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٩٣٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  
  

 ملخص البحث

   ����������������������������������� �������������������  
  

     ق��ام ھ��ذا البح��ث بدراس��ة درة م��ن درر ش��عرنا العرب��ي الق��دیم الت��ي تع��د 
ًرص��دا لحی��اة ال��صعالیك وثمث��یال حقیقی��ا لھ��ا، فق��سمت فی��ھ األبی��ات م��وطن  ً ً
الدراسة إلى مجموعة أفكار، وربطت بین كل فك�رة و س�ابقتھا، ث�م ذك�رت 

 والوص�ل، ث�م بین�ت المعنى العام للبیت، وعالقتھ بما قبلھ من حیث الف�صل
أس��لوب البی��ت م��ن حی��ث الخبری��ة واإلن��شائیة، والغ��رض من��ھ، ث��م قم��ت 

َّ معتم�دا ف�ي ذل�ك عل�ى أم�ات كت�ب -ًبتحلیلھ بالغیا، فبینت معاني المفردات ُ ً

 وس��بب اختی��ار ال��شنفرى لمف��ردة دون أخ��رى، وبین��ت -المع��اجم العربی��ة
ی�ان م�ا ف�ي البی�ت موقعھا اإلعرابي، بالقدر الذي یحت�اج البح�ث إلی�ھ، م�ع ب

  .من فنون بالغیة 
    وفي نھای�ة تحلیل�ي ألبی�ات الفك�رة قم�ت ببی�ان أھ�م الخ�صاص البالغی�ة 
ًالتي شاعت في أبیات تلك الفكرة وعلة ذل�ك معتم�دا ف�ي ذل�ك عل�ى الم�نھج 

  .الوصفي
  



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٣٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 
Research Summary  

  
         This study has studied the role of the ancient 

Arabic poet, which is considered a monitoring of the 
life of the ascetics and a true representation of it. The 
verses of the study home were divided into a group of 
ideas and linked between each idea and its predecessor. 
Then I mentioned the general meaning of the house and 
its relation to what preceded it in terms of separation 
and connection. The structure of the house in terms of 
news and construction, and its purpose, and then 
analyzed it rhetorically, the meanings of vocabulary, 
based on the mother of the books of Arabic dictionaries 
and the reason for the selection of Shnfri for one alone, 
and indicated its position, as much as the search, House 
of rhetorical arts.  

     At the end of my analysis of the verses of the idea I 
have made the most important rhetorical rhetoric that 
was common in the verses of that idea and the problem, 
depending on the descriptive approach. 
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٩٤٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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  مـقـدمـة

أوتي جوامع لسالم على من  والصالة واخلق اإلنسان علمھ البیان،الحمد � الذي     
ًإن من البیان س�حرا، وإن م�ن ال�شعر حكم�ا« : القائل،الكلم َ ِ ِ ِ ِِ ْ ِّْ َ ََّ َِّ َِ ً ِ َ َ  وعل�ى آل�ھ وص�حبھ )١(»ْ

    .أجمعین
  ..وبعـد

،  فھ�و ال�ذي حف�ظ ت�اریخھم، وأی�امھم، وم�سیرة حی�اتھم؛ الشعر دیوان العربفإن    
القاھرـ المنجم الذي تستخرج منھ وھوـ على حد قول اإلمام عبد ودلل على بالغتھم،

  ) ٢(أصول البالغة الذي ھو معدنھا
ًومن عیون الشعر العربي عامة، والصعالیك خاصة، والتي كانت س�جال ح�افال       ً

، وواحدة من أھم وث�ائق الف�ن والحی�اة المعب�رة ع�ن أنم�وذج معی�شة لحیاة الصعالیك 
 ، صافیة وفطرة س�اذجةةیعالصعالیك  المیة العرب للشنفرى، التي صدرت عن طب
م ال�شاعر وآمال�ھ وطباع�ھ الال تكلف فیھا والتصنع؛ لذلك جاءت معانیھا مواكب�ة، آل

  . وأحداث حیاتھ
رحلة التوحش من المیة العرب للشنفرى دراسة " وجاء ھذا البحث تحت عنوان    

  "بالغیة تحلیلیة
  :أسباب اختیار الموضوع

  :عرب عدة أسباب من أھمھا ما یلي وقد كان وراء اختیاري لالمیة ال   
  . ما تمیزت بھ المیة العرب من خصائص فنیة ولغویة وبالغیة-١
د المی��ة الع��رب بخ��صائص إن��سانیة ق-٢ َ تف��رُّ    .ا نج��دھا ف��ي ش��عرنا العرب��ي الق��دیمَم��َّلَُ
 عدم قیام دراسة خاصة بالتحلیل البالغي لالمیة العرب، مع كثرة الدراسات التي -٣

ِالموضوع بكر في وجھتھ؛ فقامت علیھا َ ْ ِ ْ   .؛ لذلك آثرتھ على غیرهِ
  :الدراسات السابقة

 كما سیتضح لنا في الح�دیث - كثیر من العلماء بشرح ودراسة المیة العربَيِنُ   ع 
  : ومن أھم ھذه الشروح وتلك الدراسات ما یلي-ھاعن التعریف ب

  .أعجب العجب في شرح المیة العرب للزمخشري -١
رب ع��ن قل��وب أھ��ل األرب ف��ي معرف��ة المی��ة الع��رب الب��ن زاك��ور   تف��ریج الك��-٢

  .المغربي

                                                 
دار : ، ن��شر٤٥٤ص��ـ٤ج��ـ" ٢٥٨١: "ح��سین س��لیم أس��د، ح��دیث رق��م:  م��سند أب��ي یعل��ى، تحقی��ق- ١

 .م١٩٨٤ھـ ١٤٠٤األولى، :  دمشق، الطبعة–المأمون للتراث 

 -مطبع�ة الم�دني بالق�اھرة : ، ن�شر٧محم�ود محم�د ش�اكر، ص�ـ: دالئل اإلعج�از، تحقی�ق:  ینظر- ٢

 .م١٩٩٢ھـ ١٤١٣الثالثة : دار المدني بجدة، الطبعة
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  . نھایة األرب في شرح المیة العرب لعطاء هللا بن أحمد المصري-٣
  .ُ سكب األدب على المیة العرب للعبیدي الحمیري-٤
  .عبد الحلیم حفني/  شرح ودراسة المیة العرب للشنفرى د-٥
  .محمد علي أبوحمزة/ میة العرب للشنفرى دفي التذوق األسلوبي واللغوي لال -٦
  .محمد الدسوقي الزغبي/  المیة العرب للشنفرى تحلیل إعرابي لغوي د-٧

إال أن تل���ك المؤلف���ات ك���ان ج���ل اھتمامھ���ا بی���ان مع���اني المف���ردات واإلع���راب       
 ي؛ ل�ذلك ج�اء اختی�اروالمعنى العام، ولم یكن للتحلیل البالغي نصیب م�ن اھتمامھ�ا

  لموضوع لھذا ا
  

  :منھج البحث
أق�رب (المنھج الفني التحلیلي األدبي؛ فھو اعتمد ت في معالجتي للموضوع على    

قسم األبیات كنت أ ف)١)(المناھج إلى طبیعة األدب، وطبیعة الفنون على وجھ العموم
ربط بین كل فكرة و سابقتھا، ثم أذكر المعنى أموطن الدراسة إلى مجموعة أفكار، و

ت ، وعالقتھ بما قبلھ من حیث الفصل والوصل، ثم أبین أسلوب البیت م�ن العام للبی
ًحی��ث الخبری��ة واإلن��شائیة، والغ��رض من��ھ ، ث��م أق��وم بتحلیل��ھ بالغی��ا ، ف��أبین مع��اني 

ُ معتمدا في ذلك على أ-المفردات وسبب اختیار الشنفرى  -ات كتب المعاجم العربیةَّمً
 ، بالق�در ال�ذي یحت�اج البح�ث إلی�ھ، م�ع وأبین موقعھا اإلعرابيلمفردة دون أخرى، 

  .بیان ما في البیت من فنون بالغیة 
وفي نھایة تحلیلي ألبیات الفكرة أقوم ببیان أھم الخصاص البالغیة الت�ي ش�اعت     

  .في ذلك على المنھج الوصفيً معتمدافي أبیات تلك الفكرة 
 تحقی�قو ، جم�عفرى كم�ا ف�ي دی�وان ال�شن-ت البحث ب�نص الالمی�ةْرَّ    ھذا وقد صد

ً وأھم األفكار التي اشتمل علیھا، مقابال بینھ وبین باقي -یعقوببدیع إمیل /  دوشرح

  . روایات الالمیة
  

  :خطة البحث
  :وفصلین وخاتمة جاء البحث في مقدمة وتمھید 

 عن الموضوع وأسباب اختیاره، وأھم الدراسات ا فقد تحدثت فیھ:أما المقدمة
  .اتبعتھ فیھ، والخطة التي سرت علیھاالسابقة، ومنھجي الذي 

  : فقد جاء في مطلبین:وأما التمھید
  .ىالتعریف بالشنفر:  األولالمطلب

  .التعریف بالمیة العرب: المطلب الثاني

                                                 
ار ال��شروق، الطبع��ة ال��سادسة ، ن��شر د١١٧ النق��د األدب��ي أص��ولھ ومناھج��ھ ل��سید قط��ب ص��ـ- ١

 . م١٩٩٠
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  :فكان عن: وأما الفصل األول
   من المیة العرب دراسة بالغیة تحلیلیةنفرى وأھلھ الجددل الشی رح          

  :وفیھ ثالثة مباحث
  .عزم على الرحیل: مبحث األولال

  .أھلھ الجدد وممیزاتھم: المبحث الثاني
  .وصف القوس: المبحث الثالث

  :نفكان ع: وأما الفصل الثاني
   من المیة العرب دراسة بالغیة تحلیلیةا تمیز بھ الشنفرىم
  : وفیھ مبحثان

  .أوصاف یتبرأ منھا: المبحث األول
  .صفات یضفیھا على نفسھ: المبحث الثاني
  :فكانت عن: وأما الخاتمة
  أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث   

  
  . إنھ ولي ذلك والقادر علیھالقبولالرضا وذا وهللا أسأل أن ینال البحث ھ

  
  األستاذ الدكتور

  عبد الغفار یونس صدیق بدري
   المساعدالبالغة والنقدتاذ سأ

  بكلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة
   بالقاھرة-للبنین
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  ـمـھـیـدت
  المطلب األول 
  "م٥٢٥ق ھـ ٧٠نحو"ت  األزديالتعریف بالشنفرى

  
  - :اسمھ

صاحب الالمی�ة ف�ي تحدی�د اس�مھ، ف�رأت بع�ض التي ترجمت ل� اختلفت المصادر    
أن اس�مھ ع�امر ب�ن عم�رو، وأن ) ٢(أن اسمھ ال�شنفرى، ورأى بع�ضھا) ١(المصادر

      .ومعناه عظیم الشفةالشنفرى لقب لھ، 
 األصح ھ�و ال�رأي األول القائ�ل ب�أن اس�م ص�احب الالمی�ة ال�شنفرى؛ وذل�ك لعل   و

  :لألسباب اآلتیة
ًأن أقرب النسابة زمنا م�ن ال�شنفرى، وأكث�رھم تخص�صا ف�ي ن�سب أھ�ل ال�یمن،  -١ ً

 اس�م  لم یطلق  علی�ھ إال اس�م ال�شنفرى؛ مم�ا یؤك�د أن�ھ" ھـ٢٠٤"وھو ابن الكلبي ت 
  )٣(. لھً ولیس لقباللشاعر

                                                 
: أحمد عبد الغفور عطار، م�ادة: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة للجوھري، تحقیق:  ینظر- ١

  .م ھـ١٤٠٧الرابعة : دار العلم للمالیین، بیروت، الطبعة: ، نشر٧٠١صـ٢جـ " ش، ف، ر"
ر ص��ادر، بی��روت، دا: ، ن��شر٤٢٠ص��ـ٤ج��ـ" ش، ف، ر"و ل��سان الع��رب الب��ن منظ��ور، م��ادة 

  .  ھـ١٤١٤الثالثة : الطبعة
عب�د ال�سالم محم�د ھ�ارون، : و خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، تحقی�ق وش�رح

  .  م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الرابعة، : مكتبة الخانجي، القاھرة، الطبعة: ، نشر٣٤٣،٣٤٤صـ٣جـ
، طبع��ة ١٦٤،١٦٥ص��ـ١، ج��ـالمواھ��ب الفتحی��ة ف��ي عل��وم اللغ��ة العربی��ة لل��شیخ حم��زة ف��تح هللا

 .ھـ ١٣١٢المطبعة األمیریة بمصر، الطبعة األولى 
  . دار المعارف: ، نشر٣٧٩شوقي ضیف، صـ/ وتاریخ األدب العربي العصر الجاھلي، د

خال��د عب��د / وش��رح ش��عر ال��شنفرى األزدي لمحاس��ن ب��ن اس��ماعیل الحلب��ي تحقی��ق وتعلی��ق د
 . م ٢٠٠٤ن، الطبعة األولى ، نشر دار الینابیع عما٢٧الرءوف الجبر صـ 

، ٢٥١ص�ـ١٢ج�ـ" ش، ن، ف، ر: " َّتاج العروس م�ن ج�واھر الق�اموس للزبی�دي، م�ادة:  ینظر- ٢
  . دار الھدایة : مجموعة من المحققین، نشر: تحقیق

ونزھة األلباب في األلقاب ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ب�ن حج�ر الع�سقالني، 
مكتب�ة الرش�د، الری�اض، : ، ن�شر٤٠٨ص�ـ١د بن صالح ال�سدیري، ج�ـعبد العزیز محم: تحقیق
  . م ١٩٨٩-ھـ١٤٠٩األولى، : الطبعة

 . م٢٠٠٢الخامسة عشرة : دار العلم للمالیین، الطبعة:   نشر٨٥صـ٥واألعالم للزركلي، جـ

: ، ن�شر١٨٩ ص�ـ  ٢ نسب معد والیمن الكبیر البن الكلبي، تحقیق محم�ود ف�ردوس العظ�م، ج�ـ - ٣
 .  لیقظة العربیة سوریادار ا
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(معجمیھما في انص" ھـ٧١١" ابن منظور تو" ھـ٣٩٣"لجوھري تـا أن -٢
١

 على )
اس�م ش�اعر : وال�شنفرى: ًأن الشنفرى اسم لصاحب الالمیة ولیس لقبا لھ، حی�ث ق�اال

َ وھو فنعلىمن األزد، َ ْ َ.  
ن��ص ف��ي خزانت��ھ عل��ى أن ال��شنفرى اس��م ل��صاحب " ھ��ـ١٠٩٣" أن البغ��دادي ت -٣

وال��شنفرى ش��اعر ج��اھلي :(  فق��ال زع��م ذل��ك،َّ وغل��ط م��نًالالمی��ة، ول��یس لقب��ا ل��ھ،
وزع��م  ، وھ��و بف��تح ال��شین وآخ��ره أل��ف مق��صورة وھ��و اس��مھ،قحط��اني م��ن األزد

   )٢() غلظاوھذ. ّناه عظیم الشفةعبعضھم أن الشنفرى لقبھ وم
أطلق علی�ھ ذل�ك حی�ث ق�ال ف�ي ) ھـ١١٨٦(المتوفى بعد  أن ابن عطاء المصري -٤

فھذا تعلیق لطیف وتنمیق شریف عل�ى الق�صیدة وبعد :( مقدمة شرحھ لالمیة العرب
الفریدة والالمیة المجیدة المنظومة على البحر الطویل واألس�لوب المثی�ل الم�شھورة 

  )٣()بالمیة العرب للفصیح الماھر والبلیغ الساحر الشنفرى بن مالك األزدي
َالشنفرى بن مال�ك ب�ن الح�ارث ب�ن ربیع�:  وعلیھ فاسم صاحب الالمیة ھو      َْ ة ب�ن ِ
َبن الحجر بن الھنو بن األزد بن الغ"بكسر الھمزة أوضمھا"س اُواأل ْ َ ث بن زید بن ْوَْ

 ی�ضرب ب�ھ من الشعراء المفلقین )٤(.كھالن بن سبأ من قحطان شاعر جاھلي یماني
  .المثل في الحذق والدھاء

                                                 
و ل��سان  . ٧٠١ص��ـ٢ج��ـ " ش، ف، ر: "ال��صحاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة، م��ادة:  ینظ��ر- ١

 . ٤٢٠صـ٤جـ" ش، ف، ر"العرب البن منظور، مادة 

 . ، باختصار٣٤٣،٣٤٤صـ٣  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، جـ- ٢

 .٩٣ نھایة األرب في شرح المیة العرب صـ- ٣

األغ��اني ألب��ي الف��رج األص��فھاني، تحقی��ق وإش��راف لجن��ة م��ن األدب��اء، :  تنظ��ر ترجمت��ھ ف��ي- ٤
 ال����دار التون����سیة وال����دار الثقافی����ة للن����شر بی����روت، الطبع����ة:   ن����شر٢١٨،  ٢١٠ص����ـ٢١ج����ـ

  . م١٩٨٣السادسة
  . ١٨٩ صـ  ٢و نسب معد والیمن الكبیر البن الكلبي، تحقیق محمود فردوس العظم، جـ 

   ھـ ١٤٢٤الثانیة، : ة، بیروت، الطبعةدار الكتب العلمی: ، نشر٣٦٢صـ٧جاحظ، جـوالحیوان لل
  . دار القلم، بیروت: ،نشر١٨٨وشرح دیوان الحماسة للتبریزي، صـ

وسمط الآلل�ي ف�ي ش�رح أم�الي الق�الي، ألب�ي عبی�د عب�د هللا ب�ن عب�د العزی�ز ب�ن محم�د البك�ري 
عب��د : تخرجھ م��ن بط��ون دواوی��ن العل��ماألندل�سي،  ن��سخھ وص��ححھ ونقح��ھ وحق��ق م��ا فی��ھ واس��

  .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان: ، نشر٤١٤صـ١العزیز المیمني، جـ
عب�د ال�سالم محم�د ھ�ارون، : و خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، تحقی�ق وش�رح

  .  م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الرابعة، : مكتبة الخانجي، القاھرة، الطبعة: ، نشر٣٤٣،٣٤٤صـ٣جـ
   . ٨٥صـ٥األعالم للزركلي، جـو

 بیروت، دار إحی�اء الت�راث -مكتبة المثنى : ، نشر١١،١٢صـ٨ومعجم المؤلفین لعمر رضا جـ
  .العربي بیروت

  . ٧١٢صـ١ومعجم الشعراء العرب جـ
رزق هللا ب��ن یوس��ف ب��ن عب��د الم��سیح ب��ن یعق��وب : ومج��اني األدب ف��ي ح��دائق الع��رب المؤل��ف

 . م ١٩١٣اآلباء الیسوعیین، بیروت مطبعة : ، نشر٢٩١ص٦شیخو،   ج
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 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

:  حت��ى ض��رب بع��دوه المث��ل، فقی��ل ؛َّ    وك��ان ال��شنفرى م��ن أع��دى ع��دائي الع��رب
  وروى بع�ضھم أنھ�م قاس�وا ن�زوات ال�شنفرى ف�ي ع�دوه، )١"( الشنفرىأعدى من"

فكانت أوالھا إح�دى وع�شرین خط�وة، والثانی�ة س�بع ع�شرة خط�وة، والثالث�ة خم�س 
  : فھو یقول عن نفسھ)٢.(عشرة خطوة

ــوان القـى مناسمــي     تـطــایـر مـنـھ قـــادٌح ومــفـ َإذا األمعــز الصَّ َ َُ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َّ ُ ُــلــلَ َّ  
ً، وقد جاء شعره عفویا منسابا بعی�دا ع�ن ك�ل  الثانیة الطبقةفحول من الشنفرى     و ً ً

   . دقیق التصویرتعبیرصنعة وتكلف، ولید الفطرة وابن البیئة، صادق ال
ّمثال للشاعر الفطري القدیم الذي ألف الغابات وعاشر الضواري، فجاء شعره ( فھو

ص��ادق التعبی��ر، دقی��ق الت��صویر، وھ��و ش��اعر ص��ورة لحیات��ھ، وھ��و عل��ى خ��شونتھ 
ّواقعي، یمثل البداوة التي لم ت�صقلھا المدین�ة، وق�د تجل�ى ذل�ك ف�ي ت�صویره ألح�وال  ّ

  )٣.)(معیشتھ وإغارتھ
      فأخص ما یمیز أسلوب الشنفرى الفن�ي تل�ك الخ�شونة اللفظی�ة الت�ي تمث�ل اللغ�ة 

ًری��ة الت��ي تجع��ل أس��لوبھ أس��لوبا البدوی��ة الجاھلی��ة أص��دق تمثی��ل، ث��م تل��ك الق��وة التعبی

ًمحكما ال رخاوة فیھ، ھذا إلى جانب ما یمتاز بھ من صدق التعبیر، وال�صراحة ف�ي 

  ) ٤.)(النقل عن الحیاة 
  

  :نـسـبـھ
وقبیل�ة ) ٥(مصادر ترجم�ة ال�شنفرى عل�ى أن�ھ م�ن األزد الروایات وتجمع تكاد    

وتفرق�وا ف�ي ال�بالد، مأرب، األزد كانت تسكن الیمن؛ وھاجرت منھا بعد انھیار سد 

                                                 
دار : ،ن���شر٤٦ص���ـ٢محم���د محی���ى ال���دین عب���د الحمید،ج���ـ:  مجم���ع األمث���ال للمی���داني، تحقی���ق- ١

 . المعرفة، بیروت، لبنان

 ١٩٩،٢٠٠المف�ضلیات لل�ضبي، ش�رح األنب�اري، ص�ـ، ودی�وان ٢٠٨ص�ـ ١األغاني جـ:  ینظر- ٢
  . م١٩٢٠طبعة مطبعة اآلباء الیسوعیین، بیروت 

 

 .٧٨عبد المنعم خفاجي صـ/  دراسات في األدب الجاھلي واإلسالمي د- ٣

دار المع��ارف، : ، ن��شر٣٣٨یوس��ف خلی��ف ص��ـ/  ف��ي الع��صر الج��اھلي، د ال��شعراء ال��صعالیك - ٤
 الرابعة: الطبعة

 وس��مط الآلل��ي ف��ي ش��رح أم��الي الق��الي، . ١٨٩ ص��ـ  ٢ن��سب مع��د وال��یمن الكبی��ر ج��ـ :   ینظ��ر- ٥
وخزان�ة األدب ول�ب لب�اب ل�سان .  ١٨٨وان الحماس�ة للتبری�زي، ص�ـوشرح دی�. ٤١٤صـ١جـ

   .٨٥صـ٥واألعالم للزركلي، جـ . ٣٤٤،٣٤٣صـ٣العرب للبغدادي، جـ
 ومج��اني األدب ف��ي ح��دائق الع��رب ل��رزق هللا ب��ن یوس��ف ب��ن عب��د الم��سیح ب��ن یعق��وب ش��یخو، 

 ٢٩١صـ٦جـ



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٤٦
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ءة جن�وب ُنوَ ش�ُدَْزان، وس�كن أَرْھَّ الظّرَخزاعة م ، وسكن بنوفسكن بنو غسان الشام
     )١.(انَمُان بعَمُالطائف، وسكن أزد ع

  
  :حیاتھ

 م�ع أم�ھ الت�ي س�باھا وال�ده م�ن ییناألزدالحارث بن ربیعة  نشأ الشنفرى في بني    
ً، وك��ان وال��ده رج��ال ل��ھ منزلت��ھ ف��ي  ل��ھ ال��شنفرى ووق��ع علیھ��ا فأنجب��ت،ھ��ذیل البق��وم

قومھ، أجار الحارث بن السائب الفھمي؛ وكان الغامدیون یطلبون دمھ، إال أن قوم�ھ 
لم یحتملوا حرب الغامدیین؛ فقتلوا الحارث بن السائب الفھم�ي؛ فث�ار وال�د ال�شنفرى 

ن ل�م یبلغ�ا على قومھ لقتلھم من أجاره؛ فقتلوه ھ�و أی�ضا، وال�شنفرى وأخ�وه ص�غیرا
َّ؛ ولیتخلصوا م�ن ذم�ة دم�ھ أش�اعوا أن ال�ذي قتل�ھ ھ�و ح�رام ب�ن ج�ابر الغام�دي،بعد ِ 

وعندما طال�ب الفھمی�ون ب�دم الح�ارث ب�ن ال�سائب الفھم�ي، تب�رأ من�ھ أھ�ل ال�شنفرى 
 وأق�اموا ه،اأخ�وم�ھ ال�شنفرى وأ وألنھم قتلوه أسلموا لبني فھم أس�رتھوعلقوه بوالده، 

 وراح�ت أم�ھ تبكی�ھ ًوحی�دا،وظ�ل ھ�و  مات أخ�و ال�شنفرى  وھناكفي بني فھم زمنا،
  :فقال الشنفرى

َ البـنـھـااـھـُلـْیـَا         وال قـھـُّمـدة ھـوالـل س ـیـل ِ   ِعَدـْ دعْ
ِركـیـ         وغُھـَالَوَْح أُرَذَْحتَ وُوفَُطت (ِعَرْصَمـُك بالـلـَ أمُ

٢(  
َم من شبابة؛ أسرت بنو  الحرب بین بني فھم وبني عمومتھاوعندما دارت رح  َ ُ

ًشبابة الشنفرى وقد كان صغیرا، َ َ  وھكذا نشأ الشنفرى في غیر أھلھ، ولم یھنأ بكرامة ُ
  :ابن القبیلة، وصرح بذلك في شعره حیث قال

  )٣(ِيتِبْنَمِوا بُسَْیلَ وٍومَي قِ فُتَْحبَْصأَم      وُُھْتَأَن ھِْنا إَمَ وٌومَي قِ بَيءِّنُھَو
َسر بنو سالمان بن مفرج رجال من بن�ي ش�بابة، فم�ا ك�ان م�نھم إال أن  وبعد فترة أ   َ ُ ً ِ ْ ُ

مع ابنت�ھ، لھ إبسالمان لھ؛ لیرعى  من بني استبدلوا أسیرھم بالشنفرى؛ فاتخذه رجل
ًه ھذا الرجل ولدا لھ، وأقام الشنفرى عنده زمنا ط�ویال، إل�ى أن َّوعد  ال�شنفرى طل�بً

، وھ�و ال ةیَّ�َُخی�ا أاغ�سلي رأس�ي فقال لھ�ا ، ھمن ابنتھ أن تصب لھ الماء لیغسل رأس
 ؛ وجھ��ھولطم��ت ًنكرت أن یك��ون أخاھ��ا، أو حت��ى كف��ؤا لھ��ا،؛ ف��أی��شك ف��ي أنھ��ا أخت��ھ

ًمغاضبا حتى قدم إلى أبیھا وكان غائبا؛ الشنفرى ذھب ف وطلب منھ أن ینبأه بخب�ره؛ ً
  ً: قائاللفتاة فأجاب الشنفرى افأنبأه ما كان من أمره،

َل أتـَھال َأ َتیان قـِى فَ ُ َ َومي جـْ ِ َماعـْ   َاھـَنْیَِج ھِاةَتـَفـ الُّفـَ كْتـَمـَطـَلا َمـِب    ًةـَ
  اـَھـَونُ دُرـِاصـَقـُ تْتـَّلـَا ظَھِدــِالَوَو ي   ِدـِالَ وَابَسَْن أُوسُسُْع قْتَِملَو عـَلَو

                                                 
 .م١٩٧٩، نشر دار مكة١٣صـ١معجم قبائل الحجاز لعاتق بن غیث البالدي جـ:  ینظر- ١

، ن�شر دار الكت�اب العرب�ي، ٥٢إمیل بدیع یعق�وب ص�ـ/  دیوان الشنفرى جمعھ وحققھ وشرحھ د- ٢
 . أقالھ هللا : والمعنى . كلمة تقال للعاثر: دعدع. قولھا: م، قیلھا١٩٩٦بیروت، الطبعة الثانیة 

   .٣٧ دیوانھ صـ- ٣
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ِیس أبـَلَ أ    َ َ ِواس َألا َرْیـَخي ـْ َیرھاـَغَوَ َ ِخیرینـْ الََةنـْي ابُِّمأَ    وْ ْ َْ َّمینـَلَْع تْوـَ لَ ْ   )١(اـھِ
ًأن یزوجھ ابنتھ، فتردد الرجل في بادئ األمر خوفا من بني فطلب منھ الشنفرى     

 ووع�ده ب�أن ی�دافع عن�ھ، فواف�ق الرج�ل، وبن�ى ،سالمان، فألح علیھ الشنفرى الطلب
 لد زوجت�ھوا على  سالمانوبنفشدت الشنفرى بابنتھ، وخرج من دیار بني سالمان، 

فقال وظنت أنھ خاس بمیثاق أبیھا علیھ ، فأخذت زوجتھ تستعجلھ الثأر ألبیھا، فقتلوه
  :لھا فیما قال

ْكأن قد ِ فال یغررك مني تمكثي-َْ ُِّ ًْ ً ْ ُ َ    سلكت طریقا بین ی-َ ًَ ُ ْبغ فالسَّردْرَْ َ ََ َ)٢(  
دائین، أص�دقائھ الع� م�ع مجموع�ة م�ن -أن�شأعل�ى إث�ر ذل�ك ول�م ت�دم الحی�اة بینھم�ا، و

عصبة عرف�ت ف�ي األدب  -ة ََكلیك بن السَُّل والسُّ، وعمرو بن براقً،منھم تأبط شراو
وأخذ یتربص بقتلة والده والرج�ل ، وبدأ حیاة الصعلكة، العربي بالشعراء الصعالیك

وفي أح�د المواس�م  )٣( وأقسم أن یقتل منھم مائة رجل وفعلھ ابنتھ،َجَّالذي آواه وزو
ِره بعض القوم أن حراما الغامدي قاتل والده ینح�ر الھ�دى بى، فأخبَنِكان في م ي؛ َن�ِمً

  :قال في ذلكفلحق بھ الشنفرى وقتلھ، و
ِا بَمِرـْحـُمً الـْیـِتـَا قـَنـْلــَتــَق   ِتِّوَصُ المِجْیِجَحْ الَطْسَى وًنِ مَارَمِ     جٍدـِّبـَلُمـً
ِجزینا سالمان بن مفرج قرضھا     ب    َ َ َ َْ ْ َْ ِ ْ ُ َ َ َ َ   )٤(ِتـــَّلََزأَ وُمِــھـیِدــَْی أْتــَمَّدــَا قـَمــَ

یر ھو وصحبھ على قومھ وعلى بني س�المان، وعل�ى الغام�دیین، ویقت�ل ُِغ وظل ی   
  )٥(:، ولسان حالھ یقولمنھم من یدركھ

  )٦(ِدسََُّو یَْم لْنَ مَاعَ ضَْد قٍَفنَى جَلَ        عِهِادـَسَ وُقـِ شَالَ مِْذي إـَِب أُْمتـْعََضأ
(ِدَّـھـَُش أْمـَ لِْذ إُتـْبـِغَ وُھـَتــیَّــِنــَوا        مُقَِّوُف تَْمي لِذَّ الَخْیَّوا الشُنَعَْط تِْنَإف

٧(  
  )٨(ِدَوَْس أَّمُا سـَھِارـَطـَْقى أَلـَ عجُّـُمـَت        ھاُتْكََر تَْد قُمُكْنـِ مٍسـْلـَخُ ةـَنـْعـطـَف

                      .بائل فیما بینھا على التخلص من ھؤالء الصعالیكًوكان ذلك سببا لتحالف الق

                                                 
َال�ذي أم�ھ أم�: ، الھجین ٧٨ دیوانھ صـ - ١ َ ُّ لق�ب للم�رأة إذا : القع�سوس. ة، ویق�ال ھ�و الك�ریم األب ُ

َإنھ لكریم المنصب والمركب: یقال. كانت دمیمة الخلق  ْ یری�د أح�رار : األح�رار . أي األصل : َ
 .  فارس

معج��م البل��دان "ُموض��ع ف��ي دی��ار بن��ي تم��یم بب��ین عم��ان والبح��رین: ویرب��غ. ٤٢ دیوان��ھ ص��ـ - ٢
 .٢٣٦صـ٣معجم البلدان جـ"الد األزدموضع بین في ب: ، والسرد٤٩٦صـ٥جـ

 . ١٠٨،١٠٩صـ٢، الروائع جـ٢٠١صـ٢١األغاني جـ:  ینظر- ٣

الذي یضع الصمغ على شعره، وقد كانت :  الملبد.الداخل في الحرم : ، والمحرم٣٧ دیوانھ صـ- ٤
ال��ذي : الم��صوت. ع�ادة الع��رب ف�ي الع��صر الج�اھلي دھ��ن ش�عورھم ب��شيء م�ن ال��صمغ للتلب�د

 .  الحصى التي یرمي بھا الحاج في منى: الجمار. في الدعاء ونحوهیجھر بصوتھ 

 .٤٥دیوانھ صـ - ٥

 . مال أحد شقیھ عن اآلخر: المیل ، وجنف فالن :  الجنف- ٦

 .٤٥صـ: دیوانھ. لم تفوقوا لعل صوابھ لم تفوتوا من الفوت :  قولھ- ٧

 .الحیة السوداء العظیمة :  األسود- ٨
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  :ھــاتــوف

   كثرت محاوالت تلك القبائل المتحالفة للتخلص من الشنفرى إلى أن أكمن لھ بنو  
ِازم��ا البقم��ي ب��واد یق��ال ل��ھ ح، وام��اوم أس��ید ب��ن ج��ابر، واب��ن أخی��ھ حرُق��ُس��المان والب ْ ُ ً

َالناصف بأرض أبید ْ ِ َ ِ  ًوكان قد خرج إل�ى الغ�زو وحی�دا،  فأمسكوا بھ،ة، فخرج علیھمَّ
  :وحینما أرادوا قتلھ سألوه أین نقبرك؟ فقال

  ِرِامَ عَُّمي أِرـِشـَْب أْنـِكـَلَم وُكـْیـَلـَ     عٌمرَّــَحــُي مِرــْبـــَ قَِّني إــِونُرـُبــْقــَال ت       
  يِِرائَ سَُّمى ثَقـَّتْلُمـْ الَدـْنـِعَرِدْوـُغَو ي    ِرَّثَْك أِسْأالرَّي ِفَي وِْسأَ رواـُلََمتـْا احَِذ إ      

ِال بَسْبُي مِالَیَّ اللَسـْیـِجـَي     ســـِنرُّــُســَّ تًاةــیَّــَو حــُجَْر ال أَكـِالـَّنـُھ          )١(ِرِائَرجَّْالً
ق ٤٠- ٣٠أو بین  )٢(م ٥٢٥ ق ھـ ٧٠ في سنةً- تقریبا- وكان ذلك فقتلوه وصلبوه،  

ًولبث عاما أو عامین مصلوبا) ٣(م ٦١٠ھـ  كان علیھ من نذره رجل، فجاء رجل ، وً
ً غیظ��ا ًم��ن بن��ي س��المان ك��ان غائب��ا، فم��ر ب��ھ وك��ان ق��د س��قط، ف��ركض رأس��ھ برجل��ھ

فھاجت علیھ فمات منھا، فكان ذلك الرجل تمام ؛ ؛ فدخل فیھا عظم من رأسھًوغضبا
ا بقولھرثاه تأبَّط و  )٤(.المائة   :)٥(شرَّ

َعلى الشنفري ساري الغمام فرائٌح  َ ََ ِ َ ِ ْ َّ َزیر الكلى وـَغ     َ َ ُ ُ ُصیب الِ ِّ ُماء باكرـَ ِ َ ِ َ)٦(  
ْلیـَع ِاء مَزـَ جَكـَ َل یـْثـٌ ِومـُ ّجبَك بالـْ ُوقد رعفت منك السُّیوف البواتر     ا  َ ُِ َِ ََ َُ َ ْ َ ََ ْ)٧(  
َوی ِومـَ َك یـْ ِومـَ َین وعـَتـَكـْیـَ العْ َ ِ ٍطفةـْ ُعطفت وقد مسَّ القل       َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُوب الحناجرَ َ َ َ)٨(  
ِوت فـَمـ الِّزـَبـِبُل وـُجـَت ِ ُیھم كأنھـْ َّ َ ْ َوكتك الـَِشـب      ْم ـِ ِْ ِدىـُحـَ ِضئ َّ َین نـَ ُوافرـٌ ِ َ)٩(  

                                                 
 ال�ضبع بأنھ�ا س�تأكل لح�م م�ن ك�ان یطعمھ�ا لح�م الن�اس مم�ن قت�ل، وف�ي ، یب�شر٤٨ دیوانھ صـ - ١

حی�ث الق�ى منیت�ھ، أي بالموض�ع ال�ذي : عند الملتق�ى.  ترك: غودر. یرید عقلھ: الرأس أكثري
 .   .القى منیتھ فیھ

 .٨٥ صـ٥األعالم  جـ  :  ینظر- ٢

 .٣٦ب صـ، سكب األدب على المیة العر٢٧شرح شعر الشنفرى األزدي صـ :  ینظر- ٣

 .٢١٦،٢١٧صـ٢١األغاني جـ:  ینظر- ٤

وم�ا بع�دھا، ٧٨ ص�ـعل�ى ذو الفق�ار ش�اكر،/ ً دیوان ت�أبط ش�را وأخب�اره، جم�ع وتحقی�ق وش�رح - ٥
 . م ١٩٨٤نشر دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى 

 جم�ع الكلی�ة: الكل�ى. ال�سحاب الممط�ر بالع�شي : ال�رائح. ًال�سحاب الممط�ر ل�یال:  ساري الغم�ام- ٦
 .   وھو یدعو للشنفرى بالسقیا. منصبھ: صیب الماء. وھي أسفل السحاب

ُّشعبة م�ن وادي الج�ي عن�د الرویث�ة : الجبا. أي علیك جزاء على أفعالك المحمودة:  علیك جزاء- ٧ ّ ِ
 . القواطع : البواتر. خرج منھا الدم: رعفت) ١١٢صـ٢معجم البلدان جـ(بین مكة والمدینة 

َّالك�رة : العطف�ة. ًوم م�شھور لت�أبط ش�را وال�شنفرى وعم�رو ب�ن ب�راق م�ع بجیل�ةی:  یوم العیكتین- ٨
 .   كنایة عن شدة الخوف والھلع : قد مس القلوب الحناجر: وقولھ . والھجمة 

َّالح��دى . ف��ي الی��وم : فی��ھ. ال��سالح :  ب��ز الم��وت- ٩ ِفعل��ى م��ن الح��دة ، أي: ُ َِّ َ ْ جم��ع : ض��ئین . َّالح��ادة: ُ
فھم قد فروا من�ھ كم�ا تف�ر . أي نفرت من الذئاب : نوافر.  ألنھم أضعف ًضأن، وجعلھم ضئینا

 .      الغنم من الذئاب
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َوط َس قـْلـَخ ِةـَنـْعـَ ٍد طعنت مرشة ـٍ َّ ِْ ُ َ َ َ َھا نـَل      ْ   )١(ُرـِابــَسـَمـل اِھـیـِ فلُّـِضـَ تٌذـَفـَ
ُإذا ك َ َشفـِ َت عـِ تور شحا لھا  ـْ َنھا السُّ َ ََ َُ ُ َم كـَف     ْ َم العـَفـٌ َزالء فـِ ِ َان فـَحـْیـْ   )٢(ُرـِاغـُ

ّأنـَ كُدــیــِمـَیى ــِاآلس اـھـَلُّ لـَظـَی َف ھـزیـَن      ُ ھـَ ِراقت لبَّھ الخمر ساكـٌ َ ْ َُ َُ ُ ْ   )٣(ُرـَ
ْفیك َ ْي الذي یكـِفـَ ِي الكریم بحزمھ    ِفـَ ِ ْ َ ِ َّر إن الـِبـْصـَوی   ُ ِ ْر مثـُحـُ ِ ِلك صابـَ َ َ   ُرـُ

ُفإن تك نفس  ْ َ َُ ْ َالشنفرى"ِ َ ْ َحم یومھا     "َّ َُ ْ َّ َوراح ل  ُ َ َ ِان مـا كـُھ مــَ   )٤(ُرِاذـَحـُ یُھـْنــَ
ِان بـا كـَمـَف َدعـَ ُا أن یـْ ْ َ ُصاب فمثلھ      ـً ُ ْ ِ َ َ ِأص َ ُب وحم المـْیـُ َّ ُ ُلتجـَ َ ُوادرـَفـَون الـْ ِ َ)٥(  

  
ْضى نحـَق َ َبھ مستـَ ْ ُ ُ ِكثرا مـَ ًِ َ ِن جمیلھ     ـْ ِ ِْ َ ِقال من الفحشاء والعرض وافـُم  ْ ِ ِ َِ ُ ْ ْْ ِ َ َ َ   )٦(ُرـَ
َرج عـَفـُی ُ ُھ غـْنـِّ َمة الـُ وع عـَّ َرَّ ُزمھ    ـِْ ُ ْ وصف  ْ َ ِراء مـَ ُ َرنـَ ْان وأبـْ َ َ ِض باتـَیـٌ َ   )٧(ُرـُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
َّمرش�ة . طعن�ة یختل�سھا وینتھزھ�ا الط�اعن بحذق�ھ:  طعنة خلس - ١ ِّ : الم�سابر. َّتن�شر ال�دم وترش�ھ: ُ

َجمع المسبار، وھي أداة یسبر بھا ، ویقدر عم�ق الج�راح  ْ ر، كنای�ة وقول�ھ ت�ضل فیھ�ا  الم�ساب. ُ
 .  عن سعة الطعن وبعد غورھا 

مصب الماء من القربة في أسفلھا حیث ی�ستفرغ م�ا : العزالء. انفتح : شحا . عن الطعنة :  عنھا- ٢
 .  منفرج مفتوح : فاغر . واسع : فیحان . فیھا من الماء 

ًالذي یلتمس لجرحھ أسوا، أي عالجا :  اآلسي - ٣ ً ْ ق�ت، وھراق�ت أرا. ھراق�ت . س�كران : نزی�ف . َ
 .  أذھبت عقلھ : ّلبھ 

َّ حم-٤ ُقدر وقضي : ُ       .یعني الموت : ما كان منھ یحاذر . یوم تموت : یومھا. ُِّ

جم�ع الغ�ادر، وھ��و الجلی�ل م��ن : الغ��وادر . ال�ذین لج��أوا إل�ى الجب�ال وتح��صنوا بھ�ا :  الملتج�ون- ٥
 م�ات ، فل�یس ھ�ذا بم�ستغرب إن ك�ان ال�شنفرى ق�د: أي. الوعول التي تعیش في أعالي الجبال 

 .  فقد أتى الموت الوعول الشدیدة المحصنة في أعالي الجبال 

 . المعروف واإلحسان :  الجمیل - ٦

َّ  الغم��ة- ٧ الق��وس ال��شدیدة المرن��ة : ال��صفراء المرن��ان . َّش��دة الخ��وف : َّال��روع. الك��رب والغ��م : ُ
 .القاطع : الباتر. السیف : األبیض. بوترھا المفتول
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  يـانـثـب الـلـطـمـال
   ربـعـة الـیـالمـف بـریـتعـال

    
ًا كبی�را م�ن َم�َلْعَ درر ال�شعر العرب�ي، وم منفریدة  أدبیة المیة العرب درةُّدَُعت        ً

) ١(ات ف�ي الح�سن والف�صاحة والط�ولَمَّدَق�ُ م�ن الم- كم�ا یق�ول الق�الي-وھي معالمھ،
جزل��ة ومف��ردات لغوی��ة وم��ن أنف��س ق��صائد ال��شعر العرب��ي؛ لم��ا حوت��ھ م��ن مع��ان 

ت���صوره م���ن حی���اة ال���صعلكة الت���ي عاش���ھا أصیلة،وص���ور بالغی���ة رائع���ة، ولم���ا 
وم��ن الق��صائد المخت��ارة )  ٣)( فھ��ي م��ن أجم��ل آی��ات ال��شعر العرب��ي)٢)(ص��احبھا
ًنظی�ر لھ�ا ف�ي أش�عار الع�رب، وق�د جم�ع ص�احبھا أوص�افا ومع�اني  لت�ي الاالمعاني 

 م�ن الق��صائد يھ�ب�ل ) ٤.)(ًوش�جاعة وح�ذقاًأح�سنھا وف�ات الن�اس جمیع�ا فیھ�ا إج�ادة 
تمث�ل   فذة في مذھبھا المعة في وضعھا بین القصائد ،)٥(المفردات التي ال مثل لھا

  )٦(مذھبا شعریا مستقال
مم�ا یعت��ز ب�ھ األدب العرب��ي، ومم��ا یح�رص الع��رب عل�ى إب��رازه ح��ین  ل�ذا كان��ت   

   )٧)(یفاخرون بما في أدبھم من درر وروائع
 لذا اختار ًبیتا،تسعة وستین " ٦٩ "تبلغإذ الطوال  الشعر العربي ئدمن قصاھي و   

 وذلك ألن في خفاء جرسھ ؛فھو أنسب البحور للقصص ؛لھا الشنفرى البحر الطویل
    . الجاللة والنبالة والجدبحرواعتدالھ، وطول نفسھ ما یعین على القصص، كما أنھ 

راض الجادة وغرض الشاعر منھا  من البحور الشعریة التي تناسب األغوھو       
بالنظر إلى مساحتھ الصوتیة الممتدة التي تفسح لل�شاعر مج�ال االفتن�ان ف�ي التعبی�ر 

  .واختیار أفضل التراكیب لمعانیھ
فھا ھو نادى بھا كثیر من العلماء، الربط بین الوزن الشعري والغرض ضیة وق      

غراض الشعر شتى وك�ان منھ�ا كانت ألما : (  یقول)ھـ٦٨٤( تـحازم القرطاجنيذا 
ما یقصد بھ الجد والرصانة وما یقصد بھ الھزل والرشاقة، ومنھا ما یقصد بھ البھاء 

                                                 
محم����د عب����د الج����واد األص����معي، :  األم����الي ألب����ي عل����ي الق����الي، عن����ي بوض����عھا وترتیبھ����ا- ١

 . م ١٩٢٦الثانیة : دار الكتب المصریة، الطبعة: ، نشر١٥٦صـ١جـ

 .١٣٥ التبریزي صـ - ٢

، ترجم��ة نخب��ة م��ن األس��اتذة، ن��شر مرك��ز ال��شارقة ٣٩٥ص��ـ١٣ دائ��رة المع��ارف االس��المیة ج��ـ- ٣
 م ١٩٩٨األولى لإلبداع الفكري، الطبعة 

 . ٦٩ القصائد المفردات التي ال مثل لھا صـ- ٤

 .٦٩القصائد المفردات التي ال مثل لها البن طیفور البغدادي صـ  - ٥

، ن�شر ١٠٦ص�ـ١عبدالحلیم النجار ج�ـ / تاریخ األدب العربي  لكارل بروكلمان، نقلھ للعربیة د - ٦
 .دار المعارف المصریة، الطبعة الخامسة 

 .٥٧١ودراسة المیة العرب صـ شرح - ٧
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والتفخیم وما یقصد بھ الصغار والتحقیر، وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما یناس�بھا 
  )١.)(من األوزان ویخیلھا للنفوس

 ج��وھره ولب��ھ، وی��رتبط ًال��شعر ل��یس وزن��ا یم��س ال��شكل فق��ط، ولكن��ھ یم��س ك��ذلك(ف��ـ
   )٢(.)بمضمونھ كما یرتبط بشكلھ

 وقافیة الالم تتواتر بم�ساحة كبی�رة ف�ي دواوی�ن قافیة الالم،الشنفرى واختار لھا      
أي الت�ي یكث�ر " ّال�ذلول"الالم من األحرف المسماة في فن القافیة ب�ـفعمالقة الشعر، 

وھ��و . لت��ي ت��صلح ق��وافي لھ��ارك��وب ال��شعراء لقافیتھ��ا؛ وذل��ك لكث��رة ألف��اظ المعج��م ا
 وھو إع�الن ال�شنفرى الخ�روج ،حرف یتالءم بسماتھ وخصائصھ مع محور الالمیة

عن قومھ واالنحراف ع�نھم والمی�ل إل�ى ق�وم س�واھم فم�ن س�مات ال�الم الممی�زة لھ�ا 
أي انف�الت الھ�واء م�ن ج�انبي الل�سان؛ ألن�ھ وج�د مخرج�ھ ) ٣(االنحراف أو الجانبیة
وال�شنفرى ق�د وج�د طری�ق ) ٤ً(ء طرف الل�سان باللث�ة م�سدودااألصلي في نقطة التقا

ًالحیاة الكریمة األبیة مسدودا؛ فانحرف ع�ن مجتمع�ھ القبل�ي، وانفل�ت م�ن س�یطرتھ، 

  .    ًباحثا عن حیاة كریمة یثبت فیھا ذاتھ ولو كانت مع الوحوش
) ٥( جھ�ره الع�اليً- أی�ضا- التي لھا عالقة ب�دالالت ال�نص حرف الالمومن سمات   

ف�ي على مجتمع القبیلة فھو تمرد مجاھر ب�ھ وقطیع�ة علنی�ة  هالذي یحمل صفة تمرد
  .ٍتحد
ً وھذه األصوات في عمومھ�ا تمث�ل نوع�ا م�ن المجاھ�دة وھو من أصوات الذالقة     

   .   لالمیةلوھذا وثیق الصلة باألجواء النفسیة والشعوریة ) ٦.(والمعاندة والرفض
ًان�سحاب ال�شاعر بعی�دا ع�ن ) ٧( الالم فتجسد بخلفیتھا  أما الضمة التي تمثل وصل 

 نتیج��ة - حج��رة الف��م بھی�أة بی��ضویةظھ�رقوم�ھ كان��سحاب الل��سان إل�ى م��ؤخر الف��م، لت
ًیقب��ع الل��سان ف��ي جوفھ��ا تمام��ا كع��الم ال��شنفرى الخ��اص ال��ذي ) ٨(-اس��تدارة ال��شفتین

                                                 
  .٨٦ منھاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجني صـ- ١

، ن�شر دار الفك�ر، ٣٢٢ص�ـ١عب�د هللا الطی�ب ج�ـ/  المرشد إلى فھ�م أش�عار الع�رب وص�ناعتھا د- ٢
 .م١٩٧٠بیروت 

، ن��شر دار ١٧٩عب��د العزیزال��صیغ ص��ـ/ الم��صطلح ال��صوتي ف��ي الدراس��ات العربی��ة د:  ینظ��ر- ٣
 . م٢٠٠٠الفكر دمشق، الطبعة األولى 

، ن�شر مكتب��ة الثقاف�ة الدینی�ة الق�اھرة، الطبع��ة ٧١ح��سام بھن�ساوي ص�ـ/ عل�م األص�وات د: ینظ�ر- ٤
 .م٢٠٠٤األولى 

، ن�شر ١٠٠ رم�ضان عب�د الت�واب، ص�ـ/المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث العلم�ي د:  ینظر- ٥
 .  م ١٩٨٥مكتبة الخانجي القاھرة، الطبعة الثانیة، 

 الجلی�ل عب�د  ح�سني/ ددراس�ة نظری�ة وتطبیقی�ة ف�ي الج�اھلي،،  للمع�اني ال�صوتي التمثی�ل - ٦
 .م١٩٩٨القاھرة ، الطبعة األولى نشر الدار الثقافیة ، ١٢٥، صـیوسف

، ن�شر جامع��ة ال�سابع م��ن ١٠١من��اف مھ�دي الموس�وي، ص��ـ/ عل�م األص��وات اللغوی�ة د:  ینظ�ر- ٧
 .م١٩٨٣لى أبریل لیبیا، الطبعة األو

 .، نشر دار الجنوب تونس١١٩عبد الفتاح إبراھیم، صـ / مدخل في الصوتیات د:  ینظر- ٨



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٥٢
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ى رفع�ة ش�أنھ ت�دل عل�كم�ا أنھ�ا ) ١(.ًینشده، ویجتھ�د ف�ي بنائ�ھ بعی�دا ع�ن بقی�ة الن�اس
  .واعتزازه بنفسھ

وفي الجھر وال�ضم ق�وة؛ إذ ال�ضمة تحت�اج إل�ى جھ�د ع�ضلي كبی�ر؛ ألنھ�ا تتك�ون    
ّوھ���ي عل���ى م���ستوي الحرك���ات تع���د أح���د م���ن الك���سرة ) ٢(بتح���رك أق���صى الل���سان َ َ

  .  والقوة ھي المنطق الذي آمن بھ الصعالیك، ودفعتھم إلیھ ظروفھم)٣(والفتحة
أخریات حیاتھ؛ ألن�ھ ق�ضى ال�شطر األكب�ر واألخی�ر في (میة الال الشنفرى نظم      

ًمن حیاتھ في الصعلكة، والالمیة تصف لنا حیاتھ في الصعلكة وصفا شامال مفصال؛  ً ً

، ف�صور  قضى فیھا فترة طویل�ة ھنأو) ٤)( أنھ لم یكن حدیث عھد بھانمما ینبيء ع
ص�دق أھ وم�شاعره ع�ن إح�ساساتفیھ�ا حیاة الصعلكة التي عاشھا، وعب�ر  المیتھ في

 فج��اءت الق��صیدة مطابق��ة ك��ل المطابق��ة لشخ��صیتھ بم��ا فیھ��ا م��ن مقوم��ات، (تعبی��ر،
وعقلیتھ بما فیھا من عمق ونضوج، وظروفھ بما فیھا من قسوة وجفاف، حتى كانت 

  )٥)(القصیدة مرآة صقیلة نرى فیھا الشنفرى وحیاتھ بوضوح
 من ألم الحسرة واالمتعاض،     فھي نفثة مصدور، وصیحة مظلوم، تتقطع أنفاسھ، 

ًوتن��دفع نف��سھ رغب��ة ف��ي الث��ورة واالنتف��اض مقاطع��ا األھ��ل والع��شیرة واألص��حاب، 

ًمؤالفا الطیر والوعول والذئاب؛ فامتألت نفسھ بلھب التمرد والعصیان، وأشرب في 

َبنائھ نغم التصعلك والحرمان كما أفعم بغریب اللغة ورفیع البیان ِ ْ ُ(.)٦(            
شتملت المیة العرب على كثیر من الف�ضائل اإلن�سانیھ والمحام�د الخلقی�ھ ل�م ا وقد   

، وس�مو ال�نفس، ة ال�صبر، والعف�:نجدھا في كثی�ر م�ن ق�صائد ال�شعر الج�اھلي، مث�ل
 .  وإب��������اء ال��������ذل وال��������ضیمة، والترف��������ع ع��������ن النمیم��������ةّوعل��������و الھم��������

 بتعلیمھ�ا أمرن�اإل�ى أن ی - رض�ي هللا عن�ھ-س�یدنا عم�ر ب�ن الخط�اب ھذا ما دعاو    

                                                 
، بحث مقدم لنی�ل درج�ة ٧٦ً  الصوت والداللة في شعر الصعالیك تائیة الشنفرى أنموذجا، صـ - ١

العالمی����ة ال����دكتوراه م����ن كلی����ة اآلداب والعل����وم اإلن����سانیة جامع����ة الح����اج لخ����ضر باتن����ھ 
 . عادل محلو/ م للباحث ٢٠٠٧رالجزائ

، ن�شر دار المعرف�ة ٨١ممدوح عب�د ال�رحمن، ص�ـ/ د" دراسة لغویة" القیمة الوظیفیة للصوائت- ٢
 .  م١٩٩٨الجامعیة مصر

المكتب�ة الع�صریة، ص�یدا، : ، نشر١٠٤مصطفى حركات، صـ/  الصوتیات وعلم الفونولوجیا د- ٣
 . م١٩٩٨بیروت، الطبعة األولى 

، ن�شر الھیئ�ة الم�صریة ١١٥،١١٦عبد الحلیم حفني، ص�ـ/ لصعلوك حیاتھ والمیتھ د الشنفرى ا- ٤
 .م ١٩٨٩العامة للكتاب

، ٢٥محم��د عل��ي أب��وحمزة، ص��ـ /  ف��ي الت��ذوق األس��لوبي واللغ��وي لالمی��ة الع��رب لل��شنفرى، د- ٥
 . ھـ١٤١٨طبعة دار عمار، الطبعة األولى 

محم�دن ب�ن أحم�د ب�ن المحب�وبي / لكة والح�داء د وقفة م�ع أغاری�د الع�زة واإلب�اء وأناش�ید ال�صع- ٦
 .، نشر المعھد العالي للدراسات والبحوث نواكشوط ، موریتانیا٢٨٧صـ



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٥٣
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 فإنھ�ا تعلمھ�م مك�ارم ؛علموا أوالدكم المی�ة الع�رب: ( ل فیما روي عنھوقیألوالدنا ف
   )١()األخالق

     كما أنھا تعد أساس الدرس المعجم�ي وعم�اده، ب�ل غرس�ھ وس�ماده، ل�ذلك 
ًعول علیھا اللغویون والشعراء كثیرا مستأنسین بنھجھا وأسلوبھا عادین لغتھا 

