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 ملخص:

ةعصددة اعثل نددينعشددريع،دديا :ياعاؤدديع عث دد  علقددسعىددذاعاددحثعثلى دداع لدداع  ثىدد
رخدد اع ذةؤددسث عثلقددروعنارةدد اعشدديع،ددسث علؤذ نددةعثل ةثتدد عثلةدددعث ةددي عش دديع  ددساؤيعا دداعثآ

ن كيتةدددد عندددددع رددددي دعثل رددددياعنة ددددسن عادددديعثل نددددينعن اؤرةدددد ععاا دددداعثلؤددددر  عثلةصدددد د
ذقدد عاعنكشدد  ع ارددي ااع عدديسعا دداعىدديا عثل رةثتدديوعنتر دد عثل ىددةاعنثل رددينعلددس عثلثلذ برددة

ثل ؤذدددعثلذ بددد.عندداعع ددسن عادديعثلنددة اعثلشددذ :ةعن    ة دديعثلةذىردد عثل  ددة عندددعثلشددذ ع
ن ذرددي عثلة ي دد عشددريعثلشددذ ث ععثلددح علدداعاةندد عار دديعرت دديعقددةا سعاعن قرددي عثلشدديا :ةا

ثلقدددروععإلتدددهثل اع  قددديع اعثلةددددععثدددة قةنعاعنددداعع دددسن عاددديعصدددة اعثل ندددينعاردددسعث ددد   ع
إنعنصدد  ع كددهعا دداعثل ةثتدد عثل ؤيلرددةعثلني قرددةع ننعنا دداعثلدد ناع دديععؤرددهسعندددع لدد عندد

ثلر ي ع لاع نثرخ عثل نينعن ن  عنثلةةثص ع ذ عنثال عىيطعثلذديف دعهد عاع  ديعارةد اعثشديع
،ددسث عن  دد عادديعثاةؤي دد عش ىدداعصددة اعرخي قرددةع ريلرددةعل ندديت عنإتدد علدداععقدد عارددسعاددحثع

ىرثدد عنقذدد ع ردد عثل ددسعشدد عت ددحع لدداع اؤيعدد عنعدد  عاةثف دد عنع ثددوع شدديا سعنع ؤددوع  ي
 تثدديتي عصددسعقي ععشدد ك عثل  دد عندددعكدد عثتةنددي ععددسعع قدد ان يعاردديعنقددسعع ددة عارةدد اعا دداع
ث دد   عثلقددروعندددعاددحثعثلىددياعنبنعكددينعثلثددى عال دد   عثلقددروعندددع ،ددري عكرردد اعثشة  ادديع

عنثىة ثرة يعثلذ اع ر عنثعىذة عنر يعثلشذ ث عن يعشرر اعارة اع.

ع.ثلةذىر عثل  ة ععثلنة اعثلشذ :ة,صة اعثل نين,ععالكمسات السفتاحية:
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ABSTRACT: 

This paper aims at studying the image of the horse between 

two poets: Imru Al-Qais and Antara bin Shaddad to introduce the 

aspects that distinguished each other, based on descriptive and 

analytical approaches. It studied the horse, its importance and 

position in all aspects of Arab life and discovered the selflessness 

on other animals and having more favor and affection than family 

members. The paper also discussed the poetic image and its 

correlation with the linguistic expression in the poetry that it has 

not abandoned because it is its essence, the measure of poetics, 

and the standard of differentiation between poets for giving them 

their degrees that they deserve. In addition, the paper discussed 

the image of the horse in Imru Al-Qais, and despite his distinction 

in that, his description focused on the external aesthetic aspects 

without penetrating the horse's interior, soul, communication, and 

emotional attachment to it. As for Antara bin Shaddad, in addition 

to his interest in drawing an ideal external image for his horse, he 

did not stop at this point, but he penetrated to his depths, read his 

emotions, sensed his feelings, sensed his feelings and made him a 

friendly person who shares the credit for him in every victory that 

has been achieved. Hence, Antara surpassed Imru Al-Qais in this 

section, even though Imru Al-Qais was the head start in many 

things that Arabs innovated and favored for him and the poets 

followed, including Antara. 

Key words: the horse image, poetic image, and linguistic 

expression 
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 املقدمة:

دددددسوع تددددديصعثل ندددددينع اؤردددددةعكىرددددد اع ددددديعاريعدددددةعثلشددددديا عثلذ بددددددعنثاةؤي ددددد اعنا 
 قددددددس اعثلشدددددديا عنبقي عدددددد عندددددددعنصدددددد  ع دددددديعثلؤذدددددديار عثلةدددددددعثاةؤددددددسايعثلرقددددددسعلنددددددديل ع

عثلشيا اعن رهاعع ةث عل عاة ة عش يعا اعنر س.

نعددددددسععرينلدددددد عندددددددعاددددددحثعثلى دددددداعصددددددة اعثل نددددددينعشددددددريع،دددددديا :يع دددددديعكىددددددي ع
 دددديع صدددد ياعثلؤذ قدددديوعاؤددددي عث دددد  ثلقروعنارةدددد اعشدددديع،ددددسث ع،ددددذ ث عثلذندددد عثل دددديا دع

ثلذىثدددددد.عنةرينلددددد عا عدددددةعثلذ بددددددعه نددددديت عنثلنددددد ةعثلذؤرقدددددةعهددددد اعن يقةددددد علددددد عىددددد ؤيع
ن  بددددديعنعثددددد رةعنع نر دددددياعننىدددددر ةعالعنردددددي عار ددددديعنددددددعكثددددد ع  عددددد عنعةعددددد اعن ى ددددد ثع
 دددديع ىدددديا عاهعدددد عن ىيايعدددد اعنا  دددد ع ددددس عثاةؤدددديبعثلذ بدددددعهدددد عنب  ث دددد علدددد عنعق :ىدددد ع
 ددددديعت ثددددد اعنثلذريعدددددةعهددددد ع  رددددد ع ددددديع نددددد ث عايا ةددددد .عنددددداعع دددددسن عاددددديعثلندددددة اعثل رردددددةع
نثاةؤددددديبعثلرقدددددي عش ددددديعنعذ :  ددددديعن كيتة ددددديع ددددديعثلذؤددددد عثلشدددددذ  اعكؤددددديععرينلددددد عهيلة  رددددد ع
،دددددددديا :ةعث دددددددد  عثلقددددددددروعن ن سعندددددددددع  كددددددددةعثلشددددددددذ عثلذ بددددددددداعن كيتةدددددددد عندددددددددعىدددددددد  ع

دددددد  عندددددددعصددددددة اعثل نددددددينعلسعدددددد ع دددددديعرخدددددد صعتنددددددري ع ثرنص ع دددددديعثلشددددددذ ث اعندددددداعننا
اعنادددددددةع ةنددددددد عشةصددددددد عنددددددد  عثلندددددددرساعنثلدددددددر عثلرددددددديتد عنادددددددةعةددددددد عثلؤذ نندددددددةع ذ ق

ع ةن عشةص عن  عثل  اع.

نددددداعثتةق ددددد ع لددددداعثل دددددسااعاددددديعارةددددد اعشددددديع،دددددسث اعن،دددددذ ساعن   عثلرقدددددي عنرددددد ع
نندددددع كيتةدددد عندددددعادددديلاعثلشددددذ اعندددداعع ددددسن عادددديعصددددة اعثل نددددينع دددديعرخدددد صعتدددد ع

ذدددددسع لددددد عاقدددددسوع ةث تدددددةع ددددديعثلؤذ قدددددةعنتددددد ع رخددددد عنددددددعنصددددد ع ندددددينعثل ددددد ااعنب
شدددددريعثلشددددديا :يع.عنرخةي ددددديع ت رددددد عثلى ددددداعهنيعؤدددددةعننىددددد عهيلؤندددددي  عنثلؤ ثقددددد عثلةددددددع
ثاةؤددددددددسع يعندددددددددع عؤدددددددديبعثلى دددددددداع ذةؤددددددددسثعثلؤددددددددر  عثلؤريىدددددددد عندددددددددعثتةقددددددددي عثلرنددددددددة ع

عنع  ر  يعن ينعثلؤر  عثلةص دعثلح ععقةبعا اعنص عثلىيا اعنع  ر  يع.ع
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 أهمية احلصان ومكانته عند العرب :

نقدددددددددد عصدددددددددد ةعثلشدددددددددديا عثل دددددددددديا دعشىر ةدددددددددد اعنعقددددددددددةوعا عةدددددددددد عهكدددددددددد علقددددددددددسععةع
 ةقة ثع دددديعن قةرريع دددديعثل ي ددددساع ر دددديعنثل رددددةعا دددداع ددددسعىددددةث اعنكددددينعل  رددددةثنعتنددددر ع
نثنددددددد ع دددددددديعادددددددحسعثلندددددددد ةعثلؤةررددددددددةعنثلذ عدددددددةعثلةنرقددددددددةعن بؤدددددددديعنيعددددددد عصدددددددد ةعثإلتثددددددددينع

 هيإلتثين.

نعتدددددديصعثلؤكيتددددددةعنالعتذددددددسنعثل قرقددددددةع نعت يتدددددد عثلةثعدددددد ع  ثعع ردددددديع نعثلنردددددد ع نعثل ندددددديع
ثل ىددددةاع دددديع ثل نرذددددةعنثلؤرهلددددةعثلذ رددددةعثرنردددد اعندددددع لدددد اعنلددددروعتردددد عثل نددددينعاددددحس

 قددددد عثل ددددد عشحثعددددد ع نع ددددديع قددددد عثل دددددياعشددددد عل ذ عدددددةعثلر ذردددددةعثلةددددددع ب ددددد عثإلتثدددددينع
 ش حثعثل رةثنع.

 نع ردددددددددياعثلذ بددددددددددعنددددددددددعشر دددددددددةعق  ثنردددددددددةععيىدددددددددرةع،ددددددددد ر ةعثلددددددددد   اعنتىددددددددديبع
ةعنثلةثدددديش عندددددعثلثددددر  اعا دددداع نددددي  عثلدددد   عثقةؤدددديادعشررةدددد عن ىيىدددد عثلقددددةاعنثل  ىدددد

نثالىدددددددة ري عش ييقذ ددددددد عنددددددددعصددددددد ثرع ثدددددددةؤ عل ؤيعدددددددةعت ثددددددد عن ذي،ددددددد عن  عددددددد اعنادددددددحثع
ثر دددد عنددددد  عا رددددد ع نععذي،ددددد عثل ندددددينعن:ذيعشددددد يعن دددددةع نرقددددد عنددددددعثلىرددددد عن    ددددد ع
نددددددددعثل اددددددددعنثلندددددددرسعناةتددددددد عنددددددددعع ددددددد عثلؤثدددددددينيوعنثلةن رددددددد عارددددددد عنددددددددعثرىددددددد ي ع

ةعثرىددددددي ع العنادددددددعنىددددددر ة عندددددددعثل دددددد ناعنثل ددددددهنعنثلةددددددرق واعن دددددد عادددددديعثلؤ ؤدددددد
ثلننددددددةباعنل ددددددحثعنددددددسوعثلنردددددد ع ى دددددد ث ع دددددديع ىدددددديا عثلذددددددهاعِّعنفدددددد ث عثراددددددسث عنصددددددس

نثلؤرذدددددةاعناددددددع  دددددهع ددددديع  دددددة عثلقدددددةااعن  نثوعثلثددددد ةااعناددددددعنيلردددددةع نددددديندعثلةؤرردددددهع
نثلقددددددةاعنثالاةددددددسث عنرخ دددددد عثلؤ يهددددددةعنع دددددد عثل  :دددددد عا دددددداع دددددديعع يىدددددد ع دددددديعثلننددددددةبع

 ع :رةعثل قيصعنثلشذ ث .ا ر ااعنيلنر ع

عاعثلقىر دددددةعن نذة دددددياع  ادددددهععن ذ دددددةبع ددددديعل ددددد عنث دددددسع ددددديعاددددد ال ع ددددديع ن عندددددد
 يتددددد عثلذددددد اعع ردددددحعهذ ددددد يعهذ ددددديعنع ة ددددد عنعقدددددراعثلدددددةالااعنددددددعادددددحسعثلدددددر  عنقددددد اع



