثَل  َأْصـــــــــــــــــــــــــداِء  الـَخــَی

  َأْنــــــــــــــــــــَت  َ�ــــــــــــــــــــا ُحْلــــــــــــــــــــَو  الـــــــــــــــــــــِمَثال
  

 

  

                                                           
  .٦٨ص -یحي الفادني-صادح الباندیوان  (١)
  .٦٨  ص -المصدر السابق نفسھ (٢)
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  الشعر السیاسي
 

 



٧٥ 

 

  :تعر�ف الشعر الس�اسي

 �ــل مــا یــنظم فــي شــأن مــن شــؤون الس�اســة یــدعو �ــه الشــاعرُ  أنَّــهالس�اســي � وُ�عــرَُّف الشــعرُ 

لقبیلة أو حزب أو دولة، أو مبدأ س�اسي مثل الشور� أو الد�مقراط�ـة، وٕاختلفـت دواعـي الـنظم ف�ـه، 

  .ومن الشعراء من �تب بدافع العصب�ة أو المنفعة وهناك من دفعه مبدأ أو تبني ف�رة

ـــــــــــــ��  ـــــــــــــذ العصـــــــــــــر الجـــــــــــــاهلي، إرت ـــــــــــــة الشـــــــــــــاعر الس�اســـــــــــــ�ة من ـــــــــــــي برؤ� الشـــــــــــــعر العر�

فالقبیلـــــــــة العر��ـــــــــة هـــــــــي الصـــــــــورة المصـــــــــغرة للدولـــــــــة، والشـــــــــاعر لســـــــــان حـــــــــال هـــــــــذه القبیلـــــــــة، 

ـــــــــف هـــــــــذه القبیلـــــــــة ـــــــــم �ـــــــــان شـــــــــعره یّتصـــــــــل �مواق ـــــــــًدا لهـــــــــاإ ومـــــــــن ث ـــــــــا علیهـــــــــا أو تأیی ، حتجاًج

فالشــــــــــاعر هــــــــــو ، لشــــــــــاعر أكثـــــــــر مــــــــــن احتفالهــــــــــا �الكاتـــــــــبفّســـــــــر ذلــــــــــك احتفـــــــــال العــــــــــرب �او�ُ 

  . الذ� یرفع م�انتها بین الق�ائل األخر� 

  : الشعر الس�اسي في العصر الجاهلي

تت�عنـــــــــــا نجـــــــــــد للشـــــــــــعر الس�اســـــــــــي م�انتـــــــــــه الكبیـــــــــــرة، فـــــــــــي هـــــــــــذا العصـــــــــــر، فهـــــــــــذا  ٕاذاو 

  :)٢(یتحدث عن قبیلته، ف�قول )١(ةمَ الشاعر در�د بن الصُّ 

  َغـــــــــَوْت  نْ َغـــــــــِز�ََّة إِ  نْ ا إالَّ ِمـــــــــَنـــــــــا أَ َمــــــــوَ 

ــــــــدَ  ــــــــي أَ نِ اَع ــــــــخَ الْ ي وَ ِخ ــــــــیْ بَ  لُ ْی ــــــــیْ �َ ي وَ ِن   هُ َن

ـــــــــتَ  ـــــــــخَ الْ  ْت دَ رْ أَ  :واالُ َقـــــــــوا فَ ادَ َن   ســـــــــاً ارِ فَ  لُ ْی

ـــــــــــ ـــــــــــ نْ إِ َف ـــــــــــعَ  كُ َ� ـــــــــــخَ  هللاِ  دُ ْب ـــــــــــه�َ ى مَ لَّ   أنَّ
  

  
ــــــــــــوَ غَ    دُ ِشــــــــــــرْ أَ  ـةُ �َّــــــــــــزِ غَ  دْ َشــــــــــــرْ تَ  نْ إِ وَ  تُ ْ�

ــــــــــلَ فَ  ــــــــــانِ َعــــــــــا دَ مَّ ــــــــــَددِ نَ دْ ِجــــــــــیَ  مْ ي َل   ي ِ�ُقْع

ـــــــــــــقُ فَ  ـــــــــــــُد هللاِ  :ـتُ ْل ـــــــــــــلِ ذَ  أََعْب   �دِ الـــــــــــــرَّ  مْ ُك

ـــــــــانَ فَ  ـــــــــا َ� ـــــــــ الَ افـــــــــًا وَ قَّ وَ  َم   دِ الَیـــــــــ َش ائِ َط
  

ضـــــــــــمن قصـــــــــــائد المـــــــــــدح والفخـــــــــــر والحماســـــــــــة، فهـــــــــــذا  ردُ فالشـــــــــــعر الس�اســـــــــــي �ـــــــــــان َیـــــــــــ         

ـــــــــي ســـــــــلمى ـــــــــر بـــــــــن أب ـــــــــن ســـــــــنان  )٣(الشـــــــــاعر زهی ـــــــــد لهـــــــــرم ب یوضـــــــــح موقفـــــــــه الس�اســـــــــي المؤ�

  :)٤(والحارث بن عوف وذ�ر سعیهما �الصلح بین ع�س وذب�ان ف�قول

  �َمـــــــــْیِن فـــــــــي ُعلــــــــــَْ�ا َمــــــــــَعّدٍ ُهِدْیُتَمــــــــــاَعظِ 

ـــــــــــاْلِمئِیَن َفَأْصـــــــــــَ�َحْت  ـــــــــــوُم ِ� ـــــــــــى اْلُكُل   ُتَعفَّ

ُمَها َقـــــــــــــــــــْوٌم ِلَقـــــــــــــــــــْوٍم َغــــــــــــــــــــَراَمةً    ُیــــــــــــــــــــَنّجِ

ـــــــُتمُ  ـــــــتْم َوُذْق ــــــــا َعِلْم ــــــــَحْرُب ِإالَّ َم ـــــــا  ال   َوَم
  

  
ــــْن الَمْجــــِد َ�ْعُظــــمِ  ــــَزًا ِم   َوَمــــْن  َ�ْســــَتِ�ْح َ�ْن

ُمَها َمــــــــــْن َلــــــــــ�ْ    َس ِفیَهــــــــــا ِ�ُمْجــــــــــِرمِ ُیـــــــــــَنّجِ

ــــــــمِ  ــــــــْلَء ِمْحَج ــــــــَنُهْم ِم ــــــــوا َبْی ــــــــْم  ُیَهِر�ُق   َوَل

مِ  ــــــــالَحِدیِث الُمـــــــَرجَّ   َوَمـــــــا  ُهــــــــَو َعْنَهـــــــا ِب
  

                                                           
وھ�و أح�د ، ك�ان در ی�د م�ن فخ�ذ م�ن جش�م یق�ال لھ�م بن�و غزی�ة، ش�اعر ج�اھلي، ھو درید بن الصمة بن جثم بن معاویة بن بك�ر ب�ن ھ�وازن (١)

  )٧٤٩اء إلبن قتیبة صالشعر والشعر(أنظر.وذوي الرأي في الجاھلیة، الشجعان المشھورین
  .٦٣-٦٢ص -م١٩٨٥-القاھرة مصر-دار المعارف-عمر عبد الرسول.تحقیق د-دیوان درید الصمة (٢)
(٣)
  ١٥تقدمت ترجمتھ ص  
  .١٠٦ص  -شرح األستاذ علي حسن فاعور-دیوان زھیر بن أبي سلمى  (٤)



٧٦ 

 

  :)١(لمى أ�ضاً و�قول الشاعر الجاهلي زهیر بن أبي سُ          

ـــــــ ـــــــ فَ الَ ْحـــــــا األَ مَ تُ �ْ ارَ دَ َت ـــــــ دْ َق   اهَ ُشـــــــرْ عَ  لَّ ُث

ــــــنْ ا مِ مَ تُ حْ �َ ْصــــــأَ فَ  ــــــا عَ َه ــــــى خَ َل   نِ طِ وْ َمــــــ رِ ْی

ـــــــ إذا ـــــــ ةُ نَ السَّ   ْت َفـــــــحَ جْ أَ  اسِ النَّـــــــ�ِ  اءُ �َ هْ الشَّ

  مْ هِ وتِ ُیـــــــــبُ  لَ وْ َحــــــــ اتِ اَجــــــــ� الحَ وِ ذً  تُ ْیــــــــأَ رَ 

  واُلــــــــــبَ خْ یُ  الَ وا الَمـــــــــلُ بَ خْ تَ ْســــــــــ�ُ  نْ إِ  كَ اِلـــــــــنَ هُ 

  مْ هُ وهُ ُجــــــــــــوُ  انٌ َســــــــــــحِ  اتٌ اَمــــــــــــقَ مَ  مْ یهِ ِفــــــــــــوَ 
  

  
  لُ ْعـــــــــا النَّ هَ امِ دَ ْقـــــــــأَ �ِ  ْت لَّــــــــزَ  دْ َقـــــــــ انَ َ�ــــــــبْ ذُ وَ 

ـــــــــــ ـــــــــــهِ ا فِ مَ كُ یلَ بِ َس ـــــــــــزَ حْ أَ  نْ إِ وَ  � ـــــــــــُن   لُ ـهْ وا َس

ــــوَ  ــــ امَ رَ ِ�ــــ الَ َن ــــ الِ الَم   لُ ْكــــاألَ  ةِ رَ ْحــــي الجَ ِف

  لُ ـقْ الَبـــــــــ تَ َبـــــــــنَ  إذاى َتـــــــــحَ  ا ِبَهـــــــــایًنـــــــــطِ قَ 

  واُلــــــغْ وا �ُ رُ ِســـــ�ْ یَ  نْ إِ وا وَ ُطـــــعْ وا �ُ لُ أَ ْســـــ�ُ  نْ إِ وَ 

ــــــــــــــدِ نْ أَ وَ    لُ ْعــــــــــــــالفِ وَ  ولُ ا الَقــــــــــــــَهــــــــــــــابُ تَ نْ یَ  ةٌ َ�
  

أغــار الهــذیل بــن  ]الهــَذیل[حاء �فخــر �عضــهم بنجــدة �عــض، ففــي یــوم و�ــان الجــاهلیون الصــر          

 على ضّ�ة والر�اب فأنجد
ّ
الر�ـاب وسـعد یرجعـون وضـ�ة و -هما بنو سـعد بـن ز�ـد منـاة هبیرة التغلبي

  :)٣(قال )٢(سالمة بن جندل -أّد بن طانجة  إلى

ـــــــــــــــــــــــــــغْ تَ وَ    حٌ ِقـــــــــــــــــــــــــــا الَ َهـــــــــــــــــــــــــــ�ُ رْ حَ  ذْ إِ  بُ ِل

  ابِ َ�ــــــــــــــــــالرِّ  �خُ رِ ا َصــــــــــــــــــاَنــــــــــــــــــتَ أَ  اةَ دَ َغــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ ةَ �َّ َضـــــــــــــــــلِ  �خٌ رِ َصـــــــــــــــــ   یلِ ذَ الُهـــــــــــــــــ مَ ـوْ َی

ـــــــــــــــــــــــــوَ  مْ هُ �َ ارَ دَ تَـــــــــــــــــــــــــ   ةٌ وَ ـدْ ى ُغـــــــــــــــــــــــــحَ الضُّ
  

  
  اأنَّهـــــــــــــــــــــــــــــیرَ نِ  رُ عَ ْســـــــــــــــــــــــــــــتُ وَ  بُّ َشـــــــــــــــــــــــــــــتُ 

ــــــــــــــــــوَ    انَّهألذْ ِخــــــــــــــــــ حُ لُ ْصــــــــــــــــــُك �َ َ�ــــــــــــــــــ مْ َل

  اأنَّهوَ ْســـــــــــــــــــــــــــنِ  فُ دَ رْ ُتـــــــــــــــــــــــــــ ةُ �َّ َضـــــــــــــــــــــــــــوَ 

ـــــــــــــــــــــــــذُ اذِ نَ خَ  ـــــــــــــــــــــــــشْ تُ  ی   اأنَّهـــــــــــــــــــــــــطَ عْ أَ  ـلُ َع
  

  :الشعر الس�اسي في عصر صدر اإلسالم

، شـاعر الرسـول ورهطـه مــن الشـعراء المسـلمین �قفــون ة، �ــان حسـان بـن ثابــتوفـي عهـد النبـو 

ـــا س�اســـً�ا، حـــین ینـــافحون عـــن الـــدعوة، و�ـــذودون عنهـــا، و�ـــردون �یـــد شـــعراء المشـــر�ین فـــي  موقًف

�السـیف حـین  ثم إن صفوان بن المعطـل إعتـرض حسـان بـن ثابـت: وقال ابن إسح�، نحورهم

عطــل ف�ــه و�مــن �ــابن المُ  ُض رِّ َعــقــال شــعرا مــع ذلــك �ُ  انوقــد �ــان حســ ،بلغــه مــا �ــان �قــول ف�ــه

  :أسلم من العرب من مضر فقال

  وارُ ُثــــ�َ  دَ َقــــوا وَ زُّ َعــــ دْ َقــــ یــــبُ بِ الَ ى الجَ َســــمْ أَ 

ـــــــــأُ  تَ َلـــــــــكَ ثَ  دْ َقـــــــــ   َواِجـــــــــَدهُ  تُ ْنـــــــــ�ُ  نَ َمـــــــــ هُ مُّ

  هُ ذُ آُخــــــــــــفَ  ْســــــــــــُمو� أَ ذِ الَّــــــــــــ تیــــــــــــلِ قَ لْ ا لِ َمــــــــــــ

  
ـــــــوَ  ـــــــرِ الفَ  نُ اْب ـــــــمْ ة أَ ِـ �َع   دِ َلـــــــالبَ  ةَ َضـــــــ�ْ ـى بَ َس

ــــــــ وْ أَ  ــــــــ�ً ِشــــــــتَ نْ مُ  انَ َ� ــــــــا َف   دِ َســــــــاألَ  نِ ثُ رْ ي ُب

  دَ ـوَ َقـــــــــــ الَ ا وَ اَهـــــــــــطَ عْ �ُ  �ـــــــــــهِ فِ  ةِ َ�ـــــــــــدِ  نْ ِمـــــــــــ

                                                           
   ٨٦ص  -شرح األستاذ علي حسن فاعور-دیوان زھیر بن أبي سلمى (١) 
وك��ان س��المة ب��ن َجْن��دل أح��دَ م��ن یص��ف الخی��ل ، م��ن فرس��ان تم��یم المع��دودین، ش��اعر ج��اھلي ق��دیم، ن بن��ي ع��امربن ُعبی��د التمیم��يھ��و م�� (٢)

  )٢٧٢الشعر والشعراء إلبن قتیبة ص(أنظر.فیحسن
 .٢٥٧-٢٥٦ص ٢ط -م١٩٨٧-بیروت لبنان-دار الكتب العلمیة-فخر الدین قباوة.تحقیق د-دیوان سالمة بن جندل (٣)

 



٧٧ 

 

  ةً �َ امِ َشــــــ �حُ الــــــرِّ  بُّ ُهــــــتَ  ینَ ِحــــــ رُ ْحــــــا ال�َ َمــــــ

  ينِ رُ ِصــــــــ�ْ تُ  یـــــــــنَ ي حِ نَّــــــــمِ  بَ َلــــــــغْ أَ ا �ِ ًمــــــــوْ یَ 
  

ـــــــــــــالزَّ �ِ  رَ ْبـــــــــــــعِ ي الْ ِمـــــــــــــرْ �َ وَ  لُّ ِئـــــــــــــطَ غْ �َ فَ    دِـ َ�

ـــْ��ِ  ـــَن اْلَغ ـــِر� ِم ـــِردِ  َأْف ـــاِرِض اْلَب ـــْرَ� اْلَع   َف
  

مفتخـرا بیـوم بـدر وهـو یجیـب إبــن )١(وهـذا الشـاعر الصـحابي الجلیـل �عـب بـن مالـك األنصـار� 

  :)٢(العاص و ضرار بن الخطاب، فقال

  هُ قُ دَ ْصـــــــــأَ  ولِ ْـ َقـــــــــالْ  رُ ْیـــــــــخَ ا وَ ًشـــــــــ�ْ رَ قُ  غْ ِلــــــــبْ أَ 

  أن قــــــــــــــــد قتلنـــــــــــــــــا �قتالنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــراتكم

  و�ـــــــــــــــوم بــــــــــــــدر لقینــــــــــــــاكم لنــــــــــــــا مــــــــــــــدد

  ا فـــــــــــــدین الحـــــــــــــ� فطرتنـــــــــــــاإن تقتلونـــــــــــــ

  وٕان تــــــــــروا أمرنــــــــــا فــــــــــي رأ��ــــــــــم ســــــــــفها

ـــــــــاح الحـــــــــرب واقتعـــــــــدوا ـــــــــوا لق   فـــــــــال تمن
  

  
ـــــــوَ    ولُ ُبـــــــقْ مَ  ابِ َ�ـــــــلْ � األَ وِ ذَ  دَ ْنـــــــعِ  قُ دْ الصَّ

  أهـــــــــــل اللـــــــــــواء فف�مـــــــــــا ��ثـــــــــــر القیــــــــــــل

  ف�ـــــــــه مـــــــــع النصـــــــــر م��ـــــــــال وجبر�ـــــــــل

  والقتــــــل فــــــي الحــــــ� عنــــــد هللا تفضـــــــیل

  رأ� مـــــــــن خـــــــــالف اإلســـــــــالم تضـــــــــلیل

  اللــون مشــغول إن أخــا الحــرب أصــد�
  

ــــي أ�َّــــ           النَّبــــيألعــــداء اإلســــالم، ومــــدح  �ــــان هجــــاءٌ  ملسو هيلع هللا ىلصام الرســــولفجــــوهر الشــــعر الس�اســــي ف

وقــــال : قتلــــى یــــوم ُأُحــــد، وذ�ــــر ابــــن إســــحاق عــــنیتحــــدث وصــــح�ه، وهــــذا حســــان بــــن ثابــــت

، ومـــــن أصـــــیب مـــــن المســــــلمین )٤(ی��ـــــي حمـــــزة بــــــن عبـــــد المطلـــــب)٣(حســـــان بـــــن ثابـــــت

  :)٥(وم أحد، وهي على رو� قصیدة أم�ة بن أبي الصلت في قتلى المشر�ین یوم بدری

  َ�ـــــــــــــــــــــــــا َمـــــــــــــــــــــــــيَّ ُقـــــــــــــــــــــــــوَمي َفاْنـــــــــــــــــــــــــُدِبنْ 

  ً�اْلَحــــــــــــــــــــــــــــــاِمَالِت الــــــــــــــــــــــــــــــِوْقِر ِ�ــــــــــــــــــــــــــــــال

  الُمُغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَالِت اْلَخاِمَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  َوَ�ـــــــــــــــــــــــَأنَّ َســـــــــــــــــــــــْیَل ُدُموِعَهـــــــــــــــــــــــا اْلــــــــــــــــــــــــ
  

  ِ�ُســــــــــــــــــــــــــــــَحْیَرِة َشــــــــــــــــــــــــــــــْجَو النَّــــــــــــــــــــــــــــــَواِئحْ   

َوالِ  ــــــــــــــــــــــــــــْقِل اْلُمِلَحــــــــــــــــــــــــــــاِت الــــــــــــــــــــــــــــدَّ   حْ ش�

  ُت ُوُجـــــــــــــــــــــــــوَه ُحـــــــــــــــــــــــــرَّاٍت َصـــــــــــــــــــــــــَحاِئحْ 

ـــــــــــــــــــــــَأْنَصاُب َتْخَضـــــــــــــــــــــــُب ِ�الـــــــــــــــــــــــذََّ�اِئحْ    ـ
  

  :الشعر الس�اسي في عصر بني أم�ة

ي أحقیته �ـالح�م منهـا حـزب بنـي عِ دَّ وفي عصر بني أم�ة ظهرت أحزاب س�اس�ة �ل حزب یَ 

اؤه أم�ـــة الحـــاكم، وحـــزب الشـــ�عة، وحـــزب الخـــوارج، وحـــزب عبـــد هللا بـــن الز�یـــر، ولكـــل حـــزب شـــعر 

                                                           
(١)
 .٣٢دمت ترجمتھ ص تق 
  .٢٥٥ص  -دراسة وتحقیق سامي مكي العاني -دیوان كعب بن مالك (٢)
(٣)
  ٢٣تقدمت ترجمتھ ص  
(٤)
 .٦٢تقدمت ترجمتھ ص  
 .٣٤٣ص -٣م–الروض األنف  (٥)



٧٨ 

 

من ات�ع الحزب الحاكم �ـان عـن طر�ـ� اإلغـراء �المـال �قـول عبـد هللا  لُّ المدافعون عن م�ادئه، وجُ 

  :مؤ�دا لبني أم�ة )١(بن همام السلولي

ــــــــــــــــــوا علیهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــة ر��ــــــــــــــــــم �ون   خالف

  تلقفهـــــــــــــــــــــــا یز�ـــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــن أبیــــــــــــــــــــــــه
  

  
  غمـــــــــــــــــــــزت عنا�ســـــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــــودا إذا

  فـــــــــــــــدون�ها معاو�ــــــــــــــــة عــــــــــــــــن یز�ــــــــــــــــدا
  

  :�ة في أب�ات أخر� على التشبث �الخالفة قائالً حرض بني أمثم �ُ                  

  إن الخالفـــــــــــــــــــة إن تثبـــــــــــــــــــت لثـــــــــــــــــــالثكم

  فمـــــــــا لمـــــــــن ســـــــــالك الشـــــــــور� مشـــــــــاورة

  أنــــــــى تكــــــــون لــــــــه شــــــــور�؟ وقــــــــد قتلــــــــو
  

  
ــــــــــــرم معادنهـــــــــــاتثــــــــــــبْت    فـــــــــــ��م فـــــــــــال ت

  إال �طعـــــــــن وضــــــــــرب صـــــــــائب خـــــــــذم

  الحـــرم شـــهرعثمـــان ضـــحوا �ـــه فـــي األ
  

التـي توجـد علـى التخـوم، وسـمع الخل�فـة المعتصـم �صـراخ  ]رةز�طـ[عتدوا علىإ الروم  و� أنَّ ُیرْ            

بـل قصـد  )ز�طـرة[فـي حینـه، وجـ�ش الجیـوش، فلـم ��تـف �اسـتعادة بَّ هَ فَ  ]وامعتصماه[ المرأة المسلمة

         المنجمـــــین حـــــذروه مـــــن فـــــتح  المقدســـــة لـــــد� الـــــروم، وفیهـــــا ولــــد ق�صـــــرهم، إال أنَّ  ]عمور�ـــــة[مدینــــة

فقد استعانوا �الكتب السوداء، ونظروا في الكواكب الس�عة، وأخبرتهم �ـأن في هذا الوقت،  ]عمور�ة[

�ـذب المنجمـون  (:العنب، فلم �ع�أ الخل�فـة بـذلك، فقـالال ��ون إال وقت نضج التین و  ]عمور�ة[فتح

، وفتحهــا فتحــا مبینــا، ورافقــه ]عمور�ــة[فــدك حصــون الــروم، وأشــعل النــار فــي مدینــة  )ولــو صــدقوا 

  :   )٣(في هذه المعر�ة، وشاهد وقائعها فقال عنها )٢(مالشاعر أبو تما

ــــــــ ــــــــأَ  قُ دَ ْصــــــــأَ  فُ یْ السَّ ــــــــ اءً ْنَ� ــــــــالكُ  نَ ِم   بِ ُت

ــ �ُض ِبــ ــ ودُ ُســ الَ  حِ ائِ فَ الصَّ   ِفــي فِ ائِ حَ الصَّ

ــــــــعِ الْ وَ    ةً َعــــــــمِ الَ  احِ َمــــــــرْ األَ  بِ هُ ي ُشــــــــِفــــــــ مُ ْل

ـــــــــ ـــــــــالفُ  حُ تْ َف ـــــــــ ��َ ِحـــــــــ�ُ  نْ أَ  تعـــــــــالى وحِ ُت   هِ ِ�

ـــــــــ ـــــــــَ� ـــــــــقْ وَ  مَ وْ ا َی ـــــــــورِ مُ عَ  ةِ َع   ْت فَ رَ َصـــــــــنْ إ ةَ �َّ
  

ــــــ   ــــــ نَ یْ َبــــــ دُّ الَحــــــ هِ دِّ ي َحــــــِف  بِ ِعــــــاللَّ وَ  دِّ الّجِ

ـــــــــــــمُ  ـــــــــــــ ءُ الَ َجـــــــــــــ نَّ هِ ونِ ُت ـــــــــــــالرِّ وَ  كِ الشَّ   بِ َ�

ــِفــ ، الَ نِ یْ �َســمِ الخَ َبــْیَن  ــ ةِ عَ �ْ ي السَّ   بِ هُ الشُّ

ـــ ـــــنَ مَ  مٌ ْظـــنَ    بِ َطـــالخُ  نَ ِمـــ رٌ ْثـــنَ  وْ أَ  رِ عْ الشِّ

ــــــمِ  ــــــالمُ  كَ ْن ــــــى حُ َن ــــــعْ مَ  الً فَّ ــــــالحَ  ةَ ولَ ُس   بِ َل
  

  :الـشـعـر الـسـیـاسـي فـي الـعـصـر الحدیث

ر نـشـاَطــــا �ـبـیــــًرا، وتـفـاعـلــــت الـنـهـضــــة األدّبـیــــة مــــع الـعــــصاســــي فــــي هــــذا الـسـ� الــــشعرُ وجـــد 

فحـة الـوعـي الـقـومـي تـأثـًّرا بـه وتـأثـیـًرا فـیـه، و�ـانـت مـقـاومـة االسـتـبـداد، وفـسـاد الـحـ�ــم الـداخـلــي وم�ا

                                                           
(١)
  )٦٥١قتیبة ص الشعر والشعراء ألبن(أنظر. ھو من بني مرة بن صعصعة، من قیس عیالن، وبنو مرة یعرفون ببني سلول، ألنَّھا أمھم 
 .٢٩تقدمت ترجمتھ ص  (٢)
  ٣٢ص -تحقیق راجي األسمر-شرح التبریزي-دیوان أبي تمام (٣)

 



٧٩ 

 

ــــة والـتـعـبـیــــر  االسـتـعـمــــار والـتّـدخــــل األجـنـبــــي ، وتـعـبـئــــة الـشـعــــور الـقـومــــي، وٕاثــــارة الـثــــورات الـوطـنـی

ــــة إســالمـیــــة �ـثـیــــرة وغـیـرهــــا مــــن قـضـایــــا الـتـیــــار الـّسـیـاســــي �ـانــــت �ـّلـهــــا  عـنـهــــا فــــي قـضـایــــا عـر�ـّی

 .ـقـومـيمـوضـوًعـا الـشـعـور ال

ــــــــــــد ظـهــــــــــــرَ  ــــــــــــارُ  فـق ــــــــــــه الـسـیـاســــــــــــي واإلالـشـعــــــــــــر الـقـ تـی جـتـمـاعــــــــــــي، و�ــــــــــــان ومــــــــــــي بـجـانـب

سـتـعـمـــــــــــار أعـظـــــــــــم األثـــــــــــر فـــــــــــي هـــــــــــذا الـشـعـــــــــــر �ـمـــــــــــا أد� رات الـشـعـبـّیـــــــــــة ومـقـاومـــــــــــة اإللـلـثـــــــــــو 

�ـحـــــــــــّث � بـالـثـــــــــــورة، و الـشـعـــــــــــر الـسـیـاســـــــــــي دوره فـــــــــــي یـقــظـــــــــــة الـوعـــــــــــي الـقـومـــــــــــي فـقـــــــــــام یـنـــــــــــاد

نتـصـــــــــــارات الـشـــــــــــعوب ضــــــــــّد الـمـسـتـعـمـر�ـــــــــــن فـهـــــــــــذا إفخــــــــــاٍر وُ�ـّسـجـــــــــــل فـــــــــــي عـــــــــــّزة و ا، عـلـیـــــــــــهَ 

  :)٢(یـخـاطـب الـمـسـتـعـمـر�ـن اإلنـجـلـیـز مـتـحـّدًیـا َجـَراِئـُمـُه فـیـقـول )١(حـافـ� إبـراهـیـم

لــــــــوا النیــــــــَل َوِاحُجبــــــــوا الَضــــــــوَء َعّنــــــــا   َحّوِ

  مَلـــــــــــــــؤا الَ�حـــــــــــــــَر ِإن َأَردتُــــــــــــــم َســــــــــــــفیناً َوا

ـــــــــــبرٍ  ـــــــــــّلِ ِش   َوَأق�مـــــــــــوا ِللَعســـــــــــِف فـــــــــــي ُ�

ــــــــن َنحــــــــوَل َعــــــــن َعهــــــــِد ِمصــــــــرٍ    ِإنَّنــــــــا َل

  عاِصــــــــــــٌف صــــــــــــاَن ُملَكُ�ــــــــــــم َوَحمــــــــــــاُكم

  غـــــــــــــــــــاَل َأرمـــــــــــــــــــاَدَة الَعـــــــــــــــــــُدوَّ َفُفـــــــــــــــــــزُتم
  

  َوِاطِمســــــــوا الــــــــَنجَم َوِاحِرمونــــــــا الَنســــــــ�ما  

ـــــــــــــم ُرجومــــــــــــا   َوِامَلئــــــــــــوا الَجــــــــــــوَّ ِإن َأَردُت

ـــــــــــر� اَألد�مـــــــــــاُ�ن ـــــــــــوِ� َ�ف ـــــــــــَت�ًال ِ�الَس   ُس

  َأو َتَرونــــــا فــــــي التُــــــرِب َعظمــــــًا َرمیـــــــما

ــــــــــــما ـــــــــــًا َجسی ـــــــــــاَألمِس َخط� ـــــــــــاُكم ِ�   َوَ�ف

  َوَ�َلغــــــــُتم فــــــــي الَشــــــــرِق َشـــــــــأوًا َعظ�مــــــــا
  

ي شــــــــــــأن مـعاهـــــــــــــدة مـجـحـــــــــــــفة فــــــــــــــرضها ول فـــــــــــــیـــــــــــــق )٣(افـــــــــــــيوهـــــــــــــذا مـــــــــــــعروف الرص        

  :)٤(یـز عـلى الـعـراق إذ �قولاإلنجل

ــــــــي َطیَّــــــــَهانَ  ــــــــي ِف ــــــــَدَة الـِت ــــــــروا الـُمَعـاَه   ـَش

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا َح�َّ ـــــــــــــــــْد أْبـَلُعوَن ـــــــــــــــــاِدَناعْ َة اْسـتِ َق   ـَب

ـــــــــــــــَن اإلِ  ـــــــــــــــَنَنا یـــــــــــــــزِ لِ ـجِ نْ َوالَعْهـــــــــــــــُد َبـْی   َوَ�ـْی
  

  
ــــــــــــــــِل اآلَمـــــــــــــــالِ  ــــــــــــــــٌد َیـَعــــــــــــــــضُّ ِبـَأْرُج   َقـْی

ــــــــــــــــــــــــاالْسِتْقَاللِ  ــــــــــــــــــــــــوََّهُة ِب ـــــــــــــــــــــــْن ُمـَم   َلِك

  ِرْئــــــــــــــــــَ�الِ َ�َعْهـــــــــــــــــٍد َبـــــــــــــــــْیَن الَشـــــــــــــــــاِة َوال
  

تحـــدث عـــن ومـــن أّیـــدهم و  هـــاجم اإلنجلیـــزَ یُ  )٥(د علـــيـوهـــذا الشـــاعر الســـوداني حســـن طـــه محمـــ         

  :)٦(قبل إنفصاله الحق�قي ،انفصال جنوب السودان

  صـــــرتم ضـــــحا�ا أمـــــاني اإلنجلیـــــز فهـــــل
  

  قـــــــــــــدمتم الشـــــــــــــعب للعـــــــــــــز� قرابینـــــــــــــا؟

                                                           
 .١٧تقدمت ترجمتھ ص  ١)(

 .٤٢٣-٤٢٢ص  ،ضبطھ وشرحھ ورتبھ مجموعة أساتذة -دیوان حافظ إبراھیم (٢)
 .١٧تقدمت ترجمتھ ص  (٣)
 ٧٧٣ص-٢٠١٢-القاھرة ج مصر-داويدار ھن-راجعھ مصطفى الغالییني-دیوان معروف الرصافي (٤)
ل�ھ ، وبع�د تخرج�ھ ص�ار مفتیش�اً بالس�كة الحدی�د الس�ودان، درس بكلی�ة غ�ردون التذكاری�ة، م١٩١٤ول�د ع�ام ، ھو حسن بن طھ بن دمحم علي (٥)

  )١٦٥تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص(أنظر كتاب) . ھتاف ألجماھیر(دیوان 
  .١٢٩-١٢٨ص-م١٩٨١-الكویت-عالم المعرفة-ويعبده بد.د-الشعر في السودان (٦)



٨٠ 

 

  اإلنجلیـــــــــــــــــــــز عرفنـــــــــــــــــــــاهم ونعـــــــــــــــــــــرف�م

  قــــــــــد قســــــــــمونا �مــــــــــا شــــــــــاءت إرادتهــــــــــم

  لــــــئن شــــــ�ونا لهــــــم فصــــــل الجنــــــوب رأوا

  وٕان رأونـــــا نصــــــلي فـــــي الجنــــــوب علــــــى

ــــــــــــدونا وســــــــــــامًا �ــــــــــــان قصدهـــــــــــــم   أو قل

  وٕان أفـــــــــــاءوا علینـــــــــــا مـــــــــــن مناصـــــــــــبهم

  وال �ف�ــــــــــــــــــــــــون أغــــــــــــــــــــــــالًال �أرجلنــــــــــــــــــــــــا
  

  �الـــــــــــذئب غـــــــــــدرًا و�الحر�ـــــــــــاء تلو�نـــــــــــا

ـــــــــــــــــنا ــــــــــــــــم تعمــــــــــــــــر مغانی ــــــــــــــــا فل   وفرقون

  أن ینشـــــــــــــبوا رهــــــــــــــ�ًا اظفـــــــــــــارهم فینـــــــــــــا

  و�ـــــــل للمصـــــــلینا..مـــــــرأ� مـــــــن النـــــــاس

ـــــــــــــي نواصـــــــــــــیناأ   ن نســـــــــــــتكین وأن نحن

  قــــــــد ســـــــــخرونا علـــــــــى و�ـــــــــالت اهلینـــــــــا

ــــــــــــــــــــدینا إذاإال  ــــــــــــــــــــد أی   أح�مــــــــــــــــــــوا تقیی
  

م �لما تكلمـوا عـن جانـب أنَّه�ان �عض الشعراء �ستردون وطنهم �الشعر، و�انوا �حسون  ٕاذاو      

المـــواطنین فـــان هنـــاك �عـــض الشـــعراء الـــذین رفضـــوا هـــذا العـــالم الـــذ� یـــر� ف�ـــه  إلـــىمنـــه أعـــادوه 

د ـ�عــض األطــراف علــى نحــو مــا فعــل الشــاعر عبــد هللا محمــ إلــىحتــل، ومــن ثــم �ــان انســحابهم الم

  :)٢(]�ال�طانة[حین اعتصم )١(عمر البنا

ـــــــــــت  ـــــــــــىرحل   وهــــــــــــي روح ]ال�طانـــــــــــة[ إل

  تنـــــــــــــــــاثرت الظ�ـــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــى ثراهـــــــــــــــــا

  ضــــــــــــــــج البهـــــــــــــــــام بهــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــاء إذا

  وان غنـــــــــــــــــــــت جوار�هـــــــــــــــــــــا ابتهاجـــــــــــــــــــــا
  

  
  ور�حــــــــــــــــــــــــان وعشــــــــــــــــــــــــرتها ســــــــــــــــــــــــالم

  واموراتعهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع األنــــــــــــــــس الســــــــــــــــ

  أجــــــــــــاب مــــــــــــن الطــــــــــــال فیـــــــــــــها �غــــــــــــام

  شـــــــــــــــدا بجوانـــــــــــــــب األ�ـــــــــــــــك الحمـــــــــــــــام
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
م، حفظ القرآن الكریم في بیتھ، ثم إن�تظم ف�ي مدرس�ة رفاع�ة األولی�ة، فتخ�رج فیھ�ا ١٨٩١ھو نجل الشاعر الشیخ محـمد عمر البنا، ولد عام  (١)

 )٦٨٦، ص١٠، جتاریخ األدب العربي، شوقي ضیف(أنظر .م١٩٩٢فالتحق بقسم المعلمین في كلیة غردون، وتخرج فیھ ستة 
  .١٣٦ص -عبده بدوي.د-الشعر في السودان (٢)

 



٨١ 

 

  :َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيالشعر الس�اسي عند الشاعر 

فــــي التــــي �عضــــًا مــــن القصــــائد  ، مــــن الشــــعر الس�اســــي إالَّ َ�ْحَیــــٰى الَفــــاْدِنيلــــم أجــــُد للشــــاعر 

، وقصــیدة ]س الــروضعــرو [، وقصــیدة]دعینــي مــن حســود[، مثــل قصــیدة �عنــوان]صــادح ال�ــان[دیوانــه

  . ]دعیني من حسود[، وفي قصیدة]الخرطوم[�عنوان

إســـتهل الشـــاعر القصـــیدة �ـــالحوار بینـــه و�ـــین : المهـــد� أحمـــد عبـــد الماجـــد البروفســـور�قـــول 

مـــا ســـمعته مـــن �عـــض النـــاس فـــي ذم أهـــل الســـودان، و�ـــان الجـــواب حاضـــرًا عنـــد :إمـــرأة، تقـــول لـــه

  :)١(هر �عطیها الجواب حیث قالحمل لها �تا�ًا �سفر الد أنَّهشاعرنا، �

  َتــــــــــــــُقوُل َوَقـــــــــــــْد َحَمْلـــــــــــــُت َلَهــــــــــــــا ِ�َتا�ـــــــــــــاً 