  )٢.)(واإلبداع السلیقة وآیة یان،والب عنوان الفصاحة
  

   :شروحھا
لم تحظ قصیدة في شعرنا العربي قدیمھ وحدیثھ بمثل ما حظیت بھ المیة الع�رب     

 فقد انبرى لشرحھا ً وقد زاد عدد شروحھا على عشرین شرحا، من اھتمام وعنایة؛
زاحم�ت  و م�ن الق�رن الثال�ث الھج�ري،ای�ةبدودراستھا كبار علماء العربیة وأدبائھا،

تتب�وأ : (ِفي شھرتھا المعلقات ، وھذا م�ا أك�ده ال�دكتور محم�د خی�ر الحل�واني إذ ق�ال 
المیة العرب في تاریخ الشعر العربي منزلة تزاحم منزلة المعلقات من حیث الشھرة 

    )٣()وعنایة العلماء بھا
  : ومن أھم شروحھا ما یلي

بع��ة الجوائ��ب ف��ي  وال��ذي ن��شر ف��ي مط)ھ��ـ٢٨٥( ال��شرح المن��سوب للمب��رد ت -١
 .)ھـ٢٩١(ت  لثعلب أنھ) ٤(الراجح وھـ،١٣٠٠القسطنطینیة سنة 

ویوج�د مخط�وط لھ�ذا ) ھ�ـ٣٢١(  شرح أبي بك�ر محم�د ب�ن الح�سن ب�ن دری�د ت -٢
  .٧٤٠٨الشرح في برلین 

محم�ود محم�د الع�امودي، /  وقام بتحقیق�ھ د)ھـ٥٠٢(التبریزي تالخطیب شرح  -٣
  . م٢٠١١، ١٣ المجلد)(١Aبغزة، العدد في مجلة جامعة األزھر وتم نشره 

أعج��ب العج��ب ف��ي ش��رح المی��ة (الم��سمى ب��ـ) ھ��ـ٥٣٨(ت ش��رح الزمخ��شري -٤
  .محمد إبراھیم حور / ، وقد قام بتحقیقھ د)العرب

، وق�ام )ش�رح المی�ة الع�رب(الم�سمى ب�ـ) ھ�ـ٦١٦( شرح أبي البقاء العكب�ري ت -٥
  .بإعرابھا  العكبري ام كما ق.محمد خیر الحلواني/ بتحقیقھ والتقدیم لھ د

 الم�سمى )ھـ٦٣٠( شرح یحیي بن حمیدة الحلبي الشھیر بابن أبي طي النجار ت-٦
، وھ�و تح�ت إب�راھیم البط�شان/ المنتخب في شرح المیة الع�رب، وق�ام بتحقیق�ھ د"بـ

   .بالمملكة العربیة السعودیةالطبع، بدار المنھاج 

                                                 
، الغی��ث الم��سجم ف��ي ش��رح المی��ة العج��م لل��صفدي ١٦ص��ـ ٢خزان��ة األدب للبغ��دادي ج��ـ:  ینظ��ر- ١

 .٢٧صـ١جـ

 .٢٤١ وقفة مع أغارید العزة واإلباء وأناشید الصعلكة والحداء صـ- ٢

، ن��شر مرك��ز ٦محم��د خی��ر الحل��واني، ص��ـ /  ش��رح المی��ة الع��رب للعكب��ري، تحقی��ق وتق��دیم د- ٣
 . تحقیقات كامتویر 

 .١٠٧صـ١تاریخ األدب العربي لكارل بروكلمان جـ:  ینظر- ٤
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 محم�ود محم�د /ق�ام بتحقیق�ھ دو) ھ�ـ٦٧٢( شرح جمال الدین بن مالك الطائي ت -٧
 المجل����د ٢، الع����دد ف����ي مجل����ة جامع����ة النج����اح الوطنی����ةالع����امودي، وت����م ن����شره

  .م٢٠٠٠سنة١٤

رشــف الــضرب مــن شــرح المیــة ( المــسمى بـــج��وانيق ش��رح المؤی��د ب��ن عب��داللطیف الن-٨

نشره في مجلة جامع�ة ج�رش تم  ومحمود محمد العامودي،/  دبتحقیقھ وقام ، )العرب

  .م١٩٩٩ سنة ٢د العد٣المجلد

إتحـاف ذوي األرب بمقاصـد ( الم�سمى ب�ـ)هـ١٠١٦بعد  (ـ شرح أبي جمعة الماغوسي ت-٩

  ).المیة العرب

الم�سمى ب��ـ ) ھ��ـ١١٠١بع�د (ـ ش�رح أب�ي اإلخ��الص ج�اد هللا الغنیم�ي الفی��ومي ت�-١٠
  . محمود محمد العامودي/ د بتحقیقھوقد قام) عنوان األدب بشرح المیة العرب(

الم�سمى ) ھ�ـ١١٢١(ـت� مغرب�ي الرك�واب�ن زبد هللا محمد ب�ن قاس�م  شرح أبي ع-١١
  ).تفریج الكرب عن قلوب أھل األدب في معرفة المیة العرب(بـ
نھای�ة (الم�سمى ب�ـ ) ھ�ـ١١٨٦( المك�ي ت المصري بن أحمد  شرح عطاء هللا -١٢ 

  )األرب في شرح المیة العرب
المیة شرح على األدب  بسك(بـ المسمى ) ھـ١٢٠٩(ُ شرح العبیدي الحمیري -١٣

  )العرب
إحق�اق الح�ق وتب�رؤ الع�رب مم�ا أح�دث ع�اكش ( شرح ال�شنقیطي  الم�سمى ب�ـ -١٤

  )الیمني في لغتھم والمیة العرب
ً   ھذا واالعتناء بالمیة العرب ل�م یك�ن مق�صورا عل�ى علم�اء العربی�ة وأدبائھ�ا، ب�ل 

ھ�ا إل�ى لغ�ات تمھا وترجتس�ادرب ھمكثی�ر م�نفق�د ق�ام تعداه إل�ى ص�فوف المست�شرقین 
أوروبی����ة مختلف����ة، فترجم����ت إل����ى اإلنجلیزی����ة والفرن����سیة واأللمانی����ة واإلیطالی����ة 

  )١(والیونانیة
 ض�من كتاب�ھ  ،de sacy كل من دي ساس�ي مھمةفقد كتب عنھا دراسات م  

  ،)٢(G. Jacob ، وجورج یعقوب Noe Ldcke ونولدكھ في المختارات العربیة،
 األلمانی�ة محاك�اة ل�ثالث ق�صائد عربی�ة بالتق�دیم لھ�ا في إطار دراستھ لما نظم باللغ�ة

 Weil   ووی����ل Fershel وفرش����ل )٣( وینكل����سوبوش����رحھا والتعلی����ق علیھ����ا،
 Hammer وھم��ر برج��ستال Rickert وریك��رت  Koesgartenوكوزج��ارتن 
Purgstally والوارت Ahlwalidtبلیا .   و بP. Pallia)٤(  

                                                 
 ٣٩٥صـ١٣دائرة المعارف االسالمیة جـ:  ینظر- ١

 .١/١٠٧:تاریخ االدب العربي لبروكلمان:  ینظر- ٢

 .٧ العرب للعكبري صـ شرح المیة- ٣

 ١١٤٧صـ٢، ومعجم المطبوعات العربیة والمعربةجـ٤٩صـ٢٨الروائع جـ: ینظر- ٤



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٥٥
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 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 الطغرائي شاعرالعجم وفیلسوفھا ف�ي قدمتھموفي مكاھا كثیر من العجم؛ اكما ح     
  :قصیدة ابتدأھا بقولھ

  )١(زانتني لدى العطل وحیلة الفضل   أصالة الرأي صانتني من الخطل 
  .ت بالمیة العجمعرفو
  :المیتھ التي مطلعھافي لسموأل او

ْإذا المرء لم یدنس من اللؤم عرضھ    فــكــل رداء یـر ْ ْ َْ َ ٍْ َ َِ ُ ُ ُُ َ ِ ِ َِّ ْ ُّْ َ َ َُ ْ ُتــدیـھ جـمـیــلِ ْ ِْ ِ َِ َ)٢(  
  .ت بالمیة الیھودعرفو

  :المیتھ التي مطلعھافي وعبد المقتدر الكندي الدھلوي 
  لى دار سلمى فابك ثم سلـم عـِّیا سائق الظعن في األسحار واألصل    سل     

  )٣(صـید األسـود بحسن الدل والنجل ًدا    ـتـي مـن دأبـھـا أبــعـن الـظـبـاء الـ
  .ت بالمیة الھندعرفو

  :المیتھ التي مطلعھافي وابن خلدون 
  سـیــدي والـظـنــون فــیــك جـمــیـلـھ     وأیــادیــك بــاألمــانــي كــفــیــلـــھ

  )٤(ُال تــحــل عــن جــمــیـل رأیـك إنــــي     مــا لــي الــیـوم غــیـر رأیك حـیلھ    
  .ت بالمیة الممالیكعرفو

  :المیتھ التي مطلعھافي ل الولید الفضو وأب
  ـذولــبــمــسـنـك الــضـارة حـلـیـقـوا ن    ـيـــولـة؟ قــیــو أمــنــن بـُق أیــشــأدم  

صـونـي الـجـمـال بـشـعـرك     كھـمــق مـلـھـم ورونـامـعـالل جـــجــب  
  )٥(ولـمحلـال

  .المیة األمویةالت بعرفو
نھ�ا زاحم�ت ف�ي إ ب�ل ،األدبی�ة واللغوی�ة اآلف�اقالعرب وھكذا بلغت شھرة المیة      

بفضل ما فیھا من ج�ودة ال�شاعریة، وطراف�ة (وقد بلغت ما بلغتھ شھرتھا المعلقات، 
المشاھد الصحراویة المصورة، ووفرة المادة اللغوی�ة الت�ي أغ�رت العلم�اء ب�شرحھا 

  )٦)(وإعرابھا

                                                 
. ، ن�شر مكتب�ة اآلداب٥أحمد عل�ى ح�سن، ص�ـ:   شرح المیة العجم للطغرائي للسیوطي، تدقیق- ١

ُم��صدر أص��ل ك��ضخم إذا ص��ار ذا أص��ل: أص��الة: وقول��ھ  َ َ ُ : ص��انتني. النظ��ر بفك��ر: ال��رأي. َ
ْالعري: العطل. الفضل الزیادة في الشرف. االعوجاج:  الخطل.حفظتني ُ  . 

اس��م : الل��ؤم . م ١٩٨٢، ن��شر دار بی��روت ، طبع��ة ٩٠ دیوان��ا ع��روة ب��ن ال��ورد وال��سموأل ص��ـ- ٢
إن اإلنسان إذا لم یت�دنس باكت�ساب الل�ؤم واعتی�اده؛ ف�أي مل�بس : أي . جامع للخصال المذمومة

 . ًیلبسھ بعد ذلك یكون جمیال

 .م١٩٧٠، نشر شعر وشعراء، طبعة ١٧محمود الربداوي، صـ/   قراءة في المیات األمم د- ٣

 .٢٠ المصدر السابق صـ- ٤

 .٢٣ قراة في المیات األمم صـ- ٥

 .١٩ دیوان الشنفرى صـ- ٦



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٥٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

   :تسمیتھا

واحدة منھا ولكن لم تسم  لمباني والمعاني، عجیبة ا كثیرةلفحول الشعراء المیات    
  : فلطرفة بن العبد ثالث المیات أشھرھا،بھذا االسم

ْلخولة َ باألجزاع من إضم طلل           وبالسفح من قو مقام ومحتمل ّ ْ َْ ُ َُ ٌ ِ ٍِّ َ ْ ِ ِْ َ ََ ٍ َ َ َ)١(  
  :المیتھ التي مطلعھاخمس عشرة المیة أشھرھا المريء القیس و

  )٢(يِالَخْ الِرُصُعْي الِ فَانَ كْنَ مْنَمَعَْنل یَھَ    و ْيِال البََُّللَّا الطَھیَُّ أًاَاحَبَ صْمَعْ انَالأ
  :وللنابغة الذبیاني أربع قصائد المیة أشھرھا المیتھ التي مطلعھا

ُدعاك الھوى واستجھلتك المنازل        وكیف تصابي المرء والشیب شامل ُ ُِ َ َْ ْ ْ ْ َّْ ِْ َ ََ َِ َ َ ََ َ َ َ ََ َِ َ ْ)٣(  
  :لعنترة المیتان أشھرھما المیتھ التي مطلعھاو

ِطال الثواء على رسوم المنزل                  بین اللكیك وبین ذات الحرمل ِ َِ ْ ْ َْ َ َْ ِ ِ ِ ََّ َ َّ ََّ َِ ْ ُ ُ ُ َ)٤(  
  :ولزھیر خمس المیات أشھرھا المیتھ التي مطلعھا
َصحا القلب عن سلمى وقد كاد الیسلو        وأقف َ َْ َ ْ ْ َْ َُ ْ َ َ َ ََ ََ َ ُر من سلمى التعانیق فالثقلُ ْ ِّ َ ُ ْ ِ َِ َ ََّ َ ْ)٥(  

  :ولكعب بن زھیر المیتھ التي مطلعھا
م إثـرھا لـم یـجـز مـكـبـول ُبانت سعـاد فقـلـبي الـیـوم مـتبـول        مـتـیـَّ ُ ُ ُ ُ ُْ َ ْْ َ َ ََ َ َْ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ِْ ٌ ُ ْ ِ َ َ ُ)٦(  

  :ولسیدنا حسان بن ثابت المیتھ التي مطلعھا
َأسألت رسم ال ْ َ ََ ْ َ وابي فالبضیع فحوملَ ِدار أم لم تسأل                  بین الجَّ َِ َ َ َ ْ َْ َُ ُْ ْ ْْ ْ َ َِ َ َ َ َ ِ َّ)٧(  

                                                 
 دی���وان طرف���ة ب���ن العب���د ش���رح األعل���م ال���شنتمري، تحقی���ق دری���ة الخطی���ب، لطف���ي ال���صقال، - ١

مفردھ��ا الج��زع وھ��و : األج��زاع. ة للدراس��ات والن��شر، بی��روت،ن��شر المؤس��سة العربی��٩٨ص��ـ
ًواد أیضا: قو. اسم واد: إضم. المسافة التي تقطعھا من الوادي  .محل اإلقامة: المقام. ٍ

أنور علی�ان أب�و س�ویلم، /  دیوان امريء القیس وملحقاتھ بشرح أبي سعید السكري، دراسة وتحقیق د-  ٢
 . م٢٠٠٠ر مركز زاید للتراث والتاریخ، الطبعة األولى ، نش٢٩٩محمد علي الشوابكة، صـ/ د

، طبع��ة دار المع��ارف، ١١٥ دی��وان النابغ��ة ال��ذبیاني، تحقی��ق محم��د أبوالف��ضل إب��راھیم، ص��ـ- ٣
 .الطبعة الثانیة

 ش��رح دی��وان عنت��رة للخطی��ب التبری��زي، ق��دم ل��ھ ووض��ع ھوام��شھ وفھارس��ھ مجی��د ط��راد، - ٤
اللكی�ك . اإلقام�ة: الث�واء. م١٩٩٢وت، الطبع�ة األول�ى ، نشر دار الكت�اب العرب�ي بی�ر١٢٥صـ

 .  موضعان : وذات الحرمل 

، ن�شر دار الكت�ب ٨٣عل�ي ح�سن ف�اعور، ص�ـ/  دیوان زھیر ابن أبي س�لمى، ش�رحھ وق�دم ل�ھ أ- ٥
: الثق�ل. موض�ع ف�ي ش�ق العالی�ة: التع�انیق. خال: أقفر. م١٩٨٨العلمیة بیروت، الطبعة األولى 

 . موضع بعینھ

 .م١٩٩٧ ، نشر دار الكتب العلمی�ة بی�روت ٦٠علي فاعور، صـ/وانھ حققھ وشرحھ وقدم لھ ا دی-٦
 . أسیر : مكبول. لم یجد من یفدیھ : لم یجز. متیم، ھائم : متبول. فارقت: بانت

، ن�شر دار الكت�ب ١٨٣عبدأ مھنا، صـ/  دیوان حسان بن ثابت، شرحھ وكتب ھوامشھ وقدم لھ أ- ٧
. اس�م موض�ع بال�شام : الج�وابي. آثارھ�ا: رسم ال�دار. م ١٩٩٤بعة الثانیة العلمیة بیروت ، الط

 .  اسم مكان: حومل. جبل بالشام أسود، وقیل ھو جبل الكسوة على الغوطة: البضیع 



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٥٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

وللبید بن ربیعة إحدى عشرة المیة من أشھرھا المیتھ التي قالھا في وصف حی�وان 
وا ع�ن دّألنھم أس�لموا قی�ادھم إل�ى رج�ل س�یئ الخلیق�ة وح�ا: الصحراء ومعاتبة قومھ

  :ِشیمھم المعھودة
  

ِم تلمم على الدمن الخوالي            لسلمى بالمذانب فالقفالَأل ُ ِ ِ َِ َ َْ َْ ْ َْ ِِّ ُ)١(  
 فق��د بلغ��ت حظی�ت بھ��ذا االس��م  م�ا ل��یس ف��ي غیرھ��ا المی��ة الع��ربولك�ن ألن ف��ي     

ّعبرت أصدق تعبیر ع�ن حی�اة  شھرة أدبیة ولغویة لم تصل إلیھا سائر الالمیات وقد
كأنھ�ا م�ن ت�ألیف الع�رب (و.  وأخ�الق وطب�اعالعرب الجاھلیة بم�ا فیھ�ا م�ن ظ�روف

َمجتمع��ین ، أو ك��أن ال��شنفرى  َ ْ س��قط ع��ن الع��رب كلف��ة الح��دیث ع��ن أنف��سھم وبی��ان أَّ
  )٢)(مفاخرھم المتعلقة بالقیم المركوزة في أنفسھم

فھي إرادة ومغ�امرة وم�روءة ت�ؤول إل�ى ال�سعة واالقت�دار یتع�الى ص�احبھا عل�ى     
وك�ل م�آثره ..لیلق�ى اآلخ�رین وج منھ إلى س�عة الع�الم ذاتھ وكأنھ یقھر الضیق بالخر

وك�ل ..من المآثر وفضیلة من الفضائل مبناھا على س�عة الخل�ق وم�ا یج�ري مجراھ�ا
  )٣()رذیلة من الرذائل منشؤھا ضیق الخلق

المی��ة " إجم��اع الع��رب الق��دماء عل��ى ت��سمیة ھ��ذا ال��نص ال��شعري ب��ـ ك��انوق��د      
في حسن تمثیلھ ألجود خصائص النص الشعري شھادة في ذاتھ على رأیھم  "العرب

ً الجمیل، وشھادة في الوقت ذاتھ على جری�ان ھ�ذا ال�نص عل�ى أل�سنة الع�رب جمیع�ا
ًبعیدا عن الخصائص القبلیة والطائفیة، التي كانت تجعل من بعض النصوص أكث�ر 

 ب�ل ًتمثیال لھذه الطائفة من تلك، أو أكثر روایة على ألسنة قبائل بعینھا دون س�واھا،
ًوأحیانا أكثر احتماال النتحالھا من فریق من الع�رب لت�رجح بھ�ا كف�تھم األدبی�ة عل�ى  ً

ًمناف�سیھم، ولك�ن ن�ص ال�شنفرى األزدي حم�ل ن��سبتھ إل�ى الع�رب جمیع�ا، أكث�ر م��ن 

بق�در م�ا ش�اع " المی�ة ال�شنفرى"نسبتھ حتى إل�ى ص�احبھ نف�سھ، فل�م ی�شع م�صطلح 
  )٤("المیة العرب"مصطلح 

4 

ّوسماھ      ألنھ�ا ص�ورت ص�حراء ؛ "َن�شید ال�صحراء"ا المستشرق جورج یعقوب َ
ُتجعلك تحس كأن�ك تع�یش فیھ�ا ب�ین قفارھ�ا وحرورھ�ا ، وطیرھ�ا " العرب بصورة  ُ

                                                 
: ال�دمن. أي تق�ف: تلم�م.  ، طبع�ة دار ص�ادر، بی�روت١٠٣ دیوان لبید بن ربیع�ة الع�امري ص�ـ- ١

 . ُاسم لموضع وكذلك القفال: المذانب. ن ساكنیھاالتي خلت م: الخوالي. آثار الدیار

َ بل��وغ األرب ف��ي ش��رح المی��ة الع��رب، جم��ع وتحقی��ق محم��د عب��د الك��ریم القاض��ي، ومحم��د - ٢

 .م١٩٨٩، نشر دار الحدیث بالقاھرة١٤عبدالرازق عرفان، صـ 

 .ھـ١٤٠٦، طبعة نادي جدة األدبي ٨٥لطفي عبد البدیع صـ/  عبقریة العربیة د- ٣

 .٩عة التذوق صـ مت- ٤



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٥٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ِوحیوانھا وقطاتھا وسبعھا، وكأنما یھبُّ علیك من أسلوبھ نفس الصحراء، ونفحة من 
   )١(.رمالھا وریاحھا وعیشھا الجدیب

 درر الق��صائد العربی��ة بالن��سبة إل��ى ص��دق العاطف��ة، ودق��ة فالالمی��ة ق��صیدة م��ن    
إنھا أصدق قطع�ة ش�عریة م�ن أغ�اني . التصویر، وروعة الوصف، وإیجاز العبارة 

الصحراء، ال بل ھي نشید الصحراء، أنشده شاعر اتصف بالشجاعة، وقوة اإلرادة، 
ت إلى الجوع واالعتزاز بالنفس، وبالثقة التي ترافق الرجولة، وبحب الحریة وإن أد

  )  ٢.)(والمخاطر واألھوال
  :نسبتھا

  :    لألدباء والنقاد في نسبة المیة العرب للشنفرى رأیان
  : الرأي األول

وی��اقوت ) ٣( وم��نھم م��ن الق��دماء اب��ن دری��د وأب��و عل��ي الق��الي-   وی��رى أص��حابھ
ویوس����ف ) ٦(وبالش����ییر) ٥" ("krenkowوم����ن المح����دثین كرنك����و) ٤(الحم����وي

 أن المیة العرب لیست للشنفرى، وإنم�ا ھ�ي منحول�ة، -)٨(ضیفوشوقي ) ٧(خلیف
نحلھا خلف األحمر، وأول من ذكر ذلك أبو عل�ي الق�الي ف�ي الخب�ر ال�ذي أورده ف�ي 

كان أبو مح�رز أعل�م الن�اس بال�شعر واللغ�ة، وأش�عر الن�اس عل�ى :" أمالیھ وقال فیھ 
  :    للشنفرى التي أولھاَّحدثني أبوبكر بن درید أن القصیدة المنسوبة . مذاھب العرب

               أقیموا بني أمي صدور مطیكم      فإني إلى قوم سواكم ألمیل
لخلف األحمر، وأنھ�ا م�ن المق�دمات ف�ي الح�سن والف�صاحة والط�ول، فك�ان : لھ، أي

  )٩)(أقدر الناس على قافیة
 )  ١٠(  وساق أصحاب ھذا االتجاه على صحة ما رأوه أدلة كثیرة تنظر في مظانھا

                                                 
 .٤٠ عن المیة العرب نشید الصحراء صـ- ١

 .٢١،٢٢ دیوان الشنفرى صـ- ٢

 . ١٥٦صـ١األمالي، جـ:  ینظر- ٣

، ١٢٥٥ص�ـ٣إح�سان عب�اس، ج�ـ: إرش�اد األری�ب إل�ى معرف�ة األدی�ب، تحقی�ق=  معجم األدباء - ٤
 . م١٩٩٣األولى : دار الغرب اإلسالمي، بیروت، الطبعة: نشر

 ائرة المعارف اإلسالمیة  د:  ینظر- ٥

، ٣١٦إبراھیم الكیالني، ص�ـ / تاریخ األدب العربي لریجس بالشیر، نقلھ إلى العربیة د:  ینظر- ٦
 .م ١٩٨٦نشر المؤسسة الوطنیة للكتاب، والدار التونسیة للنشر والتوزیع 

: دار المع���ارف، الطبع���ة: ، ن���شر١٨٠ ینظ���ر ال���شعراء ال���صعالیك ف���ي الع���صر الج���اھلي، ص���ـ- ٧
 .الرابعة

 .دار المعارف: ، نشر٣٨٠  تاریخ األدب العربي العصر الجاھلي، صـ- ٨

 .١٥٦صـ١ األمالي جـ - ٩

وال���شعراء ال���صعالیك . ، وم���ا بع���دھا٣٩٥ص���ـ ١٣دائ���رة المع���ارف اإلس���المیة ج���ـ:  ینظ���ر- ١٠
، ن��شردار ال��شئون ٥٠محم��د مھ��دي الب��صیر، ص��ـ / ع��صر الق��رآن د و.، وم��ا بع��دھا١٧٨ص��ـ

 .م١٩٨٧عامة ببغداد ، الطبعة الثالثة الثقافیة ال



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٥٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  :الرأي الثاني
عب����د ال����سالم /ودكت����ور) ٢(والخال����دیان)١( وم����نھم البغ����دادي-    وی����رى أص����حابھ

 أن المیة العرب للشنفرى ولیست -)٥(وكارل بروكلمان) ٤(وكارلونالینو) ٣(سرحان
  .    منحولة

  )٦(   وفندوا أدلة القائلین باالنتحال بأدلة كثیرة تنظر في مظانھا
إمیل یعقوب أدلة كثیرة تؤكد نسبة / یوان الشنفرى الدكتور     ھذا وقد ساق محقق د

  )    ٧(المیة العرب للشنفرى
      ولغة القصیدة وأسالیبھا أكبر شاھد عل�ى ص�حة ن�سبتھا لل�شنفرى یق�ول ج�ورج 

إن موطن ھذه القصیدة ھو تلك المراب�ع ف�ي جن�وب مك�ة ب�ین الجب�ال الت�ي : "یعقوب
د قبیلة شاعرنا، إنني ال أفھ�م كی�ف ی�ستطیع تقع في شمال الیمن حیث مضارب األز

المرء أن ینكر ھذه القصیدة التي تتنفس بعبیر الصحراء، وترسم جاھلیة العرب بكل 
نقاء، وتصور حیاة رجل حمل أحق�ادا أورثت�ھ إیاھ�ا مظ�الم الن�اس، وعق�وق األخ�وة، 

م ج�دال وجور العدالة، ویعزوھا إلى رجل من بین أولئك اللغویین الذین یقتلون وق�تھ
   " في إعراب جملة صغیرة

)٥ftn _-/ ٠/٤٦٢١٨/language_literature/net.alukah.www://http
٨(  

ویرى أن الالمیة أصدق قطعة شعریة من أغاني الصحراء، وأن النحل إذا تناول 
  )٩.( بعید، ولم یمسھا، وال حام حولھاغیرھا، فھو عنھا

                                                 
  عبد السالم محمد ھارون: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق وشرح:  ینظر- ١
 .  م١٩٩٧الرابعة : مكتبة الخانجي، القاھرة، الطبعة: ، نشر٥٥صـ٨جـ

، باألش���باه والنظ���ائر م���ن أش���عار المتق���دمین والج���اھلیین والمخ���ضرمین=  حماس���ة الخال���دیین - ٢
: الخالدیان أبو بكر محمد ب�ن ھاش�م الخال�دي، و أب�و عثم�ان س�عید ب�ن ھاش�م الخال�دي، المحق�ق

وزارة الثقاف��ة، الجمھوری��ة العربی��ة ال��سوریة : ، ن��شر٦٠ص��ـ١ال��دكتور محم��د عل��ي دق��ة، ج��ـ
 .    م١٩٩٥

 . ١٩٧٠ مطبعة الفجالة ١٢٣عبد السالم سرحان، صـ/ قطوف من ثمار األدب د:  ینظر- ٣

، تق�دیم ٧٣تاریخ اآلداب العربیة من الجاھلیة حت�ى ع�صر بن�ي أمی�ة لكارلون�الینو، ص�ـ : ر ینظ- ٤
 .طھ حسین، نشر دار المعارف المصریة ، الطبعة الثانیة /د

 . ١٠٦،١٠٧صـ١تاریخ األدب العربي لكارل بروكلمان جـ:  ینظر- ٥

 الق��صائد المف��ردات المنث��ور والمنظ��وم. ٤٩ن��ور الق��بس للیغم��وري ص��ـ .١٥٦ص��ـ١ األم��الي ج��ـ- ٦
، ن�شر ت�راث عوی�دات، بی�روت ٦٩محسن غیاض ص�ـ/ التي ال مثل لھا البن طیفور، تحقیق د

ش��عر ال��صعالیك منھج��ھ وخصائ��صھ د عب��د الحل��یم حفن��ي  .م١٩٧٧لبن��ان، الطبع��ة األول��ى –
ال�شنفرى ش�اعر رال�صحراء األب�ي   .م١٩٨٧الھیئ�ة الم�صریة العام�ة للكت�اب : ، ن�شر١٦٧صـ

 م٢٠٠٧، نشر وزارة الثقافة الجزائریة ١٠٨ن أبوناجي،صـمحمود حس/ د

 .، وما بعدھا١٨دیوانھ صـ :  ینظر- ٧

 . ٤٤ عن المیة العرب نشید الصحراء صـ- ٨

 . المصدر السابق الصفحة نفسھا- ٩



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٦٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  *المـــية الـعـــرب للشنفــرىنص 

  وأهم األفكار اليت اشتمل عليها

  :عزم على الرحیل-أ
َ أقیموا ب- ١ ُ ِ ِني أمـَ ُي صــدور مطیكــــم  ـُِ ِّ َ َ ُ ِّإنـَ ف      ُ َي إلـِ ِـوم ســَى قـِ َواكم ألمیـٍ َ ُ   )١(ُلــَ
ِّ فقد حم-٢ ُ ْ َ َت الحاجـاـَ َ ْ ٌت واللیل مقمــــر ِ ِ ْ ُ ُ ْ َّ ِدْت لــُ وش      ُ َّطیـَّ َات مـِ ُا وأرحـایـَطـٍ ْ َ (ُلـَ

٢
(  

َوفي األرض منأى - ٣ َْ َ ْ َللكریم عن األذى  َ َ ِ َِ ِ ْ َ ْ َن خـَمـِل اـَیھـَ وف      ِ َاف القلى متعـْ َ ُ َ ِ ُزلـَ َّ)٣(  
َرك ما ـمـَعـ ل-٤ ِاألرض ضبُ ِ َیق عـَ َـا أوبـِرى راغـَس   ٍرئ   ـِلى امـٌ ْبـا وھـِراھ ً َ َو یعـً ُـلــِقـَ

)٤(  
  

  : الجدد وممیزاتھم الشنفرىأھل -ب
َلي دونَو - ٥ ْ ُ َكم أھلــون سیـد عـِ ٌَ ِ ُ ْ َ ْ ٌملـس   ـُ َّ َوأرق     َ ْ َ ْط زھـَ ُ َلول وعرفـُ ْ َ َ ٌ َاء جیئــــُ ْ َ   ُـلـُ
ِھـم األھــل ال مستودع السر ذائ - ٦ ِِّ ُ َُ َ ُ ُ ُْ َدیھم وال اـَل     ٌع   ـَ ِ َلجاني بمَ ِ ِ ْا جر یخـــَ ُ َّ ُذلـَ َ)٥(  
ِّ وكــل أبــي باســل غیــر أن-  ٧ َ َ ْ َ ٌ ٌّ ٌِّ َرضـَع إذا     ِنــــي   ـُ َْت أولـَ ْ َرائد أبسـَّى الطـُ َْ َ ِ (ُـلــِ

٦(  
ْوإن مدت األیدي إلى الزاد لم أكن     -٨ ُْ ََّ ِ ِ ِِ ِْ َّ ْبأع     ُ َ ِجلھـِ ِ ْم إذ أجشع القوم أعـَ َ َ ِْ ْ َ ُ َ ْ ِ   )٧(ُلـَجــْ
ٍومـا ذاك إال بســطة عــن تفضــل     -٩ َُّ َ َ ْ َ ٌ ََ ْ َ ِ َ َلیھم وكـَع   َ َ ْ ْ ْان األفـَ َضـل المتـَ ُ ْ َ    )٨(ُلـِّضـــَفـَ

                                                 
الق��صائد المف��ردات الب���ن : ًإمی��ل یعق���وب مق��ابال عل��ى ن��صھا ف���ي كت��ب/  ف��ي ال��دیوان ش��رح د-*

، "ھ�ـ٣٥٦"، واألم�الي للق�الي ت"ھ�ـ٢٨٥"میة العرب للمبرد ت،وشرح ال"ھـ٢٨٠"طیفورت
، "ھ���ـ٥٠٢"، وش���رح المی���ة الع���رب للتبری���زي ت"ھ���ـ٣٨٠ھ���ـ،٣٧١"وحماس���ة الخال���دین ت

، ومخت�ارات اب�ن ال�شجري " ھ�ـ٥٣٨"وأعجب العجب في شرح المیة الع�رب للزمخ�شري ت
ب��د الق��ادر وش��رح المی��ة الع�رب لع". ھ�ـ٦١٦"،وش��رح المی�ة الع��رب للعكب��ري ت"ھ�ـ٥٤٢"ت

، وتف����ریج الك����رب ف�����ي معرف����ة المی����ة الع����رب الب����ن زاك�����ور "ھ����ـ١٠٩٣" البغ����دادي ت
، ونھای���ة األرب ف���ي ش���رح المی���ة الع���رب لعط���اء هللا ب���ن أحم���د الم���صري ت "ھ���ـ١١٢٠"ت

 ". ھـ١١٨٦"بعد
 .إلى أھل:  القالي والتبریزي وابن الشجري- ١

وشدت بطیات : العكبري . وزمت لطیات : الخالدیان . لطیاتي :  القالي والتبریزي والمصري - ٢
. 

 .متنقل : الخالدیان . متحول :  المبرد التبریزي وابن الشجري والمصري وابن زاكور- ٣

ًسرى راغب�ا : ابن الشجري . ما في األرض:  ابن طیفور والزمخشري والمصري وابن زاكور- ٤

 .ًوراھبا 

 طیف��ور والق��الي واب��ن ال��شجري واب��ن واب��ن. ھ��م ال��رھط:  الق��الي واب��ن ال��شجري واب��ن زاك��ور- ٥
 . السر ضائع: والمصري. السر شائع: زاكور

 .إحدي الطرائد:  ابن الشجري- ٦

 .األیادي :  البغدادي - ٧

 . سقط ھذا البیت من روایة التبریزي - ٨



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٦١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  : وصف القوس-ج

ًوإنـي كفاني فقد من لیس جازیا    -١٠ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ ِّ ِ ُحسنى وال فــي قـِب     َ ِ َ َ ْ ُربـــھ مــُ ِ ِ َتـعـْ   )١(ُلـَّلـَ
ٌثــة أصحــاب فــــؤاد مشیــع  َ ثـال-١١ َّ َ ُ ٌ ُ ٍُ َ َوأب     َ ِض إصلـَیـَ َیت وصـُ َ َراء عیطـفـٌ َ   )٢(ُلـُ

ُھتوف من الملس المتون تزینھا  - ١٢  َ ِ ُِ ُ ُ َ َِ َ  رصـائع ق   ٌ ُ ِ َد نیطــَ ْ ِ ِت إلیھا ومـْ َ َ َ َحمـِ   )٣(ُلـْ
َإذا زل عنھا السھم حنْت كأنـــھا     -١٣ ََّ ََّ َ ُ ْ َّ َ َّ َ َ َمــر   ِ َزأة عُ ٌ َ ُجــلى تــَّ َ ُـــرن وتْ َ ُّ ُولـــْعـِ ِ)٤(  

  : الشنفرى یتبرأ منھاتاصف -د
ُوأغدو -١٤ ْ َ ِخمیص البطن ال یستفزنـــي    َ ِ ُِّ َ ْ َ َ َِ ْ َإلى ال َ ِزاد حـِ ِ ُرص أو فـَّ َ ٌ ُؤاد مـْ ٌ َّوكـَ   )٥(ُلـَ
ُولسـت بمھیاف یعشـى ســوامـــــھ    م -١٥ ُ َُ َ َ ٍ َِّ ْ ِْ ِ ُ َ ًجـــدعــةـَ َ َّ ْسق َ ِانھـا وھـَبـُ َ َ َّي بھـُ ُ   ُلـَ
ٍوالجبــأ -١٦ َّ ُ َأكھــي مـــرب بـــعــرســــھ    یط َ ُ ِ ِ ِْ ِ ٍِّ َُ ْ َعــھا فــي شـِالـَ ِ َ ْأنھ كیـُ َ ِ ِ َف یفعـْ َْ   )٦(ُلـَ
ُ وال خــرق ھیــق كـــــأن فـــــ-١٧ َّ َ َ ٍ ٍْ َ ِ َ َـؤاده    یـَ ُ َ ُظـل بـھ المـَ ِ ِ ُّ َكـاء یـَ ُ ْلـو ویسـْعـَّ َ َ   )٧(ُلــُفُ
َ وال خــــالــــف داریــــــة متــ-١٨ ُ ٍ ٍَّ ِ َ ِ َ َــزل    یـَغَ ٍ َـروح ویـِّ َ ُ ِغــدو داھـُ َ ُ َـا یـَنـْ ُكـحــلـَتـً َّ َ  
َ ولســــت بـعــل شــره دون خ-١٩ َ ْ ُ ُ ُّ ٍّ َ ُ ْ َیــره    ألـَ ِ ِ ْارعـَّـف إذا مـْ ْتـھ اھـُ ُ ْتـاج أعـَ َ ُزلـَ َ  
ِولست بمحیار -٢٠ َِ ْ ِْ ُ َ َلظالم إذا انتحْت ھدى   الا َ ُ َ َ ْ َ ِ ِ َوجـَھـَّ ّعسـِل الـْ ُیـف یھماءـِ َ ْ َ ُوجلَھ ِ َ ْ)٨(  
  

  : على نفسھالشنفرى صفات یضفیھا  -ھـ
ِ إذا األمعــز الصــوان القـى مناسمــي-٢١ َ َ َ َ ُ َّ َّ ُ َ ْ ِر مـَـایـَطـَ ت      َ َنـھ قـــَ ُ َادح ومــفــْ ُ ٌ   ُلــَّـلـِ
ِ أدیـم م-٢٢ ُِ ْ ُلـجــوع حـتـى أمــیتـھَطــال َاُ َُ ْ ِ ُ ّ ُ وأضرب عنھ الذكر صفحا فأذھل      ِ َ َْ َُ َ ً ْ َ َ ْ ِ ُ ُْ ِ ْ)٩(  
َ وأستــف تــرب األرض كــي ال یـرى-٢٣ َُ ْ ِ ْ ُْ ُّ ْلھ َ ُ علي من الطول امرؤ متطول    َ ُِّ َ َ ٌ ُ ْ ِ ْ َّ َّ َ َ)١٠(  
ٌ ولــوال اجتنـاب الــذأم لــم یلــف مْشرب  -٢٤ َ َ َ ْ ُ ُْ َ َِ ْ َّ َ ِ ْ ْ ُعــاش بــھ إال لــدي ومأكلُی    َ َ ْ َ َ َّ َ َ ِ ِ ِ ُ َ)١١(  

                                                 
ولي صاحب من دونھم ال یخ�ونني    إذا التب�ست كف�ي : رویا مكان ھذا البیت قولھ :  الخالدیان - ١

 .ًجازیا بنعمى: والتبریزي .   تأكلبھي

 .وأصفر عیطل :  والتبریزي .وأبیض مأثور:  الخالدیان- ٢

: الق�الي. یزینھ�ا :  ابن طیفور والمبرد  والزمخ�شري  واب�ن ال�شجري والم�صري واب�ن زاك�ور- ٣
: واب�ن ال�شجري . نیطت علیھ�ا : المبرد والتبریزي وابن زاكور. الملس الحسان، نیطت علیھا

 .نیطت علیھا . یزینھا :  البغدادي .س المتانالمل

إذا زل عنھ�ا النب�ل حن�ت كأنھ�ا   م�ـولھة ثكل�ى : والخالدیان. مرزأة ثكلى:  القالي وابن الشجري- ٤
   .تحـن وتعـول

 . تفرد الخالدیان والدیوان بروایة ھذا البیت- ٥

 . وال جبأ أكتى، في أمره:  الخالدیان- ٦

 . سقط البیت عندھما: والقالي وابن الشجري. ت على سابقھتقدم البی:  ابن طیفور- ٧

 .یھماء یعمل: التبریزي وابن زاكور. إذا نحت:  القالي وابن الشجري- ٨

 .وأذھل: والخالدیان. وأصرف عنھ:  ابن الشجري- ٩

 .امرؤ متفضل:  الخالدیان- ١٠

 .ولوال اجتناب الذم: زاكورابن . لوال اتقاء الذل: الخالدیان. لم یبق:  القالي وابن الشجري- ١١



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٦٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ِ ولـكـــن نــفســا مــــرة ال تــقیــــم بـــي  -٢٥ ُ ُْ ِ ُِ ً ََّ ً َ ْ َّ َ ُعلى الذام إال ریثمـا أتحـول    َ َّ َ ََ َ َ َ ْ ِ ِ َّ)١(  
َوأطوي على الخمص الحوایا كما انطوْت  -٢٦ َ ََ ْ َ َ َ ِ ِْ َ َ َ ْ ُخیـوطـة مـاري تغار وت    َ َُ ُ َُ ٍّ ِ َ ُ َ ُفتلُ َ ْ        
  
  
  :الشنفرى والذئب -و

َ وأغـدو عـلى القـوت الزھید كما غدا -٢٧ ََ َ َ ِ ِ ِْ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ أزل تـھـاداه التنـائــف أطــحـل  َ َ َْ َ َُ ِ َ َ َُ َ ُّ َ)٢(  

ً غــدا طـاویـا یـعــارض الریـح ھافیا  -٢٨ ً ًِ َ َِّ ُ ُِ ِ َ ُ یخوت بأذناب الشعاب ویعسل  َ ِ ِ ِْ َ َ َِّ َ ْ ُ)٣(  

َّ فـلمـا-٢٩ َ ُ لــواه الـقـوت مـن حـیث أمــھ َ َُّ َ ُ ْ َ ْ ِ ُ ُ َ َّ  دعـا فـأجـابتـھ نـظـائـر نـحــ  َ ُ ُ ُِ َ َ ْ َ َ َ َ َ   )٤(ُلـَ

ّ مھـللـة شیــب الـــوجــــــوه كـأنـھـا  -٣٠ ِ ُِ ْ ٌ َ َّ َ َ قـــداح بــأیـدي یـاسـر تتقلق  ُ َْ َ َ ٍ ِ ِ ِْ َ ِ   )٥(ُلـٌ

َالخْشــرم المـبعــوث حثحـث دبر ِ أو-٣١ َ َ َْ َ َ ْ ُ ُ ُ  محابیض أرداھـن سـام معسل  ُه َ ُِّ َ ٍ َّ ُ َ ْ َ ُ ِ)٦(  

َ مـھــرتـــھ فـــوه كــأن شـــدوقــھــا  -٣٢ ََ ُ ُ َّ ٌ ٌ َّْ ُ َ ُ شقـوق العصي كالحات وبسل  ُ َّ ُ َ ٌ ِ ِ ِِّ ُ ُ ُ)٧(  

َ فــضــج وض-٣٣ ََ َّ َّجــْت بالـبــراح كأنھـا ــَ َ َ ِ َ َ ُ  وإیـاه ن  َّ ُـوح فــوق عـلیاء ثكلـُ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َْ ٌ  

ِ وأغضى وأغضْت واتسى واتسْت بھ -٣٤ َّ ََّ َ َْ َْ ُ  مـرامیل عـزاھا وعزتھ مرمل  َ ُ ُِ ِْ ُْ ْ َّ ََّ َ ََ َ َ)٨(  

َ شكاوشكْت ثم ارعوى بعد وارعـوْت -٣٥ ََ َْ ْ ُْ َ ََ َّ ُ َ ُوللصبر    َ ْ َّ ُإن لم ینفع الشكوأجمل                                           َ َ ْ َ ُ ْ َّ ِْ َ ْ َ ْ َ  

َ وفـــاء-٣٦ َ ُّ وفـــاءْت بـــادرات وكـلـھـــا َ ُ ٍ َِ َ ُ علـى نكـظ ممــا یكـاتـم مجمـل  َ ُ ُِ ِْ ّ ٍ َ َ)
٩

(  
  
  
  

                                                 
. ًنف�سا ح�رة، عل�ى ال�ضیم: والق�الي واب�ن ال�شجري واب�ن زاك�ور. سقط عنده البی�ت:  ابن طیفور- ١

 .ًنفسا حرة: والتبریزي. ًولكن نفسا حرة ما تقیم بي على الخسف: والخالدیان

: التبری��زي. تھ��اداه المت��الف أكح��ل: الخال��دیان. وأغ��دوا إل��ى الق��وت:  اب��ن طیف��ور واب��ن زاك��ور- ٢
 .وأغدو على الزاد

 ً.غدا طائرا: والخالدیان. یعتن للریح:  ابن الشجري- ٣

 .فلما دعاه القوت:  الخالدیان- ٤

ابن طیفوروالمبرد والقالي والزمخ�شري والخال�دیان والتبری�زي .  مھلھلة:  القالي والزمخشري- ٥
 .ر یتقلقلبكفي یاس: البغدادي. بكفي یاسر تتقلقل: والمصري وابن زاكور

. رداھ���ن: والق���الي. أرس���اھن س���ام:  اب���ن طیف���وروالمبرد وال���شجري والم���صري واب���ن زاك���ور- ٦
 .تقدم ھذا البیت على سابقھ: التبریزي

 .مھرتة شوه:  الخالدیان- ٧

واب�ن . وائت�سى وائت�ست: الخال�دیان. أرامل عزاھ�ا وعزت�ھ أرم�ل: القالي. فأغضى:  ابن طیفور- ٨
 .مرامل عزاھا وعزتھ مرمل: المصري وابن زاكور. وائتستفأغضى، وائتسى : الشجري

 . وفاءت عن قریب: البغدادي. وفاءت بادئات:  القالي وابن الشجري- ٩



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٦٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  :الشنفرى والقطا -ز
َ وتْشرب أ-٣٧  ُ َ َ َسآري القطا الكدر بعدما  َ َ ْ َْ ُ ْ ُ َ ُســرْت قـربا أحـنـاؤھا تتصلصل  َ َ َ َ َ َْ َ َ َُ َ ْ َ ً َ)١(  

ْ ھممـت وھمـْت وابتدرنا وأس- ٣٨ ْ َْ َ َ َ ََ َّ َ ُ ْ َدلَ ُمـر مـنـي فــارط مـتـمـھـــلـَ وشـ  ْت ـَ ُِّ َ َ ٌ ِ ََّ ِّ ِ َ)٢(  
ِ فـولیت عنھـا وھـي تـكبـو لعقـره   یبـاشـ- ٣٩ ِ َِ َُ ُ ُِ ْ َْ ْ َ ُ ْ َّ َ َره منھـاـَ ْ ِ ُ ُذقــون وحـوصـل ُ َ َْ َ ٌ ُ ُ)٣(  
َ كـأن وغــاھــا-٤٠ َ َ َّ َ َحـجـرتیـھ وحــولـ َ ْ َ َ ََ ِ ْ ْھ  أضـامـیـَْ ِ َ َ ْـم مـن سفـــُ َ ْ ِ ُالقبائـل نزل ِرُ َّ ُ ِ ِ َ َ)٤(  
َ تـوافین مـن شتـى إلیـھ فضـمـھ-٤١ ََّ َ َِ ِْ َْ ِ َّ َ ْ َ َ َـا  كـما ضــَ َ ُم أذواد األصاریـم منھـلــَ َ َْ َ ِ ْ ِ ََّ ْ ََ َ)٥(  
َبـْت غشاشـا ثـم مـََعف- ٤٢ َّ ُ ً َ ِ ُّرْت كـأنـھـا  مع الصــَّ ََّ َ ّ َ ُبح ركب من أحاظة مجفلَ ُِ ِْ َْ َ َ ََ ْ ٌ ْ ِ)٦(  

  
  :والنومالشنفرى  -ح 

َوآلف وجھ األرض عند افتراشھا    -٤٣  َ َِ ِ ِْ َ ْ ِ ْ َْ َ ُ ُبـأھـــدأ تـنـبـیـھ سنـاســن قـحـل َ َّ ُ ُ ِ َ َ ِ ِْ ُ َ ََ ْ)٧(  
ُ وأعـدل منحوضـا كـأن فـصـوصـھ-٤٤ َُ َُ َّ ً ْ َ ُ ِ ْ َ ُ   كـعــاب دحـاھـا العـب فھي مثـل َ َُّ ْ ٌ ٌِ َِ ََ َ  
ْفـإن تبتئس بالشنفـرى أم قســ -٤٥ ْ َْ ُّ َ َ ْ َّ ِْ َ ٍطـل  َ َ لما اغتبطْت بالشنفرى َ ََ ْ َّ َ َ ْ َ ُقبل أطول َ َُ ْ َ ْ َ)٨(  
ُ طـریـد جـنـایـات تـیاسـرن لـحـمـھ   عــقــیــرتــــھ ألیـــھـا حـــم أول-٤٦ َّ َ ََّ ُ ُ ُِّ ُ َ َ َ ٍْ ْ ِْ َ ََ َ َ َ ِ ُ)٩(     
ً تـنام إذا مـا نـام یـقـظـى عــیـونھا   حـثـاثــا-٤٧ َ ِ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ َإلـى مـكـروھـھ ت َ ِ ُـتغـلـغـلِ َ َْ َ)١٠(  

  
  :الشنفرى والھموم -ط 
َ وإلــف ھـمـوم مـا تــزال تــعــوده   عـیـادا كحمـي الـربع أوھي أثق-٤٨ ْ َ َِ ِْ ِ ْ ِّ َّ ُ ُ َُ ً َ َ ُ ُ َُ َُ َُ ِ (ُـلْ

١١(  
ُإذا وردْت أصـــدرتـھــا ثـــم إنـھـا   تـثوب فـتأتي من تحیت ومن عل -٤٩ َ َ َْ ِْ ُ ْ ْ َْ َُ ُْ َ ََ ُ ُ ُّ َّ َ َ)١٢(  
ِینِـرَا تَّ فإم-٥٠ ٍـي كابنـة الـرمـل ضاحیا  عـلـى رقـــــةْ َّ ِ ً ِ ِِ ْ َّ َ ْ َأحـف َ ْ َـى والـَ ُأتـنـعـل َ َّ َ َ َ)١٣(  

                                                 
 .أحشاؤھا تتصلصل:  القالي- ١

 .یناشره منھا: المصري. وابتدرنا فاسأدت:  ابن الشجري- ٢

 .بعقره تباشرھا منھا دفوف:  ابن الشجري- ٣

َمن سفلى القبائل: برد والقالي ابن طیفور والم- ٤ ْ  .وجالھ أضامیم: وابن زاكور. ُ

 .فوافین من شتى: المصري. من شتى إلیھا:  ابن طیفور- ٥

 ً.فغبت غشاشا: والعكبري. كأنھا مع الفجر:  ابن طیفور والمبرد وابن الشجري- ٦

 .تنئیھ سناسن: ابن زاكور. تثنیھ سناسن:  المصري- ٧

 .فما اغتبطت: جري ابن طیفور وابن الش- ٨

 .جر أول:  ابن طیفور- ٩

 .إلى مستكره: المصري. إلى مكروھھا. تبیت: وابن الشجري. تبیت:  القالي- ١٠

 .عیاد الحمى: العكبري وابن زاكور. أو ھو أثقل. عیاد الحمى:  ابن طیفور- ١١

 .تثوب وتأتي:  ابن طیفور وابن الشجري- ١٢

فإم�ا ترین�ي ی�ا : والخال�دیان. الي وابن الشجري على رقبةوالق. أحفى وال أتسربل:  ابن طیفور- ١٣
 .ًابنة القوم ضاحیا على رقبة



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٦٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ِفـإنى لمـولى الصـبر -٥١ ْ َّ َ َْ َ ُأجـتـاب بــزه  على مثل قلب السمع والحزم أفعل ّ َ َ َْ َْ ََ ْ ِ ْ ِّ ِ ِْ َ ِ ُ َُّ ْ)١(  
ّ وأعــدم أحـیـانـا وأغـــنـى وإنـم-٥٢ َ ْ َ ًَ َ ْ ُ ِ ْ َــا  یـنـال الـغـنـى ذوُ ِ ِالـبـعـدة ُ َ ْ ُالـمـتبـذل ُ ُِّ َ َ)٢(  
ُفـال جـزع مــن خــلـة مـتـكشـــف  والمـرح تـحــت الــغـنـى أتـخـیــل -٥٣ َُّ ٌَ َ ََ َ ََ ِ َ ْ ِ َ ٌ ٌِّ َْ ٍ ََّ)٣(  
ُتزدھي األجھال حلمي وال أ وال -٥٤ ْ ِ ُِ َ ْ َ َ ْ ُرى  ســؤوال بـأعـقـاب األقــاویل أنملَ ِ ْ ُ ِ َ َ َْ ً ُ َ َ)٤(   

  
  :الشنفرى والبرد -ي 
ُّ ولیـلـة نـحـس یصطـلي الـقوس رب-٥٥ َ َ َْ َ ََ ْ ْ ٍْ ِ َ ُھا  وأقــطـعــھ الالَ َ ُ ْ َ َــي بھِتَ ُـا یتنبـلِ َّ َ َ َ)٥(  
ُ دعست على غطش وبغش وصحبتي  سعـــار وإرزیـز ووجـر وأفكل-٥٦ َ ْ ٌ ٌْ ْ ْ ْ َْ َ ٌ َ َ َُ ُِ ٍ ٍْ ْ َ ُ َ َ)

٦
(  

َ فـأیـمـت نســـوانــا وأ-٥٧ ًَ ْ ِ ُ ْ َّ ًیـتــمــت إلــدةَ َ ْ ِ ُ ْ َ ُ وعـدت كمـا أبـدأت واللـیل ألیل  ْ َُ ْ َ َُ ُْ ْ ْ ُ)
٧

(  
ً وأصـبح عـنـي بـالـغـمیـصـاء جالسا  -٥٨ ِ َِ َ َ َْ َْ ُ ّ َ ُفریقــان  مســؤول وآخـریسأل َ َ َ ُ َ ٌ ُِ ْ َ)

٨
(  

َ فـقـالـوا لـقــد ھــرْت بـلیـل كـالبـنــا  -٥٩ َ َُ ِ ٍ ْ ِ َّ َ ْ َ ُ َّفـقـلنا أذْئب عس َ ٌَ ِ َ َ ْ ُ أم عس فرعلُ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ)
٩

(  
َ فــلــم یـــك إال نــبـــأة ثــم ھــومـْت   -٦٠ َّ َ َّ ُ ٌ ْ َ ُ َ ْ َ ُفـقـلنـا قـطاة ریع أم ریع أجـدل َ َ ْ ْ َْ ََ َِ ِْ ٌ َ َ َ ْ ُ)

١٠
(  

ٍّ فــإن یــك مــن جــن-٦١ ِ ْ ُ ِْ ُ ألبـرح طـارقـا   وإن یك إنسا ماكھا اإلنس تفعلَ َ َ َ َْ َ ُ ُْ َ َ ً ًُ ِ ْ َ)
١١

(  
  
  :الحرالشنفرى و -ك 
ُ ویــوم مـن الشعـرى یـذوب لـعـابھ  أفـاعـیھ فـي رمـضائـھ تتمـلمــل-٦٢ َ َْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُ ُ ُُ ْ ِّ ِ ْ)

١٢
(  

ِ نـصبـت لـھ وجـھـي وال-٦٣ ْ َْ ُ ُ َ ُكـن دونــھ   َ َ ُ َّ ُّستـر إال األتـحـمـي وال ِ ِ َِ َْ ُ المـرعبـلَْ َُ َْ  

                                                 
 .والصبر ینقل: الخالدیان. والحزم أنعل:  الزمخشري- ١

 . ذو البغیة:  ابن الشجري- ٢

 .غب الغنى. وال جزع: وابن الشجري. فال جزع لخلة:  القالي- ٣

 . بأعقاب األحادیث:  القالي- ٤

 .ولیلة صر: ابن الشجري.  وأقطعھ الالئي: ي القال- ٥

 . على بغش وغطش:  القالي- ٦

 .وأیتمت ولدة:  ابن طیفور وابن الشجري- ٧

 .بالغمیضاء:  ابن الشجري.فأصبح عني:  القالي- ٨

 . فقلت أذئب: القالي. فقالوا أذئب:  ابن طیفور- ٩

اب��ن . فل��م ت��ك:  والزمخ��شري.فل��م ت��ك، فق��الوا قط��اة:  اب��ن طیف��ور والم��صري واب��ن زاك��ور- ١٠
 .فقلنا قطاة قد ریع: الشجري