  
     
  

 م0202( يوليو 57العدد ) 125

 

 صورة احلصان بني امرئ القيس وعنرتة بن شداد

 

  ثعتىددددداعنر ددددديع،ددددديا ع عددددد عععقدددددةصعثشددددديع ،دددددر عثلقر نثتددددددع ععكيتددددد عثلقىر دددددةع ددددديعثلذددددد ا
ثقةؤدددد عثلرثددددي عا ذددددىيعهدددديلؤهثا عكؤدددديععنددددرذةنعثلقىيادددد عن ر،ع ددددياعنصددددرذ عثرفذؤددددةاعنع

نددددددددعثراددددددد ث ع...عنكددددددديتةثعالعا ر دددددددةنع العه ددددددد بعاةلدددددددساع نع،ددددددديا عارىدددددددااع نعنددددددد  ع
ع.ع(1)عرة عع

لقدددددسع  ددددد عثلذددددد اعثلنرددددد اعنعذ قدددددةثعش دددددييعن ددددددع نرقدددددة اعىددددد ؤيعن  بددددديعنع نر ددددديع
نعثدددد رةعناةتدددديعندددددععدددد ن:تع ندددديا عثل رددددياعنعددددحلر  ييعلددددحثعلدددداعا ددددةاعثلذدددد اعهشددددد ع

نثلةلددددسعندددددععؤددددي  اعهيلنردددد عن اياة دددديعنثل  ددددي عا ر دددديعنب  ث  دددديعنباري ادددديعا دددداعثرادددد ثاة
 عععلدددددداعع دددددديعثلذدددددد اعندددددددعثل يا رددددددةععنددددددةنع،ددددددر يع دددددديع دددددد ع،ددددددداععقددددددةصع شددددددةعاىرددددددسا

  ةثل ددددديعنالعع   ددددد عهقس صدددددريتة يعثلنرددددد عنب  ث  ددددديعل ددددديعلؤددددديعكدددددينعل ددددداعنر ددددديع ددددديعثلذدددددهاع
ثلذدددد اعلرىردددد عفين:ددددياعن:شددددى عنثلؤر ذددددةعنثلقددددةاعا دددداعاددددسناااع ةدددداعكددددينعثل قدددد ع دددديع

ن ىددددد عن:ددددد ن سعا ددددداعت ثددددد عننلدددددسسعنرثدددددقر عثلؤ دددددتعن:شددددد بةنعثلؤدددددي عثلقددددد ث اعن:ذرددددد ع
عع.صريتة يعن:حك ننع ل عندع ،ذي ااعهذ  اعهذ يعهإ ثلةعثلنر عناهثل يعنىة 

 ؤدددديعاؤدددد عثلذدددد اعا دددداع ادددد  ع كيتددددةعثلنردددد عن نذددددةععددددس ايعنبا يا دددديع اؤرددددةع
نلؤددددديعنعذ ق ددددداعش ددددديعنعثلؤ ددددديرخ اعش ددددديعشدددددريعثلقىياددددد اعع ىرددددد اعن رهلدددددةع   ةعدددددةعهي عىددددديف ا

ا ر دددددديعع دددددديعاددددددحسعثلؤىدددددديا عثل ىردددددد اعاي  ةادددددديع ذي  ددددددةعثلىشدددددد عن ف قددددددةثعث ى دددددد ع يتدددددد ع
ثرىدددددؤي اعنتثدددددىةايعكؤددددديععثدددددؤةنع شردددددي ااعن:رثدددددىةت ااعنكدددددينعثل  ىدددددينعع  قدددددةنعا ددددداع

ع.رخرةل اع ىؤي ععذ فعش يع ثلةعا اعاةق يعنت يشة يعنبت يع يعثلنرةصعثلؤذسن ا

 نعثلذريعددددددددةعه،تثددددددددياعرخددددددددر  اعنصددددددددريتة يعنثل  ددددددددي عا ر ددددددددياعنبرددددددددينعصدددددددد يع يع
نرخنيانددددد يعثلؤةةث ندددددةعلددددداععكددددديعه،عددددد ع ددددديعاردددددياة اعش ددددديع ةددددداع صدددددى ع  ددددد ع تثددددديش يع
نقددددددينة اعثلشددددددياذةاعن ددددددسث ع  ددددددي ار اعثلؤةسثنلددددددةعنعددددددي :ن اعثلؤةددددددةث  اع لدددددداع نعنددددددسوع

 عادددحسعثلق ددديعياعشسا دددةع ددديعشدددسا يوعثر دددة علدددسا اع لددداع دددسعاردددس ع ددديعت دددسع  دددسثعع  ددد
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 الع نعثلؤ دددددددداعندددددددددعثر دددددددد عنثلشددددددددد عثلؤؤرددددددددهعنثلؤرردددددددد ع نعثلذريعددددددددةعهث ثدددددددد ةعثلرثدددددددد ع
نثالاةؤددددديبعهددددد ع  رددددد ع ددددديعث ة ددددديا اعه،تثدددددياعثلىشددددد ععكدددددينع  ددددد ع تثددددديش يع ددددديعثر دددددة ع
ثلةدددددععدددد ع نعع    دددديعنددددر اع  ددددسعالععقةندددد ننعندددددع لدددد عا دددداع ذ نددددةعثآهددددي عرخيصددددةع

ه،  دددديوعثلنردددد عالععقدددد عادددديعثآهددددي علؤدددديعع ؤدددديعاددددةع،دددد،ت اعندددددع تثدددديش ااعشدددد عثاةؤددددي  ا
نالع  صعا دددددداعع(2)ل دددددديع دددددديع ن عندددددددعتقدددددد عصدددددد يع يعثلؤ ؤددددددة اعكددددددحل ع لدددددداعثرشرددددددي عع

اىدددداع كيتددددةعثلنردددد عارددددسعثلذدددد اعنعقددددسا ع كيتة دددديع نع ل دددد ع ةل دددديعثلذساددددسع دددديعثل ةدددد ع
.عنرخةدددديبع(3)نعر دددد عنر دددديعثر ردددديصعععرخردددد عثر ددددةثصعندددد  عندددددعه ر دددديعندددد  عاةىذ دددديعندددد  ع

ع.(4) ىةصعملسو هيلع هللا ىلصع عععثلنر ع ذقة عندعتةثصر يعثلنر ع لاعاةبعثلقري ةعع ل ععةصعثل

نتىدددددد ثعل ددددددحسعثلندددددد ةعثلؤةررددددددةاعنثلؤكيتددددددةعثرنردددددد ااعنثلذشدددددد اعثل نةددددددةاعنثلؤ ىددددددةع
هيل نددددددددينع ل ىدددددددد ع شدددددددديا اااعنن دددددددد وعاددددددددةثف  ايععثلنددددددددي عةاعنثالاةؤدددددددديبعثل ىردددددددد 

ةنعنر دددددديع دددددديعث ةشددددددسعندددددددعنشددددددسوع لثددددددرة اع،ددددددذ ثعننرددددددي اعهؤق ذدددددديوعنعنددددددياسعع  ندددددد
 نثرخ  دددداع دددديع ذددددينعنصددددة عندددددع دددد عاددددحثعثل رددددةثنعكي،دددد ريعنر دددديعادددديعقؤيلدددد عنعؤرددددهسع
ن كيتةدددددد عنصدددددد يع عهنددددددة عاساددددددساعع صددددددسع عياقدددددد عنع نددددددر ع عهقددددددس اعايلرددددددةعن  ددددددي اع
نياقدددددةعن عدددددةع ةرياردددددةاع اددددديتة اعن ىدددددذ ة اعنددددددع لددددد عن ددددد ع اعنتىدددددياة اعثلؤةةعدددددساعنددددددع

سعن ةث دددد عع ةعدددد ع دددديعرخدددد صعايف ددددةعصددددي عةعع ؤددددوع ددددةثفيعقؤيلدددد اعن كددددي يع ىدددد ث ع
عنب ثي عنردع،ساس.ع

ثلذدددددد اعكيتدددددد ععذدددددد فععددددددس ععرنعنكددددددينعاددددددحثعثلذؤدددددد ع  دددددد عع دددددديرخ عنعؤددددددياهي
 دددددديعع ثدددددديعنصدددددد عثلنردددددد عنعذ دددددددع دددددديع كيتةدددددد عن،دددددديا :ة عن:ذددددددسننعقددددددة اع لدددددد ع
ن ثددددددر ع رددددددهاعن دددددد،ن اعا دددددداعنردددددد سع دددددديعثلشددددددذ ث اععقددددددةصعثرصددددددؤذدع ععتذدددددديوعثلنردددددد ع

ع.(5)نن عندعثل يا رةاعنف ر اعنثلريه ةعثل ذس عثلؤ رسننعن نةع شةع ث
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لثددددةثاياعع نعاددددحثعثلةلدددد عهيلنردددد عنثلةذ دددد عثلشددددساسعش دددديعنع  ددددر  يعا دددداعكدددد ع ددددي
شدددد ع اري ادددديعا دددداعثرادددد عنثلةلددددسععكؤدددديعندددددع نعثلذدددد اعنقددددسنثع دددديلة اعنر ددددياعنصددددي نةثع
اددددةثااعن ن  ددددداعندددددع،ننددددد يعلؤدددديعاةؤرددددد عنددددر اع ددددديع،ددددذة عثرت دددددةعنثل ى :ددددي عنثلهادددددةع

خعثلددددر ويعرنعثلنردددد ع رخددددحعثىددددؤ يع دددديعثلنددددر  عنثل ى :ددددي عنثلهاددددةاع كدددد ع  ؤددددسعن،ددددؤةع
شدددديعنددددي  عادددديعثرصددددؤذداععدددديص عععكردددد عارددددسع شدددددعاؤدددد نعشدددديعثلذدددد  .عنارددددسسعندددد بع
 ا ثشددددددددداعنثدددددددد  ع شددددددددةعاؤدددددددد ن علدددددددداعىددددددددؤر عثلنردددددددد عرخددددددددر ع عنقدددددددديص عالع    اعنقدددددددديصع

ع.(6)ثرا ثشدع عالرخةريل يع

 :الصورة الشعرية 

 ةقس ددددةع دددديعتشدددد،اعثلشددددذ :ةعثلةذىردددد عثل  ددددة عندددددع  ث دددد ععلقددددسعال  دددد عثلنددددة ا
ثل  دددددددةاعنادددددددحثعثلدددددددة  بعالعثت  ددددددديرعلددددددد عرنعثل  دددددددةعاددددددددعنىدددددددر ةعثلشددددددديا عنددددددددع لددددددد ععع
نيلشددددذ ع رددددحع نعثىددددةة اع،ددددذ ععدددديااعا دددداعثلةنددددة: اعنىددددرى عثالاةؤدددديبعش دددديع دددديع ثبع

ع.(7)اريرع،ذ عاىسرع

نثىددددددددة،ن وعنعددددددددسعتيلدددددددد عثلنددددددددة اعثلشددددددددذ :ةعاريعددددددددةعا ؤددددددددي عثلرقددددددددسعنثلى نددددددددةاع
هيلرنددددر عثرنندددد ع دددديعق ددددة ااعثل ىردددد اعثلةدددددعالععر دددد عنالعع  ددددسعندددددعع  رة دددديعنبرددددينع
 كيتة ددددديعثلؤ ؤدددددةعنثلذىرؤدددددةاعنععرؤة ددددديعثل ؤيلردددددةعثل ثاذدددددةعنددددددعثلة كرددددد عثلدددددساللدعل  دددددةاع
ننددددددسثعثل ددددددسااعندددددددعثلنددددددة اعثلشددددددذ :ةعنثلى دددددداعندددددددعقةثتى دددددديع ثدددددد،لةعع ددددددحاع تىددددددي ع

رخدددددة فع ردددددةل اعنثع ياددددديع ااع   ث ددددديع دددددر اعا ؤدددددي عثل  دددددةعنعثدددددةق  عثاةؤدددددي  اعا ددددداعث
هقرؤة ددددددديعثلؤة ردددددددةعنثلؤذىددددددد اعنددددددددعثلدددددددر عثر شددددددددعشةصددددددد  يعقدددددددةا عثلشدددددددذ عن ن ددددددد ع

 ن ىي عشررة عننياة .