ـــــــــــــُت َ�ــــــــــــَالَم ِغــــــــــــرٍ    َفَقاَلــــــــــــْت َقــــــــــــْد َسِمْعـ

  َشــــــــــــــْعُبَنا َشْعـــــــــــــــٌب  َ�ُســــــــــــــولٌ : َوَقـــــــــــــــاُلوا

ـــــــــــــــــاُلوا ـــــــــــــــــهِ : َوَق ــــــــــــــــــُبَنا َلْ�َســـــــــــــــــْت َلَدْ�   َشْع
  

  
ــــــــــــا الَجواَ�ـــــــــــا ْهِر  ُ�ْعِطیَه ـــــــــــدَّ ـــــــــــْفِر ال   َ�ِس

ـــــــــَواَ�اَمَقــــــــــاَلَة  َخـــــــــاِطٍئ  َجـــــــــا   َفى  الصَّ

  َفَمــــــــــــــــــــــــا َزَرَع الَمَهاَ�ــــــــــــــــــــــــَة َوالَیَ�ا�ــــــــــــــــــــــــاَ 

  َعَواِمــــــــــــــَل ِرْفَعــــــــــــــٍة َیْرَقــــــــــــــى الِهَضـــــــــــــــاَ�ا
  

إن أســلوب الحــوار، أســلوب شــعر� قــد�م، �قــرب الصــورة، و�قــرب  (:المهــد� حدیثــه.د.و�واصــل أ   

أرادوا أن  إذاالمعنى، سلكه شعراء الغزل �شق�ه الُعذر� والصر�ح، وأ�ضًا �سلكونه شعراء الس�اسة، 

دعینــي مــن (یرفضــوا أمــرًا صــوروه فــي صــورة حوار�ــة، ومــا شــعراء الصــعال�ك عنــا ب�عیــد، وقصــیدة 

نــادت �الســالم، والوفــاق إلصــالح الشــعب، والعــدل فــي توز�ــع  اأنَّهــهــي قصــیدة س�اســ�ة، إذ  )حســود

  :)٢(لك �له السالم، فــقال الفادنيوضاع المعلمین وختمها �أن أساس ذالنف�، وتحسین أ

ـــــــــــــــــــــْعَب ُ�ْصـــــــــــــــــــــِلُحُه ِوفـــــــــــــــــــــَاقٌ    َوإِنَّ الشَّ

  َوُ�ْســــــــــــــــــــِعُد َبْیَتــــــــــــــــــــُه ِفــــــــــــــــــــي ُ�ــــــــــــــــــــِل آنٍ 

  َوإِنَّ الـنَّـــــــــــــــــــــــــــْفَ� َتْمِ�ــــــــــــــــــــــــــیٌن َوِعـــــــــــــــــــــــــــزٌ 
  

  
ـــــــــــــــــِتَخاَ�ا ــــــــــــــــْرَد َعشــــــــــــــــیِتِه ِإْن   ُ�َطــــــــــــــــِرُز ُب

ــــــــــــــــا   َوُ�ـــــــــــــــــْسِعُد َســــــــــــــــْعَدُه ِتـــــــــــــــــْلَك الرَِّحاَ�

ــــــــــــــا ــــــــــــــًا ُمَجاَب ـــــــــــــُك َمــْوِطــــــــــــــني َصْوت   ُ�َملِّ
  

  :)٣(روة بن الوردالشاعر ع �قول     

ـــــــــــــحَ  مَّ ي أُ ِســـــــــــــفْ نَ ي وَ �ِنـــــــــــــرِ ذَ    يِنـــــــــــــنَّ إِ  انَ سَّ

  دٍ اِلـــــــــخَ  رُ ْیــــــــى غَ تَـــــــــفَ الْ ى وَ َقــــــــ�ْ تَ  یــــــــثَ ادِ حَ أَ 

ـــــــــرِ ذَ  ـــــــــي  فُ وِّ َطـــــــــي أُ �ِن ـــــــــِف ـــــــــلَّ عَ لَ  دِ الَ �ِ اْل   يِن

  نْ ُكــــــــــأَ  مْ َلــــــــــ ةِ َ�ــــــــــنِ مَ لْ لِ  مٌ هْ َســــــــــ ازَ َفــــــــــ نْ إِ َفــــــــــ

  
  � رِ تَ ْشـــــــــمُ  عَ ْ�ـــــــــبَ الْ  كَ ِلـــــــــمْ أَ  الَ  لَ ْبـــــــــا قَ َهـــــــــبِ 

  رِ یِّ ِصــــــــ وقَ َفــــــــ ةً اَمــــــــى هَ َســــــــمْ أَ  وَ ُهــــــــ إذا

  رِ َضـــــحْ مَ  وءِ ُســــ نْ َعـــــ �ــــكِ نِ غْ أُ  وْ أَ  �ــــكِ لِّ خَ أُ 

  رِ خِّ تــــــأَ مُ  نْ ِمــــــ اكَ ذَ  نْ َعــــــ لْ َهــــــا وَ وًعــــــزُ جَ 

                                                           
 .٥٣ص –یحي الفادني -دیوان صادح البان  (١)
  . ٥٨ص  --المصدر السابق نفسھ (٢)
  .٦٧-٦٦ص -مطبعة جول كربونل الجزائر-شرح بن السكیت-دیوان عروة بن الورد (٣)



٨٢ 

 

ـــــــ نْ إِ وَ  ـــــــفَّ ي �َ مِ هْ َســـــــ ازَ َف   دِ اِعـــــــقَ مَ  نْ َعـــــــ مْ ُ�

ــــــ ــــــَك اْل ــــــوُل َل ــــــاِركٌ َتُق ــــــَت َت ــــــْل َأْن   َوْ�َالُت َه
  

  رِ َظــــــــنْ مَ وَ  وتِ ُیـــــــبُ الْ  ارِ َ�ـــــــدْ أَ  فَ ْلـــــــخَ  مْ ُكـــــــلَ 

  وءًا ِبَرْجـــــــــــــــٍل َتـــــــــــــــاَرًة َوِ�َمْنِســـــــــــــــرِ ُضـــــــــــــــبُ 
  

زوجـه فـي تقر�ـره لس�اســة الصـعال�ك ونبـذه لتقالیـد وأعــراف  �حـاورُ  )١(بـن الــورد عـروةَ  وهنـا نجـدُ            

والصــعلكة ثــورة علــى النظــام المــالي فــي الجاهل�ــة، والصــعال�ك هــم جماعــة مــن ، وس�اســات مجتمعــه

ذو� حـــس مرهـــف، أدر�ـــوا مـــا بـــین االغن�ـــاء و�یـــنهم مـــن الشـــ�اب الشـــجعان الفقـــراء فـــوارس اقو�ــــاء 

فــوارق اجتماع�ــة فــآلمهم هــذا االدراك فتجمعــوا لتحقیــ� مــا �أنفســهم عنــوة عــن طر�ــ� القـــوة والغن�مــة 

�قســمونه بیــنهم و�ــین الفقــراء مــن بنــي جلــدتهم لــذا �ــانوا یثــأرون مــن االغن�ــاء الــبخالء خاصــة فهــم 

لــــورد وتـــأ�� شــــرا والشــــنفر� والســــل�ك وعمــــرو بــــن براقــــة عــــروة بــــن ا: فرســـان اجــــواد وشــــعراء مــــنهم

  .هم �ان عروة بن الوردأشهر وأبوخراش الهذلي والحارث بن ظالم المر�، وغیرهم و 

  :)٢(األحزاب الس�اس�ة السودان�ة، �التفاهم والوفاق إذ �قول َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيو�ناد�      

  ِنــــــــــــــــــَداءًا ِللِوَفــــــــــــــــــاِق َوَقــــــــــــــــــْد َتَســــــــــــــــــاَمت

ــــــــــــــــــى �َ  ــــــــــــــــــزاً ِلَتْبِن ــــــــــــــــــوَداَن ِع ــــــــــــــــــُدُه السُّ   ْع
  

  
  َلــــــــــــــــــــــــــُه اَألْرَواُح ُتْنِشـــــــــــــــــــــــــــُدُه َمآَ�ــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــَحاَ�ا   ِلَ�ْعـــــــــــــــــُلَو ِفــــــــــــــــي َتَســــــــــــــــاِم�ِه السَّ
  

على الذین یزعمون �أنَّ السـودان لـ�س �ـه مقومـات حضـارة، وأنَّ  َ�ْحَیٰى الَفاْدِني و�رد الشاعرُ       

م أنَّهم �حسـبون اآلل مـاًء، ووصـفهم �ـهـأنَّ الجوع والفقر قد هدده، فهؤالء �صائرهم قد طمسـت، حتـى 

  :حساد واألب�ات هي

ـــــــــــــــــــــاُلوا ــــــــــــــــــــــرٌ :َوَق ـــــــــــــــــــــوٌع َوَفْق ُه ُج ـــــــــــــــــــــدَّ   َه

ـــــــــــــــــاءٍ  ـــــــــــــــــَد َ�َم ـــــــــــــــــْن َ�ْع ــــــــــــــــــَرْوَن اآلَل ِم   َی

  َدِعینــــــــــي ِمـــــــــــْن َحُســـــــــــودٍ : َفُقلــــــــــُت َلَهــــــــــا

ــــــــــــا ــــــــــــاَن ِفیَه ــــــــــــاُء َلَك ــــــــــــْو َســـــــــــــَفَرْت َذَ�   َفَل
  

  
ــــــــــَال َلــــــــــْن ُیــــــــــْدِرَك الِبــــــــــ�َض الرَِّغاَ�ــــــــــا   َف

  ْت َ�َصاِئـُرُهـــــــــــــْم  َمـــــــــــــَثاَ�اَوَقــــــــــــْد َطَمَســــــــــــ

ـــــــــــــا ـــــــــــــُه ِنَقاَ� ـــــــــــــاُء َل ـــــــــــــَفْت َذَ� ــــــــــــــَما َ�َش   َف

ـــــــــــــــــا ــــــــــــــــمَّ َ�ْســــــــــــــــَتلُب ِإْسِتَالَب   ِضـیـــــــــــــــــَاٌء ُث
  

  :)٣(وذ�ر الفادني �رم أهل السودان، �أنَّ الطیر قد تغنت �ه فقال         

  َ�َمــــــــــــــــــا َغَنــــــــــــــــــْت َحَماَمــــــــــــــــــاٌت ِ�َأْ�ــــــــــــــــــكٍ 

  َرُعــــــــــوا َهــــــــــذ� الــــــــــِ�َالَد َفَمــــــــــا َأَضــــــــــاُعوا

ــــــــــــــــإِ  ــــــــــــــــَدارٌ َف ــــــــــــــــْعِب ِإْقِت ــــــــــــــــَل الشَّ   نَّ َعواِم

  
ـــــــــــــَ�ا�اَ  ـــــــــــــَة َوالشَّ ـــــــــــــوا الَكَراَم ـــــــــــــن َحَفُظ   ِلَم

  َوَلـــــــــــــْو َغِفُلـــــــــــــوا َأَضـــــــــــــاُعوَها ِإْســــــــــــــِتَال�اَ 

  َوَمْحِمَیــــــــــــــــٌة َوَقـــــــــــــــْد ُنِســـــــــــــــَب ِإْنـِتــــــــــــــــَساَ�ا

                                                           
برما من خؤولتھ، وكثیرا ما ھجاھم، فلجأ إلى الصعلكة، عاش عروة حیاتھ ھو عروة بن الورد بن زید بن عبد هللا،من عبس،عاش عروة مت (١)

  )٢١٠موسوعة شعراء العصر الجاھلي ص(أنظر.ثائراً، متمرداً رافعاً لواء المساوة و العدالة اإلجتماعیة
 .٥٣ص –یحي الفادني -دیوان صادح البان (٢)
   ٥٧ص   -المصدر السابق نفسھ (٣)

 



٨٣ 

 

ـــــــــــــــانٍ  إذا ـــــــــــــــْصَن َب ــــــــــــــاِدُل ُغ ـــــــــــــــزَّ الَعَن   َه
  

  َفـــــــــــــــَذا الُقْمـــــــــــــــِرُ� َصـــــــــــــــاِدَحَها َأَجا�ـــــــــــــــاَ 
  

ـــاْدِنية الشـــاعر وفـــي قصـــید         ـــٰى الَف ـــروض[َ�ْحَی ـــال ]عـــروس ال المهـــد� أحمـــد عبـــد  البروفســـور، ق

، و�هـا ســمى ]عـروس الـروض[:بـدأ القصـیدة �النـداء المحـذوف للحمامـة، التـى وصـفها �قولـه:الماجـد

إســـتهل قصـــیدته بهـــا لیـــدل علـــى أنَّ  القصـــیدة، والحمامـــة هـــي رمـــز للســـالم، وأحســـن الشـــاعر أنْ 

ة، وٕانَّ عـن الق�ـادة الرشـیدة، التـي هـي أسـاس الدولـ اسـي، وتحـدثت القصـیدةُ القصیدة، ذات وجـه س�

أنَّ  إلـــىالـــ�الد بهـــا، ونبـــذ دعـــوة العـــرق وأكـــد علـــى التمســـك �ـــاألخوة، ون�ـــه الحــرب دمـــاٌر، وال تنمـــو 

 :)١(الء إذ �قولخَ السودان تتكال�ه األعداء المتمثلین في الدُّ 

  عــــــــــروس الــــــــــروض �ــــــــــا ذات الجنــــــــــاح
  

  
ــــــــاحشـــــــجاني مـــــــن هـــــــدی ـــــــي الصب   لك ف

  

  :)٢(لكفي ذات القصیدة �ذ َ�ْحَیٰى الَفاْدِنيلشاعر وقال ا       

ــــــــــــــــال حــــــــــــــــدود ــــــــــــــــدخیل �   فأطمــــــــــــــــاع ال

  عـــــــــــــرق وأصـــــــــــــل إلــــــــــــىفــــــــــــال دعـــــــــــــوة 

  فمــــــــــــــن �ستشــــــــــــــرف الســــــــــــــلم إحتفــــــــــــــاال

  لنـــــــــــــــــا الحر�ـــــــــــــــــة الب�ضـــــــــــــــــاء تســـــــــــــــــمو

  ومـــــــــــــــــــا إن �عـــــــــــــــــــدها إالَّ إضـــــــــــــــــــطراب

  لنـــــــــــا اآلمـــــــــــال فـــــــــــي األج�ـــــــــــال تــــــــــــرقى

  ��ـــــــــــــــــور الطیــــــــــــــــر عنَّــــــــــــــــى مســــــــــــــــتفیدا
  

  
  لــــــــــــــ�س ��ــــــــــــــف عــــــــــــــن عــــــــــــــذٍل والحو 

  وال فصـــــــــــــــــــــــل �عجــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــإقتراح

  فقـــــــــــد أوفـــــــــــى فحـــــــــــي علـــــــــــى الفـــــــــــالح

ـــــــــــدعاة  ـــــــــــى �ـــــــــــل ال ـــــــــــىعل   إنفتـــــــــــاح إل

ــــــىوهــــــل تســــــعى الشــــــعوب  ــــــراح إل   إجت

  اإلشـــــــــراق مـــــــــن قبـــــــــل الصـــــــــ�اح إلـــــــــى

  جمــــــــال الكــــــــون فــــــــي الفــــــــ�ح الفســـــــــاح
  

  :وهذا البیت له أش�اه ونظائر في الشعر العر�ي �ثیرة الورود وهو قوله   

  نــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــلمنافــــــــــــــــــــإن تســــــــــــــــــــلم ق�ادت
  

  
ـــــــــــــــــــــت المســـــــــــــــــــــاعي �النجـــــــــــــــــــــاحِ    و�لل

  

  

  :)٤(قال )٣(د�وْ ه األَ وَ فْ وهذا الشاعر الجاهلي األَ          

ــــم   ال َ�صــــُلُح النــــاُس َفوضــــى ال ُســــراَة َلُه

ـــ ـــُتلَف ـــْشـــِل الرُّ ى اُألمـــوُر ِ�َأْه   ا َصـــَلَحتِد َم

ــــــــــــــــَولَّ  إذا ــــــــــــــــوِم َأمَرُهـــــــــــــــــمُ ى َســــــــــــــــرَ َت   اُة الَق

ــــ ــــيِّ َأنْ َأَم ــــَتلْ  اَرُة الَغ ــــدَ َجمِ ى الَق ــــَع َل ـــــ ��   اْل
  

  
ــــــــــــــــــــ إذااَة ُســــــــــــــــــــرَ  َوالَ  ــــــــــــــــــــُجهَّ   واادُ اُلُهم َس

  ـادُ َقــــــــــــــــاِر َتنْ رَ ا َفِ�اَألْشــــــــــــــــَتَولَّـــــــــــــــــوْ  َفــــــــــــــــِإنْ 

ــــــ ــــــَنَم ــــــ اكَ ى ذَ ا َعَل ــــــوْ َأْم ـــــــاُر الَق   واادُ دَ زْ ِم َف

ــــــــــــــِر َواَألذْ اِم ِلَألْمــــــــــــــرَ ْبــــــــــــــإِ  ــــــــــــــاُب َأكْ َن   ـادُ ـَت
  

                                                           
  ٨٣- ص–الفادني  یحي-دیوان صادح البان (١)

  ٨٨-٨٧  ص-نفسھ المصدر السابق(٢) 
ھو صالءة بن عمرو بن مالك، كان من كبار شعراء الجاھلیة، وكان سید قومھ، وقائدھم في الحروب، البعض یع�ده أول م�ن قص�د القص�ید  (٣)

 )٣٣الجاھلي ص موسوعة شعراء العصر(أنظر.م، جاھلي لم یدرك اإلسالم باالتفاق٥٦٠وقال الشعر، وكانت وفاتھ سنة
  .٦٦ص -١ط -م١٩٩٨-١ط-دار صادر بیروت لبنان-دمحم التونجي.شرح وتحقیق د-دیوان األفوه األودي (٤)



٨٤ 

 

ــــــــــىٰ لشــــــــــاعر ا دُ جــــــــــنو            ــــــــــ َ�ْحَی تجم�ــــــــــع الصــــــــــفوف  إلــــــــــىیــــــــــدعو  فــــــــــي هــــــــــذا البیــــــــــت ينِ ادْ الَف

  :)١(ق قولهب والتفرُّ ونبذ التحزُّ 

ـــــــــــىوجمعـــــــــــت الصـــــــــــفوف    إزدهـــــــــــار إل

  وٕان تســـــــــــــــــــــــــلم روابنـــــــــــــــــــــــــا نهضــــــــــــــــــــــــــنا
  

  
ـــــــــــــــــذ التحـــــــــــــــــزب والـــــــــــــــــتالح ـــــــــــــــــد ُنب   وق

  وهــــــــــــــل تنمــــــــــــــو المــــــــــــــواطن �الرمــــــــــــــاح
  

  :د سعید الع�اسيـالشاعر السوداني محم )٢(�ش�ه قولالبیت وهذا        

ــــــ�ِ  مُ وْ � الَقـــــــرَ دَ  وْ َلــــــفَ    ؟مْ ُهـــــــ نَ ْیـــــــأَ  انِ ودَ السُّ

  هِ ِ�ـــــــــــ یـــــــــــثُ عِ اٌب تَ زَ ْحـــــــــــأَ ٌر وَ ْقـــــــــــفَ ٌل وَ ْهـــــــــــجَ 

ــــــــــــــوا أَ لُ عَ اجْ ٌم َفــــــــــــــَســــــــــــــ بَ زُ ـَحــــــــــــــنَّ التَّ إِ    داً َب

ـــمُّ ُضـــ   اَهـــین لَ لِ امِ َعـــوا الْ مُّ ُضـــوَ  وفَ فُ وا الصُّ
  

  
ـــــــ نَ ِمـــــــ   ااقَ فَ ٕاْشـــــــنـــــــًا وَ زْ ا حُ وْ َضـــــــقَ  وبِ عُ الشُّ

ـــــــوَ  ْت دَّ َهـــــــ ـــــــُق ـــــــبْ إِ ادًا وَ َعـــــــرْ إِ  رِ بْ � الصَّ   اراَق

ـــــــــــ ـــــــــــ مِ وْ اقَ َ� ـــــــــــلِ  مْ �ُ نْ ِم ـــــــــــ�َ رْ تِ  مَّ ا الَســـــــــــذَ َه   ااَق

 َكــــــــــلِ 
ْ
ــــــــــذَ َهــــــــــوا لِ یــــــــــرُ نِ تُ  ي   ااَقــــــــــآفَ  بِ عْ ا الشَّ

  

  :)٤(الذ� قال)٣(عمر األ�اد��الشاعر الجاهلي لق�� بن  ، قولَ  ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ  وشا�ه قولُ     

ــــــــــــ ــــــــــــْغ ِإَی ـــــــــــــادًا وَ َأْبِل ــــــــــــْل ِف   اِتِهمُ ي َســــــــــــرَ َخلِّ

ــــــــ  أَ ا َلْهــــــــَ�
َ
ــــــــوُرُ�مُ ْن �َ َف َنْفِســــــــي ــــــــْت ُأُم   اَن

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــمُ  اُفوَن َقْومـــــــــــــــًا الَ َأَال َتَخ ـــــــــــــــا َلُك   َأَ�

ِتــــــــــــــــهِ َأنَّ َجْمَعُهــــــــــــــــُم رِ  وْ َلــــــــــــــــ   اُمــــــــــــــــوا ِبَهدَّ

ـــــــ ـــــــِف ـــــــّلِ َی ـــــــاَب لَ ٍم َ�ُســـــــنُّوَن الِحـــــــرَ وْ ي ُ�   مْ ُك
  

  
  اَنَصـعَ  دْ ِإّنِـي َأَر� الـرَّْأَ� ِإْن َلـْم أُْعـَص َقـ

  ااْجَتَمَعـــــــَشـــــــتَّى وُأْحِ�ـــــــَم َأْمـــــــُر النَّـــــــاِس فَ 

�َ �ْم �َأمْ ِإلـــــــ�ْ  اَأْمَســـــــوْ    اعَ ا ُســـــــرُ ثـــــــاِل الــــــــدَّ

ـــــمَ    اْنَصـــــَدعَ إلْهـــــالن ثَ  ار�ِخ ِمـــــنْ ُشـــــمَّ الشَّ

ــــــــــٌل َهَجَعــــــــــا غَ َمــــــــــ إذاَیْهَجُعــــــــــون  الَ    ااِف
  

ونبـذه للحـروب واإلقتتـال  )٥(الجـاهلي زهیـر بـن أبـي سـلمى الشـاعرَ  ينِ ادْ الَفـ َ�ْحَیـىٰ  هَ ا�َ لك َشـو�ذ     

  :)٦(وعدم جدواها لألمة والمجتمع فقال

  مُ تُ ْقـــــــــذُ وَ  مْ تُ ْمـــــــــلِ ا عَ َمـــــــــ الَّ إِ  بُ رْ ا الَحـــــــــَمـــــــــوَ 

  ـةً �َمـــــــــــــــمِ ا ذَ وًهــــــــــــــثُ عَ �ْ ا تَ وَهـــــــــــــــثُ عَ �ْ ى تَ تَــــــــــــــمَ 

  اَهــــــــــــــالِ فَ ثِ ى بِ َحــــــــــــــالرَّ  كَ رْ َعــــــــــــــ مْ �ُ �ُ رُ ْعــــــــــــــتَ فَ 

ـــــــــــتُ فَ  ـــــــــــلَ  جْ تِ ْن ـــــــــــلْ غُ  مْ ُك ـــــــــــأَ  انَ َم ـــــــــــلُّ �َ  مَ أَ ْش   مْ ُه
  

  
ــــــــوَ  ــــــــَم ــــــــنْ عَ  وَ ا ُه ــــــــالْ ا �ِ َه ــــــــالْ  یثِ دِ َح   مِ جَّ رَ ُم

  مِ رَ ْضـــــــــــــــتَ ا فَ وهَ مُ تُ �ْ رَّ َضـــــــــــــــ إذا رَ ْضـــــــــــــــتَ وَ 

ــــــــــــَشــــــــــــ�ِ  حْ َقــــــــــــلْ تَ وَ  ــــــــــــتُ  مَّ افًا ُث ــــــــــــتْ تُ فَ  جْ تَ ْن   مِـ ِئ

ـــــــــ ـــــــــ رِ مَ حْ أَ َ� ـــــــــ ادٍ َع ــــــــــطِ فْ تَ فَ  عْ ِضـــــــــرْ تُ  مَّ ٌث   مِ ـ
  

                                                           
 .٨٥ص –یحي الفادني -دیوان صادح البان (١)
 .٦٧دیوان العباسي، دمحم سعید العباسي، دار الفكر العربي، القاھرة ج مصر، ص (٢)
موس�وعة ش�عراء (أنظ�ر.وكان كاتبا ومترجم�ا ل�دى كس�رى، كان یحسن الفارسیة، شاعر جاھي مقل، يھو لقیط  بن یعمر بن خارجة األیاد (٣)

 )٢٨١العصر الجاھلي ص
 .٣٩ص -بیروت لبنان-دار األمانة -عبد المعید خان.حققھ وقدم لھ د-دیوان لقیط بن یعمر األیادي (٤)
(٥)
 ١٥تقدمت ترجمتھ ص  
 .١٠٧ص  -ذ علي حسن فاعورشرح األستا -دیوان زھیر بن أبي سلمى  (٦)

 



٨٥ 

 

 لن�رًا من شأن الحرب، فصورها في صـورة فتـاة، أو ، مُ )١(و�قول عمرو بن معد� �رب الز�ید�       

  :)٢(شمطاء قب�حة الش�ل فقال إلىثم تتحول ،أمرها 

ــــــــــــــــا َتكــــــــــــــــوُن فُ  ــــــــــــــــْرُب أّوَل َم ـــــــــــــــــةالَح   َتّی

  َحِمّیــــــــــــْت َوُشــــــــــــّب ِضــــــــــــَراُمه إذاى تَــــــــــــحَ 

  ا َوَتَنّ�ـــــــــــــَرْت َســـــــــــــهَ ْت َرأْ اُء َجـــــــــــــزَّ طَ َشـــــــــــــمْ 
  

  
  َتْبــــــــــــــــــُدو ِبِز�َنِتَهــــــــــــــــــا ِلُكــــــــــــــــــّل َجُهــــــــــــــــــولِ 

  یـــــــــــلِ لِ اِت خَ َر ذَ ْیـــــــــــوزًا غَ ُجـــــــــــْت عَ ادَ َعــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــرُ �ْ مَ  ــــــــــــــــــــــــــمِّ وَ ًة لِ وَه ــــــــــــــــــــــــــلِ بِ قْ التَّ لشَّ   ی
  

فیهـا عـن میـزة الخرطـوم التـي جعلتهـا  ينِ ادْ الَفـ َ�ْحَیـىٰ ، تحدث الشاعر ]أنا الخرطوم[وفي قصیدة         

ور والشـعراء رُ �رومـة وُسـ[:تفوق جم�ع العواصم �فن معمارهـا والتـي حفلـت �ـالرموز والقامـات أمثـال

د ســعید ـا والشــاعر محمــنَّــوالس�اســیین مثــل خلیــل والتجــاني یوســف �شــیر والشــاعر الكبیــر عمــر البَ 

  :)٣(وغیرهم، فقال ]الع�اسي، والشاعر إدر�س جماع

ـــــــــــــــدا ــــــــــــــــْرُت المفی ـــــــــــــــا الخرطـــــــــــــــوم َنشَّ   أن

  وتهـــــــــــــــت �حلــــــــــــــــة األضــــــــــــــــواء أزهــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــــــواد� ـــــــــــــــــــــدت الحواضـــــــــــــــــــــر والب   وقل

  و�اهیــــــــــــــــت العواصــــــــــــــــم مــــــــــــــــن قــــــــــــــــد�م

  وجمعــــــــــــــت الجلیــــــــــــــل مــــــــــــــن المعــــــــــــــاني
  

  
  وأخلــــــــــــــــــــ� �الخمائــــــــــــــــــــل أن تجــــــــــــــــــــودا

  ألجعـــــــــــــــــل جلهـــــــــــــــــا للجیـــــــــــــــــل عیـــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــدا   طر�فــــــــــــــــًا یزدهــــــــــــــــي فرعــــــــــــــــًا وجی

ــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــت تلمســــــــــــــــــــه فر� ــــــــــــــــــــن أن   �ف

  بلحــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــردده جدیــــــــــــــــــــدا
  

  :)٤(]الخرطوم[وهو �سرد الح�ا�ة عن العاصمة السودان�ة ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ ل الشاعر وقا         

  ســــــــل أمــــــــدرمان هــــــــل ســــــــلت المغّنــــــــــَى

ــــــــــــــــدا ــــــــــــــــ�ال أو عبی   وهــــــــــــــــل تســــــــــــــــلو خل

  وهـــــــــــــل تنســـــــــــــى �رومـــــــــــــة أو ســـــــــــــرور

  تغنـــــــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــــك البنـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــواه
  

  
  وهــــــــــــل ســــــــــــلت المحافــــــــــــل والقصــــــــــــیدا

  هـــــــــــــــل تســـــــــــــــلو التجـــــــــــــــاني والنشـــــــــــــــیدا

  فقـــــــــــــل �ـــــــــــــا قامـــــــــــــة اإلبـــــــــــــداع جـــــــــــــودا

ــــــــد عشــــــــ� الجــــــــدودا ــــــــى المجــــــــد ق   وغن
  

دَ : المهــــــــــد� أحمــــــــــد عبــــــــــد الماجــــــــــدالبروفســــــــــور  وقــــــــــال   ينِ ادْ الَفــــــــــ َ�ْحَیــــــــــىٰ  الشــــــــــاعرُ  وَعــــــــــدَّ

ــــــــــي هــــــــــذه القصــــــــــیدة ــــــــــا الخرطــــــــــوم[ف ــــــــــف الســــــــــودان مــــــــــن طــــــــــرق صــــــــــوف�ة وغیرهــــــــــا، ]أن ، طوائ

                                                           
وھ�و ش�اعر أدرك اإلس�الم وإستش�ھد ، ویقال لھ األكبر تمییزا لھ عن عمرو بن معدي كرب الزبیدي اآلخر، َعْمرو بن معدي كرب الزبیدي (١)

  )٢٤٢موسوعة شعراء العصر الجاھلي ص(أنظر.م٦٤٠-ھـ ٢١سنة 
  .١٥٤ص -٢ظ -م١٩٨٥دمشق سوریا  -طبوعات مجمع اللغة العربیةم -جمعھ ونسقھ مطاع الطرابیشي -دیوان عمرو بن معدي كرب (٢)
 .٨٧ص –یحي الفادني  -دیوان صادح البان (٣)
  ٨٨ص -المصدر السابق نفسھ (٤)



٨٦ 

 

و�ـــــــــین أن مـــــــــنهم أهـــــــــل العلـــــــــم والمعرفـــــــــة، وأهـــــــــل التجـــــــــارة الـــــــــذ� تمســـــــــ�وا �م�ـــــــــارم األخـــــــــالق، 

)١(إذ �قول
  

ــــــــــــــلتو  ــــــــــــــه جی   اضــــــــــــــع �التصــــــــــــــوف من

ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــالتعلم منـــــــــــــــــــه جی   و�رقـــــــــــــــــــى �

  و�ســــــــــــــــــمو للم�ــــــــــــــــــارم منــــــــــــــــــه تجــــــــــــــــــرٌ 
  

  
ــــــــــــــــدا   تأصــــــــــــــــل فــــــــــــــــي ذرار�هــــــــــــــــم مجی

ــــــــــــــى�ســــــــــــــیر    المعــــــــــــــالي مســــــــــــــتفیدا إل

ــــــــــــــذل یجعــــــــــــــل األوطــــــــــــــان طــــــــــــــودا   بب
  

عــن تــار�خ الســودان الــذ� �شــهد علــى قــدم عهــده نهــر النیــل  ينِ ادْ الَفــ َ�ْحَیــىٰ الشــاعر ثــم تحــدث          

 مم قـو أنَّهـخور تار�خـًا ال �محـى أبـدًا، وخـتم قصـیدته �ـالفخر �قومـه، و حیث �تب �أمواجـه علـى الصـ

  :)٢(ال ��رههم شخص على أمر إذ �قول�تا�ة وحضارة وحرب، و 

ــــــــــــار�خ مــــــــــــن عهــــــــــــد ســــــــــــحی� ــــــــــــا الت   لن

ــــــــــــــى الحجــــــــــــــارة �ــــــــــــــل راق ــــــــــــــ�َّ عل   وَخ

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــاعلون لمــــــــــــــــــــا أردن   �أن

  عرفنــــــــــا الحــــــــــرب قــــــــــد علمــــــــــت رجــــــــــال
  

  
  فهـــــــــــذا النیـــــــــــل �ـــــــــــم �تـــــــــــب العهـــــــــــودا

  ي ســــــــــــــــــهال و�یــــــــــــــــــداتوثــــــــــــــــــ� �طَّبــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــاتبون بهــــــــــــــــــا رشــــــــــــــــــیدا   وأن

  وقـــــــــــــــــدمنا لهـــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــالي شـــــــــــــــــهیدا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٩٠ص  -یحي الفادني -دیوان صادح البان (١)
 .٩٠ص -نفسھالمصدر السابق  (٢)

 



  
  
  
  
  

  سادسث الالمبح
 د والحكمةــھالزُّ  شعرُ 



٨٨ 

 

  :تعر�ف الزهد

  .لم یرغب ف�ه إذاهو عدم الرغ�ة، ف�قال زهد في الشيء :الزهد لغةً 

خالقهـــا عـــن طر�ـــ� الزهـــد فـــي الـــدن�ا مصـــدرها األول ولمعرفـــة  إلـــىفهـــو حنـــین الـــروح : إصـــطالحاً 

  .)١(ومتاعها والرغ�ة عن نع�مها وتفضیل نع�م اآلخرة علیها

  .الزهد ظاهرة نفس�ة �ان لها أثر �بیر في الشعر العر�ي 

هد الذ� حث عل�ه الدین الحنیف هو أن تكـون الـدن�ا فـي یـد اإلنسـان ال فـي قل�ـه، فیـتح�م الزُّ 

َوَســُيَجنَُّبَها اْألَْتَقــى الَّــِذي ُيــْؤِيت َماَلــُه ﴿:تعــالىي، �مــا قــال هللا بهــا ولــ�س الع�ــس، فینفــ� و�جــود و�عطــ

ِه اْألَْعَىل َوَلَسْوَف َيْرَىض  َزى إِالَّ اْبتَِغاَء َوْجِه َربِّ   . ) ٢١اللیل األ�ة( ﴾َيَتَزكَّى َوَما ِألََحٍد ِعنَْدُه ِمْن نِْعَمٍة ُجتْ

، وهــو أ�ضــا لــ�س انســحا�ا مــن المجتمــع، ولــ�س الزهــد إعراضــا عــن الــدن�ا فــي �ــل الحــاالت

وٕاق�اال على الخلـوات والفلـوات والزوا�ـا وحـ�س الـنفس فیهـا، فـذاك زهـد النصـار� ال المسـلمین، یؤ�ـد 

ِ : َقـالَ ، َسِمَعُه ُیْخِبُر َعْن َأِب�ـهِ ، ذلك هذا الحدیث، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ  �ََّ  ِإنَّ :( ملسو هيلع هللا ىلصَسـِمْعُت َرُسـوَل �َّ

   ]أخرجه مسلم في صح�حه[.)ُ�ِحبُّ اْلَعْبَد التَِّقيَّ اْلَغِنيَّ اْلَخِفيَّ 

لغلـ�� والَخِشـن، وأكـل لـ�س الزهـد فـي الـدن�ا بُلـ�س ا( :قـال أنَّه ]رحمه هللا[وورد عن سف�ان الثور� 

  . )٢()ا الزهد في الدن�ا ُقْصر األملمَ إنَّ  ]الطعام الغل��[أ� الَجِشب

قصـــر األمـــل هنـــا أن ��ـــون اإلنســـان واقع�ـــا فـــي ســـلو�ه، وأن یـــنهض �مســـئول�اته والمقصـــود �

  .الكاملة تجاه الخال� والمخلوقین

  :العصر الع�اسي األولشعر الزهد والح�مة في 

أول ما ظهر وٕاشتهر شـعر الزهـد �ـان فـي العصـر الع�اسـي األول، وشـعر الزهـد فـي األصـل 

الترف، وٕانتشار الخمـر ومجـالس الغنـاء، فقامـت طائفـة جاء ردا على ت�ار اللهو والمجون، والع�ش 

غــرض جدیــد هــو الزهــد، مــن الشــعراء علــى رأســهم أبــو العتاه�ــة �التصــد� لهــذه الت�ــارات بإســتعمال 

  .هللا، ونبذ هذه الظواهر إلىالتو�ة والرجوع  إلىداع�ة  ف�انت قصائده

علمــاء، بینمــا هــو قلیــل ضــامر لــد� هــاد والاد والزُّ �َّــهــذا اللــون الشــعر� لــد� العُ  وأكثــر مــا نجــدُ 

مشـــاهیر الشـــعراء الـــذین شـــغلتهم األغـــراض األخـــر� للشـــعر عـــن هـــذا الغـــرض، والمتقـــدم فـــي هـــذا 

                                                           
  .٥ص-٢ج-٣م -إعداد سراج الدین دمحم –موسوعة روائع الشعر العربي (١)
م، ٢٠٠١، ١مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحِ، للقاري، شرح التبری�زي، تحقی�ق جم�ال عیت�اني، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت لبن�ان، ط (٢)
  .٤٦٣، ص ٩م
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سـتحوذ الزهـد علـى معظـم شـعره، وممـا إ الغرض من أعالم الشعراء �ال منازع هو أبو العتاه�ة، فقد

  :)٣(فقال )٢(اه�ةأبو العتأنشدني : )١(قال ثـمامة بن أشرس: ورد عنه في هذا ال�اب

  اَهـــــــونَ عُ مَ جْ تَ  نْ َمـــــــلِ  !ا�َ نْ ي الـــــــدُّ عِ امِ ا َجـــــــَ�ـــــــأَ 