 .فإن تك: المصري. ألبرحت: التبریزي. ما كھا اإلنس یفعل:  القالي- ١١

ی��ذوب :  اب��ن طیف��ور والق��الي والتبری��زي والزمخ��شري والبغ��دادي والم��صري واب��ن زاك��ور- ١٢
 .لوابھ



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٦٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

َ وضاف إذا طارْت لھ الریح طیـرْت -٦٤ َ ٍَّ ُّ ُ َ ُبائــد عـن أعـطـافـھ مـا تـرجـل لـ  َ َّ َ ُ ِ ِ َِ ْ َ َ)
١

(  
ُ بـعیـد بـمـس الدھن والفلي عھــده -٦٥ ُ ْ َ ِ ْ َ ِ ِْ ُّ ٌِّ ُ لھ عـبس عاف من الغسل محول  َ ُِ ْ ِْ ِ ٍ ٌَ َ)

٢
(  

ِ وخـرق كـظھـر-٦٦ ْ َْ ٍ ُالتـرس قفر قطعتـھ  َ ُ ُْ َْ َْ ٍَ ُ بعـامـلتین ظـھــره لـیـس یـعـمـل  ِ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ََ ِ َ ِ)
٣

(  
ًألحــقـت أواله بـأخــراه مـوفـیــا  فـ-٦٧ َِ ْ ُْ ُ َُ َُ ُ ُ ْ ُ عـلــى قـنـة أقـعـي مـرارا وأمثـل  ْ ُ ْْ َ َ ً َ ٍِ ِ ُ َّ ُ)

٤
(  

َّ ترود األراوي الصحم حولي كأنھا -٦٨ ْ ْ َ َُ ْ َّْ ِ َ ُ ُ ُ عــذارى عـلیھـن الـمـالء الـمذیل  َ ُ َُّ َ َُ َ َّ ِ َ َ)
٥

(  
َ ویـركـدن باآلص-٦٩ ََ ْ ُ َال حـولي كأننــي ْ ْ َ ِمن العصم أدفى ینتحي الك    ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ِ ْ ُ ُیح أعقلَ َ ْ َ َ ْ)

٦
(  

                                                 
ال�شجري والبغ�دادي والم��صري   اب�ن طیف�ور والمب�رد والق��الي والتبری�زي والزمخ�شري واب��ن - ١

 . من أعطافھ: وابن الشجري. إذا ھبت: وابن زاكور

 .بھ عبس:  ابن الشجري- ٢

 .بطنھ لیس یعمل:  ابن طیفور والمبرد- ٣

 .على قنة أعیا. فألحقت أخراه بأواله: وابن الشجري. وألحقت:  الزمخشري- ٤

 .دوني كأنھا:  القالي- ٥

 .أذقى: المصري. الكیخ:  التبریزي- ٦



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٦٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  الفصل األول
   المية العرب من نفرى وأهله اجلددل الشيرح

  دراسة بالغية حتليلية

  الـمـبـحــث األول
  لـــیــرحــى الــلــزم عــع

ُ أقیموا بني أمي صــدور مطیكــــم    - ١       ِّ َ َ َُ ُ ِ ِ ُِ ُ ٍ فإني إلى قـوم  َ َ َ ِ ِِّ ُسـواكم ألمیلِ َ َ ُ َ ِ  
ُ فقد حمت الحاجـات واللیل مقمــــر    وشدْت لطیات مطایا وأرح-٢       ُْ َ َ َ َ ٍ َ ََّ ٌِ ِ ِ َِّ ُ ُْ ُ ُ ْ َّْ ِّ ْ َ   ُلـَ
ُوفي األرض منأ�للكریم عن األذى    وفیھالمن خاف القلى متعزل -٣      َُّ َ ََ َ ِ ِ َِ ََ ْ َ ََ ََ َ َ َِ ِِ ْ َْ ْ ْ  
ٌ لعمرك ما في األرض ضیق- ٤      َِ ِ َ ُ ٍ على امرئ   َ ِ ً سرى راغبـا أوراھبـا  َ ًِ َِ ِوھو یعق َ َ َ   ُلـَ

  : البالغيالتحلیل
ِأق  - ١ ِي أمـِنـَوا بـُمـیـَ َدور مــُي صـُ َ ِكــم     فـیـِّطـُ ِّإنــُ َي إلـِ ِـوم ســـَى قــِ ُواكـٍ   ُلــَیــَم ألمـَ

  

یوج��ب     أفیق��وا ی��ا ق��ومي م��ن غفل��تكم عن��ي، وت��رك مناص��رتكم ل��ي؛ ف��إن ذل��ك مم��ا 
  .  مفارقتي لكم والمیل إلى من سواكم

  
 الذي یعبر عن موقف المتكلم وما یختلج  اإلنشائيباألسلوب المیتھ استھل الشاعر   

 غ��رض الح���ثل "اأقیم��و" فاس��تخدم ص��یغة األم��رف��ي نف��سھ ف��ي لحظ��ة التخاط��ب،
ترك مناصرتھم  ومن یحث قومھ على أن یفیقوا من غفلتھم عنھ، فھو والتحضیض،

ن إقام�ة ص�دور المط�ي إإذ  ؛ ھ�ذه التھیئ�ةنة ع�معب�رلا الكنای�ة ذلك بتل�ك رصوو  لھ
رفع�ت  ألن المطای�ا إذا تھی�أت للرحی�ل  ؛ وع�دم المی�ل عن�ھ للرحی�لالتھی�ؤكنایة ع�ن 

   .وساعدھا صاحبھا على ذلك ،صدرھا عن األرض بعد مناخھا
  . وتوحي ھذه الكنایة بحسمیة االستعداد للرحیل

ًمر من أقام الشيء إذا جعلھ قائما معتدال، ومن�ھ أقم�ت الع�ود إذا أ": أقیموا:"   فقولھ ً

     . باالعتداد بالنفس اءحفیھ إی و)١(.أصلحت ما فیھ من عوج
الت�ي  ، المشعر بأقرب ال�صالت إل�ى العاطف�ة والم�ودة"بني أمي"التعبیر بقولھ     و

 -ة نفسھوقو  دال على فصاحة المتكلم- اعتراضیفتقدھا الصعلوك طرید الصحاري
ُأقیموا"  بین الفعل والفاعل ِ ُصدور"والمفعول بھ " َ ت�صمیمھ  لینبھ المخاط�ب عل�ى "ُ

وفي ذلك تجسید النفصالھ عن  . ویؤكد لھ ذلكعلى ھجر كل الناس حتى أقربھم إلیھ،
  .لھ بني أمھ واعتراضھ على إھمالھم

                                                 
دار ص���ادر، : ، ن���شر٤٩٧،٤٩٨ص���ـ١٢ج���ـ" ق، و، م"  ل���سان الع���رب الب���ن منظ���ور، م���ادة - ١

 . ھـ١٤١٤ -الثالثة : بیروت، الطبعة



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٦٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 القبیل من اعلم أن ھذا(:داللة االعتراض عن - وھو بصدد حدیثھ-یقول ابن جني    
 وھ�و ج�ار عن�د ،ھذا العل�م كثی�ر ق�د ج�اء ف�ي الق�رآن وف�صیح ال�شعر ومنث�ور الك�الم

  )١.)(العرب مجرى التأكید
واالعتراض في ش�عر الع�رب ومنثورھ�ا كثی�ر وح�سن  (:ویقول في موضع آخر    

  )٢)(ھَِسفَھ وامتداد نِسَْفودال على فصاحة المتكلم وقوة ن
 وللمبالغ��ة ف��ي تأكی��د التق��رب والمالطف��ة ،لالخت��صار وح��ذف ح��رف الن��داء   

، وفی�ھ فخاطبھم خطاب األنیس المف�اطن م�ن غی�ر حاج�ة إل�ى تنبی�ھ ون�داءوالعطف، 
  .إیحاء بشيء مفقود، وھو مناصرة بني أمھ لھ

 لك�ونھم م ف�إن فیھ�ا لمح�ة تقری�ع وت�وبیخ لھ�"بني أمي"ـوحین ینادیھم الشاعر ب(     
إل�ى ق�وم س�واكم ":قولھ یة الطیبة، ویؤكد ذلكھذه المشاعر اإلنسان خرجوا عن حیز

           )٣( )"ألمیل
لی�رمیھم بالف�ضیح، وی�سجل عل�یھم ب�القبیح؛ ألن األم  أضافھم إلى أمھ دون أبیھ؛(  و

شأنھا الحنو والشفقة، وأوالدھا م�ن ش�أنھم المحب�ة والت�راحم، وق�د خرج�وا مع�ھ ع�ن 
الق��رآن ج��اء ف��ي وق��د الع��رب،  وھ��ذا م��ن ع��ادة )٤)(حی��ز الت��صافي إل��ى حی��ز التن��افي

  :قولھ تعالى على لسان سیدنا ھارون ألخیھ موسى علیھما السالمالكریم في 

مع  تَجعلْنِي   ولَا  الْأَعداء بِي   تُشمِت  فَلَا  يقْتُلُونَنِي  وكَادوا  استَضْعفُونِي   الْقَوم  إِن أُم  ابن  قَالَ {

  )٥(}الِمِنيالظَّ الْقَومِ 

ُصدور مطیكــم  "    ِّ َ َ ُ " ال�صدر"؛ حی�ث أطل�ق الج�زءمجاز مرسل عالقت�ھ الجزئی�ة "ُ
سیر أث�ر االس�تعداد والتأھ�ب لل�خص اإلقام�ة بال�صدر؛ ألن ، و"المطایا"وأراد الكل 

  .ھظھر فییأكثر ما 
 وأراد ھن�ا د وت�سرع،مت�ت: الدابة تمطو في سیرھا، أي  :وھي  جمع مطیة،:المطيو

ل، سمیت مطیة ألنھ یركب مطاھا أي ظھرھا، وھذا مثل ی�ضرب لك�ل م�ن ینب�ھ اإلب
مطیت�ھ فی�ضل ظھ�ر عل�ى ك�ان ین�ام وأصلھ أن الراكب (على الخیر بعد غفلتھ عنھ، 

 انتب��ھ واس��لك : فیق��ال ل��ھ أق��م ص��در مطیت��ك أي، ویج��ور ع��ن الق��صد؛ع��ن الطری��ق
  )٦)(صدالق

                                                 
 .الرابعة: الھیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة: ، نشر٣٣٦صـ١ الخصائص البن جني، جـ- ١

 .٣٤١صـ١ المصدر السابق جـ- ٢

، طبع��ة دار ٩محم��د الدس��وقي الزغب��ي، ص��ـ / راب��ي لغ��وي د المی��ة الع��رب لل��شنفرى تحلی��ل إع-٣
 .م٢٠٠٠النھضة العربیة 

، طبع�ة محم�د محم�د ٩٤نھایة األرب في شرح المیة العرب لعطاء هللا بن أحمد الم�صري ص  -٤
 .ھـ١٣٢٨مطر، الوراق بمصر، الطبعة األولى 

 .١٥٠ سورة األعراف جزء من اآلیة -٥

 .٢١ البن طي حمیدة الحلبي صـ المنتخب في شرح المیة العرب- ٦



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٦٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

وإنم�ا یطل�ب م�نھم االس�تعداد  م ھم،والشاعر ھنا ال یطلب منھم االستعداد لرحیلھ    
 -مق��ام لھ��م بع��د رحیل��ھ، فاألف��ضل لھ��م  وكأن��ھ ی��شیر إل��ى أنھ��م ال ع��نھم، لرحیل��ھ ھ��و

  . أن یرحلواً-أیضا
 سیف الدولة ً أصدق تمثیل حیث قال مخاطباموقف الشنفرىل المتنبي َّ    ھذا وقد مث

      : الحمداني
  )١(ُُم ھَونُلِاحّالرَم فَُھقِارَُفال تَ  أ    وا ُرََدد قَوم وقَن قَ عَتْلحََّرَا تَِذإ

  
ُفإني إلى قـوم سـواكم ألمیل":اإلنكاري  الخبراذھذلك بالشنفرى    وعلل  َ َ ُ َ ٍِ َِ َ ِ  ولغرابتھ "ِِّ

 -اس�میة الجمل�ة مؤك�دات بع�دةومدى انفعالھ بھ، وارتیاحھ لھ، وحرص�ھ علی�ھ، أك�ده 
ج�دال فیھ�ا،  ھ�ذه الحقیق�ة، وأنھ�ا الالتي تحمل معنى التقری�ر والثب�وت، فكأن�ھ یق�رر 

عل�ى  والمج�رور الج�ار وتق�دیم ،المزحلقة  والالم"َّإن" و-وأنھ ثابت على ھذه الحال
فج�اءت ق�وة العب�ارة   ویبدد ما بھ م�ن غراب�ة؛،قبولھالنفس لھیيء التوكید لی  ؛متعلقھ

  .ووثاقتھا مالئمة لحال النفس قادرة على اإلقناع
 ألن الشاعر یعلم أن قبول ھذا األمر وتصدیقھ، واالقتناع ب�ھ ما تراكم التوكید إالف   

، ولیت��دارك بن��و أم��ھ أنف��سھم قب��ل أن یف��وت م��ن األم��ور الت��ي تحت��اج إل��ى م��ا یؤك��دھا
كد شدة استیائھ من بني أمھ، فقد صورت ھذه المؤكدات نفسیتھ الغاضبة ؤ، ولیالفوت

  .المنكرة لموقف بني أمھ منھ
ة نزل بمكان المؤكدات داللة األمر الذي استھل بھ البیت، ف وقد أثرى ھذا الخبر بتلك

  . التأكید لھ
وھ�و ك�ون الخب�ر ب�أمر یبع�د مثل�ھ ف�ي الظ�ن، یق�ول " َّإن"   وھذا من محاسن مواقع 

 إذا ك��ان للخب��ر ظ��ن ف��ي " َّإن"وإنم��ا یحت��اج إل��ى  ( :- رحم��ھ هللا-ال��شیخ عب��د الق��اھر
ًات ما نفي؛ ولذلك تراھا تزداد حسنا إذا الخالف، وعقد قلب على نفي ما ثبت، أو إثب ْ ُ

ُكان الخبر بأمر یبعد مثلھ في الظن، وبشيء قد جرت عادة الناس بخالفھ ُ ْ َ(.)٢(    
ورغبتھ الملح�ة ف�ي الرحی�ل     ولما كان الغرض من الجملة تأكید رحیلھ عن قومھ 

ِإل�ى ق�ـوم س� "إلى قوم سواھم جاء نظم البیت بتق�دیم الج�ار والمج�رور  ٍ َ َ ُـواكمِ  عل�ى "َ
ُألمیل"  خبر إن متعلقھ وھو َ داللة على ھذا الغرض، وإشارة إلیھ، كما أن في ھ�ذا  "َ

  . ًالتقدیم عنایة بشأن ھؤالء القوم الذین سیرحل إلیھم، واھتماما بھم
الفاء سببیة دلت على أن ما قبلھا من غفل�تھم عن�ھ، وت�رك مناص�رتھ عل�ة لم�ا (     و

  )٣)(ل إلى قوم آخرینبعدھا من مفارقتھم والمی

                                                 
 .م١٩٨٣، طبعة دار بیروت للطباعة والنشر ٣٣٣ دیوانھ صـ- ١

مطبعة الم�دني بالق�اھرة، : ، نشر٣٢٥محمود محمد شاكر أبو فھر، صـ:  دالئل اإلعجاز تحقیق- ٢
 .م، بتصرف یسیر١٩٩٢الثالثة : دار المدني بجدة، الطبعة

 .٩٤ نھایة األرب في شرح المیة العرب ص -٣



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٦٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 أن األش�بھ اس�تعمالھا بمعن��ى التعلی�ق وإن ل��م - رحم��ھ هللا-        وی�رى الزمخ�شري
إن أقمتم على ما أرى م�ن إھم�الكم أم�ري، وغفل�تكم عن�ي : توجد صیغتھ؛ إذ المعنى

  )١)(ملت إلى غیركم
  

 ع�ن         وھذا أولى من كونھا سببیة رابطة؛ لما فیھ م�ن تج�سید لرحی�ل ال�شنفرى
  .بني أمھ، كما سیأتي

      وأخفى صیغة التعلیق؛ ألن الموقف مأساوي غامض، فھو منھم، وھم بنوا
  )٢(ً. أمھ، حیاتھ من حیاتھم ، فال بد أن یظل الشرط غامضا

ِّفــإن��ـي "ف الم��سند إلی�ھ ب��ضمیر ال�تكلمی�     وتعر ِ ی�وحي باالعت��داد ب�النفس وتم��ام  "ِ
     .مالثقة، وتأكید المیل إلى من سواھ

  
ُإلى قـوم سـواكم"وقدم الجار والمجرور      َ ٍِ َ َ ُألمیل" متعلقةعلى "ِ َ واعترض بھ بین " َ
 تصمیمھ على الرحیل عن ھذا المكان، وتھیأة نفسھ داللة علىلل ؛وخبرھا " إن"اسم 

 مِـن  وإِن كَـثِرياً {:ِّ والم التوكید ال تمنع ذلك، والنیَّة بھ التقدیم، كما في قول�ھ تع�الى،لذلك

 وفیھ إیحاء بتفضیل من سیرحل إلیھم على بني أم�ھ، فھ�م )٣(}ربهِم لَكَافِرون  الناسِ بِلِقَاءِ 

  . عنده أعظم وأفضل
 المعنى؛ ألنھ لیس المھم أن یكون منھ میل، وإنما بُُّ وفیھ أن ھذا المعترض ھو ل    

    .ذلك المیل إلى قوم سواھمالمھم أن یكون 
فانف�صال  .سید النفصالھ عن بني أم�ھ واعتراض�ھ عل�ى إھم�الھم ل�ھوفي ذلك تج     

 .الشنفرى عن بني أمھ واعتراض�ھ عل�ى ع�دم اھتم�امھم ب�ھ تج�سد عل�ى ص�عید لغت�ھ
  .وھذا جوھر بناء الشعر

  .سرت من مكة إلى المدینة: لالنتھاء، كقولھم" إلى" و
ي إل�ى ھ�ؤالء ال�ذین وفیھ إشارة إل�ى تطل�ع المتلق�إلفادة العموم،" قوم"ونكر كلمة    

 ؛أولى "إلى قوم"ولكن روایة  )٤("إلى أھل"ویروى  یستحقون أن یكون إلیھم أمیل،

                                                 
، طبع��ة محم��د محم��د مط��ر ال��وراق ٥ أعج��ب العج��ب ف��ي ش��رح المی��ة الع��رب للزمخ��شري ص -١

 .ھـ١٣٢٨بمصر، الطبعة الثالثة 

، بح���ث مق���دم لنی���ل درج���ة التخ���صص ٨٩المی���ة الع���رب دراس���ة تاریخی���ة نقدی���ة ص���ـ :  ینظ���ر-٢
م�د م�شعل مح/ ، للباح�ثفي األدب والنقد في كلی�ة اللغ�ة العربی�ة جامع�ة أم الق�ر ىالماجستیر، 
 ھـ١٤٠٧الطویرقي 

 .٨ الروم جزء من اآلیة  سورة-٣

 . ، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت٢٠٣صـ٣األمالي ألبي علي القالي جـ:  ینظر-٤



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٧٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

يـا أَيهـا   {: تع�الىل اق� ،)١( جماعة الرجال دون الن�ساءى علً- كثیرا-إذ كلمة قوم تطلق

ولَـا  {: ثم قال س�بحانھ وتع�الى) ٢(}نهمالَّذِين آمنوا لَا يسخَر قَوم مِن قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خيرا مِ     

نها مِنريخ كُني ى أَنساءٍ عنِس مِن اء٣}(نِس(   

  :زھیروقال 
  )٤(ُاءَسِم نَ أٍنْصِ حُ آلٌومََق    أ-دريَ أُالَِخ إَوفَوس -ريَْدأَما َو             

أق�در عل�ى حی�اة إذ ھ�م   م�ن جماع�ة الرج�ال،)٥ (-م�ر  كم�ا- ومن كانوا في ص�حبتھ
  .  الصعلكة

تفی�د معن�ى م�ن یق�وم لل�شيء، ویق�وم ب�ھ، أي م�ن یجتھ�د ف�ي " ق�وم"    كما أن كلم�ة 
َّالوفاء بحق ما یطلب من�ھ، وف�ي ھ�ذا تع�ریض بھ�م أنھ�م ل�م یك�ون ق�وامین بم�ا طل�ب 

  .ًمنھم، فھددھم بأن یختار قوما غیرھم، یقومون بما لم یقوموا بھ
ولم (صفة لقوم، جاء في موضع جر و ن الظرفیةعج  خر غیركم، وقد"سواكم"     

 وال�ضمیر فی�ھ عائ�د )٦().االنفصال فیھ�ا تمنع من ذلك إضافتھا إلى المعرفة؛ لتقدیر
  .بني أمھإلى 

ِالعدول إلى الشيء واإلقبال علیھ: المیل"أمیل"  جاء كما فاعل بمعنى أفعل( وھو )٧.(ُ
ُوأوحد، كبیر بمعنى أكبر َ ْ ًم�یال أكث�ر أن�ى المعن�ى ول�یس ،ٍواحد بمعنى َ ْ إذ  ؛)٨)(م�نكم َ

وھ�و ال یری�د  م�شاركین ل�ھ ف�ي المی�ل إل�ى ق�وم س�واھم، نھ لو كان كذلك لكان قومھإ
  .ذلك
 ،ھھ اإلقامة في ھذا المكان، ورغبتھ في الرحیل إلى مكان آخرصد بھ كرقإنما یو    

  .ًوقد عقد العزم على ذلك وصار مقتنعا بمسلكھ

                                                 
ق، "أحم�د عب�د الغف�ور عط�ار، م�ادة :  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربی�ة للج�وھري، تحقی�ق- ١

 .م ھـ١٤٠٧الرابعة : وت، الطبعةدار العلم للمالیین، بیر: ، نشر٢٠١٦صـ٥، جـ"و، م

 .١١ سورة الحجرات جزء من اآلیة - ٢

 .١١ سورة الحجرات جزء من اآلیة - - ٣

، طبع�ة دار الكت��ب العلمی�ة بی��روت، الطبع��ة ١٧عل��ي ح�سن ف��اعور، ص��ـ/ دیوان�ھ ش��رح وتق�دیم أ-٤
 .  م١٩٨٨األولى

 .  من البحث٩صـ :  ینظر- ٥

 .٦صـ  أعجب العجب في شرح المیة العرب -٦

 .٦٣٦صـ١١جـ" م، ي، ل"  لسان العرب مادة - ٧

، ن�شر المكت�ب ٥٨محمد أدیب عبد الواح�د جم�ران ص: إعراب المیة الشنفرى للعكبري، تحقیق-٨
 .م١٩٨٤اإلسالمي، بیروت الطبعة األولى



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٧١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 :أي )١(}أَنشأَكُم إِذْ بِكُم أَعلَم هو{ :ومنھ قولھ تعالى  تعالى،اب هللا كتفي وھذا كثیر     

) ٢}(علَيـهِ  أَهـون  وهـو  يعِيـده  الْخَلْـق ثُـم    يبدأُ الَّذِي وهو{:وقولھ سبحانھ وتعالى ، بكمعالم ھو

  .علیھ ھین وھو: أي
هللا أكبر أي أكبر من كل : ناي قولفأي أمیل من كل شيء كما " ألمیل"معنى : وقیل

شيء، فحذفت من ألن أفعل خبر، كما تقول أخوك أفضل، وأبوك أعق�ل، أي أف�ضل 
  :وأعقل من غیره، ومثلھ قول الشاعر

  )٣(رَوَْن أِ لم یكن    سراج لنا إال ووجھكَینِخُْرور البیت أُتُإذا ما س
  )٤()أي أنور من غیره

  ."فاعل"مقام صیغة " أفعل"یغة         وھو مجاز مرسل عالقتھ إقامة ص
إلف�ادة المبالغ�ة ف�ي الوص�ف، وذل�ك  آث�ر التعبی�ر باس�م التف�ضیل؛ ال�شنفرى     ولعل

  .بإفساحھ المجال أمام ذھن السامع لیتخیل كل ما یمكن أن یدل علیھ اسم التفضیل
ھ بإمكان�ات  من�إنم�ا ی�تم ع�ن وع�ي وعدول ال�شاعر م�ن ص�یغة وإیث�اره ألخ�رى،    

ھ�ا م�شاعره وانفعاالت�ھ ، ولتك�ون إح�دى َلِّمَي اختارھ�ا، دون غیرھ�ا ، لیحالصیغة الت
  )٥(.وسائلھ في إنتاج  المعنى

 إھانة المستبدل منھ واالحتفاء ال�شدید بالم�ستبدل، والتأكی�د على     وفیھ داللة بالغة 
  .على أن خروجھ نھائي

ام�ھ عل�ى ھ�ذا ًاس�ما دالل�ة عل�ى ثب�وت ال�شنفرى ودو"  أمی�ل"  وفي مجيء لفظ�ة    
  . المیل، وبیان لموقفھ الثابت من بني أمھ، وھو المیل عنھم

ً كما أن ف�ي ھ�ذه اللفظ�ة ت�صویرا وتج�سیدا لمیل�ھ ع�ن بن�ي أم�ھ، فق�د       ھ�ذه ح�ددتً
 صورة الشنفرى وھ�و یمی�ل ع�ن بن�ي -متلقي بظاللھا، وبما تلقیھ في خیال ال-اللفظة

ًأمھ؛ فكأننا نراه شخصا ماثال أمام العین ، وھو یمیل عن بني أمھ، وی�دیر لھ�م دب�ره، ً
    .  ًإنكارا لموقفھم منھ، وخذالنھم لھ، وإفشاء أسراره

تحم�ل ك�ل عناص�ر الت�وتر " ُلَی�َْمأ"الموقف لیس من السھولة بمك�ان، فكلم�ة (وألن  
فھي تحمل في  الموقف یقتضي أال یكون منھم، أو والصراع، فھو منھم ولیس منھم،

                                                 
 .٣٢ سورة النجم جزء من اآلیة -١

 .٢٧ سورة الروم جزء من اآلیة -٢

عب�د الفت�اح إس�ماعیل / محمد علي النجار / أحمد یوسف النجاتي : ق معاني القرآن للفراء، تحقی- ٣
 .األولى: دار المصریة للتألیف والترجمة بمصر، الطبعة: ، نشر٨٣صـ٢الشلبي، جـ

 .٢٢ المنتخب في شرح المیة العرب صـ- ٤

 .٨٢شعر الصعالیك دراسة أسلوبیة ص:  ینظر- ٥



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٧٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

فكأنھ بھذه ال�صیغة ینت�زع ذات�ھ  في أن یكون منھم وأال یكون، ع،طیاتھا فكرة التناز
  ) ١.)(منھم

  
    فرحیل الشنفرى عن بني أمھ واختیاره لقوم سواھم، قد تجسد على صعید اللغ�ة، 

ِفإني:" في قولھ-ألم ترحل الفاء ِ  عن إفادة الربط واختارت كونھا للتعلی�ق، وك�ذلك -"َ
ًدة االس�تثناء واخت�ارت الظرفی�ة، وأخی�را ع�ن إف�ا" س�واكم:" ف�ي قول�ھ-رحلت س�وى

  .    عن إفادة التفضیل إلى الداللة على الحدث وصاحبھ" أمیل"رحلت 
  واالعت��دال م��ن اإلقام��ة"أقیم��وا"ن ك ألل��ذ -)٢( ت��ضاد"أمی��ل"و"أقیم��وا"وب��ین       

 توض�یح بم�ا جم�ع ًوضح المعنى أیم�ا - والمیل ھنا حسي بمعنى الرحیل،واإلصالح
، وأضفى على المعن�ى األبع�اد ًنقیضھ، فكشف عنھ الحجاب وبینھ تبیینامن المعنى و

  .، وعبر عن معاناتھ وتبدل حالھ النفسیة التي یریدھا الشاعر
  

م�و، ن�ي، "  وفي اختیار الشاعر لھذه المقاطع الطویلة التي یمتد بھ�ا ال�صوت ف�ي   
داد ال�صوت ، فھ�ي تعك�س امت�تصویر آلھات الشاعر المكلوم" ادو، طي، ني، ال، و

  .والنفس واستطالة اآلھات
وال یفوتن��ا أن نلف��ت إل��ى دور الك��سرة ف��ي ھ��ذا البی��ت ف��ي اإلیح��اء بج��و الح��زن      

ومعنى االنكسار والحسرة؛ فھي المعادل الصوتي للحزن الذي یزدحم بھ البیت على 
  . فراق الشنفرى لبني أمھ

؛ إذ اختلف�ت )٣(إیھ�ام وفصل بین شطري البیت لم�ا بینھم�ا م�ن كم�ال االنقط�اع ب�ال 
ًالجملت��ان خب��را وإن��شاء لفظ��ا ومعن��ى، والف��صل بینھم��ا ال ی��وھم خ��الف المق��صود،  ً ًً

  .والقطع مشعر بأھمیة المعنى الذي كان بعد القطع، وھو رحیلھ عن بني أمھ
    وال شك أن العلم بم�واطن الف�صل والوص�ل م�ن أس�رار البالغ�ة، ومم�ا ال یت�أتى 

 :(- رحم��ھ هللا-ألع��راب الخل��ص، یق��ول ال��شیخ عب��د الق��اھرلتم��ام ال��صواب فی��ھ إال ا
َاعلم أن العلم بما ینبغي أن یصنع في الجمل من عطف بعضھا على بعض، أو ترك  َ ْ ُ
ُالعط��ف فیھ��ا والمج��يء بھ��ا منث��ورة، ت��ستأنف واح��دة منھ��ا بع��د أخ��رى م��ن أس��رار  َ َْ ْ ُ

َّالبالغة، ومم�ا ال یت�أتى لتم�ام ال�صواب فی�ھ إال األع�راب الخل� ُص، وإال ق�وم طبع�وا ُ ِ ُ َ
ًعلى البالغة، وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكالم ھم بھا أفراد، وقد بل�غ م�ن ق�وة  َّ

ِاألمر في ذلك أنھم جعلوه حدا للبالغ�ة، فق�د ج�اء ع�ن بع�ضھم أن�ھ س�ئل عنھ�ا فق�ال ُ ً ّ :
                                                 

 . ٨٨ المیة العرب دراسة تاریخیة نقدیة، صـ- ١

 "٢٨٦صـ٤تلخیص المفتاح جـ."الجمع بین المتضادین أي معنیین متقابلین في الجملة:  وھو- ٢

ال�دكتور عب�د : عروس األفراح في ش�رح تلخ�یص المفت�اح لبھ�اء ال�دین ال�سبكي، تحقی�ق:  ینظر- ٣
المكتب��ة الع��صریة للطباع��ة والن��شر، بی��روت، لبن��ان، : ، ن��شر٤٩٥ص��ـ١الحمی��د ھن��داوي، ج��ـ

 . م٢٠٠٣ األولى: الطبعة



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٧٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ُ، ذاك لغموض��ھ ودق�ة م��سلكھ، وأن�ھ ال یكم��ل إلح��راز "ِمعرف�ة الف��صل م�ن الوص��ل" ُ ْ َ ِ ْ َ
  )١.)(الفضیلة فیھ أحد، إال كمل لسائر معاني البالغة

ًتم�رد أی�ضا عل�ى المعت�اد ف�ي بنی�ة فقد  ؛كما تمرد الشنفرى على مجتمعھو ھذا       

وف��ي ھ��ذا براع��ة  ، م��ن المقدم��ة الطللی��ة خالی��ةت ق��صیدتھج��اءف الق��صیدة الجاھلی��ة؛
ف�إن أب�رز (شاعر،وارتبط بیتھا األول بنف�سیة ال�استھالل، ومراعاة لمقتضى الحال، 

المشاعر المسیطرة على نفسھ ھو السخط على المجتمع، وھذا الشعور نفسھ ھ�و م�ا 
ًوھذا كلھ نجده واضحا ص�ریحا ف�ي البی�ت األول ،الصعلكةحیاة دفعھ إلى  ألن�ھ  )٢)(ً

  :كما یقول األعشى
َالت ھنا ذكرى جبیرة أو من       جاء منھا بطائف األھوال َْ ِْ ِ َِ َِّ َ َ َ َ َْ َ َ َ َْ ُ ْ َ)٣(  

 ع�روض ال�شاعر یخل�ى أن(ھ�و تخمی�عوالً خال من التصریع وجاء مخمعا    كما أنھ
  )٤(.)القافیة على وقوفھ فیكون الكالم ویدرج والتقفیة، التصریع من البیت
 قافی�ة تكون أن وھو( : التجمیع،وعرفھ بقولھ"ھـ٣٣٧"دامة بن جعفرتوسماه ق     

 البی��ت آخ��ر قافی��ة تك��ون ألن ی��ئمتھ روى عل��ى األول البی��ت م��ن األول الم��صراع
  )٥)(بخالفھ فتأتي بحسبھ،

  
ھذا الموقف من الشاعر ق�د یك�ون اس�تجابة للث�ورة الت�ي تعتم�ل ف�ي نف�سھ وعقل�ھ، (فـ

ًعلى المجتمع وأوضاعھ وتقالیده، ولونا من ألوان تحقیق الحریة الت�ي طالم�ا ناض�ل 

 تقالی�ده ً- أیضا-رفضفھو كما رفض تقالید مجتمعھ االجتماعیة ) ٦.)(للوصول إلیھا
  .   الفنیة
       

  
  
  

                                                                                                                        
 .٢٢٢ دالئل اإلعجاز صـ- ١

، طبع�ة الھیئ�ة الم�صریة ١٦٠عب�د الحل�یم حفن�ي ص�ـ/  مطلع القصیدة العربیة وداللتھ النف�سیة د- ٢
 .م١٩٨٧العامة للكتاب

، یق��ول إلی��ك عن��ي أیتھ��ا ال��ذكرى؛ فل��یس ھھن��ا مق��ام جبی��رة، أو ٣ دی��وان األع��شى الكبی��ر ص��ـ - ٣
 .رسولھا الذي یطرقنا باألھوال

مكتب�ة الخ�انجي : ، ن�شر٨٢،٨١ص١ال�دكتور ع�وني عب�د ال�رءوف ج: لقوافي للتنوخي، تحقی�قا-٤
  م١٩٧٨الثانیة، : بمصر، الطبعة

األول��ى، :  ق��سطنطینیة، الطبع��ة–مطبع��ة الجوائ��ب : ن��شر٦٩ نق��د ال��شعر لقدام��ة ب��ن جعفرص��ـ-٥
١٣٠٢. 

دار الع��ودة، : شر، ن��٤٢إب��راھیم عب��د ال��رحمن محم��د، ص��ـ/  ق��ضایا ال��شعر والنق��د العرب��ي د- ٦
 .م١٩٨١بیروت، الطبعة الثانیة



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٧٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  
 

إذ ھ�و ل�یس خ�روج مغاض�ب (؛مف�ر من�ھ وأن�ھ ال رحیلھ ع�نھم، ىرنفالش ویؤكد      
ًب��ل خ��روج عاق��ل ت��دبر وفك��ر عمیق��ا ف��ي ض��وء  یھ��دأ بع��د ح��ین ویث��وب إل��ى رش��ده،

  )١()العقل
  : فیقولمفارقتھ لقومھ ب-"أقیموا"-األمر للیعو
  
َالح ِتـِّمـُح ْدـَقـَف -٢ ْواللی ُاتـَاجـْ ُوأرح ایاـَطـَم ٍاتـَّیِطـِل َّدْتـُوش          ٌرـِمـْقـُم ُلـَّ ْ َ   ُلـَ
  

اللیل كالنھار ف�ي و، وال عذر لكم، اتالحاج فقد قدرت وھیأتوا من رقدتكم، أفیق    
  .  الضوء، واآللة حاضرة عتیدة

تصمیمھ لمدى ومبین  ،   فصل ھذا البیت عن سابقھ؛ لكمال االتصال؛ ألنھ مؤكد لھ 
  . على الرحیل

لغ���رض ت��وبیخ قوم��ھ عل���ى  ؛الطلب��يألس���لوب الخب��ري  ااس��تعمل ال��شاعر فی��ھو   
ن ال��دواعي واألس��باب المقت��ضیة للرحی��ل إل��ى خبرھم أأف�� ،تف��ریطھم وغفل��تھم عن��ھ

  . لھم فال عذر وتھیأت، ودبرت قدرت قد ،غیرھم
والب��دء ف��ي الرحی��ل ِّج��ده ف��ي كنای��ة لطیف��ة ع��ن  يوھ�� اللی��ل ق��د أض��اء،ذا ھ��ا ھ��و ف    

وألجل ذل�ك  راد إخفاؤه،ُی ال أمر لذا فھو ،ورضاه بذلك ًمستنیرا بنور عقلھ،أسبابھ، 
 المفی�دة لتحق�ق "ق�د" وأك�د ذل�ك ب�ـ ، ولیس في الظ�الم القمر،في ضوءفإنھ سیرحل 
 بف�اء العط�ف قتس�ب فجعلت الفعل الماضي حقیقة واقعة ال شك فیھ�ا، و،وقوع الفعل

نب��يء ب��سرعة تق��دیر الحاج��ات  كم��ا أنھ��ا ت، عل��ى ترتی��ب األح��داث ب��ال ت��راخةل��لدالل
   .وتھیأتھا، لرغبتھ في الرحیل

ِحم��ت" ِّ ْح��م ال��شيء وأح��م إذا ق��در، فھ��و محم��وم:  یق��ال،ق��درت وھی��أت" ُ َ َ ِّ ُ َّ ِ َُّ ُ یق��ول  )٢(ُ
  :البعیث

ِ        أال یـا لـقـوم كلُّ ما حم واقـع           وللطیر ْ َّ َُ ُِ َّ َ ِ ْ َ َ َ مجرى والجنوب مَ َُ ُ (ُعِجاضْ
٣

(  

     .فرحیلھ أمر ال مفر منھ

                                                 
، بح�ث مق�دم لنی�ل درج�ة ٧٤، ص�ـً الصوت والداللة في شعر الصعالیك تائیة الشنفرى أنموذج�ا- ١

 . م٢٠٠٧ًمحلو ،عادل /الدكتوراه في علم اللغة،جامعة الحاج لخضر الجزائر،للباحث 

 .١٥١صـ١٢جـ" ح، م، م"  لسان العرب مادة - ٢

، ن�شر دار الحری�ة ١٥ناصر رشید محمد ح�سین ص�ـ/ بعیث المجاشعي، جمع وتحقیق د شعر ال- ٣
ُم، والجنوب١٩٧٤بغداد   .جمع جنب : ُ



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٧٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ِحمت" للمجھول المبني وعبر بالفعل  ِّ ، وإشارة إلى المجرد بالحدث لالھتمامً دایتأك" ُ
  .ً، وتصویرا لسرعة تقدیر الحاجات وتھیأتھاوھو رحیلھ عن قومھ خطورة األمر،

ُالحاجات"وعرف المسند إلیھ     َ َ   .دة االستغراق العرفيإلفا ؛ "ال" بـ "ْ
ُاللیل"المسند إلیھبھا وعرف      ْ ُ واللیل:"في قولھ"َّ ْ ٌمقمر َّ ِ ْ ف�ي  لإلشارة إل�ى معھ�ود "ُ

 وإسناد اإلقمار واإلضاءة إلى اللیل من اإلسناد الذي تضاف فیھ األحداث ،الحضور
دل على أن اللیل ھ�و ال�ذي أقم�ر وأض�اء، وك�أن اللی�ل ھو مجاز عقلي إلى زمانھا، ف

ًقبل تلك اللحظات كان لیال مظلما معتما بظلم قومھ لھ وجورھم علیھ ً ً.  
     فھو یكن�ي ب�ذلك ع�ن تب�دد تل�ك الظلم�ات الت�ي عاش�ھا ف�ي ظ�ل قبیلت�ھ الت�ي تقم�ع 
الحریة، و تمتھن الكرامة، وتؤصل للھوان واالستعباد، ووضوح األمر وبیانھ أمامھ 

  .وتمكنھ منھ
وء والظ�الم، ضاق�ة رمزی�ة خ�صبة یتواش�ج فیھ�ا ال�ط"المقم�راللی�ل "ھ�ذا ف�ي (فـ     

 لنقل -  وضوء الھدایة والرشاد،الظالم الذي یكتنف عالقة الشاعر بقومھ ویخیم علیھا
عل��ى  األم��ور  فتظھ��ر؛ ال��ذي ی��شق ھ��ذه الظلم��ة الداجی��ة ویب��دد بع��ضھا-ض��وء العق��ل

   . فھو رمز لمستقبل یخالف ما كان فیھ)١().حقیقتھا، أو قریبة منھا
إنم�ا ج�اء عل�ي س�بیل األم�ل ف�ي أن یج�د ف�ي اللی�ل م�ا "واللیل مقمر:"قولھوكأن      

ف��ي وع��ي  -افتق��ده ف��ي النھ��ار، بع��د أن تالش��ى ظ��الم نف��سھ الم��سحوقة، فغ��دا اللی��ل
ال�ذي بخیوط المنى، ومجال النشاط والمعاش، والمجتم�ع  عالم الغد المطرز-الشاعر

نتم��اء م��ع مجتم��ع ا سجام وال��الینتم��ي إلی��ھ وی��رى فی��ھ حیات��ھ، بع��د حال��ة ع��دم االن��
   ) ٢.)(النھار

 )٣( للتوسط بین الكمالین مع ع�دم الم�انع الثالثالبیت جمل ووصل الشاعر بین     
ً ف�ي الخبری�ة لفظ�ا ومعن�ى، ال�ثالثفقد اتفقت الجم�ل الم�صححة م�ع وج�ود المناس�بة  ً

  .بینھاللوصل 
َّوشدْت   "  بالح�دث لالھتم�امً دای�تأك للمجھ�ول المبن�ي بالفعل وعبرقویت وأوثقت،  "ُ

ً، وتناسقا للختام م�ع لى المطایا وتوثیقھاعًوتصویرا لسرعة تثبیت األرحل  ؛المجرد

َ مطایا"ولذا فصل بینھ وبین المسند إلیھ ؛ البدء ٍلطیات" بالجار والمجرور "َ َّ ِ ، وفیھ "ِ
ل من�زًبأنھ ال یقتصر على نیة واحدة، ومنزل واحد، بل كلما وجد ض�یما ف�ي (إشعار

  )٤()ًارتحل عنھ ونوى غیره، كما یدل علیھ قولھ اآلتي ولكن نفسا البیت
                                                 

، ن��شر ع��الم المعرف��ة بالكوی��ت ٢٦٣وھ��ب أحم��د رومی��ة، ص��ـ / ش��عرنا الق��دیم والنق��د الجدی��د د-١
 .م١٩٩٦

 ن�شر دار الی�ازوري ،١٨٦،١٨٧نوال مصطفى أحم�د إب�راھیم ص�ـ/  اللیل في الشعر الجاھلي د- ٢
 . م٢٠٠٩العلمیة للنشر والتوزیع

محم�د عب�د الم�نعم خف�اجي، ج�ـ : اإلیضاح في علوم البالغ�ة للخطی�ب القزوین�ي، تحقی�ق:  ینظر- ٣
 .الثالثة: دار الجیل، بیروت، الطبعة: ، نشر١٢٧صـ٣

 .٩ رشف الضرب صـ - ٤



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٧٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 ث�م  ( یعم�ل عل�ي إح�ضار الم�شھد،وما لحق اللفظ من بن�اء للمجھ�ول وت�ضعیف     
ف�إذا ، یرتقي بالصورة التي یرسمھا فیمنحھا الحی�اة الشاخ�صة، أو الحرك�ة المتج�ددة

نم�وذج ف�سیة لوح�ة أو م�شھد، وإذا األالمعني ال�ذھني ھیئ�ة أو حرك�ة، وإذا الحال�ة الن
  )١"(وإذا الطبیعة البشریة مجسمة مرئیة ، اإلنساني شاخص حي

ِحمت" وبین َّ َّشدْت"و" ُ ثبَّ�ت المعن�ى ف�ي ال�نفس بم�ا  م�ا یع�رف ب�التوازي ال�صرفي،"ُ
وس�اعد عل�ى تنمی�ة ال�صورة الفنی�ة واط��راد  یمنح�ھ م�ن ل�ذة ال�نغم، وح�الوة العب�ارة،

   . وحیویتھا نموھا،
َّحم��ت، ش��دت، طیَّ��ات"     وق��د أس��ھم الت��ضعیف ف��ي  ف��ي تمثی��ل مع��اني المعان��دة " َّ

  .والرفض والشعور بالتبرم والضیق 
  

 لم��ا انتویت��ھأدواتھ��ا وثق��ت و ،وش��دت رحالھ��ا ، تھی��أتالمطای��ا ق��دذي ھ��ا ھ��ي و    
ٍلطیات" َّ ِ َجمع طیة،: الطیاتو "ِ ُوالطیَّة ِّ ُالحاجة والوطر، والطیَّة : ِّ ُِّ َ َ َ ِتكون منزال وتكون َ ْ َ

ًمنت��وى َ ْ َوم��ضى لطیَّت��ھ أي لوجھ��ھ ال��ذي یری��ده ولنیَّت��ھ الت��ي انتواھ��ا. ُ ْ ِ ِ ِ ِ ْالح��ق : ویق��ال. َِ َ ْ

َبطیَّت��ك وبنیَّت��ك أي بحاجت��ك ِ ِ ِ وھ��و تعبی��ر ی��وحي ب��العزم  للتعلی��ل،وال��الم فیھ��ا  )٢(.ِ
 الھم�ةب حيكما یو ،، واالعتزاز بالنفس، والشعور بأنھ ذو تأثیر في إقامتھوالتصمیم

ف�یھم م�ن ال�شمائل م�ا  ن�ھ ل�م ی�رإ إذ بن�ي أم�ھ، عن للرحیل ال االستعدادموالنشاط وك
َّق�ول ب�شار ب�ن ً  فارتحل عنھم  متمثال، والحفاظ على ودھم،یشجعھ على البقاء بینھم

  :برد 
ِ أنكرتنياَِذإ           ْ َْ َ َة أَدَْل بَ ُنكرت ْوُ ْ ِ ْنھض       ا   َھَ َ َت مَ ُي سواد َلَي عِازَع البُ َ َ َّ)٣(  

ب��ن اًوإع��الن القطیع��ة یع��د م��ذھبا م��ن م��ذاھب ال��صعالیك كم��ا یق��ول ع��روة      ھ��ذا 
  :الورد

   ُھ؟ُاھبَذَ مَنَْی أَوكُلْعل الصَُّأَْس یْنَمَ       وٍلِائَسَ و؟ُیلِحّ الرَنَْی أٍلةِــائَسَو          
ُ(ُھبِارََق أِالََعفْالِ بُــــھْنَ عَّــــنَا ضَِذ   إ    ٌةـَضْیِرـَ عَاجَِج الفََّنأ : ُُھبِاھَذَم          

٤(  
َ لـطیـات و مـطـایا"وما بین  َ ٍ َّ ِ ًمن تقارب في الحروف أضفى على الكالم قدرا من " ِ

  .العذوبة والسالسة
َ مطایا"المسند إلیھ وما عطف علیھ ونكر      ُوأرحل َ ُ ْ َ   .لتكثیرفادة ا إل"َ

                                                 
الطبق�ة ال�شرعیة : شروق، الطبع�ةدار ال�: ، ن�شر٣٦ التصویر الفني في القرآن لسید قطب، صـ - ١

 . السابعة عشرة 

 .٢٠صـ١٥جـ"ط، و، ى" لسان العرب مادة - ٢

،طبع�ة ٤٩صـ٣ دیوانھ شرح وتكمیل الطاھر بن عاشور، ضبط وتصحیح محمد شوقي أمین ،ج-٣
 .م١٩٥٧لجنة التألیف والترجمة

ع����ة دار ، طب١٩دیوان����ا ع����روة ب����ن ال����ورد وال����سموأل، تق����دیم وش����رح ك����رم الب����ستاني ص����ـ - ٤
 .م١٩٨٢بیروت



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٧٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ُوأرحل   ُ ْ َ  )١(.من القتبو ما یوضع على ظھر البعیر وھو أصغر جمع رحل، وھ:  َ
   .وھو الشيء المعد للرحیل من وعاء المتاع وغیره 

  .كنایة عن أھبتھ الكاملة للرحیل" شدت لطیات مطایا وأرحل:"وقولھ 

   وفي البیت ما یسمى بالمذھب الكالمي؛ إذ أورده الشنفرى حجة عل�ى م�ا یدعی�ھ   
  . ي أمھ من أنھ راحل إلى قوم سوى بن

وال یخف���ى م���ا ف���ي ھ���ذین البیت���ین م���ن كثاف���ة المعن���ى واخ���تالط الم���شاعر (ھ���ذا   
  واإلحساسات 

  )٢.)(واللغة الرامزة كما یلیق بمطلع جلیل
      

للكریم الذي ً اسعمتاألرض في ھ واثق أن ألن ذلك  بأنھ إنما فعلفرىنشال یخبرناو    
ف�ي مناكبھ�ا یطل�ب  تسع لمن یم�شي بل فیھا م، ویرفض المھانة والمذلة،یأبى الضیم

  :العیش الكریم فیقول
  
ْاألرض من يـَوف-٣  َ ْ ْلل َأىـَ ْریـَكـِ َاألذى ِنـَ عِمـِ َمتع َلىـِقـال َافـَخ ْنـَمـِل اـَھـَوفی   َ َ ُزلـُ َّ  

  
ُ إن الكریم یستطیع أن یتجن�ب ال�ذل، فیھ�اجر إل�ى مك�ان بعی�د عم�ن یت      َّ  م�نھم وق�عّ

  . الناس أفضل من احتمال أذیتھمّالذل  كما أن اعتزال

     ووصل بین مضمون حدیثھ عن وثوقھ باتساع األرض للكریم الذي یأبى الضیم، 
  . ومضمون حدیثھ عن عزمھ على الرحیل عن بني أمھ، بواو االستئناف

 التمرد عل�ى لغرض ؛ الطلبي    وفي ھذا البیت استعمل الشنفرى األسلوب الخبري
ْ وف��ي األرض"م��سندوق��دم ال ،ل��ذل للمھان��ة وااالس��تكانة َ َمن��أى" إلی��ھ سندالم�� عل��ى "َ ْ َ" 

إض�افة إل�ى وص�فھ  نكرة، الم�سند إلی�ھالذي سوغ مجی�ئ وھولتأكید المعنى وتقریره،
ِللكریم" المجرورو بالجار ْ ِ َ ْ كما أن في تقدیمھ ما یثیر دواعي الشوق إلى ھذا ال�ذي  "ِ

ول األم�ر عل�ى أن الم�سند خب�ر ال  تنبی�ھ م�ن أ ً-أی�ضا-ھ  وفی� حكم علی�ھ بھ�ذا الحك�م
" من��أى ف��ي األرض ":نع��ت؛ ألن النع��ت ال یتق��دم عل��ى المنع��وت؛ إذ ل��و أخ��ر وق��ال

الخب��ر س��یذكر بع��ده؛ لم��ا ع��رف م��ن حاج��ة النك��رة إل��ى  ًلت��وھم ابت��داء أن��ھ نع��ت، وأن
النعت، وأنھا أشد من حاجتھ�ا إل�ى الخب�ر، وال ش�ك أن الخب�ر أق�وى م�ن ال�صفة ف�ي 

                                                 
ر، " أحم�د عب�د الغف�ور عط�ار م�ادة :  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، للج�وھري، تحقی�ق- ١

  .١٧٠٧صـ٤جـ" ح، ل
 .  م ١٩٨٧الرابعة : دار العلم للمالیین، بیروت، الطبعة: نشر

 .٢٤٩،٢٥٠  شعرنا القدیم والنقد الجدید صـ٢



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٧٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ًكن في الجملة، ولیس كذلك ال�صفة، ف�إذا جع�ل ال�شيء خب�را فھ�و أدل داللتھ؛ ألنھ ر

  . وخطره أكثر من كونھ صفة من الصفات،على شأنھ
 في استیعاب الجسد -  الجسد الحاضن-أھمیة المكان( إشارة إلى تأكید ً-أیضا-وفیھ    

  )١(.)فھو المالذ من الذل واالمتھان، وھو وسیلة االنتماء إلى عالم الوجود المشرد،
  .  وتشویق إلى ذكر المؤخر

ً أش��د موقع��ا م��ن ت��أخیره، وأفخ��م ش��أنا؛ وذل��ك -ھاھن��ا -فتق��دیم الج��ار والمج��رور      ً

 فقد ق�صر كونھ�ا من�أى .للداللة على أن األرض ال تكون منأى عن األذى إال للكریم
  .عن األذى على الكریم

ب��اب كثی��ر :( - ث��راه طی��ب هللا- كم��ا یق��ول ال��شیخ عب��د الق��اھر-والتق��دیم والت��أخیر     
ف، بعی�د الغای�ة، ال ی�زال یفت�رُّ ل�ك ع�ن بدیع�ة،  الفوائد َ جم المحاس�ن، واس�ع الت�صرُّ ْ َ َُّ

ُویفضي بك إلى لطیفة، وال تزال ترى شعرا یروقك مسمعھ، ویلطف ل�دیك موقع�ھ،  ْ َ ُ َُ ْ ُ ً ْ

ِّثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فیھ شيء، وحول اللفظ عن مك ُ ِّ ان ُ
  )٢)(إلى مكان

َمن�أى"ونكر المسند إلی�ھ         ْ ْقـالوا{:إلف�ادة التكثی�ر، كم�ا ف�ي قول�ھ تع�الى" َ َإن لنَـا َْ َّ ِ 

ًألجرا ْ    . أماكن كثیرة یبعد فیھا الكریم عن األذى األرض، ففيًأي كثیرا) ٣(}َ

َالمكان البعید والموضع الذي یبعد بھ عن األذى: َ    والمنأى  َ ُ ْ َ.)٤(    
ف�ي  ع�ن القع�ود علی�ق الحك�م بالم�شتق دالل�ة عل�ى أن وص�ف الك�رم مم�ا ینب�و وفي ت

  :كما یقول المتلمس ) ٥.)(مقاعد الذل وینافیھ
ُولن یقیـم عـلى خسف یـسام بـــھ    إال األذالن عیر األھل والوتد             ِ َِ ْ ُ ْ َْ ِ َ ُ َ ُ ٍ َ َ  

ِھذا على  الخسف مربوط برمتھ                ِ َّ ُِ ُِ ٌ ْ َْ َ َ ُ  وذا یََ َفال ی جَُّشَ ِـرثــَ ُي لھ أحدــْ َ َ ُ َ)٦(  
 ال�ذي  الج�وادالك�ریم ھ�و نأل ؛"الم�رء"لف�ظ عل�ى "الك�ریم" لفظ الشنفرى آثرلذلك و

  .ٍ، ولیس أي مرءالبغض والكراھةالھوان والذل وعن  یبعد

                                                 
غیث�اء ق�ادرة، / ت ال�نفس وأثرھ�ا ف�ي ص�ورة الج�سد، د لغة الجسد في أش�عار ال�صعالیك، تجلی�ا- ١

 .م٢٠١٣، نشر اتحاد الكتاب العرب، دمشق٨٠صـ

 .١٠٦ دالئل اإلعجاز صـ- ٢

 .١١٣ سورة األعراف جزء من اآلیة -٣

ن، أ ، "عب����د ال����سالم محم����د ھ����ارون، م����ادة :  معج����م مق����اییس اللغ����ة الب����ن ف����ارس، تحقی����ق- ٤
 . م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩دار الفكر، : ، نشر٣٧٥صـ٥جـ

 .٩٥ نھایة األرب في شرح المیة العرب ص -٥

، ن��شر دار المخطوط��ات ٢٠٩ح��سن كام��ل ال��صیرفي ص��ـ /  دیوان��ھ تحقی��ق وش��رح وتعلی��ق د-٦
. النق��صان والھ��وان: األذالن. ال��ضیم ف��ي الن��اس، وال��دواب حب��سھا: م، الخ��سف١٩٧٠العربی��ة

ًا أوح�شیاًالحمار أیا كان أھلی: العیر. یراد علیھ ویفرض: یسام الذل م�ا رز ف�ي الح�ائط : الوت�د. ً
 .یدق رأسھ بالحجر: یشج. القطعة من الحبل البالي: الرمة. أو األرض من الخشب



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٧٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  )١(:بقولھ القیس امرؤ ھذا في واألصل الشعراء،فیھ  أكثر قد المعنى وھذا   
ُودعت دةـلـبب ُتـُأذی إذاو              )٢(ِامــُمق دار یرـــبغ ُمـــــُأقی الو      ھاـــَّ

  .عن للمجاوزة، واألذى ما یتضرر بھ اإلنسان" عن األذى"
ًووص��ل ال��شنفرى ب��ین ش��طري البی��ت التفاقھم��ا ف��ي الخبری��ة لفظ��ا ومعن��ى،      م��ع  ً

قارن في الخیال في المسند  وھي االتحاد في المسند والت،وجود المناسبة التامة بینھما
إلیھ، ولیس ھناك ما یمنع من العطف، وھذا ما یع�رف عن�د البالغی�ین بالتوس�ط ب�ین 