لقددددددسع ا دددددداعثلرقددددددي عثلذدددددد اعثلقددددددسث اعثلنددددددة اعثلشددددددذ :ةع رددددددحعشددددددةث ر ع اؤدددددديل اع
يع اععددددس ث عكىردددد ث ع دددديعثلذريعددددةعنثالاةؤدددديبعندددددعه ددددر اعن  ىدددد ااعنتنددددرىيعنثندددد ثعندددددع  ل دددد
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ن يتدددددد ع ه ددددددين اعنثىددددددذةع ثة ر ددددددةععةندددددد عهيلةنردددددد عنثلةؤرردددددد عنثلةشددددددىر عنثالىددددددةذي ااع
نثل  نعدددديوعثل ررددددةعنثلرةارددددةعنرؤدددديعشرر ددددياعكؤدددديعلدددداعع   ددددةثعثل ددددسااعادددديعثلؤ ددددي عهشددددقر ع
ثل  ددددددددة عنثلذق ددددددددداعنردددددددد ع نع ذدددددددديل ة اعكيتدددددددد عندددددددددع ذىؤ دددددددديععندددددددد عندددددددددع  دددددددد  ع

.عنب دددددحثع(8)تىددددداعثل ددددد بععثل دددددسااعاددددديعنندددددي ةعثل ددددد بعن ىددددد ث عثلى ندددددةعن قة دددددريو
لدددداععر ندددد عثلنددددة اعارددددسااعكرردددد ث ايع ذردددداعثلشددددك عثر شددددداعن  ددددةثع  ددددينىريعا دددداع
ث عىيف دددددديعثلةنردددددد عهيلندددددد ةعثلشددددددك رةع ثوعثلندددددد ةعثلةنرقددددددةعهيلذقدددددد عنثلؤر دددددد عنثل قرقددددددةع

.ن ددددد عادددددحثعثالاةؤددددديبعنع ددددد عثلذريعدددددةعلددددداعا عقدددددةثعه  ؤ ددددداعل ندددددة اعهؤذرياددددديع(9) نعثلةثعددددد 
ل  ددددة عثلددددح عهقردددد ع ةندددد ةعه، عيلدددد عنعدددد ثن ع ةلدددد عنلدددداعاةه ه ددددةثعرخددددي اعت ددددي عثل  دددداعث

ناددددحثعثر دددد عفىرذددددديعرنععاردددد ع لدددداع ددددسن عثل  دددداعثالصدددد   دعثلددددح عتقنددددسسعثلرددددةب.
ععثىدددددددةنسثبعثلندددددددة اععنة ددددددد ع ددددددديع،ددددددديا ع لددددددداع،ددددددديا اعكؤددددددديع نعثلشدددددددذ عثل دددددددسااع

ع.ع(10)ععثلقسعاعندعف :قةعثىةنسث  عل نة ععنة  عايعثلشذ 

 شدددددددددعثلذ بدددددددددعثل ددددددددسااعن  :ةدددددددد عل نددددددددة اعنبتةيق دددددددديع  دددددددديع   ددددددددةبعثلرقددددددددسعثر
ن اللة ددددددديعنةنة ددددددد عاددددددديعثل  :دددددددةعثلقسعؤدددددددةعثلةددددددددععردددددددسع يعهددددددديل  اعثل  دددددددة عنثلى نددددددددعنع
  نثع ددددياعننددددسوععقددددراع ثدددد ع ذدددديار عن دددداعقساددددساعن نة  ددددةعاؤدددديعثعنددددحسعثلريعددددسعثلقددددسعاع
نثاةؤدددددددسساع  عصدددددددي عاؤي اددددددديعثلنرددددددديصعن،دددددددذة عثلشددددددديا عنت ثدددددددرة عن،نندددددددرة عن ددددددديع

عددددس اعن  ددددي اععثددددذ  عندددددعتقدددد عع  بةدددد عثل يلرددددةعن  :ةدددد ع لدددداعثآرخدددد :ياعععالعععؤة دددد ع ددددي
تثددددة ر ع نعتندددد اع دددديعت ددددي عثلشددددذ عثلة ددددي اعثلةدددددع ة ددددةا يعاددددريعع ردددد عثلقرؤددددةاع
 ةدددداعثىددددة يرعثلشدددديا ع نعع دددد دعا ر دددديع دددديع،ددددذة سعنعنددددة: سعنع رخر ةدددد عثلقة:ددددةع دددديع

 ددددةعثلشددددذ :ةععثددددة ر عار ددددحعهدددد ع لدددداع دددديعنر دددديع دددديع ذددددينعقؤيلرددددةعنبتثدددديترةاعنبقددددةاعثلؤ 
ثلشدددديا ع نعع ددددس ع ة ددددةايوعل ة ددددي اعثلنددددي عةعندددددعكدددد ع دددديع ةلدددد ع ةدددداع دددديعرخ دددد ع
ا ر ددددديع ددددديع  ثيىددددد عنندددددي عا ر ددددديع ددددديعرخريلددددد اعننددددددعادددددحثعالعشدددددسع ددددديععدددددس اع،دددددذ :ةع
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شددددددذ عهقددددددةاعثإل ثددددددي عع ددددددة عثلؤدددددد،لةفعلةرقدددددد عاددددددحسعثلؤشددددددياسعثلرة رددددددةع لدددددداعادددددديلاعثل
ع.(11)ععنثلةنة: عثل رد

ثلشدددددددذ :ةعنددددددددعثلرقدددددددسعثلذ بددددددددعثل دددددددسااع دددددددرقي ع نعنلددددددداععذدددددددسع   دددددددةبعثلندددددددة اع
عيصددددددد ث عا ددددددداعثل يتددددددد عثلى نددددددددعنقددددددد اعشددددددد عثعثددددددد ع   ة  ددددددديعنث ةدددددددسع لددددددداعثل يتددددددد ع
ثلشدددددددذة  عنثلةقدددددددسثتداعنكدددددددحل ععةىددددددد عثلؤ  دددددددةبع لددددددداع دددددددسع تددددددد ع صدددددددى ععشدددددددؤ عكددددددد ع
ثر نثوعثلةذىر :ددددددةع ؤدددددديععذة تدددددديعا دددددداع  ثىددددددة ع ددددددؤيعا دددددداعثلىرددددددينعنثلىددددددسع عنثلؤذدددددديتدع

ع.ع(12)ثلث  عننر سع يعنىيا عثلةذىر عثل ردعنثلذ ن عنثلقينرةعنع

 نعثلىي دددددداعندددددددعثر اعثلذ بدددددددعثلقددددددسعاعالعع ددددددسع ندددددد   عثلنددددددة اعثلشددددددذ :ةاع
نبنعه ددددداعثلدددددس  عثلرقدددددس عنثلى نددددددع ددددد ناعثلةندددددة: عثلدددددح ع نددددد سعنددددددع  ددددديالوع
ثلى ندددددةعثلؤنة  دددددةاعل دددددحثعنيلندددددة اعثلشدددددذ :ةع نددددد   ع دددددسااعنثندددددسع لرردددددياعنادددددةعنؤددددد اع

.عنا ددددداعثلددددد ناع ددددديعثاةؤددددديبعثلرقدددددي عثلؤذيصددددد :يع(13)بددددددعثل دددددساا ددددديعنؤدددددي عثلرقدددددسعثرن ع
ثل ددددد برريعنثلذددددد اعا ددددداعثلثدددددةث عشس ثىدددددةعثلندددددة اعثلشدددددذ :ةعنعددددد،لر عكةددددد ع ثدددددةق ةعنددددددع
 لدددد عنباددددسث ع  ثىدددديوعنب ددددة ع ثة ر ددددةعلدددداععقددددس ةثععذ : دددديع ة قددددي عا ردددد عععكددددي ععكددددةنع
عارددددديرع قؤددددديرعا ددددداعصدددددذةبةع ع دددددي ععذ :دددددةع،دددددي  عل ندددددة ااعنلذددددد عادددددحسعثلندددددذةبة

يعلددددددحل عت ددددددسع نع   ددددددةبعثلنددددددة اع(14)عرددددددةعندددددددعكرردددددد ع دددددديعثلؤندددددد   يوعثر شرددددددة ي 
لددددددسا اع نة دددددد عنرددددددد اعن:ددددددحاىةنعنرددددددد ع ددددددحثا ع،دددددددةاعكدددددد ع ثددددددد ع رةلدددددد عنثع يايعددددددد ع

ع.(15)ثر شرةعنثلرقسعةع

نادددددددحثعثالرخدددددددة فع  ددددددد عفىرذددددددددعع   ددددددد ع ىددددددد ث عثل  دددددددةعنفىرذة ددددددديعنع سادددددددسع
اعنالعثلثددددد  عثل دددددرياعن ددددديع الالع ددددديععنيلةصدددددةصعلؤذرددددداعثلندددددة اعلدددددروعهيلرثدددددر عثل دددددري

عدددددديصع لدددددد عنقددددددسعث ة ىدددددد عاردددددد ع ىدددددد ث عثل  ددددددةعنقؤيل دددددديعثلؤكرددددددةنعثلؤثددددددةة اعن ن  دددددديع
ع.(16)عريفقةع سن عقي ذةعنالععرة ع يتذةثلؤة س اعثلري رةاعنلروعل يعكؤيعارسعثلؤ
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عذدددددددد فعىدددددددددع  علدددددددددة:وعثلنددددددددة اع عععنددددددددددع هثدددددددد ع ذيتر ددددددددديع ىدددددددداععةث ددددددددد ع
 نععن ددددددد عصدددددددة اع نع نعثلندددددددة اععثل  ؤددددددديوع نعثلةصددددددد عنثلؤ دددددددي عنثلةشدددددددىر ععؤكدددددددي

عؤكددددديع نععقدددددسبع لررددددديعنددددددعاىدددددي اع نعقؤ دددددةعع  ددددد عا ر ددددديعثلةصددددد عثلؤ دددددتعنل ر ددددديع
.ع نعثلندددددددة اع(17)عةصددددددد ع لددددددداعرخريلرددددددديع،دددددددر ي ع  رددددددد ع ددددددديعثتذكدددددددي ع دددددددةقيعل  قرقدددددددةعع

ثلشددددذ :ةععذىردددد عادددديع نثرخدددد عثلشدددديا عنع قؤددددةعر يىرثدددد عن شدددديا سعنت ثدددد عناةثف دددد ع
عقددددد عع ددددد ع ةثىددددد عنعثددددد ر علؤةع ددددد عن  اعنذ ددددد ععنع ثدددددرسعلؤشدددددياسثع عنعندددددة ثع عن دددددي

ع يا ددددياعنادددددعنىددددر ةعلرقدددد ع لدددد عك دددد عنبعندددديل ع لدددداعثآرخدددد :يعن ددددداعععثلةاددددي عثلددددح ع
ع.(18)ايف ة ع ذي ع لاعع ثا عنىي ذر عع ينصعش يعثر ا عتق عن  ع عنع

 نععدددددددةاعثلندددددددة اعنىدددددددر ن ع يعنت ي  ددددددديعادددددددةع قدددددددسث عع،نر اددددددديعنددددددددعثآرخددددددد :ياع
 دددديعصددددس وعاردددد عن نعع ددددسعنر دددديعثلثددددي  ع نعثلقددددي  ع ن دددد ععنعؤرر  دددديعلدددد ن ععيا  دددديع ن

نت ثدددد عناددددةثسعن دددديلة اع  عع ددددةنع ذىدددد اعادددديعت ددددوعثلقيادددد عنثلؤة قدددددعا دددداع ددددسعىددددةث اع
لددددددحل عع دددددد ع نععةثدددددداعهيلنددددددس عنثل عددددددةعنثل ؤدددددديصاعنعؤردددددد عثلؤةعدددددد عثلددددددح ععؤدددددد عهدددددد ع
ثلشدددددددديا عرخدددددددد صعع  بةدددددددد عرخردددددددد ععؤرردددددددد اعن نعع ددددددددةنع ذددددددددي ال ع ة ددددددددةاري علذةثفدددددددد ع