  ْت نَ َصــــــحَ ا تَ َنــــــیْ أَ رَ  دْ َقــــــ وكٍ ُلــــــمُ  نْ ِمــــــ مْ َ�ــــــوَ 

  ةٍ یـــــــــــرَ ثِ �َ  وسِ ُفـــــــــــلنُّ لِ  ونٍ ُنـــــــــــظُ  نْ ِمـــــــــــ مْ َ�ـــــــــــوَ 

ـــــــــــ ونَ ُیـــــــــــالعُ  نَّ إِ وَ  ـــــــــــ دْ َق ـــــــــــ� غَ رَ َت   أنَّـــــــــــه رَ ْی
  

  
  اهَ ونَ نُ �ُ ْســــــــــتَ  الَ  ورَ ا الــــــــــدُّ یَهــــــــــفِ  ونَ ُنــــــــــبْ تَ وَ 

ــــــــــــطَّ عَ فَ  ــــــــــــاألَ  ْت َل   اهَ ونَ ُصــــــــــــا حُ َهــــــــــــنْ مِ  امُ �َّ

ـــــــــــفَ  ـــــــــــنْ مِ  اثُ دَ ْحـــــــــــاألَ  تِ بَ ذَّ َ� ـــــــــــونَ نُ ا ظُ َه   اَه

  اَهـــــــــونَ یُ عُ  قْ دِ َصــــــــتُ  مْ َلـــــــــ وبَ ُلــــــــقُ الْ  نَّ أَ َ�ــــــــ
  

ر نفسه ُمَسج�ى على فراش الموت، تقلُِّ�ـُه  وِمْن بد�ع شعر أبي نواس الزهدّ�ِ ما قاله وقد تصوَّ

ل و�َحنَُّ� وُ�َ�فَّ  ُن، ثـمَّ �حَمـل علـى سـر�ِر المـوِت، ثـمَّ ُی�َعـُث یـوَم الِقَ�امـِة، قـد َفـرََّ� األید�، ثمَّ هَو ُ�َغسَّ

ــــهِل  ــــعِر السَّ فــــي حــــ�ِّ ِهللا أ�ََّمــــا تفــــر�ٍ�، �قــــول الُنواِســــيُّ نادًمــــا وُمناجً�ــــا نفَســــه، وهــــو ِمــــْن روائــــِع الشِّ

  :)٤(الممَتِنعِ 

  رِ هْ الـــــــــــــــــدَّ ِلَمــــــــــــــــرِّ َحــــــــــــــــواِدِث  ِبْر ِاْصــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــِلَنفْ  َهــــــــــــــــــدْ َوِامْ  ــــــــــــــــــَل مِ ِســــــــــــــــــَك َقْب   ایَتِتَه

ــــــــــــــَك َقــــــــــــــدْ  ــــــــــــــوْ َدَعــــــــــــــ َفَ�ــــــــــــــَأنَّ أَهَل   ـمْ َك َفَل

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــدْ أنَّهَوَ� ـــــــــــــــــــرُ  م َق ـــــــــــــــــــَعطَّ   اوَك ِ�َم

  ىوَك َعَلـــــــــــــــــــــَقلَُّبــــــــــــــــــــ م َقــــــــــــــــــــدْ أنَّهَوَ�ــــــــــــــــــــ

  ىَت َعَلــــــــَف َأْنــــــــ� َ�ْیــــــــرِ َت ِشــــــــعْ ا َلْیــــــــَ�ــــــــ

  إذاَت َف َأْنـــــــــــــ� َ�ْیـــــــــــــرِ َت ِشــــــــــــــعْ َلْیـــــــــــــ َأوْ 
  

  
ــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــَدنَّ َمَغ�َّــــــــــــــــــــــــــَة َفَلَتحْ    رِ بْ الصَّ

  رِ خْ الـــــــــــــــذُّ اُضـــــــــــــــِل فَ ِلَیـــــــــــــــوِم تَ  َخـــــــــــــــْر َوِاذْ 

ـــــــــــــَوَأنـــــــــــــَت ُمَحْشـــــــــــــ َمعْ َتْســـــــــــــ   رِ دْ َرُج الصَّ

ُد الَهلْ    رِ ى ِمــــــــــــــــَن الِعْطــــــــــــــــَكــــــــــــــــَیتَــــــــــــــــَزوَّ

ـــــــــــــــِر َظْهـــــــــــــــ   رِ َمـــــــــــــــِة الَقْبـــــــــــــــ�ِر َوُظلْ رِ السَّ

ـــــــــــــ ـــــــــــــِر َظْه ـــــــــــــرِ السَّ ـــــــــــــدْ  َت الَ �ِر َوَأْن   � رِ َت

ـــــــــــــــــــــــلْ  ـــــــــــــــــــــــوُر افُ َت ِ�الَكـــــــــــــــــــــــُغّسِ   رِ دْ َوالّسِ
  

  

  

  

  

  

                                                           
(١)
تالمی���ذه  أب���و مع���ن، م���ن كب���ار المعتزل���ة، وأح���د الفص���حاء البلغ���اء المق���دمین، ك���ان ل���ھ إتص���ال بالرش���ید، ث���م الم���أمون، وك���ان ذا ن���وادر ومل���ح، وم���ن 

 )١٠٠، ص٢األعالم للزركلي، ج(أنظر.الجاحظ
 الشعر والشعراء إلب�ن قتیب�ة( ، مولى لَعَنَزة، یكنى أبا إسحق،وأبو العتاھیة لقب، وكان جراراً، ویُرمى بالزندقة، ولد سنةإسماعیل بن القاسم (٢)

  ) ٧٩١ص
  .٤٥١ص-م١٩٨٦بیروت لبنان -دار بیروت للطباعة والنشر-العتاھیة يدیوان أب (٣)
  .٤١٣ص -دیوان أبي نواس (٤)



٩٠ 

 

  :ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ عند شعر الزهد والح�مة 

ـــــــــ َ�ْحَیـــــــــىٰ طـــــــــرق الشـــــــــاعر ت ـــــــــي  ينِ ادْ الَف ـــــــــهلهـــــــــذا الغـــــــــرض ف ـــــــــان[دیوان ، فـــــــــي ]صـــــــــادح ال�

ــــــــــــــة الــــــــــــــدیوان فــــــــــــــي قصــــــــــــــیدتین، قصــــــــــــــیدة  ــــــــــــــوانبدا�  قصــــــــــــــیدةو  ]تنــــــــــــــزه ر�نــــــــــــــا ال�ــــــــــــــار� [�عن

راض �مـــــــــــن خلقـــــــــــه هللا مـــــــــــن طـــــــــــین ثـــــــــــم  أنَّـــــــــــه� لـــــــــــى تحـــــــــــدثَ و ، ففـــــــــــي األُ ]ر�اع�ـــــــــــات[�عنـــــــــــوان

ـــــا ﴿: تعـــــالىعلقـــــة �مـــــا جـــــاء فـــــي األ�ـــــة قولـــــه  ـــــْد َخَلْقنَ ـــــٍني َوَلَق ـــــن طِ ـــــن ُســـــَالَلٍة مِّ نَســـــاَن ِم اْإلِ

ــــٍني  )١٢( كِ ــــَراٍر مَّ ــــًة ِيف َق ــــاُه ُنْطَف ــــمَّ َجَعْلنَ ــــَة ُمْضــــَغًة  )١٣(ُث ــــا اْلَعَلَق ــــًة َفَخَلْقنَ ــــَة َعَلَق ــــا النُّْطَف ــــمَّ َخَلْقنَ ُث

ــــا  ــــمَّ َأنَشــــْأَناُه َخْلًق ــــًام ُث ــــا َفَكَســــْوَنا اْلِعَظــــاَم َحلْ ــــا املُْْضــــَغَة ِعَظاًم ــــاَرَك اهللاَُّ َأْحَســــن ُ َفَخَلْقنَ آَخــــَرج َفَتَب

الِِقنيَ    .]١٤-١١المؤمنون اآل�ة [ ﴾اْخلَ

ــــــل الشــــــف� فــــــي صــــــورة جمال�ــــــة مبدعــــــة، وأرســــــل لنــــــا اَجــــــلَّ جاللــــــه  و�نــــــزه الــــــرب          لــــــذ� َجمَّ

، �نهارهــاالــدین اإلســالمي، فبلــغ و�ــین وتر�نــا علــى المحجــة الب�ضــاء لیلهــا  إلــىلهــدایتنا  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبــي

موعظـة، وجلـت منهـا القلـوب،  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  ولُ سُ ا رَ نَ ظَ عَ وَ :(قال وجاء في حدیث العر�اض بن سار�ة

أوصـ��م بتقـو� هللا، :نا، قـالیفأوص ،ودعموعظة م اأنَّهرسول هللا،  � �ا: وذرفت منها العیون، فقلنا

ختالفــا �ثیــرا، فعلــ��م إمــن�م �عــد� فسـیر� مــن �عـش  أنَّــهد، فوالسـمع والطاعــة، وٕان تــأمر علـ��م عبــ

�ســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدین، عضــوا علیهــا �النواجــذ، وٕا�ــاكم ومحــدثات األمــور، فــإن �ــل بدعــة 

  ]رواه أبو داود والترمذ�[)ضاللة

ـــــــر  معلمنــــــا   الــــــذ� ذ�ــــــر ف�ــــــه، أنَّ  ينِ ادْ الَفــــــ َ�ْحَیــــــىٰ وجــــــاء فــــــي معنــــــي الحــــــدیث قــــــول الشاعــ

       :)١(الذ� هو هد�ة لنا من هللا، فعلمنا و�ین لنا سنن الهد� ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــا راٍض �مــــــــــــــــــــــــــــــــن خلقــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــز ـــــــــــــــــــــــــــٌه جـــــــــــــــــــــــــــلَّ ف   ِإل

  وأْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانا معلمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر�  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الَ� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزََّه َر�َُّن   َتَن
  

ر    ـــــــــــــــــــــــــــــاوصـــــــــــــــــــــــــــــوَّ ـــــــــــــــــــــــــــــي َعلق   طینت

ــــــــــــــــــــــــــــــــَل ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَفَقاوَجمَّ   لــــــــــــــــــــــــــــــــك الشَّ

  َفَبــــــــــــــــــــــــــــــــــَین ِتْلُكــــــــــــــــــــــــــــــــــم الطُُّرَقــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فَ�ــــــــــــــــــــــم أَْهــــــــــــــــــــــْد� َوَ�ــــــــــــــــــــــْم َرَزَقـــــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــىٰ تحـــــــــدث الشـــــــــاعر و        ـــــــــ َ�ْحَی ـــــــــي الفضـــــــــاء  ينِ ادْ الَف ـــــــــر ف ـــــــــدرة هللا تطی ـــــــــي �ق ـــــــــر الت عـــــــــن الطی

وتقطـــــــــع مســـــــــافات ال تكـــــــــل وال تمـــــــــل وهـــــــــذه مـــــــــن الح�مـــــــــة والتـــــــــدبر فـــــــــي ملكـــــــــوت هللا، قـــــــــال 

                                                           
 .٣ص-یحي الفادني-دیوان صادح البان (١)

 



٩١ 

 

ــــــَرْوا ﴿:تعــــــالىو  هناهللا ســــــ�ح اٍت َوَيْقبِْضــــــَن َمــــــا ُيْمِســــــُكُهنَّ إِالَّ  إىلَأَوَملْ َي ــــــْوَقُهْم َصــــــافَّ ــــــْريِ َف الطَّ

هْمحَُن الرَّ  ٍء َبِصريٌ  أنَّ    .)١٩سورة الملك اآل�ة (﴾ بُِكلِّ َيشْ

ــَامِء َمــا ُيْمِســُكُهنَّ إِالَّ اهللاَُّ إِنَّ ِيف  إىلَأَملْ َيــَرْوا ﴿:تعـالىو  أنَّهوقـال هللا ســ�ح َراٍت ِيف َجــوِّ السَّ الطَّــْريِ ُمَســخَّ

  .)٧٩سورة النحل اآل�ة (﴾ َذلَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمنُونَ 

ف�ما أبدع هللا فـي هـذا الكـون الجمیـل الفسـ�ح  نظرونالكي ُنمتََّع  ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ و�دعو الشاعر 

  :)١(نتف�ر في هذه الطیور الصافات في جو السماء، إذ �قول وأنْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهذاوَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر أَْه   ك الطَّـْی

  لَیـْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُبَرَه َمَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَفاتٍ 

ــــــــــــــــْونِ  ــــــــــــــــْرَف فــــــــــــــــي الَك   َأِجــــــــــــــــْل َذا الطَّ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــِل َم ــــــــــــــــــي ُ� ـــــــــــــــــــْل ِف ــــــــــــــــــوَوُق   ا َتْتُل
  

  
ــــــــــــــــــــــه َخَفــــــــــــــــــــــَقا ــــــــــــــــــــــْم ِب ــــــــــــــــــــــا  َ�   َجـَناًح

  َفلــــــــــــــــــــــــْم َیــــــــــــــــــــــــــْمُلْل وَمــــــــــــــــــــــــا َقلَقـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــْنَك َذا اْلَحـَدَق ــــــــــــــــــــــــــــتِّْع َم   َوَم

  ِمــــــــــــــــــــــْن اَألَ�ـــــــــــــــــــــاِت َقـــــــــــــــــــــْد َصـــــــــــــــــــــَدَقا
  

 إلــىهــدانا  نَّــه، أل]جــلَّ َجاللــه[ ه للــرحمن�َّــحُ ، ينِ ادْ الَفــ َ�ْحَیــىٰ وفــي ختــام القصــیدة، یؤ�ــد الشــاعر   

دن�ـا اإلخت�ـار  اأنَّهو  ،سطور، و�تحدث عن الزهد في الدن�اخلوق، في الكتاب المالنور، وقدر لكل م

ٍء َقـِديرٌ ﴿:تعـالىو  أنَّهواإلبتالء، قـال هللا سـ�ح الَّـِذي َخَلـَق )١(َتَبـاَرَك الَّـِذي بَِيـِدِه املُْْلـُك َوُهـَو َعـَىل ُكـلِّ َيشْ

ُكْم َأْحَسُن  َياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ   .]٢-١الملك اآل�ة  [﴾اْلَعِزيُز اْلَغُفورُ   َمال َوُهوَ عَ املَْْوَت َواْحلَ

  :)٢( ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ و�قول الشاعر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــَنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــمُن َأْحَبب   َهــــــــــــــــــــــــــــــــُو الرَّْح

  َفَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــَدَر ُ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَل َمْیـُســــــــــــــــــــــــــــــــــــورٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــْد َنِســـــــــــــــــــــــــــــــــیَنا ِإْخـــــــــــــــــــــــــــــــــِتَ�ارات   َق

  شـــــــــــــــــــــــــــــاَءْت  إذاُ�صـــــــــــــــــــــــــــــِر ُفهـــــــــــــــــــــــــــــا 
  

  
ــــــــــــــــــــــَد�  ـــــــــــــــــــــورِ  إلـــــــــــــــــــــىَ�َمـــــــــــــــــــــا أَْه   النُّ

  ورٍ ِلـَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْخُلوٍق ِبـَمـْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــَمْغُرورٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــْت ِل ـــــــــــــــــــــــــــــــْم َداَن   َفَ�

  ِ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأْهَواٍء َوتَـْبِذیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ 
  

ـــــىٰ  إســـــتخدموفـــــي القصـــــیدة الثان�ـــــة    عـــــد مـــــن المعـــــانى الح�مـــــة، وهـــــي تُ  شـــــعرَ  ينِ ادْ الَفـــــ َ�ْحَی

، فهنــــا �ســــأل الشــــاعر مــــن الــــذ� یختــــار ينِ ادْ الَفــــ َ�ْحَیــــىٰ اإلســــالم�ة التــــي نجــــدها �ثیــــرا فــــي شــــعر 

ـــــ ـــــِدَرْت عل ـــــة القـــــدر، و�حـــــدثنا ى اإلنســـــان؟، والنَّ فـــــي أمـــــور قـــــد ســـــ�قت وُق هـــــي لإلنســـــان هـــــو �مثا�

                                                           
  .٣یحي الفادني ص-دیوان صادح البان (١)
 .٤ص -المصدر السابق نفسھ (٢)



٩٢ 

 

ذا الكـــــــون �نـــــــا �ـــــــال�قین متـــــــدبر�ن ومتف�ـــــــر�ن فـــــــي ملكـــــــوت الســـــــموات واألرض هـــــــو نمـــــــأل قل �ـــــــأنْ 

  :)١(العبر والعظات فقالالبد�ع، ونأخذ منها 

� َیْختَــــــــاُر ِفـــــــي َأْمـــــــٍر َبـــــــَدر   َمــــــْن َذا الــــــذِّ

  الـِفَ�ــــــــــــــــــــْر َفــَأْمـــــــــــــــــأل الَقــــــــــــــــلب َیـِقیـــــــــــــــــنًا ِبـ
  

  
 ِلْلـَمــــــــــــــــْرِء َأَ�ـــــــــــــــاُت الَقــــــــــــــــَدْر 

ُ
  َوالنَّـْهــــــــــــــــي

ــــــر ـــــك الِعَب ــــــا َصـــــاِح  ِمـــــْن تل ــــــْر َی   َوأَْعتَــِب
  

ــ َ�ْحَیــىٰ ونظــر الشــاعر   الــذ� بــدأ  )٢(األندلســي فــي قــول الشــاعر أبــي إســحاق األلبیــر�  ينِ ادْ الَف

ي أدم، وأن اإلنسـان مسـؤول الكالم في قصیدته علـى غفلـة اإلنسـان عمـا تصـنعه آلـة الـزمن فـي بنـ

 ٕالـىالـدن�ا ومـن نسـ�ان اآلخـرة، و  إلـىعن علمه والعمل �ه وعن جهله لو جهل، وحذر مـن اإلخـالد 

  :)٣(تذ�ر یوم الحساب، حیث قال

  اــــــــــــــــــــــتَّ ــــــــــــــــــــــاُم فَ یَ األَ  كَ ادَ ـــــــــــــــــــــــؤَ فُ  تُّ ُفـــــــــــــــــــتَ 

ـــــــــــمَ الْ  ـوكَ ُعـــــــــــدْ تَ وَ    :قدٍ ْـ ِصـــــــــــ اءَ َعـــــــــــدُ  ونُ ُن

  رٍ دْ ِخـــــــــــــــــــ اتا ذَ ًســـــــــــــــــــرْ عِ  بُّ ِحـــــــــــــــــــتُ  اكَ رَ أَ 

ــــــــــتَ  ــــــــــدَّ َن ــــــــــ�ْ وَ  رَ هْ ام ال ــــــــــ كَ َح ـــــــــــ�ٍ طِ ي غَ ِف   ی

ــــــــــــــــفَ  ــــــــــــــــا أَ ذَ  مْ َ�   ىـتَّ َحــــــــــــــــوَ  وعٌ دُ ْخــــــــــــــــمَ  تَ ْن
  

  
ــــــــــنْ تَ وَ  ــــــــــجِ  تُ َح ــــــــــ كَ مَ ْس ــــــــــحْ نَ  اتُ اعَ السَّ   اَت

ــــــــــــأَ  �ـــــــــــــدُ رِ أُ  تَ ْنــــــــــــأَ  احِ ا َصــــــــــــَ�ــــــــــــ الَ أَ    اـتَ ْن

ــــــــــــــــأَ  ــــــــــــــــكْ ا األَ ـهَ َقــــــــــــــــالَ تَّ طَ ِب ــــــــــــــــ اُس َ�   اـتَّ َب

  اتَ ـهْ َبـــــــــــــــــتَ نْ إِ  ـتَّ ِمـــــــــــــــــ إذاى تَّـــــــــــــــــا حَ َهـــــــــــــــــبِ 

ــــــــــــمَ  ــــــــــــرْ تَ  ـى الَ َت ــــــــــــنْ � عَ وِ َع   ؟ىحـــــــــــــتَّ ا وَ َه
  

َ�َلْیــٍل یــذهب و�ــأتي �عــده  اأنَّهــعــن الــدن�ا وخــداعها لإلنســان، و  ينِ ادْ الَفــ َ�ْحَیــىٰ وتحــدث الشــاعر 

متـــاع زال، وهـــي خ�ـــال مثـــل ظـــل اإلنســـان، و�ســـأل أیـــن الـــذین عاشـــوا قبلنـــا، و�نـــوا  اأنَّهـــالصـــ�اح، و 

تقـــل مـــالي وجـــاهي هـــذا �لـــه ســـراب، القصـــور والحصـــون، �لهـــم رحلـــوا، وصـــار تحـــت التـــراب، وال 

جعـــل القـــرآن یفواتـــه، وأن یـــذ�ر هللا، وخاصـــة أن ونصــح الشـــاعر صـــاح�ه، �ـــأن �غتـــنم الوقـــت قبـــل 

  :)٤(، وأن نعتبر �من ماتوا وصاروا تحت التراب إذ �قولهصاح�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ـــــــــَبـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الصَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل َ�ْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدُه  َ�أِتـ ْن�ا َ�َلْی   َهــــــــــــــــــــــــــــــــــــِذِه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا اِإلنَســــــــــــــــــــــــــــــــــان  �َ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــْیئ   ُیتــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَوِ�َه ــــــــــــــــــــــــــــــــــَعى ُعْمــــــــــــــــــــــــــــــــــُره  َش   ْس

ــــــــــــــــــــــــل َأزاُحــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــْن ُدَجــــــــــــــــــــــــى اْلَجْه ــــــــــــــــــــــــدِ�مًا ِم ــــــــــــــــــــــــْن َعاُشــــــــــــــــــــــــوا َق ــــــــــــــــــــــــَن َم   َأْی

ــــــــــــــــــــــــــــــــالح ــــــــــــــــــــــــــــــــُل الَف ـــــــــــــــــــــــــــــــِه َنْیـ ــــــــــــــــــــــــــــــــْزٍم َو ِ� ـــــــــــــــــــــــــــــــوا ِ�َعــ ـــــــــــــــــــــــــــــــْن َعاُش ـــــــــــــــــــــــــــــــَن َم   َأْی

                                    ***  

                                                           
 .٥یحي الفادني ص- دیوان صادح البان(١) 
اشتھر بغرناطة وأنكر على ملكھا ، حصن العقابشاعر أندلسي أصلھ من أھل : ق التُّجیبي اإللبیري،  أبو إسحإبراھیم بن مسعود بن سعید (٢)

 )٧٣ص - ١األعالم للزركلي ج(أنظر.ھـ٤٦٠مات سنة ، فنفي إلى إلبیرة) الیھودي(كونھ استوزر ابن نغزلة 
 .٢٤ص - م١٩٩١—دمشق سوریة- دار الفكر- د رضوان الدایةـمحم.تحقیق د- دیوان أبي إسحاق اإللبیري األندلسي (٣)
  .٦-٥ص-ي الفادنيیح-دیوان صادح البان (٤)

 



٩٣ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــي َ�ْعـــــــــــــــــــــــــــــَد ِحیـــ ْن�ا َمَتــــــــــــــــــــــــــــــاٌع َســــــــــــــــــــــــــــــْوَف تَـْمضــ   َهــــــــــــــــــــــــــــــِذِه الـــــــــــــــــــــــــــــدُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــَل ِظـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــُرون ِمْث ــــــــــــــــــــــــــــــــــا َتْجـــــــــــــــــــــــــــــــــر� الُقـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل  ِمْثَلَمـ   ـٍل َأْو َخَ�

ـــــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــــك الُحُصـ ــــــــــــــــــــــــوا تل ــــــــــــــــــــــــن َبَن ــــــــــــــــــــــــد�مًا َم ــــــــــــــــــــــــْن َعاُشــــــــــــــــــــــــوا َق ــــــــــــــــــــــــَن َم   َأْی

  ُ�لُُّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم َمــــــــــــــــــــــــــــــــاُتوا َوَصــــــــــــــــــــــــــــــــاروا َبــــــــــــــــــــــــــــــــیَن َحْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ�اَء َو ِطیــــــــــــــــــــــــــــــــــن

                                    ***  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرابَال َتُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِلي َو َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِهي َال �َ  ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنَِّك السَّ   غــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر َهللا َ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِثیرًا َو َأْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطِحْب َخْیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر الِكــــــــــ   َفاْذُ�ــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ�اب ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَو الشَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــُرَ�نَّ َلْهــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــَت َمَتاعــــــــــــــــــــــــــــــــًا و َأْت   َوَأْجَعــــــــــــــــــــــــــــــــْل الَوْق

ــــــــــــــــــــــَت التُّــــــــــــــــــــــراب ــــــــــــــــــــــْد َغــــــــــــــــــــــَدوا َتْح ــــــــــــــــــــــا َصــــــــــــــــــــــاِح  ِ�ُصــــــــــــــــــــــْحٍب َق ــــــــــــــــــــــْر َ�   َوأَْعَتِب
  

  :)١(القصیدة �حسن الختام وهو الدعاء فقال ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ الشاعر وختم      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ُذُنـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِم ــــــــــــــــــــــــــــــــــا َعَرَفَن ــــــــــــــــــــــــــــــــــَأْغِفْر َم ــــــــــــــــــــــــــــــــــْ�َحاَنْك َف   َرّبِ ُس

  َوَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذا ِتْلــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك الَخـــــــــَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ�ا َأْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت ِســــــــــــــــــــــــــــــــــــتِّییر الُعُیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

  َأنــــــــــــــــــــــــــــــــــَت  َ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــاَربُّ  َرِحــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ٌم  ُتْمِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل الَعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد اْلُمِعیــــــــــــــــــــــــــــــــــب

                                      ***  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء   َوَأْرُزْق  الُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَداَن  ِحْصنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا ِمْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك َ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَربَّ السَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍر َوَنَمـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِإْزِدَهـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــِه ِف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَالَم ِف� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْل اِإلْس   َوأْجَعـ
  

  

  
  

  

  

                                                           
 .١٠-٩ص  -یحي الفادني-دیوان صادح البان (١)



  
  
  
  
  
  سابعالمبحث ال

 نینربة والحَ الغُ  شعرُ 
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  :غةمعنى الغر�ة في الل

 إذاالُغر�ـة والَغـرب النَّـو� وال�عـد، و�قـال أغر�تـه وغّر�تـه {:بـن منظـورإل)١(جاء في لسان العرب 

معنــى الغر�ــة  فـــي  إنَّ ، الغر�ـــة هــي ال�عــد والتنحــي إذانحیتــه وأ�عدتــه، والتغر�ــب النفــي عــن البلــد، 

�ـان واالنتقـال عنـه، أكثر من داللـة أبرزهـا وضـوحًا تلـك التـي تـرت�� �الم إلىالمعاجم العر��ة �شیر 

الغــرب الــذهاب والتنحــي، و�قـــال :�قـــال{:هــذا المفهــوم �قولــه إلــىفــاألزهر� فــي تهــذیب اللغــة �شـــیر 

و�شـیر الجـوهر� فـي الصـحاح ، ا هو التنحي عـن حـد الـوطنوالغرب أ�ًض }نحیته إذاأغر�ته وغر�ته 

  .}عني أ� ت�اعد أ�ضًا غرب �عد، وأغربالتغر�ب النفي عن ال�الد، و {:ولههذا المعنى �ق إلى

  :شعر الغر�ة والحنین في العصر الجاهلي

الـــوطن واألرض ومـــن علیهـــا مـــن أهـــل وأصـــحاب، �ـــالظهور  إلـــىبـــدأ شـــعر الغر�ـــة والحنـــین 

شـعر الجـاهلیین �صـفة عامـة، حتـى و��فـي أن نقـرأ المعلقـات، و ، �صورة �ارزة فـي الشـعر الجـاهلي

هل�ـة مـادة غز�ـرة فـي هـذا الموضـوع، و��فـي أن وتش�ل األطـالل الجا.تسترعي انت�اهنا هذه الظاهرة

 :)٢(ار، واست��ى الرفاق علیها حیث �قولالق�س، أول من ��ى الد�َّ  مرأَ إ نذ�ر أنَّ 

  َأَجاَرْتَنـــــــــــــــــــــــــا ِإنَّ الَمـــــــــــــــــــــــــَزاَر َقِر�ـــــــــــــــــــــــــبُ 

  اَنـــــــــــــــــاهُ هَ  انِ �َ�ـــــــــــــــــرِ ا غَ نَّـــــــــــــــــا إِ َنـــــــــــــــــتْ ارَ جَ أَ 
  

  
ـــــــــــــي ُمِقـــــــــــــ�ٌم َمـــــــــــــا َأَقـــــــــــــاَم َعِســـــــــــــیبُ    َوإِّنِ

  یبُ ِســـــــــــــــنَ  �ـــــــــــــــبِ رِ غَ لْ لِ  �ـــــــــــــــبٍ رِ غَ  لُّ ُ�ـــــــــــــــوَ 
  

  :العصر اإلسالمي واألمو� شعر الغر�ة والحنین في 

ـــــــــت حـــــــــب  ـــــــــد ثب ـــــــــيوق ـــــــــال النَّب ـــــــــاس ق ـــــــــن ع� ـــــــــده م�ـــــــــة الم�رمـــــــــة، فعـــــــــن اب ـــــــــال : ملسو هيلع هللا ىلص لبل ق

، ولــــــــــــوال أن  (:وهــــــــــــو یخاطــــــــــــب م�ــــــــــــةَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رســـــــــــول ماأطی�ــــــــــــك مـــــــــــن بلــــــــــــد، وأح�ــــــــــــك إلــــــــــــيَّ

   ]الترمذ�اإلمام رواه [. )َركقومي أخرجوني منِك ما س�نُت غی

ــــي ســــیرته ــــن هشــــام ف ــــن إســــح� :)٣(وذ�ــــر إب ــــن عــــروة، وعمــــر بــــن :قــــال اب وحــــدثني هشــــام ب

ـــــر، عـــــن عائشـــــة ـــــن الز�ی ـــــن عـــــروة، عـــــن عـــــروة ب ـــــد هللا ب ـــــت عب ـــــدم رســـــول هللا :، قال لمـــــا ق

ســــــقم، المدینــــــة، قــــــدمها وهــــــي أو�ــــــأ أرض هللا مــــــن الحمــــــى، فأصــــــاب أصــــــحا�ه منهــــــا �ــــــالء و  ملسو هيلع هللا ىلص

                  ، وعـــــــــــــــامر )٤(، قالـــــــــــــــت ف�ـــــــــــــــان أبـــــــــــــــو ��ـــــــــــــــرملسو هيلع هللا ىلص ذلـــــــــــــــك عـــــــــــــــن نب�ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىفصـــــــــــــــرف هللا 

                                                           
 .٦٣٨، ص ١لسان العرب، إبن منظور، م  (١)
  .٢٥٧ص -مد إبراھیم أبو الفضلـتحقیق مح -دیوان إمرئ القیس  (٢)
  ٢٢٩ص-م١٩٩٠-٢ج-٢ط-بیروت لبنان-دار الكتاب العربي-عمر عبدالسالم تدمري.د.تعلیق وتخریجھا أ-إبن ھشام-السیرة النبویة (٣)
ویقال عتیق بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ب�ن س�عد ب�ن ت�یم ب�ن م�رة ب�ن كع�ب ب�ن ل�ؤي القرش�ي التیم�ي  -اسمھ عبد هللا  (٤)

ث�الث ت�وفي ف�ي ی�وم االثن�ین ف�ي جم�ادى األول�ى س�نة  ، وھ�و أول الخلف�اء الراش�دین أش�ھر، ولد بعد عام الفیل بسنتین وس�تة  ، رضي هللا عنھ
  )٧الخلفاء الراشدین ص-سیر أعالم النبالء(أنظر.وه ابن ثالث وستین سنة ، عشرة من الھجرة 



٩٦ 

 

ى، َمـــــ، موال�ـــــا أبـــــي ��ـــــر، مـــــع أبـــــي ��ـــــر فـــــي بیـــــت واحـــــد، فأصـــــابتهم الحُ )٢(، و�ـــــالل)١(بـــــن فهیـــــرة

 هللاُ  فــــــدخلت علــــــیهم أعــــــودهم، وذلــــــك قبــــــل أن �ضــــــرب علینــــــا الحجــــــاب، و�هــــــم مــــــا ال �علمــــــه إالَّ 

  :�یف تجدك �ا أبت؟فقال:من شدة الوعك، فدنوت من أبي ��ر، فقلت له

ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــي أَْهِل   ُ�ـــــــــــــلُّ اْمـــــــــــــِرٍ� ُمَصـــــــــــــ�ٌَّح ِف
  

  
  َواْلَمــــــــــْوُت َأْدَنــــــــــى ِمــــــــــْن ِشــــــــــَراِك َنْعِلــــــــــهِ 

  

: عــامر بــن فهیــرة فقلــت لــه إلــىثــم دنــوت : وهللا مــا یــدر� أبــي مــا �قــول، قالــت: فقلــت: قالــت      

  :�یف تجدك �ا عامر؟فقال

  َلَقـــــــــــْد َوَجـــــــــــْدُت اْلَمـــــــــــْوَت َقْبـــــــــــَل َذْوِقــــــــــــهِ 

ــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــٌد ِ�َطوِق ــــــــــــــــــِرٍ� ُمَجاِه ــــــــــــــــــلُّ اْم �ُ  
  

  
  ِإنَّ اْلَجَ�ــــــــــــــــاَن َحْتُفــــــــــــــــُه ِمــــــــــــــــْن َفْوِقــــــــــــــــهِ 

ـــــــــــــــالثَّْوِر َ�ْحِمـــــــــــــــي ِجْلـــــــــــــــَدُه ِبَرْوِقـــــــــــــــهِ  �َ  
  

ضــطجع �فنــاء إالحمــى  تر�تــه إذاو�ــان �ــالل :وهللا مــا یــدر� عــامر مــا �قــول قالــت: فقلــت:قالــت    

  :رفع عقیرته فقالالبیت ثم 

  َأال َلْیــــــــــَت ِشــــــــــْعِر� َهــــــــــْل َأِبیــــــــــَتنَّ َلْیَلــــــــــةً 

  َوَهــــــــــــــــْل َأِرَدْن َیْوًمــــــــــــــــا ِمَ�ــــــــــــــــاَه ِمَجنَّــــــــــــــــةٍ 
  

  ِ�َفــــــــــــــــخٍّ َوْحــــــــــــــــوِلي ِإْذِخــــــــــــــــٌر َوَجِلیــــــــــــــــلُ   

  َوَهــــــــــْل َیْبــــــــــُدَوَن ِلــــــــــي َشــــــــــاَمٌة َوَطِفیــــــــــلُ 
  

ــ:)٣( قالـت عائشـة     حبِّـْب إَلینــا  مَّ الّلُهـ:"رتــه، فقـال، فأخبملسو هيلع هللا ىلص ي دخلـت علـى رسـول هللاثـم إّنِ

وصّححها و�ارك لنا في ُمّدها وصـاِعها، وانقـْل ُحمَّاهـا واجَعْلهـا �الجحَفـة،  مَّ المدینَة �حبِّنا مّ�َة، الّلهُ 

 .فغرس هللا �عد ذلك حبَّ المدینة في قلب الصحا�ة وَمْن �عدهم أبَد الدهر

عــذر�، ومــا عانــاه الشــعراء مــن غر�ــة اإل�عــاد صــلنا أصــداء الغــزل الو فــي العصــر واألمــو�، و      

ذلــك فــي  )٤(فــي وال�عــد عــن الــوطن، حیــث ذ�ــر جمیــل  بــن معمــروالحرمــان عــن المحبو�ــة، مــن النَّ 

  :أجمل تصو�ر في شعره �قوله

  هـاجــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــؤادك للحبـیـبـــــــــــــــــــــة دار

ـــــــــــــــ�ع رســــــــــــــومها ف� ـــــــــــــــا الـر�   اأنَّهــــــــــــــوعـف

ـــــــــوص ت�ـــــــــادرت   لمـــــــــا وقفـــــــــت بهـــــــــا القل
  

  
  ألمــــــــــــــــطارأقــــــــــــــــوت وغیــــــــــــــــر آیهـــــــــــــــا ا

  لـــــــــــــم یـغــــــــــــــن قـبــــــــــــــل بر�عهـــــــــــــا د�ـــــــــــــار

ـــــــــــدموع وهـــــــــــاجني اســـــــــــتع�ار ـــــــــــي ال   من
  

                                                           
ً ، كان من السابقین إلى اإلسالم، )رضي هللا عنھ(مولى سیدنا أبي بكر الصدیق (١) ب ف�ي هللا، وك�ان حس�ن اإلس�الم، أسلم مملوكا فاش�تراه ، وع�ذِّ

 )٦١٩أسد الغابة في معرفة الصحابة ص(أنظر.ھـ٤وقتل یوم بئر معونة سنة، اً وشھد عامٌر بدراً وأحد، أبو بكر فأعتقھ
وك�ان م�ن ، ش�ھد ب�دراً والمش�اھد كلھ�ا، وأم�ھ حمام�ة م�ن مول�دي مك�ة لبن�ي ُجَم�ح، مولى أبي بك�ر الص�دیق، )رضي هللا عنھ(بالل بن رباح (٢)

  )١٣١معرفة الصحابة صأسد الغابة في (أنظر.ھـ٢٠توفي بالل بدمشق سنة، السابقین إلى اإلسالم
فقد ثبت ، ولدت بعد المبعث بأربع سنین أو خمس، وأمھا أم رومان بنت عامر الكنانیة، )رضي هللا عتھما(عائشة بنت أبي بكر الصدیقھي  (٣)

، لن��اس رأی��اً ف��ي العام��ةوأحس��ن ا، وأعل��م الن��اس، كان��ت عائش��ة أفق��ھ، تزوجھ��ا وھ��ي بن��ت س��ت وقی��ل بن��ت س��بع)ملسو هيلع هللا ىلص(النَّب��يف��ي الص��حیح  أن 
  )٢٣١ص-٨اإلصابة في تمییز الصحابة ج(أنظر.ھـ٥٨سنة)رضي هللا عنھا(ماتت