ًأكسبھ حسنا وجماال، وكساه رونقا وبھاء اتفاق الجملتین في  .الكمالین مع عدم المانع ً ًً

  .واتفاقھما في التقیید ،االسمیة  وفي كون المسند شبھ جملة
ُمتع��زل"عل��ى الم��سند إلی��ھ" َھ��افی"وق��دم الم��سند      َُّ َ  موس��یقي یتمث��ل ف��ي :لغرض��ین "َ

 بق��صر ك��ون األرض ومعن��وي یتمث��ل ف��ي تأكی��د المعن��ى وتقری��ره، مراع��اة ال��وزن،
َ لم�ن خ�اف "وواضح ما للجملة االعتراض�یة ف�ي قول�ھ ًمتعزال على من خاف القلى، َ ْ َ ِ

َالقلى ن الجم�ل ب�اب م�ن وھذا الن�وع م� ،متلقيالشاعر في نفس ال غرض من تقریر"ِ
، واقتحم��ت ألن ھ��ذه الجمل��ة دخل��ت ف��ي ح��رم جمل��ة أخ��رى( لی��ة؛اأب��واب البالغ��ة الع

أو بین أفراد عائلتھا، وعزلت ھذه  موطنھا، واحتلت مساحة بین طرفي ھذه الجملة،
وكأنھ��ا جمل��ة ذات طبیع��ة  األط��راف وباع��دت بینھ��ا، وقام��ت كال��شيء ف��ي الحل��ق،

ًوإنم�ا تراھ�ا أب�دا مقحم�ة ف�ي قل�ب ن�سیج   بھ�ا،عدوانیة؛ ألنھ ل�یس لھ�ا أرض خاص�ة

  )٣.)(تباعد تواصلھ وتواشجھ
ُالبغض: ِوالقلى    ًقلیتھ أقلیھ قلى: یقال منھ. ُْ ِ ِ ْ َ ُ َْ ْقلیتھ أق◌اله: وقد قالوا. َ َ َ ُ ُ َْ ٍوالقلى تجاف . َ َ َ َ ِ ْ

ْعن الشيء َوذھاٌب عنھ َّ   ) ٥(}ما ودعك ربك وما قَلَى{: ومنھ قولھ تعالى)٤(َ

 أش�اع بجرس�ھ ف�ي ال�نفس  ال�ذي.وبین األذى والقلى ما یعرف بالتوازي البدیعي     
  . ًجوا من الطرب بالمعنى واألنس بھ

ً فق�د ق�صر كونھ�ا متع�زال عل�ى م�ن خ�اف .المكان الذي یعتزل فیھ الن�اس: ِّالمتعزلو

    .القلى

                                                 
األشباه والنظائر من أشعار المتقدمین والجاھلیین والمخضرمین، للخالدیین أب�ي بك�ر محم�د ب�ن -١ 

 ١ محم��د علیدق��ة ج��ـال��دكتور: ھاش��م الخال��دي، وأب��ي عثم��ان س��عید ب��ن ھاش��م الخال��دي، تحقی��ق
 .م١٩٩٥وزارة الثقافة، الجمھوریة العربیة السوریة : ، نشر٥٣صـ

أن��ور علی��ان أب��و / دی��وان ام��رئ الق��یس وملحقات��ھ ب��شرح أب��ي س��عید ال��سكري، دراس��ة وتحقی��ق د-٢
،إص��دار مرك��ز زای��د ٢٠٠٠،الطبع��ة األول��ى ٤٨٦ ص��ـ٢محم��د عل��ي ال��شوابكة، ج/س��ویلم، ود

 .للتراث والتاریخ

 .م١٩٩٨، نشر مكتبة وھبة، الطبعة الثانیة ٥٥محمد أبو موسى، صـ/  في األدب القدیم د قراءة- ٣

 .١٦صـ٥جـ" ق، ل، و" معجم مقاییس اللغة مادة - ٤

 .٣سورة الضحى اآلیة  - ٥



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٨٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 وال�ذل یج�ب فعن�د األذى( ف�ي التعبی�ر ف�ي ال�شطرین ھذا وتتضح دقة ال�شنفرى      
ول��و دون   وھ��ذا إذا ل��م ی��ستطع دفع��ھ، أم��ا عن��د مج��رد الكراھی��ة فتكف��ي العزل��ة البع��د
  ) ١.)( إلى رحلة بعیدة حاجة

 والمن��أى والمتع��زل جوھری��ان ف��ي ھ��ذا ال��سیاق، ال یغن��ي أح��دھما ع��ن اآلخ��ر،   
 وھذا رى،ُ أن یفبإمكان من في المنأى فالمتعزل فیھ نوع من الخفاء لیس في المنأى،

عل�ى ص�عید اللغ�ة  والظھ�ور وقد تج�سد ھ�ذا الخف�اء بخال ف من یكون في المتعزل،
ًحی��ث ج��اءت األرض اس��ما ظ��اھرا،مع المن��أى، ف��ي ح��ین أنھ��ا ج��اءت ض��میرا م��ع  ً ً

فھ�و أول�ى م�ن )٢(.)المتعزل، والضمیر فیھ نوع من الخفاء، لیس في االس�م الظ�اھر
  )٣(.روایة متحول

   )٤()نعزال والبحث عن انتماء جدیدبین اال(وھي تشي بتمزق الشاعر   
 ھ��ذا والبی��ت كل��ھ حكم��ة لھ��ا تأثیرھ��ا الق��وي ف��ي إب��راز المعن��ى واإلقن��اع ب��ھ، فھ��ي 

  . تستوقف النفوس، وتأسر القلوب
 المن�سجم، الم�اء كتح�درً متح�درا الك�الم ی�أتي أن :فن االنسجام، وھ�وب قد ازدانو    

 وقع الموزون من والبیت لمنثورا من للجملة یكون حتى ألفاظ، وعذوبة سبك سھولة
 ع��ن وبع��ده الب��دیع، م��ن خل��وه م��ع لغی��ره، ل��یس م��ا القل��وب ف��ي وت��أثیر ،النف��وس ف��ي

  )٥)(.التصنیع
فتح�ول  یوضح ما كان أقرب إلى الغموض في البیت�ین ال�سابقین،(  ولعل ھذا البیت 

   )٦(.)الشاعر عن قومھ كان بسبب ھذا األذى وھذه البغضاء
  

  : فقالھذا المعنى دــم أكـــث     
َركـمـَعـل  - ٤ ِاألرض يـف اـم ُ    ُلــِقـَیع َوـھَوً اـبـِراھ َأوً اـبـِراغ رىـَ س  ٍرئـِام ىـلـَع ٌقـیـِض َ
  

                                                 
 ، ن�شر مكتب�ة ٩عب�د الحل�یم حفن�ي ص�ـ / شرح ودراسة المیة العر ب للشنفرى، شرح ودراسة د-١

 .م٢٠٠٨اآلداب، الطبعة األولى  

 . ٩٢ المیة العرب للشنفرى دراسة تاریخیة نقدیة ص -٢

، وتفریج الكرب عن قل�وب أھ�ل األرب ف�ي ٩٥نھایة األرب في شرح المیة العرب صـ:  ینظر- ٣
  .٦١معرفة المیة العرب صـ

، طبع��ة دار ٢١٢لیوس��ف الیوس��ف ص��ـ) تحلی��ل المی��ة الع��رب( مق��االت ف��ي ال��شعر الج��اھلي - ٤
 .م ١٩٨٥طبعة الرابعة الحقائق بیروت ، ال

 تحری�ر التحبی�ر ف�ي ص�ناعة ال�شعر والنث�ر وبی�ان إعج�از الق�رآن الب�ن أب�ي اإلص�بع الم��صري، -٥
 –الجمھوریة العربیة المتح�دة : ، نشر٤٢٩صـ١الدكتور حفني محمد شرف، ج: تقدیم وتحقیق

 . لجنة إحیاء التراث اإلسالمي–المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة 

 .٢٥٠دیم والنقد الجدید صـ شعرنا الق- ٦



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٨١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 للخ��ائف، ماألرض واس��عة س��واء ل��صاحب الحاج��ات واآلم��ال أأن ببقائ��ك  أق��سم    
رھ�ب یا م�ب�ین  بھ بین ما یرغب فی�ھ، و یمیز،متزنذا عقل راجح أن یكون  ةطیشر
  . لمن كان طریداة، خاصمنھ

ً؛ إذ البیت السابق خبري لفظا   وفصل ھذا البیت عن سابقھ لكمال االنقطاع بال إیھام

   .ًومعنى، وصدر ھذا البیت إنشائي لفظا ومعنى، والفصل ال یوھم خالف المقصود 
مزج ال�شاعر ف�ي ھ�ذا البی�ت ب�ین األس�لوب اإلن�شائي غی�ر الطلب�ي، واألس�لوب و    

ًلخبري، وجرد من نفسھ شخصا ینكر علیھ عدم الضیق في األرض، وأقسم بحیات�ھ ا

 .  

ــكْرتِهِم  {:  ومن���ھ قول���ھ تع���الى)١(والجم���ع أعم���ارالحی���اة : والعم���ر  ــي سـ ــم لَفِـ لَعمـــركَ إِنَّهـ

ونهمع٢(}ي(  

َلعمرك" و     ُ ْ َ ْعم�ر" فی�ھ لغ�ات ث�الث "َ ْعم�ر"و، بف�تح الع�ین وإس�كان الم�یم"َ ب�ضم  "ُ
ُعمر"العین وإسكان المیم ،و َوال یستعمل في القسم من اللغات  )٣(بضم العین والمیم"ُ ُ

، ھ�الّاللغ�ات، ووزنھ�ا أخ�ف األوزان الثالثی�ة ك  ألنھ�ا أخ�ف؛)٤(الثالث إال المفتوح�ة
  .والالم فیھ لتوكید االبتداء

  .   وھو من التجرید القائم على مخاطبة اإلنسان نفسھ
سم بمزای��ا تنب�ث منھ�ا الق�درة عل��ى الت�أثیر؛ ففی�ھ تھیئ�ة ل��نفس      ویمت�از أس�لوب الق�

ًالمتلقي بإثارة ذھنھ لما سیخبر ب�ھ؛ فی�ستقبلھ جامع�ا حواس�ھ ومرك�زا فك�ره وم�سلطا  ً ً

  ) ٥.)(انتباھھ إلیھ
ًاتباعا لالس�تعمال ال�وارد عل�ى ترك�ھ؛ وذل�ك أن الخب�ر یح�ذف بع�د مسند وحذف ال   

 ، العب��ارة وق��وة لم��ح الم��تكلم وح��سن اقت��دارهن��ص الیم��ین؛ وف��ي ذل��ك إظھ��ار ألناق��ة
ب��اب دقی��ق (:- رحم��ھ هللا-والح��ذف كم��ا یق��ول عب��د الق��اھر ،والتق��دیر لعم��رك ق��سمي

الم��سلك، لطی��ف المأخ��ذ، عجی��ب األم��ر، ش��بیھ بال��سحر، فإن��ك ت��رى ب��ھ ت��رك ال��ذكر 
تج�دك أنط�ق م�ا تك�ون إذا ل�م  ،أفضل من الذكر، والصمت ع�ن اإلف�ادة أزی�د لإلف�ادة

   )٦().وأتم ما تكون إذا لم تبن ،تنطق
  . نافیة مھملة ال عمل لھا؛ لتقدم خبرھا على اسمھا" ما"و

                                                 
 . ١٤٨صـ ٢جـ" ع، م، ر" المحكم والمحیط األعظم، مادة - ١

 .٧٢  سورة الحجر اآلیة - ٢

 .٨أعجب العجب في شرح المیة العرب صـ:  ینظر-٣

دار : ، ن�شر١٤٨ص�ـ ٢عب�د الحمی�د ھن�داوي، ج�ـ:  المحكم والمحیط األعظم البن س�یدة، تحقی�ق- ٤
 . م٢٠٠٠األولى: طبعةالكتب العلمیة، بیروت، ال

 .٣١٧ًأسلوب الدعوة القرآنیة بالغة ومنھاجا صـ :  ینظر- ٥

  .١٤٦ دالئل اإلعجاز، صـ- ٦



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٨٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ِاألرض في"     وقدم المسند ؛ لیدل من أول األم�ر عل�ى "ٌضیق" على المسند إلیھ " َ
ً؛ لتوھم ابتداء أن�ھ نع�ت، وأن "ضیق في األرض:"أنھ خبر ال نعت؛ إذ لو أخر وقال

أش�د م�ن حاجتھ�ا  عرف من حاجة النك�رة إل�ى النع�ت، وأنھ�االخبر سیذكر بعده؛ لما 
إلى الخبر، وال شك أن الخب�ر أق�وى م�ن ال�صفة ف�ي داللت�ھ؛ ألن�ھ رك�ن ف�ي الجمل�ة، 

 فھ�و أدل عل�ى ش�أنھ وخط�ره أكث�ر م�ن ً؛ولیس كذلك الصفة، فإذا جعل الشيء خب�را
  .كونھ صفة من الصفات

  . وھو یعقلً،أو راھباً    فقد قصر عدم ضیق األرض على من سرى راغبا 
أي ضیق ، فلیس في األرض ضیق التقلیلالعموم و إلفادة "ٌ ضیق" المسند إلیھونكر
  .   ما دام یستخدم عقلھ، ولو كان قلیالء،مرلعلى ا

ل��یس ف��ي جمی��ع : وأراد ب��ھ موض��ع ال��ذل منھ��ا، أي) ١(َنق��یض ال��سعة، :ال��ضیق   و
  .عموم ونفي الشمولجھاتھا بل في بعض قلیل منھا، فھو من قبیل سلب ال

ِیسري بالكسر " سرى"وفي قولھ     ْ ًسرى(َ ًمسرى(بالضم، و ) ُ ْ َأس�رى(ب�الفتح و ) َ ْ َ (
ف�ي  وق�د ق�ال ً،؛ ألنھ قال سرى وھ�و الم�شي ل�یال)٣(مراعاة النظیر )٢ً(أي سار لیال

فجم���ع ب���ین اللی���ل وال���سرى وھم���ا متناس���بان غی���ر " واللی���ل مقم���ر": البی���ت الث���اني
  .متضادین

ًرغبت في الشئ، إذا أردتھ، رغب�ة ورغب�ا بالتحری�ك: یقال، ئإرادة الش: ةوالرغب  َ ََ ً .
ُوارتغبت فیھ مثلھ ْ َْ   )٥(. والفزعالخوف: الرھبةو.  )٤(َ

غی�ر متكل�ف، جمی�ل الموق�ع  تضاد ف�ي المعن�ى" ًراھبا:"وقولھ" ًراغبا:"وبین قولھ  
ًواألثر، وزاد اللفظین جماال وبھاء ما بینھما من جناس الحق  ج�اء عف�و الخ�اطر )٦(ً

ًحامال في أطوائھ نغمال فیھ ُّمَال تع ً جاذبا للمعنى مق�را ل�ھ ف�ي نف�س ال�سامع، كم�ا أن ً ً

ًفي الجناس إص�غاء للمعن�ى وت�شوقا إلی�ھ ال س�یما والخ�داع والتموی�ھ ج�زء ال یتج�زأ  ً
  )٧(.لكنھ على النقیض یعطي المعنى حقھ منھ، من حیث إیھامھ النقص،

                                                 
 .٤٨٥صـ ٦جـ" ض، ي، ق"  المحكم والمحیط األعظم، مادة - ١

، ١٤٧ص�ـ" س، ر، ى" یوس�ف ال�شیخ محم�د، م�ادة:  مختار الصحاح ألبي بكر الرازي تحقیق- ٢
 . م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، :  الدار النموذجیة، بیروت، الطبعةالمكتبة العصریة،: نشر

 ٤تلخ�یص المفت�اح ض�من ش�روح التلخ�یص ج."أن یجمع بین أمر وما یناسبھ ال بالتضاد:  وھو- ٣
 ." ٣٠١صـ

 . ١٣٧صـ١جـ" ر، غ، ب" الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، مادة - ٤

 .٤٣٦صـ١ جـ"ر، ھـ، ب" لسان العرب مادة - ٥

 " ٤٢٦صـ٤تلخیص المفتاح جـ."ًما اختلف طرفاه في حرفین متباعدین مخرجا:  وھو- ٦

محم���ود محم���د : أس���رار البالغ���ة لإلم���ام عب���د الق���اھر الجرج���اني، ق���رأه وعل���ق علی���ھ:  ینظ���ر- ٧
مطبع��ة الم�دني بالق��اھرة، دار الم�دني بج��دة، وع�روس األف��راح لبھ�اء ال��دین : ،ن�شر٨شاكرص�ـ

ش�روح التلخیص،ن�شر دارالبی�ان،و دار الھ�ادي بی�روت، ، ض�من ٢١٢،٢١٣ صـ٤السبكي جـ
وجوھر الكنز مختصر كنز الیراعة في أدوات ذي الیراع�ة لمحم�د ب�ن .م١٩٩٢الطبعة الرابعة

 .٧٩السید علي حسن،صـ / األثیر الحلبي ، تحقیق د



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٨٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ًابقة جماال وبھاء حیث لم تأت مجردة عن كل تأثیر وإنما رشحت    وقد اكتست المط ً

حیث استوفى الشنفرى الجید وبالتقسیم  ،وبالجناس" سرى":بمراعاة النظیر في قولھ
 دون ت�داخل أو ً مح�تمالًجمیع أقسام المعنى الذي ھو آخذ فیھ، ول�م یت�رك منھ�ا ق�سما

 إذ السفر ال عن  وال ثالث لھما؛؛ فلیس لسفر العاقل سبب إال الرغبة والرھبة،تكرار
ًقصد مما یعد سفھا وعبثا  ً ُّ ُ ٍ.    

  .ً   وقدم الرغبة على الرھبة؛ ألنھا أكثر سببا في السرى منھا
 والذي أقولھ إن المطابقة التي یأتي بھا الناظم مجردة :(الحمويیقول ابن حجة       

 شيء س�ھل، اللھ�م إال لیس تحتھا كبیر أمل، ونھایة ذلك أن یطابق الضد بالضد، ھو
 ففي البیت افتنان )١(.)شاركھ في البھجة والرونقیأن تترشح بنوع من أنواع البدیع 

  .بالغي طریف
   باختیاره لھ�ذین اللفظ�ین ؛أللفاظل هفي اختیارواضحة جلیة دقة الشاعر  وقد بدت  
فالغین صوت مجھور رخو م�ستفل منف�تح م�صمت خف�ي، والھ�اء ص�وت مھم�وس (

 منف��تح م��صمت خف��ي، وق��د عب��ر بموس��یقا ك��ل ص��وت منھم��ا بمعنی��ین رخ��و م��ستفل
مت��ضادین، وك��أن ف��ي الجھ��ر ق��وة تتناس��ب م��ع ق��وة الرغب��ات الكامن��ة ف��ي النف��وس 

 أما الھمس ففیھ ضعف یالئم ،والمحركة لھا، وما تحتاجھ في حركتھا من قدرة وقوة
خ�وف ضعف النف�وس ح�ین یتملكھ�ا الخ�وف وی�سیطر علیھ�ا، خاص�ة إن ك�ان ھ�ذا ال

  )٢(.)ًمنبعثا من داخلھا ال خارجھا
التفریق من وجھة نظر الشاعر، فالحیاة إما  ھنا تحقیق التباین أو" أو"     فقد أفادت 

إما رغبة تدفع�ھ  مكسب أو خسارة ، والمرء في ھذه الحیاة بین أمرین ال ثالث لھما،
  )٣(.)أو رھبة تمنعھ

ًراغبا"وحذف مفعول     م�ا  لى ما شاءت من الرغبة في أمر إمتلقيلذھاب نفس ال "ِ
، م�ع ، ولتت�شوق إلی�ھ وإل�ى إی�ضاحھ وتف�سیرهیكرھ�ھم�ا  لرغبتة ع�ن أم�ر ُیریده، أو

لمن سرى حالة الرغبة وحالة الرھبة م�ادام  مالحظة أن الغرض إثبات عدم الضیق
   .ًمستنیرا بعقلھ من غیر نظر إلى شيء وراء ذلك

 ً، موس�یقیاًعل�ى البی�ت إیقاع�ا" ھ�برا"،"راغ�ب"،"فاع�ل"وقد أضفى تك�رار ص�یغة 
  .خلق ما یسمى بالقافیة الداخلیةف

ً دقة الشاعر في اختیار األلفاظ، تظھر أی�ضا دقت�ھ في ھذا البیتت ظھركما وھذا    

التي یسوقھا بصورة تجعلھا مطابقة للواقع ، وتح�ول دون ثغ�رات (في صوغ حكمھ 
 مھاجر أو لى األرض لن تضیق ع أنقسمللطعن فیھا، أو ادعاء عدم واقعیتھا، فھو ی

                                                 
-دار ومكتب�ة الھ�الل: ، ن�شر١٦٠ ص�ـ١ع�صام ش�قیو، ج�ـ:  خزانة األدب وغایة األرب، تحقیق- ١

 .م٢٠٠٤بیروت، الطبعة األخیرة -وت، دار البحاربیر
 .٣٨ابتسام حمزة العنبري صـ / شعر الشنفرى دراسة أدبیة من منظور لغوي د-٢

 .٦٥ المصدر السابق صـ-٣



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٨٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

راحل فیھا مھما كان سبب رحیلھ م�ن رغب�ة ف�ي تحقی�ق أم�ل، أو رھب�ة م�ن م�صدر 
خوف، وھذا المعنى على إطالقھ قد یرد علیھ اعت�راض ب�أن بع�ض الن�اس یرحل�ون 

  ً فیضع لحكمتھ قیدا بالغ الدقة، وھو تعبیر ؛ویعودون بدون أن یحققوا ما یریدون
ھ یتحقق بشرط أن یستخدم المرء عقل�ھ، وم�ضمون ھ�ذا قسمن بمعنى أ" وھو یعقل"

  )  ١)( في ھجرتھم ھو عدم استخدامھم عقولھمإخفاق المخفقینأن السبب في 
ذو فھم لما یرغب فیھ من األم�ور الح�سنة، أو یرھ�ب من�ھ : أي" وھو یعقل" فقولھ  

ان ذا عق�ل ال�ضیق ال ینتف�ي عن�ھ إال إذا ك�(ید دقی�ق ی�وحي ب�أنمن األمور القبیحة، ق
إلیھ؛ ألنھ كثیر  بالنسبة یمیز بھ بین الحسن والقبیح،وأما الجاھل فاألرض كلھا ضیق

ًما یرى القبیح حسنا، والحسن قبیحا فیقع في الضیق والحرج، ومن ثم قیل ال غربة : ً
  ) ٢)(للعاقل، وال وطن للجاھل

دل اسم الفاع�ل ب" یعقل"الفعل المضارع عبر بوتبلغ دقة الشنفرى قمتھا حین ی       
وال یتغی�ر المعن�ى أو ال�وزن، ولك�ن " وھ�و عاق�ل ":فقد كان یمكن أن یق�ول" عاقل"

المضارع یفید التجدد والحدوث باإلضافة إلى االستمرار، وكأن�ھ یق�ول إن المرتح�ل 
البد في كل أحوالھ أن یحقق ما یرید بشرط أن یستخدم عقلھ بصورة دائمة ومتجددة 

  ) ٣)(حسب الظروف واألحوال
وھو یھدي الشاعر بنور القمر، وكیف تح�ول ھ�ذا القم�ر "اللیل المقمر"أرأیت        

وینأى بھ عن األذى  بعد العزلة والتأمل إلى عقل یقظ یجنب صاحبھ الضیق والزلل،
   )٤.)(ال فرقوالبغضاء؟ إنھ القمر في ظلمة اللیل، أو ھو العقل في ظلمة الحیاة 

تقویة للحك�م ف�ي ذھ�ن المتلق�ي، " یعقل" جملة المسندعلى "ھو"وقدم المسند إلیھ     
ًوأن ھذا دأبھ تنبیھا للمتلقي لھ، ولیعلم بدیا قصده إلیھ بما في نفسھ من الصفة من قبل  ً

 - رحم�ھ هللا- كما یقول الشیخ عبد الق�اھر-ذكر الحدیث لیحقق األمر ویؤكده؛ وبذلك
َّیعل��م  م��ا جئ��ت ب��ھ وق��د وط��أت ل��ھ وق��دمت اإلع��الم ( َ ْ فی��ھ، ف��دخل عل��ى القل��ب دخ��ول َّ

لك ال محال�ة أش�د لثبوت�ھ، وأتق�ى ذھ قبول المھیأ لھ المطمئن إلیھ، ولالمأنوس بھ، وقب
، مث�ل ًللشبھة، وأمنع للشك، وأدخ�ل ف�ي التحقی�ق، فل�یس إعالم�ك ال�شيء بغت�ة غف�ال

إعالمك لھ بعد التنبیھ علیھ والتقدمة لھ؛ ألن ذلك یجري مجرى تكری�ر اإلع�الم ف�ي 
  )٥(.)ید واإلحكامالتأك

  : فإنھ ال یخفى أنھ لو جيء في ذلك بالفعل غیر مبني على االسم فقیل    
َلعمرك ما في األرض ضیق على امرئ   سرى راغبا أو ًَ ِ ِ َِ ٍَ َ ٌَ ِ ًراھبا ُ ُویعقل ِ ِ َ  

                                                 
 .، بتصرف یسیر١٢٤عبد الحلیم حفني، صـ/  الشنفرى الصعلوك حیاتھ والمیتھ د-١

 .٩٦   نھایة األرب في شرح المیة العرب صـ -٢

 . ١١٨لشنفرى الصعلوك حیاتھ والمیتھ د عبد الحلیم حفني صـ ا-٣

 .٢٦٤ شعرنا القدیم والنقد الجدید صـ - ٤

 .، باختصار١٣٢ دالئل اإلعجاز صـ- ٥



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٨٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ي أن غل عن صورتھ والحال التي ینباز    لوجد اللفظ قد نبا عن الفعل، والمعنى قد 
  .یكون علیھا

  
  

  :صائص البالغیةالخ
بدأ الشنفري االغتراب العقلي والوج�داني والج�سمي ع�ن  ذه األبیات األربعةبھ      

ھ��ا، ویك��شف الت��شكیل ال��صوتي عم��ا ی��شبھ ال��صدمة النف��سیة معالجماع��ة الت��ي ع��اش 
فاألصوات الثالثة )  والكاف، والطاء، والراء،القاف( بھذه من خالل أصوات وتحس

ات ووھ��ذه األص�� أم��ا ال��راء فھ��و ص��وت تك��راري، ة،األول��ى أص��وات تتمی��ز بال��شد
الذي كان نتیجة إنك�ار   وذلك اإلحباط النفسي،،مجتمعة مثلت لذلك االنكسار النفسي

َّأم�ي، مط�یَّكم، حم�ت،( ك�ذلك الح�روف الم�ضعفة ف�ي األلف�اظ مث�ل قومھ لھ، َّش�دت،  ِّ
َّلطیَّات، متعزل ِ ِ (  

ًبع�دا ص�وتیا وإیقاعی�ا متمی�زا وتب�دو وقد أعطى التقسیم اللفظي تجرب�ة االغت�راب     ً ً ً

، ) فإني-أقیموا(الثنائیة الموضوعیة والصوتیة ظاھرة في األبیات على النحو التالي 
ًراغب��ا أو راھب�ا(، ) وفیھ�ا لم��ن…وف��ي األرض (، )وش��دت -حم�ت( وھ��ذه الثنائی��ة ) ً

د  والف��ر،ال��صوتیة ص��ورة لثنائی��ة الج��دل ب��ین ال��ذات والموض��وع، وب��ین األن��ا والھ��و
  ) ١.(والمجتمع

  :ما یلي  كما یالحظ في أبیات ھذه الفكرة
    وبالتأمل في التحلیل البالغي ألبیات ھ�ذه الفك�رة یتب�ین لن�ا أنھ�ا تتمی�ز بمجموع�ة 

  :خصائص بالغیة من أھمھا ما یلي
الت�ي ت�وحي ب�األجواء " الالم، والم�یم، وال�راء، والن�ون"  شیوع حروف الذالقة -١ 

  .دل على مدى مجاھدتھ وإیبائھالنفسیة للشاعر، وت
ّأم��ي، مط��یكم، ف��إني، حم��ت،"  كلم��ات ثم��اني ش��یوع الت��ضعیف حی��ث ورد ف��ي -٢  ّّ ّ 

ّ ش��دت، لطی��ات، متع��زلاللی��ل، ّ وق��د أس��ھم ش��یوع الت��ضعیف ف��ي تمثی��ل المعان��دة " ّ
  . والرفض، والشعور بالضیق، وأكد المعنى؛ فأدى وظیفة انفعالیة ومعنویة

ھا؛ للداللة على تصمیم الشنفرى على الرحی�ل ع�ن بن�ي   شیوع المؤكدات وتنوع-٣
  .أمھ
ًالدقة في اختیار األلفاظ؛ واختیار الكلمات ذات المقاطع الطویلة تصویرا آلھات  -٤

  . الشاعر؛ فھي تعكس امتداد الصوت والنفس، واستطالة اآلھات

                                                 
، واللغ��ة ال��شعریة عن��د ال��شنفرى دراس��ة ٤٥،٤٤ش��عر ال��صعالیك دراس��ة أس��لوبیة ص��ـ :   ینظ��ر-١

ب�ن یوس�ف ب�ن "ت بجامع�ة الجزائ�ر ، بح�ث مق�د لكلی�ة اآلداب واللغ�ا٢٨٣وصفیة تحلیلی�ة ص�ـ
 .م٢٠٠٥النیل درجة التخصص الماجستیر، للباحث بشیر مناعي " خدة



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٨٦
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 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ب�ي، بھذا الترتی�ب ابت�دائي، طل شیوع األسلوب الخبري فقد كرر ثماني مرات،  -٥ 
ف�الطلبي وقلة ورود األسلوب اإلنشائي بنوعیھ؛ فل�م ی�رد إال ث�الث م�رات؛ إنكاري، 

لع��دم  دتج��سیوف��ي ھ��ذا ورد ب��صیغتي األم��ر والن��داء، وغی��ر الطلب��ي ب��صیغة الق��سم، 
  .   العدالة والمساواة التي افتقدھا الشاعر في بني أمھ

ین أن التعبی�ر  م�رات ف�ي ح�بع شیوع التعبی�ر بالجمل�ة االس�میة حی�ث ك�ررت س�-٦ 
 مرات؛ وفي ھذا دالل�ة عل�ى ثب�وت ال�شنفرى عل�ى موقف�ھ، تسبالجملة الفعلیة كرر 

 وع�دم اض�طرابھ ف�ي تحدی�د موقف�ھ؛ ول�ذلك كث�ر اس�تخدامھوھو رحیلھ عن بني أمھ 
  .للفعل الماضي

فقد عرف المسند إلی�ھ بال�ضمیر ث�الث م�رات، وع�رف ب�األلف   شیوع التعریف -٧
  . والالم مرتین

ًع، وورد المسند منكرا قة مواأربعً حیث ورد المسند إلیھ منكرا في وقل التنكیر      

؛ وفي ذلك دالل�ة عل�ى وض�وح األم�ر لل�شنفرى، ومعرفت�ھ لوجھت�ھ؛ فق�د عینقفي مو
  .  ھداه نور عقلھ إلى ما یرید 

 لت�أتي ق�وة العب�ارة ؛متعلقاتھم�اب�ین  شیوع التقدیم والت�أخیر ب�ین ركن�ي الجمل�ة و- ٨
  .تھا مالئمة لحال النفس قادرة على اإلقناعووثاق

  بق�صر ال�صفة عل�ى الموص�وف؛ث�الث م�راتورد حی�ث الق�صر شیوع أسلوب  -٩
  .لتأكید المعنى وتقویتھ

بكم�ال و،  م�رتینبكم�ال االنقط�اعوالوص�ل؛ حی�ث ورد الف�صل  الف�صل شیوع -١٠
  . مرتین الوصل للتوسط بین الكمالین مع عدم المانع وورد .مرة واحدةاالتصال 

 شیوع الفصل بین المتالزم�ات، وك�ذلك الف�صل ب�ین الجم�ل؛ وف�ي ذل�ك تج�سید -١١
  .  النفصال الشنفرى عن بني أمھ، واعتراضھ على إھمالھم لھ 

؛  إلی��ھ، والم��سندح��ذف الح��رف، والمفع��ول، والم��سندالح��ذف اإلیج��از بش��یوع  -١٢
  .ًإظھارا ألناقة العبارة وقوة لمح المتكلم وحسن اقتداره

بعالق��ة  أح��دھما ،م��رتینرد المج��از المرس��ل و ق��د ال��صور البیانی��ة؛ فش��یوع  -١٣
الكنای�ة وردت  و بإقامة صیغة مقام صیغة للمبالغة ف�ي الوص�ف، واألخرىالجزئیة،

   .تامرثالث عن صفة 
یج�اب اإلطب�اق ع، ورد قة موابعمعنویة حیث وردت في سشیوع المحسنات ال  -١٤

والتق�سیم ومراع�اة النظیرالكالم�ي فتنان والمذھب مرتین وورد كل من التجرید واال
   .مرة واحدة

 ف���ي ي    ف���ي ح���ین وردت المح���سنات اللفظی���ة ف���ي أربع���ة مواض���ع، ورد الت���واز
  . وورد كل من االنسجام والجناس الالحق مرة واحدة  موضعین

ّ ھ��ذا ویلح��ظ ف��ي األبی��ات غلب��ة الحج��ة ال��سببیة الت��ي ب��دت ف��ي تبری��ر األح��داث -١٥  ّ
  .ًر، فكان ذلك سببا في تماسك المعاني، وترابط األجزاءواألفكا



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٨٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  الــمـبـحـث الـثـانـي
   مـھـزاتـیـمـ ومددـجـال الشنفرى لـأھ

  
     وبعد أن عزم على الرحیل عن بني أمھ، وأكد أنھ ال مفر منھ، ألن�ھ یث�ق أن ف�ي 

د الذین ًاألرض متسعا للكریم الذي یأبى الضیم، وأكد ذلك، شرع في بیان قومھ الجد
  :اختارھم دون بني أمھ، وأھم ما امتازوا بھ فقال

  
ُلي دونكم أھلَو - ٥    ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ِون سیــِ َّعمل ٌدـَ َ َس    وأرقط زھلول وعرفاء جیئـَ ْ ْ َْ ُ َ َُ َ ٌَ ُ ْ ُ َ َ   ُلــــٌ
ْم األھـُھ -٦    َ ٌل ال مستودع السر ذائع   ــُ ِِّ ِ ُ َ َ ُ ْلدیھم وال الجاني بما جر یخ ُ ُ َّ َ ََ ِ ِِ َ َ    ُلَذــَ
ِي باســٌّل أبــُوك - ٧    ْل غیــٌّ َ ِر أننــٌ ِّ َ َإذاعرضْت أولى الطرائد أبس  ي   ــــَ َ َ َْ َ ِ ِ َّ َ ْ ُ   ُلــَ
ْوإن مدت األیدي إلى الزاد لم أكن    - ٨    ُْ ََّ ِ ِ ِِ ِْ َّ َبأعجلھم إذ أجشع القوم أعج ُ َْ َْ َ ْ َِ ْ َ ُ َ ْ ِ ْ ِ   ُلـِِ
َوم -٩   ْا ذاك إال بسـَ َ ِ َ َطة عــَ ٌ َن تفــَ َ َعلیھم وكان األفض ٍل    ــُّضـْ ْ َ ََ َ ْ ْ ِّل المتفضـَ َ َ ُ ْ   ُلـَ

  
  : البالغيالتحلیل

  
ِ ول- ٥ َي دونـَ ْ ْم أھـُكـُ َ   ُلــَئـْیـَج ُاءــَفْرــَعَ وٌولـُلـْھُزُ طـَقَْرأَ       وٌسـَّلـَمـَع ٌدـیـِ سَونـُلـْ
   

م��ؤلفین م��ن ًلق��د اخت��رت ل��ي ب��دال م��نكم أھل��ین یغ��ایرونكم ف��ي الج��نس وال��صفة      
 وض���بع كثیف���ة ،وح���وش القف���ار والمف���اوز، وھ���م ذئ���ب ق���وي س���ریع، ونم���ر أمل���س

 .شعرالعنق
فھ�و ؛ نتمى إلیھ، إنھ مجتم�ع الوح�وشسیي ذعن مجتمعھ الجدید الالشنفرى  یعلن    

 وص�ارت ھاقد ألف القفار والفیافي، واعتاد قطع الصحاري حتى أنست إلی�ھ وحوش�
  :ا كما یقول تأبط شرفھو ً،لھ أھال

ًیبیت بمغنى الوحش حتى ألفنھ    ویصبح ال یحمي لھا الدھر مرتعا            َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َْ َْ َّ َ ُِ ُِ ُ ُِ ِ َِ َْ َ َّ ِ ْ)١(  
مضمون حدیث�ھ ع�ن عزم�ھ عل�ى و     ووصل بین مضمون حدیثھ عن أھلھ الجدد، 

الرحیل عن بني أمھ، بواو االستئناف، والمناسبة ھنا التضاد بین حال بني أمھ وحال 
  . أھلھ الجدد

  

                                                 
، ن��شر دار ١١٥عل��ي ذو الفق��ار ش��اكر ص��ـ/ً دی��وان ت��أبط ش��را وأخب��اره جم��ع وتحقی��ق وش��رح -١

ِمغن�ى ال�وحش م، و١٩٨٤الغرب اإلسالمي، الطبع�ة األول�ى  ْ َ َ ْ َال یحم�ي لھ�ا .منازلھ�ا ومرابعھ�ا:َ ََ ِ ْ
ًالدھر مرتعا َ َ ْ َ ْ  . ال یحمي من أجلھا مرعى وال یشغل نفسھ بصیدھا:َّ



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٨٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

، وھو من وأسلوب البیت خبري الغرض منھ إظھار قوتھ وعدم حاجتھ لبني أمھ     
  ):١(شواھد لسان العرب

   اختاروقد بالغ بذلك في وصف قوتھ بكمال الضرر وشدة اإلیذاء، حیث(    
  )٢.)(ھذه الحیوانات الضارة وآثرھا علیھم في الصحبة

 ة لھمَرْیَوالغ نھم الحمایة لھم كھذه الحیوانات،وفي ھذا تعریض بعشیرتھ، في أ      
  )٣()الوحوش ن الحمیم القریب مثل ھذهعًعلى من جاورھم فضال 

وما نكران الشاعر لبني عشیرتھ، واستبدالھم بالمجتمع الحیواني إال معادل فني      
لملء ھذا الف�راغ النف�سي ال�ذي ك�ان ی�شعر ب�ھ، وإتم�ام ال�نقص ال�ذي ك�ان یعانی�ھ م�ذ 

  )٤(.)تشف أصلھ وعالقتھ بمن تبناهاك
 سند إلی�ھ ق�دم عل�ى الم�م�سند الم�شعر ب�الفخر وھ�و للمل�ك" ول�ي: "في قولھوالالم    
 فق�د ق�صر ھ�ؤالء األھ�ل علی�ھ وح�ده ال یتعدون�ھ إل�ى ،؛ إلفادة االختصاص"أھلون"

وإیق��اظ للح��س،  وفی��ھ لف��ت لالنتب��اه،غی��ره عل��ى س��بیل الق��صر الحقیق��ي االدع��ائي، 
  .ى المقدم من الكالموتركیز عل

ً ص�فة ألھل�ین فلم�ا ق�دم علیھ�ا ص�ار ح�اال، وھي غیركم أقرب لي منكم،: "دونكم"   

  .كما ھو الحال في صفة النكرة إذا قدمت علیھا
  .       وفیھ حط من مكانة بني أمھ؛ ولذا اعترض بھ بین المبتدأ والخبر

ًب��ھ ملحق��ا  اءوج�� ،)٥( جم��ع أھ��ل، وأھ��ل الرج��ل ع��شیرتھ وذووا قرب��اه"أھل��ون"  و

  )٦().في االنقطاع واالستئناس بھا الحقیقیین سالمة ؛ ألنھ نزلھا منزلة أھلھالجمع ب

 وخ��ص ھ��ذه ،ك��ل ن��وع أھ��ل عل��ى ح��دة ب��أن إش��عار -"أھل��ون"-ھف��ي التعبی��ر ب��     و

  لأللف���ةلی���قی  لی���ست مم���ا؛ والثعل���ب،ك���ابن آوى : ھ���ا دون؛ ألن م���ااألن���واع الثالث���ة
  )٧()المخالطةو
فھم لی�سوا أي أھ�ل، وإنم�ا ھ�م أھ�ل ذووا  ،لتعظیمإلفادة ا"أھلون"لمسند إلیھاونكر   

  .میزات خاصة، كما سیبین في البیت التالي

                                                 
 .٢٤١صـ٩جـ)  ف- ر-ع(لسان العرب البن منظورمادة :  ینظر- ١

 .٩٧ نھایة األرب في شرح المیة العرب صـ -٢

عب��د ال��سالم محم��د ھ��ارون :  خزان��ة األدب ول��ب لب��اب ل��سان الع��رب للبغ��دادي، تحقی��ق وش��رح-٣
 . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الرابعة، : كتبة الخانجي، القاھرة، الطبعةم: ، نشر٥٥صـ٨جـ

، طبعة جدارا للكت�اب الع�المي ٢٠٤بادیس فوغالي، صـ/  الزمان والمكان في الشعر الجاھلي د- ٤
 .م٢٠٠٨عمان األردن، عالم الكتب الحدیث إربد األردن

" أ، ھ�ـ، ل"ق�ین، م�ادة مجموع�ة م�ن المحق:  تاج العروس من جواھر القاموس للزبیدي، تحقیق- ٥
 .دار الھدایة: ، نشر٤٠صـ٢٨جـ

 ٨، وخزانة األدب ولب لباب ل�سان الع�رب ج�ـ١٠،٩ أعجب العجب في شرح المیة العرب صـ -٦
 .٥٥صـ

 .١٩ رشف الضرب صـ-٧



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٨٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

َول��ي دونك��م أھل��ون : "وقول��ھ   ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ِ حی��ث ش��بھ الوح��وش أص��لیة اس��تعارة ت��صریحیة : َ
ب��األھلین، بج��امع الحمای��ة واأللف��ة، وتناس��ى الت��شبیھ، وادع��ى أن الم��شبھ م��ن ج��نس 
المشبھ بھ، ثم حذف المشبھ وأق�ام الم�شبھ ب�ھ مقام�ھ، وت�وحي ھ�ذه االس�تعارة بمكان�ة 

  .  الوحوش عند الشنفرى
 فبع��د أن ح��ث نف��سھ ورغبھ��ا ف��ي التح��ول ،التف��ات م��ن الغیب��ة إل��ى الخط��اب     وھو

والبعد ع�ن قوم�ھ التف�ت إل�یھم فخ�اطبھم ب�ھ؛ لیق�یم عل�یھم الحج�ة؛ ذل�ك ألن م�ن ش�أن 
ا یوجھ إلیھ من تبكیت واعتراض، ولیس كذلك الغائب، فھو أشد المخاطب أن یرد م

  .ًتبكیتا، وألزم للحجة، وأغلب للخصم
      ففیھ زی�ادة ت�سجیل عل�یھم بع�دم االھتم�ام ب�ھ، والتع�رض ل�سخطھ، وتنبی�ھ عل�ى 
عظم ما صنعوا؛ بقصد ھز نفوسھم، وإبالغھم التوبیخ على وجھ شدید ال�صراحة ال 

  . یلتبس فیھ المراد
ً إیقاظا ولفتا  كما أن فیھ   ن�شاط  ج�دد لی؛عند ھ�ذا المقط�ع المھ�م م�ن مق�اطع المعن�ى ً

إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب ، كان ذلك الكالم أح�سن (ال شك أن الكالم  ف؛السامع
؛ ألن لك�ل جدی�د ًوكان أكثر إیقاظ�ا لإلص�غاء إل�ى ذل�ك الك�الم تطریة لنشاط السامع،

 واستمالة ،ً من أسلوب فینقلھ إلى أسلوب آخر تنشیطا لھلََّ فإن السامع ربما م)١)(.لذة
  .لھ في اإلصغاء

ال�ذئب، وجمع��ھ س��یدان ، وق��د ی��سمى األس��د : وال��سید "أھل��ون"ب��دل م��ن " ٌیدِس�"و    
تجسید للداللة العمیقة للنص؛ وھي (ألنھ ؛ وقد شاع البدل في المیة العرب ،)٢ً(سیدا

فھ���ذا الب���دل یت���وازي واختی���ارات  رف���ض ال���شاعر لقوم���ھ وإب���دالھم بق���وم آخ���رین،
  )  ٣(الشاعر

     وف��ي ھ��ذا الب��دل إی��ضاح وتجلی��ة للمب��دل من��ھ؛ ألن ب��ھ ن��وع خف��اء تتطل��ع ال��نفس 
 وال�شيء إذا أبھ�م وخف�ي، ث�م ب�ین ووض�ح وق�ع ف�ي ال�نفس لمعرفتھ والوص�ول إلی�ھ،

ًموقعا حسنا؛ لمجیئھ لھا وھي عنھ تبحث، وإلیھ تتطلع ً.  
ٌسید: "وقولھ ، كما أن فیھ من اإلیحاءات ما لیس في ًغرض، وأكثر بیانا لھأوفى بال" ِ

أو ما عداھا من أسماء " ذئب" الشنفرى في ھذا السیاق على لفظة هغیره؛ ولذلك آثر
  . الذئب الكثیرة

                                                 
 - تغم�د ه هللا برحمت�ھ -محم�ود ال�سید ش�یخون/ محاضرات في البالغة العربیة ألستاذنا ال�دكتور- ١

 .١١٣صـ

 .٥٦٧صـ ٨جـ" س، ي، د" المحكم والمحیط األعظم مادة:  ینظر- ٢

/ أ"دراس�ة ف�ي المی�ة الع�ر ب لل�شنفرى" فاعلیة المعنى النحوي ف�ي إض�ائة الن�صوص ال�شعریة -٣
  رشید بن قسمیة 

، بحث منشور في مجل�ة المخب�ر، جامع�ة محم�د خی�ضر، ب�سكرة، الجزائ�ر، الع�دد ال�سابع ٢٤٢صـ 
 . م٢٠١١



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٩٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

    وما رحی�ل ال�شنفرى إل�ى ع�الم ال�ذئاب إال رحی�ل إل�ى حی�ث األنف�ة وع�زة ال�نفس 
ًال، وأق�ل خ�صبا، وأكث�ر ك�دا، إذا ل�م یج�د الذئب وإن كان أقفر من�ز(وسمو الروح، فـ ً َ ْ ِ ً

   )١(.)یقتات بھفًشیئا اكتفى بالنسیم 
  )٢(.)ًال یعود إلى فریسة شبع منھا أبداموصوف باالنفراد والوحدة، و(كما أنھ
ع�دة  ومن الواضح في التراكیب الوصفیة عند الشنفرى أنھ یتسم بخ�صائص    ھذا 

اللفظ�ة المثقل�ة بم�دلوالت  ا یعن�ي اختی�اروھ�ذ ،من أھمھا خصی�صة التكثی�ف اللغ�وي
عمل���س، زھل���ول، : وم���ن ذل���ك ألفاظ���ھ، وق���د تك���ون مق���صودة بمجموعھ���ا،مختلف���ة

  )٣.)(جیئل
ِفالسید      ولھ�ذا الث�اني وم�راده ،وال�ذئب األس�د ب�ین م�شترك: المھمل�ة ال�سین ِبك�سر ِّ

َّعملس"ِبالوصف عینھ َ لھ م�ن وأص )٤( السریعریسالعلى الذئب القوي : والعملس" َ
  )٥(.العملسة وھي السرعة 

ل�شبھ كم�ال االت�صال؛ " ول�ي دونك�م أھل�ون"عم�ا قبلھ�ا" س�ید عمل�س"وفصل جمل�ة 
حیث نزلت الجملة الثانیة من األولى منزلة الجواب عن سؤال مقدر تقتضیھ الجملة 

  .   سید عملس وأرقط زھلول وعرفاء جیئل: ومن ھم؟ فقال: األولى،كأنھ قیل
مر الذي في جلده بیاض وس�واد، وقی�ل الحی�ة الرقط�اء، الت�ي فیھ�ا الن "األرقط"و    

وم�راده األول؛  ،والحی�ة الرقط�اء  مشترك ب�ین النم�ر-أیضا -، فھو)٦(سواد وبیاض
  .)٧(ظھر الاألملس وھو ،الزاي بضم "ھلولُز"ـب وصفھ ولھذا

 بعی��د(   واخت��ار النم��ر لتمی��زه بالع��دو وب��العزة، وبحث��ھ ال��دءوب ع��ن الكرام��ة، فھ��و
ًمتى لم یصد لم یأكل شیئا، وال یأكل من  وً، صعوداًالوثبة، فربما وثب أربعین ذراعا

  )٨.)(صید غیره، وینزه نفسھ عن أكل الجیف
س��رعتھ وم��ن األرق��ط الزھل��ول   وص��بره عل��ى الج��وع،أنفت��ھِّأخ��ذ م��ن ال��سید  فھ��و   

ویل�ة ال�ضبع الط": الع�ر ف�اء"، ول ق�وة بط�شھا ب�الفرائسئ� ومن العرف�اء الجیوعزتھ

                                                 
: دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، الطبع��ة: ، ن��شر٥٠٠ص��ـ١رى لل��دمیري ج��ـ حی��اة الحی��وان الكب��- ١

 .  ھـ١٤٢٤الثانیة

 .باختصار.  المصدر السابق الصفحة نفسھا- ٢

. م١٩٨٧، ن�شر مكتب�ة المطبع�ة األزھری�ة ٤٦أحم�د نف�ادي، ص�ـ/  نظرات في الشعر العرب�ي، د-٣
 .بتصرف یسیر

 .٩٥٣صـ٣ج"م، ل، سع، " الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، مادة - ٤

 .٣٦،٣٧ المنتخب في شرح المیة العرب صـ٥

أحمد مختار عبد الحمید عمر، بمساعدة فری�ق عم�ل، / معجم اللغة العربیة المعاصرة، د:  ینظر- ٦
 .  م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، : عالم الكتب، الطبعة: نشر

 .٣١٣صـ١١ جـ"ز، ھـ، ل" لسان العرب مادة - ٧

 .٤٩٥ صـ٢برى جـ حیاة الحیوان الك- ٨



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٩١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

فھ�ي أس�رة متنوع�ة كتن�وع  .ت ب�ذلك لتت�ابع ش�عر رقبتھ�ا م�ع طولھ�اوصفو ؛العرف
  . أیامھ، وتقلبھا بین البیاض والسواد

 واألصل جیئ�ل عرف�اء، إال أن .، وسمیت بذلك؛ لنتن ریحھا)١(الضبع " :الجیئل" و
ال��شاعر ق��دم ال��صفة عل��ى الموص��وف لی��دلنا عل��ى مزی��د عنایت��ھ بتل��ك ال��صفة، م��ع 

  .  على القافیةالحافظة
 -     واختارھا ال�شنفرى لم�ا بینھ�ا وب�ین ال�ذئب م�ن عالق�ة وطی�دة؛ حی�ث إن ال�سمع

  .   یتولد من بینھما-الذي حرص الشنفرى على أن یشبھ بھ نفسھ
 لیكون ؛ الضبع-٣ . النمر-٢ .الذئب -١ذكر ثالثة أنواع من الحیوانات ال غیر (   و

ًس�یمیائیا عل�ى حال�ة االنف�راد الت��ي ً مؤش�را"ث��ةثال" أو ھ�ذا ال�رقم الف�ردي ،ھ�ذا الع�دد

  )٢.)(لزمت الشاعر في تباینھ مع كل الموجودات حولھ
 ھ  میزة ل- الشنفرى للثالثیات التي تصطحبھ في طریقھ  أعني اختیار-ا  وقد كان ھذ

،واللی�ل "الحاج�ات حم�ت فق�د"فقد رأیناه في البیت الثاني یصطحب الزمان الم�ساعد
، "لطی�ات مطای�ا وأرح�ل وش�دت"، واإلخوان المتھیئین للسفر "مرواللیل مق"المقمر

ًی�صطحب ثالثی�ا مكون��ا م�ن قل�ب ج�ريء، وس�نراه ف�ي البی�ت الح��ادي ع�شر وس��یف  ً
صقیل، وقوس طویلة، ولم یتخل عن ھذه العادة إال مرة واحدة كما سنراه في البی�ت 

ًاش�يء ع�ن وإن ك�ان الراب�ع منھ�ا نالسادس والخمسین یخت�ار رباعی�ة م�ن ال�صحاب 
ِّوالب��رد ال���شدید، والخ��وف ال��شدید، والرع���دة  الج���وع ال��شدید،الثالث��ة األول، وھ��ي 

          )٣(.الشدیدة
وھ�و التف�صیل بع�د اإلجم�ال فق�د أجم�ل ف�ي وفي البیت نوع من أن�و اع اإلطن�اب     

َول��ي دونك��م أھل��ون: "قول��ھ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ِ ٌس��ید عمل��س: "ث��م ف��صل ف��ي قول��ھ" َ َّ َ ُ وأرق��ط،َ َ ْ َ ْزھ َ ٌل��ولُ ُ، 
ُوعرفاء جیئل َ ْ َْ ُ َ َ وذلك لت�شوف ؛ والتقریر وفي التفصیل بعد اإلجمال لون من التأكید "َ

ًویك�شف غموض�ھ، ف�إذا م�ا ج�اء الموض�ح ق�ر ف�ي  السامع مع اإلبھام إلى م�ا یزیل�ھ، َ
ًالنفس، وتمكن منھا، وترك أثرا ثابتا ال    .یمحي ً

ًوزاده جماال وبھاء ما بین ھذه األشیاء من      ،  ومراع�اة نظی�ر.ة واالئتالفناسبمالً
   .والتقسیم حیث استوفى جمیع أقسام ما بدأ بھ

وم�ن الظ�واھر الالفت�ة روح الت�وحش والتف�رس الت�ي انتھ�ت ب�ھ إل�ى أن یتخ�ذ  ھذا   
  )٤(.)أصدقاءه من الذئب والنمر، أو الحیة والضبع 

                                                 
حام�د عب�د / أحم�د الزی�ات /  المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربی�ة بالق�اھرة، إب�راھیم م�صطفى - ١

 . دار الدعوة: نشر" ج، ي، أ، ل"محمد النجار، مادة / القادر 

، بح��ث مق�دم ف��ي الملتق��ى ال��وطني ٩٩ج��اب هللا أحم��د ص/ الت�شاكل والتب��این ف��ي المی��ة الع�رب د-٢
 . اء والنص األدبي، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، بتصرف یسیرالثاني السیمی

 .١٩٥المیة العرب للشنفرى تحلیل إعرابي لغوي صـ:  ینظر- ٣

 .٤٤ شعر الصعالیك دراسة أسلوبیة صـ -٤
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 صعالیكھ الت�شرد ف�ي ش�عر ال�ب�یوسف خلیف إن أقوى م�ا ص�ور   یقول الدكتور    
واألخرى في المیة  ،شرا ھاتان الصورتان المتشابھتان اللتان نجد إحداھما عند تأبط

العرب، فكال ال�صعلوكین مف�ارق مجتمع�ھ النظ�امي حی�ث یع�یش الب�شر إل�ى أعم�اق 
ش لط�ول م�ا وأم�ا ت�أبط ش�را فق�د ألفت�ھ الوح� الصحراء البعیدة حیث یعیش ال�وحش،
  : فھو  واطمأنت إلیھ،ًعاش بینھا مسالما لھا، حتى أنست بھ

             )١(كِابَوَّ الشِومُجُّ النُُّمت أََدتْ اھُثْیَِحي   بَِدتَْھیَ وَسْیَِن األَسُْن األَةَشْحَى الوَرَی       
  ًوأما صعلوك الالمیة فقد وجد في ضواري الصحراء أھال لھ، یستعیض         

  )    ٢().ینةبھا عن أھلھ من البشر، ویجد بینھا األمن والطمأن
تأكید عمق  - في الواقع - ًوقد یبدو مثل ھذا الموقف عادیا، ولكن الشاعر أراد(    ھذا 

ًوم�ن ھھن�ا فق�د اخت�ار قوم�ا  إحساسھ ب�الھوة الت�ي أص�بحت تف�صل بین�ھ وب�ین قوم�ھ،

لیوحى من وراء ذلك بمدى المعاناة النفسیة التي جعلت الشاعر ال  تھ؛دلیسوا من جل
عماق الصحراء فحسب، بل إنھ یصبو إلى البدیل حتى في نوعیة یفضل التشرد في أ

الكائن الحي الذي سیتعامل معھ في المستقبل، وفي ذلك داللة قویة على الرغب�ة ف�ي 
المقاطعة النھائیة من جھة، ولما تتمیز بھ ھذه الكائنات من خصال ق�د ال تت�وافر ف�ي 