ة ساعنيلندددددة اعاددددددعثلؤشددددديا عنثر يىدددددرواعنثر يىدددددروعاددددددعثلندددددة ااعثلشددددديا عن،دددددذ
نادددددددعثلةدددددددععثددددددة ر عع قردددددد عثلؤةذددددددةعلددددددس عثلريعددددددسعنثلؤة قدددددددعنثلةدددددد،نر عنر ؤدددددديعهشددددددك ع
نث ددددددد ع،دددددددي  ةعثلؤذرددددددداعن ة ددددددد ةعلددددددد ع ددددددديعرخددددددد صعىدددددددريعيوعل ة:دددددددةعرخي قدددددددةعاددددددديع
ثلؤددددد،لةفاعن قرددددددي عت ددددددي عثلندددددة اععكؤدددددديعندددددددععري  دددددديعش دددددحسعثلؤ ؤددددددةعن كؤردددددديعا دددددداع

ن عة دددددددديع ادددددددديعهؤدددددددديعع ققدددددددد ع دددددددديععريىدددددددد عنعددددددددةث نعشددددددددريع،ددددددددذة عثلشدددددددديا عقؤيل دددددددديع
ن  يىرثددددد اعن ددددديععندددددة سعنددددددعثلندددددي ااعنثددددد عت دددددي عثلندددددة اع ددددد عى عهيلؤ   دددددةعشدددددريع
ثلؤذرددددداعنثل  دددددةاع نعثلشدددددك عنثلؤ دددددؤةناعن ذردددددي عت ي  يعقدددددي عهؤدددددس عععدددددس ع يعا ددددداع

ثلسثرخ رددددةاععتقدددد عثل  دددد اعنثلذيف ددددةعه، يتددددةعن عددددةاعنيلنددددة اعادددددعثلذىددددي اعثلني قرددددةعل  يلددددة
نادددحثعثلةريىددد عشرر ددديعنبدددريع ددديععندددة سع ددديعاقددد عثل يعددد عن هثقددد ععندددة: ث ع عرقدددي عرخيلردددي ع
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 ددددديعثل  دددددةاعنثلةذقردددددساعنرددددد ع ن عثر اددددد عنع ىددددد عه رددددداعتقددددد  سعك،تددددديعت ي نددددد عنتثدددددؤذ ع
ع.عع(19) ،تيعتذي   عع

ع نعثلندددددة اعثلشدددددذ :ةعثلريق دددددةعثلةددددددعع ذددددد عثلشدددددذ عع :ىدددددي عل ر دددددة عايلقدددددي عندددددد
ساع لردددد ععدددديف عنب اددددينعىدددديف عا دددداععددددةاعثلن دددد عنثإلشددددسثرعهؤدددديعع   دددد عثلق ددددةاعنثرن دددد

ا رردددديع دددديعثتةىدددديسعنعدددد،نر اعن دددديععن  دددد ع دددديعع يادددد عن دددديععن قدددد ع دددديعثتثدددد يباعنع ثدددد ع
ع.ع(20)نعذسع رسثنعثلذؤ عثلح عاى  عثلشيا عنر ع قس ع عثل ررةعنعؤكر ع يعنر عع

اع نعثلنددددددة اعثلشددددددذ :ةعقدددددده عنيادددددد عن  دددددداعندددددددعرخ دددددد عشررددددددةعثلددددددر عثلشددددددذ  ع
ن دددددددعلرثدددددد ع رخ ندددددديوع  ددددددينرةعن :رددددددةعرخي قرددددددةع ثاددددددساعننيا ددددددةعا  دددددد،ع لر دددددديعثلشدددددديا ع
لة ؤرددددد ع،دددددذ سعنعهن:قددددد اعشددددد عاددددددعقدددددةا عثلذؤددددد عثلشدددددذ  عنلىددددد اعثلدددددح عادددددسصعا ددددداع
عس عدددددد عندددددددعثرخةرددددددي ع ل ي دددددد عشى ثاددددددةعايلرددددددةاعنبرددددددي عقؤ دددددد عناىي ثعدددددد عشسعددددددةع ةريارددددددةاع

 دددددد،لةفعهدددددديل ؤ عشددددددريعن  ددددددي اعندددددددعثلةذي دددددد ع دددددد عثل  ددددددةعنثىددددددةنسث  يعثىددددددةنسث ي عنردددددد ع
ثلؤةردددددين ثواعنيلندددددة اعععلرثددددد ع رخ نددددديوع نعاريصددددد ع  دددددينةع لددددداعثلندددددة اعثلؤر قردددددةع

ن دددددديع ث دددددد عثلنددددددة اعع.(21)عيعادددددددعصددددددة عع قيارددددددةع دددددديعصددددددة عثلةذىردددددد ثلذي :ددددددةاعنبتؤدددددد
ع.عع(22) حل عنيالع يسع لاع  ثىة يععذردعثالع يسع لاع ن عثلشذ 

 :صورة احلصان عند امرىء القيس 

نىدددد عثلشددددذ عنثلشددددذ ث عارددددسعثلقددددس ي اعن ددددةع ي دددد علةثادددد عععنددددس عث دددد  عثلقددددرو
اعن دددديعرخثدددد عل دددداعاددددريعثلشددددذ اعن ددددةعارددددسعثشدددديعىدددد بع نصع،ددددذ ث ع(23)نعياددددسعقؤذ دددداع

.عناددددحسعثلؤكيتددددةعثل ىردددد اعنثلؤرهلددددةعثلذ رددددةعثلةدددددعتيل دددديع(24)ثل ىقددددةعثرنلدددداع دددديعثل دددديا رري
ىياعن ندددد  يعكيتدددد علؤدددديع ىددددن عن  ددددسسعل ةدددديلرياعاة دددد ع لدددد عثشدددديعىدددد بعن:ىددددريع ىددددد

ع  ددددر  عنعؤررددددهسعع دددديععدددديصع دددديعلدددداععقةلةث...نل ردددد عىددددى ع لدددداع ،ددددري عثىة ثددددر يعثلذدددد اع
نثعىذةددددد عنر ددددديعثلشدددددذ ث ع ر ددددديع ثىدددددةرقيفعصددددد ى عنثلىكدددددي عنددددددعثلدددددسعي اعن عدددددةعثلرثدددددر ع
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نعددددد اعثلؤ،رخدددددحاعن،دددددى عثلرثدددددي عهيل دددددىي عنثلىدددددرتاعن،دددددى عثلنرددددد عهيلذقىدددددينعنثلذندددددداع
ثلرثدددددر عنبدددددريعثلؤذرددددداعنكدددددينع  ثددددديععنعرددددسعثرنثشدددددسعن قدددددي عنددددددعثلةشدددددىر اعنننددددد عشددددري

ع.(25)فىقة ععشىر ي ع

لددددحل عالعتذددددسنعثل قرقددددةع نعتشدددد عهذرددددسثع  ثعع ردددديع نع ععث دددد  عثلقددددروعاددددةعثلددددح ع
 ل دددداعثلشدددديا عثلذ بدددددعا دددداع دددد عثلذنددددة عن دددد اعثلةشددددىر اعشدددد عاددددةعثلددددح عنق دددد ع لدددداع
ثإلىددددددد ثفعنددددددددعثىدددددددةنسث  اع ةددددددداعادددددددسع لددددددد ع ددددددد بي ع ،دددددددرقي ع ددددددديع ددددددد ناعثلهرخددددددد فع

ع.ع(26)نثلىسع عع

نال دددددد   عثلقددددددروعاشدددددد عرخددددددي عننلدددددد عكىردددددد عهيلةصدددددد عنثلةنددددددة: عرخيصددددددةع
ل نرددددد اععددددد،عدعهددددد عنددددددع ذددددد  عثل ددددد  عنثلندددددرسع ددددديعرخددددد صعىددددد  ع  ددددديرخ ساعناددددد  ع
ه ةالعدددد عن  ي  ثعدددد عنر ر دددد ع لدددداعلة دددديوعقؤر ددددةععىدددد  ععنددددياسسعشدددد ن ث عنث دددد ي عن دددد ن ث ع

هدددد ععهذدددد  ععشددددىر يع عنصددددة سعثلؤ ةشددددساعثلؤثددددةؤساع دددديعشر ةدددد عن  ر دددد اعن ؤدددديعقددددي و
 نر ةددددد علر : ددددديع لددددداعاشدددددرقيع يعإلنددددد ثا يعهشددددد ياة عنن نىدددددرة عن  ي عددددد عنددددددع كدددددةاع
ثلن رددددد عنثصددددد ري عثلة دددددةياعن:ة ددددد عادددددحثعق ردددددي عنددددددععندددددياسعادددددساعلسعددددد اعن ددددديع لددددد ع

ع (27)نص ع نيت عندع ذ قة اععقةص

 لـــــــــــد ىيـكـــــد األوابــــــبسشجـرد قيـ  اـــــــوقد أغتدي والطير في وكشاتي

 ل من علــــــو الديـــــــر حطـــــصخ كجمسهد  ل مدبر معاـفر مقبـكر مـم

 تشزلـهاء بالســـــــالرـف تــــــسا زلـك  وــــــكسيت يزل المبد عن حال متش

 لـــــإذا جاش فيو حسيو غمي مرج   عمى العقب جياش كأن اىتزامو

 لـــــــــــــركـد السـالكديارًا بـــــــأثرن غب  ىــــمدح إذا الدابحات عمى الهن
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 لــــــف السثقــــهاب العشيـمهي بأثـوي  وـــــــيزل الغالم الخف عن صيهات

 لـــــــــط مهصــــــو بخيـــــــــتقمب كفي  رهـــــــد أمــــــــــر كحذروف الهليـدري

 لــــــب تتفان وتقريـــاء سرحـــــوإرخ    ةـــــــــاقا نعامــــو أيطال ظبي وسـل

 بزاف فهيق األرض ليس بأعزل    وـــــــضميع إذا استدبرتو سد فرج

 لــــمداك عروس أو صالية حشع  انتحى إذا عمى الستيين مشو كأن

 لـــــير مرســًا غـــسـات بعيشي قائـوب   وــــــــــــــو ولجامـات عميو سرجـوب

 لـــــــب مرجــــاءٍ  بذيـارة حشــــــرع    رهـــــــــات بشحــــاء الياديــــكأن دم

عة نع ا ددياعثلشدديا عثلؤ  دد عه ندديت ع نذدد ع لدداع نعا ىددؤ عهنددة اع ريلرددةع ةقردد
 دديعكدد عثل ةثتدد اعالعشدد عك،تدد عت دديوعع ة ددسع دديع  كدديعإلرخ ثقدد عهدد،ش اع رىدد اعنب،قؤدد ع

الععذةددة سعتقدد اعنالععشددةب عاردد اعناددةعشددحل ععن دد عععقثددراعنع ثددراعهقيلدد عن :ددسع ةؤردده
اع ى ة :ةععنة ثعن،ك عناؤ  ع يعرخ صعثلدة  اعشدريعثلؤى د عثلندي قدعنصد يوعصة ع

احثعثل نديناع ةؤر دةعنددعىد اة عن كياد عنصدى سعنق دسس.عنقدسع ىداعصدة اع ثاذدةعل نديت ع
ثرق  عثرصر عنعسعى  عا اع   سعنثل رة ع يع ثل عندعنكريع يعنعسعع يق،وعهد عن ،تد ع

عسعقؤا عاحسعثلنة اعهيالىةذي اعثلةدعقذ  عثل ندينععرسعلاععث اعثالتذةي عنثلة    ر اعنع
ع يلقرسعثلح عالععثة ر عثإلن وع ر .