(٤)
  .٧٦تقدمت ترجمتھ ص  

 



٩٧ 

 

    :العصر الع�اسيشعر الغر�ة والحنین في 

فضـًال عـن نصهرت جم�ع اتجاهات الشـعر علـى مـر عصـوره إا في العصر الع�اسي فف�ه مَّ أ

الع�اســ�ة ولقــد �انــت �غــداد فــي عصــر الخالفــة ، ار األدب فــي األنــدلسزدهــإموازنتــه زمن�ــًا لمرحلــة 

اكن مختلفــة تــار�ین أســرهم جــذب لكثیــر مــن الشــعراء الــذین �ــانوا �فــدون علیهــا مــن أمــ تمثــل مر�ــزَ 

�ـــان للصـــراع بیـــنهم دور ُمِهـــم فـــي .وه�ـــذا اجتمـــع فـــي الـــ�ال� الع�اســـي شـــعراء متنافســـون ، ود�ـــارهم

هم علـى عان �عضـسـتإ تغر�ب �عض الشـعراء، وأح�انـًا نفـیهم، بـل وصـل الصـراع والتنـافس بیـنهم أنْ 

  .ضدهم �السجن اً ستصدار أح�ام�عض بذو� السلطة إل

ٕاحساســـهم المرهـــف �حســـون ســـواها فهـــم فـــي طب�عـــتهم المنفـــردة و وغر�ـــة الشـــعراء أصـــعب مـــن 

 إلــى�ــانوا فــي وســ� ال �فهــم وال �قــ�م لهــم وزنــا، عنــدها �ســعى الشــاعر  إذابوطــأة الغر�ــة، وال ســ�ما 

یتمــرد علــى  أنْ  إلــىالمجتمــع، والنهــوض �ــه، أو محاولــة إلعــادة صــ�اغة واقع�ــة مــن أجــل إصــالح 

  .)١(هذا الواقع من خالل نقده وتوجهه، لشعوره �قوة شخص�ة ترفض الذو�ان واإلستسالم

أجمـُل وأبهـى مـن ، الم�اَن في الح�اِة �النَّس�ِة لإلنسان:)٢(و�قول األستاذ مصطفى قاسم ع�اس

ٌر لَمراِتـــع ، مـــن فـــراِت ماِئـــهِ وتف�ـــَأ ظالَلـــه وارتـــو�  ،الم�ـــان الـــذ� ولـــد ف�ـــه وترعـــرع فالم�ـــاُن هـــو تـــذ�ُّ

ــ�ا ــاِن اإلنســانِ ،وَضــح�اِت الطُُّفولــِة البرَ�ئــةِ  ،الصَّ وشــطت �ــه  ،فمهمــا ابتعــد عنــه ،وهــو جــزء مــن ِ��

وهذا ُجْزٌء َ�ِسْیٌر ِمَن الوفاِء لهـذه األرِض التـي ، فال بد أن ت�قى أطالُل �الدِه في ثنا�ا ُمَخیِّلِته ،الدارُ 

ثـم �عـد انتهـاء األجـل تـدفن فیهـا، فمـا  ،ثـم تمشـي،ثـم وأنـَت تخطـو، على ظْهرهـا وأنـَت تحبـوحملتَك 

، و�ثیـر مـن النـاس مـن ارتشـف شــراب الهجـر والغر�ـة، فـي �ـؤوس مـن الحنـین واألشــواق، !!أرأفهـا 

  :و�م من مغترب قال بلوعٍة بیَت الطائي

ـــــــ ـــــــْم مَ َ� ـــــــزِ ْن ـــــــِض َ�ْألَ رْ ي األَ ٍل ِف ـــــــىفَ ُه الْ ُف   َت
  

  
ــــــــــــــــــــــــــنِ حَ وَ  ـــــــــــــــــــــــــــُه أَ یَن ــــــــــــــــــــــــــوِّ دًا ِألَ َب   لِ ـزُ ِلَ ُن

  

والكلُّ �علم أّن طر�� الهجرة وعـرُة المسـلك، وملیئـٌة �المنّغصـات، ومهمـا �قـي اإلنسـان فـي �ـالد     

فـي قرو�اتـه ) ٣(قل�ًا حنونًا، بین الحجـارة الصـماء، ممـا حـدا �ـالَقرو�ِّ  ، ولن یجدَ "غر�ب"الغر�ة فاسمه 

  :ش�اَ�ه�قول �عدما أفَنِت الغر�ُة  أنْ 

ــــــــــــفَ دَ  ــــــــــــ�ِ َت رَ ْن ــــــــــــَع ُعْم ــــــــــــ ِركَ � ــــــــــــَف   دٍ الَ ي ِ�
  

  ـارُ �ـــــــــــــــَك الِقَصــــــــــــــــالِ �َ ْت لَ اَلــــــــــــــــا طَ َهـــــــــــــــلَ 

                                                           
  .٩١، ص م٢٠٠٨جامعة مؤتة باألردن لعام -معتصم دحیالن الضالعین:إعداد الطالب -راضي صدوق شاعرا-رسالة ماجستیر (١)
  م٢٠١١بتاریخ عام)مجلة رابطة األدب اإلسالمي العالمي(منشور في موقع ) اءحب الوطن في عیون الشعر(مقال بعنوان (٢)
ث�م ف�ي الجامع�ة ، درس ف�ي مدرس�ة الفن�ون األمریكی�ة، م في قریةالبربارة اللبنانی�ة١٨٨٧ولد سنة ، ھو الشاعر اللبناني رشید سلیم الخوري (٣)

  )٧٥٤الجامع في تاریخ األدب العربي ص(أنظر.م١٩٨٤توفي لبنان سنة، عمل في التدریس في معاھد متعددة، األمریكیة



٩٨ 

 

  امٌ ا ِ�ــــــــــــــــــــــــرُ یَهــــــــــــــــــــــــا فِ َمــــــــــــــــــــــــ�َّ الٌد رُ ُ�ــــــــــــــــــــــــ

  اارً ا ِحـــــــــــــــــــجَ ُتَهــــــــــــــــــ�َ رْ ِو تُ ْحــــــــــــــــــْم تَ َلــــــــــــــــــ إذا
  

ـــــــــــــــــــــلِ ِكـــــــــــــــــــــنَّ الْ لِ وَ  ـــــــــــــــــــــا �ِ َهـــــــــــــــــــــاَم بِ َئ   ارُ َث

ــــــــــــــْیَن ُضــــــــــــــفَ  ــــــــــــــلِ هْ وِع أَ لُ ب   ارُ ِحَجــــــــــــــا الْ یَه
  

م، وال �فهموَن العّلَة فـي ذلـك، حتـى أوضـحها علـي بـن الع�ـاس هناأوط إلىو�ان الناُس یتشّوقون     

�سَتعِد�ه على رجٍل من التجـار، �عـرف �ـابن  )٢(في قصیدٍة لسل�مان بن عبد هللا بن طاهر )١(الّرومي

  :)٣(�ه �عض ُجدرها، �قولهاغتصإ ي �امل، أجَبره على َبْ�ع داره و أب

 ِلـــــــــــــــــوَ 
َ
  ـهُ �َعـــــــــــــــــَأبِ  الَّ ُت أَ ْیـــــــــــــــــٌن آلَ َطـــــــــــــــــوَ  ي

ـــــــــ هِ ُت ِ�ـــــــــِهـــــــــدْ عَ    ةً َمـــــــــعْ نِ اِب وَ �َ َشـــــــــْرَخ الشَّ

ـــــــــــــــْیِهمُ    َوَحبَّـــــــــــــــَب أْوطـــــــــــــــاَن الِرجـــــــــــــــاِل إَل

ـــــــــــــــــــــ إذا ـــــــــــــــــــــُروا َأْوَط ـــــــــــــــــــــْرُتهمُ أنَّهَذَ�   ْم َذ�َّ

  أنَّـــــــــــــهَلَقـــــــــــــْد َأِلَفْتـــــــــــــُه الـــــــــــــنَّْفُس َحَتـــــــــــــى �َ 
  

  
  ـ�ااِلـــــــــَر مَ هَ ُه الـــــــــدَّ َلـــــــــ � رِ ْیـــــــــ� غَ رَ أَ  الَّ أَ وَ 

ـــــــ�َ  ــــــــِة َق ـــــــ�َ ْص أَ  مٍ وْ ِنْعَم   اِلكـــــــي ِظالَ ُحــــــــوا ِف

ــــــــــــَ�اُب ُهناِلكــــــــــــا   مــــــــــــآِرُب َقّضــــــــــــاَها الشَّ

ـــــــــودَ  ـــــــــذَ  ُعُه ـــــــــوا ِل ـــــــــا َفَحنُّ ـــــــــَ�ا ِفیَه   لكاالّصِ

ــــــلَ  ــــــ نْ ا  َجَســـــــٌد إِ َه   الكــــــاهَ  تُ اَن ُغــــــوِدرْ َ�
  

قـــــــــرر الشـــــــــاعر أن لـــــــــه بیـــــــــت لـــــــــن �ملكـــــــــه أحـــــــــد غیـــــــــره طـــــــــول العمـــــــــر فقـــــــــد أقســـــــــم أال �ُ 

ـــــــــك؛ أل ـــــــــره، وذل ـــــــــر� أحـــــــــدا �ســـــــــ�نه غی ـــــــــهیب�عـــــــــه وأال ی ـــــــــة نَّ ـــــــــام شـــــــــ�ا�ه الجمیل ـــــــــه  قضـــــــــى أ� ف�

إبــــــــن  وفــــــــي هــــــــذا المعنــــــــي نجــــــــدُ ، ٕالىمنعمــــــــا فــــــــى ظاللــــــــه �مــــــــا یــــــــنعم الرجــــــــال فــــــــى ظــــــــل الــــــــو 

فــــــــــو أرضــــــــــًا فیهــــــــــا َقَواِبُلــــــــــُه، وال ینســــــــــى بلــــــــــدًا فیهــــــــــا جْ یَ  الَ  والكــــــــــر�مُ : �قــــــــــول ]رحمــــــــــه هللا[)٤(ز�ــــــــــدون 

  :)٥(مراضعه، قال األول

  َمــــــــــــْنِعجٍ  نَ یْ ا َبــــــــــــَمــــــــــــ هللاِ  دِ الَ ِ�ــــــــــــ بُّ َحــــــــــــأَ 

ــــــــــ ــــــــــالٌد بِ ِ� ــــــــــَه ــــــــــ �َّ ا َع ــــــــــتَ  ابُ �َ الشَّ   يمِ ائِ َم
  

  
  ااُبهَ حَ َســـــــــ وبَ ُصـــــــــ�َ  نْ َســـــــــْلَمى أَ وَ  يَّ َلـــــــــإِ 

  ااُبَهـــــــــــــــرَ � تُ دِ ْلـــــــــــــــجِ  سَّ ٍض َمـــــــــــــــرْ أَ  لْ وَّ أَ وَ 
  

  :)٦(وهذان البیتان �شابهان قول األخر      

ـــــــــذَ    لَّْت َمـــــــــَداِمعيـهَ تَـــــــــفاسْ  �دِ الَ ُت ِ�ـــــــــرْ َ�

  ياِر�ِ َشــــ رَّ ِضــــخْ ا أُ َهــــٍض بِ رْ أَ  إلــــىَحَنْنــــُت 
  

  
ـــــــ�َ َعْهـــــــِد ال إلـــــــىي قِ وْ َشـــــــلِ  ـــــــا الُمتَ ّصِ   اِدمِ َق

ــــــــــعَ وَ  ــــــــــعَ  ُقطِّ   التََّمـــــــــــائمِ  َحــــــــــلِّ  لُ ـي َقْبـــــــــــّنِ
  

                                                           
  ٧٤ترجمتھ سبقت ص  (١)
ھ�ـ ٢٦٦توفى سنة، وكان أدیباً شاعراً ، ھـ ٢٠٥ولي شرطة بغداد والسواد من قبل المعتز سنة، من بیت اإلمارة والتقدم، أبو أیوب الخزاعي (٢)

 ٢٥ج م٢٠٠٠، ١دار إحی�اء الت�راث العرب�ي، بی�روت لبن�ان،ط، تحقی�ق أحم�د األرن�اووط وترك�ي مص�طفى، ال�وافي بالوفی�ات للص�فدي(أنظر.
 )٢٤٢ص

  ١٤ص ، -شرح أحمد حسن بسج-بن الروميإدیوان  (٣)
حام�ل ل�واء ، الش�اعر، القرطب�ي، األندلس�ي، القرش�ي، أحمدبن عبد هللا بن أحمد بن غالب المخزوم�ي، أبو الولید، العالمة، الصاحب الوزیر (٤)

  )٢٤٠ص ١٨سیر أعالم النبالء ج(أنظر.ھـ٤٦٣سنةتوفي في رجب ، الشعر في عصره
 .٣٣٢ص-م١٩٦٩-صیدا لبنان-المكتبة المصریة -د أبو الفضل إبراھیمـتحقیق محم -للصفدي -تمام المتون في شرح رسالة إبن زیدون (٥)
  .٣٣٢ص -المصدر السابق نفسھ (٦)

 



٩٩ 

 

 إلـــــــــىیتشـــــــــوق ) ١(د بـــــــــن غالـــــــــب الرصـــــــــافيـوهـــــــــذا شـــــــــاعر المغـــــــــرب أبـــــــــو عبـــــــــد هللا محمـــــــــ      

  :)٣(، وهي قصیدة رائعة في حب الوطن والحنین إل�ه �قول)٢(]�ةسِ نْ لَ بَ [

  اَهــــــــُقَوْ�ــــــــِدَمِتي بِ  ي ِر�َشــــــــْت ِتــــــــ� الَّ دِ الَ ِ�ــــــــ

ــــ ــــ ینِ ِلــــ �َ ادِ ِقَ� ــــي رَ ِفــــ شِ �ْ الَع ــــ�َ  �ِ ْوَن   االّصِ

ـــــــــا بِ نَ ْســـــــــ�َ لَ  ـــــــــَه ـــــــــ بَ وْ ا َث ـــــــــهَ �َ لِ  �ابِ َـ الشَّ   ااَس
  

  
  اا َوْ�ـــــــــــــــرَ ْتِنــــــــــــــــي َقَراَرَتَهـــــــــــــــا َوآوَ ُفِرْ�ــــــــــــــــخً 

ــــــــأَ  ــــــــنْ أَ  نْ ى ُهللا أَ َب ــــــــى لَ َس ــــــــا أَ َه ــــــــرَ َب   ادًا ِذْ�

  اْم َتْعـــــــرَ َلـــــــُحــــــــَالُه وَ  نْ ا ِمـــــــَعِر�َنـــــــ نْ ِكـــــــلَ وَ 
  

أرض لــم یَرهــا ولــم �ســ�ْنها، ولكــن قلَ�ــه تعلــ� بهــا، أعنــي م�ــَة والمدینــَة  ىإلــحــنُّ اإلنســان وقــد �َ        

رة فــي �تا�ـه علـى لســان  ]عـز وجـل[ أَمـا قــال هللا! لـوب تهــو� إلیهـا؟�یـف ال وقــد جعـل هللا الق. المنـوَّ

تـِـي بـِـَواٍد َغــْريِ ِذي َزْرٍع ِعنــ﴿ : إبـراه�َم عل�ــه السـالم يَّ نَــا إِينِّ َأْســَكنُت ِمــن ُذرِّ نَــا لُِيِقيُمــوْا  ّ َبَّ ِم َربَّ َد َبْيتـِـَك املَُْحــرَّ

ُهْم َيْشُكُرونَ  َن الثََّمَراِت َلَعلَّ َن النَّاِس َهتِْوي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهم مِّ َالَة َفاْجَعْل َأْفئَِدًة مِّ   .]٣٧إبراه�م  اآل�ة [ ﴾الصَّ

ــــــــــىَ�ِحــــــــــن  )٤(ونجــــــــــد الشــــــــــاعر الشــــــــــر�ف المرتضــــــــــى ــــــــــب مــــــــــن النَّ  إل  ســــــــــ�مالعــــــــــراق، و�طل

  :)٥(هو �قولالعراق، ف أهلِ  إلىالسالَم  لَ حمْ �َ  أنْ 

ـــــــلٍ    َأَال َ�ـــــــا َنِســـــــ�َم الـــــــرِّ�ِح ِمـــــــْن َأْرِض َ�اِب

ـــــــــــَو� َأْن َأُكـــــــــــوَن ِ�َأْرِضـــــــــــِهمْ  ـــــــــــي َألَْه   َوإِّنِ
  

  
ــــــــْل  ــــــــىَتَحمَّ ــــــــَالِمي إل ــــــــَراق َس ــــــــِل الِع   أَْه

ـــــــي ِمْنَهـــــــا اْســـــــَتَفْدُت َســـــــَقاِمي ـــــــى َأنَِّن   َعَل
  

الهمــــــــــوُم و�ؤلمــــــــــه التهمــــــــــ�ُش  )٦(د الوهــــــــــاب ال�غــــــــــداد� المــــــــــالكيوتحاصــــــــــُر القاضــــــــــي عبــــــــــ         

  :)٧(�ه یناد� ٕاذاواإلح�اُ�، و�ؤذ� قلَ�ه شماتُة األعداء و 

  َ�ْغـــــــــــــَداُد َداٌر ِألَْهـــــــــــــِل الَمـــــــــــــاِل َواِســـــــــــــَعةٌ 

ـــــــــا َقِتَه ـــــــــي َأزِّ ـــــــــًا ِف ـــــــــا ُمَهان   َأْصـــــــــَ�ْحُت ِفیَه
  

  
ــــــــــــی�ِ  ـــــــــــْنِك َوالّضِ   َوِلْلَمَفـــــــــــاِل�ِس َداُر الضَّ

  َحٌف ِفـــــــي َبْیـــــــِت ِزْنـــــــِدی�ِ َ�ـــــــَأنَِّني ُمْصـــــــ
  

ه الحنــیُن فـــ�حجم، أیـــن ومتـــى ٕالــىوتــراوده ف�ـــرُة الرحیــل ولكـــن �یـــف و  وتطرقـــه ؟ وهــا هـــو �شـــدُّ

  :)٨(األهواُل ف�قدم، و�دمدم بینه و�ین نفسه

                                                           
وتوفي ف�ي رمض�ان س�نة اثنت�ین ، سار نظمھ في اآلفاق، صافة األندلسمن ر، مد بن غالب األندلسي الرفاءـأبو عبد هللا مح، شاعر المغرب  (١)

  )٧٤ص ٢١سیر أعالم النبالء ج(أنظر.وسبعین وخمسمائة بمالقة
في خبر األقطار، محمـد بن عب�د الم�نعم الحمی�ري،  الروض المعطار(أنظر.وكانت عامرة كثیرة التجارات، بلنسیة مدینة في شرق األندلس (٢)

  )١٠١-٩٧ص م١٩٨٤، ٢مكتبة لبنان، بیروت لبنان، ط تحقیق إحسان عباس،
 ٦٧ص-م١٩٨٣-٢ط-بیروت لبنان-دار الشروق -إحسان عباس. جمع وتقدیم د -دیوان الرصافي البلنسي (٣)
نھ�ج (ھ�و ج�امع كت�اب، ھ�ـ٣٥٥ول�د، من ولد موس�ى الك�اظم، علي بن حسین القرشي، أبو طالب، تفیب العلویة، العالمة الشریف المرتضى (٤)
 )٥٨٨ص-١٧سیر أعالم النبالء ج(أنظر.ھـ٤٣٦مات سن، وكان صاحب فنون، ولھ دیوان كبیر، )بالغةال

  .٣١٣ص-م١٩٩٧-١ط-٣م-بیروت لبنان-دار الجیل-مد التونجيـشرح الدكتور مح-دیوان الشریف المرتضى  (٥)
فمات بھا ، وكان ذھابھ إلى مصر إلفالس لحقھ، لھ أشعار رائقةو، الفقي المالكي، أبو دمحم التغلبي العراقي، شیخ المالكیة، ھو اإلمام العالمة (٦)

 )٤٢٩ص-١٧ج ، للذھبيسیر أعالم النبالء(أنظر.ھـ٤٢٢سنة
  ٣٥ص-٢٠٠٤-١ط-دبي األمارات العربیة المتحدة-دار البحوث-جمع وتحقیق الدكتور عبدالحكیم األنیس-دیوان عبد الوھاب البغدادي  (٧)
 .٤٩ص -المصدر السابق نفسھ (٨)



١٠٠ 

 

ُقِني ـــــــــــــــَؤرِّ ـــــــــــــــَداٍد ُی ـــــــــــــــَواِء ِبَ�ْغ   ِطیـــــــــــــــُب الَه

  َفَ�ْیــــــَف َأْصـــــــِبُر َعْنَهــــــا اآلَن ِإْذ َجَمَعـــــــْت 
  

  
ـــــــــــ ـــــــــــْوقًا ِإَلْیَه ــــــــــــرُ َش ـــــــــــْت َمَقاِدی   ا َوإِْن َعاَق

  ِطیـــــــــَب اْلَهـــــــــَواَئْیِن َمْمـــــــــُدوٌد َوَمْقُصــــــــــورُ 
  

�ــان  إذاواإلنســان یتشــوق و�حــن للــوطن واألهــل فــي د�ــار الغر�ــة بجم�ــع األحــوال، ف�یــف �ــه 

ــم النــو�، وعلقــم ال�عــد والفــراق، وال نــزال نــذ�ر  أنَّــهال بــد !أســیرًا وفــي د�ــار الغر�ــة؟ ســوف یتجــرع أل

ِ  قصیدة أبي
ّ
الرائعَة التي قالها عندما �ـان أسـیرًا، وسـمع حمامـًة تنـوح علـى شـجرٍة  )١(فراس الحْمداني

  :)٢(، وتحمَل عنه �عض الهموم، فقال یخاطبهاأنَّهعال�ٍة �قر�ه  فأراد منها أن تشار�ه في أحز 

  َوَقـــــــــْد َناَحـــــــــْت ِ�ُقْرِ�ـــــــــي َحَماَمـــــــــةٌ : َأُقـــــــــولُ 

ـــــــــــــــَوادِ  ـــــــــــــــَؤاِد َق   مٌ َأَتْحِمـــــــــــــــُل َمْحـــــــــــــــَزوَن اْلُف

ـــــــــد�َّ َضِع�َفــــــــــةً  ـــــــــَرْ� ُروحـــــــــًا َل  َت
ْ
ـــــــــاَلي   َتَع

  

  
؟
ْ
ــــــي ـــــاَت َحاُلـــــِك َحاِل ـــــا، َهـــــْل َ�   َأَ�ـــــا َجاَرَت

؟
ْ
ِــــــي ــــــِة َعالـ   َعَلـــــى ُغُصـــــٍن َنـــــاِئي اْلَمَساَف

ــــــــــــالِ  ــــــــــــي ِجْســــــــــــٍم ُ�َعــــــــــــذَُّب َ� ُد ِف ــــــــــــَردَّ   !َت
  

      :شعر الغر�ة والحنین في العصر الحدیث

ـــــــــرو�ُّ  الشـــــــــاعرُ  وُ�عـــــــــدَّ  ـــــــــي البراز�ـــــــــل أمـــــــــتن رشـــــــــید ســـــــــل�م الخـــــــــ الق ور� والـــــــــذ� عـــــــــاش ف

شــــــــــعراء الجنــــــــــوب لغــــــــــًة، وأقــــــــــدرهم علــــــــــى التصــــــــــرف فــــــــــي القــــــــــر�ض وأجــــــــــودهم فــــــــــي تخیــــــــــر 

د ـفهــــــــــذا الشــــــــــاعر محمــــــــــ، الغر�ــــــــــة، ووحشــــــــــة األمــــــــــل وأمــــــــــل العــــــــــودةاللفــــــــــ� المــــــــــوحي �مــــــــــرارة 

  :)٤(�قول في رائعة من روائعه الشعر�ة )٣(إق�ال

ــــــــــــــْت طَ اِز تَ َجـــــــــــــحِ ْحـــــــــــــَو الْ ا نَ اُقنَ وَ ْشـــــــــــــأَ    لََّع

ــــــــــ نَّ إِ    هِ اَحْ�ــــــــــنَ َصْصــــــــــَت جَ ْن قَ إِ وَر وَ الطُُّی

ـــــــــ انَ ْن َ�ـــــــــإِ  ـــــــــِل   ُنُهمْ ْحـــــــــوِد َولَ ي َنَغـــــــــُم الُهُن
  

  
  انِ َطـــــــــــــوْ األَ  إلــــــــــــىِرٍب تَـــــــــــــیِن ُمغْ َحِنــــــــــــ�َ 

  انِ الطََّیـــــــــــــــرَ  إلــــــــــــــىا َرِتَهــــــــــــــطْ فِ ُمْو �ِ ْســـــــــــــتَ 

ــــــــــذَ نَّ َهــــــــــِكــــــــــلَ    انِ نَ دْ َعــــــــــ وَت ِمــــــــــنْ ا الصَّ
  

دما رأ� الـــــــــــــثلَج یتســـــــــــــاق� فـــــــــــــي ، عنـــــــــــــ)٥(اللبنـــــــــــــانيَّ رشـــــــــــــیَد أیـــــــــــــوبَ  الشـــــــــــــاعرَ  ا أنَّ �َمـــــــــــــ

ــــــــــــي قصــــــــــــیدته  ــــــــــــه وأشــــــــــــ�اَء أخــــــــــــر� ذ�رهــــــــــــا ف ــــــــــــه وأمَّ ــــــــــــالده، وأهَل ــــــــــــَج � ــــــــــــذّ�ر ثل المهجــــــــــــر، ت

  :)٦(التال�ة

                                                           
، كان فرد دھره، ھـ ٣٢٠ولد سنة ، وسیف الدولو إبني حمدان، إبن عم ناصر الدولة، ھو الحارث بن سعید بن حمدان بن حمدون الحمداني (١)

  )٣٠٠ص ، ٣، إلبن عماد، مشذرات الذھب في أخبار من ذھب(أنظر.ھـ٣٥٧مات سنة، أدباً وفضال، وشمس عصره
  ٢٨٢ص -م ١٩٩٤-٢ط-بیروت لبنان  -دار الكتاب العربي -خلیل الدویھي شرح الدكتور -دیوان أبي فراس الجمداني (٢)
وتعل�م ، ب�دأ التعل�یم ف�ي طفولت�ھ عل�ى ی�د أبی�ھ، م ف�ي والی�ة البنج�اب الھندی�ة١٨٧٣ولد سنة، مد رفیقـد نور بن محـد إقبال ابن محمـھو محم (٣)

ً ٦٧عن عمر ناھز ، م١٩٣٨توفى سنة، القرآن  )٩٣٧میین المعاصرین صمعجم أدباء اإلسال(أنظر.عاما
  .٩٩ص--٣ط-١ج -م٢٠٠٧-دمشق بیروت-دار بن الكثیر-إعداد سید عبد الماجد الغور-مد إقبالـدیوان مح (٤)
ث�م ھ�اجر ، م إلى باریس١٨٨٩ورحل سنة، م١٨٧١ولد في إحدى قرى لبنان سنة، إشتھر في المھجر األمریكي، شاعر لبناني، رشید أیوب (٥)

م�ات ودف�ن ف�ي ب�روكلن ، لكثرة ما في نظمھ من شكوى عنت الدھر، كان ینعت بالشاعر الباكي، اء المھجر المجلَّینفكان من شعر، إلى أمریكا
  )٢٢ص٣األعالم للزركلي ج(أنظر.م١٩٤١سنة

  .٦١ص-م٢٠١٢-القاھرة ج مصر-والنشر والثقافة للتعلیم ھنداوي مؤسسة -رشید أیوب-أغاني الدرویش دیوان (٦)

 



١٠١ 

 

ـــــــــــــ ـــــــــــــا ثَ َ� ـــــــــــــْل ـــــــــــــجَ شْ َت أَ ْجـــــــــــــیَّ هَ  دْ ُج َق   ـياِن

ــــــــــــــــــــِ�ــــــــــــــــــــ   يانِ وَ ْخــــــــــــــــــــِإلِ  ـي ُقـــــــــــــــــــــلْ اِ� َعّنِ

ــــــــــــــِنــــــــــــــتَ ّ�رْ ذَ  دْ ُج َقــــــــــــــْلــــــــــــــا ثَ َ�ــــــــــــــ   �ادِ وَ ـي اْل

  �ادِ الَهــــــــــ هِ نِ ْضــــــــــحُ ُت �ِ َجَلْســــــــــ دْ َقــــــــــ مْ َ�ــــــــــ

ــــــــــــــــي أُ ِنــــــــــــــــتَ رْ �َ ذَ  دْ ـُج َقــــــــــــــــْلــــــــــــــــا ثَ َ�ــــــــــــــــ   ـيّمِ

ـــــــــــــــــَحـــــــــــــــــاُر ِفـــــــــــــــــتَ ًة وفَ غُ ْشـــــــــــــــــمَ    ـيي َضّمِ
  

  
 بِ ِلــــــــــــــــــــــــــــهْ ـي أَ ِنــــــــــــــــــــــــــــتَ َ�رْ ذَ 

ْ
ْـــــــــــــــــــــــــــــي   ـَنانِ ُلبـ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــَعـــــــــــــــى ُحرْ رْ اَل یَ ا زَ َم   دِ ْهـــــــــــــــعَ َة الْ َم

ــــــــــــــــــــــــ یِرهِ ُمَتَنّصــــــــــــــــــــــــتًا ِلَغـــــــــــــــــــــــــدِ    �ادِ الشَّ

  دِ ُخـــــــــــــــــــــلْ ِة الْ ي َجنَّــــــــــــــــــــي ِفــــــــــــــــــــنِ نَّ أَ َفَ�ــــــــــــــــــــ

ِتـــــــــــي هِ َل ِفـــــــــــْیـــــــــــلَّ ي الْ ِضـــــــــــقْ اَم تَ �َّـــــــــــأَ    ـيمَّ

  ردِ ْـ بـَــــــــــــــــــاَفــــــــــــــــــَة الْ َمخَ  ـيَّ َلــــــــــــــــــو عَ ُنـــــــــــــــــحْ تَ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٢ 

 

 نيادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ حنین والغر�ة عند الشاعر شعر ال

قصــــــــــــیدة  ]صــــــــــــادح ال�ــــــــــــان[دیوانــــــــــــهفــــــــــــي  ينِ ادْ الَفــــــــــــ َ�ْحَیــــــــــــىٰ للشــــــــــــاعر  ولقــــــــــــد وجــــــــــــدتُ 

ــــــــــــــرب[ �عنــــــــــــــوان ــــــــــــــه، والســــــــــــــ�ما ]خــــــــــــــواطر مغت ــــــــــــــة  أنَّ ــــــــــــــًا فــــــــــــــي المملكــــــــــــــة العر�� �ــــــــــــــان مغتر�

ش مـــــــــرارة الغر�ـــــــــة عـــــــــن الـــــــــوطن واألهـــــــــل، ولوعـــــــــة الشـــــــــوق والحنـــــــــین علـــــــــى الســـــــــعود�ة، وعـــــــــا

  :)١( ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ ار �قول الد�َّ 

یــــــَل وَ َ�ــــــا َنـــــــسْ    أَْعـتـِقـــــــيَمَة الِعیــــــِد َحــــــيِّ الّنِ

ــــــــــًضا ـــــــــة  َطـــــــــاِئِر الُمْشـــــــــَتاق  ُمنـتَـِف   َطِل�َق

ــــــــــــــیَّدةً  ــــــــــــــاِنت  ُمَق ـــــــــــــا َ�   َخـــــــــــــواِطرًا  َطاَلَم

  َالِم  َمـاِثـــــــــــــلةَوِر�َفــــــــــــَة  َرْوَضــــــــــــة اَألْحــــــــــــ
  

  
َرق  ْمَع  آالًمــــــا َمــــــَع الــــــزَّ ِر�  الــــــدَّ   َوَســــــطِّ

ــــــَف�ِ    َمــــــن  َران ُغـْرَ�ـتَـــــــُه ِفــــــي َزْهــــــَرِة  الشَّ

  � َمـــــع  اَألرقِ رِ َتـــــسْ   َجاَشــــْت  ِ�ــــِه َلیَلــــةٌ 

  َنْفًحـــا ِمـــن  الــــَورِد َأْو َعرفـــًا ِمــــن الَعَبــــ�ِ 
  

لطب�عة، شخصها وأضاف إلیها العید، وهي من ا قد جسد نسمة ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ الشاعر  ونجدُ       

یي وتلوح للنیل، وتسطر بدمعة عیونها أالمًا وحسرة، حَ تُ  لك اإلنسان الشاعر �أمرها �أنْ صفة ذ

اإلنسان، وهذا تشخ�ص بل�غ،  دُ یَّ وهذه الخواطر ُقیدت، �ما ُ�قَ ، وتمتزج تلك الدموع مع زرقة النیل

  .جوش اللیل �له، وهذه اللیلة مسحو�ة �األرق تنفك من ق�ادها، وتبوح وت و�عد أنْ 

الشعراء القدماء في تصو�رهم للطب�عة ال �قتصرون على وصفها �المحسوسات  ونجدُ 

تشخ�صها وٕاضفاء السمات اإلنسان�ة على مظاهرها، فیخرج الشاعر،  إلىالمألوفة، بل یلجاؤن 

اآلخر، فال �قف عند حدود  ىإل والطب�عة إلفْین متحدین ��مل �عضها ال�عض و�تودد �ل واحدٍ 

أ�عد الحدود، و�ل�س الطب�عة ل�اس الح�اة و�جعلها  إلىاألش�اء في المعنى واللف�، بل یتخطاها 

  .تضحك وت��ي وتغني وتطرب

ی��ي الد�ار التي ُمحیت آثارها،  أنَّه، �صور الغیث و�)٢(الروميإبن  في �عض قصائد ونجدُ 

ملح ال یراوده الشك في ذلك،  اأنَّهمن یذقها یدرك وقطرات المطر أص�حت مالحة المذاق، و 

والبرق في هذه الحالة �الح والرعد یندب و�عول لرحیلهم، و�أن المطر والبرق والرعد في موقف 

  :)٣(جنائز� ال �ستس�غون هذا الرحیل، فقال

ــــــــــ ــــــــــتَ  لْ َه ــــــــــدَّ  فُ رِ ْع ــــــــــاّ ال ــــــــــذ� األَ ِـ ر ِب   بِ أَ ْث

ــــــــــــــــــــغَ ى الْ َ�ــــــــــــــــــــ�َ  ــــــــــــــــــــعَ  ثُ ْی   اَهــــــــــــــــــــلِ هْ ى أَ َل

  
ـــــــــــحَ نْ مُ الْ وَ  ـــــــــــى وَ َن ـــــــــــ حِ ـفْ السَّ ـــــــــــ�ْ �َ  نْ ِم   ؟بِ َ�

  بِ �َ ـسْ الَمـــــــــــــــــــ ثَـــــــــــــــــــّرةٍ  نٍ ـیْ َعـــــــــــــــــــ لِ ُ�ـــــــــــــــــــ�ِ 

                                                           
 .٧٢ص-یحي الفادني-دیوان صادح البان (١)
 ٦٤تقدمت ترجمتھ ص (٢)

  ١٩٨ ص -١ج -شرح أحمد حسن بسج-بن الروميإدیوان (٣) 

 



١٠٣ 

 

ــــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــــ الَ َح ــــــــــــــــــــ�َ  نْ ِم ــــــــــــــــــــقَ  مْ هِ دِ ْع   هُ رُ ْط
  

ــــــــــــــلْ مِ  ــــــــــــــجَ ا أُ ًح ــــــــــــــا غَ اًج ــــــــــــــر مُ ْی   بِ ذَ عْ تَ ْس
  

ا في الحس تترك همسً  وهو في غر�ته طیٌف وخ�اٌل، و�سمعُ  ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ شاعرنا  إلىو�أتي     

  :)١(أهلك ووطنك �فى هجرًا للد�ار إلى دْ عُ  وهذا الطیف یخاط�ه �أنْ في النفس األرق والقل� 

  َشــــْدوًا ِمــــن الطَّیــــِر ِفــــي اآلَصــــاِل َحالمــــةً 

  َ�ـــــا َحـــــرََّة الطَّیـــــِف َ�ســـــِر� َأْیَنمـــــا ِإتََّجَهـــــْت 

  َهْمــــــٌس ُیــــــرِدُدُه ِفــــــي الِحــــــِس َعــــــن َ�َثــــــبِ 

ــــــــــداِرُ�م ــــــــــرًا ِل ــــــــــى َهْج ـــــــــــَنيَّ َ�ف   ُعــــــــــودوا ُب
  

  
ــــــْطآن َوالحــــــَدقِ ِمثــــــَل الَكِحیــــــِل ِمــــــَن    الشَّ

ـــــــــــــْدُعوهَا ِلُمتََّســـــــــــــ�ِ  ـــــــــــــوِم َی   َرَ�ائـــــــــــــُب الَق

  َمـــــــا َعـــــــاوَد الـــــــنَّْفَس ِ�التَّْســـــــِهیِد َوالَقَلــــــــ�ِ 

  َلـــم َیبـــَ� ِفـــي الِجیـــِد ِمـــْن ُعْطـــٍر ِلُمنَتَشـــ�ِ 
  

ه المغترَب �أنَّ عزته ال تكون إالَّ بین أهله وأح�ا�ه في د�ار  ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ َوُ�َذ�ِّر الشاعر      

ووطنه مهما عمرَّ �الد غیره لن �سمو بها، بل تجد الظلم واإلیذاء، وتجد اآلالم �ضی� بها صدر 

  :)٢(الحل�م، و�حترق من قل�ه

َخــــــــــرِ    َأْلـــــــــِو� اللِّـــــــــَو� ُ�ـــــــــلَّ ِمــــــــــ�َعاٍد َوُمـدَّ