   )٣(.)بني جنسھ من جھة أخرى
ًنكأ فقد كان ھذا المجتمع البدیل لفقا م�ن حیوان�ات مفترس�ة، ولكي یكون الجرح أ     

بع" أو تكرھھ��ا وتنف��ر منھ��ا" ال��ذئب والنم��ر" تخ�شاھا القبیل��ة  -وھ��ذه الوح��وش" ُال��ضَّ
 احتفت بالشاعر واحتفى بھا، بعد أن -على ما لھا من حضور سلبي في ذھنیة القبیلة

 أكث�ر - عل�ى توح�شھا-رآھ�اوجد فیھا من اإلیجابی�ة م�ا ل�م یج�ده ف�ي قوم�ھ، وبع�د أن 
ًشفقة وحنانا، وأقل غدرا ووحشیة من المجتمع البشري آنذاك ً)(.٤   (  

ق��ضیة تح��ول ش��اعر م��ن ق��وم إل��ى ق��وم، آخ��رین ولكنھ��ا ق��ضیة لی��ست و الق��ضیة     
ًأخ��رى أبع��د غ��ورا وأش��د مأس��اویة، إنھ��ا ق��ضیة االنتم��اء، نح��ن أم��ام ذات أرھقھ��ا 

 ف�إذا ھ�ي تخل�ع انتماءھ�ا إل�ى ھ�ذا المجتم�ع ؛ضھالمجتمع اإلن�ساني بظلم�ھ وأذاه وبغ�
وتلوذ ً جدیدا لھا إلى المجتمع الحیواني إنھا تغترب عن عالم اإلنسان ًوتؤسس انتماء

      )٥.)(بعالم الوحوش الكاسرة فتكشف بذلك عن اغتراب قاس جریح

                                                 
، فھو یرى األنس التام في التفرد ال�ذي یع�ده غی�ره وح�شة، ١٥٦ً دیوان تأبط شرا وأخباره، صـ- ١

 .ال یحتاج إلى دلیل؛ إذ یھتدي بما تھتدي بھ الشمسوھو عالم بالطرق 

، طبعة دار المعارف، الطبع�ة ٥٥یوسف خلیف، صـ / الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي د-٢
 .الرابعة، بدون تأریخ

، ن�شر اتح�اد ٧٩ب�و جمع�ة ب�و بعی�و ص�ـ/  جدلیة القیم في الشعر الجاھلي رؤیة نقدیة معاصرة د- ٣
 .م٢٠٠١الكتاب العرب دمشق 

، بح��ث ١٢٥، ١٢٤ـ رؤی��ة الع��الم ف��ي ش��عر ال��صعالیك حت��ى نھای��ة الق��رن الثال��ث الھج��ري، ص��- ٤
 .ھـ١٤٣١دكتوراه مقدم لجامعة أم القرى، للباحث  صغیر العنزي، 

 .٢٥٢ شعرنا القدیم والنقد الحدیث صـ- ٥
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 ؤ الشنفرى أصدقا"، وأرقط زھلول، وعرفاء جیألسید عملس" بـ ُدَصُْقوقد یھذا     
  الت�صریحیةفیك�ون الك�الم عل�ى االس�تعارةی�شبھھم بھ�ذه الحیوان�ات؛ من ال�صعالیك 

، وھي استعارات منتزعة من البیئة الصحراویة التي ق�ضى ال�شاعر حیات�ھ األصلیة
  .وكأنھ یعرض بأھلھ الذین خذلوه بأنھم أخس من ھذه الحیوانات فیھا،

  
  :على قومھ فقالتفضیلھا و اختیاره لھذه الحیوانات سببن كشف عثم           

  
َم األـُ ھ-٦ ُودع الــَستـُ ال مُلـْھُ ْر یخـَا جـَمـِي بـِانـَجــَم وال الــِھـَدیــَ   ل    ٌع ــِ ذائِّرـِسـَ ُ ُذلـَّ َ  
  

    إن تلك الوحوش ھم األھل الكاملون في األھلیة؛ وذل�ك ألنھ�م إذا اس�تودعھم أح�د 
نای�ة عل�ى أح�د ل�م ی�سلموه إلی�ھ بجریرت�ھ  فلم یفش عن�دھم، وم�ن جن�ى ج،ًسرا كتموه

  .ًفیكون ذلك خذالنا منھم لھ
وفصل ھذا البیت عن سابقھ لنزولھ منھ منزلة الجواب من السؤال، فكأنھم سألوه      

 فأج���ابھم بھ���ذا ھ���ذا م���ن عاق���ل؟ وھ���ل ی���صدر كی���ف تق���ول إن الوح���وش أھ���ل ل���ك؟
، )١(و االستئناف البیانيأ ،شبھ كمال االتصالالبیت،وھذا ما یعرف عند البالغیین بـ

،  وأقوى من الوصل الظ�اھر بح�رف العط�فًا تقدیریً الفصل فیھ وصالوالذي یكون
  )٢(.والتنبھ إلى ھذا الوصل الخفي باب دقیق من أبواب البیان، تتكاثر محاسنھ

فالوصل فیھ یعتم�د عل�ى ات�صال المعن�ى، وھ�و مظھ�ر م�ن مظ�اھر ن�شأة المع�اني    
بعضھا لبعض، حتى كأن الجملة الثانیة تتولد عن الجملة بعضھا عن بعض، وتمھید 

  )٣(.)وإرھاص بھا األولى، وكأن األولى مھاد للثانیة،
فمثل ھذا النوع من المعاني الغریبة من شأنھ أن یستثیر النفس نحو زیادة المعنى؛    

  . إلشباع ھذا اإلحساس
زن الشاعر بین مجتمع ھ یوا    وأسلوب البیت خبري إلفادة التعریض ببني أمھ؛ ففی

ن�ھ إإذ  ؛مھی ویف�ضل مجتم�ع الوح�وش عل�،ض بقوم�ھِّ ویع�رأھلھ ومجتم�ع الوح�وش،
 ل�ھ َشْف�ُفل�م ی فوجد فیھم الم�ودة واألمان�ة واإلخ�الص، وجد فیھم ما افتقده عند قومھ،

 ك�ي یف�ضل تل�ك -عن�ده-وھ�ذه األس�باب كافی�ة ول�م یتخل�وا ع�ن ن�صرتھ، عندھم سر،
  .الوحوش على بني قومھ

                                                 
 .٥٦ صـ٣عروس األفراح جـ:  ینظر- ١

محم�د أب�و / زمخشري، وأثرھا في الدراسات البالغیة دمن البالغة القرآنیة في تفسیر ال:  ینظر- ٢
 . ، طبعة دار الفكر العربي، بدون تأریخ٣٥٩موسى صـ 

، ٥٠،٥١محم�د أب�و موس�ى ص�ـ/ من أسرار التعبی�ر القرآن�ي دراس�ة تحلیلی�ة ل�سورة األح�زاب د- ٣
 .م١٩٩٦نشر مكتبة وھبة، الطبعة الثانیة ،
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وق�د  ، ب�ل أف�ضل م�نھمة أھل�ھ بمنزل�-عنده-ألنھم ؛عنھم بضمیر العقالء     ولذا عبر
  .أشار تعریف المسند إلیھ بھذا الضمیر إلى علو مكانتھم، وبعد منزلتھم عنده

األھل ھم : أى"األھل ھم"المفید لالختصاصواستعمل لتأكید ذلك أسلوب القصر     
 م��ا :وقول��ھ ھ��م األھ��ل ال��خ أي: (خزانت��ھ یق��ول البغ��دادي ف��ي  ،الحقیقی��ون ال غی��رھم

الكم�ال فی�ھ دل�ت عل�ى أن�ھ ھ�و " ال" ف�ـ)١)(.ذكرتھ من الوحوش ھم األھل الغی�رھم
  ً.الحقیق بأن یكون خبرا

فقد قصر جنس المعنى على المخبر عنھ لق�صده المبالغ�ة، إال أن�ھ أخ�رج الك�الم      
ل�م یعت�د بم�ا ك�ان م�ن غی�ره في صورة توھم أن األھلیة لم توجد إال فیھ؛ وذل�ك ألن�ھ 

  . عن أن تبلغ الكمالالقصورھ
 ف�ن عجی�ب ال�شأن، ول�ھ مك�ان م�ن :(- رحمھ هللا-  وھذا كما یقول الشیخ عبد القاھر

  ) ٢.)(الفخامة والنبل، وھو من سحر البیان الذي تقصر العبارة عن تأدیة حقھ
ً     فالشنفرى حین سئم الناس جعل الحیوان معادال موضوعیا لھم ومما یدل على  ...ً

أن الشنفرى في ھذا التعادل شاعر قدیم حدیث في آن واحد أنھ عبر ع�ن الحیوان�ات 
مرة أخرى، وھذا یدل على رھاف�ة الح�س ال�شعري " لدیھم"مرة و" ھم"الضاریة بـ

َعنده بلھ الحس اللغوي َْ)(.٣(  
رھ�ط لفظ�ة كم�ا أن  .أنسب لم�ا تق�دم"ھم األھل"وروایة )٤("ھم الرھط"ویروى      

َوكان{: ترتبط بالدمار والھالك والفساد یقول تعالى َ ِالمدینة ِفي َ َِ َ ٍتسعة رھط ْ ْ َ َُ ْ َیفسدون ِ ُ ِ ْ ُ 
ِاألرض ِفي ْ َیصلحون َوال َ ُ ُِ ْ{)٥(   
 ب�ین الط�رفین حت�ى كأنھم�ا ش�يء واح�د، وذل�ك م�ن ال�شبھ بق�رَّ وھو تشبیھ بلی�غ    

 اتح�اد الط�رفین، أم�ا ح�ذف لایوق�ع ف�ي الخی�( األداة والوجھ إذ حذفھما خالل حذف 
ن اش�تراك الط�رفین ل�یس ف�ي ص�فة واح�دة فق�ط ب�ل ف�ي جمی�ع أالوجھ فألنھ ی�شعر ب�

 وعند ذكره ال یجوز التجاوز عما ذكر، وأما ح�ذف األداة ؛ فألن�ھ یقت�ضي ،الصفات
 ففي حذفھما تحقق دعوى االتحاد ؛أن یحمل المشبھ بھ على المشبھ بطریق المواطأة

  ) ٦)( فتوربال شائبة
 ش�دیدة اعتبارھا یمكن التي المواضع في التشبیھ أداة عن الشنفرى استغنى ولقد     

 بم�صیره، ّیتعل�ق ال�شاعر اختاره مبدئي موقف عن تعبر ّ ألنھا؛لھ بالنسبة الحساسیة
 م�واز ع�الم إل�ى االنتق�ال إن�ھ جن�ون، أو خ�وف ع�ن ال ّوتعق�ل رویة عن اختاره ولقد

                                                 
 .٣٤٢ صـ٣بغدادي ج خزانة األدب ولب لباب لسان العرب لل- ١
 .١٨٣ دالئل اإلعجاز صـ- ٢

 .باختصار٢٢،٢١ المیة العرب للشنفرى تحلیل إعرابي لغوي صـ-٣

 . ٢٠٣صـ٣األمالي جـ:  ینظر- ٤

  .٤٨ سورة النمل اآلیة - ٥

، باخت��صار، طبع��ة المط��ابع األمیری��ة، ٤٠ حاش��یة اإلمب��ابي عل��ى الرس��الة البیانی��ة لل��صبان ص��ـ- ٦
 .ھـ١٣١٥الطبعة األولى 



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٩٥
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 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 المواض�ع ھ�ذه مث�ل ف�ي أداة التشبیھ فوجود واألسود، والنمور والذئاب الضباع أھلھ
 ق�رار ع�ن تعب�ر ال باھت�ة ویجعلھ�ا ال�شاعر نظ�ر ف�ي الت�شبیھیة ال�صورة ی�ضعف قد

  .)(١) ّونفذه اتخذه مصیري
ی�ھ إش�ارة إل�ى المبالغ�ة ف�ي التق�رب م�ن أھل�ھ أن ففي تكمن بالغة ھذا التشبیھ و    

ًوفی��ھ أی��ضا إش��ارة إل��ى ت��شریفھم، الج��دد كم��ا یتق��رب اإلن��سان م��ن أھل��ھ وذوی��ھ، 

 جع�ل  أن ف�ىًھذا فضال ع�ن  والتوجیھ إلى األجدر واألولى،والتعریض ببني أمھ،
 .ما ال یخفى المبالغة منً واحداً جنسا المختلفین الجنسین

إذ ھ�و " ولي دونكم أھلون"السابق " االستعارة"  كما أن فیھ فضل توكید للتشبیھ    
  .ة تكرار لمعناهنزلبم
 عل�ى التعلی�ل واإلقن�اع حت�ى فیم�ا یب�دو مق�درة ال�شاعر(في ھذا البیت  وتظھرھذا    

ًغریبا مستنكرا في العقول فحینم�ا ادع�ى أن الوح�وش ھ�م األھ�ل ف�ي الحقیق�ة ول�یس  ً

الناس، بمعنى أن عشرة الوحوش خیر وأسلم من عشرة الناس، فقد أقام على دعواه 
ع�دم إف�شاء األس�رار، واآلخ�ر می�زة ین�در دلیلین أحدھما میزة یفتقدھا الن�اس، وھ�ي 

مستودع السر "وجودھا بین الناس، وھي عدم تخلي بعضھم عن بعض، في الشدائد 
  )   ٢)(فكانت دعوى غریبة ال تتقبلھا العقول ، ولكنھ أقام علیھا أكثر من دلیل.."ذائع 

ُھم"فیقول"ال" بـ النفي الشاعر یوظف ثم    ُاألھل،ال ُ ْ ُمستودع َ ْ َ ْ  ّلیب�ین  ؛"ٌذائ�ع ِّرِّال�س ُ
 نف�ي ألن ّأم�ھ؛ بن�ي ف�ي یفتق�ده ك�ان م�ا الب�دیل الق�وم ف�ي وجد إذ االختیار؛ أحسن أنھ

 الك�الم ّتقی�د ص�فة عل�ى بالخ�صوص دخل إذا النفي إذ نقیضھ؛ صحة یقتضي الشيء
 ذل�ك یك�ون أن عل�ى ،ل�ھ ّنقدر لم مأً مقاما للكالم ّقدرنا سواء المفھوم ظھور إلى أدى

  )٣()الحاالت ّكل فيً احداو المفھوم
 .خف�اؤهإو  كتم�ھ من�ھَِبُل وط، ما جعل ودیعة عند من اطلع علیھ:المستودع والسر   
ُذاع ال���شيء/ ُذاع األم���ر :"ذائ���ع"و ف���شا، وانت���شر، وش���اع، ص���ار  :ُذاع الخب���ر/ َّ

   )٤(ً.معلوما
ِّ مستودع السر"   وعرف المسند إلیھ ِ ُ َ َ  ،ة في ذلك مبالغ باإلضافة إلفادة االستغراق"ُ

  .فكل سر مستودع لدیھم غیر ذائع
فنف�ي إف�شائھم " نف�ي ال�شیئ بإیجاب�ھ"وقد ازدانت العبارة بذلك المحسن المعنوي     

  .  ًوالمراد نفیھا أیضا. األسرار یوھم إثباتھا لھم

                                                 
 .٣٢٦ اللغة الشعریة عند الشنفرى دراسة وصفیة تحلیلیة صـ-٦

 . ، بتصرف یسیر١٢٣ الشنفرى الصعلوك حیاتھ والمیتھ صـ -٢

ّ العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، د-٣ ، نشرمكتبة عالء ال�دین للن�شر ٥٣عزالدین الناصح، صـ/ّ
 والتوزیع، تونس

  .م٢٠١١

 . ٨٣١صـ١جـ" ذ، ي، ع"صرة، مادة  معجم اللغة العربیة المعا- ٤



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٩٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

لكث�رة ش�یوعھ ب�ین بن�ي      وقدم نفي إفشائھم األسرار عل�ى نف�ي خ�ذالنھم للج�اني؛ 
   .ى القافیة، وللمحافظة علأمھ
ِوال الج��اني"-أع�اد النف��ي ف�ي المعط��وف(و    َ ً تنصی�صا عل��ى نف��ي ك�ل واح��د م��ن -"َ

ْولو لم یعد ،األمرین على حدة ِ ً الحتمل أن یكون نفیا للمجموع الصادق بنفي بع�ض ُهُ

  )١.)(ًدون بعض ولیس مرادا
 جان ال إلفادة االستغراق الحقیقي، إذ كل"ال" بـ" الجاني"      وعرف المسند إلیھ 

  . المقترف الجنایة أي الذنب:  والجاني.یخذل عندھم
َّ جر" َجر علیھ یجرُّ جریرة إذا جنى:، یقالجنى جنایة طولب بھا": َ ِ ً َ َِ ُ ِ ْ َّ َ.)٢(  
َّبما جر":والباء في قولھ    َ َ   : یجوز فیھا ثالثة أوجھ"ما" و"یخذل"ـسببیة متعلقة ب"ِ

  .ني مخذول بجریرتھوال الجا: المصدریة ویكون التقدیر:  أولھا
  .الموصولیة والعائد محذوف أي بما جره: وثانیھا

ه بشيء أي ،أن تكون نكرة موصوفة:  وثالثھا   )٣(.جرَّ
َّبما جر" الجار والمجرورموقد     َ َ للدالل�ة عل�ى اخت�صاصھم " یخ�ذل"على متعلق�ھ" ِ

  .   بعدم خذالن الجاني بما ارتكبھ من جنایات، وللمحافظة على القافیة
ُخذلُی" َ ًخذل یخذل خذال وخذالنا، وھو تركك نصرة أخیك :"ْ ْ ِْ ً َ َُ ُ َ).٤ (  

  .جملة في محل رفع خبر المبتدأ" یخذل:"وقولھ
إذ عدم الخذالن، والمؤاخذة بم�ا جن�اه م�سبب   مجاز مرسل عالقتھ المسببیة؛يوھ   

، ّ، ف�وفى المعن�ىً مؤثراً من النفس موقعا- ھنا-ووقع المجاز المرسل ،عن المناصرة
  .ّوأوجز القول، وبسط التركیب

ُوال الــجـانـي بـمـا جـر یخـذل"   وفیھا إیجاز بالحذف؛ حیث حذف من الثاني  َ ْ ُ َّ َ ََ ِ ِ َ"  
ِال مـستــودع الـسـر ذائــع لــدیـھــم "لداللة األول َ ََ ٌ ِِّ ِ ُ َ والتقدیر وال الج�اني بم�ا  علیھ،"ُ

  )٥(اء البالغیین باالكتفدعنھذا ، ویعرف جر یخذل عندھم
ماثل�ة " یخ�ذل"   والسر وراء الحذف ھو المحافظة على القافیة، ولتبقى ھذه الكلم�ة 

     .  في ذھن المتلقي؛ إذ خذالن قومھ وعدم مناصرتھم لھ ھو ما دعاه للرحیل عنھم

                                                 
 .٩٧ نھایة األرب في شرح المیة العرب صـ -١

: ، ن�شر٢٥٤ص�ـ١ج�ـ" ج، ر، ر"محمد ع�وض مرع�ب، م�ادة :  تھذیب اللغة لألزھري، تحقیق- ٢
 .م٢٠٠١األولى، : دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة

 المی�ة الع�ر ب للعكب�ري ص�ـ  ، وإع�راب١١أعجب العجب ف�ي ش�رح المی�ة الع�رب ص�ـ:  ینظر-٣
٦٤. 

د مھ�دي المخزوم�ي، د إب�راھیم ال�سامرائي، :  كتاب العین للخلیل ب�ن أحم�د الفراھی�دي، تحقی�ق- ٤
 . دار ومكتبة الھالل: نشر٢٤٤صـ٤جـ" خ، ذ، ل"مادة 

." أن یقتضي المقام ذكر شیئین بینھما تالزم وارتباط؛ فیكتفى بأحدھما عن اآلخ�ر لنكت�ة:   وھو- ٥
: ، ن��شر٢٠٣ص�ـ٣محم�د أب�و الف��ضل إب�راھیم، ج�ـ: تق�ان ف�ي عل�وم الق�رآن لل��سیوطي تحقی�قاإل

 " م١٩٧٤/ ھـ١٣٩٤: الھیئة المصریة العامة للكتاب، طبعة



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٩٧
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 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 والملكة البیانیة التى تتراءى فى ھذه اللغة ملكة ش�دیدة المی�ل إل�ى التركی�ز، (    ھذا
وح�ذف  بارع�ة أح�سن البراع�ة ف�ى االخت�صار، واس�طة الق�رائن،قادرة على اللم�ح ب

 م�ن التف�صیل ً بأصولھ المجمل�ة الت�ى تط�وى وراءھ�ا كثی�را واالكتفاء زوائد الكالم،
   )١)(والتفریع

َّوال الــجـانـي بـمـا جـر یخذل"   وعبر بالجملة االسمیة  َ ََ ِ ِ إلفادة الدوام واالستمرار؛ " َ
  . ى أن عدم خذالنھم الجاني أمر دائم ومستمرإذ مدحھ لھم قرینة دالة عل

تقویة للحكم في ذھ�ن " یخذل" جملة خبره الفعليعلى " الجاني" المسند إلیھ موقد   
ًأن تقدیم المسند إلیھ ینب�ھ المخاط�ب، ویجعل�ھ متطلع�ا ومترقب�ا المتلقي، وسر التقویة  ً

 لھ أثر حسن، ووقع للخبر الذي سیخبر بھ، فعندما یأتي الخبر یقر في الذھن، ویكون
" یخذل" وھو- أن في مثل ھذا التركیب تكرار لإلسناد من حیث إن الفعلطیب، كما  
ً، ثم أسند ثانیا "الجاني"ً أسند أوال إلى الضمیر المستتر فیھ العائد على -أسند مرتین

ال یخذل الجاني بم�ا ج�ر، ال یخ�ذل الج�اني بم�ا :ة قولنانزلإلى االسم الظاھر، فھو بم
   .في ذھن المتلقيلھ ر یلحكم، وتقرل یةتقوتوكید واإلسناد  كرارجر، وت

؛ حی�ث أدم�ج ال�شنفرى ذم بن�ي أم�ھ ب�أن ال�سر عن�دھم )٢(   وفي البیت فن اإلدماج  
بھ�ا الوح�وش وأن الجاني غیر منصور، في بیان األوج�ھ الت�ي ف�ضلت  غیر مكتوم،
 وأن��ھ أح��ق م��ا -ذالنوع��دم الخ��  أعن��ي ك��تم ال��سر،-؛ لالھتم��ام بھ��ذا األم��رعل��ى قوم��ھ

َّیتوخاه بنوا أمھ  َ.  
ًوامتداح الحیوان وإعالنھ صدیقا یعنیان الخالص من عالم القمع، لكنھ في لجوئ�ھ    

إلى الطبیعة إلى مجتم�ع الحی�وان ال یب�شر ض�د اإلن�سان، وإنم�ا یب�شر بمجتم�ع أكث�ر 
  )   ٣.)(إنسانیة

وقیمھا ال موض�ع " جتمعھم"المحور األساس للقصیدة ھو أن الشاعر یجعل قبیلتھ   
ًالتساؤل فحسب بل موضع الرفض أیضا، وھي في ھذا أنموذج شعري من نماذجن�ا 

 آن ًالشعریة األولى الت�ي تثی�ر م�ن الم�شكالت أكثرھ�ا تعقی�دا، وأكثرھ�ا ش�اعریة ف�ي
واح���د، م���شكالت العالق���ة ب���ین األن���ا واآلخ���ر، ب���ین ال���ذات والمجتم���ع، وم���شكالت 

ى ق���یم مغ���ایرة، وتل���ك ھ���ي م���شكالت الحری���ة است���شراف مجتم���ع آخ���ر ی���نھض عل���
   )  ٤.)(والرغبة، مشكالت الحیاة والتغیر، مشكالت اإلبداع

ِمرض��یَّة"   غی��ر أن األن��ا عن��د ال��شنفرى لی��ست أن��ا  َ ًمتعالی��ة كم��ا نراھ��ا م��ثال عن��د " َ

األن��ا دی��ونیزوس، : نیت��شھ (و)هللا= األن��ا: ھ��وغر، ب��وتلیر(ش��عراء الع��الم الح��دیث، 

                                                 
مكتب��ة : ، ن��شر٣٦٢محم��د أبوموس��ى ص��ـ/، د الت��صویر البی��اني دراس��ة تحلیلی��ة لم��سائل البی��ان- ١

 .م٢٠٠٦وھبة

 ."٣٩٨ صـ٤تلخیص المفتاح ج"آخرأن یضمن كالم سیق لمعنى معنى :  وھو- ٢

 . م١٩٨٩، نشر دار اآلداب، الطبعة األولى ٩٢ كالم البدایات ألدونیس صـ- ٣

 .    ٨٧،٨٨صـ   كالم البدایات ألدونیس- ٤
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وإنم��ا ھ��ي أن��ا ) األن��ا لی��ست آخ��ر: ل��وتر ی��امون(و)األن��ا آخ��ر: مب��ورا(و) الم��صلوب
ُاجتماعیة، وھو یقیمھا لیعارض بھا محو الفرد، أو ذوبانھ في القبیل�ة، فھ�ذا الت�ذویب 

   )  ١.)(وسیلة لتسویغ السلطة من جھة، ولقتل ذاتیة الفرد من جھة ثانیة
  

ًثم أخذ یصف ھذه الوحوش التي اتخذھا أھال وأصحابا      : فقالً
  
ِّأن َرـْیـَغ ٌلـِاسـب ٌّيـأب ٌّلـُ وك- ٧ َرضــَع إذا        يـِنـَ َأول ْتــَ ْ ِرائــَّطــال ىــُ ْأب ِدــَ   ُلـَسـَ
  

   إن كل وحش من الوحوش الت�ي ذكرتھ�ا ش�جاع ی�أبى ال�ذل والظل�م، وإذا عرض�نا 
   .للصید كنت أشد منھم بطولة وشجاعة

  
ط ب�ین الكم�الین م�ع ع�دم الم�انع؛ فق�د اتفق�ا ف��ي ووص�ل ھ�ذا البی�ت ب�سابقھ للتوس�     

  .ًالخبریة لفظا ومعنى، مع وجود المناسبة بینھما، ولیس ھناك ما یمنع الوصل
ًن ھذا الوص�ل اتف�اق البیت�ین ف�ي االس�میة، وف�ي ك�ون الم�سند مف�ردا، وف�ي ومما حسَّ

  .   اإلطالق؛ إذ كال البیتین خال من القیود
 ،إلثبات الشجاعة للوحوش، وتفوقھ علیھم وب الخبري؛األسل استعمل الشنفرىو     

 عیب فیھ الوحوش ھذه بین وحشیوجد  الإلفادة اإلحاطة والشمول، ف" كل" وعبر بـ
  .، وھو ما سوغ االبتداء بھّأمھ بني عیوب من

اإلضافة مقدرة، أي كل واحد، فحذف  إذ بحذف المضاف إلیھ؛ ففي الكالم إیجاز     
: ِ، یؤی�د ذل�ك ق�ولھم"ك�ل" لھ، وبقي حكم اإلضافة، وھو تعریف ًالمضاف إلیھ مریدا

َ م�صلیا، فن�صب الح�ال ع�ن ًك�ال ورأی�ت ًجاءني القوم كل راكبا،  ف�ي الح�الین "ك�ل"ً

ما فیھ من معنى العم�وم ھ�و ال�ذي و) ٣(}ولِكُلٍّ درجات {:َومنھ قولھ تعالى)٢ً(جمیعا

  . ًسوغ وقوعھ مسندا إلیھ
ٌّ ك��ل"لف��ظ الم��سند إلی��ھ  ًحم��ال عل��ى"ٌّأب��ي" الم��سندوأف��رد       :كم��ا ف��ي قول��ھ تع��الى "ُ

}مكُلُّهةِ آتِيهِ وامالْقِي موا يدویجوز جمعھ حمال على معناه كما في قولھ تعالى )٤(}فَر ً

  )٥(}أَتَوه داخِرِين وكُلٌّ{: 

                                                 
 .٩٤المصدر السابق صـ  - ١

 .١١أعجب العجب في شرح المیة العرب صـ:  ینظر- ٢

 .١٣٢ سورة األنعام جزء من اآلیة - ٣

 .٩٥ة اآلیة  سورة مری-٤

 .٨٧ سورة النمل جزء من اآلیة-٥



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

٩٩٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 معناھ�ا وأم�ا والت�ذكیر، اإلف�راد  حكم�ھ-ھ�ـ٧٦١یق�ول اب�ن ھ�شام ت كما -فلفظھا     
ِفإن ،ِإلیھ تضاف ما فبحسب َإلى مضافة كانت َ َّمنك ِ   )١.(معناھا مراعاة وجب رُ
  . فھو ال یقبل الضیم )٢(.الذي یمتنع عن الضیم فال یقره: الممتنع أي: واألبي

َال�ذي ح�رم عل�ى قرن�ھ ال�دنو من�ھ ل�شجاعتھال�شجاع :  والباس�ل ل�شدتھ ال یمھ��ل : أي. ْ
ِقرنھ، وال یمكنھ من الدنو م ِأخذ من البسل، وھو الحرام. نھُ ُ).٣ (  

  وعبر بالجملة االسمیة للداللة على الثبوت والدوام، فھم ثابتون على إبائھم الضیم، 
  . وعلى شجاعتھم، ومستمرون على ذلك دائمون علیھ

َغی��ر"و ْ  المفی��د لنف��ي ت��وھم اعتم��اده عل��ى تل��ك قط��ع من��صوبة عل��ى االس��تثناء المن"َ
 ؛ألن�ھ )٤ً(احتراس�ا یع�د فالبی�ت لك الصفات التي یرتضیھا،الحیوانات مع اتصافھا بت

دفع بھذا البیت توھم أن�ھ ھ�رب م�ن ظل�م  عندما صرح بأن أھلھ الجدد من الوحوش،
ًعنف�ا، ومعھ�م یك�ون أكث�ر ض�عفا وذال، ًالناس وأذاھم إل�ى م�ن ھ�م أش�د بط�شا وأكث�ر ً ً 

  .ولىوأثبت بھ أنھ أقوي وأشجع منھم؛ بدلیل أنھ یفوز بالطریدة األ
ِأع��رض ل��ك ال��شيء م��ن بعی��د، فھ��و مع��رٌض، :  یق��ال.تزرب��ب��دت و": عرض��ت"     ْ ُ ٍ ِ َِ ْ َ َْ ُْ َّ َ َ َ

َظھر لك وبدا وذلك إذا ََ َ ََ َ ُوالمعنى أنك رأیت عرضھ. َ َ َْ ْ َْ ََ ََ َ َّْ َ َ وعرض�نا{: یقول تع�الى) ٥.(َ ْ َ َ َ 
َجھنم َّ َ ِیومئٍذ َ َ َللكافرین َْ ِ ِ َ ْ ًعرضا ِّ ْ      .رة بمكان یرونھا  وظاھجعلناھا بارزة: أي )٦(}َ
 جم�ع طری�دة بمعن�ى مط��رودة، ":الطرائ��د". تأنی�ث أول ك�آخر وأخ�رى": ُأول�ى"    

ٍما طردت من صید أو غیرهوھي  ْ َ َِ َ ْ َ   . شجاعة وبطولة :أشد بسالة، أي:"أبسل" )٧(.َ
ألن ذل��ك أكث��ر إش��ادة ب��شجاعتھ، حی��ث تك��ون (وق��د خ��ص م��ن الطرائ��د أوالھ��ا؛    

  )٨.)(فانتصاره علیھا أدل على بسالتھ أس والشدة،ى البِولُأالطالئع من 
       فھو یف�ضل نف�سھ عل�ى تل�ك الحیوان�ات الت�ي ألفھ�ا وألفت�ھ بع�د أن ف�ضلھا عل�ى  

  . لیتربع ھو وحده على عرش العزة والكرامة والرفعة  قومھ
َعرض��ْت إذا" بالجمل��ة ال��شرطیة ج��اءو      َ َأول��ى َ ْ ِالطرائ��د ُ ِ َ " إن"ب��ین اس��م  معترض��ة"َّ

  .لى حصول الشرط وتعلیقھ ع ذلكیید، وتقلتأكید تفوقھ على تلك الوحوش وخبرھا؛

                                                 
م�ازن المب�ارك، محم�دعلي حم�د هللا، /د:  مغني اللبی�ب ع�ن كت�ب األعاری�ب الب�ن ھ�شام، تحقی�ق-١

 .م ١٩٨٥السادسة،: دارالفكر دمشق، الطبعة: ، نشر٢٥٨ص

 . ٤٣٤صـ١٥جـ" أ، ب، ى" تھذیب اللغة، مادة :  ینظر- ٢

ح��اتم ص��الح ال��ضامن، / د: س، ألب��ي بك��ر األنب��اري، تحقی��ق الزاھ��ر ف��ي مع��اني كلم��ات الن��ا- ٣
 .   م١٩٩٢ ھـ١٤١٢األولى : مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: ، نشر٣٤٧صـ١جـ

 "٢٣١صـ٣تلخیص المفتاح جـ."أن یؤتى في كالم یوھم خالف المقصود بما یدفعھ:  وھو- ٤

ع، ر، " ادة عب�����د ال�����سالم محم�����د ھ�����ارون، م�����:  مق�����اییس اللغ�����ة الب�����ن ف�����ارس، تحقی�����ق- ٥
 .  م١٩٧٩دار الفكر : ، نشر٢٧٢صـ٤جـ"ض

  .١٠٠ سورة الكھف اآلیة - ٦

 . ٣١٩ صـ٨جـ" ط، ر، د"  تاج العروس من جواھر القاموس، مادة - ٧

 . ١٣طھ مصطفى أبو كریشة ص / الجاھلي في میزان النقد األدبي د من الشعر-٨



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٠٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

للداللة على تأكید حصول الجواب، وأت�ى بفع�ل ال�شرط " إن"دون " إذا" بـ    وعبر
ًماضیا؛ إلظھار رغبتھ في حصول الشرط، حتى كأنھ لشدة ھذه الرغبة تصور غیر 

    . الماضيةغیصًالواقع واقعا، وتحدث عنھ ب
ھي داللة االرتباط التالزمي؛ فھما - ھنا-    وداللة االرتباط بین فعل الشرط وجوابھ

  .متالزمان
 ھذان  ، وأثبت تفوق الشاعر على كل الوحوشًوزاد معناه بھاء ،وزان ھذا البیت    

   رد العجز علىأو  یرصدت یعرف بالوما ان جناس االشتقاقلفظی الانالمحسن
: لفظ����ین المك����ررین ف����ي آخ����ر البی����ت وھ����و قول����ھأح����د الإذ جع����ل   )١( ال����صدر

  .في حشو الصدر "باسل"واآلخر"أبسل"
  

    وتظھر بالغة ھذا الفن البالغي من خالل داللة أول الكالم على آخره، وارتب�اط 
  .  ًأولھ بآخره، مما یزید المعنى قوة وتوكیدا

ن فی�ھ أبھ�ة، یكسب البی�ت ال�ذي یك�و:( - رحمھ هللا- كما یقول ابن رشیق- كما أنھ   
  )٢.)( ویزیده مائیة وطالوة،ًویكسوه رونقا ودیباجة

   والمیزة تتعدد في ھذا النوع من البالغة؛ فھي نوع من الداللة، فالكالم الذي تردد 
  ألفاظھ ویرجع بعضھا إلى بعض فیھ تقریر وبیان وتدلیل، ونوع من زیادة المعنى، 

   )  ٣.)(لموسیقا یحدثھا التكرارونوع من اإلیحاء بالكلمة الثانیة، ونوع من ا
 الت�ي ّال�سببیة ّالحج�ة غلب�ة ّال�نص ھ�ذا م�ن األول�ى السبعة األبیات في یلحظو  ھذا   

 وت��رابط المع��اني، تماس��ك ف��يً س��ببا ذل��ك فك��ان واألفك��ار، األح��داث تبری��ر ف��ي ب��دت
 ال�سبعة األبی�ات ّأن إل�ى أش�ار حی�ث الب�احثین، أح�د التماس�ك ھذا لحظ وقد األجزاء،

   (٤) .ومتنامیة متماسكة ّداخلیة وحدة ّتشكل القصیدة من ألولىا
 األفك�ار تت�ابع م�ن اتخ�ذت الت�ي ّالحجاجی�ة البنی�ة ب�سبب التماس�ك ھذا جاء وقد       

ً تق��دیما إلی��ھ األفك��ار بتق��دیم المتلق��ي؛ إقن��اع إل��ى وس��یلة والنتیج��ة ال��سبب ب��ین وال��ربط
      )٥)(ًومترابطاً متناسقا

                                                 
ر البی�ت، واآلخ�ر ف�ي ص�در الم�صراع أن یكون أحد اللفظین المك�ررین ف�ي آخ�: وھوفي الشعر- ١

 ."٤٣٥صـ٤تلخیص المفتاح ج." األول، أو حشوه، أو آخره، أو صدر الثاني

دار : ،ن�شر٣ص�ـ٢محمد محیي الدین عبد الحمی�د، ج�ـ:  العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، تحقیق- ٢
 . م١٩٨١ - ھـ ١٤٠١الخامسة، : الجیل،الطبعة

 .١٢٩ ،١٢٧ بالغة أرسطو إلبراھیم سالمة صـ- ٣

، ّدراس��ة تطبیقی��ة ح��ول مفھ��وم الوح��دة ف��ي ال��نص – ّالمی��ة الع��رب أو رحل��ة الت��وحش:  ینظ��ر-٤
 .م١٩٩١كلیة اآلداب، جامعة الملك سعود، ط، بحث منشور بمجلة ٢٠سعود الرحیلي صـ/د

عب�د ال�رحمن أحم�د إس�ماعیل ك�رم / د"ّمقارب�ة حجاجی�ة" ّ المی�ة الع�رب ب�ین التواص�ل والقطیع�ة-٥
 .ھـ١٤٣٤، بحث منشور بمجلة العلوم العربیة العدد الثامن والعشرین رجب١٥٠ـالدین ص



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٠١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 شرع ،على أھلھ الجددفضل نفسھ و ح نفسھ باألنفة وكمال الشجاعة،وبعد أن مد    
إیثار الم�روءة والك�رم ع�ن تف�ضل و ، علیھم من مكارم األخالق بھزیتمیفي ذكر ما 

  :فقالوحسن المعاشرة عن رغبة وتأمل 
  
ُوإن م  -٨ ْ ْدت األیــِ ِ ِدي إلــَّ ِزاد لــى الــِ ُم أكــَّ ْأعــِ  ب   ْن ــَ ْھمـِلـَجـَ ْإذ أج ِ َ ْ ُوم أعجلـَقـُع الـَشـِ َ ْ َ ِ ْ  
  

ِأعجلھم إلی�ھ؛ ألن ال�نھم ال�شره ھ�و م�ن ب�ك�ن أْ     إن مد الناس أیدیھم إلى الطعام ل�م  َّ ِ َ
 . لست كذلكأنا یسبق غیره إلى الطعام، و

    . ً بین مضمون ھذا البیت وسابقھ بواو االستئناف؛ لوقوعھ احتراسا لھووصل         
اإلب��اء إف��ادة الدالل�ة عل��ى القناع��ة والعف��ة، ومن��ھ لغ��رض ا خب��ريأس�لوب البی��ت و    

الدافع لتوھم أن أكبر ھم�ھ الح�صول عل�ى  ولالحتراس ،التعفف مع القدرةوالترفع و
فھوإن زاحم في  لقولھ قبلھ إنھ أشجع الوحوش في الحصول على الفریسة، الفریسة؛

ب�ھ  احت�راس لطی�ف كن�ىألنھ قنوع عفیف، فھو  صید الفریسة، فال یزاحم في أكلھا؛
  .نفسھ في التحكم وقدرتھ على الجشع عن وبعده عن عفتھ

 ف��إن ھ��ذه م��ن الخ��صال ، وللط��رق ذل��ل وأوض��ح،لق��د ص��دق ال��شنفرى وأف��صح(و  
 ف���الالئق بم���ن كرم���ت نف���سھ أن یتعھ���د األوص���اف المحم���ودة ،الردیئ���ة المذموم���ة

ب�ین ذوي المج�د إن  وم�ا ،ویزای�ل النع�وت القبیح�ة وال ین�دم،  فیتخلق بھا،الموسومة
 ،ف��إن محم��وده محم��ود ف��ي الغای��ة،  وال س��یما م��ا یتعل��ق باألك��ل،نط��ق ف��ال یتعل��ثم

  )١.)(ومذمومھ مذموم بال نھایة
احتمالیة حصول الفعل وفرضیتھ، كما في للداللة على "إذا"دون " إن" واستخدم    

ْقل {:قولھ تع�الى ْأرأيتم ُ َُ ْ َ َجعل ِإن َ َ ُعليكم اهللاَُّ َ ُ ْ َ َيلَّالل َ ًرسمدا ْ َ َإىل َْ ِيوم ِ ْ ْالقيامة من َ ََ َ
ِ ِ ٌإلـه ْ َ ُغـري ِ ْ  اهللاَِّ َ

ُيأتيكم ِ ْ َبضياء َ
ِ َأفال ِ َتسمعون َ ُ َ ْ َ{ )(٢  

ِمدت"     وعبر بالفعل المبني للمجھول  َّ ، وفي ذلك ًتأكیدا لالھتمام بالحدث المجرد "ُ
ُّداللة على ما یكن بغ�ضھا ل�ذاتھا، ھ الشنفرى من كره وبغض للعجلة، فھو یكرھھ�ا ویُ

 لھ�ذه ال�صفة الذمیم�ة، ا فی�ھ م�ن تقب�یحوف�ي ذل�ك م�ولما فیھا من داللة عل�ى الج�شع، 
  .وتفظیع لھا

، ولبی�ان ًوجاء بھ ماضیا لتحقیق وتأكید أن ھذا األمر ھو دیدن الشاعر من�ذ الق�دیم   
أم��ر ش�دة حرص��ھ عل��ى ع��دم العجل��ة ع��دل إل��ى الماض��ي ف��أبرز غی��ر الحاص��ل كأن��ھ 

  . متحققحاصل 

                                                 
 .١٣٧ سكب األدب على المیة العرب صـ-١

 .٧١ سورة القصص اآلیة - ٢



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٠٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ً دالل��ة س��ببیة، تجع��ل األول س��ببا لح��صول -ھن��ا- ودالل��ة االرتب��اط ف��ي جمل��ة ال��شرط

  .الثاني
  

ِاألیدي"وعرف المسند إلیھ    .إلفادة االستغراق الحقیقي"ال" بـ"ْ
  . ما یؤكل، وأصلھ الطعام المتخذ للسفر: الزادو
  

 "ل�م" ھن�ا أبطل�ت أح�د معنی�ي"ْإن "إم�ا ألن ال�شرط جواب في "لم" وقوع وصح    
ن حرف الشرط إإذ  النفي؛ وھو رد المضارع إلى المضي، وبقي المعنى اآلخر وھو

معن�ى ل�ھ إال ف�ي الم�ستقبل،  ألن ال�شرط ال  أقر معنى االس�تقبال؛"لم"إذا دخل على 
  . وكذلك في جواب الشرط؛ لما بین الشرط وجوابھ من التعلق

  
، ومعن�ى االس�تقبال ل�شرط تقع في جواب ا"ال " و"ال" ھنا بمعنى "لم"ن أل وإما    

  . باق
 وال یراد بھ االستقبال في المعن�ى؛ ، لحكایة الحال-ھنا-ن الشرط والجوابوإما أل   

 "إذا"ـ، ول�و أن�ھ أراد حقیق�ة االس�تقبال ألت�ى ب�ف�ي ج�واب ال�شرط" لم"ولذلك وقعت 
  )١(."إذ"دون 

  
م توقع حصول ًضربا من عد"لم"التي بمعناھا؛ ألن في  "لما"دون  "لم" وعبر بـ    

  .الفعل المنفي بھا، وھذا یدل على استمرار نفي العجلة في المستقبل
 لتأكید عدم حصول العجلة في مد "لم أكن" "لم"    وعبر بالفعل المضارع المنفي بـ

   ً.یده إلى الزاد قبال
ت�سلیط النف�ي عل�ى فع�ل الكینون�ة، ودخ�ول الب�اء :     وقد بولغ ف�ي النف�ي م�ن جھ�ات

    .مؤكدة للنفي على الخبر، وسریان النفي في الخبرالزائدة ال
  )٢(وھو قلیلدخلت على خبر الكون المنفي ،" بأعجلھم"والباء في     

  :یقول ابن مالك
   )٣( وبعد ما ولیس جر البا الخبر    وبعد ال ونفي كان قد یجر             

                                                 
، ونھای��ة األرب ف��ي ش��رح المی��ة ١٣،١٢أعج��ب العج��ب ف��ي ش��رح المی��ة الع��رب ص:  ینظ��ر-١

 .٩٩العرب ص

 ص�ـ ١محم�د محی�ي ال�دین عب�د الحمی�د، ج: ، تحقی�قشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك:  ینظر- ٢
 م، وش�رح األش�موني عل�ى ١٩٨٠الع�شرون:دار التراث،  القاھرة، الطبع�ة: ، نشر٣٠٩،٣١٠

 . م١٩٩٨األولى: دار الكتب العلمیة بیروت ،الطبعة: ،نشر٢٥٩صـ١ألفیة ابن مالك ج

 .٣٠٨ صـ ١شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج - ٣



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٠٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

وإنم�ا زی�دت (لتوكی�د زائ�دة لبھ�ذا البی�ت ،وھ�ي ) ١(وقد استشھد لھ شراح األلفیة     
 لإللصاق ومالص�قة ال�شيء بال�شيء ت�دل عل�ى تأكی�د العلق�ة  الباء دون غیرھا؛ألنھا

  )٢()بینھما
ألنھ  ً؛عجال، أي لم أكن  وإنما ھو بمعنى عجل،وأفعل التفضیل ھنا لیس على بابھ   

، وھ�و مج�از مرس�ل ؛ إذ أق�ام ال أن یثبت أنھم أكثر منھ عجل�ة أراد أن ینفي العجلة،
، وھ�ي عم�ل ال�شيء، أو إح�ضاره قب�ل ؛ للمبالغ�ة ف�ي نف�ي العجل�ةصیغة مقام أخرى

ُوعجلت: " وقتھ الذي قدر لھ، قال تعالى ْ ِ َ ِّإلیك رب َ َ َ ْ َ َلترضى  ِ ْ َ أي أتیت قبل قومي ) ٣"(ِ
  .ووقتي 

  
 أدى إل��ى الت��آخي ب��ین "أعج��ل:"لقول��ھ  )٤(ً وت��سھیما ًیع��د إرص��ادا"ب��أعجلھم"    و

لة أولھ على آخره، وخضوع آخره ألولھ وارتباطھ بھ، مما یؤكد أجزاء الكالم، ودال
  . معاني الكالم ویقرھا باألذھان، وھذا من بالغة القول 

  
ْل��م أك��ن ب��أعجلھم ":  وقول��ھ ِ ِِ َ ْ َْ عفت��ھ وبع��ده ع��ن الج��شع إبائ��ھ وترفع��ھ و كنای��ة ع��ن "َُ

ثب�ت ال�دعوى وقدرتھ على التحكم في نفسھ، أفادت توكی�د المعن�ى وإثبات�ھ؛ ألنھ�ا ال ت
ً غف��ال، وإنم��ا ت��سوقھا إل��ى ال��نفس مقترن��ة بم��ا یف��تح ب��اب القب��ول لھ��ا، ًھك��ذا س��اذجا

  .واالقتناع بھا
، فإن السبب في أن كان لإلثبات بھا مزیة "الكنایة"أما : (    یقول اإلمام عبد القاھر

ال تكون للتصریح، أن كل عاقل یعل�م إذا رج�ع إل�ى نف�سھ، أن إثب�ات ال�صفة بإثب�ات 
 ِیلھا، وإیجابھا بما ھو شاھد في وجودھا، آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إلیھادل

ًفتثبتھا ھكذا ساذجا غفال ْ ُ واألم�ر ظ�اھر  َّوذلك أنك ال تدعي شاھد الصفة ودلیلھا إال. ًَ
ُّمعروف، وبحیث ال یشك فیھ، وال یظن بالمخبر التجوز والغلط ْ ُ ُّ َ ُ)(.٥(  

  :وھذا من جنس قول حاتم   
ِّقصركفُأ              َ ُ ِّ   )٦ً(عاَا مَُنتااجَا وحَنْیَوَْھ أُنَْح        إذا نُْمھَّفَُك أَالََن تَْني أَ

                                                 
یوس�ف ال�شیخ محم�د البق�اعي، :  المسالك إلى ألفیة ابن مالك، البن ھشام، تحقی�قأوضح:  ینظر- ١

دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزی�ع، وش�رح اب�ن عقی�ل عل�ى ألفی�ة اب�ن :  ، نشر٢٩٥ صـ١ج
   .٢٦٠صـ١، وشرح األشموني على ألفیة ابن مالك ج٣١٠ صـ ١مالك ، ج

 .١٣ أعجب العجب في شرح المیة العرب ص -٢

  . ٨٤سورة طھ جزء من اآلیة  - ٣

التلخ�یص " أن یجعل قبل العجز من الفقرة أو البیت ما یدل على العجز إذا عرف ال�روي:  وھو- ٤
 .٣٠٦ صـ٤ج

 .٧٢ دالئل اإلعجاز صـ- ٥

 . ، طبعة مطبعة المدني١٨٣عادل سلیمان جمال صـ/ دیوان شعر حاتم الطائي تحقیق ودراسة د-٦



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٠٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 ف�ي ح�ق - ص�لى هللا علی�ھ وس�لم- ھنا یتمثل بق�ول رس�ولنا الك�ریم الشنفرىوكأن    
  )١".(إنكم لتقلون عند الطمع، وتكثرون عند الفزع "راألنصا

  :قول عنترة بن شداد و
  )٢(َِمنْغَ المَدْنِ عُّفَِعأَى وَغَى الوَشَْغأ    ي ِنََّن أَِعائَقَ الوَدِھَ شْنَ مِكِْربُْخی           

ْالحرص الشدید على األكل وغیره:  الجشعو ِ  إال أن الشنفرى لم یرد إال )٣.(ْ
  )٤.(الحرص

ُأجشع القوم أعجل"وجملة       َ ْ َ َِ ْ َ ُ َ ض�افي وفي التركی�ب اإل(باإلضافة في موضع جر" ْ
أجشع القوم، وھم كثر، وفیھ داللة على : داللة على ندرة وقلة من ال یجشع فھو یقول

  )٥().نفتھأعفتھ و
وكأن الشنفرى من خالل ھذه الصفة األخیرة ، یغمز س�ادة القبائ�ل ال�ذین یكون�ون    

  )٦.)(آخر من یتعرضون للخطر، وأول من ینھبون الغنائم
َ أجشع الق"وعرف المسند إلیھ  ُ َ ْ ِومَ   .باإلضافة للداللة على تحقیر شأن المضاف" ْ

   وقد ازدانت األبیات األربعة السابقة بذلك المحسن البدیعي اللفظي وھو لزوم ما ال 
َجیئل"یلزم؛ فقد ألزم الشنفرى نفسھ فیھا بحركة الفتحة قبلھا سكون  َ یخذل-ْ َ أب�سل-ْ ْ- 

َأعجل   .سابقین لحرف الروي" ْ
  

  :وإنما كان عن إیثار وسعة فقال ند الزاد لم یكن عن ضعف،ثم بین أن تعففھ ع   
  
َوم -٩ َا ذاك إال بـَ ِ َ َة عــَطـْسـَ َن تــٌ َل    عـُّضـَفـْ َھم وكـْیـَلـٍ َ ْان األفــْ ْل الــَضـَ َتفـُمـَ   ُلـــِّضـَ
  
 ين بھ من األنفة وكمال الشجاعة، والعفة وعدم الشره، ما منعينفست إن ما مدح    

، فالمتف��ضل ھ��و ي إال ال��سعة واإلح��سان إل��ى غی��رل��صفاتاذه ھ��  ب��ضدم��ن اإلتی��ان
 .األفضل ال أنھ الذي یدعي الفضل فقط، بل ھو في نفس األمر كذلك

  

                                                 
م��ا یك��ره م��ن : أب��و تم��یم یاس��ر ب��ن إب��راھیم، ب��اب: بط��ال، تحقی��ق ش��رح ص��حیح البخ��ارى الب��ن -١

   .م٢٠٠٣الثانیة :  السعودیة، الریاض، الطبعة-مكتبة الرشد : ، نشر٢٥٤صـ٩التمادح، ج
المطبع��ة : ، ن��شر٣٤ص��ـ٤للخط��ابي، ب��اب دی��ة الجن��ین، ج"ش��رح س��نن أب��ي داود"ومع��الم ال��سنن 

 . م١٩٣٢األولى: العلمیة، حلب الطبعة

 .١٩٦٤، نشر المكتب اإلسالمي ٢٠٩تحقیق ودراسة محمد سعید مولوي، صـ دیوانھ -٢

 .٢١٦صـ١جـ" ج، ش، ع" تھذیب اللغة مادة - ٣

  .٤٧ المنتخب صـ- ٤

 .١٠نسخ من التركیب الوصفي في المیة العرب ص  -٥

 .١٣ متعة التذوق صـ - ٦



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٠٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ْومـا ذاك إال بـسـطــة عــن تـفـضـل عـلـیـھم:"جملة     ووصل  ْ َْ َ ٍَ َُّ َ َ ْ ٌ ََ َ ِ َ ْلم أكن  ":بجملة" َ ُ َ

ْبأعجلھم ِ ِِ َ ْ بین الكمالین مع عدم المانع؛ إذ اتفقت الجملت�ان للتوسط  في البیت السابق "َ
ًف��ي الخبری��ة لفظ��ا ومعن��ى، م��ع وج��ود المناس��بة بینھم��ا، ول��یس ھن��اك م��ا یمن��ع م��ن 

     . العطف
وأسلوب البیت خبري إلفادة االحتراس؛ ألنھ دفع ب�ھ ت�وھم أن ع�دم م�د ی�ده إل�ى      

  .الطعام قبل اآلخرین سببھ ضعف منزلتھ بین اآلكلین
َذاك"د ذلك بتعریف المسند إلیھ    وأك على  رِكُْن فبھ ی المفید للتعظیم،باسم اإلشارة" َ

ھ أن عفت�ھ كان�ت ب�سبب ض�عف منزلت�ھ ب�ین اآلكل�ین، وتم�سك بمخالفت�ھ؛ َُمھََوغیره ت
  .لیصل إلى غرضھ وھو أنھ األفضل واألمثل

 وبع�د ،صفاتتل�ك ال�دالل�ة عل�ى تعظ�یم لل وعبر عن صفاتھ السابقة باس�م اإلش�ارة   
ً حت�ى كأنم�ا یخی�ل إلی�ھ أن م�ا ص�نعھ ص�ار ش�یئا مح�سا ی�شار إلی�ھ، ولتمیی�ز منزلتھا ً

فاسم اإلشارة قد  ؛ًالمشار إلیھ وإحضاره في أذھان المتلقین؛ لیكونوا أكثر تصورا لھ
   .  جسد ھذه المعاني المشار إلیھا، وأبرزھا واضحة شاخصة

     . واشتھار الشنفرى بھا    وفي ذلك داللة على تجلیتھا ووضوح أمرھا، 
، وذاك إشارة إل�ى ك�ل م�ا م�دح ب�ھ نف�سھلعدم عملھا في مثبت،  مھملة؛ نافیة "ما"و 

ًوالكاف حرف خطاب ولیست اسما، وإال لكان اسم اإلشارة مضافا إلیھا، مبتدأ،  وھو ً

أداة استثناء ملغاة ال عم�ل لھ�ا، فاالس�تثناء " إال"، وًوأسماء اإلشارة ال تضاف أصال
ً؛ لكون�ھ أم�را واح�دا ال تع�دد فی�ھ، ب�ل جم�ع مق�در، "ذا"ولیس المستثنى من�ھ (رغ،مف ً

ف�ي ح�ال وق�وع ب�سطة ناش�ئة ع�ن  وما ذلك واقع في حال م�ن األح�وال إال: والتقدیر
  )١)(تفضل مني علیھم

ونك��ر إلف��ادة التفخ��یم والتعظ��یم، والدالل��ة عل��ى كم��ال " ذاك"خب��ر " ب��سطة"   و  
  .أن صفاتھ سعة بنفسھاار بالمصدر المفید صفاتھ، وأكد ذلك باإلخب

ًأي ات���ساعا   )٣(}وزَاده بـــسطَةً فِـــي الْعِلْـــمِ والْجِـــسم {:   ق���ال تع���الى)٢(ال���سعة:و الب���سطة  

ًوانبساطا في العلم وتماما في الجسم  ً.   
 وی�وحي التقیی�د بالنع�ت بم�ا یج�ب عن�د التحل�ي بھ�ذه "بسطة" نعت لـ" عن تفضل"و