نعسعثاةؤسعندعاحسعثلنة اعا اعثلةريع ديوعشدريعندسنسع لداعثلندرسعنتدةبعثل ردة ع
نددددددع اشي،ددددد ياعنددددداععى ددددد عن ىددددد عهندددددة اعا  ددددددعنر ددددديعثل دددددةث  عشدددددريعثله دددددينعنثلؤكدددددينع

يعرت يععنثالع يايواعنادعصة اعنر ع ؤكرةعثلة ق  العاق  عنالعنثعذي عنل ر يعقؤر ةع قيع 
عذىر عكريادعايعرخ ةعثل  كةعنثلة يناعثلث : ع د عثلؤة رد ثواعنادحسعثلندة اعثلةددعقذد ع
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 ندديت عنر دديععكدد عن: دد عندددعنعدد عنث ددسعن:قىدد عن:ددسش عندددع نع :ر دديعهيإلعقدديرعثلر ؤدددعهدد،نع
نل  دد عل ىددةعع ا دداعل دد ع  كددةعن ددذيع دديع ن دديرع ندديتةعل ىددةع ثددةق ةعن   دد عل ىددة

نلإلعىدديصعل ىددةعنلإل هددي عل ىددةاعنى ددحثعرخ دد عق ىددي ع ةىددرقريعكرر ددي عادده:يعثلؤذردداعن:ة دد ع
ثلنددة ااعنقذدد عاددحسعثلنددة اعثر شرددةع شددى ي عنلؤدديعقددي عهيلؤشددى عهدد اعقذ دد عقؤ ددةعنث ددساع
رخيلقيعثتث ي ي عك ري عشريعثل   عنثلؤذراعنثلندة اعثل  ردةعثلؤةنر دةعن ذ د عكيلندن اعثلؤ ثدي ع

ع(28)هثدد اةعقرةترددةاعن ندديت عكؤردد ع ا ددة عش دديعثلثددر ع دديع ا دداعثل ىدد ع لدداعثلددةث ثلةدددع
نادددةعنرددد عرخددديل عثل دددةنعالقةؤددديرعثل ؤددد اع لددداعثلثدددةث عنادددةعشدددريعثلنردددةصع عدددة عثلنردددةصع
ن ،سايع ةثن اعناةع،ساسعثل  كةع   وعثلشدذ ع كةردهععثدق علىدسسعاديع ةرد عن:رهلد عكؤديع

ينعثلشيا ع لداعثل  درتاعن نديت ع،دساسععرهل عثلنن اعثلؤ ثي عه ذ عثلؤ  ع يعثلؤك
ثلذددسنعن:ندد عثل دد  عصددىي اعن:ثددى عكدد عثلنردد عىددىقي عنثلنردد عثلثدديه يوعادددعثلةدددععىثدد ع

ع.ثل   عكؤيعع ذ عثلثىي عندعثلؤي ع اسا يعند

ن نددددديت علشدددددساعىددددد اة عالعع دددددي ععؤدددددوع دددددةثن سعثر  اعنالعاررددددد عثل ىدددددي عكؤددددديع
 عندإ ثعادةعكيلؤ قد عع  ددعن: دة اعنؤديعثلثيه يوعلن ة عنى اة ع.عن:ك دع نعع  ك ع ث ى

ع رددد عنردددياعثل دددي  عع،دددساعىددد اة ع نعثل ددد بعثلن رددد ععثدددق ع ددديعا ددداع  ددد سعنددددع دددري
ثلذرر عثلؤرق عارد علرىيعد عا داع  د سعنعشدىر عهد عن ديع ،دى  عنددعىد اةع  در عنثت  عد ع

لذىدةععلذىةعثل ح نفعثلدسنث اعثلةددعا ذد عش ديعثلندىرينعنعدسع  كداع  د ث عرخر د عننة د عنادد
ع.عععثةنس  يعثرف يصعندعثل   

 ،ددرقةعل ندديت عثىددةؤسايع دديعاريصدد عاددساعنعددسعقؤدد ع  بدد عصددة ععثن: ىدداعصددة ع
ندعشر عنث ساعن  ى ع ي  عك،تد ع ىددعلد عرخيصد عيسعثلر ر ةدينعنلد عىديعيعتذي دةع عرقةدينع
ناةعا ة عنددعثر  عك،تد ع اد عندهراعن:ق هك،تد عنذ د عرخديا اعنادحسعثلندة عثلؤ ةشدساع

اعنب ثع(29)  بذةع ،ري عه، بذةع ،ري علاعع ةؤ عر سع يعثلشذ ث عنرد سععندعثلىر عه،نع،ى 
ثاة   عاحثعثل نينع نع  اةد عرخرد ع لرد علؤذيتد عنب :قد ع تد ععرىد ع لداع دسثرعثلذد ن ع
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ثل  دد ع نعصدد ثعةعثل رىدد عثلندد  ث عثلى ثعددةاعن  ددي عثل  ثاددسعا دداعصددس عثل نددينعك،ت دديع
عثل ري عا اع،ر ع ث  ع.

 :وصف امرىء القيس حلصان احلرب 

ع (30)عقةص

 ا سعف مشتذرـكدا وجيي   ةـوأركب في الروع خيفان

 رــجـعف ـد ركب فيو وظي   ليا حافر مثل قعب الهلي

 ن إذا تزبئرـهد يفئـــــب س  اـــــــــعقـليا ثشن كخهافي ال

 يسا مشبترـم حساتيـــــن لح   مـــــــا أصـاىسـوساقان كعب

 رز عشياحجاف ُمزرـل أب   يـــكرفاة السد زيا عجـل

 رـد بـيا فرجيا من دبــــــتد   مثل ذيل العريس يا ذنب  ل

 رـــو الشسـأكب عمى ساعدي  اـــــــــسـيا متشان خعاتا كـل

 يرـــح وصـركبن في يهم ري  لـيا عذر كقرون الشداء

 ررم فيو الغهي الدعــــِن أض  اـــــــــوسالفة كدحهق المب

 درــع السقتــــــــو الرانــــــحذق  نــــيا جبية كدراة السجل

 رــــيـح إذا تشبـــــــــــــو تريــــفسش  لـيا مشخر كهجار الدباع 

 رــــــــن آخـا عـــــــشقت مآقيـي    درةــــدرة بـــــا حـــن ليـوعي
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 ة في الغدرــــــالحزر مغسهس  نـمـت دباءة إذا أقبمت قم

 رـا أثــــــــيـيس فيـــــة لـــــمسـممس  ةـــــــت أثفيـــــن أدبرت قموإ

 بطرـــــــا مدـــيـب خمفــــليا ذن   وإذا أعرضت قمت سرعهفة

 رــــــــيسـرد مشــــــــــــــتشزل ذو ب  اـــــال كسـيا مجـولمدهط في

 رــــــطـاء وواد مــــــــهاد خطـــــــف  وليا وثبات كهثب الزباء

 درـــــاذق السقتـــــأىا الحــــــأخط  اء ـوتعدو كعدو نجاة الزب

ن ريىددىةعاددحسعثلقنددرساعثل ندد عهؤدديع ت ددهسع دديعتندد عا دداعرخنددؤ عن رينثدد عندددع
نثدد عا دداع رهلةدد عندددعت ددسعنثقةؤدديرعثلرددي عا ردد اعنادددعيثلددح عتععنذ ىددةعشدديع يلدد عثلؤ دد ع

قس ددةعنهلردددةع رخدد ع لددداعنصددد ع ددس عثلقندددياسعثلةدددععنددد عنر دديعرخرددد عثل دد ااعنبذدددسع  
 نيت عثلح ع اسسعل   اعنثلرهثصاعن دعن  عكيل  ث اعرخ دةعن ،ديعةعنىد اةعادسناعن،دى ع
تيصددرةع،ددذ ايعهثددذ ةعثلرندد عكريعددةعادديعىدد اة يعنبذردد اعثلدد : علشددذ ايعنعشددذرر اعن:ندد ع
 ين ايعن ةعصد ر عصد  ععدس عثلندىدعن لد ع ثدة  عنددعثلنرد يعن لد عرتد ع نىد عل ديع

ننق  اعنص  عثل ين ع اللةعا اع صديلةعثلنرد اعنيل دين عثل ىرد ع ديعىدؤةعن ع عث   ثهي ع
ثلنر عنر عثلذةي اعننص ع  ىين يعن كى ديعن ددعصد ىةع ةرردةعنىديعيع نديت ع شدسنعينع
نر ع ة ا ةرياعن نيت ع   وعنذ هسعكيل   عثلح عق  عا ر عثلثر عن  ثصعارد عكد ع ديع

 دع  رخ ع اعن ةرديسع كةردهثنعصد ىينعلن عه اعن ا  عفة: عك،ت ع ا عثلذ ن عىيهاعن: 
ع.ة  ؤين ؤيع ،ى عهثياس عثلرؤ عثلىي رعندعن ىؤ يعنن

عن ىدددد عك،تدددد ععدددد ننعثلرثددددي عندددددعاددددةبعايصدددد اعناددددحثعكريعددددةعادددديعنددددهث اع دددد ف  نا 
،دددددذ عن ىددددد اعنن ىددددد ع ثوعارددددد عفة:ددددد عكشددددد  اعثلىدددددينعناددددددع،دددددق ث عثل دددددةنعنقى ة ددددديع
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ثل دددددددي  عثلؤدددددددةقياعنثىدددددددذةعكى ددددددد عثلةددددددد  عثل  ددددددد عثلريصددددددد عثلدددددددح عصدددددددرذ عثلذي ددددددد ع
ن رنددددددي ع ندددددديت عنثىددددددذةعكةقددددددي عثلثددددددىيرع  عق دددددد عثل دددددد عنثلثددددددىيرعنادددددددععدددددد : ع
عر ثدددددد عنةندددددد اعثلدددددد : ع نععثددددددة : يعرتدددددد ع  ثعىدددددد  ع ندددددد اعثلددددددر وعلدددددداعع دددددد عقددددددةفع

عثل نينعنلاعاةذ عن:ش عا ر .

نادددددريعن ىددددد عصددددد ىةع دددددنؤةععىدددددس عهددددديلرى ع ددددديع ددددد رخر عثلذدددددريعنك،ت ددددديععددددد  ع
 حثلددددةاعن ،ت دددديع هددددي اع ه ناددددةعندددددعثل ددددسا اعع دددد ع دددديعع ددددر عش ددددياعنن ىدددد ع ك  ددددةعنردددد 

ناددددحثعكريعددددةعادددديعثلندددد ةعنثلذينرددددةعنثلنس ددددةعن،ددددى  يعش دددديعهؤ ىددددة يعنثىددددةسث ع يعنادددددع
ع قى ةاع  يع  ثعكيت ع سش اعنؤ رخ ع يعن دعصن اع  ؤ ؤةع سن اع  ثي عص ىة.ع

ننددددد  ع نععؤكرددددد ع ددددديعثلرىددددد ع لر ددددديعن ددددددعكددددديل  ث اعرخ دددددةعنىددددد اةعن ،ددددديعةع
اةق دددديعن صدددديلة ياعن دددددع ثوعت ددددوع ددددي اع ت ددددةعادددديعناددددحثعكريعددددةععنثىددددةةث عندددددعثلن دددد 

 نعشدددد  عندددددععندددددعق : دددديعن ،ت دددديعىدددد ياع  ثعتدددديصع ر دددديعثلثددددةطعصدددديل عنقيلدددد عن،ددددسو
نعذددددد عنثت ؤددددددي سع.نع هادددددديعنننى دددددديعكةندددددد عثل دددددىي اعنعددددددي اععذددددددسنعاددددددسنث ععشددددددى عثلؤ دددددد اع

ع.ثلريقرةع يعثلنري عثل ي  عثلؤيا ن ك  يعناسنايعى اةعك يصعاسنعثل ىي ع

 :وصف عنرتة حلصانه يف املعلقة 

ادددددةعارةددددد اعشددددديع،دددددسث عنعرددددد عثشددددديعاؤددددد نعشددددديع،سث ثلذىثدددددداعكدددددينع شدددددةسع ددددديع
ا ردددددةعثلقدددددةبعن ،ددددد ثن اع الع نع  ددددد عكيتددددد ع  دددددةع ىشدددددرةععدددددسااع برىدددددةاعنعدددددسعن  عار ددددديع

 عارةددددد اعنرخ ددددديفعشددددديعاؤرددددد عثلشددددد :س عنادددددةع  دددددسع ن بدددددةعثلذددددد ااعناددددداعن ندددددةعىدددددةث سا
ددددد  ةاعكؤددددديعن   رنثلثددددد اددددديع  ددددد ععشدددددق ع،ددددد ة عثلثددددد  ااعنقرددددد عارددددد عارةددددد اعع عشددددديعثلث 