ـــــــــــیَن ُأْســـــــــــَرِتهِ  ـــــــــــرِء ِإالَّ ب ــــــــــــزَُّة الَم ـــــــــــا ِع   َم

ـــــــــرَت ُ�ـــــــــلَّ ِ�ـــــــــَالٍد َلـــــــــن ُتَســـــــــاَم ِبَهـــــــــا   َعمَّ

ـــــ   َوالَغـــــرِب آَالٌم َ�ِضیــــــُ� َلَهـــــا رقِ ِفـــــي الشَّ
  

  
ـــــ�ِ    َوِصــــْرُت ُمْحَتِطـــــً�ا َمــــا َعــــاَد ِفــــي اَألَل

ـــــاَحاِت َوالّطــــــُرقِ  ـــــرُق ِفـــــي السَّ   َ�َفـــــى التََّف

  اِإلیــــــــــــذاء َوالنَّــــــــــــَزقِ اِلِم وَ ِســــــــــــَو� الَمَظــــــــــــ

ـــــُس  َصــــدرُ  ــــْذِو� النَّْف ــــ�ِم َوَت ــــالُحِرقِ  الَحِل �ِ  
  

من الطب�عة  ، جعل]خواطر مغترب[وفي قصیدة (:د الماجدالمهد� أحمد عبقال البروفسور       

آالمه، وهي النسمة، وأمرها �أن تمزج دمع األلم مع زرق النیل أو موج شخصًا بث له همومه و 

  :)٣(النیل حیث قال

  �ــــــا نســــــمة العیــــــد حیــــــي النیــــــل وأعتقــــــي
    

  
َرق  ر� الــــــــدمع آالمــــــــًا مــــــــع الــــــــزَّ   َوَســــــــطِّ

  

أن یورد الخواطر التي تنتا�ه إزاء الغر�ة، وتلخصت في إنَّ  ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ أراد الشاعر     

  :)٤(المغترب قل� النفس �ثیر األرق على أهله إذ �قول

  خــــــــــــــــواطر طالمــــــــــــــــا �انــــــــــــــــت مقیـــــــــــــــــدة

  همــــــس یــــــردده فــــــي الحــــــس عــــــن �ثـــــــب
  

  
ـــــــة تســـــــر� مـــــــع األرق    جاشـــــــت �ـــــــه لیل

ــــــــ� ـــــــنفس �التســـــــهید والقل   مـــــــا عـــــــاود ال
  

  :)٥(فقالو��رر قل� المغترب في موضع آخر     

                                                           
  .٧٣ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (١)
  ٧٤ص  -نفسھالمصدر السابق  (٢)
  .٧٣ص  -نفسھالمصدر السابق  (٣)
   ٧٣ص  -نفسھالمصدر السابق  (٤)

   ٧٤ص -ص  -نفسھالمصدر السابق (٥)  



١٠٤ 

 

  حـــــل فـــــي األوطـــــان وانتبهـــــت إذاحتـــــى 
  

  
ــــــ�   لكـــــل مـــــا فـــــات نفـــــس المتـــــرف القلــــ

  

والمغترب لم �ف� من س�رة الغر�ة عـن األهـل والـوطن، مهمـا نـال مـن م�اسـب الـدن�ا ومـن زهـرة    

حل �عد العودة من الغر�ة یجد وقـد تغیـرت  إذاال تدرك في الغر�ة، حتى  ه أش�اءٌ تالع�ش، ولكن فات

  :)١( ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ  ال وتبدلت، قال الشاعراألحو 

  ِإْن َنــــــــاَل ُمـْغـــــــــَتِرٌب َمــــــــا َنــــــــاَل  ُمْ�تـــــــــِسً�ا

ـــــى  ـــــْت  إذاَحَت ـــــي اَألوَطـــــاِن َوإِْنَتَبَه   َحـــــلَّ ِف

ــــــــــــــیُلُهم   تَـَذّ�ـــــــــــــــَر اَألْهـــــــــــــــَل ِإْذ َولَّــــــــــــــى َجِل

ـــــــــــــً�ا ـــــــــــــمَّ للتِّْرَحــــــــــــاِل ُمْ�ـتَـِئ   َأْو َعــــــــــــاَوَد الَهـ
  

  
ــــ�ِ ِمــــن َزْهــــَرِة الَعیـــــ ــــم َ�ِف ـــــِمسِ�یُن َل   ِش َفال

ــــــ�ِ  ــــــْتَرِف الَقـِل ــــــْفُس الُم ـــــاَت َن ـــــِل َمـــــا َف   ِلُك

ـــــــــ�ِ  ـــــــــي َجـــــــــوَِّة الرَّْه ــــــــــَتِر�ًا ِف   َوَصـــــــــاَر ُمْغ

  ِإْذ َال َصـــِدیَ� َوَال فـــي الـــنَّْفِس ِمـــن َرَمـــ�ِ 
  

، إستهلها �ال��اء ]شجون الغر�ة[في قصیدة و  :المهد� أحمد عبد الماجد�قول البروفسور       

  :)٢(ى ص�اه الماضي، �قولهعل

ــــــــــى صــــــــــ�ا� غــــــــــداة ولــــــــــى ــــــــــُت عل   ��ی
  

  
  و�ـــــــــان صـــــــــداه مـــــــــن نـــــــــ�ض القلـــــــــوب

  

ص�اهم، وهذا سالمة بن ر الشعراء إذ ی��ون على ش�ابهم و هو بهذا اإلستهالل �حاكي ��اف     

  :)٤(، شاعر قد�م �ستهل قصیدته �ال��اء على الش�اب إذ �قول)٣(جندل

ــــــــ�َ  ــــــــدًا ُذوَأْوَد� الشَّ   اِجیــــــــــبِ التَّعَ  اُب َحِمی

ـــــــــْیُب َ�ْطلُ َهــــــــــَولَّـــــــــى َحِثیثـــــــــًا وَ    ُبـــــــــــهُ ـذا الشَّ

ــــــــــهُ  ـــــــــ�اُب الَّـــــــــِذ� َمْجــــــــــٌد َعَواِقُب   َأْوَد� الشَّ
  

  
  َك َشـــــــــْأٌو َغْیـــــــــــــُر َمْطُلـــــــــــوبِ ذِلـــــــــَأْوَد� وَ 

ــــــــ   ُض الَ�َعاِقیـــــــــبِ ُیْدِرُ�ــــــــُه َرْ�ــــــــ انَ َ�ــــــــ وْ َل

ــــــــــــــــذُّ،  وَ فِ  ـــــــــــــــیبِ  الَ �ـــــــــــــــِه َنَل ـــــــــــــــذَّاِت ِللشِّ   َل
  

  :)٥(قوله ]شجون الغر�ة[ ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ  یتًا في قصیدة الشاعروأعجب ب    

ـــــــــام صـــــــــمتا ـــــــــي طـــــــــو� األ�   و�نحـــــــــت ف
  

  
  لیبـــــــــــــــدو مثـــــــــــــــل مصفــــــــــــــــرِّ المغیـــــــــــــــب

  

ـــىٰ و�خـــتم الشـــاعر       ـــ َ�ْحَی ـــوم، ودمعـــه محبـــوس، وذ �ـــأنَّ  ،ينِ ادْ الَف ـــك فـــي �ـــل حـــال إذ ســـره م�ت ل

  :)٦(�قول

  عــــــــــــ�ش �عیــــــــــــدًا عــــــــــــن �ــــــــــــالد� إلــــــــــــى

ــــــــــــــــي �ــــــــــــــــل حــــــــــــــــال   ��ــــــــــــــــتم ســــــــــــــــره ف
  

  
  ف�یـــــــــــــــف �فـــــــــــــــر للصـــــــــــــــب الغر�ـــــــــــــــب

  ولـــــــــــــ�س یبـــــــــــــوح �الـــــــــــــدمع الســــــــــــــ�وب
  

                                                           
  ٧٤ص -یحي الفادني-ان صادح الباندیو(١) 
  .٦٣ص  -نفسھالمصدر السابق  (٢)
  ٨٢تقدمت ترجمتھ ص (٣)

  .٩١-٨٨ص  -فخر الدین قباوة.تحقیق د-دیوان سالمة بن جندل(٤)  
  ٦٣ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (٥)
   ٦٣ص  -نفسھالمصدر السابق  (٦)

 



  

  

  الفصل الثالث
  

  نيادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ  في شعر الفن�ة ةالصور 
  

  ــةــــــــــــــــــالخاتمــــــــ
  

  المصادر والمراجع

 



  
  
  
  
  
 الشاعر عند الصورة الفنیة 

 یَْحیَٰى الفَاْدني
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  :تعر�ف الصورة الفن�ة

ـــــــــــــن منظـــــــــــــور ـــــــــــــي لســـــــــــــان العـــــــــــــرب الب ـــــــــــــي )ر و ص (مـــــــــــــادة، )١(جـــــــــــــاء ف ، الصـــــــــــــورة ف

( الصـــــــــــورة تـــــــــــرد فـــــــــــي لســـــــــــان العـــــــــــرب: )٢(والجمـــــــــــع صـــــــــــور، وقـــــــــــال ابـــــــــــن األثیـــــــــــر، الشـــــــــــ�ل

، وعلـــــــــى معنـــــــــى صـــــــــفته، وعلـــــــــى معنـــــــــى حق�قـــــــــة الشـــــــــيء وهیئتـــــــــه، علـــــــــى ظاهرهـــــــــا )لغـــــــــتهم

  .)٣(وصورة �ذا و�ذا أ� صفته، صورة الفعل �ذا و�ذا أ� هیئته: �قال

ــدارس لــألدب العر�ــي القــد�م ال �عثــر علــى تعبیــر الصــورة الشــعر�ة فــي التــراث األد       بــي إنَّ ال

الـدرس النقـد�  �ـان شـعرنا القـد�م ال یخلـو مـن ضـروب التصـو�ر ألنَّ  وٕانْ ، �المفهوم المتداول اآلن

 .العر�ي �ان �حصر التصو�ر في مجاالت ال�الغة المختلفة �المجاز والتشب�ه واإلستعارة

لكل فنٍّ من الفنون الجمیلة وسیلة َیْبلُغ من خاللها غایته، وهي التـأثیر فـي المتلقـین، والشـعر 

و �غیره من هذه الفنون له غا�ة جمال�ـة هـي التـأثیر فـي المتلقـین، وهـو من هذه الفنون الجمیلة، وه

  .�صل لهذه الغا�ة عن طر�� اللغة

ســتخدام العــاد� لهــا، غــة �طر�قــة خاصــة �حیــث تختلــف عــن اإلفالشــاعر �ســتخدم مفــردات الل

حــي، عــالم  أنَّــهغایتــه الجمال�ــة عــن طر�ــ� اللغــة،  إلــىفالشــعر فــن ینتهــي " و�جعلهــا أكثــر تــأثیرًا 

منفـتح، متعــدد األلــوان، مفـاجئ وســحر�، �صــلنا �حق�قـة ح�اتّ�ــة أو جمالّ�ــة بواسـطة اللغــة االســتعارة 

عـالم الكلمـة الجدیـدة، ال��ـر، العـذراء، الرمـز،  أنَّهو�ولد فینا نتیجة هذا االتصال نشوة غیر عاد�ة، 

 .)٤(اإل�قاع، الصورة

ا رســالة الشــاعر فــي نصــه،  ومــن هــذه ولهــذه اللغــة وســائلها الخاصــة التــي ُتبّلــغ مــن خاللهــ

 .أحد� عماد� لغة الشعر ]الصورة الفن�ة[الوسائل التي تستخدمها

والصــورة الفن�ــة قد�مــة ِقــدم الشــعر نفســه، حیــث ال �م�ــن أْن نتصــور شــعرًا یخلــو مــن الصــورة 

البــدائي الفن�ــة، بــل إن �عــض ال�ــاحثین یــر� أن االســتعارة هــي لغــة اإلنســان�ة األولــى وأن اإلنســان 

  . )٥(�ان �ف�ر �الصور

                                                           
 اللغ�وي اإلم�ام): الع�رب لس�ان( ص�احب اإلفریق�ى، الرویفع�ى األنص�اري منظ�ور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن دـمحم (١)

األع�الم (أنظ�ر.بالق�اھرة اإلنش�اء دی�وان ف�ي وخ�دم) الغ�رب ط�رابلس ف�ي: وقی�ل( بمص�ر ول�د، األنص�اري ثاب�ت ب�ن رویف�ع نس�ل من، الحجة
  )١٠٨ص -٧للزركلي، م

 ول�د. األص�ولي اللغ�وي المح�دث، ال�دین مج�د الس�عادات، أب�و الج�زري، الش�یباني الك�ریم عبد ابن دـمحم بن دـمحم بن دـمحم بن المبارك (٢)
 والزمھ. ورجلیھ یدیھ حركة فبطلت بالنقرس وأصیب. أخصائھ من فكان بصاحبھا، فاتصل الموصل، إلى وانتقل. عمر ابن جزیرة في ونشأ
 )٢٧٢ص ،٥، ماألعالم للزركلي(أنظر. الموصل قرى إحدى في توفى أن إلى المرض ھذا
  .٤٧٣ص -٤م  - روابن منظ – العرب لسان (٣)
(٤)
 .١٢م، ص ١٩٨٥ ،١لجیل، بیروت لبنان، طا دار، عساف ساسین.، دوعربیة غربیة نظر وجھات الشعریة الصورة 
(٥)
 .٢٤م، ص١٩٨٠، ١الصورة في الشعر العربي حتى أخر القرن الثاني الھجري، علي البطل، دار أندلس، بیروت لبنان، ط 
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 وفي شعرنا العر�ي نجد الصـورة ماثلـة فـي الشـعر الجـاهلي أقـدم شـعر وصـلنا �اللغـة العر��ـة؛

ومـــا ُقـــّدَم امـــرؤ القـــ�س، �شـــ�ه إجمـــاٍع نقـــد� إّال إلجادتـــه فـــي التصـــو�ر، وهـــذا ینطبـــ� علـــى الشـــعر 

 .العالمي �له في أ�ِّ م�ان وزمان

یــؤتى بهـا للتــز�ین والزخرفـة اللفظ�ــة، وٕانمــا هـي شــيٌء أصــیل والصـورة فــي الشـعر األصــیل ال 

تمل�ه الحالة النفس�ة للشاعر، فالصورة الفن�ـة هـي الحامـل األمـین لمشـاعر الشـاعر وُترجمـان نفسـه 

الشــاعرة، فالشــاعر یتــرجم أحاس�ســه وعواطفــه، و�نقــل �ــوامن نفســه مــن خــالل الصــورة الفن�ــة التــي 

مــن حیــث هــو ذو طب�عــة حســ�ة یخضــع لنــوٍع مــن التنظــ�م أو یبــدعها فــي نصــه الشــعر�، فالشــعر 

  .التش�یل، وُ�بین عن شعور بلغ درجة االنفعال فحّرك الخ�ال الذ� تأّطر في سلسلة من الصور

تثبیــت تجر�ــة خاصــة بوســائل التصــو�ر واإل�حاء؛والصــ�اغة فــي الشــعر  إلــى�قصــد "فالشــاعر

 .مقصودة لذاتها ال یتم اإل�حاء إال بها

ــــي القــــد�م �الحســــّ�ةشــــعرُ  صــــفُ و یُ  �مــــد� الخــــوف الــــذ�  الشــــاعر حتــــى نحــــس مــــع، نا العر�

  :)١(�عان�ه،�قول النا�غة الذب�اني معتذرًا من النعمان بن المنذر و�ان قد توعده

ــــــُد أَ عِ وَ    ِهــــــهِ ـِر ُ�نْ ْیــــــي غَ وَس ِفــــــابُ ي َقــــــِبــــــی

ــــــــــــــفَ  ــــــــــــــأَ تُّ �َ ِب ـــــــــــــــي َس   ةٌ یـــــــــــــــلَ ئِ َرْتني َض اوَ ّنِ
  

  
  ـعُ واِجــــــــــالضَّ فَ ٌس اِكــــــــــي رَ وِنــــــــــدُ ـي وَ اِنــــــــــتَ أَ 

ْقِش ِفــــــِمــــــ   ـعُ اِقــــــمُّ نَ ا الَســــــن�اِبَهــــــي أَ َن الــــــرُّ
  

: و�م�ن إجمال التعر�فات الكثیرة للصورة الفن�ة في تعر�ٍف واحد یجمع أشتاتها؛ فالصورة الفن�ـة    

ضــرٌب مــن التعبیــر األدبــي یلجــأ إل�ــه الشــاعر ل�عبــر مــن خاللــه عمــا یجــ�ش فــي نفســه مــن مشــاعر 

أو ل�عبر عن ف�رة ما تدور في ذهنـه فـي من مواقفه مع الح�اة وأحداثها ، ما وأحاس�س تجاه موقفٍ 

برهــة مــن الــزمن عنــدما �شــعر أن اللغــة المع�ار�ــة تعجــز عـــن تأد�ــة تلــك المشــاعر واألحاســ�س أو 

  .)األف�ار ل�حدث فـي نفس المتلقي التأثیر المرجو

  :اإلستهالل وحسن المطالع

أ� ظهـــر الهـــالل والِهـــل �الهــــاء ؛ ]هـــل الشـــهر[ �قـــال ]هلـــل[ االبتـــداء، مـــادة: االســـتهالل لغـــة

هل السحاب �المطر وهل المطر هـال : هلل(:، جاء في لسان العربالم�سورة تعني استهالل القمر

الســحاب فــألف هللا ، وفــي حــدیث االستســقاء، �ا�هنصــإوهــو شــدة : الال واســتهل أنَّهــالمطر ل �ــأنَّهــو 

   .)وهلتنا

                                                           
  .٥٤ص  -شرح وتقدیم عباس عبد الساتر-النابغة الذبیاني  (١)
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أمطـر �شـدة، والهـالل الدفعـة  إذاهـل السـحاب : �قـال روا�ة لمسـلم ،جاء في : قال ابن األثیر

ل المطـــر أنَّهـــو ، هـــو أول مـــا �صـــی�ك منـــه، والجمـــع أهلـــة علـــى الق�ـــاس، وأهالیـــل نـــادرة: منـــه، وقیـــل

  .)، واستهلت السماء في أول المطرسال �شدة: الالأنَّه

الب�ـــان ونقـــاد مـــراء أضـــرب مـــن ضـــروب الصـــنعة التـــي �قـــدمها هـــو : صـــطالحاإســـتهالل واإل

  .الشعر وجهابذة االلفا� �ان یبدا المتكلم �معنى ما یر�د تكمیله وان وقع اثناء الكالم

فـي تعر�ـف اإلسـتهالل وحسـن المطـالع،  ]خزانـة األدب[فـي �تا�ـه )١(وتكلم الشیخ حجة الحمو� 

اتفـ� علمـاء البـد�ع، علـى أن براعـة المطلـع ع�ـارة عـن طلـوع أهلـة المعـاني واضـحة  أنَّـهإعلم  :فقال

فـــي اســـتهاللها، وأن ال یتجـــافى بجنـــوب األلفـــا� عـــن مضـــاجع الرقـــة، وأن ��ـــون التشـــبیب بنســـبها 

مرقصا عند السماع، وطرق السهولة متكفلة لها �السالمة من تجشـم الحـزن ومطلعهـا، مـع اجتنـاب 

ــه تعلــ وشــرطوا أن یجتهــد النــاظم فــي تناســب قســم�ه، �حیــث ال ��ــون . � �مــا �عــدهالحشــو، لــ�س ل

شطره األول أجنب�ا من شطره الثاني، وقد سمى ابن المعتز براعة االستهالل، حسـن االبتـداء، وفـي 

هذه التسـمة تنب�ـه علـى تحسـین المطـالع، وٕان أخـل النـاظم بهـذه الشـرو� لـم �ـأت �شـيء مـن حسـن 

  .)٢()االبتداء

مـن ال�الغـة حسـن االبتـداء، و�سـمى  :قال أهل الب�ان(: قال الشیخ علي صدر الدین المدني 

براعـــة المطلـــع، وهـــو أن یتـــأل� المـــتكلم فـــي أول �المـــه، و�ـــأتي �أعـــذب األلفـــا�، وأجزلهـــا وأرقهـــا 

 وأخالىســها وأحســنها، نظمــًا وســ��ًا، وأصــحها مبًنـــوأسل
ً
هــا مــن الحشــو، والر�ـــة ، وأوضــحها معنــى

وقد أتـت فـواتح السـور مـن القـرآن المجیـد :والتقد�م والتأخیر المل�س والذ� ال یناسب، قالواید، والتعق

على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها، �التحمیدات، وحروف الهجاء، والنـداء وغیـر ذلـك، و�عتبـر فـي 

ین مطلـــع القصـــیدة ز�ـــادة علـــى مـــا ذ�ـــر أن ال ��ـــون متعلقـــًا �مـــا �عـــده مـــن األب�ـــات، وأن یناســـب بـــ

، فـ
ً
جتمعـت إ إذاقسم�ه أتـم المناسـ�ة، �حیـث ال ��ـون أحـد الشـطر�ن أجنب�ـًا عـن اآلخـر لفظـَا ومعنـى

علــى أن ین�غــي  الفــن،هــذه الشــرو� فــي مطلــع القصــیدة، �ــان غا�ــة فــي �ا�ــه، وقــد ن�ــه مشــایخ هــذا 

   -:یتأن� ف�ما یورده من �المه في أر�عة مواضع للمتكلم أنْ 

ًا للشـرو� التـي �ـان حسـنًا جامعـ أول ما �قرع األذن و�صافح الـذهن، فـإنْ  نَّهالمطلع؛ أل:أولها

�انت حالة عن الضـد مـن  بتداء، أقبل السامع على الكالم فوعي جم�عه، وٕانْ ذ�روها في حسن اإل

                                                           
 أھ�ل م�ن، اإلنش�اء جی�د ش�اعرا وك�ان، عص�ره في األدب أھل إمام: حجة ابن الدین تقي األزراري، الحموي هللا عبد بن علي بن بكر أبو (١)

  )٦٧،ص ٢األعالم للزركلي،م(أنظر، فیھا ومات ونشأ ولد) بسوریة( حماة
  ١٩ص ،١خزانة األدب في غایة اإلرب، إبن حجة الحموي، ج (٢)



١١٠ 

 

ــه الســمع، وزّجــه القلــب ونبــت عنــه الــنفس، وٕانْ  �ــان ال�ــاقي فــي غا�ــة الحســن، والموضــع  ذلــك، مجَّ

  .)١()الختام:حسن الطلب، والرا�ع:الثالمخلص، والث:الثاني

بتــداء حســنًا بــد�عُا، ومل�حــًا �ــان اإل ٕاذاو (: فــي �تا�ــه الصــناعتین )٢(و�قــول أبــو هــالل العســ�ر� 

. آلـم: اإلستماع لما یجئ �عده من الكالم، ولهـذا المعنـى �قـول هللا عـز وجـل إلىرش�قًا، �ان داع�ة 

و�هــ�عص، ف�قــرع أســماعهم �شــيء بــد�ع لــ�س لهــم �مثلــه عهــد، ل��ــون ذلــك . وطســم. وطــس. وحــم

بتـداءات �الحمــد �، ألن ولهــذا جعـل أكثـر اإل. أعلـم ��تا�ـه اإلسـتماع لمــا �عـده وهللا إلـىداع�ـة لهـم 

�ــل �ــالم لــم یبــدأ  (:ســتماع، وقــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلصاإل إلــىنــاء علــى هللا فهــو داع�ــة النفــوس تتشــوف للث

  .)٣()فهو أبتر تعالىف�ه �حمد هللا 

فتتــــاح داع�ــــة وحســــن اإل(:)٥(� �قولــــهأنفــــس الــــر  إلــــى ] العمــــدة[فــــي �تا�ــــه  )٤(بــــن رشــــی�إونحــــا 

  :)٦(مر� الق�سإول ما �قرع السمع، نحو قول أ نَّهنشراح ومظنة النجاح، ألاإل

  قفـــــا ن��ـــــي مــــــن ذ�ـــــر� حبیـــــب ومنــــــزل
  

  
  �ســــــق� اللــــــو� بـــــــین الــــــدخول فحومـــــــل

  

ســـتوقف إ وقـــف علـــى الطلـــل و  نَّـــهبتـــداء صـــنعه شـــاعر، ألإفضـــل أفالنقـــاد القـــدامى �عتبرونـــه       

المـــتن ســـت��ى، وذ�ـــر الحبیـــب فـــي مصـــراع واحـــد، فالمقدمـــة هـــي جـــزء مهـــم مـــن إ الرفـــاق، و��ـــى و 

 .الشعر�؛ لهذا �انت بدا�ة اشراق للنص �له تجذب انت�اه المتلقى وتجعله ��مل القصیدة

تـــدبیج  إلـــىأن الشـــعراء �ـــانوا یتوجهـــون  إلـــىو�نـــاء علـــى مـــا ذ�ـــر أعـــاله �م�ننـــا أن نخلـــص 

  .مطالعهم الهداف عندهم ول�س فق� رغ�ة في التنمی� واظهار الفحولة

  :نيادْ الفَ  َیىٰ َ�حْ اإلستهالل وحسن المطالع عند 

ُتَعـــد جیـــدة مـــن حیـــث المطلـــع، ومـــن حیـــث معالجتهـــا لموضـــوع  )قـــد أم للرســـل( وفـــي قصـــیدة

حیـث تخلـص الشـاعر مـن وصـف أرضـه ونعـت أهلـه الطیبـین بنعـوت  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبـيالقصیدة وهـو مـدح 

مــدح  إلــىالكــرم والجــود، وحســن األخــالق وحفــا� العهــد و �ــرم الضــ�افة، وجعــل �ــل ذلــك تمهیــدًا 

                                                           
  .٣٥-٣٤ص-م١٩٦٨-١ط-١ج-مطبعة النعمان العراق -تحقیق شاكر ھادي شكر -ع لي صدر الدین المدني-أنوار الربیع في أنواع البدیع (١)
(٢)
 م�ن، األھ�واز كور من) ُمكَرم عسكر( الى نسبتھ، شعر لھ باألدب، عالم: ھالل أبو العَْسَكري، مھران بن یحیى ابن سعید بن سھل بن هللا عبد بن الحسن 

. والنث���ر ال���نظم: الص���ناعیتن كت���اب( و رس���الة،)  العل���م طل���ب عل���ى الح���ث( و)  األمث���ال جمھ���رة( و اللغ���ة، ف���ي)  معج���م( و اللغ���ة، ف���ي) التلخ���یص( كتب��ھ
  )١٩٦، ص ٢األعالم للزركلي،م(أنظر

(٣)
  .٤٣٧ص -م١٩٠٢-١ط-العربیة دار إحیاء الكتب-تحقیق دمحم البجاوي ودمحم أبو الفضل إبراھیم-كناب الصناعتین، إلبي ھالل العسكري 
(٤)
الش�عر، م�ن  الحسن بن رشیق القیرواني، أدیب، نقاد، باحث، كان أبوه موالي األزد، ولد في المسیلة بالمغرب، وتعلم الصیاغة، ثم م�ال إل�ى األدب وق�ال 

  )١٩١، ص٢األعالم للزركلي، ج(أنظر).الشذوذ في اللغة(و) العمدة في صناعة الشعر ونقده(كتبھ 
(٥)
ص -م١٩٨١-١ج -٥ط-بی�روت لبن�ان-دار الجی�ل -محمـد مح�ي ال�دین عب�د الحمی�د: قیحقت-القیرواني رشیق بنإ ه،ونقد الشعرمحاسن  صناعة في لعمدةا 

٢١٨.  
  .٢١تقدمت ترجمتھ ص  (٦)
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           اإل�مــــان، وســــرد شــــیئًا مــــن ســــیرة و وصــــح�ه الكــــرام ووصــــفهم �صــــفات المجــــد والشــــجاعة  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبــــي

  :)١(وذلك في أخر القصیدة ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيوجعل همَّ صح�ه الكرام هو نصرة  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي

  َوَأمَّ ِفـــــــــــي الِهْجــــــــــــرِة اَألْنَصـــــــــــاَر آِصــــــــــــَرةً 

  آووه ِإْذ َنَصــــــــــــــروا ِلْلَحـــــــــــــــِ� ِإْذ َجـــــــــــــــَعُلوا
  

  
  َقاَمــــْت َعَلــــى ُحــــّبٍ َبـــــْیَن الِعـــــْلِم َوالَعَمـــــلِ 

ــــــــــلَّ الَحَ�ـــــــــاِة    ِلـــــــــِدیِن الَخــــــــــیِر ِلْلـــــــــُدولِ ُ�
  

�الـدعاء ألرض الجز�ـرة العر��ـة �السـق�ا،  ]قـد أم للرسـل[قصـیدته ينِ ادْ الَفـ َ�ْحَیـىٰ وٕاستهل الشاعر      

  :)٢(لاقفما �ان �صنع الفحول من الشعراء، �

  َســَقى الَجِز�ــرة  َصــْوُب الَعـــاِرِض الَهِطــلِ 

ـــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــَها ُمطَّوَق ــــــــــــــــْت ِبَوادیـ   ف�ــــــــــــــــم تغنَّ

  َعلـــــــــى ساِقــــــــــَها تْدُعــــــــــو ُمَعِبــــــــــرةً َقاَمـــــــــْت 

  �ــــــا َســــــاَق ُحــــــٍر ِبَلْحـــــــٍن ُمْطـــــــرٍب الثَُّكـــــــل
  

  
ــــــــلَ  ــــــــْلِم َواَألَث   َوَجــــــــاَدت اَألرُض ّذات السَّ

ـــٍد َخِضــــل ــــى ُغصـــٍن َن ـــاُء تْشـــدو عل   َوْرَق

ــــــل ــــــرٍب الثَُّك ــــــٍن ُمْط ـــــٍر ِبَلْح ـــــاَق ُح ـــــا َس �  

  َفــــاْللْحُن ُ�ْحســــُن ِفـــــي اَألْ�َ�ــــار َواُألُصــــل
  

  :)٤(لك في قولهوذ ي مقدمة معلقتهیذ�ر الغیث والسق�ا ف )٣(وهذا الشاعر لبید بن ر��عة     

  ـاُمَهـــــــــــــــاُمقَ ا فَ لَُّهــــــــــــــحَ �اُر مَ ِت الـــــــــــــــدِّ َفــــــــــــــعَ 

�َّاِن ُعـــــــــــــــدَ َمـــــــــــــــفَ    رَِّ� رْســــــــــــــــُمهاافُع الــــــــــــــــرَّ

َم بَـ دِ    ـَد َعــــــــــــْهِد أِنــــــــــــ�ِسَهاْعـــــــــــِمــــــــــــٌن تَـَجــــــــــــرَّ

ــــــــــــْت مَ زِ رُ  ـــــــــــــَع النُُّجــــــــــــَـ َق   اَبَهاَصــــــــــــوِم وَ رابی
  

  
ـــــــــــــــى تَ مِ بِـ    ـا َفِرَجاُمـــــــــــــــَهاأبَّـــــــــــــــَد َغـْوُلَهــــــــــــــَـ ًن

ــــــُوِحيَّ ِســــــالَ َـ لـقـــــــًا �َ َـ خَ  ـــــــَن ال   اُمهَ مـــــــا َضـِم

  َحَراُمَهــــــــــــاِحـــــــــــــَجٌج َخـــــــــــــَلْوَن َحـــــــــــــالُلَها وَ 

ــــــــــــــــرَّ دْ وَ  ــــــــــــــــا فَ واعِد جَ ُق ال ـــــــــــــــهَ رِ ـْوُدَه   ااُمَه
  

  :)٦(في قوله )٥(وأح�انًا �أتي الدعاء �السق�ا في وس� القصیدة مثل رائعة القشیر�      

ــــــوَ  ــــــْت ِلــــــدَ َبــــــ بٍ رْ ِس   اِهــــــدٌ وَ ِبــــــ�ٌض نَ  هِ ي ِف�

ـــــــــَمَشـــــــــیْ  ـــــــــیْ رَ َن اطِّ ـــــــــأَ نـــــــــًا �َ وْ ل هَ اَد السَّ   انََّم

  َحَ�ـــــــاَمـــــــى ِدَ�ـــــــَم الْ حَ َقى ُهللا الْ َســـــــ :تُ ْلـــــــقُ فَ 

ــــــــــــالَ �ُ �ْ َلــــــــــــعَ  :تُ ْلــــــــــــقُ وَ    َر� أَ  الَ ُم َفــــــــــــنَّ السَّ
  

  
  اَن ُقطََّعــــــــیْ َســــــــمْ َل أَ ْصــــــــُتهنَّ الوَ ُســــــــمْ  إذا

ــــــــــــ ــــــــــــاألَ نَّ �ِ اهُ رَ َت ــــــــــــ ذْ اِم إِ دَ ْق   اِمْســـــــــــــَن ُظلََّع

ـــــــــــــمِّ �ِ  اَك هللاُ قَ َســـــــــــــ :نَ ْلـــــــــــــقُ فَ    َقَعـــــــــــــانْ مُ  السُّ

ــــِســــفْ نَ لِ   ِم
َ
ــــى الْ حِ وِن الْ دُ  نْ ي ــــَم ــــوْ َی   اَم َمْقَنَع

  

و�أتي الدعاء �السق�ا فـي أخـر القصـیدة، وهـو الكثیـر الشـائع ومثـل ذلـك معلقـة الملـك الضـلیل،     

�ــان إمــر� القــ�س أعطاهــا  ار المــاء، وٕانْ َمــهِ نْ إحیــث ذ�ــر المطــر والســیل والرعــد و�لهــا تــدل علــى 

                                                           
  .٢٥-ص-یحي الفادني -دیوان صادح البان (١)
 .١٩ص  -نفسھالمصدر السابق  (٢)
 .٥٨تقدمت ترجمتھ ص  (٣)
 .١٦٣ص -بیروت لبنان -دار صادر -دیوان لبید ین ربیعة العامري (٤)
 .٩٧تقدمت ترجمتھ ص (٥)
 .١١٢ص -خالد عبد الرؤوف الجبر.جمعھ وحققھ د-دیوان الصمة بن عبد هللا القشیري (٦)



١١٢ 

 

المــاء داللـة جدیـدة وهـي الحقــد الـدفین والغضـب الثــائر علـى بنـي أســد، الـذین قتلـوا أ�ــاه لـذلك جعـل 

  :)٢(ف�قول )١(ینهمر �شدة والسیل �قتلع �ل ما عاق طر�قه �قول إمر� الق�س

ــــــــــهِ  ـــــــــْ�ِم َأْ�َمـــــــــُن َصْوِ� ـــــــــى َقَطـــــــــٍن ِ�الشَّ   َعَل

  َفَأْضــــــــَحى َ�ُســــــــحُّ الَمــــــــاَء َحــــــــْوَل ُ�َتْ�َفـــــــــةٍ 
  

  
ــــــــــــــــَتاِر َفیْذُبــــــــــــــــلِ    َوَأْ�َســــــــــــــــُرُه َعَلـــــــــــــــى الّسِ

ـــــــــلِ  ـــــــــى األْذَقـــــــــاِن َدْوَح الَكَنْهَب   َ�ُ�ـــــــــبُّ َعَل
  

، وهـــو �صـــف مدینـــة ملـــ��، الكائنـــة )٣(د ســـعید الع�اســـيـالشـــاعر الســـوداني الكبیـــر محمـــ ونجـــد     

  :)٤(قال ، في إستهالل جمیلغرب السودان

  �ادِ َغـِض الْ ارِ َعـوُب الْ َصـ» ّلـ��ُ مِ «حّ�اِك 

  ٍر َعَجـــــــبٍ َظـــــــنْ مَ  نْ ا ِمـــــــَنـــــــِت لَ وْ َلـــــــجَ  �ـــــــمْ فَ 

  أنَســـــــــْیِتني َبـــــــــْرَح آَالِمـــــــــي َوَمـــــــــا َأَخـــــــــَذْت 
  

  
  ادِ وَ  نْ اِت ِمــــــــــنَّــــــــــجَ ا الْ �ــــــــــِك ذَ ادِ وَ  ادَ َجــــــــــوَ 

ــــي الخِ جِ ُ�ْشــــ ــــيَّ وَ ِل ــــرْ ِ� ــــَة الصَّ   �ادِ و� ُغّل

ــــــــــــــطَ مَ ا الْ نَّــــــــــــــمِ    ادِ یَخــــــــــــــإِ اٍف وَ یَجــــــــــــــإِ ا بِ اَ�
  

وال ینفـــك الشـــاعر مـــن ذ�ـــر دالالت الح�ـــاة المتمثلـــة فـــي شـــجر الســـلم واألثـــل، الـــذ� تنبتـــه    

ٍء َحيٍّ َوَجَعْلنَا ﴿:تعالىالمطر وهي مصدر الح�اة لقوله    .]٣٠:األنب�اء اآل�ة[﴾ِمَن املَْاِء ُكلَّ َيشْ

َجِر اْألَْخَرضِ َناًرا فَ ﴿:تعالىقوله و    .)٨٠:�سن اآل�ة[﴾َأْنُتْم ِمنُْه ُتوِقُدونَ  إذاالَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمْن الشَّ

ـــة فـــي اإذً  ـــع �الثنائ�ـــات أو قـــل �المتقـــا�الت المتمثل ـــین الطـــرب  ]ارالمـــاء والنَّـــ[فالشـــاعر مول و�

  :)٥(والثكل، وذلك في قوله

ـــــــــرةً  ـــــــــْدُعو ُمَعِب ـــــــــى ســـــــــاِقَها ت ـــــــــْت َعل   َقاَم
         

  
  �ــــــا َســــــاَق ُحــــــٍر ِبَلْحــــــٍن ُمْطــــــرٍب الثَُّكــــــل

  

هي رمز الحمامة، والحمامـة رمـز للسـالم، ورمـز المـرأة، �مـا غـرد �عـض العـرب،  :رٍ وساق حُ           

ن بـین المـرأة والحمامـة مـ، الحمامـة فـي السـمرة، وذلـك للعالقـةوهذا النا�غة �شـ�ه المحبو�ـة بجنـاحي 