    .ام واإلحسان دون مقابلمن اإلنعالصفات 
  .اإلنعام واإلحسان دون مقابل: التفضلف 

                                                 
 .٩٩ نھایة األرب في شرح المیة العرب ص -١

 .٢٦٠صـ٧جـ" س، طب، " لسان العرب مادة - ٢

 .٢٤٧سورة البقرة اآلیة  - ٣



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٠٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 ھاتحققو ،أنفتھ وكمال شجاعتھ، وعفتھ وعدم شرھھ حصول  الشنفرىفقد قصر     
ً، تأكیدا على أن تعفف�ھ عن�د المغ�نم ل�م یك�ن ع�ن  السعة الناشئة عن إحسانھ إلیھمعلى

        .مبالغة في كمال ھذه الصفات وفي ذلك ما فیھ من الضعف وإنما عن إیثار وسعة،
، "المتفضل"ھ ند إلیسلمعلي ا" األفضل"المسندودل على اختصاصھ بذلك بتقدیم     

، ویعد التقدیم م�ن أس�الیب البالغ�ة ولیعكس التفوق الكبیر للشاعر على ھذه الصحبة
حة فإنھم أتوا بھ داللة على تمكنھم ف�ي الف�صا(الدالة على تمكن المتكلم من الفصاحة

  )١.)( ولھ في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق،وملكتھم في الكالم وانقیاده لھم
، وھ�ي أم ب�اب ولو تساءلنا عن الحاجة المعنویة الختیار طریق النفي واالستثناء    

بھ�ذا األم�ر الب�ین  دون غیره من الطرق نجد أن البی�ت ینع�ي عل�یھم غفل�تھم القصر،
 ال�ذي یناس�بھ النف�ي واالس�تثناء؛ ألن ح�الھم ،ك فی�ھمنكر لألم�ر ال�شافأنزلوا منزلة ال

   . یشھد علیھم بذلك
م�ا ھ�ذا إال : "وأما الخبر بالنفي واإلثبات نح�و :(- رحمھ هللا-یقول الشیخ عبد القاھر

ُ، فیكون لألمر ینكره المخاطب وی�شك فی�ھ"إن ھو إال كذا"، و "كذا ِ ْ م�ا : "ف�إذا قل�ت. ُ
ُھو إال م�صیب َ، قلت�ھ لم�ن ی�دفع أن یك�ون األم�ر عل�ى م�ا "مخط�ئم�ا ھ�و إال : "أو" َّ

ْ، ل��م تقل��ھ إال وص��احبك "م��ا ھ��و إال زی��د: "ًقل��ت، وإذا رأی��ت شخ��صا م��ن بعی��د فقل��ت ُ َ
ُّیتوھم أنھ لیس بزید، وأنھ إنسان آخر، ویجد في اإلنكار أن یكون    )٢".)(ًزیدا"َّ

 .ی��ست فی��ھ بأش��یاء ش��ابھھ بھ��ا ث��م زاد علی��ھ بأش��یاء لال��ذي یف��ضل غی��ره :"األف��ضل"

ِالمدعي للفضل على أضرابھ وأقرانھ": المتفضل" ِ َِ ْ َ َْ ِ َّ ٌما هذا إال برش {: یقول تعالى )٣.(ُ َ َ َّ ِ َ َ َ

ْمثلكم يريد أن يتفضل عليكم ُْ ُْ َ َُ َ َُ َّ َ ْ َْ َُ ِ ِ{)٤(  

  :یقول أبو فراس الحمداني في ھذا المعنىو   
َ    عفافك غي إنما عفة الفتى               ََ َُ َُّ ِ َُّ َّ ِ َ ُإذا عف عن لذاتھ وھو قادرَ ِ ِ َِ َ َْ َّْ َ ََ ََّ ِ)٥(  

الت�صدیر أورد : ً   وزاد ھذا المعنى داللة وتقریرا بھذین المح�سنین الب�دیعیین وھم�ا
ٍتف�ضل"على الصدر، الواقع أحد لفظیھ في نھای�ة ص�در البی�ت  العجز ُّ َ واآلخ�ر ف�ي " َ

ُ المتف��ضل"آخ��ر العج��ز ُِّ َ َ ٍتف��ضل" :إذ قول��ھ؛ واإلرص��اد والت��سھیم، "ْ ُّ َ ًیع��د إرص��ادا " َ

  .ًوتسھیما لعجز البیت

                                                 
: ، الطبع�ة٢٣٣صـ٣محمد أبو الفضل إبراھیم، جـ:  البرھان في علوم القرآن للزركشي، تحقیق- ١

 .دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي:  م، نشر١٩٥٧ ھـ ١٣٧٦األولى، 

 .٣٣٢ دالئل اإلعجاز صـ - ٢

 .٥٠٨صـ٤جـ" ، ل ف، ض"   مقاییس اللغة مادة - ٣

 .٢٤ سورة المؤمنون اآلیة- ٤

، ن��شر دار الكت��اب العرب��ي ١٢٦خلی��ل ال��دویھي، ص��ـ/ دی��وان أب��ي ف��راس الحم��داني، ش��رح د- ٥
 .م١٩٩٤بیروت، الطبعة الثانیة 



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٠٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ُوكان األفضل المتف�ضل:"وقولھ     ُِّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ  أك�د م�ا أبھم�ھ ص�در البی�ت م�ن ك�ون )١(ت�ذییل" َ
وبینھم�ا جن�اس  ،، للحض على التف�ضل وفع�ل الخی�رًالمتفضل أكثر فضال من غیره

استمالة النفوس ً جاء عفوا دون قصد فكان لھ وقع شجي، وتأثیر قوي في )٢(اشتقاق
  .وإنصات اآلذان ، وتنشیط األذھان،

إث�ارة الخی�ال، وتن�شیط األذھ�ان، فق�د  المبنى على المبالغ�ة، و)٣(وھومن التجرید    
للمبالغة ف�ي " ًمتفضال" عنى بالمتفضل نفسھ على سبیل التجرید، إذ انتزع من نفسھ

ًم�ا، إل�ى درج�ة أن�ھ ًاتصافھ بالتفضل، فقد بلغ م�ن االت�صاف بھ�ذه ال�صفة مبلغ�ا عظی

  .صار یفیض بھا على غیره
ال یكون إال فى المعانى التى لھا شأن، الشاعر فیھ�ا ھ�و ال�ذى یق�ول، (والتجرید      

ًوھ��و ال��ذى ی��سمع، ھ��و الم��تكلم والمخاط��ب مع��ا، ھ��و ال��ذى یرس��ل أش��جانھ وآالم��ھ 

وح�ده، واالس�تقبال علی�ھ  وكأنھ أغلق دائرة البث ھوالذى یستقبل ھذا كلھ، ورموزه،
ِوكأنھ یس ر بھذه األحوال إلى نفسھ، ویضن أن یخاطب بھا غی�ره؛ ألن ال�ذى أص�ابھ ُ

  )٤()ضرب من البلوى
ُوكان األفضل المتفضل ":جملة     ووصل    ُِّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْومـا ذاك إال بـسـطــة عــن :"بجملة" َ َ ٌ ََ ْ َ ِ َ َ َ

ْتـفـ��ضـل عـلـی��ـھم ْ َ َ ٍ ُّ َ ؛ إذ اتفق��ت الجملت��ان ف��ي للتوس��ط ب��ین الكم��الین م��ع ع��دم الم��انع" َ
  .    ًالخبریة لفظا ومعنى، مع وجود المناسبة بینھما، ولیس ھناك ما یمنع من العطف

 ص��ورة زاد وال�ذي م�رات، ث�الث"ف�ضل"ج�ذر البی��ت ھ�ذا ف�ي ال�شاعر ك�رر( وق�د  
 االس��م لھ��ذا ص��یاغتھ ف�ي ال��صرفیة األبنی��ة ف�ي التن��وع ھ��ذا ھ�و أكث��رً إب��داعا التك�رار
 ،"األف��ضل"التف��ضیل اس�م وب��صیغة ،"تف��ضل "الم�صدر ب��صیغة وردت إذ المك�رر،
 للف�ضل وطلب�ھ عفت�ھ عل�ى التأكی�د ألج�ل ذلك ّكل ،"ِّالمتفضل" الفاعل اسم وبصورة
  )٥) (والرفعة

 كان"و "ماذاك"و "ّمدت ْوإن" البیتین السابقین في الموزعة الثالث الجمل(وھذا     
ًحجاجیا،ً اَمَّسل ّفحققت ٍن،آ في ّومرتبة ومتناسلة متسلسلة جاءت "األفضل  فی�ھ ّمثل�ت ّ

 ف�ي ّتمثلت التي ّالحجة وھي ،"النتیجة" الثالثة ّومثلت ،"المعطى" األولیان الجملتان
  " ّالمتفضل األفضل كان: "قولھ من یفھم كما وإعالئھا، الذات تزكیة

 ال ّبأنھ ةاإلفاد یرید ال ّأنھ كما النفس، عفیف جشع غیر ّإنھ :یقول أن یرید ال فھو    
 والمث�ال األف�ضل ّأن�ھ ّیقرر أن ّكلھ ذلك من أراد ّوإنما وخور، ضعف عن ذلك یفعل

                                                 
 ."٢٢٥صـ٣تلخیص المفتاح جـ."تعقیب الجملة بجملة تشتمل على معناھا للتوكید:  وھو- ١

 "٤٣٠صـ٤تلخیص المفتاح جـ"شتقاقأن یجمع اللفظین اال:  وھو- ٢

 وھ���و أن ینت���زع م���ن أم���ر ذي ص���فة أم���ر آخرمثل���ھ ف���ي تل���ك ال���صفة؛ مبالغ���ة ف���ي كمالھ���ا - ٣
 .٣٤٨صـ٤التلخیص ج ."فیھ

 .١١٤ قراءة فى األدب القدیم -٤

 .٢٨٦ اللغة الشعریة عند الشنفرى صـ-٥



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٠٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 ف�ي الق�ارئ إل�ى فكرت�ھ س�اق ّوإنم�ا ًتلقائی�ا،ً تعبی�را ذلك عن ّیعبر لم فھو الناس، بین
ًمسلما یجعلھ وترتیب تسلسل   )١().ّالحجاجیة األطروحة ھذه في ّادعاه بما ّ

  
  : الخصائص البالغیة

   وبالتأمل في التحلیل البالغي ألبیات ھ�ذه الفك�رة یتب�ین لن�ا أنھ�ا تتمی�ز بمجموع�ة  
  :خصائص بالغیة من أھمھا ما یلي

الت�ي ت�وحي ب�األجواء " الالم، والم�یم، وال�راء، والن�ون"  شیوع حروف الذالقة - ١
  .النفسیة للشاعر، وتدل على مدى مجاھدتھ وإیبائھ

، " إحدى عشرة كلمة ھي شیوع التضعیف فقد ورد في - ٢ ّعملس، السر، ج�ر، ك�لٌّ ّ ّ

ّأبي، أنني، الطرائد، مدت، الزاد، تفضل، المتفضل ّ ّ ّّ ّ وقد أسھم شیوع التضعیف في " ّ
تمثی��ل المعان��دة وال��رفض، وال��شعور بال��ضیق، وأك��د المعن��ى؛ ف��أدى وظیف��ة انفعالی��ة 

  . ومعنویة
د األسلوب اإلن�شائي؛ لكل أبیات المقطوعة، وعدم ورو األسلوب الخبري لوم ش-٣

وذل��ك  م��رات، وك��رر الخب��ر الطلب��ي خم��س م��رات؛ س��تفق��د ك��رر الخب��ر االبت��دائي 
  . العتماد الشاعر على األسلوب التقریري القصصي

 شیوع المؤكدات وتنوعھا؛ للداللة على تصمیم ال�شنفرى عل�ى الرحی�ل ع�ن بن�ي -٤
  .أمھ
ن الجملة الفعلیة لم ترد  في حین أ، مراتشر شیوع الجملة االسمیة فقد كررت ع-٥

  . فقطتامرأربع إال 
وم��رد ذل��ك الدالل��ة عل��ى ثب��وت ال��شاعر عل��ى موقف��ھ م��ن بن��ي أم��ھ، وع��دم تغی��ر      

وثب�وت ال�صفات الت�ي أض�فاھا عل�ى أھل�ھ الج�دد وع�دم تغیرھ�ا؛ ول�ذلك كث�ر . موقفھ
  .استخدامھ للفعل الماضي

" ال" فة ث�الث م�رات، وب�ـً شیوع التعریف؛ حیث ورد المسند إلیھ معرفا باإلضا-٦
" ال"ًوبال�ضمیر م�رتین، وباإلش�ارة م�رة، كم�ا ورد الم�سند معرف�ا ب�ـ  ثالث مرات،

  .مرتین
ً  وق�ل التنكی��ر حی��ث ورد الم��سند إلی��ھ منك�را ف��ي م��وقعین، وورد الم��سند منك��را ف��ي  ً

خمسة مواقع؛ وفي ذلك داللة على وضوح األم�ر لل�شنفرى، ومعرفت�ھ لوجھت�ھ؛ فق�د 
  .  قلھ إلى ما یریدھداه نور ع

لتأتي قوة العبارة ووثاقتھا .   شیوع التقدیم والتأخیر بین ركني الجملة ومتعلقاتھما-٧
  .مالئمة لحال النفس قادرة على اإلقناع

                                                 
 .١٧٣،١٧٢صـ"ّمقاربة حجاجیة"  المیة العرب بین التواصل والقطیعة-١



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٠٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

الق���صر ق���صر ص���فة عل���ى موص���وف بطری���ق تق���دیم م���ا حق���ھ ش���یوع أس���لوب  -٩
الصفة فورد التأخیرمرة، وبطریق النفي واالستثناء مرة، أما قصر الموصوف على 

  .مرة واحدة بطریق تعریف الطرفین
لتوس�ط ب�ین الكم�الین بافجاء الوص�ل  ؛الوصل بین الجملالفصل و كثرة ورود -١٠

  . بشبھ كمال االتصالتینالفصل مرجاء  ومع عدم المانع في ثالثة مواضع
ك���ل م���ن  ش���یوع اإلطن���اب حی���ث ورد االحت���راس ف���ي ثالث���ة مواض���ع، وورد - ١١

  .  في موضعینواالعتراض ال التفصیل بعد اإلجم
  .   شیوع اإلیجاز بالحذف بحذف المسند إلیھ، والمضاف إلیھ، وعائد الصلة-١٢
المج�از المرس�ل الت�شبیھ البلی�غ م�رة، وورد رد حی�ث و الصور البیانی�ة؛ شیوع -١٣

ووردت االس��تعارة بعالق��ة الم��سببیة م��رة، وبعالق��ة قی��ام ص��یغة مك��ان ص��یغة م��رة، 
   .ةرمالكنایة عن صفة وردت والتصریحیة مرتین، 

ورد اإلرص��اد ف��ع، ق��ة موات  ش��یوع المح��سنات المعنوی��ة حی��ث وردت ف��ي س��-١٤
م�ن التجری�د ونف�ي ال�شيء بإیجاب�ھ م�ن مراع�اة النظی�ر والتسھیم م�رتین، وورد ك�ل 

  . واإلدماج مرة واحدة
التصدیر أو رد كل من ع، ورد قة موابع    في حین وردت المحسنات اللفظیة في س

م��رتین، وورد ك��ل م��ن االكتف��اء، والتق��سیم وجن��اس االش��تقاق  ،لعج��ز عل��ى ال��صدرا
  .مرة واحدة ولزوم ما ال یلزمالموسیقي، 

ّذا ویلحظ في األبیات السبعة األولى من ھذا النص غلبة الحج�ة ال�سببیة الت�ي  ھ-١٥ ّ ّ
 لاصت��ت��رابط األس��لوب واًب��دت ف��ي تبری��ر األح��داث واألفك��ار، فك��ان ذل��ك س��ببا ف��ي 

  .معانيال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠١٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  الـمـبـحـث الـثـالـث
  وســــــقـف الـــــــوص

 أھل�ھ الج�دد وأھ�م ممی�زاتھم ناس�ب أن یب�ین س�الحھ ال�ذي  ال�شنفرى وبعد أن ب�ین   
  :حیاتھ وھو السیف والقوس، التي وصفھا بما یدل على جودتھا فقالیعتمد علیھ في 

َ وإنـي كـفـانـي فـقـد مـن لـ-١٠ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ ِّ ِ ُیـس جـازیـا   بـحـسـنـى وال فـــي قـربــھ مـتـعـلـلَ َُّ َ َ َ ََ ِ ِِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ ُ ً  
َة أصــَالثــَ ثـ-١١ ُحــاب فــُ ُـؤاد مــٍ َع   وأبـیض إصـلـیـت وصـــَّیـــَشــٌ ََ ٌَ ِ ُ َ ُفراء عـیطـلـٌ َ َ ُ  
ِوف مـتـَھ -١٢ َون تـُتـُمـِس الـلـُمـَن الـٌ َزینھا   رصــِ َع قـِائــُ ِد نـُ ُت إلیھا ومحملـَطـْیـْ َ ْ ِ َ َ َ ِ  
َإذا زل ع -١٣ َّ َ َ َم حـْھـَّسـا الـھـنــِ ُأنـــھا    مـَْت كـَّنـُ َ َّ َــرزأة عـَ ٌ َ َّ ُـلى تـــرن وتـْجـــَ َُ ُّ ِ ُولـْعـــَ ِ  

  
  : البالغيالتحلیل

  
ِّ وإن-١٠ ِ َد مـْقـَي فـِانـَفـَي كـَ َن لـَ َس جـْیـْ َازیـَ ِا   بـِ ِى وال فـَنـْسـُحـً ُربــھ مـُقــي ـَ ِ ِ َتـعـْ   ُلـَّلـَ

  
ِّ     إن��ي ترك��ت أھ��ال ال خی��ر ف��یھم؛ ألنھ��م ال یق��درون المع��روف، وال یج��زون علی��ھ  ً

ِخیرا، ولیس في قربھم أدنى خیر یتعلل بھ ْ ُ ً.  
بین مضمون حدیثھ عن ص�حبھ، وحدیث�ھ ع�ن الرحی�ل ع�ن بن�ي أم�ھ ب�واو   ووصل 

  .االستئناف؛ لما بینھما من تضاد في الصفات
ع��ریض بقوم��ھ َّ   اس��تعمل ال��شاعر ف��ي ھ��ذا البی��ت األس��لوب الخب��ري لغ��رض الت   

ُھم؛ ألنھم ال یعرفون ما یصنع معھ�م م�ن المع�روف، فل�ذلك ال یج�ازون ب�ھ، م�ع ِّوذم َ َ
َأنھم من ال یكتفى بقربھم ُ ْ َ.  

ِّوإنـي"      وعرف المسند إلیھ بضمیر التكلم    وتم�ام ، للداللة على اعتداده بنف�سھ"ِ
  .، وتأكید الكفایة بأولئك األصحاب عن بني أمھ بھاثقتھ
ِكفاني"    َ َكف�ى یكف�ي كفای�ة إذا ق�ام "أغناني وقام ب�أمري مك�ان غی�ره، فف�ي الل�سان" َ َ َِ ً ِ ِ ْ َ َ

ُویقال. َباألمر َُ ِاستكفیتھ أمرا فكفانیھ: َ َ ً ْ َ ْ َْ ْ ُویقال. َ َُ َكفاك ھذا األمر أي حسبك، وكفاك ھذا : َ ََ َ ََ َ َُ ُْ َ َ َ

ُالشيء ْ ِوفي الحدیث) ١.(َّ ِ َِ ْ ُمن قرأ باآلیتین من آخر سورة البقرة في لیلة كفتاه «:َ َ ََ َ ََ ٍ َ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ِ ْ ِْ ِْ َ َ«)٢( 
َأغنتاه عن قیام ال: َأي   .ِیللْ

مفعولھ��ا األول " ی��اء ال��ضمیر"و " َّإن" خب��ر  ف��ي مح��ل رف��ع"يِانَف��َك"جمل��ة و     
، وی��وحي ھ��ذا التعبی��ر عول��ھ الث��اني وھ��و م��صدر م��ضاف إل��ى مفامفعولھ��" َدْق��ّف"و

 ب�ل یمت�د م�دة ،ًباالستمرار والتجدد؛ فاالكتفاء لیس مق�صورا عل�ى م�دة زمنی�ة معین�ة
  .وھذه الصحبة اختیاره لھذه الحیاة،

                                                 
 " ى- ف-ك: "، مادة٢٢٥صـ١٥ لسان العرب جـ- ١

 .، باب فضل سورة البقرة٥٠٠٩، حدیث رقم ١٨٨صـ٦ صحیح البخاري جـ - ٢



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠١١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

التي یحتاج فیھا إلى أن یكون الخبر مما " إن" من لطیف مواقع - كما سبق-    وھذا
  . یبعد مثلھ في الظن

َفقد" ْ ْفقد الشيء یف" ّ َ َ َ َ ٌقده فقدا وفقدانا وفقودا، فھو مفقود وفقیدَ ٌِ ِ َِ َ َُ ُْ ْ َْ َ ُ ً ً ً َعدمھ : ُ ِ َ.)١(  
وت�سلطھا علی�ھ دالل�ة " ل�یس"عل�ى أداة النف�ي " ْنَم�" وفي تقدم االسم الموص�ول    

   .على اختصاص بني أمھ دون غیرھم بعدم رد الجمیل، وعدم األنس بجوارھم
 وھي عدم جزاء أھلھ ، الموصولةصلإلبراز ما تضمنتھ   وعبر باالسم الموصول 

ً، وإظھارھ��ا، فق��د ت��ضمنت ھ��ذه ال��صلة تعل��یال ب��المعروف، وع��دم الخی��ر ف��ي ق��ربھم

      .لموقف الشنفرى من بني أمھ، وعدم جزائھم لھ بالمعروف
ًتعبیرا شدیدا عن فداحة تلك الخ�سارة الت�ي خ�سرھا(یحمل ھذا البیت و      ال�شنفرى ً

في النفس ویؤثر  قویة إلى حد بعید تعادل الموت، مما یحز كلمة "َدَْقف" فكلمة ًسابقا،
ھ��ذا البی��ت ع��ن  وی��دل عل��ى تحط��م ذات��ي، فالفق��د عملی��ة مروع��ة، وال یخ��رج فیھ��ا،

َلیس  :"اإلشارة إلى تلك الزوج التي انصرفت عنھ كلیة، بعد أن قررت القبیلة خلعھ  ْ َ

ًجازیا َ ُبحسنى وال فــي قربــھ متـعلل َِ َُّ َ َ َُ ِ ِِ ِْ ُْ ث�م تع�داده ف�ي البی�ت  "كف�اني وإني:" أما قولھ"َ
فإن ھذه األشیاء نف�سھا، ألكب�ر دلی�ل عل�ى  "أصحاب ثالثة" :الذي یلیھ ما یكفیھ، أي

  )     ٢.)(ًمبلغ خسارتھ، إذ ھي شيء محدود جدا مقابل ذلك الشيء الكثیر عند أھلھ ھناك
َمن لیس جا" قد تجاھل من فقدھم فذكر صفاتھم فحسب (و    َ ْ َ ْ ِزی�ا بح�سنى، وال فـ�ـي َ َ َ ْ ُ ِ ً َ ِ

ُقربــھ متـعلل َّ َ َ ُ ِ ِ ْ   ) ٣.)(ً؛ تحقیرا لھم وإشارة إلى السبب الذي دعاه لنفض یده منھم"ُ
ًجازیا" َ ُالجزاء( فـ ًمجازیا، والمجازي المكافيء؛: أي"َِ َالمكافأة على الشيء، ج�زاه : َ َ ِ ْ َّ َ َ َ ُ

َبھ وعلیھ جزاء وجازاه مجازاة وجزا َ َ َِ ً َ َ َُ ً ِ ِْ َ َ َ   )٤)(ًءِ
ًلیس جازیا:"    وفي قولھ َ َ َِ ْ   .   ًإیجاز بحذف المسند إلیھ، والتقدیر لیس ھو جازیا"َ

والب��اء ً"جازی��ا"متعل��ق ب��ـ  - ھ��ي ل��ین الجان��ب وال��صفح الجمی��لىالح��سن -"بح��سنى"

لِ  ومِن{:كما في قولھ تعالى  تناوبت معھا،"على"بمعنى  الْكِتَـابِ  أَهـ  ن إِن مـ  ـهنهِ بِقِنطَـارٍ  تَأْمدـؤي  

كأي على قنطار)٥(}إِلَي .  

َمـن لـیـس جـازیـا بـحـسـنـى : " وقولھ      ْ ُْ ِ ًِ َ َ َ َ ْ كنایة عن موصوف وھو بنوأمھ، فھو " َ
  .قد ذكر الصفات وأراد الموصوفین بھا

                                                 
 "  د- ق-ف: "، مادة٣٢٧صـ٣ لسان العرب جـ- ١

ف����ضل ب����ن عم����ار العم����اري، /  ال����صعلكة ل����دى ال����شنفرى وداللتھ����ا االجتماعی����ة والنف����سیة د-٢
 .م١٩٩٦ اآلداب بجامعة الملك سعود، بحث منشور بمجلة كلیة٢٧١،٢٧٠صـ

 .١٤ من الشعر الجاھلي في میزان النقد األدبي ص -٣

 . ١٤٣صـ١٤، جـ" ى- ز--ج: " لسان العرب مادة- ٤

 .٧٥ سورة آل عمران جزء من اآلیة -٥
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ِوال فـــي قـربــھ" ِِ ْ ُ م، یقرب:( أي في االقتراب والدنو منھ یقال" َ ُقرب الشيء، بالضَّ ُ ُْ َ َِّ ِ ُ َ 
َقربا وقربانا وقربانا أي دنا َ ً ً ًْ ْ ِْ ُ ُ)(.١(  

، )٢(التلھي والتماس العلل والحجج ، وتعل�ل بال�شيء الی�سیر اكتف�ى ب�ھ: التعللو     
  .فھو مستراح من الھم والمشقة

ُوال فـ�ـي قربـ�ـھ مت�ـعلل" والنفي ف�ي قول�ھ     َُّ َ َ ِ ِِ ْ ُ وحت�ى ین�سحب ھ�ذا ( ،إلف�ادة العم�وم" َ
م، مما یجعل الداللة الكلیة وجعل من المبتدأ نكرة تفید العم ملة،النفي على أجزاء الج

للجمل��ة االس��میة ال تحتم��ل إال ش��مولیة النف��ي للعالق��ة الواقع��ة ب��ین الم��سند والم��سند 
  )٣.)(إلیھ

ل ص�حبتھ ی؛ للداللة على تف�ض"متعلل"على المسند إلیھ  "في قربھ"    وقدم المسند 
  .ظة على القافیة، وللمحافالجدیدة على صحبة بني أمھ

على المبالغة في مج�ازاة بن�ي أم�ھ لح�سناتھ بال�سیئات " في"  ودل حرف الظرفیة   
  . على الرغم من أنھ كان شدید القرب منھم

ُوال فـــي قـربــھ مـتـعـلـل: " وقولھ َُّ َ َ ِ ِِ ْ ُ كنایة عن موصوف وھو بنوأمھ، فھو ق�د ذك�ر " َ
  .الصفات وأراد الموصوفین بھا

حی�ث تعلق�ت قافی�ة ھ�ذا البی�ت بالبی�ت ال�ذي ) ٤(عروض�يلبیت ت�ضمین وفي اھذا    
وع�ده م�ن  المبت�ور، "ھ�ـ٣٣٧" وسماه قدام�ة ب�ن جعف�رت ،ولم یتم معناه إال بھ یلیھ،

م��ن عی��وب " ھ��ـ٤٦٣"وع��ده اب��ن رش��یق ت  ،)٥(عی��وب ائ��تالف المعن��ى وال��وزن
  .)٦(الشعر

- أما إذا أجاد دة الشاعر،مشروط بعدم إجاطالقھ بل ھو لیس على إ  والواقع أن ھذا 
نف�سھ یؤك�د ذل�ك حی�ث "ھ�ـ٤٦٣"رش�یق ت واب�ن  ًیع�د الت�ضمین عیب�ا،  ف�ال-كما ھنا

  :یقول
وربما حالت بین بیتي التضمین أبیات كثیرة بقدر ما یتسع الكالم، وینبسط الشاعر ( 

  ) ٧.)(وال یضره ذلك إذا أجاد في المعاني،

                                                 
 .٦٦٢صـ١جـ"  ب - ر-ق: "  لسان العرب مادة- ١

 .٢٢٦صـ٦جـ" ل، ھـ، ى" تھذیب اللغة مادة :  ینظر- ٢

 .٢٠١ر الصعالیك دراسة أسلوبیة، صـ  شع-٣

ً أن تتعلق قافیة البیت األول بالبیت الثاني، أو أن یكون البیت األول قائما بنفسھ ی�دل عل�ى : وھو-٤ َّ

الكافي في الع�روض والق�وافي .   "جمل غیر مفسرة، یكون في البیت الثاني تفسیر تلك الجمل
، ن�شر مكتب�ة الخ�انجي بالق�اھرة ١٩٦ ص�ـللخطیب التبریزي، تحقیق الح�ساني ح�سن عب�د هللا،

 ."م١٩٩٤الطبعة الثالثة 

 . ٨٧نقد الشعر لقدامة بن جعفر صـ:  ینظر- ٥

 . ١٦٤صـ ١العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، جـ :  ینظر- ٦

 .١٧٢ صـ ١ المصدر السابق جـ - ٧



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠١٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ًیرا، أو كان الشعر قصصیا آخذا بع�ضھ ًكثیرا ما یحسن إذا كان البحر قص(    بل و ً ً

ًبرقاب بعض، أو خطابیا حامیا ً()١(  
َّأن نقاد الشعر  -"ھـ٦٣٧ت"كما یقول ابن األثیر -ومرجع ھذا العیب في نظرھم     

ّالعربي قد درجوا على أن وحدة الشعر ھ�ي البی�ت ال الق�صیدة، ولھ�ذا ع�دوا احتی�اج 
 من العیوب الت�ي یج�ب عل�ى ال�شاعر المجی�د أن ً لیتمم معناه عیبا،البیت إلى ما بعده

وھذا االعتبار ال یخفى فساده؛ ألن القصیدة ینبغي أن تكون وحدة متماسكة،  یتجنبھا،
أم�ا احتی�اج ، والحكم عل�ى ال�شعر أو ال�شاعر ببی�ت واح�د ال یخل�و م�ن ظل�م وتع�سف

اء بعض الكالم إلى بع�ض ف�ال عی�ب فی�ھ، ب�ل ھ�و دلی�ل التماس�ك والت�رابط ب�ین أج�ز
ًالنص األدبي، وھذا ھ�و المحم�ود ال�ذي یك�ون ب�ھ بع�ض أج�زاء الك�الم آخ�ذا برق�اب 

  )٢.)(بعض
؛ یسھم في تكوین وحدة متالحمة مترابطة، ً ونحویاً معنویاًویكون الرابط بینھا رابطا

  .ّمما یعني فاعلیة أخرى في تحقیق البنیة المتماسكة للنص الشعري
لق��صیدة أن تت��صل أبیاتھ��ا ھ��ذا االت���صال ھ��ذا وال ش��ك أن م��ن مظ��اھر وح���دة ا    

موض�وعیة،  وھ�ذا یك�سبھا وح�دة ،الذي ھو اتصال داللي ف�ي الوق�ت نف�سھ ،النحوي
ویضفي على أبیاتھا صفة التشویق إلى تمام الجملة؛ لتحصل لھ لذة التلقي في اكتمال 

    .المعنى
   الكبش الذي ال تتماسك أجزاؤه وال تترابط ببعر  ً وقدیما شبھ أدباؤنا الشعر
  :یقول أبو البیداء الریاحي

  )٣( لسان دعي في القریض دخیل     وشعر كبعر الكبش فرق بینھ         
األبیات بالنسبة إل�ى ال�شعر :(إذ یقول "ھـ٦٨٤" تي     ویؤكد ذلك حازم القرطاجن

والفصول المؤلفة من األبی�ات  المنظوم نظائر الحروف المقطعة من الكالم المؤلف،
 من الحروف، والقصائد المؤتلف�ة م�ن الف�صول نظ�ائر العب�ارات كلم المؤلفةنظائر ال

فكم�ا أن الح�روف إذا ح�سنت ح�سنت الف�صول المؤلف�ة منھ�ا إذا . المؤلفة من األلفاظ
 كما أن ذلك في الكلم ، ووضع بعضھا من بعض على ما ینبغي،رتبت على ما یجب

لح�سان كم�ا یح�سن ائ�تالف وكذلك یحسن نظم القصیدة من الفصول ا. المفردة كذلك
  )٤(). إذا كان تألیفھا منھا على ما یجب،الكالم من األلفاظ الحسان

                                                 
 الكوی��ت، ، ن��شر٥١ ص��ـ١عب��د هللا الطی��ب، ج��ـ/  المرش��د إل��ى فھ��م أش��عار الع��رب وص��ناعتھا د- ١

 . م١٩٩٨الطبعة الثالثة 

ب�دوي طبان�ة، /أحم�د الح�وفي، د/ د:  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر البن األثیر، تحقی�ق- ٢
دار نھ��ضة م��صر للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع، الفجال��ة ـ الق��اھرة، : ، ن��شر٢٤،٢٥ص��ـ١ج��ـ

 . باختصار
 . ھـ١٤٢٣ة الھالل، بیروت دار ومكتب: ، نشر٧٥صـ١ البیان والتبیین للجاحظ، جـ- ٣
 .٩٣لحازم القرطاجني، صـ  منھاج البلغاء وسراج األدباء - ٤
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یج��ب أن تك��ون متناس��بة الم��سموعات والمفھوم��ات ح��سنة (  ل��ذا فالق��صیدة عن��ده  
یز الذي یجعل كل یغیر متخاذلة النسج، غیر متمیز بعضھا من بعض، التم االطراد،

 یتنزل بھا وغیره من األبیات بنیة لفظیة أو معنویة منحاز بنفسھ ال یشملھ،كأنھ بیت 
ي ن�سجھا عل�ى ھ�ذا ت�والقصائد المنھ منزلة الصدر من العجز أو العجز من الصدر،

    )١.)(ستطابتمما 
ھذه الظاھرة المتك�ررة ف�ي ش�عر ال�شنفرى لھ�ا  أبع�اد نف�سیة وفنی�ة كبی�رة، وال ( و  

عري للق�صیدة م�ن جھ�ة وطبیع�ة یمكن أن تنفصل بحال من األح�وال ع�ن البن�اء ال�ش
الموق��ف ال��ذي عاش��ھ ال��شاعر لحظ��ة الق��ول م��ن جھ��ة أخ��رى، فالرغب��ة ف��ي ال��سرد 

 جعل��ت ال��شاعر وال��شرح والتف��صیل والفخ��ر كلھ��ا دواف��ع قوی��ة، وعوام��ل ض��اغطة؛
بكثی�ر م�ن  ینفلت عن حدود البیت الذي تمثل القافیة نھایة لھ، فم�ساحة ش�عوره أكب�ر

ً ل�و خ�رج ع�ن الم�ألوف فنی�ا طالم�ا أن�ھ خ�رج وج�دانیا مساحة البی�ت، وم�اذا ی�ضیره ً

ًوفكریا وبیئیا عن العرف العام ً)(.٢ (  
وقدرتھ على التفنن في تشكیلھا بال�شكل     وخاصة أن ھذا یدل على تمكنھ من لغتھ،

  .الذي یزید من تأثیرھا في المتلقي
 یع�د المتالزم�ین  إن ھ�ذا الت�ضمین والف�صل ب�ین:ً  ھذا ولعلن�ا ال نبع�د كثی�را إذا قلن�ا

ًتج�سیدا عل�ى ص�عید اللغ�ة لمحاول�ة ال�شاعر االنف�صال ع�ن بن�ي أم�ھ، وانت�زاع ذات�ھ 

 ق�د ش�اع ف�ي الالمی�ة بحی�ث ك�ان أح�د  بین المتالزم�ینمنھم، خاصة وأن ھذا الفصل
  ) ٣.(مقومات بنائھا اللغوي

  
َة أصـَالثـَ ث-١١ ُاب فــحـُ ُؤاد مــٍ َع      وأبـَّیـَشـٌ َ ِض إصـَیــٌ َت وصـیـلــُ َ َراء عــفــٌ   ُلـَطـیـُ

  

قلب ق�وي ش�جاع ثاب�ت كأن�ھ محم�ي بكثی�ر :  ثالثة أشیاءي عن فقد أھلئيإن عزا    
من الناس الذین یناصرونھ ویشایعونھ، وسیف أبیض صارم مسلول ومھی�أ، وق�وس 

 .قویة طویلة جیدة الصنع
ده؛ القل�ب ال�شجاع، فیذكر اكتفاءه بأمور ثالثة یستعین بھا على استمراریة وجو     

وف��ي اجتم��اع ھ��ذه األم��ور الثالث��ة ش��رط لبقائ��ھ . وال��سیف الق��اطع، والق��وس الطویل��ة
  . وھذا داللة على تمرسھ في الحرب،واستمراریتھ

 والقوس وس�یلة م�ن ، والسیف حمایة لھ من أعدائھ،فالقلب قلعة الوقوف والجرأة    
 م�ن أج�ل اس�تمراریة ًث�ة، حتمی�افكان اجتماع ھذه الوسائل الثال ،أجل الصید والغذاء

  )٤(.ویع�������رف ھ�������ذا عن�������د البالغی�������ین ب�������الجمع )النف�������سیة ،والمادی�������ة(حیات�������ھ 
                                                 

 . المصدر السابق الصفحة نفسھا- ١

 .٣١،٣٠شعر الشنفرى دراسة أدبیة من منظور لغوي ص -٢

 . ١،٢،٣،٥،٩،٢٠،٣٥،٣٦،٣٧،٤٠،٤١،٤٤،٥٢،٥٥،٥٨،٦٢،٦٩األبیات أرقام،:  ینظر- ٣

َ وھو أن یجمع بین - ٤  "٣٣٥صـ٤شروح التلخیص جـ" شیئین أو أشیاء في حكم واحد ُ
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ًالتمرد في أبیات الشاعر لیس خروجا من الذات إل�ى ع�الم التف�رس والت�وحش، (و   

قلب شجاع : وإنما ھو انكفاء على الذات، فاألصحاب الذین كفوه ممن تنكروا لھ ھم 
  )١.)(تینة وسیف مصقول، وقوس م

إذ  ونكر الم�سند إلی�ھ إلف�ادة النوعی�ة، ،في البیت السابق" كفاني"فاعل " ثالثة"و    

ــصارهم{:كم��ا ف��ي قول��ھ تع��الى ُأری��د ب��ھ ن��وع مغ��ایر لألن��واع المعھ��ودة، ــىل أب ْوع
ِ ِ َ ْ ََ َ َ 

ٌغشاوة َ َ   .وھو ما یتعامى بھ عن الحق أي نوع غریب من الغشاوة،)٢(}ِ

ًلثالثة إلى أنھ غیر مفتقر إلى الوحوش الالتي اتخذھا أھال      وأشار بكفایة ھؤالء ا

 ب��ل وعل��ى أبن��اء جن��سھ ،ف��ي ن��صرتھ، ودف��ع األذى عن��ھ، وإنم��ا اخت��ارھم عل��ى قوم��ھ
  )     ٣.)(لألنس بھم ودفع الوحشة عنھ

 وھ��و نك��رة؛ ل��ذا أف��ادت اإلض��افة ھن��ا تحدی��د أص��حابھ  م��ضاف إلی��ھ،"أص��حاب"و    
  .الثالثة وتخصیصھم دون سواھم

تنف��ك عن��ھ ف��ي ح��ال  ثالث��ة باألص��حاب ل��شدة المالزم��ة، إذ الع��ن ھ��ذه ال عب��رو      
ألن الصحبة فیھا معن�ى الوف�اء (و ) ٤.)(بخالف األھل فإنھم أھل وإن بعدوا وفارقوا

  )٥(.)فاللفظ یوحي بعلة االستغناء عن اآلخرین والنصرة،
  :فیھ وجھانوما بعده من المعطوفات یجوز " فؤاد"و 

 ف�ؤاد، وتقدیر المبت�دأ أح�دھا ،أن یكون كل واحد منھا خبر مبتدأ محذوف :ما   أحدھ
  .بالحذف ، وعلیھ یكون في الكالم إیجازوثانیھا أبیض، وثالثھا صفراء

وھو بدل الكل من الكل ؛ألن الفؤاد وما بعده من " ثالثة"ً بدال من یكون ن أ: اآلخرو
  )  ٦.(المعطوفات ھي جملة الثالثة

ٌ ف�ؤاد :"فصل بقول�ھ" ثالثة"ما أجمل في قولھ  م تفصیل بعد إجمال فبعد  ففي الكال  ُ

ُم��شیع وأب��یض إص��لیت وص��فراء عیط��ل َُ َ ُ َُ ََ ٌَ ِ َ ٌ َّ ) ٧(- عن��د البالغی��ین- وھ��و م��ا یع��رف "َ
  )  ٨(بالتوشیع

                                                 
 .٤٥صـ شعر الصعالیك دراسة أسلوبیة -١

 .٧سورة البقرة جزء من اآلیة -٢

 .٣٣ رشف الضرب صـ - ٣

 .٣٣ المصدر السابق صـ - ٤

 .١٤من الشعر الجاھلي في میزان النقد األدبي صـ  -٥

 وإع�راب المی�ة الع�ر ب للعكب�ري ص�ـ ،١٥أعج�ب العج�ب ف�ي ش�رح المی�ة الع�رب ص : ینظ�ر-٦
٧٣،٧٢ . 

 .٢١٥صـ٣عروس األفراح جـ:  ینظر- ٧

 بمثن���ى مف���سر باس���مین أح���دھما معط���وف عل���ى ً-غالب���ا–أن ی���ؤتى ف���ي عج���ز الك���الم :  وھ���و- ٨
 ".٢١٥،٢١٦التلخیص "اآلخر
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ً لون�ا م�ن التأكی�د والتقری�ر؛ )١(- كم�ا أس�لفت-وال شك أن في التفصیل بعد اإلجم�ال 

یبدو في صورتین مختلفتین؛ وب�ذلك (یبھم، ثم یفصل ویبین؛ فالمعنى حینما  یجمل و
ألن المعن�ى إذا ألق�ى عل�ى  وی�تمكن ل�دیھا أف�ضل تمك�ن؛ یقع في النفس أطیب موق�ع،

سبیل اإلجمال واإلبھام تطلع�ت ال�نفس وت�شوقت إل�ى  معرفت�ھ عل�ى س�بیل التف�صیل 
ًما یتحقق ذلك یكون أشد وقعا وأقوى أث�را؛ فعند واإلیضاح، ج�اء وال�نفس عن�ھ ألن�ھ  ً

     )٢(.)تبحث وإلیھ تتطلع
وما جاء منھ أسھم مع موسیقا البحر والقافیة الموحدة في لفت االنتباه، وإی�صال      

َالمضامین الشعریة، والتأكد من وصولھا من خالل ھذا النفس المتت�ابع ف�ي الع�رض  َّ

  .   من الشاعر، والتوقع واالنتظار من المتلقي
وأخ�رت الق�وس للتوس�ع ف�ي وص�فھا،  نھ ال�ركن األعظ�م ف�ي ذل�ك،   وقدم الفؤاد؛ أل

             . وجاءت نكرة إلفادة التھویل والتعظیم، فھي نوع غریب ومغ�ایر لألن�واع المعھ�ودة
؛ ألن ألن��ھ اعتب��ر فی��ھ معن��ى التف��ؤد أي التوق��د وال��شدة دون القل��ب " ف��ؤادال"عبرب��ـو
 ف�أدت اللح�م ش�ویتھ، ولح�م فئی�د على حمى وشدة حرارة، ومن ذلكیدل  أصل "فأد"

     )٤.(ً وإنما سمي الفؤاد فؤادا لتفؤده أي توقده وشدة حرارتھ)٣(.أي مشوي
ٍقد شیع قلبھ تشییعا إذا ركب كلَّ ھول ،الشجاع المقدام: والمشیع ً ّ ُ.)٥(  

قلبھ لیس قوة واحدة ،بل (وما شابھھا للداللة على أن "جرئ"على "مشیع"     وآثر 
  . ً كأن لھ أنصارا وشیعة تؤازره وتقف إلى جانبھ)٦)(آزرة متناصرةقوى كثیرة مت

وھو استعارة تبعیة؛ حیث شبھ القوة بالتشیع، وحذف المشبھ، وأقام المشبھ بھ مقامھ، 
  .   ثم اشتق من التشیع مشیع بمعنى مقوى، على سبیل االستعارة التصریحیة التبعیة

ُ والجم���ع الب���یضال���سیف: األب���یضو ٌإص���لیت  س���یف :یتاإلص���لو .)٧(ِ ٌأي من���صلت ِ ِ َ ْ ُ 

  )٩(.یسل من غمده: الذي یصلت أيوھو ،)٨(ماض

                                                 
 . من البحث٥٩ ینظر صـ- ١

، بح�ث من�شور ٧، للباح�ث ص�ـ التتمیم في ضوء أسالیب الق�رآن الك�ریم دراس�ة بالغی�ة تطبیقی�ة- ٢
 .م٢٠١٠، الجزء الخامس سبتمبر١٤٤في مجلة كلیة التربیة جامعة األزھر بالقاھرة العدد 

 .٤٦٩صـ٤جـ" ف، أ، د" مقاییس اللغة مادة - ٣

 . ٧٩صـ٨العین جـ:  ینظر- ٤

 .١٩١صـ٢جـ" ش، ي، ع" العین مادة - ٥

 .٢١٨ الشنفرى الصعلوك حیاتھ والمیتھ صـ-٦

 .١٠٦٧صـ٣جـ" ب، ي، ض"ح تاج اللغة وصحاح العربیة، مادة الصحا - ٧

ح�سین / د: نشوان بن س�عید الحمی�رى الیمن�ي، تحقی�ق/ شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، د-  ٨
، ٣٧٩٧ص�ـ�   ٢یوس��ف محم��د عب��د هللا، ج��ـ/ مطھ��ر ب��ن عل��ي اإلری��اني، د/ ب��ن عب��د هللا العم��ري، د

 .  م ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠األولى، : دار الفكر، دمشق، الطبعةدار الفكر المعاصر، بیروت، : نشر

دار إحی��اء الت��راث : ، ن��شر٢٠ص��ـ٢خلی��ل إب��راھیم جف��ال، ج��ـ:  المخ��صص الب��ن س��یدة، تحقی��ق- ٩
 . م١٩٩٦األولى : العربي، بیروت، الطبعة
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وإنما (  وھو شجر تتخذ منھ القسي)١(القوس المصنوعة من شجر النبع،: الصفراءو
َاصفرارھا العتق بنبعتھا، وھو مدح لھا َِ ِْ َ ُ ْ.)(٢(   

إنما وصفھا و( .وكذلك ھي من النوق والخیل) ٣(. منظرالطویلة في حسن : العیطلو
  )٤()طول لیأمن كسرھا، وكانت العرب تختار القسي الطوال وتقول إنھا ال تنكسربال
  .، ومراعاة نظیروبین األبیض اإلصلیت والصفراء العیطل تناسب وائتالف  

ٌفـ�ـؤاد مـ�شـیـع"وقد تدرج في الوصف فقدم ما ال یتوسع في وص�فھ  َّ َ ُ ٌ ُوأبــی�ـض "و"ُ َ َ َ
ٌإصــلـیـت ُصــفــراء عـیـط�ـل "وسع في وصفھوأخر ما ت" ِ َ َ ُ إذ یتب�ع ھ�ذا الوص�ف " َ

  .بالبیتین التالیین
وتقیید الموصوفات الثالثة وتخصی�صھا بتل�ك ال�صفات ی�وحي ف�ي ھ�ذا ال�سیاق       

  . والتنكیر فیھا إلفادة التھویل والتعظیم.بالتفرد والشجاعة، وامتالك العدة
ًمثالن تشكال لغویا لعملیة یفھما  ھلین،وحركة الثالثة األصحاب تساوق حركة األ(    ً

االعتیاض عن بني أمھ، والتشكل اللفظي للبیتین اللذین ورد فیھما ذكر األھلین 
  :واألصحاب یثبت ھذا التساوق وینمیھ

َولي دونكم أھلون سید عملٌس         وأرقط زھلوٌل وع        َ َ َْ َ َُ ُْ ُْ ُ ََّ ْ َ ََ ٌ ِ ِْ ُ َ َرفــُ ُاء جیئلـْ َ ْ َ ُ  
ُة أصحاب فـَالثـَث         ٍُ َؤاد مشیَّـــَ ُ ٌُع      وأبیض إصلیت وصفراء عیطلــٌ َُ ٌَ ُ َ ََ َِ َ  

فالعرفاء اسم للضبع وھي توازي الصفراء، التي ھي اسم القوس، وأرقط للنمر    
یوازي أبیض للسیف وھما لونان، فكأن الشاعر ینتزع الحقیقة الشعریة من نعوت 

  )٥)(فیھا ویعفى علیھاأما أسماؤھا فیخ،ھذه الكائنات 
 الشجاع والسالح، واالبتعاد عن بنیة المجتم�ع فؤاد    وھذه األلفة بعالم الوحوش وال

  )٦(.)القبلي ھي مفتاح الالمیة برمتھا
 ً، جاء خادما لغرض الوص�ف، في الموسیقا الداخلیة للبیتوفي البیت فن التقسیم    

ب��دیعي أس��ھم ف��ي التعبی��ر ع��ن ع جم��ً، وفی��ھ أی��ضا وتأكی��د الت��شبیھ جوانب��ھ، وتف��صیل
الفؤاد المشیع واألبیض اإلصلیت والصفراء العیطل مشاعر األلم وحزن الفقد؛ حیث 

  . وھو كونھا كفایة لھ عن فقد بني أمھ،في حكم واحد
     

ِوف مـتـَ ھ-١٢ َائع قـَ  رص   ا ـُنھـزیـَتِون ُتـُمـِلس الـُمـَن الــٌ ُ ِا ومـَھـیـَِلت إـَطْیـِ نْدـِ   ُلـَمـْحـَ
     

                                                 
 . ٣٢٦صـ١٢جـ" ص، ف، ر" تاج العروس من جواھر القاموس، مادة - ١

 .٥٥ المنتخب ص - ٢

 . ٩صـ٣٠جـ" ع، ط، ل" العروس من جواھر القاموس، مادة  تاج - ٣

  .٥٥ المنتخب صـ- ٤

 .١٠٢ المیة العرب للشنفرى دراسة تاریخیة فنیة صـ-٥

،ن�شر مكتب�ة األق�صى عم�ان، ٣٠ في التذوق الجمالي لالمیة العرب لمحمد علي أبو حم�دة، ص�ـ- ٦
 .م١٩٨٢الطبعة األولى 
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ً    إن ھذه القوس تحدث صوتا ذا نغم خاص عند إطالقھا السھم كأنھا تھت�ف، وھ�ي 

َّد، كم�ا أنھ�ا مزین�ة ب�بعض م�ا یحل�ى ب�ھ، باإلض�افة إل�ى ی�ملساء ال عقد فیھ�ا ت�ؤذي ال َ ُ
  .  المحمل الذي تعلق بھ

  
ي تربط ، ومدى العالقة التعنایتھ بقوسھ وحبھ لھا أسلوب البیت خبري؛ إلظھار     

  .  بھتبینھما إذ ھي وسیلتھ لإلغارة واصطیاد ما یقتا
ٌھتوف"     َقوس ھتوف وھتفى مرنة م�صوتة "َ َ َ  نغ�م تًص�وتا ذاأ تح�دث فھ�ي)  ١(.ٌَ

ُصفراء عیطل"ًنعتا لـ إما أن تكون ھي ، وخاص في البیت السابق، وإما أن تكون " ُ
 الم�سند م إیج�از بح�ذفوعلیھ یك�ون ف�ي الك�ال ھي ھتوف، :ًخبرا لمبتدأ محذوف أي

ھذا دال داللة ظاھرة على أن الشاعر أحدث (، على طریق القطع واالستئناف،وإلیھ
ً وإنما جعل لھا ھتافا أي صوتا مدحا لھا )٢().ًتغییرا في الطریقة ومذھب بناء الكالم ً ً

  )٣.)(؛ ألنھ دلیل على جودتھا وقوتھا
ِ م���ن المل���س"و    ُ َ   ھت���وف مل���ساء،: لھت���وف أي نع���ت م���ن بیانی���ة، وش���بھ الجمل���ة"ِ
َّال شق التي وھي جمع ملساء : الملسو ٌّ ألنھا إذا لم یكن فیھ�ا ش�ق ،فیھاوال عقد َ َ ْ وال َّ

َفھي ملساءعقد  ْ)٤( .  
َما صلب ظھره: من كل شيءجمع المتن وھو: المتون َُ.)٥(  

  فیھ فیخشن)٦(َُنُبفھي مصنوعة من عود أملس المتن، لم تكثر أغصانھ فتكثر األ    
ٌلك، وتضعف قوتھ، بل ھو سبط  ُ      )٧.)(ناعمَ

ُتزینھا "  َتزیَّنت األرض بالنبات وازیَّنت وازدانت ازدیانا وتزیَّنت : تحسنھا، یقال" َ َ َ َ َ ًَ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َّ ََّ ِ ُ َ

ْوازینت وازیأنت وأزینت أي حسنت وبھجت ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ َُ ََ َ ََّ َّ)(.٨(  
ُرصائع "  ِ ْحلیة السَّیف إذا ك: الرصائع" َ َانت مستدیرة، الواحدة رصیعة، وكل حلق�ة ِ َ

َفي حلیة سیف أو سرج أو غیر ذلك مستدیرة فھي رصیعة َ َ ِ).٩ (  

                                                 
 .  ٢٨٠صـ٤جـ" ھـ، ت، ف" المحكم والمحیط األعظم، مادة - ١
، ن��شر مكتب�ة وھب��ة، الطبع��ة  ٢٠٣محم��د محم�د أب��و موس�ى ص��ـ/ دراس�ة ف��ي البالغ�ة وال��شعر د- ٢

     .م ١٩٩١األولى 

  .٥٦المنتخب صـ:  ینظر- ٣

 . ٥٢١صـ٨جـ" م، ل، س" المصدر السابق مادة - ٤

 .٣٩٨صـ ١٣جـ " م، ت، ن"  لسان العرب، مادة - ٥

ِ العقد تكون ف- ٦ ُ ُ َ َي القسي تفسدھا وتعاب بھاُ ِ ُ ُ ُُ ِ ّ   .٣صـ ١٣جـ" ن - ب-أ: " لسان العرب مادة."ِْ

 .٥٦ المنتخب صـ- ٧

 .٢٠٢صـ١٣جـ"  ن - ي-ز" لسان العرب مادة - ٨

 . ٧٣٧صـ٢جـ" ر، ص، ع" جمھرة اللغة، مادة - ٩
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ُتزینھا رصائع" وجملة    ِ َ ُ  ویج�وز" ص�فراء"ًیجوز أن تكون في محل رف�ع نعت�ا ل�ـ" َ
  ً حاال من الضمیر في الجار والمجرور، أو من الضمیر في  في محل نصبأن تكون

  )١("المتون"
ُ رصائع"ونكر المسند إلیھ       ِ ُمحمل"وما عطف علیھ" َ َ ْ   .إلفادة التعظیم" ِ

َق�د نیط�ت إلیھ�ا" وجمل�ة       َ ِ َ ْ ِ ْ ٍونی�اط ك�ل ش��يء( أض�یفت إلیھ��ا، وعلق�ت بھ�ا،: أي" َ ْ َ ِّ ُ ُ ِ :
ْمعلق�ھ كنی��اط الق��وس والقرب��ة ِ ِ ِِ ْ ُ َّ َ  ق��د "ی��ت روو "رص��ائع"ي مح��ل رف��ع ص��فة ل��ـف�� )٢(.)ُ

  )٤(. أن تكون بمعنى على"إلى"إذ لیس من معاني  لى؛وھي أو)٣("علیھانیطت 
َ نیطت "للمجھول المبني وعبر بالفعل      ْ   . المجرد بالحدث لالھتمامً دایتأك "ِ

ُوالحمالة والحمیلة : المحمل َُ َ ُعالقة السَّیف، والحمالة للقوس بمنزلتھا للسیف یلقیھا : ِ ِ ْ َ
ْالمتنكب في منكبھ األیمن ویخرج یده الی َ ْ ِ ْ   )٥.(سرى منھا فتكون القوس في ظھرهَ

، یلق��ي ف��ي نف��س المتلق��ي اوال��شنفري ف��ي ھ��ذا البی��ت وھ��و ی��صف قوس��ھ المغ��رم بھ��(
 تتع��دى التعبی��ر بالكلم��ة إل��ى ان��دماج المتلق��ي ف��ي ص��ورة ص��وتیة ،إیح��اءات ص��وتیة

واضحة، یستخدم فیھا حرف النون في ثالثة مواضع فھو یسمعنا صوت قوسھ الذي 
فاھتزاز القوس یصاحبھ ویالئمھ حرف النون الذي تتجاوب ) وفھت(عبرعنھ بكلمة 

اھتزازاتھ الصوتیة في التجویف األنفي لیعطى لنا ذلك ال�رنین المنبع�ث م�ن الق�وس 
تخرج فیھا النون بشيء من ال�شدة والت�وتر؛ ) یزینھا(وھو یشق الھواء كما أن لفظة 