نكدددددددينع ددددددديعادددددددي اعثلذددددددد اعنددددددددعثل يا ردددددددةع  ثع ددددددديعثىدددددددةةلسنثعثإل دددددددي ع نعع.(31)ثل   دددددددي 
  دددددددد نثع،دددددددد ياةعنت يهددددددددةاعنلدددددددداع عثددددددددة عةثع شرددددددددي ااعنالعا  قددددددددةت اعه،تثدددددددديش اع الع  ثع
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اة قددددد علذرةددددد اعتثددددد ع شرددددد ع العهذدددددس يع شدددددس عثلىثددددديلةعنثلشددددد ياةعنثلدددددسن عثلؤؤردددددهعنددددددع
ع.(32)  ث عثلثىيعيعنثل ريااع يعرخنة  ا ث وعنثل ى ث عنثىة يرعثىة  اع

عذددددسعارةدددد اع  ددددسعثلشددددذ ث عثل ىددددي عندددددعثلذندددد عثل دددديا دعععن ددددذ عثشدددديعىدددد بع
ندددددعثل ىقددددةعثلثي ىددددةع دددد عاؤدددد نعشدددديعك رددددةبعنثل ددددي  عشدددديع  ددددهاعنىددددة:سعشدددديعثل ؤ دددددع

 ع.عنثىددددة يرع نعارىدددد عثىددددؤ عشددددريع صدددد ياعثلؤذ قدددديوعن:ددددهث اع،ددددذ ث(33) شدددددعكيادددد عع
 ررددددد :يعن نعع دددددةنع ذ قةددددد ع ددددديع قؤددددد عثلؤذ قددددديوعن قة اددددديعن ف ددددد عا ر ددددديعثشددددديععةرىدددددةع

نادددددددددددع قؤددددددددددد ع،ددددددددددذ ساعنقذ  ددددددددددديع شددددددددددةع :ددددددددددسعثلق ،ددددددددددددعندددددددددددعادددددددددددسث عع(34)ثلؤحاىددددددددددةع
.عععنلددددد عي  اعن ل ددددد عارةددددد اعه،صددددد ياعثلةث دددددسااعنىدددددؤيايعثشددددديعىددددد بعتددددد(35)ثلؤ ؤ ددددد ثو

ع.(36)،ل قةايع  ع ص ياعثلةث ساعن،ذ عكرر ع الع نعاحسعتي  اع

 :وصف عنرتة حلصانه األدهم يف املعلقة 

ن:ندد ع ندديت عثلددح ععؤة ردد عن:ذة دددعصدد ةع عه،تدد ع ددناعىدد : ععثددى عىددىي ةع
ل ةصددةصع لدداعرخنددؤ اعنعددسععذددين سعثره دديصعنعددسثنلةسعنتين،ددةسعهثددرةن اعن،صدديشةسعه دد ن ع
 رر ااعننددع ؤد،اعثلؤذ كدةع   عثلردي ععندر ةنعن: ردةنعهذ د اعا داعثإلعدسثبعنثاللة ديبع

عا ر اعنر ع ح ٍاعرخةني ع يع نعاةص عهيلةقنر عنر   عل عثلدحبعنثلشدةااع  عثلنن اعك ا
نلؤيع  نثع ر ع يع، ياةعنبعسثبع رخحنثعع  ىدةنع رد عثلةقدسبعنددع د ع ديععقد عا داع نديت ع

اىةفدي عنددعصدس ع نديت عكيتد عكيل ىديصعنددعثلى د عصدذة ث عنعع يعن: واعن  ي عثلننا
ثل ي رددةعصددي سثناعا  دددعرخنددة  اعن:كدد عثر اددااعناددةعن ندديت عندددع دد عاددحسعثلؤذ كددةع

ا ددر اعهنددس ع ندديت ع ةدداععثدد ب عهيلددسباعن دد،نعثلددسبعثلددح عصددى  ع صددى عنةبددي عا ردد اع
نل ددددةصعثلؤشددددياسعن  دددداعثر  عثلددددح عل دددد عهيل نددددينع دددديعكردددد اع دددد بيوعثل  ددددي عثلةدددددع

نتيلددد ع رددد ع اددد  عقيتىدددي عنثشةذدددسعن،دددكيعلذرةددد اع يلددد عن ددديع ددد عهددد عه ؤ ؤدددةع  عع صددديشة 
كةع ددديعنعددد عا رددد ع ددديع،دددسثاسعنكددد نااعنثل ندددينعثلؤثدددكريعلدددةعكدددينعهندددةوعرخ ددددععشددد
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عثددة ر عثلر دد ع نعع  دداعثل دد بعال،ددة اعىددة ع يلدد عنل ردد ع ا دداعنددي ة اعهؤدديع  ىدد  ع دديع
ع ع(37) ،ي اع لاعارة ااععقةص

 مـــــــاة مكمـــــسـنيد تعاوره الك  حـــــــــإذ ال أزال عمى رحالة ساب

 مـــــيتذامرون كررت غيرمذم  مــــــــــعيلسا رأيت القهم أقبل جس

   مــأشطان بئر في لبان األدى  اــــــاح كأنيـــــيدعهن عشترة والرم

 مــــا إلـي بعبرة وتحسحـــــوشك  وــــــــا بمبانـــــشـفازور من وقع الق

 أو كان يدري ما جهاب تكمسي  ما السحاورة اشتكى كان يدري  له

 : (38)ة أخرى يقهلويرف عشترة حرانو في قريد
 لــــــكـبسقمص نيد السراكل ىي  ياـولرّب مذعمة وزعت رعال

 حلـمتقمب عبثًا بفأس السد    وـٍق أقرابـــــسمس السعّذر الح

 ممداء يخذاىا الديل بسحفل   نيد القطاة كأنيا من صخرة

 لـير مذلـــــــان غـجذع أذل وك  وـــــــــو إذا استقبمتـوكأن ىادي

 ألـــــــين لجيـان كانا مهلجـسرب    خرج روحو في وجيووكأن م

 لـــو الُجل متشا أيــــت عشــــونزع   وـــــــو إذا جردتــــــــيـأن متشــــوك

 دلـــــــيا من جشـصم الشدهر كأن    اــــــهافر مهثق تركيبيـــــــو حـول

 فزلمثل الرداء عمى الغشي الس    ابغـــــــولو عديب ذو سبب س

 هلـــــين األحـاخرة كعـقبالء ش  سمس العشان إلى القتال فعيشو 

 لــــــة شارب مدتعجـبالشكل مذي  و ــــــــيتـو إذا نيشــــــوكأن مذيت

 يا وأنقض انقزاض األجدلـفي  ا ــــــــــيياج تقحسـفعميو اقتحم ال
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عن نددديت ع دددس  عثلن ددد عرخ رددد عنثىددد عثل دددةفعن دددر ع دددناععقدددة اعهددد عثل ددد ا
ثلؤشةذ ةعكيلري اعن نيت علريعثلذرينعارسعثل  عتشد عاة اد عه د، عل ي د عن:  كد عنددع
عنؤدد اعن  دد سعن ددر عصدد  عن ،تدد عصددن اع  ثددي عقدد  عا ر دديعثلؤددي عهكردد اعنبشددك عكرردد 
ننق  يعنقذ  يعكؤيع يل ي.عن نيت عفة: عثلذر عن ،ت عقدحرعتن دةععدسعادحاعن  :د عارد ع

سعن ؤددديعنثىدددذينعثعلذددد  عنثلريصدددرةاع  ددديع رنددد عثرننددديناعنيل ندددينعفة:ددد عثلذرددد عىددديهاعث
ثل دددى عع ددد عثر  اعن ةرددديسع  عل ددداع  ددد سع  ثععنعل  ددد ينع نع ن قددد ،ت ؤددديع دددسرخ 

تها عار عق  عن ،تد ع  د ع اد عنددعثىدةةثا عنث ة اد اعن دين ثع نديت عصد ىةععة:دةع ةداع
تةثاددديع  عهيفر ددديعنددددعصددد شة يعك،ت ددديعثعة ذددد ع ددديعقردددسصاعناىددداع تىددد عكررددد عثلشدددذ ع

ن ،ت عثل  ث عثلةيباعن،دى  عنددعىدىةن عنن د  عشد  ث عثل رددعىدىةنيعنن د اعععؤي يع   ا
ن ندديت عىدد  عثلقرددي ع لدداعثلقةدديصعلددريعثلذ دد عن ثاؤددي ع ةشددةعي ع لدداعثلقةدديصاعن ذدد عاررردد ع

،يرخنددةع ثاؤددةعثلرىدد ع دد عثلثددؤةعنثال ع دديرعكريعددةعادديعاددهاعت ثدد عنتشدديف ياع  دديعععددى  
رةع قددد عىدددك ثنعع ددد  اععؤرردددي عن،دددؤيال اعنبتؤددديع شدددرة ع  ثع قددد عنكدددةعهيلر ددد عن ددددع شددد

عن ع ت عتشدر ع ةىنةد عنددع شدرة عرتد عا :دسعثل د  عنرؤرذد عهيلر د اعنا داعادحثعثل د  ع
عثلنق عثلؤرقتعا اعن :ثة ع شاعثل  ناعن:قة ؤ يعنع ع.:ك ا  ا

 :املوازنة بني امرىء القيس وعنرتة بن شداد 

ا دداع   ددي سعه،قؤدد ععياددسثلقددسع ىدداعكدد ع دديعثلشدديا :يعصددة اع ريلرددةعل ندديت عق
صددة ث ع ن اددةثعنر دديعكدد ع دديعقددي وعهدد ععدد ثا  اعثلشددذ :ةععنعصددة اعن ش دداعار ددةعن عدداع،ددك 

نعكد ع،ديا ع  ثة  ؤريع يعنعذ عا ر عارةت اعن ةثى اعن ديع ىدذ ة اعهد ع نر دة ااع الع
 لقاعهى صعت ث عن ن  عا اع نيت عنايل عثلؤة ةرعهيل  :ةعثلنيصةعهد عثلؤذىد اعاديع

 نعاة قددد علددد ع نععثدددذاع لددداعذ عثلشننددددعنثالقةؤددديادعن  يلددد عن ددديعا :دددسعت ثددد عنن ددد
ع.ع قرق 
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نادددددعع ددددي عع ددددةنع ،دددد  عع–نددددي   عثلقددددروعندددددعنصدددد  عل  نددددينعندددددعثلؤذ قددددةع
ثلرنة عثلشذ :ةعندعنص عثلنر عن  ر ايعع   ث عا داعثرلثدرةاععند ع ندينعثلندرسع

اعن،ذ سع ةقد عل  ةرديوعنثل   عنر ياعننص  عقي عندع نري عثل سااعايعثلنرسعنثلؤ ي  ا
ثل دةثعدعثلةقدداعش دديعا دداعثل دسا اعنةصدد عثل نددينعهؤدديع  د ع دديععةصددر يوع ي عددةعع كددهع
ا دداعثلشددك عثلنددي قدعلدد ع ةؤر ددةعندددععةعدد عنتشدديف عنىدد اة عنرخ ةدد عنقؤيلدد عنلةتدد عن دديع
عؤة دد ع دديعىدد اةعشسا ددةعن كددي عندددعثلةذي دد ع دد عثل  ثاددساعنكدد عاددحثع دديعاددةع الععثددة: ع

قدسع لقداعثلشديا عثل ررد ع ديعصد يع عا داع نديت عن  ث ع نععند عثلقدرويعنعلشن ع   ع
 لداعع د عثلرثددةاعنرنديفى يعشة د عثرنصدديفعنثلند يوع ديعرخدد صع ىدسثل يعا داع ندديت اع
ن ددد عاؤددديعاةؤةددد عهددد ع ددديع ردددهثوع ة نندددةعن دددةع  رددد عثشددديع  ددد اعنبدددحل عع ةؤددد عصدددة ع ع

ثدي عنعثدذاعثلشننرةع ثىينتثىيعنصد يوع ة نندةاعن دةع،دن ع اد عرنععةذ د عهد عثلر
 لاع ى عن ة ع اعنةص عثل نينعاريعلروع العنىر ةعت ةعنيعدةعا :دسعع قرق ديع العناددع
ع نر عثلرثي عن ر يعا اعثلةذ  عه عنثإلعىيصعا ر عل ةصدةصع لداعع دةب يعلة قرد ع  حثعد ع

عثلنيصة.