  :)٧(إذ �قول في وصفه للمتجردة )٦(لك عند النا�غة الذب�انيماء، فنلمس ذدالالت الخصب والنَّ 

 مَ ادِ َقــــــــــــــــُلــــــــــــــــو �ِ جْ تَ 
ْ
  ـةٍ َ�ــــــــــــــــ�ْ أَ  ةِ اَمــــــــــــــــَحمَ  َتي

ــــــــــــــ ــــــــــــــ بَّ اَة َغــــــــــــــدَ َغــــــــــــــ وانِ حُ قْ األَ َ�   اِئهِ مَ َس
  

  
  ِمــــــــــــــــــدِ ثْ اإلِ �ِ  اتُــــــــــــــــــــهُ ا ُأِســـــــــــــــــــفَّ ِلثَ َبـــــــــــــــــَردً 

ــــــــــــــــْت أَ جَ    َنــــــــــــــــِد� ُلهُ فَ َأْســــــــــــــــوَ  یــــــــــــــــــــهُ الِ عَ فَّ
  

  

                                                           
 .٢١تقدمت ترجمتھ ص (١)

  .١٢١ص  -ضبطھ وصححھ األستاذ مصطفى عبد الشافي -دیوان إمرئ القیس(٢)  
 .١٨تقدمت ترجمتھ ص   (٣)
 ٣٣د سعید العباسي، صـدیوان العباسي، محم (٤)
  .١٩ص  -نفسھالمصدر السابق  (٥)
  .٣١تقدمت ترجمتھ ص (٦)
  .١٠٨ص - شرح وتقدیم عباس عبد الساتر-یانيدیوان النابغة الذب (٧)

 



١١٣ 

 

  :نيادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ حسن الختام عند الشاعر 

هــي قــدرة المــتكلم علــى خــتم �المــه شــعرًا (:الــد�تور مختــار عط�ــة)١(�قــول :وفــي حســن الختــام

آخــر مــا ی�قــى فــي األســماع، فیجــب أن یجتهــد المــتكلم، فــي  انَّهــ�ــان أو نثــرًا، �أحســن الخاتمــة؛ أل

  :)٢(التي مطلعها د اآلمینـلك قول أبي نواس في محممن ذ، و )رشاقتها ونضجها

ـــــــــــــِك اَأل�َّـــــــــــــامُ    َ�ـــــــــــــا َداُر َمـــــــــــــا َفَعَلـــــــــــــْت ِ�

ــــــــــهُ  ــــــــــِذ� ُتْرَجــــــــــى َل   َفَســــــــــَلَمَت ِلْألَْمــــــــــِر الَّ
            

  
  َضــــــــــــــاَمْتِك َواَأل�َّــــــــــــــاُم َلــــــــــــــْ�َس ُتَضــــــــــــــامُ 

  َوَتَقاَعَســــــــــــــْت َعــــــــــــــْن َیـــــــــــــــْوِمِك اَأل�َّــــــــــــــامُ 
  

  :)٣(و�قول أبي تمام في ختام قصیدته في فتح عمور�ة          

ْهـــِر ِمـــنْ  انَ َ�ــ نْ إِ    َرِحـــمٍ  َبْیــــَن ُصـــُروِف الدَّ

ــــــــي ُنِصــــــــْرَت ِبَهــــــــ ـــــــــاِمَك الالَّت ـــــــــْیَن أیَّ   افـَب

  ْســـِمهمُ إِ الِمْمـــَراِض �َ  َأْ�َقـــْت َبنـــي األْصـــَفرِ 
  

  
  ـْیـــــــــِر ُمـْنـــــــــَقِضبِ َأْو ِذَمــــــــاٍم غَ  َمْوُصـــــــوَلةٍ 

ـــــــــــَسبِ وَ  ــــــــــَرُب الـنَّ ــــــــــْدٍر َأْق ــــــــــاِم َب ـــــــــــْیَن أ�َّ �َ  

  لَّــــــْت َأْوُجـــــــَه الَعــــــَربِ جَ ُصــــــْفَر الوُجــــــوِه وَ 
  

 )ر�اع�ــات( ، علــى حســن الختــام نجــد ذلــك فــي قصــیدةينِ ادْ الَفــ َ�ْحَیــىٰ ومــن الشــواهد فــي شــعر 

یرزقــه هللا الحصــن واألمــان،  ختمهــا �الــدعاء �مــا �صــنع ��ــار الشــعراء العــرب، فــدعا للســودان �ــأنْ 

  :)٤(و�زدهر و�نمو ف�ه اإلسالم

ــــــــماءالُســــــــوَداَن ِحْصــــــــنْرُزْق أوَ  ــــــــاَربَّ السَّ ــــــــَك َ� ــــــــ    ًا ِمْن ــــــــي ِإْزِدَهــــــــاٍر َو َنَم ــــــــْل اِإلْســــــــَالَم ِف�ــــــــِه ِف   اءَوأْجَع

    النَّبــــــيالقصــــــیدة �الصــــــالة والســــــالم علــــــى  ينِ ادْ الَفــــــ َ�ْحَیــــــىٰ خــــــتم  ]مــــــدحت طــــــه[وفــــــي قصــــــیدة       

  :)٥(وصح�ه الكرام رضوان هللا علیهم، فدعا قائالً  ملسو هيلع هللا ىلصالمختار

ــــــْت  ـــــــُه الَعــــــْرِش َمــــــا َبِرَق ـــــــِه ِإَل   َصـــــــَلى َعــَلْی

ــــــــــــــَالِم َتــــــــــــــُعمُّ اآلَل َأْجــــــــــــــَمَعُهم   ًمــــــــــــــَع السَّ
  

  
  ُبـــــــــُروٌق ِمــــــــــْن َثَناَ�ـــــــــاهُ ِمــــــــــْن الِوَصـــــــــاِل 

ـــــــَراهُ  ــــــاِن ِذْ�ـ ــــــي اَألْزَم ــــــاُس ِف ــــــا َرَدَد النَّ   َم
  

  :عبد هللا الطیب فقال سور�الدعاء للمرثى البروف ]ال ترحلن[وختم الشاعر قصیدة  

ـــــــــــــــِحالً  ـــــــــــــــْبَد ِهللا ُمْرَت ــــــــــــــَك َع ـــــــــــــــاَك َر�ُّ   َحیَّ
  

  
ـــــــرَّاحُ  ـــــــِن َق ـــــــِدُ�ْم  ِللِجْف ـــــــْن َ�ْع ــــــــُحْزُن ِم   َوال

  

  

  

                                                           
(١)
  .٧٧ص-م٢٠٠٤-اإلسكندریة ج مصر-دار الوفاء-دكتور مختار عطیة-علم البدیع 
 .٥٦٣ص -٢ج -تحقیق إیقالد قاغتر-دیوان أبي نواس (٢)
  .٤٩ص- -١ج -شرح التبریزي-دیوان أبي تمام (٣)
  .١٠ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (٤)
  .٣٠-ص -نفسھالمصدر السابق  (٥)



١١٤ 

 

  :نيادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ المقابلة في شعر 

 :تعر�ف المقابلة

المقابلــــــة هــــــي أن ُیــــــؤتى �معنیــــــین متــــــوافقین أو معــــــاٍن  :)١(�قــــــول صــــــاحب جــــــواهر ال�الغــــــة

ـــا﴿: تعـــالىمتوافقـــة، ثـــم یـــؤتى �مـــا �قابـــل ذلـــك علـــى الترتیـــب، �قولـــه  ـــنْ  َفَأمَّ ـــى َم ـــى َأْعَط َق ) ٥( َواتَّ

َق  ْســنَى َوَصــدَّ ــ) ٦( بِاْحلُ ــى هُ َفَسنَُيرسِّ ــا) ٧( لِْلُيْرسَ َب ) ٨( َواْســَتْغنَى َبِخــَل  َمــنْ  َوَأمَّ ْســنَى َوَكــذَّ ) ٩( بِاْحلُ

هُ  ُ ى َفَسنَُيرسِّ    )٨-٥اللیل األ�ة (  ﴾) ١٠( لِْلُعْرسَ

مُ  َوُحيِلُّ ﴿: تعالىو�قوله  مُ  الطَّيَِّباِت  َهلُ َبائَِث  َعَلْيِهمُ  َوُحيَرِّ   )١٥٧األعراف األ�ة ( ﴾ اْخلَ

ــــــــال خالــــــــد بــــــــن صــــــــفوان �صــــــــف رجــــــــالً    فــــــــي الســــــــر وال عــــــــدوٌ  لــــــــ�س لــــــــه صــــــــدی�ٌ  :وق

  :�قول الشاعر، في العالن�ة

ْنَ�ا  ــــــدُّ یُن َوال ــــــا       إذاَمــــــا َأْحَســــــَن الــــــّدِ ِإْجَتَمَع
  

  
ـــــــــــَالُس ِ�الرَُّجـــــــــــلِ  ـــــــــــُر َواِإلْف ـــــــــــَ�ْح الُكْف   َوَأْق

  

  :في قوله] الثكلالطرب و [فتتمثل في ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ وأما المقابلة عند شاعرنا          

ــــــــــــى ســــــــــــاقِ  ـــــــــــــرًة َقاَمــــــــــــْت َعل ــــــــــــا َســــــــــــاَق ُحــــــــــــٍر ِبَلْحــــــــــــ       َها تْدُعـــــــــــــو ُمَعِب ــــــــــــٍن ُمْطــــــــــــ�   لرٍب الثَُّك

ـــــــــ        ـــــــــى الحـــــــــزن، وهـــــــــذا الشـــــــــاعر  ربُ والطَّ ـــــــــة عل ـــــــــل دالل ـــــــــرح والكـــــــــرم، والُثُك ـــــــــى الف ـــــــــة عل دالل

  :)٢(�قول القد�م ِدعبل الخزاعي

ــــــقَ  ــــــ� اللَّ ـذِ َهــــــ عْ دَ : ةُ مَ الَ َســــــ ْت اَل ــــــلَ  ونَ ُب   اَن

ــــــــقُ  ــــــــ�ِ حْ ا :تُ ْل ــــــــفِ ا، فَ یهَ ِس ــــــــتْ ا مُ یَه ــــــــلَ  ـةٌ َع   مْ ُه

ـــــلَ  ـــــَبـــــتَ ا احْ مَّ   اَهـــــتَ و�َ لُ حَ  ْت لَّـــــتَ اعْ وَ  فُ یْ ى الضَّ
  

  
ـــــــــمِ  ةٍ �َ بْ ِصـــــــــلِ  ـــــــــأَ  لِ ْث   �اَـ ُغـــــــــا زُ َطـــــــــقَ الْ  اخِ ـرَ ْف

  اـ�َ ِغــــ� سَ رَ َقـــي الْ ِغــــ�ْ یَ  قٌ ارِ َطـــ خْ نِ ُیــــ مْ َلـــ نْ إِ 

ــــــــ�َ    ا�َ ـرِ ا َطــــــــنَ رُ دْ ِقــــــــ ـْت نَّــــــــغَ وَ  الُ َ�ــــــــلعِ ى اْ َ�
  

�شــیر  )٣(وطـرب الِقـْدِر دلیــٌل علـى الكـرم، ومــن وجـه أخـر یــدل علـى الحـب فهــذا الشـاعر الُكَمیـت   

  :)٤(في مدحه ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي�حب 

ـــُت وَ �ْ رِ طَـــــ  ـــىا قً وْ ا َشـــَم ـــالْ  إل   بُ رَ ْطـــأَ  �ضِ ِب

ــــــــــــوَ  ــــــــــــهِ لْ ـْم یُ َل ــــــــــــسْ رَ  الَ وَ  ارٌ ي دَ ِن ـــــــــــــُم َمْن   لٍ زِ ـ

  ِهــــــــــمْ یَن ِ�ُحبِّ ـذِ یــــــــــِض الَّــــــــبِ الْ ـِر النَّّفــــــــ إلــــــــى

  
ــــــــــا مِ ً�ـــــــــعِ لَ  الَ وَ  ــــــــــذُ ى وَ ّنِ   بُ َعــــــــــلْ یَ  بِ یْ و الشَّ

ـــــــــــــــبُ ُمخَ  ـانٌ ـي َبَنـــــــــــــِنـــــــــــــ�َ ـرَّ طَ تَ یَ  مْ َوَلـــــــــــــ   ضَّ

ـــــــــــــــى ـــــــــــــــفِ  هللاِ  إل ــــــــــــــــي َأتَ �َم ــــــــــــــــا َناَبِن   بُ ـرَّ َق

                                                           
  .٣٠٤ص-لبنانبیروت  -المكتبة العصریة -ضبط وتدقیق الدكتور یوسف الصمیلي -أحمد الھاشمي-جواھر البالغة (١)
  .٥٦-٥٥ص-م١٩٨٣-٢ط-دمشق سوریا-مجمع اللغة العربیة-صنعة الدكتور عبد الكریم األشتر-دیوان شعر دعبل الخزاعي  (٢)
ً ، ویكنى أبا المستھل، ھو الُكمیت بن زید األسدي (٣) ً ، یعلم الصبیان في مسجد بالكوفة، وكان معلما وك�ان ش�دید التكل�ف ، وك�ان الكمی�ت ع�دنانیا

  )٥٨١الشعر والشعراء إلبن قتیبة ص(أنظر.رفي الشع
 .٥١٥-٥١٢ص-م٢٠٠-٢ط-بیروت لبنان-دار صادر-جمع وشرح وتحقیق الدكتور دمحم نبیل طریفي-دیوان الكمیت األسدي (٤)

 



١١٥ 

 

  يَفإنَّــــــــــــنِ  النَّبـــــــــــيـٍم َرْهــــــــــــِ� ـي َهاِشـــــــــــِنـــــــــــبَ 
  

  ارًا َوأَغَضـــــــبُ َضـــــــى ِمـــــــرَ َأرْ  َوَلُهــــــــمْ  ِبِهــــــــمْ 
  

  :)٢(�صف رمحاً  )١(ل رمز للموت والتوجع والحزن، والشاعر الشماخ بن ضراركُ والثُّ    

ــــــــــأَ  إذا ــــــــــالرَّ  َض �َ ْن ــــــــــنْ ون عَ اُم ــــــــــنَّ رَ ا تَ َه   ْت َم

ــــــ ــــــ إذا وفٌ ذُ َق ــــــالظَّ  �َ الَ ا َخــــــَم  ْب
َ
  اهَ مُ هْ َســــــ ي

ــــــــــــــــــلّ عّ  نَّ أَ َ�ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــرَ فَ عْ ا زَ ـهَ ْی   هُ یـــــــــــــــــــرُ مِ ا تَ اًن
  

  
  ـزُ اِئــــــــــــــنَ جَ ا الْ َهــــــــــــــتْ عَ جَ وْ ى أَ َلــــــــــــــكْ ثَ  مَ نُّ رَ َتــــــــــــــ

  زُ واقِ َـ النَّــــــــــــ هُ تْ مَ ـلَ ْســــــــــــا أَ َهــــــــــــنْ مِ  �ــــــــــــغَ رِ  نْ إِ وَ 

  زُ وانِ َـ َ�ـــــــــــــــ انٍ ـمَ َیــــــــــــــ ارٍ ـطَّ َعــــــــــــــ نُ ازِ وَ َخــــــــــــــ
  

ـــــــــــىٰ  أراد الشـــــــــــاعرُ  :ول البروفســـــــــــور المهـــــــــــد� أحمـــــــــــد عبـــــــــــد الماجـــــــــــد�قـــــــــــ        ـــــــــــ َ�ْحَی  ينِ ادْ الَف

ــــــــــــول أنْ  ــــــــــــراح، ومضــــــــــــى  إنَّ  :�ق ــــــــــــراح واألت ــــــــــــة بهــــــــــــا األف ــــــــــــرة العر�� ــــــــــــي أرض الجز� ــــــــــــاة ف الح�

حتـــــــــــى فـــــــــــي إث�ـــــــــــات أصـــــــــــله ونســـــــــــ�ه  ]العـــــــــــم والخـــــــــــول[  الشـــــــــــاعر یـــــــــــذ�ر المتقـــــــــــا�الت فـــــــــــي 

  :)٣(وذلك في قوله

  فحَرَ�ــــــــْت َلْحَنَهــــــــا ُتْشِجـــــــــي الَخلــــــــيَّ ِبـــــــــهِ 

  وَأْســـــــِمْع اللَّْحـــــــَن َهمـــــــٌس ِفیــــــــــــُه ُ�ْفِهُمنـــــــي
  

  
  الوَاِلــــــــِه الَغـــــــــــِزلِ  حتــــــــى َغـــــــــَدا ِبُدُمــــــــــوعِ 

ـــــــــــــَمَّ والَخــــــــــــَولِ  ـــــــــــــِزِ�رَة َأْرُض الّعــ   َأنَّ الَجـ
  

  :)٤(في قوله ]الطرد والجذب[ بین ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ الشاعر  قابللك و�ذ         

اُر َطــــــــــــــــاردًة َطــــــــــــــــْورًا َوَجاِذ�ــــــــــــــــةً    َفالـــــــــــــــدَّ

ــــــــــرَفُهم ــــــــــى ُتَش ــــــــــَ�ٍم ُمْثَل ــــــــــي ِق ــــــــــرُب ِف   َوالَع
  

  
ــــــــــــْد  ــــــــــــاُن َفَق ــــــــــــْت َلُمْعَتَمــــــــــــلِ ِإالَّ الِجَن   َ�اَن

  َحتـــــــى َغـــــــَدوا َ�َفَعـــــــاٍل َمْضــــــــَرَب الَمَثـــــــلِ 
  

یـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى الغضـــــــــــــــب واإلستضـــــــــــــــعاف ومخالفـــــــــــــــة القـــــــــــــــوانین واألعـــــــــــــــراف،  الطـــــــــــــــردُ      

  :)٦(یرثي �لی�ًا قال )٥(ودلیلها اإلستحقار عند الز�ر سالم

ـــــــــــــروٌ  ـــــــــــــْرِء َعْم ـــــــــــــُل الَم ـــــــــــــا َقِتی ـــــــــــــٌل َم   َقِتی

  ِفْیَهــــــــــــــــــاَ�ـــــــــــــــــَأنَّ التَّــــــــــــــــــاِ�َع الِمْســـــــــــــــــِ�یَن 

  َعَلــــــــــى َأْن َلــــــــــْ�َس َعــــــــــْدًال ِمــــــــــْن ُ�َلْیــــــــــبٍ 

  َعَلــــــــــى َأْن َلــــــــــْ�َس َعــــــــــْدًال ِمــــــــــْن ُ�َلْیــــــــــبٍ 

  َعَلــــــــــى َأْن َلــــــــــْ�َس َعــــــــــْدًال ِمــــــــــْن ُ�َلْیــــــــــبٍ 
  

  
ــــــــــــــاُس ْبــــــــــــــُن ُمــــــــــــــرََّة ُذو َضــــــــــــــِر�رِ    َوَجسَّ

ــــــــــــــــَوِقیرِ  ــــــــــــــــَداَ�اِت اْل ــــــــــــــــي ُح ـــــــــــــــــٌر ِف   َأِجی

  َخـــــــــــــاَف الُمَغـــــــــــــاُر ِمـــــــــــــَن اْلُمِغیـــــــــــــرِ  إذا

ــــــــــــــ�مُ  إذا   َعــــــــــــــِن اْلَجــــــــــــــُزورِ  ُطــــــــــــــِرَد الَیِت

ـــــــــــــَتِجیرِ  إذا ـــــــــــــاُر الُمْس ـــــــــــــا ِضـــــــــــــ�َم َج   َم
  

                                                           
ً ، وھو من أوصف الش�عراء للق�وس والُحُم�ر، ھو َمعِقل بن ضرار (١) أش�عر  ، أنَّ�ھالش�ماخأبلغ�وا :وق�ال الحطیئ�ة، وك�ان الش�ماخ جاھلی�اً إس�المیا

 )٣١٥الشعر والشعراء إلین قتیبة ص(أنظر.غطفان
  .١٩٤-١٩١ص-م١٩٦٨-القاھرة ج مصر-دار المعارف-حققھ وشرحھ صالح الدین الھادي-دیوان الشماخ بن ضرار الذبیاني  (٢)
  .١٩ص -یحي الفادني -دیوان صادح البان (٣)
  .٢٠ص  -المصدر السابق نفسھ (٤)
  .٤٧تقدمت ترجمتھ ص (٥)
 .٤٠ص -شرح وتقدیم طالل حرب-دیوان المھلھل بن ربیعة (٦)



١١٦ 

 

واصـفًا  )١(مجـالس البهجـة وغیرهـا قـال الشـاعر الجـاهلي األعشـىیدل على الرضى و  بُ ذْ والجَ       

  :)٢(مجلس الشراب

  واُمــــــلِ عَ  دْ َقــــــ دِ ْنــــــهِ الْ  وفِ یُ ُســــــٍة �َ َ�ــــــتْ ي فِ ِفــــــ

ــــــــــــ   ـئاً ِكــــــــــــتَ مُ  انِ َحــــــــــــ�ْ الرَّ  بُ ُضــــــــــــقُ  مْ هُ تْ عَ ازَ َن

 َراهـــــــــَنةٌ َال 
َ
ـــــــــا ، َوهـــــــــي ـــــــــوَن ِمـنـَه   َیـسـتَـِفـیـُق

ــــــُه ُنَطــــــفٌ  ــــــا ُذو ُزَجـاَجــــــاٍت َلـ ــــــى ِبـَه   َیـسـَع

ــــــــنَج َ�ســــــــَمُعهُ  ــــــــَخاُل الصَّ   َوُمــســتَــجـیــــــــٍب َت

ــــــهِ  ــــــْوُت ِب ــــــْد َلــَهـ ــــــْوٌم َقـ ــــــَك َیـ ــــــّل َذِلـ ــــــْن ُ�ـ   ِمـ
  

  
ـــِة  نْ أَ  ـــْدَفُع َعـــْن ِذ� اْلِحیَل ـــْ�َس َی ـــلُ َل   الِحی

ــــــــــــَوًة ُمــــــــــــــــّزًة َراُووُقــَهـــــــــــــا َخــِضـــــــــــــلُ    َوَقــْهـــ

ــــــــــاِت  ــــــــــوا! ِإالَّ ِبـَهـ ــــــــــّلوا َوإِْن َنــِهــُلـ   َوٕاْن َعـ

ـــــــــاِل ُمعَتِمــــــــلُ  ــْرَ�ـ ـــــــــَل الــِسّ   ُمـَقـلِّـــــــــــٌص َأســـَفـ

ـــــــــــُع ِفــیـــــــــــِه الــَقــْیــَنـــــــــــُة الـــــــــــُفُضلُ  إذا   تُــَرِجّ

ـــــي الـتَّـَجـــــارِ  ـــــَزلُ َوِفـ ـــــهِو َوالَغ   ِب ُطـــــوُل الـلَّ
  

�غیب وال یخمل بـل یتـأجج لهی�ـًا فـي �ـل  الَ  ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ إنَّ المعجم اإلسالمي عند الشاعر       

لك جــــاء العــــز والمجــــد القــــد�م والمن�ع،و�ــــذ �نا�ــــة عــــن ]العــــزة القعســــاء[قصــــیدة،هنا جــــاء �الكنا�ــــات

  :)٣(�قصد الوحي، مثل قوله ]صوت السماء[��نا�ة

  َأْرٌض َحــــــــــــ�اَها ِإَلـــــــــــُه الَعـــــــــــْرِش َرْهَبَتهـــــــــــا

ـــــــــــــةً  ــــــــــــْد َصــــــــــــاَغَها ُهللا الَكـــــــــــــْوَن ُمْسِمَع   َق
  

  
ـــــــي اَألزلِ  ــــــــزََّة الَقْعَســـــــاَء ِف ـــــــْت الِعـ   ِإْذ َ�اَن

ــــداُح ِمــــْن ُرســــلِ  ــــَماَء ِ�َمــــا َیْن   َصــــْوَت السَّ
  

ـــــول البروفســـــور            ـــــب إســـــالمي متمـــــثًال المهـــــد� أحمـــــد عبـــــد �ق الماجـــــدد، أتـــــى الشـــــاعر بتر�ی

ــــه العــــرش و [ فــــي ــــه العــــرش وهــــو ینظــــر  ]هللا أو الــــرحمن[:، فلــــم �قــــل]صــــوت الســــماءإل ــــال إل بــــل ق

 الكــــر�م النَّبــــي، الــــذ� جــــاء بتشــــب�ه بل�ــــغ، حیــــث شــــ�ه قــــول حســــان بــــن ثابــــت إلــــىفــــي ذلــــك 

 � بـــــینباطـــــو  الســـــیف المهنـــــد المســـــلول الالمـــــع،ل لك هـــــو مثـــــ�الســـــراج المنیـــــر الَوهَّـــــاج، و�ـــــذملسو هيلع هللا ىلص 

  :)٤(إذ �قول ]�شرنا جنةً [و ]أنذرنا ناراً [

  �ـــــــــــــاً ادِ هَ ًا وَ یر نِ تَ ْســـــــــــــاجًا مُ رَ ى ِســـــــــــــَســـــــــــــمْ أَ فَ 

ــــــــــــــــــــأَ وَ  ــــــــــــــــــــنَ رَ ـذَ ْن ــــــــــــــــــــ�َ ارًا وَ ا َن ــــــــــــــــــــجَ  رَ شَّ   ةً نَّ

  يقِ الِ َخـــــــــــي وَ �ِّـــــــــــرَ  �ِ ْلـــــــــــخَ الْ  هَ َلـــــــــــإِ  تَ ْنــــــــــأَ وَ 
  

  
ـــــــــــیَ  ـــــــــــ حَ ا الَ َمـــــــــــ�َ  وحُ ُل ــــــــــــدُ نَّ هَ مُ الْ  یلُ قِ الصَّ   ـ

ــــــــــــــلَّ عَ وَ  ــــــــــــــا اإلِ ـنَ َم ــــــــــــــ مَ الَ ْس   ـدُ ـَــــــــــــــمحْ نَ  ا�َ َف

ـــــ ـــــ كَ لِ ذَ ِب ـــــَم ـــــ تُ رْ ـمَّ ا َع ـــــِف   دُ هَ ْشـــــأَ  اسِ ي النَّ
  

                                                           
ك�ان ألم�ع ، ولق�ب باألعش�ى لعش�اء ف�ي بص�ره، كنیتھ أبو بص�یر، شاعر جاھلي حضر اإلسالم ولم یسلم، من بني قیس، ھو میمون بن قیس (١)

  )لعصر الجاھليموسوعة شعراء ا(أنظر.م٦٢٩مات سنة، وكان أول من ركب الشعر، نجوم عكاظ
  .٥٩ص-م١٩٨٣-بیروت لبنان-دار صادر-مد حسینـد محـتحقیق الدكتور محم-دیوان األعشى الكبیر (٢)
 ١٩ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (٣)
  .٥٤ص  -شرح وتقدیم عبد أ علي مھنا-دیوان حسان إبن ثابت (٤)

 



١١٧ 

 

أهــل األرض  إلــىوصــوت الســماء �نا�ــة عــن القــرآن الكــر�م، ینــداح مــن رســل أ� رســل ر�ــك 

تكشــف لــك عــن معنــى الســهولة والعذو�ــة وارضــى التــام  ]ینــداح[ �لمــة إلــى�ــالخیر والشــرائع، وأنظــر 

  .عما حمله الرسل ألهل األرض

 و�تحدث عن أخالق أهل الجز�رة العر��ة، مستصح�ًا معـه القـ�م ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ ثم ینتقل الشاعر     

  :)١(لك قالم ُجِبلوا على ذأنَّهوالمثل القد�مة، من حف� الجار وٕاكرام الضیف والوفاء �العهد و 

  َال َتْلِفــــــــــــَینَّ َعِمیـــــــــــــدًا َغْیــــــــــــــَر ِذ� َ�ـــــــــــــَرمٍ 

ـــــــر�  ـــــــي َساِحــــــــِهم َفَی   والَجـــــــاُر َیْرَعــــــــْوَنُه ِف

ــــــــــــــُهم ـــــــــــــِد َوالِمیــــــــــــــَثاِق ُجلُّ ـــــــــــــوَن ِ�الَعْه   ُیوُف

  َتَظـــــــــــــــلُّ َتْرَفـــــــــــــــُع َســــــــــــــاَداٍت َفَضاِئُلهـــــــــــــــم
  

  
ــــــــِْن َدَخــــــــلِ  ـــــــٌة ِللِعـــــــْرِض مـ ــــــــوُد َواِقَ�   َفالُجـ

  الَقـــــــْوِل والَعَمـــــــلِ ِفیَهـــــــا النَّـــــــد� َوَجِمیـــــــَل 

ـــــْهَل ِ�الُقَلـــــلِ  ـــــاَمى السَّ ـــــْاُن الِجَ�ـــــاِل ُتَس   َش

ــــــــلِ أنَّهــــــــ�َ  ــــــــْن الخَل ـــــــــُلوا ُعـْطـــــــــًال َع   ـم ُجِب
  

ــ َ�ْحَیــىٰ لقــد نظــر شــاعرنا      وهــذه  )٢(�لمــة مــروان بــن أبــي حفصــة إلــى، فــي هــذه األب�ــات ينِ ادْ الَف

ل بها ]الالم�ة[في القصیدة ُتعد أْجود ما قاَله و�انـت فـي معـن بـن زائـدة  هناعلى شعراء زم التي ُفّضِ

  :)٣(هذه االب�ات التي �قول فیها ]الالم�ة[ شعره في فأجازه علیها �مال عظ�م،ومن

ــــــــــــبَ  ــــــــــــ ـرٍ َطـــــــــــــو مَ ُن ــــــــــــالِّ  مَ وْ َی   ـمْ أنَّهـــــــــــــاِء �َ لَق

  اَمــــــــــنَّ أَ ى �َ تَّــــــــــحَ  ارَ َجــــــــــالْ  ـونَ ُعــــــــــنَ مْ �َ  ـمْ ُهــــــــــ

  ـنْ ُ�ـــــ�َ  مْ َلـــــوا وَ ادُ َســـــ مِ الَ ْســـــي اإلِ ِفـــــ یـــــلُ الِ هَ بَ 

  واُعـــــدَ  نْ إِ وا وَ ابُ َصـــــوا أَ الُ َقـــــ نْ إِ  مُ وْ الَقـــــ مْ ُهـــــ

  ـمْ ُهــــــــــــــالَ عَ فِ  ونَ لُ اعَ الَفــــــــــــــ �عُ طِ ـتَ ْســــــــــــــا �َ َمــــــــــــــ
  

  
ـــــــاِن َأْشـــــــُبُل  ـــــــي ِغیـــــــِل َخفَّ   ُأُســـــــوٌد َلَهـــــــا ِف

ـــــــــــــمَ  ـنَ ْیـــــــــــــبَ  مْ هِ ارِ َجـــــــــــــلِ    لُ ـزِ َمـْنـــــــــــــ نِ یْ اكَ الّسِ

  لُ وَّ أَ  ةِ َ�ــــــــــــــــــــــلِ اهِ جَ ـي الْ ِفــــــــــــــــــــــ مْ هِ لِ أوَ َ�ــــــــــــــــــــــ

ــــــــأَ  ــــــــعْ أَ  نْ إِ وا وَ ابُ َج ــــــــزَ جْ أَ وا وَ ابُ َطــــــــا أَ وْ َط   واُل

ــــــــنُ َســــــــحْ أَ  نْ إِ وَ  ــــــــائِ ي النَّ وا ِف ــــــــمَ جْ أَ وَ  اتِ َ�   واُل
  

أ� ال  ]ال تلفـــین[وجــاءت المفـــردات اللغو�ـــة فـــي غا�ـــة الجــودة والفصـــاحة المتمثلـــة فـــي �لمـــة       

ْت َقِميَصـُه ِمـن ُدُبـٍر َوَأْلَفَيـا َسـيَِّدَها ﴿: تعالىتجد، و�ما جاء في القرآن الكر�م قوله  َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقـدَّ

  .]٢٥:یوسف األ�ة [ ﴾ ۚ َلَدى اْلَباِب 

: لَیـــــــــــــــهـــــــــــــــي رؤوس الج�ـــــــــــــــال، والطِّ : لَلـــــــــــــــاألمـــــــــــــــر الغیـــــــــــــــر واضـــــــــــــــح، والقُ : لُ خْ والـــــــــــــــدَّ        

ـــــــــــي طـــــــــــول العهـــــــــــد، وٕاســـــــــــتخدام الشـــــــــــاعرُ  ـــــــــــىٰ  �عن ـــــــــــ َ�ْحَی ـــــــــــة،  ينِ ادْ الَف لهـــــــــــذه المفـــــــــــردات الجمیل

                                                           
 .٢٠-ص-یحي الفادني-دیوان صادح البان (١)
وك�ان یھودی�ا فأس�لم عل�ى ی�د س�یدنا عثم�ان ب�ن ، ك�ان م�ولى لم�روان ب�ن الحك�م، ھو ابو الكمر مروان بن سلیمـان بن یحی�ى ب�ن أب�ي حفص�ة (٢)

  )٤٢طبقات الشعراء إلبن المعتز ص(أنظر.، دین للشعریجمن المُ  و، وھوتولى الخزن لبني أمیة، )رضي هللا عنھ(عفان
  .٨٩-٨٨ص-القاھرة ج مصر-دار المعارف-٣ط -جمع وتحقیق الدكتور حسین عطوان-دیوان مروان بن أبي حفصة (٣)



١١٨ 

 

األخیــــــــــرة ، وهـــــــــذه المفـــــــــردة هاارتهـــــــــا، وٕاقتـــــــــداره علـــــــــى حشــــــــــددل علـــــــــى ســـــــــعة مفرداتــــــــــه وغز یـــــــــ

  :)٢(�قول )١(وردت في رائعة إمر� الق�س

ــــــــــنْ  ـــــــــ ِلَم   الَجَبــــــــــلْ ـَن الُجَدیَّــــــــــِة وَ َطَلــــــــــٌل َبْی

ــــــــــاٍد وَ َعــــــــــَفا َغْیـــــــــ   َمــــــــــرَّ َ�َســـــــــرَحبٍ ـَر ُمـرَت

  َ�َحتَعــــنُه َفَأْصـــهِر وَزاَلـــت ُصـــُروُف الـــدَّ 

ـــــــــــــاَألطالِل ِمنـــــــــــــُه ُمـَجلِجــــــــــــــلٌ  ـــــــــــــَنطََّح ِ�   َت
  

  
َیــــــلْ َمَحـــــٌل َقـــــِد�ُم الَعْهـــــ   ِد َطاَلـــــت ِبــــــِه الطِّ

ـــــــــَر واضَمَحــــــــــلْ  ــــــــــٍض َطــــــــــام َتَن�َّ   وُمنَخَف

اٍن َوَمـــْن َســـَ�َن ارْ  ـــى َغیـــِر ُســـ�َّ   َتَحــــلْ َعَل

  َســـــــَجلْ َموَمـــــــت ســـــــَحاِئُ�ُه انْ احْ  إذاَأَحـــــــمُّ 
  

  :نيادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ اق في شعر �َ الطِّ 

هــو الجمــع بــین لفظــین متقــابلین فــي المعنــى، :الط�ــاق(:للهاشــمي ) ٣(جــاء فــي جــواهر ال�الغــة 

  : وهما قد ��ونان اسمین، نحو

َسُبُهْم َأْيَقاًظا َوُهْم ُرُقودٌ ﴿: تعالىقوله     )١٨: الكهف األ�ة( ﴾ۚ  َوَحتْ

    )٤٤_٤٣النجم األ�ة (﴾ )٤٤(ُهَو َأَماَت َوَأْحَيا أنَّهوَ ) ٤٣(ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَكٰى  أنَّهوَ ﴿: تعالىأو فعلین قوله 

نَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْملَْعُروِف ﴿: تعالىأو حرفین نحو قوله  َوَهلُ
   )١٢٨ال�قرة األ�ة (﴾  

  )٣٦األ�ة  الزمر( ﴾ )٣٦(َهادٍ َوَمن ُيْضلِِل اهللاَُّ َفَام َلُه ِمْن ﴿: تعالىأو مختلفین نحو قوله 

  :)٤(ذلك في قولهو  ]الموت والح�اة[بین ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ وطاب� الشاعر   

ـــــــذاً  ـــــــاس ُمْنَتب ـــــــْیَن النَّ ـــــــدِر َب   أْو �ـــــــاَن �الَغ

ْ�َر َقــــْد َعُمــــَرت ْ�ِر ِإنَّ الــــذِّ  ِ�الــــذِّ
َ
  َلــــْم َ�ْحــــي

  

  
 ِفـــــــي اُألَولِ 

َ
ـــــــٌت َلـــــــْم َ�ْحـــــــي   َال َحبَّـــــــَذا َمیِّ

  َ�اُنـــــــوا َعَلـــــى ُمثُــــــلِ  لـــــىالُقــــــرون اإلِ�ـــــِه 
  

ـــــــــىٰ الشـــــــــاعر  ٕاســـــــــتخدمو         ـــــــــ َ�ْحَی ـــــــــین ينِ ادْ الَف ـــــــــات الحســـــــــنة وطـــــــــاب� ب ـــــــــم والعمـــــــــل[ الط�اق  ]العل

  :)٥(وهو ط�اق اإلیجاب في مثل قوله

ـــــــــــي الِهْجـــــــــــرِة اَألْنَصـــــــــــاَر آِصـــــــــــَرةً    َوَأمَّ ِف

ــــــــــْنِذُرُهم   َقـــــــــْد َ�ـذَّبــــــــــُوُه ِبــــــــــمَا َقـــــــــْد َجـــــــــاَء ُی
  

  
  َعَلــــى ُحـــــّبٍ َبـــــْیَن الِعـــــْلِم َوالَعَمـــــلِ َقاَمــــْت 

  َوَقــــــــــــــاَبُلوُه ِبـــــــــــــــَقْوٍل َقـــــــــــــــٌ� َلــــــــــــــْم ُیـــــــــــــــَقلِ 
  