ف�صوت الق��وس وھ��و لتعط�ى لن��ا موحی�ات ص��وتیة باالنبث��اق والخ�روج م��ن األش��یاء 
م��زین بالرص��ائع الت��ي علق��ت ب��ھ یتناس��ب م��ع ص��وت الن��ون المك��سورة ف��ي لفظ��ة 

حداث صوت واح�د م�ضخم یعط�ي إفنالحظ ارتباط صوت النون بالیاء في ) نیطت(
  )٦.)( للحرف یتناسب مع انطالق القوس إلي مسافات بعیدةًامتدادا

 تتع�دى المع�شوقة س�ھوقو ال�شاعر ب�ین وھی�ام ش�غف ع�ن تنم�ان ال�صفتان وھات�ان   
 كم�ا بھ�ا یجعلھا التي الحلي وتلك الزخرفة ھذه العشق ھذال یدل بصاحبھا اآللة صلة
   )٧.)(ثاراتھ وتحقق أمره تمثل ھي إذ عروسھ یجعل

                                                 
، ١٦، وأعج�ب العج�ب ف�ي ش�رح المی�ة الع�رب ص�ـ٧٣،٧٤إعراب المیة الشنفري ص�ـ:  ینظر- ١

  .١٠١.ھایة األرب في شرح المیة العرب صـون

 . ٤١٨صـ٧جـ" ن، و، ط"  لسان العرب مادة - ٢

 .١٠١نھایة األرب في شرح المیة العرب صـ:  ینظر-٣

، طبع��ة دار المع��ارف، الطبع��ة ٤٧١إل��ى ص��ـ٤٦٨ص��ـ٢النح��و ال��وافي لعب��اس ح��سن ج :  ینظ��ر-٤
 . الثالثة، بدون تأریخ

 . ٣٦٩صـ٣جـ"ح، ل، م"ة المحكم والمحیط األعظم، ماد- ٥

 .٢٢ شعر الصعالیك دراسة أسلوبیة ص -٦

مكتب�ة : ، ن�شر٩٣ال�سید أحم�د عم�ارة ص�ـ/ دراسة في نصوص العصرالجاھلي تحلیل وتذوق، د-٧
 .المتنبي



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٢٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 ب�أن  إل�ى الق�ولالمب�ردولعل اإلج�ادة والدق�ة ف�ي وص�ف الق�وس ھ�ي الت�ي دع�ت     
ف الق���وس بھ���ذه ال���صفة ًوال أعل���م أح���دا وص���(: ال���شنفرى ل���م ی���سبق بھ���ذا الوص���ف

  )١.)(غیره
  

َإذا زل ع -١٣ َّ َ َ   ُلِوـــْعــُتَ وُّنِرــُى تــَلــْجــَ عٌَةأَّزَرـــُ م ا ـَھـََّنأـَ كْتـَّنـَ حُمـْھـَّسـا الـھـنـِ
  

 كأنھا امرأة م�صابة فاق�دة ول�دھا؛ فھ�ي ،تتصوا السھم رقھاف     إن ھذه القوس إذا 
ا وصوتھا عند انطالق السھم عنھا ی�شبھ ص�وت كثیرة التصویت؛ لكثرة الرمي عنھ

  .  أنثى شدیدة الحزن تصرخ وتولول على فقد ولدھا
وفصل ھذا البیت عن سابقھ لما بینھما من كم�ال االنقط�اع ب�ال إیھ�ام، الختالفھم�ا    

ًخبرا وإنشاء لفظا ومعنى ًً.  
ھم  حن�ت وق�ت خ�روج ال�س:مل فیھا جوابھا أيامنصوبة على الظرف والع" إذا" و 

  .، وتحقق وقوعھللداللة على كثرة الرمي بالقوس"ْإن"على وآثرھا عنھا،
الشرطیة ت�ضمنھا لمعن�ى الظرفی�ة باإلض�افة إل�ى أنھ�ا تقل�ب " إذا"  ومن خصائص 

   .المستقبل على داال لیصبح الماضي على داللتھ من الفعل معنى
َّزل"    ْزلَّ ال��سَّھم ع��ن ال��درع، واإلن��سان ع��ن ال��صخرة" َ ِّْ َِ َ ِ ی��زلُّ وی��زلُّ زال وزل��یال ُ َ َ َ َ َِ

َّومزلة ِ َزلق: َ ِ   .خرج  أي )٢(َ
ُزل عنھا السھم" وجملة  ْ َّ َ َّ   .إلیھا" إذا"في محل جر بإضافة  "َ

 الحاص�ل، وت�صویر م�ا ف�ي ص�ورة   وعبر بالفعل الماضي؛ إلبراز غیر الحاص�ل 
  .   لیس بواقع كأنھ واقع؛ لقوة األسباب الداعیة إلى الفعل

  .ھما متالزمان؛ إذ تالزميشرط ھنا داللة االرتباط الوداللة ال 
 خروج السھم ع�ن الق�وس الیصور بھ" زل"ًو كان الشاعر دقیقا في اختیار كلمة (  

واحتكاك بھ مع السرعة الماض�یة، وذل�ك  فھو خروج فیھ انزالق على جسم القوس،
  )  ٣.)(أقرب إلى انزالق األقدام في سرعة خاطفة

  
ت، ت��رن، حن��(وع الق��وس لالنط��الق والقت��ل وبخاص��ة م��ن خ��الل األفع��ال  ب��صدى ن��زر    ون��شع

وھ��ي م��ن أص��وات ) ال��سین، وال��صاد، وال��زاي(وی��ستخدم ال��شاعر أص��وات  )وتع��ول
ًالصفیر التي تعطي المتلقي وضوحا سمعیا یتناسب م�ع انط�الق ال�سھم م�ن الق�وس،  ً

ح�روف ف�ي كما یستخدم الشاعر حرف الت�اء، ویكث�ف م�ن اس�تخدامھ، وتمث�ل ھ�ذه ال

                                                 
 .م٢٠٠٩، طبعة ١١جمیل عبدهللا عویضة صـ/  شرح المیة العرب للمبرد، تحقیق د-١

 . ٣٠٦صـ١١جـ" ز، ل، ل" لسان العرب، مادة - ٢

 .١٥ من الشعر الجاھلي في میزان النقد األدبي ص -٣



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٢١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ًإطار التشكیل نوعا من المجاھدة والمعاندة والرفض الذي یرید الشاعر أن یصل بھا 

  )١.)(إلى المتلقي 
َّ زل"ب�ین الم�سند"َعنھ�ا"     واعترض بالجار والمج�رور ُال�سھم" والم�سند إلی�ھ"َ ْ َّ" 

  .للداللة على اختصاص قوسھ بتلك الصفة
ُ السھم"وعرف المسند إلیھ ْ ارة إل�ى معھ�ود ف�ي الح�ضور؛ إذ ال�سھم لإلش� "ال" ب�ـ" َّ

  .حاضر معھ
َّحن��ْت"  ًحن��ت الق��وس حنین��ا "َ َ َُ ُص��وتت، وأحنھ��ا ص��احبھا: َّ ِ َّ َ ََ َ َّوق��وٌس حنان��ة. َّ ُّتح��ن عن��د : َ ِ َ

ِاإلنباض؛ ْ   :وقال) ٢(ِ
ُ وفي منكبي حنانة عود نبعة      تخیَّرھا لي سوق مكة بائع             َُ َّ َْ ََ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ َ ٍَ ٍْ ُ ُ َّ َ  

  ٣")مرزأة ثكلى:"ًنما جعل صوتھا حنینالیطابق بھ قولھوإ
    وھي استعارة تبعیة؛ حیث شبھ صوت القوس بحنین الناقة، ثم اشتق م�ن الحن�ین 

 .بمعنى التصویت حن�ت بمعن�ى ص�وتت، عل�ى س�بیل االس�تعارة الت�صریحیة التبعی�ة
    .؛ فھو مما یالئم المستعار منھ"عجلى مرزأة " :ورشحھا بقولھ

َمر"  ٌزأةُ َ ِ بفقد األعزةكثیرة الرزایا والمصائب" َّ َِّ زیئة ،َ ُفالمرزئة والرَّ ُِ ِ ْ   المصیبة، : َ
َوالجمع أرزاء ورزایا ٌ ْ ٌوقد رزأتھ رزیئة أي أصابتھ مصیبة. َ ٌِ ُ َ َ َِ َ َُ ْ َ ْ َ زء .َ ُوالرُّ المصیبة بفقد : ْ

ِاألعزة َِّ َ).٤         (  
لى كمال تلك المرأة في الحزن، وعظم ونكرھا إلفادة التفخیم والتعظیم، الدالین ع    

  .فجیعتھا، لكثرة توالي المصائب علیھا
َفالعج�������ل والعجل�������ة ؛س�������ریعة : "عجل�������ى"  َ َ ْال�������سرعة خ�������الف ال�������بطء: َُ ُ ُ َ ِ ْ).٥( 

          )٦("ثكلى"وتروى
؛ فیكون صوتھا وإنما خص المرزأة الثاكل؛ ألنھا أعظم حرقة ممن لیست بثاكل      

   )٧.)(لذلك أعلى وأرفع 

ُّتــرن"  ِ نین. الصوت: فاإلرنان؛ نحز بیحتصوت وتص: "ُ نة والرَّ ُوالرَّ ِ َ َُ ِصیحة ذي : َّ ُ َ َْ

ِالحزن ْ ُ امي عنھا. ْ َویقال أرنت القوس عند إنباض الرَّ َ َْ ْ َْ َ ِْ ِ ِِ ِ ُ ُ َُ َْ ََّ َ.)٨(  

                                                 
 .٤٦ شعر الصعالیك دراسة أسلوبیة ص -١

 .١٣١صـ١٣جـ" ح، ن، ن" لسان العرب، مادة- ٢

  .٥٨ المنتخب صـ- ٣

 . ٨٦صـ١جـ " ر، ز، أ" المصدر السابق، مادة - ٤

 .٤٢٥صـ١١جـ" ع، ج، ل" لسان العرب، مادة-- ٥

 . ٦٠صـ١لنظائر جـاألشباه وا:  ینظر- ٦

  .٦٠ المنتخب في شرح المیة العرب صـ- ٧

 . ٣٨٠صـ٢جـ" ر، ن، ن" مقاییس اللغة، مادة- ٨



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٢٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

    والعرب یستعملون كلمة الرنین ف�ي س�یاق ال�شجى الغال�ب ك�رنین الثكل�ى، ورن�ة 
  )١.)(اقة، وما إلى ذلك من السیاقات المفعمةالقوس، ورنة الن

ُتع��ول" ِ ْ ِالعوی��لف .ترف��ع ص��وتھا بالبك��اء والعوی��ل: "ُ أع��ول  :ق��الی. ال��صیاح والبك��اء: َ
َإع���واال وع���ول تع���ویال إذا ص���اح وبك���ى َ ِ ً ًَّ وف���ي ح���دیث النب���ي ص���لى هللا علی���ھ ) ٢.(َ

ُالمع��ول علی��ھ یع��ذب«وس��لم ُ َُّ َ َِ ْ َ َ َّ ُ ن��ین الباكی��ة یعظ��م م��ع  وإنم��ا خ��ص العوی��ل؛ ألن ر)٣(»ْ
  ) ٤.)(البكاء

َقد جرى نعت رنة الوتر أو صوت السھم بالحزن والثكل؛ ألنھا تشبھ رمیة الق�در (و ّ

ّالتي ال تخطيء وھذا ھو السر الكامن في حزنھا، ولو كانت مصوتة للف�رح ألخ�ذت  ّ
ًموحیات الصورة السمعیة بعدا آخر یحمل مستلزمات إیحائھا ْ ُ.  

ل��ى بكث��رة الرزای��ا وال��سرعة ت��شیر إل��ى ج��ودة الق��وس وكث��رة      ھ��ذا ووص��ف الثك
  )٥.)(السھام التي ترمى بھا وسرعتھا في انطالقھا

ُكأنھ��ا م��رزأة عجل��ى ت��:"     وقول��ھ َ ْ َ ٌ ََّ ََّ َ َُ ُرن وتع��ولَ ِ ِْ ُ َ حی��ث ش��بھ ال��صوت  ت��شبیھ مح��س؛" ُّ
 تل�ك رنین وعوی�ل ب�،الحزین المتواصل الذي تحدثھ القوس حال خروج ال�سھم منھ�ا

 وال تفت��ؤ ت��ذكره وتن��وح علی��ھ، ،فق��د ابنھ��ا عل��ىالح��زن امتلكھ��ا الت��ي الثكل��ى لم��رأة ا
، وھو تشبیھ بعید غریب لندرة ح�صول الم�شبھ ب�ھ توالت علیھا المصائب والرزایاو

  .عند حصول المشبھ ولكثرة التفصیل فیھ
 ھ�رأظ فی�ھ ھي فیما بإبرازھا السامع نفس في المشبھ ووضح حالة نبیَّ بذلكو        

ًالت�ي بھ��ا ص�ار الم�شبھ داخ��ال ف�ي ج��نس " ك�أن" ؛ وللمبالغ�ة ف��ي ذل�ك أت�ى ب��ـوأق�وى

" أن"ًالمشبھ ب�ھ وف�ردا م�ن أف�راده، وذل�ك بحك�م تق�دیم الك�اف إل�ى ص�در الك�الم م�ع 
واإلخبار بالمشبھ بھ عن المشبھ؛ فأفاد من أول األمر عقد الكالم على التشبیھ فتم�ت 

  .المبالغة فیھ
عن تمیز األسالیب بالنظم  في معرض حدیثھ - رحمھ هللا-د القاھر    یقول الشیخ عب

ُم�ا ال تفی�د تل�ك، فلی�ستا عب�ارتین ع�ن معن�ى " العب�ارة"فإذا أف�ادت ھ�ذه : فإن قلت:( 

  .واحد، بل ھما عبارتان عن معنیین اثنین
ُفي مث�ل ھ�ذا، ی�راد ب�ھ الغ�رض، وال�ذي أراد الم�تكلم أن " المعنى"َّإن قولنا : قیل لك

ْیث ْبتھ أو ینفیھ، نحو أن تقصد تشبیھ الرجل باألسد فتقول ُ َ ْ َ َِ ، ثم ترید ھذا "زید كاألسد"ْ
َ، فتفید تشبیھھ أیضا باألسد، إال أنك تزید في "ًكأن زیدا األسد: "المعنى بعینھ فتقول ً ُ

َمعنى تشبیھھ بھ زی�ادة ل�م تك�ن ف�ي األول، وھ�ي أن تجعل�ھ م�ن ف�رط ش�جاعتھ وق�وة  ْ
                                                 

 . ٩٤محمد محمد أبوموسى صـ /  التصویر البیاني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان د- ١

 . ١٢٥صـ٣جـ" ع، و، ل"  تھذیب اللغة، مادة- ٢

ُب�اقي، ب�اب محم�د ف�ؤاد عب�د ال:  صحیح مسلم، تحقیق- ٣ ِالمی�ت یع�ذب ببك�اء أھل�ھ علی�ھ"َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََّ ُ ُ ُِ ََ ِّ ، ح�دیث "ْ
 .دار إحیاء التراث العربي، بیروت: ، نشر٩٢٧رقم 

  .٦٠ المنتخب صـ- ٤

 .١٥ دراسة في نصوص العصر الجاھلي تحلیل وتذوق صـ - ٥



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٢٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

َقلبھ، وأنھ ال ی َّروعھ شيء، بحیث ال یتمیَّز عن األسد، وال یقصر عنھ، حت�ى یت�وھم َ ِّ َ ُ َُ
  .ّأنھ أسد في صورة آدمي

َوإذا كان ھذا كذلك، فانظر ھل كانت ھذه الزیادة وھذا الفرق إال بما توخي ف�ي نظ�م  ِّ َ ُ ِ
ِّاللفظ وترتیبھ، حیث قدم  ِّإلى صدر الكالم وركبت مع " الكاف"ُ ُ   )١)(؟"َّأن"ِ

ثكل�ھ م�ن خروج�ھ  فما ثكلھا من خ�روج س�ھمھا عنھ�ا إال نھ أقام وجوده فیھا،كما أ   
  وما ھذه النفس المرزأة إال نفس الشنفرى التي ثكلت األمن واألمان )٢(.عن بني أمھ

.     
ح��ین خ��رج م��ن ح��ضنھا ) ال��سھم(لول��دھا ) الق��وس(ولعل��ھ یق��ارن ب��ین حن��ین األم  

   )٣(!أسفوا علیھ حین ھجرھموھجرھا فتصرخ وتولول عكس قومھ الذین لم ی
  .  وھذا من مستتبعات التراكیب وظاللھا وأصدائھا

ً ف�ي ھ�ذه ال�صورة وفق�ا لمعانات�ھ، م�سترفداً عظیماًوقد أبدع الشاعر إبداعا     (  م�ن ً
ًالبیئة والتجربة الخاصة وفقا لطبیعة الحدس والخلق، وھو أمر یفوق العقل وال قب�ل 

  )٤(.)ھلنا بإیضاحھ وجالئھ الجالء كل
   وقد ضمن الشنفرى ھذه الصورة التشبیھیة من القیود وأحوال الصیاغة ما یجعلھا 

ًمعبرة تعبیرا دقیقا عن الغرض،  ولھذه القیود واألحوال شأن في صورة التشبیھ ال ( ً
     )٥(.)ُّینتبھ إلیھا إال المعني بإبراز نواحي الجمال، وسر البالغة في األسلوب

ھ ب�صفات ت�شیر إل�ى م�ا الحظ�ھ ف�ي ص�وت الق�وس فال�صوت وصف المشبھ بف      
فالتعج��ل یب��دو مظھ��ره ف��ي تت��ابع ال��صرخات " عجل��ى"متت��ابع، ول��ذلك ج��اء بكلم��ة 

وال�صوت  .وفیھ داللة على سرعة القوس في الرمي وكثرة اس�تعمالھ لھ�ا وتكررھا،
والعویل ی�أتي إل�ى " ترن وتعول"فیھ نغم شجي حزین، ولذلك وصف المرزأة بأنھا 

ًذن سامعھ نغما حزینا باكیاأ ً ً.) (٦(  
وعطف النحیب على البكاء لبیان الشدة والقوة فمن المعروف أن النحیب أشد من     

  .البكاء
فھو قد فرع ع�ن وص�فھا ب�انزالق ال�سھم )  ٧(بالتفریععند البالغیین وھذا یعرف    

سرعة التي ، وصفھا بكثرة الرزایا والإحداثھا ذلك الصوت الشدیدو ،في سرعة عنھا
  . وسرعتھا في انطالقھا ،تدل على جودتھا وكثرة ما ترمي بھ من سھام

                                                 
 .٢٥٨ دالئل اإلعجاز صـ - ١

 .١٠٢المیة العرب دراسة تاریخیة نقدبة ص :  ینظر-٢

 . ١١ المیة الشنفرى تحلیل وتذوق، ص- ٣
 . م ١٩٧٩، نشر دارالكتاب اللبنانیة، بیروت٣٨٨صـ١   في النقد واألدب إلیلیا الحاوي ج -٤

 .٤٨٦ البالغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري صـ - ٥

 .١٥ من الشعر الجاھلي في میزان النقد األدبي ص -٦

 ".٣٤٣ ص٤التلخیص ج."َباتھ لمتعلق لھ آخرَ وھو أن یثبت لمتعلق أمرحكم بعد إث- ٧



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٢٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ق�رن بھ�ا ی      وھو من النوع الثاني عند ص�احب الم�صباح وھ�و أن ی�ؤتى ب�صفة و
  )١.( في معناھااأبلغ منھ

   وھ��ذا التفری��ع أف��اد أن المعن��ى الث��اني كأن��ھ ص��فة تأس��ست عل��ى المعن��ى األول، 
ًة عن القوس، وإحداثھ صوتا شدیدا، تأسس علیھ وصفھا بكثرة فانزالق السھم بسرع ً

ع ھذه الصفة خصوصا، ألنھا ت�دل عل�ى ج�ودة الق�وس، وكث�رة م�ا  ًالرزایا؛ وإنما فرَّ

  .ترمي بھ من سھام
ّھت�وف، حن�ت، (وقد استخدم الشاعر األلفاظ التي تحاكي في إیقاعھا معناھا مث�ل     

ُترن، وتعول ًلیرسم لنا صورة س) ّ َ   )٢.)(معیةُ
   وتكرار حرف النون في البیت یحاكي برنینھ رنین األلم ال�ذي یتج�اوب ب�ھ ص�در 

ًالشاعر، وأصدر رنینا موسیقیا واضحا، ینسجم مع انفعالھ؛ فأحدث جرسا متمیزا ً ً ً ً .  
 م�ا لبی�ان الواق�ع،إ قتصر على السیف والقوس من آالت السالح دون غیرھما،او    

  م�ن الع�دائین،ن الغال�ب علی�ھ الم�شي عل�ى قدمی�ھ ألن�ھ ك�األن ؛أو أنھ إذ ذاك راج�ل
وأطن�ب ف�ي وص�ف الق��وس دون  وك�ان حم�ل ھ�ذه علی�ھ أس�ھل م�ن غیرھ�ا ك�الرمح،

ب�ل وھ�و یعدو،أوألن�ھ ی�دفع  ألنھ األنفع لھ إذ یمكنھ المدافعة بھا وھو یمشي، ؛السیف
  .واجھة ألنھ مطارد وال یستطیع الم)٣().العدو ویقاتلھ على بعد بخالف السیف

 قد أفاض في وصف السیف في تائیتھ المشھورة قبل هومما یؤكد ذلك أننا نرا    
  ً. حینما كان ھناك مجال للمواجھة، ولم یكن وقتھا مطاردا،الصعلكة

ِإذا فزعوا طارت بأبیض صارم    ورامت بما في جفرھا ثم سلت َّ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِْ َ ٍ ْ ْ ُ َ  
َحسام كلون الملح صاف ح َ ٍَ ِ

ْ ِ ٌِ ْ َ َ ْدیـُ ِده    جراز كأقطاع الغـِ َ ْ َ َ ٍُ َ ُ َدیر المنعَّـُ ُ ِ   ِتـِ
َراھا كأذناب الحسیل صوادرا     وقـَت َ ًَ ِ ِ َِ َ ََ ْ ِد نھـَ َ ِت مـَلـْ ِّن الدـْ   ِتَّلَعَ وِاءَمَ

ُعیطل "ً فوصفھا أوال بالمفرد قوسھفي وصفالشنفرى  وقد تدرج      َ ٌھت�وف""َ َ" 
ِمن الملس المتون"بشبھ الجملة  ثم ُِ ُ ُ َ َتزینھا رصائع ق�د نیط�ت "ثم بالجملة الفعلیة  ،"ِ ْ ِ ِْ َ ُ َ ُ َ

ُإلیھا ومحمل َ ْ ِ َ َ َ   ثم بالجملة المركبة الشرطیة  ،"ِ
ُإذا زلَّ عنھا السَّھم حنت كأنھا        مرزأة عجلى ترن وتعول ِ ْ ْ ُْ َ ََ ُّ ِ َ ََ ٌَ َّ َّ ََّ ََ َ َُ َُ ْ ِ  
تمع�ة، كأنھ�ا    وجاءت ھذه الصفات من غیر نسق؛ للداللة على أنھ�ا توج�د فیھ�ا مج

  .صفة واحدة؛ وھذا من بلیغ المباني
  

  

                                                 
حسني عب�د / المصباح في المعاني والبیان والبدیع لبدر الدین بن مالك، تحقیق وشرح د:  ینظر- ١

 . م ١٩٨٩، نشر مكتبة اآلداب، الطبعة األولى ٢٣٨الجلیل یوسف صـ

، ن�شر اتح�اد ١٧١صاحب خلیل إبراھیم صـ.  الصورة السمعیة في الشعر العربي قبل اإلسالم د-٢
 .م٢٠٠٠الكتاب العرب 

 .١٧٦ سكب األدب على المیة العرب صـ - ٣



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٢٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  :  الخصائص البالغیة
    وبالتأمل في التحلیل البالغي ألبیات ھ�ذه الفك�رة یتب�ین لن�ا أنھ�ا تتمی�ز بمجموع�ة 

  :خصائص بالغیة من أھمھا ما یلي
الت�ي ت�وحي ب�األجواء " الالم، والم�یم، وال�راء، والن�ون"   شیوع حروف الذالقة -١
  .لنفسیة للشاعر، وتدل على مدى مجاھدتھ وإیبائھا

ّإن�ي، متعل�ل، م�شیع، زل، ال�سھم، "  شیوع التضعیف حیث ورد ف�ي ت�سع كلم�ات-٢ ّ
ّحنت، كأنھا، مرزأة، ت�رن ّ ّ  وق�د أس�ھم ش�یوع الت�ضعیف ف�ي تمثی�ل مع�اني المعان�دة "ّ

  .والرفض، والشعور بالضیق، وأكد المعنى؛ فأدى وظیفة انفعالیة ومعنویة
ش���مول األس���لوب الخب���ري لك���ل أبی���ات المقطوع���ة، وع���دم ورود األس���لوب  – ٣ 

، تین م��رات، وورد الخب��ر الطلب��ي م��رت حی��ث ك��رر الخب��ر االبت��دائي س��اإلن��شائي؛
  .واإلنكاري مرة واحدة

 م�رات، ف�ي ح�ین وردت الجمل�ة االس�میة بعشیوع الجملة الفعلیة، فقد كررت س� -٤
واھتمامھ بعنصر ال�زمن ، لحركة وتجددھالتمجید الشاعر للداللة على  مرات؛ أربع

  .وتحقق وثبوت تلك الصفات للقوس
" ال" شیوع التعریف فق�د ع�رف الم�سند إلی�ھ بال�ضمیر س�ت م�رات، وع�رف ب�ـ -٥

  .مرة
  .حیث نكر كل من المسند إلیھ والمسند ثالث مراتوقل التنكیر 

وة العبارة ووثاقتھا ي الجملة ومتعلقاتھما؛ لتأتي قشیوع التقدیم والتأخیر بین ركن -٦
   .مالئمة لحال النفس قادرة على اإلقناع

  . یجاز بحذف المسند إلیھشیوع اإل -٧
   ووردت كل من االستعارة التبعیة  مرة،لتشبیھ شیوع الصورة البیانیة؛ فقد ورد ا-٨
   .مرتین الكنایة عن موصوفو

  
  
  
  
  



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٢٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  الفصل الثاني
  ما يتميز به الشنفرى من صفات 

  رب للشنفرىمن المية الع

  دراسة بالغية حتليلية

  الـمـبـحـث األول
   الشنفرىھاـنـرأ مـبـتـ یاتفـص

ف��ؤاده الم��شیع، وس��یفھ ، م��ن وص��ف أص��حابھ الثالث��ةال��شنفرى بع��د م��ا ف��رغ    و  
اإلصلیت، وقوسھ الصفراء العیطل، أخذ في وصف نف�سھ ب�المروءة وال�شجاعة ف�ي 

لصفات التي یتبرأ منھا عل�ى ال�صفات وقدم ا،  وعلو الھمة ومكارم األخالق،التالق
ألن دفع الم�ضار أول�ى ومق�دم عل�ى جل�ب المن�افع، والتخلی�ة مقدم�ة  التي یتحلى بھا؛

  :  فقالعلى التحلیة

  
ُوأغدو -١٤ ْ َ ِخمیص البطن ال یستفزن َ ِ ُِّ َ ْ َ َ َِ ْ ُ إلى الزاد حرص أو فؤاد موكل ي  ـــَ َُّ َ ٌ َ ُ َ ٌ ْ ِ ِ َّ َ ِ  
ْولس -١٥ َ َت بمھیاف یعـَ ٍ َُ ْ ِ ِ َمج    ُھـــــَوامــَى سـِّشُ َدعـــُ َسقبانھً ةــَّ َُ ْ ُا وھي بھلـُ َّ ُ َ ِ َ  
َّوالجب -١٦ ُ َأكھٍ أــَ ْ ِرب بـــُي مــَ ِرســِعـــٍِّ ُھ    یطالعــــْ ُِ ِھا فــَِ ُي شأنھ كیف یفعلــَ َ َْ َ ْ َ ِ ِ ْ َ  
َ وال خ-١٧ ْرق ھیــَ َ ٍ َق كــِ ُأن فـــــٍ َّ َؤاده     یظــــــَ َ ُ َ ِل بـَ َّمكِھ الـُّ ُاء یعلـُ ْ َ ُو ویسفلـُ ُ ْ َ َ  
َ وال خ-١٨ َّف داریــــِالــــَ ِ َ َة متــــــٍ ُ َزل     یـــَغــٍ ٍ ْروح ویغـِّ َ َ ُ َدو داھنــُ ِ َ ُا یتكـحــلـُ َّ َ َ َ ً  
ْولس -١٩ ْره دون خیــٍّل شــَعـُت بــــَ َ َ ْ ُ ُ َره    ألـــُّ ِ َف إذا مارعتـِ ْ ُ َھ اھتـَّ ْ ُاج أعزلـُ َ ْ َ  
ِولست بم -٢٠ ِ ُ ْ َ ِحیارَ َ َالظالم إذا انتحْت ھدى  ْ ُ َ َ ْ َ ِ ِ ّالھوجل العسی  َّ ِ ِ َ َف یھماءھـَْ ُ َ ْ َ ُوجلِ َ ْ  

  : البالغيالتحلیل
  

ُوأغدو -١٤ ْ َ ُخمیص البطن ال یستفزني   إلى الزاد حرص أو فؤاد موكل َ َُّ َ ٌ َ ُ َ ٌ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َُّ ِ َ َ َ َِ ْ َ)١(  
  
 .بھ ال یثیرني الشره إلى الشيء والتمسك ،إني خال البطن ضامره  

  
  :البیت الثامن وھو قولھت ببیال    ووصل 

ُوإن مدت األیدي إلى الزاد لم أكن         بأعـجلھـم إذ أجشع القوم أعـجــل َُ ْ َْ ْ ْ َْ َ ْ َ َِ ِْ َ َ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِِ ُ َّ َّ ُ  

                                                 
 . ١٥ صـ٢ ھذا البیت انفردت بروایتھ األشباه والنظائر ج-١



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٢٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

    فبعد أن مدح نفسھ بذلك وفرع علیھ حدیثھ عن القوس عاد إلى مدح نف�سھ؛ وھ�ذا 
  .  یدلل على ترابط أبیات الالمیة

   .، وانتصاره على شھوة البطن   أسلوب البیت خبري؛ إلظھار عفتھ وقوة تحملھ
ُّالغدو  ُ واح، وقد غدا یغ�دو غ�دوا: ُ ًنقیض الرَّ ّ ُ ُُ ْ َ َ َس�ار أول النھ�ار إذا. ِ ْ  :، یق�ول تع�الى)١(َ

ْواذكر ربك يف نفسك ترضعا وخيفة ودون اجلهر من القول بال{ ِْ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ََ ْ َ ً َ ْ ِْ ِ ِِ َ َ ًْ َُّ َ ََ َِ َغدو واآلصال وال تكن من ُ ْ َ َ َ ِّ
ِ ُ َ َُ ِْ ُ

َالغافلني ِ ِ َ ْ{)٢(  

ُوأغ�دو: "وقولھ وفي البیت إیجاز بحذف المسند إلیھ،     ْ َ ِخم�یص ال�بطن َ ْ َ َ ِ خ�الي  أي "َ
ی��وحي بع��دم تذوق��ھ للطع��ام من��ذ أم��د، وھ��ذا كنای��ة ع��ن عف��ة نف��سھ،  ،ال��بطن ض��امره

  .وجلده، وانتصاره على شھوة البطن وصبره
ًأن للكنای�ة أث�را كبی�را ف�ي تح�سین األس�لوب، وت�زیین الفك�رةال شك و      ف�يفھ�ي  (ً

وكالزھرة الجمیلة وكالخال في خد الحسناء، العبارة األدبیة كالدرة الیتیمة في العقد، 
َّفي الروض�ة الفیح�اء، ت�ضفي علیھ�ا جم�اال أخ� ًاذا، وس�حرا ح�الال، وتك�سوھا رونق�ا ً ً ًً

ًألس�ماع، وتبھ�ر األلب�اب، وت�ذوب ال�نفس ت�أثرا ًوبھاء، فتسترعي االنتباه، وت�سترق ا

 لعناقھ��ا، وتتح��رك اإلح��ساسات مفتون��ة بح��سنھا ًی��أھتبجمالھ��ا، وتت��راقص العواط��ف 
     )٣(.)وجمالھا

ُالخمص  ْ ْخماصة البطن: َ ُ َ ِ وھو دقة خلقتھ،َ ِ ِْ ُ ُوالخم�ص .َّ ْ ُالخم�صة أی�ضا، وھ�و خ�الء : َ َ َ ََ َُ ْ َ ُْ َ َ
ًالبطن من الطعام جوعا َّ َْ.)٤(  

ُلو أنكم كنْتم توكلون عىل اهللاَِّ حق توكله لـرزقتم كـام يـرزق الطـري «: ح�دیثالوفي        ْ ْ َ ْ ُ ْ َّْ ُ ْ ََ َُ َ َ َ َْ ُّ َّ ُُ َ َ ُ َِّ َ ُ َِ ِ َّ َ ُ َ

ًتغدو مخاصا وتروح بطانا َ ُ ََ ِ ُ َ ًُ َ ِ ًأراد أنھا تغدو جیاعا وتروح شباعا) ٥(»ْ ًِ ُ ُ ْ َ.  

ْواستفزز {: یقول تعالى )٦.(استفزه الخوف أي استخفھ: ، یقال االستخفاف:االستفزاز ِ ْ َ ْ َ 

                                                 
 .١١٨صـ١٥جـ" غ، د، ا" لسان العرب مادة - ١

 .٢٠٥ سورة األعراف اآلیة - ٢

 - رحمھ هللا-محمود السید شیخون/  األسلوب الكنائي نشأتھ، تطوره، بالغتھ، ألستاذنا الدكتور - ٣
 .٨٧صـ

   .٧٢صـ٧جـ" خ، م، ص"  تھذیب اللغة مادة- ٤

أحم�د محم�د ش�اكر، ومحم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي، وإب�راھیم عط�وة :  سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق- ٥
  عوض المدرس في األزھر الشریف،

 م��صطفى الب��ابي مكتب��ة: ، ن��شر"٢٣٤٤"ف��ي التوك��ل عل��ى هللا، ح��دیث رق��م : ، ب��اب٥٧٣ص��ـ٤ ج��ـ 
 . م١٩٧٥الثانیة،  : الحلبي، مصر، الطبعة

 .٣٥١صـ٥جـ" ف، ز، ز: " لسان العرب مادة- ٦



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٢٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

َمن استطعت منْهم بصوتك ِ ِ
ْ َ ُ ِْ ْ ْ ََ َ َ َاستخف بصوتك ودعائك: َأي) ١}(ِ َ َ ِْ ِ ُِ َ َ ِ َّ َ ْ).٢(  

غبة :الحرص  َالجشع واإلفراط في الرَّ َ َْ ُ ْ ِ ْ َ ُ َ ْ.)٣(  
ِ ی��ستفزني"واعت��رض ب��ین الم��سند     ُِّ َ ْ ٌح��رص"والم��سند إلی��ھ " َ ْ  وھ��و ال��شره إل��ى -"ِ

ِإلى الزاد" بالجار والمجرور -ك بھالشيء والتمس َّ َ إلفادة اختصاص ع�دم اس�تفزاز " ِ
الح�رص ب�الزاد، وق�دم المفع�ول ب�ھ عل�ى الفاع�ل؛ ألن ذل�ك ھ�و األص�ل عن�د مج��يء 

ًالمفعول ضمیرا متصال ومجيء الفاعل اسما ظاھرا ً ًً   .  
ٌحرص"ونكر المسند إلیھ    ْ ھ أكث�ر ، وق�دم عل�ى الف�ؤاد الموك�ل؛ ألن�إلف�ادة العم�وم؛ "ِ

  .استثارة إلى الزاد منھ، وللمحافظة على القافیة
ٌ ح�رص:"  وقولھ ْ حی�ث ش�بھ الح�رص بإن�سان م�ستفز، ث�م مطلق�ة؛ اس�تعارة مكنی�ة " ِ

 وھ�و االس�تفزاز، وإثب�ات االس�تفزاز لوازمھحذف المشبھ بھ، ورمز إلیھ بشيء من 
ًبرز ھذا البیان أبدا ُمن الفضیلة الجامعة فیھا أنھا ت( ،والتي للحرص استعارة تخییلیة

ُفي صورة مستجدة تزید قدره نبال، وتوجب لھ بعد الفضل فضال، وإنك لتجد اللفظة  ِ ِِ َ َُ َّ ً ً ْ َ ََ ٍ َّ ُ
َالواحدة قد اكتسبت بھا فوائد حتى تراھا مكررة في مواضع، ولھا في كل واح�د م�ن  ّ َ

ٌتلك المواضع شأن مفرد، وشرف منفرد، وفضیلة مرموقة، وخالبة موموقة َ ِ)(٤(  
ُفؤاد موكل"   َُّ َ ٌ َ َرجٌل وكٌل، بالتحریك، ووكلة مثل ھمزة وتكلة : عاجز ضعیف یقال" ُ ُ ََ ُ َ ََ ُ ُْ ِ ُ َ َ

ِعلى البدل ومواكل َ ِعاجز كثیر االتكال على غیره: ُ َِ َِّ ِ ُِ.)٥(  
   

  :  ثم یصف نفسھ بالجالدة وحسن التعھد لمالھ، وجودة القیام علیھ فیقول
  

َول -١٥ ِت بـْسـَ َھیـِمـُ ُف یاـْ َدعــَجـُم     ُھـَوامـَى سـِّشـَعـٍ ِا وھــَھـُانــَبـْقـُس ًةــَّ ُي بـَ   ُلــَّھـَ
    

 وال سيء التدبیر ال أح�سن غ�ذاء ،ال أصبر على الماء أنا لست سریع العطش،      
.  وأوالدھا جائعة على الرغم من أن أمھاتھا ال صرار علیھاً،سوامي فأعود بھا لیال

  .الحكمة وحسن التدبیروإنما أنا اتصف ب
یقاوم ظمأ الظھیرة؛ ال صورة الراعي الضعیف، الذي (   فالشنفرى ینفي عن نفسھ 

فیشرب لبان النیاق، وھو یعل�م أن�ھ ممن�وع م�ن ذل�ك، ث�م ی�ضطر لك�ي یع�وض الل�بن 
  )٦(.)المشروب، أن یمنع عنھا أطفالھا، أو یتأخر في الرعي حتى المساء األخیر

                                                 
 .٦٤ سورة اإلسراء جزء من اآلیة - ١

 .١٢٧صـ٢ معاني القرآن للفراء جـ- ٢

 . ٤٠صـ٢جـ" ح، ر، ص: "   مقاییس اللغة مادة- ٣

 .٤٢ أسرار البالغة صـ- ٤

 .٧٣٤صـ١١جـ" ك، لو، "  لسان العرب مادة - ٥

 .١٣ متعة التذوق صـ - ٦



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٢٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  
ًوس��ابقھ التحادھم��ا ف��ي الخبری��ة لفظ��ا ومعن��ى وال م��انع م��ن ب��ین البی��ت   ووص��ل    

  .العطف
ص�بره وح�سن جالدت�ھ، حذق�ھ وإحكام�ھ لألم�ور، وت خب�ري؛ إلظھاریأسلوب البو  

  . وحسن تعھده لمالھ
" بمھیاف"  و لبیان ما ینفیھ الشنفرى من صفات لیثبت ضدھا ؛الواو لالستئناف     
ٌرج��ل ھی��وف، ومھی��اف، وھ��اف :یق��ال، العطشس��ریع:والمھی��اف  -"ل��یس"خب��ر ٌ ٌِ ُ ال : َ

ال یح�سن ت�دبیر األم�ور  إذ ،)١(عط�شت إبل�ھ: َیصبر عل�ى العط�ش، وأھ�اف الرج�ل
  لتأكیدوزیدت الباء فیھ - ، ویسيء بھاعلم فیعطشھا ًفیبعد بإبلھ طلبا للرعي على غیر

ه  سأَلَـي : (ومنھ قولھ تعالى) ٢(. في القرآن الكریموذلك كثیر ،نفي ھذه الصفة عنھ  اللـَّ

هدببِكَافٍ ع)((وقولھ سبحانھ ،)٣ :سأَلَي زِيزٍ اللَّهذِي انتِقَامٍ بِع)(یقول ابن مالك)٤     :  

  )٥(وبعد ما ولیس جر البا الخبر     وبعد ال ونفي كان قد یجر             
كی�د وقدم الم�سند إلی�ھ الم�سبوق بنف�ي عل�ى الم�سند وھ�و ش�بیھ بالفع�ل؛ إلف�ادة التو    

 فلیس الغرض منھ نفي كون�ھ س�ریع الظم�أ ال یح�سن ت�دبیر أم�وره )٦(واالختصاص
 وھي أن غیره سریع الظمأ ال یحسن تدبیر أم�وره، ،فحسب، بل إثبات قضیة أخرى

ــصيطِرٍ  { :وذل��ك كم��ا ف��ي قول��ھ تع��الى بِم هِمــي ــست علَ إذ یفھ��م من��ھ نف��ي ھ��ذا ع��ن  }(٧)لَ

   .  باتھ � جل وعال  وإث- صلى هللا علیھ وسلم-الرسول
ُیعشى  سوامھ"      َُ َ  ً.عط�شى ف�ي الع�شي، أو یعطیھ�ا الع�شاء ل�یالإبلھ یعود ب: أي  "َِّ

َّعشینا اإلبل وتعشت، إذا رعیتھا اللی�ل كل�ھ: تقول َّْ ِ ّ َّ  موض�ع ص�فة جمل�ة ف�ي وال  )٨.(َ

                                                 
 . ٣٨٧صـ٤جـ" ھـ، ف، ي" المحكم والمحیط األعظم، مادة- ١
، وش�رح األش�موني عل�ى ألفی�ة اب��ن ٣٠٩ص�ـ١ش�رح اب�ن عقی�ل عل�ى ألفی�ة اب��ن مال�ك ج:  ینظ�ر- ٢

 .٢٥٩صـ١مالك، ج

 . ٣٦ سورة الزمر جزء من اآلیة - ٣

 .٣٧ سورة الزمر جزء من اآلیة - ٤

 .٣٠٨صـ١شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج - ٥

الك��شاف ع��ن حق��ائق غ��وامض التنزی��ل، ج��ـ : ینظ��ر" ھ��ذا عل��ى رأي الزمخ��شري وم��ن تبع��ھ، - ٦
ًخالفا لل�شیخ عب�د "  ھـ١٤٠٧ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–دار الكتاب العربي : نشر٤٢٤صـ٢

 .١٢٨دالئل اإلعجاز صـ: ینظرً"القاھر الذي یقصر إفادة التخصیص على مجيء الخبر فعال

  .٢٢ سورة الغاشیة اآلیة- ٧

: ، ن�شر٨٧٢ص�ـ٢ج�ـ" ش، ع، و"رم�زي منی�ر بعلبك�ي، م�ادة :  جمھرة اللغة البن درید تحقیق- ٨
 . م١٩٨٧األولى، : دار العلم للمالیین، بیروت، الطبعة



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٣٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ٍمـھیـاف"لـ َ ْ  ویجوز أن تكون في موضع نصب حال من الضمیر ، مھیاف معش:أي"ِ
ٍمـھیـاف"ي ف َ ْ   ً. بمھیاف معشیا:أي" ِ

  .وعبر بالفعل المضارع الستحضار الصورة في ذھن السامع   
ُالسوامو ْك�ل م�ا رع�ى م�ن الم�ال ف�ي الفل�وات إذا خل�ي وس�ومھ یرع�: َّ َ َ ِّ  . حی�ث ش�اءىُ

ُسامت السائمة وأنا أس�متھا أس�یمھا: یقال ِ ُ ُ ْ َ َ ُ َإذا رعیتھ�ا: َ ْ َ َ َهـو{: َ، ومن�ھ قول�ھ تع�الى)١(ِ ُ 

َالذي أنزل من السامء ماء لكم منْه رشاب ومنْه شجر فيه تسيمون ُ ٌ ْ ً َ َ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ ُ َ ٌ ُ ََ َ َ ُ َ َ َِّ َ َ{)٢(  

ُسوامھ"     وآثر الشاعر كلمة َ ًعلي كلمة إبلھ، أو ما ش�ابھھا ؛وف�اء لح�ق الحرك�ة؛ " َ
  )٣.(فالسوام ھي المال الراعي؛ فكأن الشاعر وجد فیھا قدرة لیست في لفظة اإلبل 

ُولـ��سـت بـمـھی��ـاف یـعـ��شـى سـوام��ـھ" :  وقول��ھ    َُ َ َ ٍ َِّ ْ ِْ ِ ُ َ كنای��ة ع��ن حذق��ھ وإحكام��ھ " َ
        .لألمور

ُالجدع  ْ ُ القط�ع، وقی�ل:َ ْ ِھ�و القط�ع الب�ائن ف�ي األن�ف واألذن وال�شفة والی�د ونحوھ�ا، : َ َِّ َ
ٌجدعھ یجدعھ جدعا، فھو جادع ِ َ ُ َ ً ْ َ َ َُ َ َ َْ).٤(    

َالمـجــدعــةو  َّ َ نھى النبي علیھ قد و األذن؛ لیصرف عنھا العین،أو األنف  مقطوعة:ُ
ى بجدعاء َالسالم أن یضحَّ ْ َ َ ُ).٥(  

ُ فالجدع، والمراد ھنا الضعیفة الھزیلة السیئة الغذاء    ِ َ َالسَّیئ الغذاء، كأنھ قطع عنھ : ْ ِِ ُِ َ ْ ُ ِّ
 أن یقرب الراعي الصغیر من أمھ حتى تدر اللبن، وحینما: والتجدیع ھو )٦.(غذاؤه

ًھ�و ك�ل الل�بن؛ فین�شأ ال�سقب ھ�زیال جائع�ا تبدأ في اإلدرار یبعده عنھا؛ لیح�وز ً.)(٧(    
َمـجــدعـ��ـة"و َّ َ ُس��وامھ"ح��ال م��ن" ُ َ زی��ادة الھ��زال وس��وء  بوالت��ضعیف فیھ��ا ی��وحي"َ

َسـقـبــانـھــا" و،التغذیة َُ ْ ٌمـجــدعــة"فاعلھا، ویجوز أن تكون نائب " ُ َ َّ َ ًخبرا مقدما، " ُ ً

َسـقـبــانـھــا"و.  إبرازهللرغبة في َُ ْ    )٨(مبتدأ مؤخر" ُ

                                                 
 .٧٥صـ١٣جـ" س، و، م" تھذیب اللغة مادة - ١

 .١٠ سورة النحل اآلیة- ٢

 .١١٠المیة العرب للشنفرى دراسة تاریخیة نقدیة صـ:  ینظر-٣

 .٤١صـ٨جـ" ج، د، ع"  لسان العرب مادة - ٤

 -ش�عیب األرن�ؤوط : تحقی�ق.٤٥صـ٢ ، جـ٦٠٩: مسند اإلمام أحمد بن حنبل حدیث رقم:  ینظر- ٥
مؤس�سة الرس�الة، : د عبد هللا بن عب�د المح�سن الترك�ي، ن�شر: عادل مرشد، وآخرون، إشراف

ِنھ�ى رس�ول هللا «: عن علي بن أبي طالب، قال: وھاك نص الحدیث.  م٢٠٠١األولى: الطبعة َّ ُ ُ َ َ َ
َصلى هللا علیھ وسلم أن یضحى بالمقابلة، أو بمدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء أو جدعاء َ َ ََ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َّ ََّ َ َْ ْ َْ َ ٍ ُ ُِ ِ َِ َِ َْ َّ ُ ُ « 

 . ٤٣٢صـ١جـ" ج، د، ع" مقاییس اللغة، مادة - ٦

 .٤٥ تحلیل إعرابي لغوي صـ المیة العرب للشنفرى- ٧

، المی���ة الع���رب لل���شنفرى تحلی���ل إعراب���ي لغ���وي ٧٦إع���راب المی���ة ال���شنفري، ص���ـ:  ینظ���ر- ٨
 .٤٤،٤٥صـ



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٣١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ُوالسـقـبــان َ ْ ْ جمع س�قب وھ�و ول�د الناق�ة:ُ ٌ، وال یق�ال لألنث�ى س�قبة،  ال�ذكر ح�ین یول�دَ َ َْ

  )١(.ِولكن حائٌل
ُبھل"   و َّ ٌخرق�ة  :، وال�صرار )٢(ِ الناق�ة الت�ي ال ص�رار علیھ�ا:جمع باھلة  وھي: "ُ َ ْ ِ

ِت��شد عل��ى ض��رع الناق��ة  َ َّ ُّ َ َل��ئال یرض��عھا ف��صیلھاُ َ َ َ َُ ِ َِ ْ أھملھ��ا م��ن ذل��ك :فھ��و أبھلھ��ا أي) ٣.(َ
  .لدھا یرضعھاووترك 

ل"    واستعمل صیغة  ُبھل ""ُفعَّ َّ   .للداللة على تكثیر العدد "ُ
ًمجدع��ة:"قول��ھو َ َّ َ ُ س��قبانھا وھ��ي بھ��لُ َّ ُ َُ ِ َ َ َُ ال��ذي ت��سبب فی��ھ ج��وع األمھ��ات كنای��ة ع��ن  "ْ

  .الراعي القلیل الخبرة
دائھ�ا خی�ر أداء؛ إذ ك�ل كنای�ة أ ق�درة عل�ى إب�راز المع�اني و(شك أن للكنایة  وال     

   )٤(.) وتثبیتھ في النفس وذلك أبلغ في تأدیة المعنى،ًتتضمن الحكم مصحوبا بدلیلھ
فال شك أن بالغة الكنایة تكمن في أنھا تعطینا الحقیقة م�صحوبة ب�دلیلھا، وت�ذكر     

 علیھا، فھي تمت�از باإلقن�اع واإلمت�اع، ومت�ى م�ا القضیة وفي طیاتھا برھانھا الشاھد
عل�ق ب�الفؤاد، م�ن أن أأوق�ع ف�ي ال�نفس و، ك�ان  وبرھان�ھًجاء المعنى مصحوبا بدلیلھ

     )٥.(تتركھ من غیر برھان
ُوھ�ي بھ�ل"  وعبر بالجملة االس�میة  َّ ُ َ ِ ًللدالل�ة عل�ى الثب�وت وال�دوام، فإبل�ھ دائم�ا ال " َ

  .بالضمیر للمبالغة في ھزالھا وسوء تغذیتھا   وصدر الجملة .ِصرار علیھا
 المحسن البدیعي اللفظي وھو لزوم ما ال یلزم؛    وقد ازدان ھذا البیت وسابقھ بذلك

س��ابقة "  بھَّ��ل-َّموك��ل"فق��د أل��زم ال��شنفرى نف��سھ فیھم��ا بحرك��ة الفتح��ة م��ع الت��ضعیف
  .لحرف الروي

  
ْأكٍ أـَّبـُج َوال -١٦ ِرب بــُي مـَھـَ ِرســِعـٍِّ ِأنــَي شــِا فـَھـُعـِالــَطـُ    ی  ِھ  ــْ َھ كـْ َف یـْیـِ   ُلــَعــْفـَ

  
ًأنا لست جبانا وال سيء الخلق، أو كسوال       أالزم امرأتي وأترك التكسب والتماس ً

ف��ال أعتم��د عل��ى رأي امرأت��ي  كم��ا أن��ي ل��ست منع��دم ال��رأي والشخ��صیة، ال��رزق،
    .ومشورتھا

  

                                                 
 . ٦١صـ٣جـ" س، ق، ب " تاج العروس من جواھر القاموس مادة - ١

 . ١٢٨صـ٢٨جـ " ب، ھـ، ل"   المصدر السابق مادة- ٢

 .٢٨٢صـ٣جـ" ص، ر، ر" ة مقاییس اللغة ماد- ٣

، ن��شر مكتب��ة وھب��ة، الطبع��ة األول��ى ٢٩٦عب��د الغن��ي برك��ة ص��ـ /  أس��لوب ال��دعوة القرآنی��ة د- ٤
 .م١٩٨٣

الكنایة والتعریض ألبي منصور للثعالبي، دراسة وش�رح وتحقی�ق دعائ�شة ح�سین فری�د :  ینظر- ٥
 .م١٩٩٨، نشر دار قباء، ٤٤صـ 



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٣٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 فخ�رل؛ ل وبین األسلوب اإلن�شائيخبريین األسلوب البالبیت مزج الشنفرى في ھذا 
  )١.(، وھو من شواھد لسان العرب تمیزه بھذه الصفاتوالداللة على

ٍجب�أ"و      َّ ف��ي البی��ت " مھی�افب"لف��ظ ً ب�الجر عطف��ا عل�ى ، وھ��و)٢(الجب�ان: الجب��أ  "ُ
  . السابق

 عل�ى )٣(الجب�ان ال�ضعیف:  األكھ�ي -"أكھى"و ھ،ً ویجوز نصبھ عطفا على موضع
" مھی�اف"ً یجوز جعلھ نعت�ا للف�ظ  -، أو الكدر األخالق الذي الخیر فیھ سبیل التأكید

ٍجبأ"ًولموضعھ، ویجوز جعلھ حاال  من الضمیر في  َّ ُ".  
ٍّم�رب "و      ِ :  بالمك��ان أيبَََّرم��ن أ یفارقھ��ا،  الاھ��ل مق��یم عل��ى امرأت��ھ وم�الزم  -" ُ

ٍجب�أ"ك�ون ص�فة ل�ـ  یحتم�ل أن ی )٤ (- فل�م یبرح�ھھب�لزمھ وأق�ام  َّ عل�ى اللف�ظ ، وأن " ُ
  )٥(ً.فیكون منصوبا" أكھى"ًیكون حاال من الضمیر في 

ٍّمرب "وآثر الشاعر التعبیر بلفظة       ِ یری�د أن (  ألن�ھ على التعبی�ر بلفظ�ة مق�یم؛ " ُ
یخت��ار كلم��ات لھ��ا ت��اریخ طوی��ل ت��سطیع مع��ھ تمثی��ل ال��صراع ب��ین الحرك��ة والثب��ات 

ُسوامھ"والتي كانت  َ ٍّمرب"قد جسدت الجانب األول منھ بینما جسدت" َ ِ شقھ الثاني، " ُ
فالسوام تقابلھا الربائ�ب، وھ�ي الغ�نم الت�ي تربیھ�ا الن�اس ف�ي البی�وت أللبانھ�ا، وغ�نم 

ُس�وامھ"ًربائب تربط قریبا من البیوت وتعلف ال ت�سام، وق�د أیقظ�ت لفظ�ة َ إل�ى ھ�ذا "َ
  )٦(.)السیاق، ومن ھنا كان إیثارھا على لفظة مقیم

أعني مالزمة الرجل  -إذ لما كان ھذا األمر؛ )٧(من ائتالف اللفظ مع المعنى     فھو
 من األمور المستغربة المنك�ورة عن�ده اخت�ار ل�ھ م�ا -المرأتھ واستشارتھا في أموره

  . یناسبھ من األلفاظ
ومتى شاكل ـ أبقاك هللا ـ اللفظ معن�اه، وأع�رب ع�ن فح�واه، وك�ان :(   یقول الجاحظ

ً الحال وفقا، ولذلك القدر لفق�ا، وخ�رج ع�ن س�ماجة االس�تكراه، وس�لم م�ن ف�ساد لتلك ًْ ِْ َ

                                                 
 .٢٣٤صـ١٥جـ)  ا- ھـ -ك: (لسان العرب مادة:  ینظر- ١

 .  ١٦٨صـ١، جـ"ج، ب، أ" تاج العروس من جواھر القاموس، مادة- ٢
 .٢٣٤صـ١٥جـ"ك، ھـ ، ا " لسان العرب مادة - ٣

 .٣٩٩صـ١جـ" ر، ب، ب" المصدر السابق مادة - ٤

، والمی��ة الع��رب لل��شنفر�تحلیل إعراب��ي ٧٦،٧٧إع��راب المی��ة ال��شنفري للعكب��ري ص��ـ:  ینظ��ر- ٥
 .٤٦لغوي صـ

 .١١٠میة العرب للشنفرى دراسة تاریخیة نقدیة صال -٦

أن تك��ون األلف��اظ موافق��ة للمع��اني؛ فتخت��ار األلف��اظ الجزل��ة، والعب��ارات ال��شدیدة للفخ��ر :  وھ��و- ٧
ج�واھر البالغ��ة ف��ي ." والحماس�ة، وتخت��ار الكلم�ات الرقیق��ة، والعب��ارات اللین�ة للغ��زل والم��دح

:  ن�شر٣١٦یوسف الصمیلي، صـ/ د: دقیق وتوثیقالمعاني والبیان والبدیع للھاشمي، ضبط وت
 . المكتبة العصریة، بیروت