ن دددددةع،دددددياعلددددد ع كيتدددددةعثقةؤياردددددةع   ةعدددددةعشةصددددد  ع  رددددد ث اعنادددددحثع  ددددد ع  ددددد ن ع
يع عثلشنندددددرةعثلنيصددددةعع ؤددددد عثلةىدددددي ةعنثرتيعدددددةعنثل ،ددددديعةع ردددد عنددددداع نع  ا عددددد عنىدددددؤ

نقؤددددديصعثلشنندددددرةعهيإل دددددينةع لددددداعثلدددددحكي عنثلرىيادددددةعنىددددد اةعثلىسا دددددةعنثلنددددديف اعناددددددع
ثلندددددد يوعت ثدددددد يعثلةدددددددع لنددددددق يعه ندددددديت اعنكددددددحل عثر دددددد عهيلرثددددددىةعل قنددددددرساعثلةدددددددع
نصدددددد عنر دددددديعرخردددددد عثل دددددد اع ردددددداع كددددددهعنر دددددديعا دددددداعثرنصدددددديفعثل ؤيلرددددددةعثلني قرددددددةع

هشددددددك عقؤردددددد عنالندددددد يعن يتدددددد ع  قذردددددديوعل شددددددذ ث عثل  قددددددريع نععثددددددة رسنثععن رخ ق ددددددي
نعندددددإعا ددددداع رةثل ددددديعن ددددد عكددددد ع يعيلددددد عنددددددعنصددددد عثل ندددددينعث ر ددددديعن:ق دددددسنايع نعاىردددددةع

ادددددحثعثلةصددددد عثعةنددددد عا ددددداعثلشدددددك عثلندددددي قدعل  ندددددينعلدددددحل عثاةددددد ثسعثل  ددددديفعنل ددددد ع
 عثل ؤددددددة عنثنةقدددددد ع لدددددداعثلذيف ددددددةعنثإل ثددددددي عنثلشددددددذة عن ددددددةعنصدددددد عقي ددددددسعالععة يادددددد
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نردددد عت ددددوعثلشدددديا عن ن دددد ع دددد ع ةصددددةنيع اعن ددددةععقدددد ع دددديع ندددديت ع ةعدددد عثلؤنددددة ع
ع،رخدددددحعثرنصددددديفعثلني قردددددةعهشدددددك ع دددددةقيع ىددددد  ثعقؤيلريع ددددديعكؤددددديعاددددددع ننعثلر دددددي ع لددددداع
 نثرخ  دددددديعنثإله ددددددي عنثل ددددددة عندددددددعفىرذة دددددديعنكررةتة ددددددياع نعفىرذددددددةعثلشدددددديا عن كيتةدددددد ع

ثل نددددينع ت ددددةعنكى :ددددي اعنت ثدددد عثلؤثددددةذ رةع يلدددد ع ننعثالتثدددد يبعثلر ثدددددعشرردددد عنبددددريع
رنعثل نددددددينعندددددددعتىدددددد سعنبيلرثددددددىةع لردددددد ع دددددديعاددددددةع الع رددددددةثنعنقددددددسعلنس ةدددددد عننىددددددر ةع

ع.نر عثلةدعع ق عل عثلؤة عنثلةث رةعثةذريعش يعا اع يعا :ساعن  ثاع يع  نثوعثلة ع

  دددديعارةدددد اعنقددددسعنصدددد ع ندددديت عثر ادددداعندددددع ذ قةدددد عنثعنددددحع ردددد ع نرقدددديعع ددددين سع
ياددددد عن ال ددددد عن:شدددددي ك ع  يىرثددددد عن شددددديا ساعشددددد عنصدددددسعقيععشدددددة دع لرددددد عاؤة ددددد عن نق

ل ،تددددد عه دددددذةع ددددديعت ثددددد عنقددددده ع ددددديع ن ددددد عنقثدددددسساعن ددددديعثل ندددددينعنددددددعثل قرقدددددةع الع
ارةدددددد اعت ثدددددد اع نع نعثل نددددددينعا  ددددددهع لدددددداعارةدددددد اعثلذىددددددسعثلددددددح ع لقدددددددعا دددددداعايعقدددددد ع
 ثددددد نلريوعقثددددديباع نع نعارةددددد اعاةىدددددي صعثر نث ع  ثيىددددديع ددددد ع نددددديت اع نعنددددددع عددددد ع

عا اعثل نين.ععقسا ععثق ع شيا س

 نعفدددددةصعثلنددددد ىةعنثلؤذيعشدددددةعشدددددريعارةددددد اعنثل ندددددينعقذ ة ؤددددديععدددددي  :يعا ددددداع
ثصددددد ريرعل ددددددةع شدددددة كةعرخيصددددددةعش ؤدددددديع دددددريععذ  دددددد عثل  دددددةعقىدددددد ثع نع  ث اعل ةةثصدددددد ع

ثل ثدددددسعن دددددسن سععاش ددددديعنب ث دددددةعثل  ددددداعثلؤةىدددددي صععقدددددةبعا ددددداعثل دددددس عنثإل،دددددي اع ة دددددين ع
 وعنىدددددى ع نةث اددددديعنع  رددددد عن نصدددددين ع لددددداع هذدددددسع ددددديع لددددد عن ددددديعن ث سع لددددداعاؤددددد عثلدددددر

ع. ثع يعن شي كة يعايف ريعننقسثتريثت ذيالع يعنبعؤي

نذرددددددس يع ع دددددداعارةدددددد اع ندددددديت عثر ادددددداعندددددددع ؤدددددد،اعثلؤذ كددددددةعنتيلدددددد ع دددددديعتيلدددددد ع
 صدددديشة عثل دددد ث عثلؤ لؤددددةعن دددد عن ؤ دددداعنث،ددددة اع دددديع ال دددد عنىددددكى عارردددديسعثلددددس ةراع

 قددددد ع لددددد ع الع نعنلدددددةعكيتددددد علسعددددد عثلقدددددس اعا ددددداعثل ددددد بعل دددددين عنث،دددددة ااعل ددددديعلددددداعاة
ارةددددد اعن ددددداع ددددد ث سعنعندددددسس.علقدددددسعكدددددينعارةددددد اع  اددددد ع ثددددديع ددددديعث ددددد  عثلقدددددروعلقس عددددد ع
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ا دددداع ذ نددددةع دددديعاددددسن عندددددعصددددس عقددددةث سعناددددسبعثلةعددددةفعارددددسعثلشددددك عثلنددددي قدعشدددد ع
نددددددددعت ةىددددددد يعن نثرخ  ددددددديعاة ثدددددددوععشحايهددددددد ع لددددددداع هذدددددددسع ددددددديع لددددددد عهإ ىددددددديصعهندددددددر ع 

ثدددددددددوعثل نرددددددددد ع شددددددددديا اياعن: دددددددددوع ن  ددددددددديعنت ثددددددددد يعع ؤدددددددددوعثلندددددددددسا عثلدددددددددةندعنع 
اعنددددداع نع ددددديعع دددددة عنددددددعارةددددد اع تنددددديفع نددددديت عنبا ياددددد ع كيتدددددةعنعرؤدددددةع(39)ثلشددددد ر 

ه ذ دددد عثلشدددد : عندددددعثلى ةلددددةعنع قردددد عثلرندددد عنثلؤددددهاعشددددريع ثعدددد عن ثوع ندددديت عنرخ دددد ع
ع.عع(40)ا ر عصة اعثإلتثين

ا كددددددهعا دددددداعسع  دددددديعثلددددددر عثلردددددديتدعثلددددددح ععندددددد عنردددددد عارةدددددد اع ندددددديت عت ددددددس
 ععددددددسع دددددد وعندددددددععةصددددددر عث دددددد  عثلقددددددروع نصددددددين عثلني قرددددددةعن نعكرردددددد ثع دددددديعثلنددددددةع

يعث ددددد  عثلقدددددروع نعارةددددد اعرخ ددددد عصدددددة ثع  اىدددددةعادددددل نددددديت اع الع نع ددددديععؤردددددهعارةددددد اع
هنددددة عقؤر ددددةععن نر ددددةعل ندددديت عندددددع ددددريع كددددهعث دددد  عثلقددددروعا دددداع   ددددي ع ندددديت 

 ترقددددةع ،ددددرقةاعنكددددحل ع ؤدددديعع ةثدددد علذرةدددد اع تدددد علدددداععكةدددد عشةصدددد ع ندددديت عنن ثعدددد ع نع
نندددد عا ردددد عن كىدددد عنثت  دددد عا دددداعصدددد ةع ع  ردددد ثعثلرىدددد ع لردددد ع دددديعهذرددددسعن ثدددد اعشدددد ع

ا ددددداعثرادددددسث ع قة ؤددددديعصددددد ةن اعك،تددددد عتثددددد عكيىددددد عنادددددحسعععثلندددددة عثلةددددددعثرخةي اددددديع
عرددددينوعصددددة عث دددد  عثلقددددرواعشدددد ععىهادددديعرت دددديع عدددد اع لدددداعثلةثعدددد اعن  صععث سارةدددد اعل ددددةع

ا ددددداعثرصددددديلةعنعددددددةاعثلؤددددد ث اعن ددددددةلاعا ىددددداعلدددددد عصدددددة ثع  دددددد :ةعك دددددح نفعثلةلرددددددساع
لؤندددددىة عهيل ردددددي اعنلددددداعارىددددد ع لرددددد ع ددددديعهذردددددسعهذدددددريعثل ىددددديبعكؤددددديعنثلشدددددذ عثلؤ قددددد عث

ع.(41)نذ عث   عثلقرواعش عثاةرق عنثت  قيعصق ثعا اعصق ع

عددددسع شددددسرعندددددعنصدددد ع ندددديت عهؤدددديعارثدددد اع دددد ع ن دددد ععي ر ؤددددع،دددديا  نعكدددد ع
نفىرذددددةعت ثدددد عن  :ةدددد عن دددديععذىدددد عادددديع رخر ددددةعت ثدددد عناسندددد عن دددديعا ع دددددع دددديعرخ لدددد ع

عع قر ع قيصسس.
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 اخلامتة

 يعاحثعثل   عثلقيااعا اعثلةص عنثلة  ر عنثلؤةث تةعشريعثل  :ةعثلشذ :ةعلشيا :يعععن  
 يع  ى ع،ذ ث عثل يا رةعن ةلةعنناريعهيلىري عثلشذ  عن لريوعثلذ  عنثلةنة: عنثىةري ثعا اع يععاع

ع لا عشة  ر  ي ععؤري ع،ذ :ة ععنياس ع ي عثل ايعةععثرخةري س ع ن   عن نالس عن      عثلذ بدع   ع نيت   ن
اؤة ةععنرخن عهيل ذيبعنثلش ثاعنثلذريعةعرخر ثع يع ا  عنت ث اعنثاةاعشرثى ع  ر ع يعثاةؤي  عهيلىش 

ع.نرخ ةلةعنثرخةي ل ع يعثرىؤي ع يعاسصعا اعاةق عن صيلة 
 ؤيع،ؤ عثل   ع ع يع ساريع ةصعقسلرةعثلن فعشريعثلرقي عثلقسث اعنثلؤ سنريع ةصعن ؤ اع

عل عثلؤةع عهياةىي اي عثلشذ :ة عل نة ا عه سن عشريعثلشيا :يعث تة عل ي عن ؤ ا ععرسنث ن ن   ع نعثلقس ي 
ثلس  عثل  ة عنثلى ندعنلاععذ نةايعثص   يعنا ؤيعنثىؤيعناةعثل  اعثلح عع ين سعثلؤ سنةنع راع
عثل ةثت ع عاي ع  ةال ع ساري ععذ : يع ا ع،ؤ   عنعس ععذ : يع ي عند عنعةىذةث عار ي عثل ساا عند  ني ةث