  :]محتفل وغیر محتفل[للط�اق السلبي نجده في قوله  ا إستخدام الشاعرُ أمَّ و       

ــــــــــــــیِّدَها         ــــــــــــــُم َس ــــــــــــــم َوالِحل ــــــــــــــَك َأْخَالُقُه َفِتل
  

  
  ُمـْحـــــــــــَتَفلِ َطاَبــــــــــْت لُمْحَتَفــــــــــٍل َأْو َغْیـــــــــــَر 

  

                                                           
 .٢١تقدمت ترجمتھ ص (١)
  .٤٦٧ص  -مد أبو الفضل إبراھیمـتحقیق مح-دیوان إمرئ القیس (٢)
  .٣٠٣ص -ضبط وتدقیق الدكتور یوسف الصمیلي-أحمد الھاشمي-جواھر البالغة  (٣)

 .٢١-ص-یحي الفادني -دیوان صادح البان (٤)
 .٢٣-ص -المصدر السابق نفسھ (٥)

 



١١٩ 

 

غیـر ذ� �ـرم، فـالجود واق�ـة، و�ــین :فـي قولـه ]الكـرم والبخــل[بـین  ينِ ادْ الَفـ َ�ْحَیـىٰ  �لقـد طـاب و       

  :القول والعمل، و�ین السهل والجبل في قوله

ــــــــــــَر ِذ� َ�ـــــــــــَرمٍ    َال َتْلِفـــــــــــَینَّ َعِمیـــــــــــدًا َغْی
  

  
ــــــــِْن َدَخــــــــلِ  ـــــــٌة ِللِعـــــــْرِض مـ ـــــــالُجوُد َواِقَ�   َف

  

  :نيادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ لتكرار في شعر ا

َ�ـــــــــرَّه :الرجـــــــــوع، �قـــــــــال:الَكـــــــــرُّ : )١(التكـــــــــرار لغـــــــــًة قـــــــــال ابـــــــــن منظـــــــــور فـــــــــي لســـــــــان العـــــــــرب     

ــــــــرّ  ــــــــرُّ �ــــــــر�ا، والَك ــــــــه َ�ُ� ــــــــرَّ عل� ــــــــرُّ مصــــــــدر َ� ــــــــرَّ بنفســــــــه، یتعــــــــّد� وال یتعــــــــّد�، والَك الرجــــــــوع :وَ�

ْرُت الشي: على الشيء، و منه التَّْكراُر قال الجوهر�   .ء َتْكِر�رًا وَتْكراراً َ�رَّ

ــــــــــــي االصــــــــــــطالح ــــــــــــر مــــــــــــن مــــــــــــرة لمعــــــــــــاني : التكــــــــــــرار ف ــــــــــــة أكث تكــــــــــــرار �لمــــــــــــة أو جمل

  .د، والتهو�ل، والتعظ�م، وغیرهامتعددة �التو�ی

بتكـرار �عـض المفـردات لتأكیـد المعنـى، وهـذا ضـرب مـن ضـروب  ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ شعر  ٕامتازو 

  :)٣(قالت )٢(األخیل�ة الشاعرة لیلىو ال�الغة، وهذا الضرب سلكه ��ار الشعراء، 

ــــــــــاُج أْرضــــــــــًا َمر�َضــــــــــةً  إذا   َهــــــــــَ�َ� الَحجَّ

اِء الُعَضـــــاِل الَّـــــِذ� ِبَهـــــا   َشـــــَفاَها ِمـــــَن الـــــدَّ
  

  
ــــــــــــــــ   َفاَهاا َفَشــــــــــــــــَهــــــــــــــــائِ َصــــــــــــــــى دَ قْ َع أَ َتَت�َّ

ــــــــــــاَة  َســــــــــــَقاَها إذاُغــــــــــــالٌم     َهــــــــــــزَّ  الَقَن
  

ونجـــــــــــد التكـــــــــــرار ، ]شـــــــــــفاها، فشـــــــــــفاها[هنـــــــــــا �ـــــــــــررت الشـــــــــــاعرة لیلـــــــــــى األخیل�ـــــــــــة �لمـــــــــــة       

  :)٤(ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ  للتو�ید، وذلك في قول الشاعر ] �ان [للفعل الناقص�ذلك 

  َ�ـــــــاَن الِحَجـــــــاُز وقـــــــد طاَبـــــــْت َمــــــــَساِرَحهُ 

  َ�ـــــــــان الَمــــــــــَناَر َمَنـــــــــاُر الَكــــــــــْوِن ُیرِشــــــــــُدهُ 
  

  
ـــــــــــــلِ  ـــــــــــــْم ُ�ِطـ   لُكــــــــــــِل ِذ� َأدٍب َســـــــــــــاٍم وَل

  َیــــــَزلِ  والَغـــــْرُب ِفـــــي َجْهِلـــــِه أْو َ�ْعـــــُد لـــــمْ 
  

ــــــــــ َ�ْحَیــــــــــىٰ و�ــــــــــرر الشــــــــــاعر        فــــــــــي موضــــــــــع أخــــــــــر مــــــــــن  ]�ــــــــــان[الفعــــــــــل النــــــــــاقص ينِ ادْ الَف

  :)٥(قال ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيالقصیدة وهو �ح�ي شمائل خیر ال�شر 

ـــــــــْت    َ�ــــــــاَن  ِلُكــــــــِل الـــــــــَ�ْوِن  َمـــــــــْن  ُجـِمَع

  َ�ـــــــــاَن الَمِعـــــــــیُن  َفُ�ـــــــــٌل ِمْنـــــــــُه ُمــــــــــْغَتِرفٌ 
  

  
ــــ�ِه الخــــِصاُل  ـــَن الُحَلـــلِ ِف ـــى ِم   َعلـــى َأْبَه

ـــَفاِت وَ    َقـــْد ُجِمــــْعَن ِفــــي َرُجــــلِ َشــــتَّى الّصِ
  

  :لیبین الفرق بین األمر�ن �قوله ]شتى[ �لمة ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ الشاعر و�رر      
                                                           

(١)
 .١٣٥ص  ٥لسان العرب،البن منظور، م 
ورثت سیدنا عثم�ان ، كانت ھاجت النابغة الجعدي، ال یقدم علیھا غیر خنساء، وھي أشعر النساء، من عقیل بن كعب، ھي لیلى بنت األخیل (٢)

الش��عر والش�عراء إلب��ن قتیب��ة (أنظ��ر.ومات��ت بس�اوة، فحملھ��ا عل�ى البری��د، یحملھ��ا إل�ى قتیب��ة ب��ن مس�لم بخرس��انحج��اج أن الوس�ألت ، ب�ن عف��ان
  )٤٤٨ص

  .٨٩-٨٨ص-م٢٠٠٣-٢ط -بیروت لبنان -دار صادر-تحقیق وشرح الدكتور واضح الصمد -دیوان لیلى األخیلیة (٣)
 .٢٣-یحي الفادني ص-دیوان صادح البان (٤)
  .٢٤ص  -نفسھالمصدر السابق   (٥)



١٢٠ 

 

  َ�ـــــــــاَن الَمِعـــــــــیُن  َفُ�ـــــــــٌل ِمْنــــــــــُه ُمــــــــــْغَتِرفٌ 

ــــــهُ  ــــــْن  أَْعَطــــــاُه َخاِلُق ــــــْحِر َم ـــــــْرُموَن ِ�الّسِ   َی
  

  
ــــي َرُجـــلِ  ـــْد ُجِمْعـــَن ِف ـــَفاِت َوَق   َشــــتَّى الّصِ

ــــــــْن َشــــــــ ــــــــاٍت ِم ــــــــاِت َبِر�َئ ــــــــلِ تَّى الِهَ�   الِعَل
  

، والتكـــــــــرار جــــــــاء �ـــــــــه الشـــــــــاعر مـــــــــن ]المعلمـــــــــون [ لك فــــــــي قصـــــــــیدتهونجــــــــد التكـــــــــرار �ـــــــــذ      

  :)١(ذلك لإلهتمام بهذه الط�قة السام�ة فقالل التو�ید والمدح، ف�رر التح�ة و أج

  أنضـــــــــوا شـــــــــ�ابهمحـــــــــي الرجـــــــــال وقـــــــــد 

  مأنَّهحـــــــــــي الرجـــــــــــال وقـــــــــــد أفنـــــــــــوا زمـــــــــــ
  

  
ـــــــل العـــــــزم أطــــــــوادا ـــــــى غــــــــدوا بجمی   حت

ـــــــــــــادا   لخدمــــــــــــة النشــــــــــــئ تعل�مــــــــــــًا وٕارشـ
  

 :نيادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ  في شعرالجناس 

ـــــــــــال لـــــــــــه التجنـــــــــــ�س، والتجـــــــــــانس، والمجانســـــــــــة، وال (:جـــــــــــاء فـــــــــــي جـــــــــــواهر ال�الغـــــــــــة و�ق

ســــــــــــــاعد اللفــــــــــــــ� المعنــــــــــــــى، وواز� مصــــــــــــــنوعه مطبوعــــــــــــــه، مــــــــــــــع مراعــــــــــــــاة  إذا�ستحســــــــــــــن إال 

النظیـــــــــــر، وتم�ـــــــــــن القـــــــــــرائن، فین�غـــــــــــي أن ترســـــــــــل المعـــــــــــاني علـــــــــــى ســـــــــــجیتها لتكتســـــــــــي مـــــــــــن 

ــــــــــف ــــــــــى ال ��ــــــــــون التكل ــــــــــاس مــــــــــع األلفــــــــــا� مــــــــــا یز�نهــــــــــا، حت ــــــــــي الجن ــــــــــاماإل مراعــــــــــاة ف   .)٢()لتئ

إل�ــــــــــه؛ ألن و�مالحظــــــــــة مــــــــــا قــــــــــدمنا ��ــــــــــون ف�ــــــــــه اســــــــــتدعاء لمیــــــــــل الســــــــــامع واإلصــــــــــغاء          

 .ختالف معناهإلنفس تستحسن الم�رر مع ا

  :في قوله ]وأنضوا، أفنوا[بین مفردتین  ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ جانس الشاعر و 

  حـــــــــي الرجـــــــــال وقـــــــــد أنضـــــــــوا شـــــــــ�ابهم

  مأنَّهحـــــــــــي الرجـــــــــــال وقـــــــــــد أفنـــــــــــوا زمـــــــــــ
  

  
  حتـــــــى غــــــــدوا بجمیــــــــل العــــــــزم أطـــــــــوادا

  لخدمــــــــــــة الــــــــــــنشِء تعل�مــــــــــــًا وٕارشــــــــــــادا
  

  :نيادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ اللغة والمفردة الجمیلة في شعر 

ــىٰ الشــاعر  إمتــاز ــ َ�ْحَی �حســن اللفــ� والمفــردة ونصــاعتها، وقــوة الع�ــارة وجــودة اللغــة،  ينِ ادْ الَف

  .وتوظبف الداللة توظ�فًا موفقًا، وسعة ال�الغة المتمثلة في التشبیهات

لشـاعر فـي بنـاء القصـیدة الشـعر�ة علیهـا اونجد اللغة من أهم العناصر األساس�ة التـي �عتمـد 

  تر�یبهــا، ففـــي البنـــاء اللغـــو� تتضـــح جـــودة األداء الشــعر�، واللغـــة الشـــعر�ة �ـــائنٌ و 
ٌ
فـــي عمـــ�  حـــي

  .�عبر بها من خاللها عما یدور بخلده هناالشاعر ووجد

  :)٣(في قوله ]لوَ شدة الطِّ [مفردة  ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ الشاعر  ٕاستخدامو 

                                                           
 . ٦٦ص یحي الفادني -دیوان صادح البان(١)  

  .٣٢٥ص -ضبط وتدقیق الدكتور یوسف الصمیلي-أحمد الھاشمي-جواھر البالغة (٢)
   ٢٠-ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (٣)

 



١٢١ 

 

  �َأْعــــــــــــَداِئها َأْو ُ�ــــــــــــلَّ َطاِغَ�ــــــــــــةٍ ُتْلِقــــــــــــي 
  

ـــــــــــَولِ    ة الطِّ   َ�َمـــــــــــا َتَنـــــــــــاُل ِ�مْلِقـــــــــــي َشـــــــــــدَّ
        

  :)١(وهي �معنى رؤوس الج�ال في قوله ]للَ القُ [ مفردة ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ  ٕاستخدمو 

ــــــــــــــَثاِق ُجلُُّهـــــــــــــم ـــــــــــــوَن ِ�الَعْهـــــــــــــِد َوالِمی   ُیوُف
  

  
ـــــْهَل ِ�الُقَلـــــلِ  ـــــاَمى السَّ ـــــْاُن الِجَ�ـــــاِل ُتَس   َش

  

  :)٣(، �قول)٢(مسلك الشاعر الجاهلي إمر� الق�س ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ حیث سلك الشاعر           

  هُ تُـــــــــــــــــــــــــــــــبْ ذَ �َ فَ  یثٌ دِ ي َحـــــــــــــــــــــــــــــــانِ تَـــــــــــــــــــــــــــــــأَ 

ــــــــــــــــــــــــقَ لِ  ــــــــــــــــــــــــبَ  لِ ْت ــــــــــــــــــــــــي أَ ِن ــــــــــــــــــــــــرَ  دٍ َس   ا�ََّه
  

  
  الُقَلــــــــــــــــــــلْ  هُ ْنــــــــــــــــــــمِ  عُ زَ ْعــــــــــــــــــــزَ تَ  مـــــــــــــــــــرٌ أَ وَ 

 لُّ َشــــــــــــــــــُ�ــــــــــــــــــ الَ أَ 
ْ
ــــــــــــــــــلْ  اهُ وَ ِســــــــــــــــــ ءٍ ي   َجَل

  

�المــاء العــذب  ]لیلــي[، فــي موضــع أخــر، بوصــفه]لالَ الِقــ[ وذ�ــر الشــاعر الجــاهلي إمــر� القــ�س    

  :)٤(المنحدر من أعالي الج�ال، فهو من الصفاء والبرودة �م�ان فقال

ــــــــــــــــــــــــــــٍر َعـــــــــــــــــــــــــــــْذٍب َمذاَقتُــــــــــــــــــــــــــــــهُ    َوُمؤشَّ
  

  
ـــــــــــــــــذاِئِب النَّْحـــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــالِل ِب ـــــــــــــــــْرُد الِق   َب

  

  :)٥(في قوله ]فالَ خْ اإلِ [و ]لیَ الطِّ [مفردة ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ الشاعر  ٕاستخدمو        

  َنَبــــــــُذوا إذاَوَأْقــــــــَ�ُح  الــــــــذَِّم ِفــــــــي ِعـــــــــْرٍض 

ـــــــــِه ِعـــــــــَوجٌ  َمـــــــــْن ِقیـــــــــَل َذاكَ    َبخیـــــــــٌل َأْو َ�
  

  
ـــــــــلِ  َی   َنْبـــــــــذًا َ�ِشیــــــــــُن َعلـــــــــى اَأل�َّـــــــــاِم َوالطِّ

� َذَ�ـــَر اِإلْخــــالَف ِفـــي الرَُّجـــلِ    ِمــــْثَل الـــذِّ
  

  :)٦(�معنى عزٌة ممتنعة ثابتٌة فقال ]اءسَ عْ القَ [وجاء الشاعر �مفردة جمیلة وهي     

َأْرٌض َح�اَهـــــــــــا ِإَلـــــــــــُه الَعـــــــــــْرِش َرْهَبتهـــــــــــا      
  

  
  ِإْذ َ�اَنـــــــْت الِعــــــــزََّة الَقْعَســـــــاَء ِفــــــــي اَألزلِ 

  

ـــــــــو إســـــــــح� إبـــــــــراه�م القیراطـــــــــي      ، �مـــــــــدح ]رحمـــــــــه هللا[ )٧(مـــــــــن قبـــــــــل قـــــــــال الشـــــــــاعر الشـــــــــیخ أب

ـــــــــت محمـــــــــدٍ  ـــــــــب زوج فاطمـــــــــة بن ـــــــــي طال ـــــــــن أب ـــــــــى إب ورضـــــــــي هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالرســـــــــول فیهـــــــــا ســـــــــیدنا عل

  :)٨(عنها وعن زوجها

ٍ ِلــــــــــــــــــــــــعَ  اكَ ذَ  ثُـــــــــــــــــــــــمَّ َزْوِج اْلَبتُـــــــــــــــــــــــولِ 
ّ
      ي

  

  
ــــــــــــــــــمَ � الْ ذِ  ــــــــــــــــــالْ ي وَ الِ َع ــــــــــــــــــعْ قَ الْ  ةِ زَّ ِع   اءِ َس

  

ل، الـذ� یخـال� ب�اَضـُه نوع مـن اإلبـهي و  ]�سالعِ  [مفردة ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ الشاعر  إستعملو�ذلك     

  :)٩(ِع�ٌس حیث قال:والجمع ،ُشقرٌة، واألْعَ�ُس الكر�ُم منها
                                                           

  .٢٠ص  -یحي الفادني-دیوان صادح البان(١) 
 .٢١تقدمت ترحمتھ ص (٢)
  .٢٦١ص  -تحقیق دمحم أبو الفضل إبراھیم -دیوان إمرئ القیس  (٣)
 .٢٠٤.ص -المصد ر السابق نفسھ (٤)
  ٢١-ص-یحي الفادني -دیوان صادح البان (٥)
  ١٩-ص -نفسھالمصدر السابق  (٦)
، )م ١٣٢٦=  ھ�ـ ٧٢٦(، ول�د س�نة            شاعر من أعیان القاھرة، برھان الدین القیراطي، إبراھیم بن عبد هللا بن دمحم بن عسكر الطائي (٧)

 ٧٨١( ، مات س�نة)الوشاح المفصل(ومجموع أدب اسمھ ) مطلع النیرین(لھ دیوان شعر سماه، وجاور بمكة فتوفي فیھا ، اشتغل بالفقھ واألدب
  ٤٩ص ١األعالم للزكلي ج(أنظر.)م ١٣٧٩=  ھـ
 .١٥٥ص ، ١ج -لعالمة یوسف النبھانيلالمجموعة النبھانیة  (٨)
 .١٥ص –یحي الفادني -دیوان صادح البان (٩)



١٢٢ 

 

َ�ــــا َحــــاِد� الِعیـــــس َ�ــــْم ِ�ــــاِ� َقــــْد َســــِهَرْت       
  

  
ــــــــَنَناِمْنهـــــــا الُعُیـــــــوُن وَ    َأْدَمـــــــى َبْرُ�َهـــــــا الشَّ

  

هـــــــــــي مـــــــــــرادف األبـــــــــــل، تســـــــــــتخدم �ثیـــــــــــرًا عنـــــــــــد شـــــــــــعراء المتصـــــــــــوفة،  ]�سالِعـــــــــــ[و�لمـــــــــــة     

  :)٢(قال )١(ومن قبل نجد الشیخ الشاعر واألدیب یوسف بن إسماعیل النبهاني

ـــــــــــــــــْن َفَراِســـــــــــــــــخْ  ـــــــــــــــــَة ِم ـــــــــــــــــْم ُدوَن َطْیَ� �َ  

ـــــــــــــــــــــــــــــ �ٍس الَ ِعـــــــــــــــــــــــــــــ�ِ  لْ َحـــــــــــــــــــــــــــــرْ أَ فَ    � رَ ُی

ــــــــــــــــــــــــــــــــحَ مُ  ورَ ـزُ ى تـَــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــحَ    ًدامَّ
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــــــــــــتْ تَ  خٍ امِ وَ َش ــــــــــــــــــــــــــــُل   خْ امِ وَ و َش

ـــــــــــــــــــفِ  ـــــــــــــــــــیَه ـــــــــــــــــــفَ الْ � دَ ا َل ـــــــــــــــــــرَ  اتِ وَ َل   خْ اِب

ـــــــــــــــــ دُ ْجـــــــــــــــــمَ الْ وَ  الَ ُعـــــــــــــــــالْ  ثُ ْیـــــــــــــــــحَ    خْ اذِ َ�
  

  :ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ التشی�ه في شعر 

روعـــــــــــــة وجمــــــــــــــال، وموقـــــــــــــع حســـــــــــــٌن فــــــــــــــي ال�الغـــــــــــــة، وذلـــــــــــــك إلخراجــــــــــــــه : )٣(للّتشـــــــــــــب�ه

ووضـــــــــــوحًا  الجلـــــــــــي، وٕادنائـــــــــــه ال�عیـــــــــــد مـــــــــــن القر�ـــــــــــب، یز�ـــــــــــد المعـــــــــــاني رفعـــــــــــة إلـــــــــــىالخفـــــــــــي 

ــــــــــ�ال، فهــــــــــو فــــــــــن واســــــــــع النطــــــــــاق، فســــــــــ�ح و��ســــــــــوها و��ســــــــــُبها جمــــــــــاال وفضــــــــــال،  شــــــــــرفا وُن

ــــــــــــُد الحواشــــــــــــي ُمَتشــــــــــــعب األطــــــــــــراف ُمتــــــــــــوعر المســــــــــــلك، غــــــــــــامض المــــــــــــدرك،  الخطــــــــــــو، ممت

  .دقی� المجر� غز�ر الجَدو� 

 .هذا ش�ه هذا، وَمَثَلهُ :قال، لغة التمثیل:التشب�ه

أكثــــــــــــــر، قصــــــــــــــد اشــــــــــــــتراكهما فــــــــــــــي :عـــــــــــــــقد مماثلــــــــــــــة بــــــــــــــین أمــــــــــــــر�ن، أو: وٕاصــــــــــــــطالحاً 

 .لغرض �قصد المتكلم للعلم :�أداة أكثر، أو:صفة

ـــــــــــــىٰ الشـــــــــــــاعر  ٕاســـــــــــــتخدمو  ـــــــــــــ َ�ْحَی ـــــــــــــب  ينِ ادْ الَف ـــــــــــــي شـــــــــــــعره، فشـــــــــــــ�ه الكتائ التشـــــــــــــبیهات ف

  :)٤(�السیل الهادر مثل قوله

  َأْجـَلـــــــــــــــْت َ�ـــــــــــــــَتاِئُبُهم ِلْلُكـــــــــــــــْفِر َماِحَقــــــــــــــةً 
  

  
ْیُل ِدیـَن الُفـرِس فـي المــَللِ    َ�َما َدَهى السَّ

  

  :)٥(اإلسالم في قــوله من �تائبالمورد خوفًا  إلىلك ش�ه الكفار �العیر التي لم تصل و�ذ     

ــــــــــوا ـــــــــــَرُهم َلِكــــــــــنَُّهم َوَقُف ـــــــــــْد َأْجـــــــــــَمُعوا َأْم   َق
  

  
ــــــْم �صـــــلِ  ـــــَورِد َل ــــــْیِر عــــــنَد ال ـــــِة الَع   َ�وْقَف

  

                                                           
اس�توطنوا  ، من عرب البادیة بفلس�طین» بنى نبھان«نسبتھ إلى ، من رجال القضاء ، أدیب، شاعر، یوسف بن إسماعیل بن یوسف النبھانى (١)

، وذھب إل�ى اآلس�تانة، علم باألزھر بمصروت) م ١٨٤٩= ھـ ١٢٦٥(وبھا ولد. التابعة لحیفا فى شمالى فلسطین، بصیغة األمر -» إْجِزم«قریة 
  )٢١٨ص ٨األعالم للزركلي ج(أنظر.)م ١٩٣٢=  ھـ ١٣٥٠(ومات سنة

 .٦١٦ص  -العالمة یوسف النبھاني-المجموعة النبھانیة في المدیح النبوي (٢)
 .٢١٩ص -ضبط وتدقیق الدكتور یوسف الصمیلي-أحمد الھاشمي-جواھر البالغة (٣)
 .٢٣ص –یحي الفادني-دیوان صادح البان (٤)
   ٢٣ ص -المصدر السابق نفسھ (٥)

 



١٢٣ 

 

�الطیــــــــــــب الــــــــــــذ� �فــــــــــــوح عطــــــــــــرًا،  النَّبــــــــــــيأصــــــــــــحاب  ينِ ادْ الَفــــــــــــ َ�ْحَیــــــــــــىٰ وأ�ضــــــــــــًا شــــــــــــ�ه       

ــــــــــ� نَّهــــــــــأل ــــــــــاح عب ــــــــــع أرجــــــــــاء العــــــــــالم، فف ــــــــــي جم� ــــــــــدة اإلســــــــــالم�ة ف م نشــــــــــروا اإلســــــــــالم والعقی

  :اإلسالم في قوله

  َســــــاُدوا َفـــــــَجاُدوا ِ�َمــــــا أَْعَطــــــْت َعـِقِیَدُتُهـــــــم
  

  
یـــــِب ُعطَّـــــرًا ِلَألْرجـــــاِء ِفـــــي َعـــــــَجلِ    َ�الطِّ

  

ُعلَو البروفسور �علـو الـنجم، وأّن نجمـه الوقـاد تنـاهى، لتتالشـى  ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ و�ش�ه الشاعر       

  :)١(دونه �ل النجوم في قوله

  َتَر�َّـــــــــــــَع َفــــــــــــــْوَق ُبــــــــــــــْرِج الِعــْلــــــــــــــِم َیــــــــــــــْعُلو

ــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــــاُد ُ�ْع ــــــــــــــــــُه الَوقَّ ـــــــــــــــــــاَهى َنْجَم   َتَن

ــــــــــــــــــــــــــــــمٍ  َب َأْقــــــــــــــــــــــــــــــدَرُه ِلِعْل   َألنَّ الــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

ـــــــــِر الَمْجـــــــــُذوِب َنْجمـــــــــاً  ـــــــــْن َداَم   َســــــــــَما ِم
  

  
ِشـــــــــیدِ َعَلــــــــى ا   َألْقــــــــَراِن ِفــــــــــي َسْبـــــــــــِ� الرَّ

ــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــَصَر الَ�ِعی ــــــــــــــــوُرُه َب   َلَیْخَســــــــــــــــئ ُن

ــــــــــــــْدَرُك ِ�الُجُهـــــــــــــــودِ  ـــــــــــــــْ�َس ُی   ِ�ِســـــــــــــــْمٍك َل

ُهــــــــــــودِ    َ�َ�ـــــــــــاُد َ�ُ�ـــــــــــوُن ِمـــــــــــْن ُأُفــــــــــــِ� الشُّ
  

ـــالنجم و ( :المهـــد� أحمـــد عبـــد الماجـــدل البروفســـور �قـــو         درج الشـــعراء علـــى تشـــب�ه المرثـــي �

ســیرًا علــى طر�قــة الشــعراء الك�ــار،  ينِ ادْ الَفــ َ�ْحَیــىٰ والهــالل فــي الرفعــة والســمو، �مــا صــنع شــاعرنا 

  :))٢(وهذا أبو تمام �ش�ه المرثي �النجم والهالل و ذلك في قوله

ـــــ ــــــ�اَب اْل ــــــَرّد� ِث ــــــَموْ َت ـــــِت ُحْم   ىا َأتَـــــرًا َفَم

ــــــــــــ ـــــــــــــَأنَّ َبـِن ـــــــــــــبْ ـي َ� ـــــــــــــوْ َن ــــــــــــهاَن َی   ـاِتهِ َم َوَف
  

  
ـــهَ  ــا اللَّ َل  ِمــنْ  َوِهــُل ِإالَّ ْی

َ
  رُ ُدٍس ُخْضــُســنْ  ي

  ا الَبــــــدرُ ِنَهــــــَبیْ  اٍء َخـــــــرَّ ِمــــــنْ وُم َســــــمَ ُنُجــــــ
  

�ـالعود محترقـًا، والنشـر منتشـ�  ينِ ادْ الَفـ َ�ْحَیـىٰ  ومن التشبیهات التي وردت في دیـوان الشـاعر     

  :)٣(جاء فیها ]المعلمون [في قصیدة

�ــــــــــــالعود محترقــــــــــــًا والنشـــــــــــــر منتشــــــــــــ�       
  

  
  فـــــــــــــــــارقتم عـــــــــــــــــاد إذافــــــــــــــــــال زمـــــــــــــــــان 

  

  :ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ ستعارة في شعر اإل

ســتعارة وأنواعهـــا ممـــا أطلـــ� الكـــالم فـــي اإل علــم أنَّ إ  (: قــال الســـید علـــي صــدر الـــدین المـــدني

المجـاز �التشـب�ه فتولـد بنیهمـا زّوج : قـالوا، قالم، حتى أفردها �عضهم �التألیفالب�انیون ف�ه أعنة األ

لمســـتعمل ف�مـــا شـــ�ه �معنـــاه اللفـــ� ا: ســـتعارة، فهـــي مجـــاز عالقتـــه المشـــابهة، و�قـــال فـــي تعر�فهـــااإل

فــي شــجاع شــ�ه  إســتعمللفــ�  نَّــهســتعارة؛ ألإرأیــت أســدًا یرمــي، فأســد  :�أســد فــي قولنــا، األصــلي

                                                           
  .٤٢ ص –یحي الفادني-دیوان صادح البان (١)
  .٢١٩ص- ٢ط-٢ج -شرح التبریزي-دیوان أبي تمام (٢)
   .٦٦ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (٣)



١٢٤ 

 

ســتعمال إعلــى فعــل المــتكلم، أعنــي  ســتعارةإلو�ثیــرًا مــا تطلــ� ا، �األســد الــذ� هــو الحیــوان المفتــرس

اســم المشــ�ه �ــه فــي المشــ�ه، ف��ــون �معنــى الصــدر و��ــون المــتكلم مســتعیرًا، والمعنــى المشــ�ه �ــه 

 .)١()مستعارًا منه، والمعنى المش�ه مستعارًا له، واللف� المش�ه �ه مستعاراً 

ــــــــــــة اإل :وقــــــــــــال �عضــــــــــــهم ســــــــــــتعار الكلمــــــــــــة مــــــــــــن شــــــــــــيء معــــــــــــروف تُ  ســــــــــــتعارة، أنْ حق�ق

ـــــــــىبهـــــــــا  ـــــــــك إظهـــــــــار الخفـــــــــي، أو إ�ضـــــــــاح الظـــــــــاهر  إل ـــــــــم �عـــــــــرف بهـــــــــا، وح�مـــــــــة ذل شـــــــــيء ل

مثـــــــــــال إظهـــــــــــار الخفـــــــــــي فـــــــــــي ، و ي، أو حصـــــــــــول الم�الغـــــــــــة أو المجمـــــــــــوعالـــــــــــذ� لـــــــــــ�س بجلـــــــــــ

  )٤الزخرف األ�ة (﴾ ِيف ُأمِّ اْلكَِتاِب َلَدْينَا َلَعِيلٌّ َحكِيمٌ  أنَّهوَ  ﴿:تعالىقوله 

األوالد تنشــأ مــن األم،  لفــ� األم لألصــل، ألنَّ  ریفــي أصــل الكتــاب، فاســتع أنَّــهو : حق�قتــه فــإنَّ 

�ما تنشأ الفروع من األصول، وح�مة ذلك تمثل ما ل�س �مرئي حتى �صـیر مرئ�ـًا، فینتقـل السـامع 

  .)حد الع�ان، وذلك أبلغ في الب�ان إلىمن حد السماع 

، حیــث جــاء �اإلســتعارة فــي ]المعلمــون [فــي قصــیدة ينِ ادْ الَفــ َ�ْحَیــىٰ جــاءت اإلســتعارة فــي شــعر 

�ـالعلم عال�ـة  ، و�أنَّ المعلمین یبنـون فـي الطـالب صـروحًا مـن المجـد والعـزِّ ]صروح المجد شامخة[

  :)٢(شامخة �شموخ الج�ال، جاء في قوله

ـــــــــــیهم روح المجـــــــــــد شـــــــــــامخة        ـــــــــــون ف تبن
  

  
  لــــن یبلــــغ المجــــد مــــن لــــم �ســـــع إیخــــادا

  

بر�ئـــــــــات [اإلســـــــــتعارة فـــــــــي شـــــــــعره فـــــــــي قولـــــــــه ينِ ادْ الَفـــــــــ َ�ْحَیـــــــــىٰ الشـــــــــاعر لك �ـــــــــذ ٕاســـــــــتخدمو      

ـــــــــل ـــــــــه عجـــــــــٌز وال مـــــــــرٌض، �یـــــــــف ��ـــــــــون بهـــــــــا عجـــــــــٌز أ]مـــــــــن العل و مـــــــــرٌض ، أ� لـــــــــ�س به�ات

  :الشاعر لاق ،وهي عط�ة من عند هللا

ــــــــُه        ـــــــْحِر َمـــــــْن أَْعَطـــــــاُه َخاِلُقـ َیــــــــْرُموَن ِ�الّسِ
  

  
  َشــــــــتَّى الِهــــــــَ�اِت َبِر�َئـــــــاٍت ِمـــــــْن  الِعَلـــــــلِ 

   

  :ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ التقس�م في شعر 

وفــي االصــطالح ، التجزئــة والتفر�ــ�: التقســ�م فــي اللغــة( :)٣(�قــول الســید صــدر الــدین المــدني

�ـل واحـد مـن األقسـام  إلـىثـم �ضـیف ، یذ�ر قسمة ذات جزئین أو أكثـر أنْ : أحدهما: على نوعین

  :)٥(الذ� قال )٤(ما یلی� �ه، ومثال ما ذ�ره الشاعر الجاهلي المتلمس الض�عي

                                                           
(١)
 .٢٤٣ص -١ج -ھادي شكر تحقیق شاكر-علي صدر الدین المدني-أنوار الربیع في أنواع البدیع 
  .٦٧ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (٢)
(٣)
  .٣٥-٣٤ص- -١ج -تحقیق شاكر ھادي شكر-علي صدر الدین المدني-أنوار الربیع في أنواع البدیع 
(٤)
س   قبائ�ل إح�دى ض�بیعة قبیل�ة م�ن عب�دالعزى، ب�ن جری�ر وقی�ل الض�بعي عبدالمس�یح ب�ن جری�ر واس�مھ ج�اھلي، ش�اعر الض�بعي، الم�تلّمس ویسّمى المتلِمّ

  )١٧٩الشعر والشعراء إلبن قتیبة ص ( أنظر.ربیعة
(٥)
 .٢٠٠ص -م١٩٧٠-جامعة الدول العربیة-تحقیق حسن كامل الصیرفي-دیوان المتلمس الضبعي 

 



١٢٥ 

 

ــــــــهِ  ــــــــ�َم َعَلــــــــى َخْســــــــٍف ُ�َســــــــاُم ِ� ــــــــْن ُ�ِق   َوَل

ــــــــهِ  ِت ــــــــوٌ� ِبُرمَّ ــــــــى اْلَخْســــــــِف َمْرُ�   َهــــــــَذا َعَل
  

  
  ِإّال اَألَذّالِن َعْیـــــــــــــــُر اَألْهـــــــــــــــِل َوالَوِتـــــــــــــــدُ 

ــــــــــــُه َأَحــــــــــــدُ  ــــــــــــي َل   َوَذا ُ�َشــــــــــــجُّ َفَمــــــــــــا َیْرِث
  

ـــــــــــىو  ،األول الـــــــــــر�� مـــــــــــع الخســـــــــــف إلـــــــــــىثـــــــــــم أضـــــــــــاف ،حیـــــــــــث ذ�ـــــــــــر العیـــــــــــر والوتـــــــــــد        ٕال

  :)٢(قال )١(وهذا الشاعر الع�اسي ر��عة الرقي، الثاني الشج

  �دَ ي النَّــــــن ِفــــــیْ �ــــــدَ زِ یَ الْ  نَ یْ ا َبــــــَمــــــ انِ تَّ َشــــــلَ 

  ـىَتـــــــــــفَ الْ وَ  الِ َمـــــــــــالْ  مُ الِ َســـــــــــ مٍ �ْ لَ ُســـــــــــ �ـــــــــــدُ زِ یَ 

ـــــــــــفَ  ـــــــــــفَ الْ  مُّ ّه ـــــــــــ� إِ دِ زْ ى األَ َت ـــــــــــمَ  فَ ـالَ ْت   ـهِ اِل
  

  
  مِ اتِ َحـــــــــــ نِ اْبـــــــــــ ـرِّ َغـــــــــــاألَ وَ  مٍ �ْ لَ ُســـــــــــ �ـــــــــــدُ زِ یَ 

ــــــــــْألَ لِ  دِ زْ األَ  َأُخــــــــــو ــــــــــغُ  الِ وَ ْم ــــــــــمُ  رُ ْی   لمِ اِ َس

  مِ اهِ رَ الــــــــدَّ  عُ ْمــــــــي جَ ِســـــــ�ْ قَ ـى الْ تَــــــــفَ الْ  مَّ َهـــــــوَ 
  

جمـــل  إلــىهــو تقســ�م البیــت : حســن التقســ�م، و �حســن التقســ�م ينِ ادْ الَفــ َ�ْحَیــىٰ شــعر  إمتــازولقــد       

  :)٣(متساو�ة في الطول واإل�قاع، و�أتي في الشعر فق�، وذلك في قوله

ــــــــــــــْت  ـــــــــــــــاِلُبَهاَ�اَن ـــــــــــــــوَها َمَث ـــــــــــــــَناِقُب َتْقُف   َم
  

  
ـــــــــــــــلِ  ــــــــــــــاْلوأِد والثَّــــــــــــــْاِر َواَألْزَالِم َوالَخـَط �َ  

  

  :)٤( ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيفي مدح صحا�ة  ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ الشاعر  أو �قول      

ـــــاْعَتَدَلْت  ـــــُحْ�ِم اَألرِض َف ــــاَل ِل ــــوا الِمَث   َخطُّ
  

  
ـــــــــــــْرِع  ــــــــــــــُقَوِة الشَّ ــــــــــــــُمُثلِ ِب ــــــــــــــَماِن َوال   َواِإلی

  

  :ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ الم�الغة في شعر 

   :تعر�ف الم�الغة

الم�الغــــــــــة  ختلــــــــــف أر�ــــــــــاب البــــــــــد�ع فــــــــــي عــــــــــدِّ إ(: قــــــــــال الســــــــــید صــــــــــدر الــــــــــدین المــــــــــدني 

ــــــــــىفــــــــــذهب قــــــــــوم ، مــــــــــن المحســــــــــنات فــــــــــي الكــــــــــالم ــــــــــا اأنَّهــــــــــ إل ال تعــــــــــد مــــــــــن ،مــــــــــردودة مطلق

وجـــــــــــاء علـــــــــــى مـــــــــــنهج ، خیـــــــــــر الكـــــــــــالم مـــــــــــا خـــــــــــرج مخـــــــــــرج الحـــــــــــ� وأنَّ ،المحســـــــــــنات أصـــــــــــال

  : حسان بن ثابت )٦(�ما �شهد له قول، )٥()الصدق

ـــــــــبُّ الَمـــــــــْرِء َ�ْعِرُضـــــــــهُ  ـــــــــْعُر ُل   َوإِنََّمـــــــــا الشِّ

  َوإِنَّ َأْشــــــــــــــــَعَر َبْیــــــــــــــــٍت َأْنــــــــــــــــَت َقاِئُلـــــــــــــــــهُ 
  

  
ــــــا ــــــاِلِس ِإْن َ�ْ�ســــــًا َوإِْن ُحُمَق ــــــى الَمَج   َعَل

  اَأْنَشــــــــــــــْدَتُه َصــــــــــــــَدقَ  إذاَبْیــــــــــــــٌت ُ�قــــــــــــــاُل 
  

                                                           
(١)
 العباس�ي المھ�ديّ  عاص�ر. بالغ�اوي یلق�ب. ض�ریرا ك�ان، مق�دم غزل شاعر: الرقي - شبانة أبو أو - ثابت أبو األسدي، العیذار بن لجأ بن ثابت بن بیعةر 

  )١٦األعالم للزركلي ص (أنظر.)الجزیرة بالد من الفرات، على( الرقة في ومنشأه مولده. كثیرة ملح معھ ولھ بھ یأنس الرشید وكان. قصائد بعدة ومدحھ
(٢)
 .٦٠ص  ١٩٨٠-دمشق سوریا-وزارة الثقافة واإلرشاد القومي-صنعھ زكي ذاكر العاني-دیوان ربیعة الرقي 
(٣)
 . ٢٢ص-یحي الفادني-دیوان صادح البان 
(٤)
  .٢٤ص -المصدر السابق نفسھ 

 .٢٩٨ص- -١ج-تحقیق شاكر ھادي شكر -علي صدر الدین المدني-أنوار الربیع في أنواع البدیع )(٥
(٦)
  .١٧٤ص  -شرح وتقدیم عبد أ مھنا--دیوان حسان ابن ثابت 



١٢٦ 

 

، أحسـن الشـعر أكذ�ـه ألنَّ  ؛بـل الفضـل مقصـور علیهـا ،بولـة مطلقـامق اأنَّه إلىوذهب آخرون           

وخیر الكالم مـا بولـغ ف�ـه، ومـن فقـراتهم المسـتعذ�ة قـولهم فـي الشـعر، أعذ�ـه أكذ�ـه، ولهـذا إسـتدرك 

  :)١(النا�غُة على حسان قوله

ــــــاُت  ــــــا الَجَفَن ــــــَحىَلَن   الُغــــــرُّ َیْلَمْعــــــَن ِ�الضُّ
  

  
ـــــــــا ـــــــــْن َنْجـــــــــَدٍة َدَم   َوَأْســـــــــَ�اُفَنا َ�ْقُطـــــــــْرَن ِم

  

وذ�ـــر وقـــت الصـــحوة وهـــو وقـــت تنـــاول  ]أعنـــي الجفنـــات واألســـ�اف[جمـــع القلـــة إســـتعملحیـــث        

أوزان  ينِ ادْ الَفــ َ�ْحَیــىٰ وٕاســتخدام شــاعرنا ، أو نحــو ذلــك، نَ ْضــفِ �َ وَ ، نِ لْ ِســدون �َ  نَ رْ ُطــقْ �َ  :وقــال، الطعــام

والــذ� �الحــ� أنَّ الشــاعر فــي هــذه (:المهــد� أحمــد عبــد الماجــد�قــول البروفســور ، لكالم�الغــة �ــذ

مغـالق، قـرَّاح، [الجمـوع هـي ، أتى �أوزان الم�الغة للداللة على رفعة المرثي وهذه]ال ترحلنَّ [القصیدة

ا   :)٢(حیث �قول]حقدَّ

  َتُفــــــــــــــكُّ ِمْغــــــــــــــَالَق ُمــــــــــــــْعَتاٍض ِ�َفْهــــــــــــــِمُ�مْ 

ـــــــــــــــْرَتِحالً  ـــــــــــــــَد ِهللا ُم ــــــــــــــَك َعـْب ــــــــــــــاَك َر�ُّ   َح�َّ
  

  
احُ  ــــــــدَّ ــــــــا َمــــــــْوَالَ�  َق ـــــــــُل  َ�   َفِذْهـِنُ�ـــــــــْم  َقْب

ـــــــرَّاحُ  ــــــِن  َق ــــــِدُ�ْم  ِللِجْف   َوالـــــــُحْزُن ِمــــــْن َ�ْع
  

  :ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ وار� عند الشاعر األسلوب الحُ 

  :وارتعر�ف الحُ 

ت�ـادل الكـالم : أنَّـهالحـوار علـى نحـو عـام �عّرف (:د سعید حسین مرعيـمحم�قول البروفسور 

نمــ� تواصــل حیــث یت�ــادل و�تعاقــب األشــخاص علــى اإلرســال والتلقــي،  أنَّــهأو  بــین اثنــین أو أكثــر،

مــا ورد لـــم ��ــن تعر�فـــًا  مــا تأملنــا تعـــار�ف أخــر� فـــال نجــدها تخـــرج عــن هـــذا اإلطــار، بیـــد أنَّ  ٕاذاو 

وار مهمًا وشائعًا وله جذور ضـار�ة فـي القـدم، وال سـ�ما أغفل نوعًا من الحُ  أنَّهجامعًا شامًال ذلك؛ �

أو الحــوار الــداخلي،  ]المونولــوج[ـ فــي الشــعر ذلــك مــا یــدعى �ــالحوار مــع الــنفس، و�صــطلح عل�ــه بــ

حیث ال �شتر� مشار�ة خارج�ـة فـي الحـوار، وال تعاقـب فـي اإلرسـال والتلقـي، بـل یلقـى مـن طـرف 

 .)٣(]نشا� أحاد� لمرسل في حضور مستمع حق�قي أو وهمي[واحد و إل�ه، فهو

 یجــة للصــراع الــذ� ألــّم �ــه والناشــئُ �حــاور الشــاعر نفســه عنــدما یجــد حاجــة ملحــة لــذلك نت  

 ،لنفســ�ة التــي تــتم فــي وع�ــه الخــاصعــادة، مــن �عــد األح�ــة لــرحلیهم، فیلجــأ إل�ــه، لتقــد�م الحــاالت ا

  :)٤(الشاعر إمر� الق�س �قول

                                                           
  .٢١٩ص  -مھنا شرح وتقدیم عبد أ--دیوان حسان ابن ثابت (١)
 ص-یحي الفادني-دیوان صادح البان (٢)
(٣)
  .م٢٠٠٧-٣السنة-٢العدد-مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیة -كلیة التربیة للبنات 
  .٥٦ص  -تحقیق دمحم إبراھیم أبو الفضل -دیوان إمرئ القیس  (٤)

 



١٢٧ 

 

ــــــَك  ــــــاَن َأْقَصــــــَراَســــــَما َل ــــــْوٌق َ�عــــــَدَما َ�   َش

ـــــــــي ِفـــــــــْت وَ اَنـــــــــٌة �َ اِن�ِّـــــــــِ�نَ    ـاَهـــــــــْدِر ُودُّ الصَّ

ــــــــــوا                    ُل ــــــــــا َتَحمَّ ــــــــــيَّ َظْعــــــــــُن اْلَحــــــــــيِّ ّلمَّ �َعْیَن

ُشـــــــــــــوا                    ـــــــــــــا َتَكمَّ َفَشــــــــــــّبْهُتُهم ِفـــــــــــــي اآلِل َلمَّ
  

  َوَحلَّــــــــْت ُســـــــــَلْ�َمى َ�ْطــــــــَن َقـــــــــٍوّ َفَعْرَعـــــــــَرا  

ـــــــــــــًة غَ اِورَ َجـــــــــــــمُ  ـــــــــــــیَ  يَّ َحـــــــــــــالْ اَن وَ سَّ   ارَ ـمُ ـْع

  َلـــَد� َجاِنــــِب اَألْفــــَالِج ِمــــْن َجْنــــِب َتْ�ُمــــَرا

  ارَ ـــــــــــــــــــــیَّ ا ُمقَ یــــــــــــــــــــنً َسفِ  وْ ٍم أَ ئَ� َدوْ اِ ـدَ َحـــــــــــــــــــ
  

�عـض م�ونـات الطب�عـة المتحر�ـة مـن الحیوانـات النـافرة التـي  إلـىمرؤ الق�س �حواره إو�توجه      

  :)١(ألفها من خالل رحالته المتكررة، ومن ذلك محاورته للذئب إذ �قول

آِجًنــــــــا    َعــــــــادَ  َقــــــــدْ  الَبــــــــْولِ  نِ َمــــــــاٍء َ�َلــــــــوْ وَ 

   أنَّـــــــــــهَلِقیــــــــــُت َعَلْ�ـــــــــــه الـــــــــــذِّْئَب َ�ْعـــــــــــِو� �َ 

  َأخٍ ـي فــِــــ كَ ا ِذْئــــُب َهــــــْل َلـــــَ�ـــــ :هُ ُت َلــــــلْ ُقــــفَ 

ـــــــــــــــــفَ  ـــــــــــــــــكَ  :الَق   اِإنََّمـــــــــــــــــ َهـــــــــــــــــَداَك ُهللا ِإنَّ
  

  
  ِقِلیــــــٍل ِ�ــــــِه اَألْصــــــواُت ِفــــــي َ�ــــــَألٍ َمْحــــــلِ 

  أَْهــــلِ  ِمــــنْ ِلّ َمــــاٍل وَ ُ�ــــ ِمــــنْ  الَ َخِل�ــــٌع َخــــ

  ُبْخــــــــلِ  الَ َك وَ ْ�ـــــــلَ ُأْثــــــــَر� عَ  الَ ُیَواِســـــــي ِ�ـــــــ

ــــــــيَدَعــــــــوْ  ــــــــِه َســــــــْ�ٌع َقْبِل ــــــــْم َ�ْأِت ــــــــا َل   َت ِلَم
  

صــاحب أو أكثــر، ال وجــود لهــم فــي الحق�قــة إّال فــي مخیلتــه،  إلــىو�وجــه امــرؤ القــ�س حــواره        

ومــن دون أن تكــون لهــم مشــار�ة فــي الحــوار، أو أّ� رد فعــٍل، بــل ��تفــون �اإلصــغاء إل�ــه والســِ�ما 

� عـن رِّ َسـعندما �ستوقفهم الشاعر عند د�ار صاح�اته المقفرات، لیز�ل عنهـا شـیئًا مـن وحشـتها، و�ُ 

  :)٢(وحزن جراء تذ�ره ألهلها الظاعنین، ف�قول نفسه ما حّل بها من ألم

  ِعرْفــــــانِ یــــــٍب وَ � َحبِ رَ ْ�ــــــِك ِمــــــْن ذِ ْ�ــــــا نَ ِقَفــــــ

ــــــأَ    ْت حَ �َ ْصــــــأَ ا فَ َهــــــیْ لَ د� عَ ْت ِحَجــــــٌج َ�ْعــــــَت

ـــــــ ـــــــُت بِ رْ َذَ� ـــــــا الْ َه ـــــــَع فَ مِ جَ الْ  يَّ َح   ْت َجـــــــیَّ هَ �

  اأنَّهــــــــاِء �َ دَ الـــــــرِّ ـي ي ِفــــــــُدُمـــــــوعِ  ْت حَّ َســـــــفَ 
  

ــــــــــَوَرْســــــــــ   ــــــــــهُ ْت آ�َ ٍم َعَف ــــــــــمِ  اُت ــــــــــزْ ُذ أَ ْن   ـانِ َم

  ـانِ َبـــــــُرهْ ِف احِ َصـــــــي مَ َزُ�ـــــــوٍر ِفـــــــ �ِّ َخـــــــ�َ 

ــــــابِ َعقَ  ــــــَل ُسْق ـــــــٍم ی ــــــأَ یٍر وَ َضــــــمِ  نْ ِم   انِ جَ ْش

  انِ َتــــــهْ تَ وَ  َســــــحٍّ  اتَ یٍب ذَ عِ َشــــــِمــــــْن  ىُ�ًلــــــ
  

 دعـوالتـي تُ  ،]دعینـي مـن حسـود[�عنوان صادح ال�ان، قصیدة دیوانهفي  ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ للشاعر       

قد�مـة، وٕاسـتهل فیهـا الشـاعر، �ـالحوار الأسلوب من األسالیب الشعر�ة هو من األسلوب الحوار�، و 

  :)٣(بینه و�ین فتاة من السودان فقال

  تَـُقــــــــــــــوُل َوَقــــــــــــــْد َحَمْلـــــــــــــُت َلَهـــــــــــــا ِ�َتا�ـــــــــــــاً 

  َقـــــــــــْد َسِمْعــــــــــــُت َ�ـــــــــــَالَم ِغــــــــــــرٍ : َفَقاَلـــــــــــْت 

ـــــــــــــــوا ـــــــــــــــٌب َ�ُســــــــــــــولٌ : َوَقاُلـ ـــــــــــــــَنا َشْع   َشْعُبـ

  
ــــــــــــا ْهـــــــــــــِر ُ�ْعـــــــــــــِطیَها الَجواَ� ـــــــــــــِر الدَّ   َ�ِسْف

ـــــــــــــَواَ�ا   َمَقالـــــــــــــَة َخــــــــــــاِطٍئ َجافـــــــــــــَى الصَّ

ــــــــــــــــــــــــاَ    َفَمـــــــــــــــــــــــا َزَرَع الــــــــــــــــــــــــَمَهاَ�َة َوالَیَ�اب

                                                           
 .٣٦٣ص  -مد إبراھیم أبو الفضلـتحقیق مح -دیوان إمرئ القیس  (١)
  .٩٠ص -یحي الفادني-دیوان صادح البان (٢)
 .٥٤ ص- -المصدر السابق نفسھ (٣)



  
  
  
  
  
  

  ةـــــــــالخاتم
 

 



١٢٩ 

 

  :الخاتمــــــــــة

ــ َ�ْحَیــىٰ (ال�حــث عــننــي، حتــى فرغــت مــن هــذا الــذ� وفق تعــالىفــإني أحمــد هللا  :و�عــد  ينِ ادْ الَف

، والــذ� بــذلت ف�ــه مــا وســعني مــن الجهــد والوقــت الكثیــر، وال أدعــي وفــاء الغا�ــة، وال بلــوغ )شــاعراً 

  .النها�ة، غیر أني أرجو أن أكون قد أضفت شیئُا للم�ت�ة العر��ة

م، ١٩٥٣عــام  )رفاعــة(فــي مدینــة العلــم والثقافــة، مدینــة ينِ ادْ الَفــ َ�ْحَیــىٰ ولــد الــد�تور الشــاعر  

  .ودرس في مدرسة لطفي المتوسطة والثانو�ة، وعین مدرسًا في مدرسة لطفي المتوسطة

، یــراه متنــوع األغــراض والفنــون، فقــد نظــم فــي الموضــوعات ينِ ادْ الَفــ َ�ْحَیــىٰ والمتأمــل فــي شــعر 

ــده  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبــياإلســالم�ة فــي مــدح  ونظــم فــي فــن ، �ــذلكوســیرته، ومــدح أصــحا�ه الكــرام وتنــاول مول

الوصف والغـزل والشـعر الس�اسـي، والـذ� یتمثـل مجـاًال وطن�ـًا أظهـر مـد� ح�ـه لوطنـه ورغبتـه فـي 

     الحوار�ـــة مـــع فتـــاة مـــن الســـودان، وقصـــیدة  ]دعینـــي مـــن حســـود [ةنهضـــته، تجلـــى ذلـــك فـــي قصـــید

ـــَرت العلـــوم والتـــى]أنـــا الخرطـــوم[ إحتـــوت أكبـــر  ، التـــي یتحـــدث فیهـــا عـــن م�انـــة العاصـــمة التـــي نشَّ

  .جامعات في الدول العر��ة

الشاعر في قصائده �عض الصور الفن�ـة التـي جملـت القصـائد مت�منـًا �شـعراء العـرب  وتناول

فـــي العصـــر الجـــاهلي والع�اســـي والحـــدیث، وتجلـــت هـــذه الصـــورة الفن�ـــة فـــي الموائمـــة بـــین ألفاظـــه 

�األلفــا�، إســتخدامه مــن غیــر ومعان�ــه، فهــي تحمــل طــا�ع الرقــة والجزالــة، ومــن مظــاهر إهتمامــه 

  .نذاتكلف للجناس الذ� ��ون �ه جمال اإل�قاع، وٕاعتماده على التكرار البل�غ الذ� �ستمیل اإل

  :النتائـــــــــــــــج

  :األتي ينِ ادْ الفَ  َ�ْحَیىٰ ومن أبرز النتائج التي توصلت إلیها �عد دراستي لشعر      

 متـــأثر �مدرســـة ال�عـــث واإلح�ـــاء، أنَّـــهإتضـــح لـــي  الَفـــاْدِنيَ�ْحَیـــٰى ومـــن دراســـتي للشـــاعر   -١

الحر�ة الشعر�ة التي ظهرت في أوائـل العصـر الحـدیث، والتـزم فیهـا الشـعراء الـنظم علـى 

 . نهج الشعر في عصور ازدهاره

ــاْدِنيقــاد، وذو مفــردة عر��ــة راق�ــة، وحــاف� نا قــال الووجــدت شــعره أصــ�ًال،�م   -٢ ــٰى الَف  َ�ْحَی

علـــى نهـــج الشـــعر العر�ـــي القـــد�م فـــي بنـــاء القصـــیدة؛ فتقیـــد �ـــال�حور الشـــعر�ة المعروفـــة، 

 .والتزم القاف�ة الواحدة في �ل قصیدة

بــرز جل�ــًا تــأثر الشــاعر �ــالقرآن الكــر�م، والتــراث العر�ــي القــد�م، و�شــف هــذا التــأثر عــن   -٣

  .و�، والرثاءتواصله مع موروثه العر�ي اإلسالمي، ال س�ما من خالل المد�ح النب



١٣٠ 

 

  �اتـــــــــتوصال

  :وٕان �ان من توص�ات �م�ن طرحها فهي

األهتمام �الشاعر وتسل�� الضؤ على م�انته العلم�ـة، واألدب�ـة، عبـر وسـائل اإلعـالم    -١

 .والمنتد�ات األدب�ة

، وم�انتـه العلم�ـة، عبـر جمع�ـات اللغـة العر��ـة َ�ْحَیـٰى الَفـاْدِنيإبراز شخصـ�ة الشـاعر    -٢

 .واألدب�ة، في منابر جامعة أم درمان اإلسالم�ة

 .نه الشعر�ة، ط�اعة ممیزة ومنقحةط�اعة دواو�   -٣

لـــك م �ط�عهـــا لتـــر� النـــور، ولـــو تحقـــ� ذ�شـــف الغطـــاء عـــن آثـــاره المخطوطـــة، والق�ـــا   -٤

  .فائدة عظ�مة -خاصة-لغنمت الساحة الف�ر�ة واألدب�ة عامة والسودان�ة
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
  
  
  
  

 المصادر والمراجع



١٣٢ 

 

  القرآن الكر�م: أوالَ 

  الحدیث النبو� : ثان�اً 

  .م١،٢٠١٢دار بن حزم، بیروت لبنان، �إبن األثیر، أسد الغا�ة في معرفة الصحا�ة،   ١

ــــــد�ع،   ٢ ــــــواع الب ــــــي أن ــــــع ف ــــــوار الر�� ــــــدني، أن ــــــدین الم ــــــي صــــــدر ال ــــــاد� عل ــــــ� شــــــاكر ه تحقی

  .م١٩٦٨، ١العراق، �ش�ر، مط�عة النعمان 

  .م٢٠٠٢، ١٥دار العلم للمالیین، بیروت لبنان، �للِزِر�لي، األعالم،   ٣

دراسـة وتحقیـ� وتعلیـ� الشـیخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود العسـقالني، اإلصا�ة في تمییز الصحا�ة،   ٤

  م١٩٩٥، ١والشیخ علي دمحم معوض، دار الكتب العلم�ة، بیروت لبنان، �

  .م٢٠٠٩، ٢مع الملك فهد لط�اعة القرآن الكر�م، �جمالتفسیر الم�سر،   ٥

  .م٢٠٠٩وزارة الثقافة، الخرطوم السودان، خلیل محمود، تراجم شعراء وأد�اء و�تاب من السودان،   ٦

  .م١٩٦٩تحقی� دمحم أبو الفضل إبراه�م، الم�ت�ة المصر�ة، صیدا لبنان، الصفد�، تمام المتون،   ٧

ـــــــــداد،   ٨ ـــــــــار�خ �غ ـــــــــداد�، ت ـــــــــب ال�غ ـــــــــا، دار الكتـــــــــب خطی ـــــــــ� مصـــــــــطفى عط دراســـــــــة وتحقی

  .م١٩٩٧، بیروت لبنان، ١العلم�ة، �

  .٧دار المعارف، القاهرة ج مصر، �شوقي ضیف، تار�خ األدب العر�ي،   ٩

ـــــــــد�تور یوســـــــــف الصـــــــــمیلي، أحمـــــــــد الهاشـــــــــمي، جـــــــــواهر ال�الغـــــــــة،   ١٠ ـــــــــدقی� ال ضـــــــــ�� وت

  .الم�ت�ة العصر�ة، بیروت لبنان

  .م١٩٨٦، �١-دار الجیل، بیروت لبنانالفاخور�، الجامع في تار�خ األدب العر�ي،   ١١

شـــــــــرح عصـــــــــام شـــــــــعیتو، دار إبـــــــــن حجـــــــــة الحمـــــــــو�، خزانـــــــــة األدب فـــــــــي غا�ـــــــــة اإلرب،   ١٢

  .م١٩٨٧، ١وم�ت�ة الهالل، بیروت لبنان، �

، تحقیـــــــ� وشـــــــرح الـــــــد�تور واضـــــــح الصـــــــمد، دار صـــــــادر، بیـــــــروت لیلـــــــى األخیل�ـــــــة دیـــــــوان  ١٣

  .م٢٠٠٣، ٢لبنان، �

  .م٢٠٠٠، ٢، تحقی� الد�تور دمحم نبیل طر�في، دار صادر، بیروت لبنان، ��میت األسد� دیوان  ١٤

  .م١٩٩١حسین عطوان، دار الجیل، بیروت لبنان، ، الحسین بن مطیر األسد� دیوان  ١٥

  .م١٩٩١سور�ة، د رضوان الدا�ة، دار الف�ر، دمش� ـمحم.، تحقی� دإسحاق اإللبیر� أبي  دیوان  ١٦

  .م١٩٩٨، ١دمحم التونجي، دار صادر بیروت لبنان، �.، شرح وتحقی� داألفوه األود� دیوان  ١٧

ــــــــوان  ١٨ ، جمــــــــع وتحقیــــــــ� الــــــــد�تور حســــــــین عطــــــــوان، دار مــــــــروان بــــــــن أبــــــــي حفصــــــــة دی

  .�٣-المعارف، القاهرة ج مصر

والنشـــــــر، أعـــــــاني الـــــــدرو�ش، مؤسســـــــة هنـــــــداو� للتعلـــــــ�م والثقافـــــــة رشـــــــید أیـــــــوب، دیـــــــوان   ١٩

  .م٢٠١٢القاهرة ج مصر، 

 



١٣٣ 

 

  .م١٩٨٣، تحقی� الد�تور دمحم دمحم حسین، دار صادر، بیروت لبنان، األعشى الكبیر دیوان  ٢٠

  .ض�طه وشرحه ورت�ه مجموعة أساتذة، حاف� إبراه�م دیوان  ٢١

  .م٢٠٠٧، ٣، إعداد سید عبد الماجد الغور، دار بن الكثیر، دمش� سور�ا، �محمـد إق�ال دیوان  ٢٢

  .م١٩٨٢، دار بیروت للط�اعة والنشر، بیروت لبنان، جمیل بثینة دیوان  ٢٣

  .م١٩٨٧فخر الدین ق�اوة، دار الكتب العلم�ة، بیروت لبنان، .، تحقی� دسالمة بن جندل دیوان  ٢٤

  .م١٩٦٤-، شرح وتحقی� حسن �امل الصیرفي، دار المعارف، القاهرة مصرال�حتر�  دیوان  ٢٥

  .م٢٠١٢، مؤسسة هنداو� للتعل�م والثقافة، القاهرة ج مصر، محمود سامي ال�ارود� دیوان  ٢٦

، تحقیـــــــ� الـــــــد�تور عبـــــــدالح��م األنـــــــ�س، دار ال�حـــــــوث، عبـــــــد الوهـــــــاب ال�غـــــــداد� دیـــــــوان  ٢٧

  .م٢٠٠٤، ١دبي األمارات العر��ة المتحدة، �

  .م١٩٩٠، �١غداد العراق، � جمع ودراسة عادل العزاو�، مط�عة العاني،، السراج ال�غداد� دیوان  ٢٨

  .م١٩٨٣، ٢إحسان ع�اس، دار الشروق، بیروت لبنان، �.، جمع وتقد�م دالرصافي البلنسي دیوان  ٢٩

  .م١٩٩٤، ١، شرح الخطیب التبر�ز�، دار الكتاب العر�ي، بیروت لبنان، �أبي تمام دیوان  ٣٠

  .م١٩٩٤، ٢العلم�ة، بیروت لبنان، �، شرح وتقد�م عبد أ مهنا، دار الكتب حسان بن ثابت دیوان  ٣١

ــــــوان  ٣٢ ــــــل الخزاعــــــي دی ــــــة، ِدعب ــــــة العر�� ــــــد الكــــــر�م األشــــــتر، مجمــــــع اللغ ــــــد�تور عب ، صــــــنعة ال

  .م١٩٨٣، �٢-دمش� سور�ا

ـــــــوان  ٣٣ ـــــــداني دی ـــــــراس الحم ـــــــو ف ـــــــي، أب ـــــــاب العر� ـــــــدو�هي، دار الكت ـــــــل ال ـــــــد�تور خلی ، شـــــــرح ال

  .م١٩٩٤، ٢بیروت لبنان، �

  .م١٩٨٨، ١أنور أبو سل�م، جامعة مؤتة، دار عمار، األردن عمان، �.د، حققه الخنساء اندیو   ٣٤

  .م١٩٩٨، دار العودة، بیروت لبنان، عمر أبي ر�شة دیوان  ٣٥

  .م١٩٦٨، تحقی� صالح الدین الهاد�، دار المعارف، القاهرة ج مصر، الشماخ ضرار دیوان  ٣٦

ــــــوا  ٣٧ ــــــةدی ــــــن ر��ع ــــــدارن المهلهــــــل ب ــــــد�م طــــــالل حــــــرب، ال ــــــة، اإلســــــ�ندر�ة  ، شــــــرح وتق العالم�

  .م١٩٨٥، ٣رسالة، �.ج مصر

  .م١٩٨٠قومي، دمش� سور�ا،ال صنعه ز�ي ذاكر العاني، وزارة الثقافة واإلرشادر��عة الرقي، دیوان   ٣٨

  .م٢٠١٢، راجعه مصطفى الغالییني، دار هنداو�، القاهرة ج مصر، معروف الرصافي دیوان  ٣٩

  .م٢٠٠٢، �٢سج، دار الكتب العلم�ة، بیروت لبنان، �شرح أحمد حسن بن الرومي،  دیوان  ٤٠

، تحقیـــــــ� وشـــــــرح األســـــــتاذ علـــــــى فـــــــاعور، دار الكتـــــــب العلم�ـــــــة، وان �عـــــــب بـــــــن زهیـــــــردیــــــ  ٤١

  .  م١٩٩٧بیروت لبنان، 

  .م١٩٨٨، ١دار العودة، بیروت لبنان، �أحمد شوقي، دیوان الشوق�ات،   ٤٢

  .م١٩٩٢، ١الكتاب العر�ي، بیروت لبنان، � ، تقد�م مجید طراد، دارعنترة بن الشداد دیوان  ٤٣



١٣٤ 

 

مة، دیوان  ٤٤   .م١٩٨٥عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة مصر، .تحقی� د در�د الصُّ

، قـــــــدم لـــــــه الـــــــد�تور حنـــــــا نصـــــــر الحتـــــــي، دار الكتـــــــاب العر�ـــــــي، حـــــــاتم الطـــــــائي دیـــــــوان  ٤٥

  .م١٩٩٤، �١-بیروت لبنان

  .العر�ي، القاهرة ج مصر، دار الف�ر دیوان محمـد سعید الع�اسي  ٤٦

  .م١٩٩٠، ٥، تحقی� دمحم أبو الفضل إبراه�م، دار المعارف، القاهرة مصر،�إمرئ الق�س دیوان  ٤٧

  .دار النشر جامعة أمدرمان اإلسالم�ة ، ط�اعةَ�ْحَیٰى الَفاْدِني ،صادح ال�ان دیوان  ٤٨

مة القشیر�  دیوان  ٤٩   .م٢٠٠٣المناهج، عمان األردن، دار -خالد الجبر.، جمعه وحققه دالصُّ

  .م١٩٩٧، ١، شرح الد�تور دمحم التونجي، دار الجیل، بیروت لبنان، �الشر�ف المرتضى دیوان  ٥٠

  .م٢٠٠٦دیوان إیل�ا أبي ماضي، دار العودة، بیروت لبنان،   ٥١

دیـــــوان �عـــــب بـــــن مالـــــك، دراســـــة وتحقیـــــ� ســـــامي م�ـــــي العـــــاني، م�ت�ـــــة النهضـــــة، �غـــــداد   ٥٢

   .م١٩٦٦، �١العراق، 

ْ�عي، تحقی� حسن �امل الصیرفي، جامعة الدول العر��ة،  ٥٣   .م١٩٧٠دیوان المتلّمِس الضُّ

دیـــــــوان عمـــــــرو بـــــــن معـــــــد� �ـــــــرب، جمعـــــــه مطـــــــاع الطراب�شـــــــي، مجمـــــــع اللغـــــــة العر��ـــــــة،   ٥٤

  .م١٩٨٥ ٢دمش� سور�ا، �

دیـــــــــوان المَثِقـــــــــب العبـــــــــد�، تحقیـــــــــ� حســـــــــن الصـــــــــیرفي، معهـــــــــد المخطوطـــــــــات العر��ـــــــــة،   ٥٥

  .م١٩٧١القاهرة ج مصر،

٥٦  

  

ـــــــد الســـــــاتر، دار الكتـــــــب العلم�ـــــــة،  ـــــــوان النا�غـــــــة الـــــــذب�اني، شـــــــرح وتقـــــــد�م ع�ـــــــاس عب دی

  .م١٩٩٦، ٣بیروت لبنان، � 

  .م٢٠٠١، ١، تحقی� إ�قالد قاغتر، دار الكتاب العر�ي، بیروت لبنان، �أبي نواس دیوان  ٥٧

  .م�١٩٢٦ر�ونل، الجزائر،دیوان عروة بن الورد، شرح بن الس�یت، مط�عة جول   ٥٨

ــــــه د  ٥٩ ــــــاد�، حققــــــه وقــــــدم ل ــــــن �عمــــــر األ� ــــــة، .دیــــــوان لقــــــ�� ب ــــــد المعیــــــد خــــــان، دار األمان عب

  .م١٩٧١بیروت لبنان، 

  .م١٩٨٠دیوان إبراه�م ناجي، دار العودة، بیروت لبنان،   ٦٠

  .١٩٨٦دیوان أبي العتاه�ة، دار بیروت للط�اعة والنشر، بیروت لبنان،   ٦١

  .لبید بن ر��عة العامر�، دار صادر، بیروت لبناندیوان   ٦٢

  .م٢٠٠٧رسالة الماجستیر، جامعة الخلیل فلسطین سارة حسن السراحنة، الدمامیني شاعرا وناقدًا،   ٦٣

  .م٢٠٠٨جامعة مؤتة �األردن لعاممعتصم الضالعین،راضي صدوق شاعرا،   ٦٤

ـــــــروض المِ   ٦٥ ـــــــعْ ال ـــــــر األقطـــــــار،  ارَط ـــــــي خب ـــــــر�، ف ـــــــ�للِحمی ـــــــاس،  تحقی ـــــــد�تور إحســـــــان ع� ال

   .١٩٨٤، ٢م�ت�ة لبنان، بیروت لبنان، �

 



١٣٥ 

 

  .دار الراتب الجامع�ة، بیروت لبنانسراج الدین دمحم، شعر العر�ي، روائع ال  ٦٦

  .١عل� عل�ه مجد� بن منصور، دار الكتب العلم�ة، بیروت لبنان، �السهیلي، نف، الروض األُ   ٦٧

   .رسالةمجموعة من المحققین بإشراف األرناؤو�، مؤسسة الالذهبي، سیر أعالم الن�الء،   ٦٨

عمـــــــر تـــــــدمر�، دار الكتـــــــاب العر�ـــــــي، بیـــــــروت .د.تعلیـــــــ� أإبـــــــن هشـــــــام، الســـــــیرة النبو�ـــــــة،   ٦٩

  .م١٩٩٠، ٢لبنان، �

  .م١٩٨٩، ١تحقی� محمود األرناؤو�، دار بن �ثیر، دمش� سور�ا، �إبن العماد، شذرات الذهب،   ٧٠

  .م٢٠١٠، ١دار �افا العلم�ة، عمان األردن، �حسن رشد�، شعراء ع�اسیون،   ٧١

  .م١٩٨١عالم المعرفة، الكو�ت، عبده بدو�، الشعر في السودان،   ٧٢

  .تحقی� أحمد شاكر، دار المعارف،القاهرةج مصرإبن قتی�ة، الشعر والشعراء،   ٧٣

دار علـــــــي ال�طـــــــل، صـــــــورة فـــــــي الشـــــــعر العر�ـــــــي حتـــــــى أخـــــــر القـــــــرن الثـــــــاني الهجـــــــر�، ال  ٧٤

  .م١٩٨٠، ١أندلس، بیروت لبنان، �

٧٥  

  

دار الجیـــــــــل، عســـــــــاف ساســـــــــین، صـــــــــورة الشـــــــــعر�ة وجهـــــــــات نظـــــــــر غر��ـــــــــة وعر��ـــــــــة، ال

  .م١٩٨٥، ١بیروت لبنان، �

  .٢عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، القاهرة ج مصر، �تحقی�  ،ط�قات الشعراء، إبن المعتز  ٧٦

  .م٢٠٠٤اإلس�ندر�ة ج مصر،  دار الوفاء،مختار عط�ة، علم البد�ع،   ٧٧

ـــــــده،   ٧٨ ـــــــي صـــــــناعة محاســـــــن الشـــــــعر ونق ـــــــن رشـــــــی�، العمـــــــدة ف ـــــــ�إب مد محـــــــي ـمحـــــــ: تحقی

  .م١٩٨١-�٥-بیروت لبنان-دار الجیل -الدین عبد الحمید

  .م١٩٩٦دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت، إبن منظور، لسان العرب،   ٧٩

  .المهد� أحمد عبد الماجد البروفسور]صادح ال�ان[حول دیوان منشور إضاءات   ٨٠

  .م٢٠٠٣دار م�ت�ة الهالل، بیروت لبنان، دمحم أحمد در�نقة، معجم أعالم شعراء المدح النبو�،   ٨١

  .م٢٠٠٠، ١دار الض�اء، عمان األردن، �أحمد الجدع، معجم أد�اء اإلسالمیین المعاصر�ن،   ٨٢

  .م٢٠٠١، ١دار الرسالة، عمان األردن، � ،عبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر الجاهلي،   ٨٣

  .م٢٠٠١، ١دار الرسالة، عمان األردن، �عبد عون الروضان، موسوعة شعراء العصر الع�اسي،   ٨٤

ــــــي المعجــــــم،   ٨٥ ــــــنجم ف ــــــدین الســــــیوطي، الم ــــــاجس عبــــــد جــــــالل ال ــــــراه�م � دراســــــة وتحقیــــــ� إب

  .م١٩٩٥-١المجید، دار بن حزم،بیروت لبنان، �

عـــــــــون الشـــــــــر�ف قاســـــــــم، دار أفر�ق�ـــــــــا  ،واألنســـــــــاب فـــــــــي الســـــــــودان موســـــــــوعة الق�ائـــــــــل  ٨٦

  .السودان -للط�اعة والتغلیف، الخرطوم

  .م٢٠٠٧، ٣، السنة٢العراق، العدد�ل�ة التر��ة بنات، مجلة جامعة تكر�ت للعلوم اإلنسان�ة،   ٨٧

    



١٣٦ 

 

-شــــــــوقي ضــــــــیف.مراجعــــــــة وتقــــــــد�م دفــــــــالح الك�النــــــــي، المــــــــوجز فــــــــي الشــــــــعر العر�ــــــــي،   ٨٨

  .م١٩٨٥الوطن�ة، �غداد العراق، الم�ت�ة 

  .م٢٠١١مجلة را�طة األدب اإلسالمي العالمي، بتار�خ عام  ٨٩

  .دار الف�ر، بیروت لبنانیوسف النبهاني، المجموعة النبهان�ة في المد�ح النبو�،   ٩٠

ـــــــوافي �الوف�ـــــــات،   ٩١ ـــــــد األرنـــــــاؤو� وتر�ـــــــي مصـــــــطفى، دار إح�ـــــــاء الصـــــــفد�، ال تحقیـــــــ� أحم

  .م٢٠٠٠، ١بیروت لبنان، �التراث العر�ي، 

 

 