ننر ع ل ع يعثلة رركيوعثلؤشك ةعلىري عثلقنرساعثل سارةععيوعثلةذىر عنثلةنة: ثلةقسثترةعنثلشذة :ةعن لر
علةذس ع عن ل  عل ؤن    علةذ :ةعقي   عثلةةص  عاي عثل سااعايقهث عثلرقس  عثلن يا عقذ  ع ي ناحث

شرر ع يعل نة اع يع ن عكىر عندعشررةعثلشذ عاعناعن رةل اعنعرةرع شي ب اعننقينيع اثع يايوعثلرقي ع
ة اع عندعقؤيلريع عننيا رة يعندعاؤ عثلشيا :ةعن ىاع سن ايعنعذرريع كيتة يعشةص عثلنن ن ايعثل ىر

ع.عل عثلشذ عن ن  عنع ى عثلريهت
نن   عا اعثلشذ عنثلشذ ث عنكحل ععايع،يا :ةعث   عثلقرو ؤيع ةوعثلق ث اعثلرقسعةع ساريع

 ر ؤيع قي ععيىةن ن ع نعك يعنؤشريعصة اعثل نينعلسا عةث تةارة اعن كيتة عندعايلاعثلشذ اعناعثلؤ
عننص  ععيص عنرؤي عا ع ر ؤيعنة ثلن ن عك  عثشة  اي عن نىيع ععثلةد عن رةل  عثلنيصة عل  :ة  رخ ذ 

نثتث ؤ ع  ع ن  عنت ث عنثع يا يعناةثاياعلحل عقي وع اررةعل  ىقرةعنثل ةث  عثلذىرؤةعشرر ؤيع يع
ثلقروعع ع نعصة عث  ععايعن   راع نعث   عثلقروع   عثشيع   اعنارة اعاىسعاى اعايع  :ة ع

عثلةذيلدعنثل ى :ي عندع ريع نعصة ع  يت عع كهعا اعثل ةثت عثلؤي عةعثلني قرةعنع ؤ عندعفريع ي
عثلةدععثةشذ ع  يىروعثل نينعن شيا ع عنثإلتثيترة عع كهعا اعثل ةثت عثلر ثرة ع ن عارة ا ع ي  ة س

ع.ثلةةث  علؤيعاةع نت 
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 اهلوامش

 
 . 49/ع1ثلذؤسااع (1)

 . 2 ىؤي عرخر عثلذ اعنن ىيت ياع (2)

ع1102-21118قدع/عع- ذ اعثر ريصعثلذ برةع  فعثل ي ع (3)
 .ع5282ص ر عثلىني  ع عاع (4)

 .130ثلشذ عنثلشذ ث اع (5)

 .ع235/عع2 اع قياروعثل  ةع ذ (6)

 .18ثلنة اعثلشذ :ةاعاىسعثل ؤرساع (7)

 . 333ارى ع ى ث عثلى نةاع  (8)

 . 15ارى عثلنة اعثل ررةعندع،ذ عثشدععؤيباع.  (9)

 .230نيعثلشذ اع (10)

 . 367ثلرقسعثر شدعثل ساااع (11)

 . 367ارى عثلرقسعثر شداع  (12)

(13) 
 .1نقدي والبالغي، ينظر الصورة الفنيت في التراث ال 

ع.ع7ارى عثلنة اعثل ررةعندعثلة ث عثلرقس عنثلى نداعع (14)
 .91ثلنة اعثل ررةعندع،ذ عا دعثل ي  اعع( 15)

ع.ع3اعثلنة اعثر شرةاع23ارى عثلنة اعثلشذ :ةاعع( 16)
 . 23ثلنة اعثلشذ :ةاعع( 17)

 . 242 صةصعثلرقسعثر شداعع( 18)

 .ع250ع-249 صةصعثلرقسعثر شداعع( 19)

 . 214ارى عثرىوعثل ؤيلرةعندعثلرقسعثلذ بدعا  عنع ثر عن قي تةاعع( 20)
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 . 148ثلؤ ؤ عندعن ث ةعثل ياعع( 21)

ع.ع200نيعثلشذ اعع( 22)
 .ع67ارى عثلشذ عنثلشذ ث اعع( 23)

 .ع43ارى عفىقيوعن ةصعثلشذ ث اعع( 24)

 .ع46فىقيوعن ةصعثلشذ ث اعع( 25)

 .ع263اعثلذن عثل يا دع–عي :خعثر اعثلذ بدعع( 26)

 .ع22ع-19 اةثنعث    عثلقرواعع( 27)

 . لثينعثلذ ااع ي اعكؤ ع( 28)

 . 59ارى عثلشذ عنثلشذ ث اعع( 29)

 .ع163 اةثنعث    عثلقرواعع( 30)

ع.ع148/عع7ارى عثرنيتداعع( 31)
 . 137ارى عثلشذ عنثلشذ ث اعع( 32)

 . 152ارى عفىقيوعن ةصعثلشذ ث اعع( 33)

ع.ع138ثلشذ عنثلشذ ث اع (34)
 . 545ارى عقؤ  اع ،ذي عثلذ ااعع (35)

 .ع152فىقيوعن ةصعثلشذ ث اعع( 36)

 .ع184ع-182 اةثنعارة ااعع( 37)

 . 124ع-123 اةثنعارة ااعع (38)

 .519واعارى عثر اعثل يا داعني  عف رؤيع (39)

 . 165ارى عثر اعثل يا داعع(40)

 .ع520ثر اعثل يا داع (41)
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 املصادر واملراجع

عب.2002ني  عف رؤيوعنا نينعثر،ق اعىة :يع ث عثل   اعثل ىذةعثرنلاععثر اعثل يا داع .ع-1
ل رشددد عنثلةة :ددد عع .عىدددي دعاةىددد ع شدددةع :دددسعن .ع ردددح ع اددد عك دددينداع ث عثلؤثدددر اعثر اعثل ددديا دع-2

عب2011اع1نثل ىياةاعاؤينعطع
 ىذدةع  ؤدسع ند  اعثلؤ ثندداع عا د ع ةث،در عادد(471ثلقديا عثل  قديتدع)وع ى ث عثلى نةاعاىدسع-3

عبع.1948ع1ثالىةقي ةاعثلقيا اعط
ثلددسايع ىددؤيار اع ث عثلشدد ننععاددهعثرىددوعثل ؤيلرددةعندددعثلرقددسعثلذ بدددعادد  عنع ثددر عن قي تددةاع .ع-4

ع.ع1986ثلرقينرةعثلذي ةاعه سث ع
ع.2007  ش عع1 ىؤي عرخر عثلذ اعنن ىيت ياعثرىة عثل رسقيتداعع قر عدمحمعا دعى  يتدعطع-5
ع.1964 .ع  ؤسعثلشيا اع كةىةعثلر  ةعثلؤن :ةع صةصعثلرقسعثر شداعع-6
  ىثدةعقؤديصعل  ىيادةعنثلرشد ععادد(علىردين356ثرنيتدع شةعثل  اعا دعشيعثل ثدريعثرصد  يتدع)وع-7

عوع.ع نة ع يعفىذةع ث عثل ة ع .
عثلذن عثل يا داع .ع،ةعدع ر اع ث عثلؤذي فع ن اعثل ىذةعثلريترة.ع–عي :خعثر اعثلذ بدعع-8
ي عثلذد اعنددعثل يا ردةعنثإلىد باع شدةع :دسعثلق ،دداع ققد عن دى  اعا ددعدمحمعثلى دين اعقؤ  اع ،ذع-9

عثل ىذةعثرنلااع ث عت  ةع ن ع.
سكيعثل ردددساعثلنرددد اع شدددةعاىردددساع ذؤددد عشددديعثلؤرردددااع  ىذدددةع ث عثلؤذدددي فعثلذرؤيتردددةعه ردددس ع هدددي عثلددد-10

ع.اد1358ثل ىذةعثرنلاع
عب.1984   ع ش ثارااع ث عثلؤذي فعثل ىذةعثل ثهذةع اةثنعث   عثلقرواعع قر عدمحمع شةعثلع-11
 اددةثنعارةدد ااععددسبعلدد عنن دد عاةث شدد ع  رددسعفدد ث اع ث عثل ةددياعثلذ بددداعشردد نواعثل ىذددةعثرنلددااعع-12

ع.ب1992
دمحمع،دي  اع ث عثلؤذدي فعادد(عع قرد عن،د  ع  ؤدسعع276ثلشذ عنثلشذ ث اعثشيععةرىةعثلدسارة  ع)وعع-13

ع.وع ن اع .
ثلري،د ع ث ع ث عثشديعكررد اعلىردينععادد(256)وع  اعثإل يبعدمحمعشيع ىدؤيار عثلىندي  عص ر عثلىنيع-14

ع1ب.2007شر نواع
عوع.ع .اعثلنة اعثر شرةععي :خعنتقساعا دعا دعصى اع ث ع  ري عثل ة عثلذ برةعع-15
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ثلنة اعثلشذ :ةعىدع  علة:واعع قؤةاع .ع  ؤسعتنر عثل ريشدعن رخ نناعن ث اعثلرقيندةعنثإلاد بع-16
عب.ع1982ه سث اع

عبع.1980ثلنة اعثلشذ :ةعندع،ذ ع شدععؤيباعاىسثلقي  عثل بياداعثل ىذةعثرنلااع  بساع-17
ع اعاىسثل ؤرسععين ع.ع-ثلرى :ةعنثلة ىر –ثلنة اعثلشذ :ةع-18
ثلندددة اعثل رردددةعنددددعثلةددد ث عثلرقدددس عنثلى ندددداع .عقددديش عانددد ة اع ث عثلرقيندددةعل  ىيادددةعنثلرشددد اع-19

عب.1974ثلقيا اععثل ىذةعثرنلاا
ثلنة اعثل ررةعندع،ذ عا دعثل ي باع ش ثاراع  ريعثله   ةتداع ث ععىدي عل  ىيادةعنثلرشد عنثلةة :د عع-20

عوع.ع يع   يناع .ع  يه عثلذي، 
ة عدمحمعادددع(ععدد  سعن،دد   ع شددةعن دد ع  ؤدد231فىقدديوعن ددةصعثلشددذ ث اعدمحمعشدديعىدد بعثل ؤ دددع)وع-21

ع.،ي  اع  ىذةعثلؤستداع ن 
اددد(ع ققدد عننندد  عنا دد ع456ؤددساعندددع  يىدديعثلشددذ عن  ثهدد عنتقددسساعثشدديع ،ددر عثلقر نثتدددع)وثلذع-22

عب.1972 ةث،ر اعدمحمع  ردعثلسايعاىسثل ؤرساع ث عثل ر عشر نواعثل ىذةعثل ثهذةع
عب.1987ثلش ن عل رش عنثلةة : اعثل ىذةعثل ثهذةععنيعثلشذ اع .ع  ثينعاىي اع ث ع-23
 داعا دع  ؤدسعثلن رد اعثلدسث عثلؤند :ةعثل ىريتردةاعثلقديا ااعثل ىذدةعندعثلشذ عثل ياعنيعثلةص ع-24

عب.2004ثرنلاع
ع.فىذةع ث عثل   عاد(711ثل   عقؤيصعثلسايعشيعثلؤك بعشيع رىة ع)وعلثينعثلذ ااع شةع-25
ع ذ دددداعثر ردددديصعثلذ برددددةاعرخردددد عثلددددسايع،ؤثدددددعهي،ددددياع  كددددهعثلؤ دددد عنرندددد عل ى ددددة عنثلس ثىدددديوع-26

ع.بع2002نلاعثإلى  رةعثل ىذةعثر
ىدي دعثلدس نبداع ث عثل  د عثلذ بدداعثلقديا اعع .ع )شردسعة(عع قؤدةعثلؤ ؤ عندعن ث ةعثل ياعك نعش ع-27

عب.1947
اددد(عع قردد عاىسثلثدد بعدمحمعاددي نناع ث ع395  ؤددسعشدديعنددي  عثلقهن:ردددع)وع ذ دداع قددياروعثل  ددة.ع-28

عب.1979ثل   ع
 م.1973ث عثلرقينةعشر نوعن ث عثلذة اعشر نوعثلرقسعثر شدعثل ساااع .عدمحمعنررؤدعا صاع ع-29