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٣٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 معمورة،  بھوأال تزال القلوب...  وبانتفاع المستمع،ً كان قمینا بحسن الموقع،التكلف
  )١()...والصدور مأھولة

ِبعرسھ " ِ ِْ ًوإنم�ا س�میت عرس�ا ألج�ل التع�ري س�بھا ، وھ�و  )٢( الرج�لةام�رأ العرس"ِ

س الرجل بأھلھ إذا ألم بھا ، وبنى علیھااإللم   ) ٣()ام یقال عرَّ
 ومالزمة ال�زوج ی�دل عل�ى الك�سل واالن�صراف ع�ن الك�سب والتم�اس ال�رزق،     

" وإما أن تكون بمعن�ى أي مقیم على عرسھ، " على"إما أن تكون بمعنى ھ الباء فیو
 مق�یم :أي "م�ع"أو بمعن�ى  على تقدیر حذف مضاف أي مرب في بی�ت عرس�ھ،"في

  .مع عرسھ
  .أبلغ في إفادة المالزمة وھو إلفادتھا اإللصاق، وآثر الباء على سواھا   

وأراد " عرس��ھ"أطل��ق الح��ال  ی��ثلی��ة ححا عالقت��ھ ال مرس��ل فف��ي الك��الم مج��از      
  . مبالغة في مالزمتھ لزوجھالمحل وھو المكان الذي ھي فیھ

َیطالعھا" وجملة      ُ ُِ ٍجب�أ"ي موض�ع ص�فة ل�ـ ف�،ف�ي أم�رهی�شاورھا وی�سألھا :  أي"َ َّ ُ "
ٍّمرب"ویجوز أن تكون في موضع نصب حال من الضمیر في ِ ٍجبأ"أو من  " ُ َّ ألنھ  ؛"ُ

  .قد وصف
   وأصلھ من أطلع�ھ عل�ى ال�شيء إذا ك�شفھ ل�ھ ، وأظھ�ره علی�ھ، ومن�ھ أخ�ذ اس�م     

  )٤)(الطلیعة ، وھم القوم الذین یبعثون بین یدي العسكر یكشفون أمر العدو 
ِفي شأنھ"و ِ ِْ ُیطالع" في موضع نصب بـ أي في أمره ،"َ ُِ إلى ض�میر (واإلضافة ھنا،"َ

ألن ذلك أبلغ في الذم، فإذا كان شأنھ ال یدري كی�ف ی�دیره،  صاحب ھذه الشخصیة؛
  .كل شئونھفي  :لعموم أيل وھى مفیدة )٥(.)فھو أحرى أال یدیر شأن غیره

َ كیف"و     ْ ُیفع�ل"  ًدما ل�ـًیجوز أن یك�ون مفع�وال مق�" َ َ ً ویج�وز أن یك�ون ح�اال م�ن "َْ

  .الضمیر فیھ
ُ كیف یفعل: "وقولھ َ َْ َ ْ وق�د أدت ھ�ذه الجمل�ة اإلن�شائیة  .یوحي بقلق السائل وحیرت�ھ ؟"َ

وظیف��ة أس��لوبیة مھم��ة، تمثل��ت ف��ي ك��سر النمطی��ة الت��ي ق��د ت��صیب ال��سامع بال��سآمة 
  .والملل

ِ یـطــالـعـھـا فــي شــأنـ:"وقولھ  ِ ِْ َ َ ُ ُھ كـیـف یـفــعــلَُ َ َْ َ ْ َ ھذا إرادة كنایة عن شدة ضعف " ِ
  . عزیمتھالجبان ووھن

                                                 
 .٧صـ٢ البیان والتبیین جـ- ١

 .٢٦١صـ٤جـ" ع، ر، س" مقاییس اللغة مادة - ٢

 .٦٥ المنتخب صـ- ٣

 .٦٦ المنتخب صـ- ٤

 .١٨ من الشعر الجاھلي في میزان النقد األدبي صـ-٥



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٣٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 فق�د أض�اع نف�سھ، وق�ال عل�ي ،م�ن أط�اع عرس�ھ: (     وقد قال بعض من یقتدى ب�ھ
ٍإی�اك وم��شاورة الن��ساء، ف�إن رأیھ��ن إل��ى أف�ن وع��زمھن إل��ى : رض�ي هللا تع��الى عن��ھ ْ

  )   ١)(وھن
  

  ُلـُفـْسـَیَو وـُلــْعـَ یُاءــَّكــُمــ الِھــِ بُّلــــَظـَ      یُهَادَؤــُ فََّنأــَ كٍقـْیـَھ ٍقِرــَخ الَ و-١٧
  

ك�أن المك�اء ال�ذي م�ن ش�أنھ     لست بدھش ذي حیرة، وال ممن یخاف فیقلق فؤاده، 
  . وعندھا ییأس من المفرالحركة في قلبھ،

 م�ن الخ�وف، ھق� وقلت�ھوحیرالشاعر أسلوب البیت خبري؛ إلفادة نفي اضطراب     
  ).٢( سقط من روایة القاليذا البیتوھ

ٍخرق" و      ِ ویج�وز ن�صبھ  ت قب�ل ال�سابق،ی�في الب" بمھیاف" ًبالجر عطفا على " َ
 أو ٍمَھ�المضطرب ذو الدھشة م�ن المتحیر  :والخرق "أكھى"ًعطفا على على الحال 

َخرق الرجل:  أو حیاء،  یقال،شدة ِ ٍإذا بقي متحیرا من ھم: َ َ ً ِّ ِ َ َّ أو شدةِ َ).٣(  
فلما أصبح دعاھا فجاءت خرقة من : - رضوان هللا علیھا- وفي حدیث تزویج فاطمة

  .خجلة مدھوشة: أي )٤(الحیاء
ٍھیق"و  ْ ٍخرق" نعت لـ" َ ِ َّالدقیق الطویل :والھیق  "َ َورجٌل ھیق، یشبَّھ بالظلیم لنفاره  َّ ُ ُ

  .شبیھ بلیغت وھروبھ من مصدر الخوف، وعلیھ ففي الكالم )٥(.ُوجبنھ
ٍخ��رق" وت��شابھت الكلمت��ان     ِ ٍھی��ق"و"َ ْ ِفع��ل"ف��ي البن��اء عل��ى "َ وبع��ض الح��روف "َ

  .ًفزاد البیت رواء ؛فتجانستا
ُكأن فؤاده یظل بھ المكاء" وجملة  َُّ ُ ِ ِ ُّ َ َ َ َ ُ َّ َ ٍخرق"  في محل جر صفة ثانیة لـ" َ ِ ویجوز أن " َ

  . أو من الضمیر فیھ،ًتعرب حاال منھ

ُالمك��اء"  َّ ُ دقی��ق أب��یض طوی��ل ال��رجلین والعن��قِط��ائٌر:"ُ َُ ُ ُْ َ وس��اقاه بی��ضاوان كبی��اض ،ٌ َ ََ ْ
ِّج��سده ص��غیر المنق��ار ق��صیر الزمك��ي ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َِ ٌ یك��ون ف��ي ك��ل زم��ان ول��ھ ص��فیر ح��سن )٦(ْ َ َ َِ

                                                 
 –ع��الم الكت��ب : ، ن��شر٤٦٤لف��تح األب��شیھي ص��ـ الم��ستطرف ف��ي ك��ل ف��ن م��ستطرف، ألب��ي ا- ١

ُ ھ���ـ، واألف���ن١٤١٩األول���ى، : بی���روت، الطبع���ة ْ ْورج���ل أف���ین وم���أفون أي ن���اقص . ال���نقص: َ

 "١٩، صـ١٣جـ)  ن- ف-أ: (لسان العرب مادة"العقل

 ن��شر المكتب��ة ،٢٠٤األم��الي ألب��ي عل��ي الق��الي ،طبع��ة دار الكت��ب العلمی��ة بیروت،ص��ـ:  ینظ��ر- ٢
 .م١٨٩٧ السوریة بیروت

 .١٥صـ٧جـ" خ، ر، ق"  تھذیب اللغة مادة - ٣

ش�عیب : ح�سن عب�د الم�نعم ش�لبي، أش�رف علی�ھ:  السنن الكبرى للنسائي، حقق�ھ وخ�رج أحادیث�ھ- ٤
: ، ن�شر٤٥٢صـ٧جـ ٨٤٥٥: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، حدیث رقم: األرناؤوط، قدم لھ

 .  م٢٠٠١ -ـ  ھ١٤٢١األولى، :  بیروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة 
 .١٨٢صـ٦جـ " ھـ ، ي، ق"   تھذیب اللغة مادة - ٥

َ منبت ریش ذنب الدجاجة وغیرھا من الطیر- ٦ َ َ َ َ َّ ْ َْ ِ  . ٤٢٤صـ٢جـ"ز، ك، م "جمھرة اللغة مادة ."َ



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٣٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ُوتصعید في الجو وھبوط ُ ِّ َ ٌّ وھو في ذلك ی�صفر واألنث�ى مك�اءة والجم�ع مك�اكي،َ ِ َ َ ٌ َّ ُْ َ ُ َ ِّ َ  ؛)١(ُ
ً یصفر فیھما صفیرا حسناثم ع یدیھ وسمي بذلك ألنھ یجم ً)٢(  

  :ل الشاعروقی 

د المكاء في غیر روضة      فویٌل ألھل الشاء والحمرات ِإذا غرَّ ُ ُُ ِ ََّ َِّ ْ ْ َْ َ ٍ ْ َِ َ َ)
٣

(  
ًوما كان صالتھم عند البیت إال مكاء وتصدیة{:  تعالىھ قولوعلیھ    ََّ َ ْ َِ ِ ِْ َْ َ ًَ َ َُ ِ ْ َ َْ ُ ُ َ َ (٤)  
الرج��ال والن��ساء، وھ��م م��شبكون ب��ین :  بالبی��ت ع��راةوذل��ك أنھ��م ك��انوا یطوف��ون(

   )٥.)(أصابعھم یصفرون فیھا ویصفقون
ھیئ�ة ش�يء مھ�ین      والشاعر ھنا یشبھ فؤاد الجب�ان ل�شدة اض�طرابھ م�ن الخ�وف ب

ً علوا وتسفالالمكاءیعبث بھ    .، وھو تشبیھ مركب؛ العتبار الحركة فیھً
دون غیرھ��ا م��ن " ك��أن"اس��تعمل ب��ین طرف��ي الت��شبیھ ك��شف ال��صالت الخفی��ة    ول

  .  أدوات التشبیھ
  .        فیھ أظھر وأقوىوھ مای بإبرازه فمتلقين حال المشبھ في نفس ال فبیَّ

  .یعلو بھ وینخفض ّلیس ممن یخاف فیقلقل فؤاده ویصبح كأنھ معلق في طائرفھو   
  :   ویشبھ ھذا قول صاحب عفراء

  )٦(شدة الخفقانكأن قطاة علقت بجناحھا     على كبدي من 
 وال شك أن مراعاة ھیئة الحركة من ألوان التفصیل الباعث على الفكر والتأمل      

دة م�ن ك�ل وص�ف یك�ون ف�ي الج�سم، فیق�ع :(یقول عبد االقاھر ًأما ھیئة الحركة مجرَّ ُ َّ
َّفیھا نوع من التركیب، بأن یكون للجسم حركات في جھات مختلفة، نحو أن بعضھا  ٍ ٍ ٌ

ّ إلى شمال، وبعٌض إلى فوق وبعض إلى قدام ونحو ذلك، ھا وبعض،ینیتحرك إلى یم ُ

َّوكلما كان التفاوت في الجھات التي تتحرك أبعاض الجسم إلیھا أشد، ك�ان التركی�ب  ُ ُ ُ ُ
حا والدوالب وحركة السھم ال تركیب فیھا، ألن  ُّفي ھیئة المتحرك أكثر، فحركة الرَّ ُ ِّ

ْالجھ��ة واح��دة، ولك��ن ف��ي حرك��ة الم��صح ُ ة وانفتاح��ا: " ف ف��ي قول��ھٌ ًفانطباق��ا م��رَّ ًَ َ ً ." 
  )٧(.)تركیٌب ألنھ في إحدى الحالتین یتحرك إلى جھة غیر جھتھ في الحالة األخرى

وذل�ك أن ك�ل ھیئ�ة : (ًكما أنھا تعد أیضا صورة نادرة وطریفة یقول عبد الق�اھر     
ّ أن تقلَّ وتعز من ھیئات الجسم في حركاتھ إذا لم یتحرك في جھة واحدة، فمن شأنھا ِ

                                                 
 .٣٤٣صـ٢ المخصص جـ- ١

 .٥٥١صـ٣٩جـ"م، ك، و " تاج العروس من جواھر القاموس مادة - ٢

 .مؤسسة الرسالة: نشر، ١٩٣محمد الدالي، صـ: ، تحقیق  أدب الكاتب البن قتیبة- ٣
 .٣٥ سورة األنفال جزء من اآلیة - ٤

 .٢١٨صـ٢ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري، جـ- ٥
 األرب م��ن غی��ث األدب ف��ي ش��رح المیت��ي العج��م والع��رب لح��سین ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عب��د -٦

 ، ٨٣الصمد الطغرائي ص

 .١٨٢ أسرار البالغة صـ- ٧
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ٍف��ي الوج��ود، فیباع��دھا ذل��ك أی��ضا م��ن أن تق��ع ف��ي الفك��ر ب��سرعة، زی��ادة مباع��دة  َ ً ُ
َمضمومة إلى ما یوج�ب ح�دیث التركی�ب والتف�صیل فیھ�ا،، أال ت�رى أن الھیئ�ة الت�ي  ُ

ْاعتمدھا في تشبیھ البرق بالمصحف، لیست تكون إال في النادر من األح�وال، وبع�د  َ
ْعمد من اإلنسان، و ٍخ�روج ع�ن الع�ادة، وبق�صد خ�اص أو عب�ث غال�ب عل�ى ال�نفس َ ٍَ َ ّ

ِ وھكذا حال الفصیل في وثوبھ على أمھ لیثیرھا واس�تنانھ ف�ي الم�اء )١(.)غیر معتاد ِ ّ ُ

ًونزوه، كما توجبھ رؤیتھ الماء خالیا َ ُ ِ ِ ْ َ.  
ُف�ؤاده "  وقدم المسند إلیھ غی�ر المنف�ي    َ َ ُّیظ�ل"عل�ى الخب�ر الفعل�ي "ُ َ ك�م لتأكی�د الح" َ

ً؛ إذ نبھ المخاطب وجعلھ متطلع�ا ومترقب�ا للخب�ر ال�ذي س�یلقى علی�ھ، وتثبیتھ وتقویتھ ً

ًفعندما یأتي الخبر یقر في الذھن، ویحدث فیھ وقعا طیب�ا، كم�ا أن تقدیم�ھ ی�ؤدي إل�ى  ً

ًإسناد الفعل إلى فاعلھ مرتین، مرة باعتب�اره ف�اعال، وم�رة باعتب�اره مبت�دأ، وتك�رار  ً

  . اإلسناد توكید
ُیعل��و"  وجمل��ة    ْ ُّیظ��ل"خب��ر" َ َ ِب��ھ"ً ویج��وز أن تك��ون ح��اال و،"َ ُّیظ��ل"خب��ر"ِ َ ، وعب��ر "َ

إلف���ادة تج���دد ح���دوث الخ���وف وال���ذعر واالض���طراب، " یظ���ل"بالفع���ل الم���ضارع 
؛ ولیأكد ذلك ً، فھو لفرط جبنھ ال یعیش شجاعا ولو لمرة واحدةواستسالم الفؤاد لذلك

  .  اختار ھذا الطائر دون غیره
ُیعل��و"ین جملت��ي وص��ل ب��و    ْ ُوی��سفل ،َ ُ ْ َ  للتوس��ط ب��ین الكم��الین م��ع ع��دم الم��انع؛ إذ  "َ

ًاتفقت الجملتان في الخبریة لفظا ومعنى مع وجود المنا سبة بینھما، م�ع ع�دم الم�انع 

  .من العطف
ً  وزاد الوص��ل ح��سنا وبھ��اء اتف��اق الجملت��ین ف��ي الفعلی��ة، وف��ي ن��وع الفع��ل، وف��ي  ً

   . اإلطالق
ُیعل"    وبین  ْ ُویسفل، وَ ُ ْ َ   .أفاد تتابع شدة اضطراب القلب وخفقانھطباق  " َ

ًی���رتبط التقاب���ل اللفظ���ي بطبیع���ة لغ���ة ال���شعر ارتباط���ا حمیم���ا، م���ن حی���ث تمی���زه (و ً

بالتعبیریة، وقدرتھ على اإلیحاء، وإثارة االنفعال، وتمثیل التباین السطحي والعمیق 
  )٢()بین وحدتین متقابلتینفي الصورة والحدث، من خالل الجمع الفجائي المباشر 

  
  :   ثم ینفي الشاعر عن نفسھ صفات المخنثین فیقول

  
َ وال خ-١٨ َّف داریــِالــَ ِ َ ُة مــٍ َزل       یــَـغَتـٍ ٍ َروح ویــِّ َ ُ ِدو داھــْغــُ َ َا یـَنـُ   ُــلـَّـَكـحــَتـً
  

                                                 
 . ١٨٤ المصدر السابق صـ- ١

طبع��ة دار ، ٦٩محم��د العب��د ص��ـ/  إب��داع الدالل��ة ف��ي ال��شعر الج��اھلي م��دخل لغ��وي أس��لوبي د- ٢
 .م١٩٨٨المعارف الطبعة األولى 



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٣٧
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 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

َّأنا لست فاسدا تافھا ال خیر في، وال : یقول       ً المخنث�ین ال�ذین  المنعمین أولئكمن ً
  .یھتمون بالتزین ومغازلة النساء والمكث بجوارھم

    أسلوب البیت خبري الغرض منھ ھو نفي التفاھة والتنعم والتخنث عن�ھ، وإثب�ات 
  .ضد ھذه الصفات

ٍخالف"     ِ ِلذي ال غناء عنده وال خی�ر فی�ھا: الخالف "َ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ ْ ٍداری�ة" )١(.َ َّ ِ المق�یم :  ال�داري"َ
 یبرحھ��ا، والعط��ار یكت��سب م��ن ری��ح عط��ره فی��صیر بمنزل��ة المتعط��ر، ف��ي داره ال

 والت�اء )٢(.ك�ان یحم�ل إلیھ�ا الم�سك م�ن الھن�د،  بلدة ب�البحرین"دارین"منسوب إلى 
  .كنسَّابة وعالمةبل الغایة في المبالغة، فیھا للمبالغة 

َمت"      ٍزلَغُ َّحادثة النساء ومراودتھنلمالمتفرغ : المتغزل "ِّ َ ُ.)٣(   
 ما جاز ف�ي من أوجھ اإلعرابفیھا الثالث عطف على ما تقدم من صفات ویجوز و

  .سابقتھا
ُی��ـروح" ُ وھ��و اس��م للوق��ت م��ن زوال وال��رواح ض��د ال��صباح  ی��سیر ف��ي ال��رواح، " َ

  )٤(.الشمس إلى اللیل
ُیــغــدو" ْ   )٥.(ما بین صالة الغداة وطلوع الشمس:  والغدوة یسیر في الغداة،"َ

ُیـروح "   ووصل بین جملتي ُ ُیــغــدو"و " َ ْ للتوسط بین الكم�الین م�ع ع�دم الم�انع؛ "َ
ًإذ اتفقت الجملتان في الخبریة لفظا ومعنى مع وجود المناسبة بینھما، مع عدم المانع 

  .من العطف
ً وزاد الوص��ل ح��سنا وبھ��اء اتف��اق الجملت��ین ف��ي الفعلی��ة، وف��ي ن��وع الفع��ل، وف��ي  ً

  .  اإلطالق
ُیروح"وفي قولھ       ُ ً ویغدو داھنا َ َ ِ َ ُ ْ َ یج�از بالح�ذف إذ اكتفاء وھو نوع من أنواع اإل" َ

ُیـروح"حذف من األول ُ ُیــغــدو"لداللة الثاني" َ ْ ًعلیھ، أي یروح داھنا، ویغدو داھنا"َ ً.  
ُی��روح" وب��ین    ُ ُیغ��دو"و " َ ْ  تع��اون فی��ھ ھ��ذان المت��ضادان ف��ي المعن��ى عل��ى طب��اق" َ

   .اإلقناع واإلمتاعإخراج صورة فنیة مؤثرة قادرة على 
ُیتكـحــل". هشعرالذي یتزین بدھن : الداھن   َّ َ َ    .یضع الكحل في عینیھ: "َ

، وإنما ھما من صفات وإنما خص الدھن والكحل ألنھما لیسا من صفات الرجال     
  )٦(.)النساء

                                                 
 .٨٩صـ٩جـ" خ، ل، ف "  لسان العرب مادة - ١

 .٦٦٠صـ٢جـ" د، و، ر" الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة مادة - ٢
 .٤٩٢صـ١١جـ"   مادة  لسان العرب - ٣

 .  ١٣١صـ١جـ" ر، و، ح "  مختار الصحاح مادة - ٤
  .٢٤٤٤صـ١جـ" غ، د، ا "  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة مادة - ٥
 
 . ٧١ المنتخب صـ - ٦
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ًداھنا" و  َ ِ ُیغدو"خبر " َ ْ ُیغدو"ویجوز أن تكون  على معنى یكون في الغداة،" َ ْ  ،ةتام" َ
ًداھنا"وتكون بمعنى یدخل في الغداة، َ ِ ُیغدو"حاالً من الضمیر في " َ ْ ُیروح"واسم " َ ُ َ "

ُیغ��دو" خب��ر علی��ھ ض��میر م��ستتر، وخبرھ��ا مح��ذوف دل ْ ؛ وعلی��ھ ًأي ی��روح داھن��ا "َ
  .یكون في الكالم إیجاز بالحذف

انوا لكنھم ك لیس المقصود باإلدھان أن یستعمل اإلنسان الدھن العادي لشعره،(ھذا و
ًیستعملون دھن�ا مطیب�ا، ی�شبھ بع�ض المستح�ضرات الخاص�ة بالتجمی�ل اآلن، وك�ان  ً

ًاستعمالھ عندھم دلیال عل�ى الغن�ى والت�نعم، وبع�ضھم ك�ان ی�ستعملھ ف�ي أثن�اء زی�ارة 

  . ًلنفسھ ضمنا الرجولة ت اثبیوحي بإوھو ) ١.)(حتى ال یتشعث شعره البیت الحرام،
ُیتكـحــل "جملة و   َّ َ َ ُیغ�دو"خب�ر  ث�ان ل�ـ  ن�صب موض�ع   أن تك�ون ف�ي یج�وز"َ ْ أي " َ

ًداھنا متكحال،  ًداھنا" حال من الضمیر في  نصب ویجوز أن تكون في موضع ً َ ِ َ")٢(  
ُ یتكـحــل"وعبر بالفعل المضارع     َّ َ َ   . واستمرارهللداللة على تجدد الحدث"َ

ُیروح"وتكرار الیاءات في  ُ ُیغدو"و"َ ْ ُ یتكـحــل"و"َ َّ َ َ ًي تعط�ي امت�دادا یتناس�ب م�ع  الت"َ

  .التناسب واالنسجام أضفى على البیتتجدد الحدث واستمراره، 
ُ یــروح ویــغــدو داھـنـا یـتــكـحــــل:"وقولھ    َّ َ َ َ َ ًَ َ ِ َ ُ ْ َ ُ الل�ذین كنای�ة ع�ن الت�نعم والتخن�ث " ُ

  .یذم بھما الرجال
  

َره دونـش ٍّلـَعـب ُتـْسـَ ول-١٩ ْ ُ ُ ِرهـْیـَخ ُّ ْرع اـم إذا َّفـَأل     ِ ُزلـْأع َاجـَتـْھاُ ھـَتـُ َ  
  

 لست بتافھ، وال مسن صغیر الجسم، كأنھ قراد، یعج�ز ع�ن القی�ام ب�الحرب :یقول   
  .   وإنما أنا على العكس من ذلك،أو الضیف

  
ًووصل ھذا البیت بسابقھ التفاقھما في الخبریة لفظ�ا ومعن�ى م�ع وج�ود المناس�بة     

التقارن في الخیال في المسند، ولیس ھناك ما  المسند إلیھ، واالتحاد فيھى  بینھما و
 بالتوس�ط ب�ین الكم�الین م�ع ع�دم - عن�د البالغی�ین-یمنع من العطف، وھو م�ا یع�رف

         .المانع
  .   وأسلوب البیت خبري إلفادة شجاعتھ ومالزمتھ لسالحھ وغلبة خیره شره  
ٍّبعل ":وقولھ   ث�ة الجرال�صغیالرج�ل الم�سن والمھزول، قراد ال: َوالعلُّ  -خبر لیس" َ

َیشبھ القراد َ ُ ُ ُِ وقد دخلت علیھ الباء الزائدة  -  الحركة والثورانء   وھو كنایة عن بط)٣(ْ

                                                 
خالد عبد الرءوف /  شرح شعر الشنفرى األزدي لمحاسن بن إسماعیل الحلبي، تحقیق وتعلیق د-١

 .م٢٠٠٤ر دار الینابیع عمان، الطبعة األولى ، نش٧٠ صـ ٢الجبر ھامش 

 .٥٢المیة العرب للشنفرى تحلیل إعرابي لغوي صـ:  ینظر- ٢

 . ١٧٧٣صـ٥جـ" ع، ل، ل"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة مادة  - ٣



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٣٩
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وحي بتفاھ�ة وق�بح م�ن ت� كلم�ة يوھ� ،)١(علیھ كما سبق كثیر ودخولھا لتوكید النفي،
  .اتصف بذلك

ُش�ره( و    ي، خی�ري بین�ي وب�ین ش�رح�ول أي ال ی: والتق�دیر، خب�ره)َدون(وٌ مبت�دأ) ُّ
َّع��ل" ص��فة ل��ـ ج��ر  ف��ي موض��عوالجمل��ة  عل��ى ن��صبف��ي موض��ع و، أاللف��ظ عل��ى"َ
  .الموضع

ُشره"وبین    ِخیره"و" ُّ ِ ْ ر م�ن ھ�ذه ال�صفة، َّأشار إلى واقع ھ�ذا التاف�ھ، ونف� طباق" َ
فجذب النفوس إلبداعھ، واألذھان لبالغة  ،تكلف أو تعمل دون الخاطر عفو جاءوقد 

  .صیاغتھ
فالشین في بنیة الكلمة وھو صوت لثوي رخو مھموس للتف�شي یتبع�ھ ال�راء   

وصوت الخاء في  والشدة التي تتناسب مع امتداد الشر، القوةالمشددة التي تدل على 
ًالذي یعطي امتدادا یتناسب م�ع ) الیاء(تعطي صوت الحفیف ویتبعھ صوت ) خیره(

  )٢.)(انطالق مسافة الخیر التي تغطي على الشر
ٍّع��ل"ـ ل�� نع��ت"ّأل��ف"و    ُالعی��ي الف��دم الع��اجز: وھ��و "َ ِ ُ ْ َ ُّ ِ ال��ذي ال یق��وم بح��رب وال ) ٣.(َ

  . وإنما یلتف وینام ضیف،
  .  للداللة على تحقق وقوع الفعل"إن"دون " إذا"    وعبر بـ

 ھ�ي دالل�ة االرتب�اط ال�سببي؛ إذ - ھن�ا-     وداللة االرتباط بین فعل الشرط وجواب�ھ
  .ي ھیاجھ وغضبھخوفھ وفزعھ سبب ف

ُرعتھ "وفي التعبیر بالفعل الماضي      َُ تعریض بھذا التافھ  -أخفتھ وأفزعتھ:  أي-"ْ
     .الذي ال خیر فیھ، وفیھ إشارة إلى كثرة حدوث ھذا الفعل منھ

  وفاعل��ھ،فیھ��ا العام��ل وھ��و"إذا"ج��واب -) ٤(ث��ار لم��شقة أو ض��رر:  أي-"َاھت��اج"و
ٍّعل"على یعود ضمیر  وصیغة افتعل لزیادة( م إیجاز بحذف المسند إلیھ، الكال ففي "َ

ًالبناء أي اضطرب اضطرابا شدیدا ً كثیرا، فالمبالغة فیھ في الكم والكیف معاً ً)(٥(  
ومما یلفت النظر في التعبیر الخبرة النفسیة التي یتمتع بھ�ا ال�شنفرى ف�ي لف�ظ ( ھذا 
 م��ن مظ��اھر الق��وة فق��د یب��دو ل��بعض الن��اس أن الھی��اج والغ��ضب واالنفع��ال" اھت��اج"

 بل من آث�ار الخ�وف ،عدم الثقة بالنفس والشجاعة، ولكن الحقیقة أن ھذا من مظاھر
على النفس، فإن الواثق م�ن نف�سھ، وم�ن مقدرت�ھ عل�ى أخ�ذ حق�ھ ال یث�ور وال ینفع�ل 
ًبسرعة، بل ھو ثابت واثق فیزن األمر بعقل�ھ ال بانفعال�ھ، ف�إن ك�ان ی�ستدعي غ�ضبا 

                                                 
 . من البحث٣٧ ینظر صـ- ١

 .٦٤ شعر الصعالیك دراسة أسلوبیة ص -٢

َّ المنج��د ف��ي اللغ��ة - ٣ َ ُ، لعل��ي ب��ن الح��سن الھن��ائي األزدي، )ل للم��شترك اللفظ��يأق��دم معج��م ش��ام(ُ
ع��الم : ، ن��شر١٣٣ص��ـ١دكت��ور أحم��د مخت��ار عم��ر، دكت��ور ض��احي عب��د الب��اقي، ج��ـ: تحقی��ق

 . م١٩٨٨الثانیة، : الكتب، القاھرة، الطبعة

 .٣٩٤صـ٢جـ" ھـ، ي، ج"  لسان العرب مادة - ٤

 .١٠٥ نھایة األر ب في شرح ال میة العرب ص-٥
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 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

اتھ وھدوئھ، ولذلك ال تغضب وال تث�ور حینم�ا ی�سيء إلی�ك غضب، وإال فھو على ثب
یفقدك ثقتك بنفسك، وال تشعر بالخوف منھ  ألنھ ال مھما بلغت اإلساءة؛ طفل صغیر

بینما تغضب ألیسر من ھ�ذه اإلس�اءة إذا ص�درت  على  نفسك أو كیانك االجتماعي،
 -  علیھ وسلم صلى هللا- من كبیر؛ لشعورك بعكس ذلك، ومن ھذا نفھم حكمة الرسول

ف��ي الح��ث عل��ى ع��دم الغ��ضب، وف��ي بی��ان أن الق��وة الحقیقی��ة إنم��ا ھ��ي ال��تحكم ف��ي 
یا رسول : االنفعال، ومن ذلك ما یروى أنھ مر على  حشد من الناس فكأنھ سأل فقیل

ل��یس ال��شدید بال��صرعة، إنم��ا : " فق��ال ًهللا ھ��ذا ف��الن م��ا ی��صارع أح��دا إال ص��رعھ،
والشنفرى یعبر عن م�ضمون ھ�ذا المعن�ى  )١("ضبالشدید الذي یملك نفسھ عند الغ

  )٢)(بأن الھیاج من مظاھر الضعف، في سیاق نفي الصفة عن نفسھ
ُأعزل"و َ ُاألعزل الذي لیس مع�ھ ش�يء م�ن : وقال بعضھم  معھ،رمحمن ال : وھو -"ْ َ ْ َ

وعلیھ  ،أعزل ھوو :أي محذوف مبتدأ خبر )٣(-السالح یقاتل بھ، فھو یعتزل الحرب
 ص�فة ج�رفي موض�ع  تكون أن یجوز والجملة ، إیجاز بحذف المسند إلیھففي الكالم

ٍّعل"لـ ً یرید عاری�ا  اھتاج وھو أعزلأي) َاھتاج(في  لضمیر امن حاال تكون وأن، "َ
    . سالحال عن

 ھذه األوصاف المذمومة عنھ یدل عل�ى ثب�وت أض�دادھا المحم�ودة ل�ھ، ونفي ھذا    
ب وال�ضیف، ال ی�ضطرب وال یف�زع، م�الزم  شره، یقوم على الحریغلبفھو خیره 

  .    للسالح مستعد للكفاح
  

َول-٢٠ ِت بـْسـَ ْمحـُ َإذا ِالمـَّالظ ِارـَیـِ َتحـْان ِ َھدى ْتـَ ِوجلـَھـال      ُ َ ّالعسی ْ    ُلـَجْوـَھ ُاءـَمـَْھیِف ـِ
  

إني خبی�ر م�درب عل�ى ط�رق ال�صحراء، حت�ى الت�ي ال یھت�دى فیھ�ا، ف�ال أض�ل      
  .غیريحیرة فیھ شتد  أتحیر، في الوقت الذي تفیھا، وال

    وھو بذلك یصف نفسھ بالحذق والكیاسة والوقوف على عواقب األمور والتمیی�ز 
  .  بین حسنھا وقبحھا

  
 اتفاق��ا ف��ي إذ  للتوس��ط ب��ین الكم��الین م��ع ع��دم الم��انع؛  ووص��ل ھ��ذا البی��ت ب��سابقھ 

االتفاق التام في الم�سند إلی�ھ ھى   و، مع وجود المناسبة بینھما،ًالخبریة لفظا ومعنى
  .التقارن في الخیال في المسند، ولیس ھناك ما یمنع من العطفو

                                                 
أب��و تم��یم یاس��ر ب��ن إب��راھیم، ب��اب الح��ذر م��ن : ص��حیح البخ��ارى الب��ن بط��ال، تحقی��ق  ش��رح - ١

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، : مكتبة الرشد بالریاض،الطبعة: ، نشر٢٩٥صـ٩الغضب، جـ

 .١٢٧،١٢٦ الشنفرى الصعلوك حیاتھ والمیتھ صـ -٢

 .٣٠٧صـ٤جـ" ع، ز، ل" مقاییس اللغة مادة - ٣



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٤١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 لبیان بین األسلوبین الخبري واإلنشائي غیر الطلبيالبیت مزج الشنفرى في ھذا     
 ،ن عن تكیفھ واندماج�ھ م�ع المجتم�ع اللیل�يعالاإلمدى خبرتھ بمجاھل الصحراء، و

 تكیُّ���ف إیج���ابي باعتب���اره آلی���ة م���ن اآللی���ات - الیوس���ف كم���ا ی���رى یوس���ف-وھ���و
  )١)(الدفاعیة

ًا َرِھ�ْظُم یتحدى القھ�ر البیئ�ي وثق�ل الواق�ع ال�ذي یواجھ�ھ ال�صعلوك،( ولعلھ بذلك    

في مواجھة التحدیات مھما كانت عظیمة، فلن یك�ون اللی�ل أكث�ر قدرتھ على التكیف 
  )  ٢.)(ظلمة من ظلم المجتمع لھ

ِالمتحیر في أمره ال یدري كیف یھت�دي فی�ھ الضال: وھو -"بمحیار" وإنما جاء     ِ َِ َْ َ َ ََ َ ِ ْ َ َ ِّ ُ-
 كما تبلغ ، الحیرةھوظاھر ھذا اللفظ أنھ ال تبلغ من( ، للمبالغة"مفعال"على وزن  )٣(

 أنھ ال یوجد -  ھنا- رتھ في الظالم، ولیس ھذا مراده، وإنما المرادیمن الذي اشتدت ح
 و یبالغ في انفراده بعدم الحیرة، فیما م�ن ش�أنھ أن )٤.)(لبتھامنھ أصل الحیرة وال غ

  ) ٥.(تشتد  فیھ حیرة سواه
       .المبالغة في النفي، ولیست في اإلثباتو فالنفي مسلط على أصل الفعل 

ظلم�ة م�ن أس�باب الحی�رة ن الإ إذ ؛ب إل�ى ال�سببضافة ھنا م�ن إض�افة الم�سبَّاإل   و
  .للسائر فیھا

 ویتغلب ،ً وأقام منھ ذاتا یصارعھا وتصارعھ،بعث في الظالم الحیاةفالشاعر قد     
  .على سبیل االستعارة، علیھا

ًعل�ى معن�ى ل�ست محی�ارا ف�ي من إضافة الشيء إلى ظرفھ وقیل بل اإلضافة ھنا    

، وعلی��ھ ف�الكالم م�ن المج��از )٧(}والنهـارِ  اللَّيـلِ  مكْــر بـلْ {: تع�الىھل��وقف�ي  كم�ا )٦(الظ�الم

قل��ي  لعالق��ة الزمانی��ة، وت��سمى ھ��ذه ال��صورة بالن��سبة اإلض��افیة، وھ��ي إض��افة الع
، فكان حقھ أن یضاف إلى الناس فأض�یف المضاف إلى غیر ما حقھ أن یضاف إلیھ

  . إلى ظرفھ
 ضالل؛ والیرالتحشدة   وترجع بالغة المجاز في البیت إلى داللتھ على المبالغة في 

ًواقع�ا م�ن الظ�الم، وكأن�ھ ص�ار ی�شارك الن�اس تحی�ر إذ اإلضافة في البیت تصور ال

    . فیما یصنعون، بل صار ھو الضال والمحیر

                                                 
 .٢٤٢لي صـ مقاالت في الشعر الجاھ-١

 .١٨٨ اللیل في الشعر الجاھلي صـ- ٢

 .١١٥صـ١١جـ"ح، ي، ر"  تاج العروس من جواھر القاموس مادة - ٣

 .٨٦ األرب من غیث األدب في شرح المیتي العجم والعرب صـ-٤

 .١٧٥المواھب الفتحیة صـ :  ینظر- ٥

میة الع�رب ص ، نھایة األرب في شرح ال٢١أعجب العجب في شرح المیة العرب ص :  ینظر-٦
١٠٥. 

 .٣٣  سورة سبأ اآلیة -٧



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٤٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  .؛ إلفادة توكید المعنى )١ً(وزیدت الباء على خبر لیس، وذلك كما تقدم یقع كثیرا    
ِولـسـت بـمحـیـار الظـالم:"   وقولھ َّ ِ َِ ْ ِْ ُ َ كنای�ة ع�ن خبرت�ھ بمجاھ�ل ال�صحراء الت�ي ال " َ
    .ھاُیھتدى فی

  .ًأي لست محیارا في وقت اعتراض الیھماآت" محیار" ظرف لـ" إذا"و 
للدالل��ة عل��ى تحق��ق وق��وع الفع��ل، وعب��ر بالماض��ي دون "إن"دون " إذا"   وعب��ر ب��ـ

ًالمضارع تعریضا بذلك المتحیر الضال في تلك الصحراء المقفرة التي ال معالم فیھا 

  .  لالھتداء
َانتحْت    " َ   )٢(.عرضت لھ:  انتحیت لفالن أي:، یقالاعترضت" ْ
 وال ش�ك أن ف�ى ،وفي إسناد االنتحاء إل�ى الیھم�اء مج�از عقل�ي عالقت�ھ المكانی�ة     

 مبالغة فى حدوث الفعل، وضرب من التوسع والتفنن فى بناء  إسناد الفعل إلى مكانھ
ھ، ن�ھ ق�د ع�م وانفع�ل ب�ھ مكان�أفعال إلى أماكنھا ترى الحدث بفحین تسند األ( العبارة

  )٣(.) ولھذه الطریقة مذاق حسن فكأنھ فاعلھ
َّوھ��ذا ال��ضرب م��ن المج��از عل��ى حدت��ھ كن��ز م��ن كن��وز : (یق��ول اإلم��ام عب��د الق��اھر

ِّالبالغة، ومادة الشاعر المفلق والكاتب البلیغ ف�ي اإلب�داع واإلح�سان، واالت�ساع ف�ي  ِ ْ ُ
ًطرق البیان، وأن یجيء بالكالم مطبوعا م�صنوعا، وأن ی�ضعھ بعی�د ا ًلم�رام، قریب�ا ً

نك من أمره أنك ترى الرجل یقول. من األفھام َوال یغرَّ َّ ُ أتى بي الشوق إلى لقائك، : "َ
، وأش�باه ذل�ك مم�ا "َوسار بي الحنین إلى رؤیتك، وأقدمني بلدك حق لي على إنسان

ُتجده لسعتھ وشھرتھ یجري مج�رى الحقیق�ة الت�ي ال ی�شكل أمرھ�ا، فل�یس ھ�و ك�ذلك  ُِ ْ

ِأبدا، بل ید َ ِق ویلطف حتى یمتنع مثلھ إال على الشاعر المفلق، والكاتب البلیغ، وحتى ً ِ ْ ُ ُّ
فی�ھ إش�ارة إل�ى واق�ع ھ�ذا  كم�ا أن )٤.)(یأتیك بالبدع�ة ل�م تعرفھ�ا، والن�ادرة ت�أنق لھ�ا

   .المتحیر في الصحراء
ً وكم كان الشنفرى موفقا في ھذا المجاز إذ لم یأت ب�ھ دفع�ة واح�دة، ول�م ی�رم ب�ھ     

بغت��ة، ب��ل ذك��ر م��ا ینب��يء عن��ھ، وی��ستدل ب��ھ علی��ھ؛ فنف��ى ع��ن نف��سھ التحی��ر ف��ي إلین��ا 
    .    الظالم

َھدى"و    َانتح�ْت" مفعول بھ لـ" ُ َ ًویج�وز أن یك�ون مفع�وال مطلق�ا مرادف�ا" ْ ً لم�صدر  ً
، والم��راد ھدای��ة  ض��د ال��ضاللالھدای��ة: الھ��دى و.الھوج��ل الفع��ل أي انتح��ى انتح��اء

  .الطریق في الصحراء
                                                 

 . من البحث٣٧صـ :  ینظر- ١

: ، ن��شر٥٩٦ص��ـ ٢ج��ـ" ن، ح، و" الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب ال��شرح الكبی��ر للفی��ومي، م��ادة - ٢
 .المكتبة العلمیة، بیروت

، ١٠٢محم�د محم�د أب�و موس�ى ص�ـ/  خصائص التراكیب دراسة تحلیلیة لمسائل علم المع�اني د- ٣
   مكتبة وھبة:نشر

 . السابعة: الطبعة

 .٢٩٥ دالئل اإلعجاز صـ- ٤



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٤٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ِم������ن الرج������ال:"لھوج������لا"و     َ ِّ َ ُالبط������يء ال������ذي تخ������تلط علی������ھ األم������ور: ِ ُ ُ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ََّ َْ ُ َ ْ)١( 
ِالعسیف"و َالمملوك المستھان بھ الذي اعت�سف لیخ�دم، أي قھ�ر:"ِّ َ َ ِْ ُ ْ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َّ ِ ُ َُ ُ  وس�مي ب�ذلك؛) ٢(.ُ

ُیعسف الطرقات مترددا في األشغال والجمع عسفاء ألنھ َ ََ َُ ًُ َ ُ ُّ ِ ْ).٣(  
ًھ یرید أن یثبت لنفسھ تفردا، فإنك تراه یجعل غیره الذي یحار رجال خبیرا    وألن   ًً

فإذا لم یقع ھو في الحیرة كان معن�ى ذل�ك أن�ھ أكث�ر خب�رة " الھوجل العسیف"ًمدربا 
  )٤.)(ودربة

ُیھم��اء"    َ ْ َالیھم���اء "َ ْ ھ���ي : األرض الت���ي ال أث���ر فیھ��ا وال طری���ق وال عل���م، وقی���ل :َ
  سمیت بذلك؛؛ فھي عمیاء مطموسة المسالك)٥.(یھا لطریقاألرض التي ال یھتدي ف
ألن��واع  إلف��ادة التنوی��ع، فھ��ي ن��وع خ��اص مغ��ایر تونك��ر ،ألن ال��سالك یھ��یم فیھ��ا

  .، فالشاعر ھنا في مقام الفخرالصحاري المعھودة
َالفالة ال أعالم بھا : الثانیة الھوجلو     .  لالھتداء) ٦(ُ

َیھماء یعم�ل"ویروى       َْ َْ َیھم�اء ھ "ًب�دال م�ن )٧( "َُ ُ َ ْ ُوج�لَ َ الناق�ة ال�سریعة،  والیعم�ل "ْ
ٌاشتق لھا اسم من العمل، والجمع یعمالت َ ْ َ َّ  لما فیھا من إیق�اع ؛ أولىذه الروایةوھ )٨(ُ

ِالھوجل: "ناتج عن الجناس التام بینھا وبین قولھ ،جمالي َ إضافة إلى م�ا بینھم�ا م�ن "َْ
  .إرصاد وتسھیم

إذ الھوج��ل األول��ى الرج��ل  اعر ب��ین الحقیق��ة والمج��از؛ف��ي البی��ت ق��ارب ال��شف     
) ٩(األحمق، والھوجل الثانیة الصحراء التي ال معالم فیھا، فبینھما جناس ت�ام مماث�ل

  ً.أضفى على البیت نغمة موسیقیة عذبة زادھا توالي التاءات والھاءات عذوبة
 بعال�الم س� "-األصوات المتفقة في بعض ص�فاتھا ومخارجھ�اما خلق تكرار   ك     

ً ج��وا م��شحونا ب��النغم الم��وحي -" والی��اء ث��الث م��راتم��رات، والھ��اء أرب��ع م��رات، ً

  .ب�����������القوة، وخاص�����������ة ح�����������رف ال�����������الم ال�����������ذي ھ�����������و ج�����������نس ال�����������روي
     ث��م إن ھ��ذا التك��رار أدى إل��ى ص��عوبة ف��ي النط��ق الءم��ت ص��عوبة االھت��داء ف��ي 

  . من ألفھا الصحراء لغیر

                                                 
 .٣٧صـ٦جـ" ھـ، ج، ل: "  مقاییس اللغة مادة- ١

 .٣١٢صـ٤جـ" ع، س، ف: "  المصدر السابق مادة- ٢

 .٤٠٩صـ٢جـ" ع، س، ف"  المصباح المنیر مادة - ٣

 .١٩ من الشعر الجاھلي في میزان النقد األدبي صـ-٤

 . ٣٩١صـ٤جـ" ي، ھـ، م"األعظم مادة  المحكم والمحیط - ٥

 . ١٨٤٨صـ٥جـ"ھـ ،ج، ل"  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة مادة - ٦

تف��ریج الك��رب ع��ن قل��وب أھ��ل األرب ف��ي معرف��ة المی��ة الع��رب الب��ن زاك��ور المغرب��ي :  ینظ��ر-٧
 .٦٨صـ

 .  ٥٥صـ٣٠جـ" ع، م، ل"  تاج العروس من جواھر القاموس مادة - ٨

ف���ق طرف���اه ف���ي أن���واع الح���روف وأع���دادھا وھیئتھ���ا وترتیبھا،وكان���ا م���ن ن���وع م���ا ات:  وھ���و- ٩
 "  وما بعدھا٤١٣صـ٤تلخیص المفتاح جـ."واحد



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٤٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ل�ست بمحی�ار الظ�الم إذا انتح�ت : واألص�لً  فضال عما في البیت من تقدیم وت�أخیر 
  .ًیھماء ھوجل ھدى الھوجل العسیف، أضفى نوعا من الطرافة على األسلوب

   وقد ازدان البیتان األخیران بذلك المحسن البدیعي اللفظي وھو لزوم م�ا ال یل�زم؛ 
َأع�زل"فقد ألزم الشنفرى نفسھ فیھما بحرك�ة الفتح�ة قبلھ�ا س�كون  َ ھوج�ل-ْ س�ابقین " ْ

  .حرف الرويل
ألقت الشاعریة على النقائص الت�ي نفاھ�ا ال�شاعر ش�بكة م�ن العالق�ات (وقد ھذا      

التي تفضي بھا إلى ما یشبھ الثبات وعدم الحركة، فالمھیاف یحد العطش من حركتھ 
یفارقھ��ا،  والخ��الف یبق��ى ف��ي داره ال فیجم��د ف��ي مكان��ھ، والجب��أ ی��الزم بی��ت زوجت��ھ،

إنما یمجد  فال یطیق السرى، والشاعر بنفیھ لھذه النقائص، والمحیار یداھمھ الظالم،
الحركة ویضیق بالثبات، وھذا یتسق مع ما ذھب إلیھ ف�ي بدای�ة الق�صیدة م�ن تمجی�د 

  )١(.)للسرى وتحضیر آللة الرحیل

  
  : الخصائص البالغیة

     وبالتأمل في التحلیل البالغي ألبیات ھ�ذه الفك�رة یتب�ین لن�ا أنھ�ا تتمی�ز بمجموع�ة
  :خصائص بالغیة من أھمھا ما یلي

خرق، :"مثل في ھذه الفقرة بعض الصیغ المتساویة في الوزنكرر  الشنفرى أن -١
  ". ھیق، خالف، داھن، شره، خیره

یب��رز اإللح��اح عل��ى ام��تالك ھ��ذه  وھ��ذا التك��رار لل��صیغ المت��ساویة ف��ي ال��وزن     
  )٢().الصفات، ویربط أبیات القصیدة بعضھا ببعض

  واس�تعاض عنھ�ا ث�الث م�رات،" ل�یس" ًد الشاعر قد كرر أی�ضا النف�ي ب�ـكما نج -٢
جع��ل ال��نص ال��شعري وح��دة (وھ��ذا التك��رار  ف��ي ثالث��ة أبی��ات،" ال"ب��ـحرف النف��ي

متالحمة  تجعل السامع یشعر بغنائیة الشاعر بذاتھ عن طریق النفي واإلثبات، حتى 
 ف�ي ك�ل م�رة أن�ھ یمتل�ك لیؤك�د إن المرء لیتوقع أن یستمر ال�شاعر ف�ي أس�لوبھ ھ�ذا؛

    )٣(.)صفة البطولة والشجاعة
ٌ   وھ��ذا التك��رار ل��ھ دالالت كثی��رة ف��ي مق��دمتھا اإللح��اح عل��ى الق��ارئ، لتقبُّ��ل فك��رة 

الشاعر عن طریق النغمة الموسیقیة، وإلقاء الضوء على الشعور، واإلحساس، الذي 
ّتعبر عنھ مثل تلك التكرارات َ.  

                                                 
 .١٠٩ المیة العرب دراسة تاریخیة نقدیة صـ -١

، مجل�ة إب�داع ٣٢ش�فیع ال�سید، صـ�ـ /  أسلوب التكرار بین تنظیر البالغیین وإب�داع ال�شعراء، د- ٢
  ..م١٩٨٤ة یونیو، السنة الثانی٦العدد

، ن��شر مكتب��ة الكت��اني، ودار ٤٨موس��ى ربعای��ة، ص��ـ/  ق��راءات أس��لوبیة ف��ي ال��شعر الج��اھلي د- ٣
 .م٢٠٠١الكندي، األردن 



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٤٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 عن نفسھ كل المظاھر الت�ي تع�وق ھمتلقي من خالل نفیثار الحس عند الأ   فھو قد  
ًمن رسم شخصیتھ رسما متكامال كاشفا عن المظاھر اإلیجابیة التي یتسم بھا بطریق  ًً

    )١(.نفي الصفات السلبیة، فھو نفي ألجل اإلثبات
 عن نفسھ كل ما یمكن أن یلحق بھا العیب أو النقص لیوصلھا إلى ى ینفيرنفالشف   

  . مكن من الكمال واالكتمالأقرب حد م
 ًھذا ونجد في ھذه األبیات نفسا رقیقة تألم وتئن وتحزن لما القتھ من قھر وعنت، -٣

) ال�سین ،وال�صاد، وال�زاي( من خالل أح�رف ال�صفیرًوقد مثل الشاعر لذلك صوتیا
مع شیوع النون التي تناسب أجواء األنین والتألم ومواجھة المصیر المحتوم باألنف�ة 

    )٢().تذلل النفس دون رضوخ والوعزة 
 والشاعر وإن افتق�د الع�دل والم�ساواة ف�ي ع�الم الواق�ع؛ فق�د أق�ام كلم�ات ق�صیدتھ -٤

علیھا، فاالسم یتودد إلى الفعل ویوازیھ، وكذلك الفعل، ویتضح ھذا بجالء في سیاق 
  .النفي السابق، فحین یكون النفي بلست الفعلیة تكون كلمة القافیة اسما

  بھل    ..................................      .............................ولست          
  أعزل      ...............................................................ولست         

  لھوج..............................      .................................         ولست
  ً.النافیة في بدایة البیت، تكون كلمة القافیة فعال" ال"وحین تكون 

  یفعـــل.............................       ...................................         والجبأ
  یسفــل..........................       ...................................         وال خرق

   )٣(یتكحل.........................       .................................    وال خالف     
  . ًوھذا أضفى على الكالم قدرا من العذوبة والسالسة

ًالت��ي تمث��ل نوع��ا م��ن " ال��الم، والم��یم، وال��راء، والن��ون: " ش��یوع ح��روف الذالق��ة-٥

  ورھا الشنفرى في المیتھالمجاھدة واإلباء، وتترجم األجواء النفسیة التي ص
یستفزني، ال�زاد، موك�ل، :"ًكلمة ینعشرإحدى وحیث ورد في  شیوع التضعیف -٦

ّیعشي، مجدعة، بھل، جبأ، مرب،  ّ ّ ّ ، كأن، ّ ّیظل، المكاء، داریة، متغزل، یتكحل، علَّ ّ ّّ ّ

ه، ألف، وقد أسھم شیوع التضعیف في تمثیل ، "ِّالعسیفانتحت، ّ الظالم،  محیار،َّشرُّ
ني المعان�دة وال�رفض، وال�شعور بال�ضیق، وأك�د المعن�ى؛ ف�أدى وظیف�ة انفعالی��ة مع�ا

  .ومعنویة
 ع�شرة س�تم�ا یرب�و عل�ى الخب�ر االبت�دائي ك�رر  شیوع األسلوب الخبري، فقد - ٧

الطلب�ي األسلوب اإلنشائي كرر الخبر الطلبي ثالث مرات فقط، في حین أن مرة، و
  .االستفھامبصیغة  حدةاة ولم یرد إال مر

                                                 
 .٢٨٤ اللغة الشعریة عند الشنفرى صـ - ١

 .، بتصرف یسیر٢٨٤ اللغة الشعریة عند الشنفرى صـ- ٢

 .١١١، ١١٠ المیة العرب دراسة تاریخیة فنیة صـ- ٣



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٤٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

شیوع الجملة الفعلی�ة، فق�د ك�ررت خم�س ع�شرة م�رة، ف�ي ح�ین وردت الجمل�ة  - ٨
؛ للداللة على تمجید ال�شاعر للحرك�ة وتج�ددھا، واھتمام�ھ  فقطاالسمیة ثماني مرات

  .بعنصر الزمن وتحقق وثبوت ضد تلك الصفات لھ
  م���رات؛ع���شر حی���ث ك���رر م���ا یرب���و عل���ى ش���یوع التعبی���ر بالفع���ل الم���ضارع؛ -٩

لصورة في ذھن المتلقي، للتأكی�د عل�ى ب�شاعتھا والنف�ور منھ�ا، وإثب�ات الستحضار ا
  .نقیضھا للشاعر

؛ لتأكی��د نف��ي ال��صفات ال��سلبیة ع��ن ال��شاعر لب��اء ف��ي خب��ر ل��یسزی��ادة اش��یوع  - ١٠
  .وإثباتھا لغیره

 شیوع التعریف حیث كرر تعریف المسند إلیھ في تسعة مواق�ع، ك�ان الن�صیب -١١
ع، یلی�ھ التعری�ف باإلض�افة حی�ث ض�ورد ف�ي خم�سة موااألكبر منھا للضمیر حی�ث 

  .ع واحدضفي مو" ال"ع، وورد التعریف بـ اضموثالثة ورد في 
 ورد المج��از العقل��ي ف��ي موض��عین، أح��دھما لعالق��ة الزمانی��ة واآلخ��ر لعالق��ة -١٢

  .المكانیة
 شیوع الوصل بین الجم�ل للتوس�ط ب�ین الكم�الین م�ع ع�دم الم�انع فق�د ورد ف�ي - ١٣

  . مواقعأربعة
  .اإلیجاز بالحذف كحذف المسند إلیھشیوع  -١٤
 ع، ووردض� مواةتس� شیوع الصور البیانیة حیث وردت الكنایة ع�ن ص�فة ف�ي -١٦

االس��تعارة المكنی��ة والمج��از المرس��ل، وك��ل م��ن الت��شبیھ البلی��غ، والت��شبیھ التمثیل��ي، 
  . مرة واحدة، واالستعارة التصریحیةالمطلقة

رد الطب��اق ف��ي وع، ق�� مواخم��سةعنوی��ة حی��ث وردت ف��ي المش��یوع المح��سنات  - ١٧
 م��رة ، واإلرص��اد والت��سھیمائ��تالف اللف��ظ م��ع المعن��ىك��ل م��ن ، وورد ثالث��ة مواق��ع

  .واحدة
 لزوم -  الجناس-  االنسجام- ع االكتفاءقة مواأربع المحسنات اللفظیة في ما وردتبین  

  .ما ال یلزم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٤٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  الـمـبـحـث الـثـانـي

  هـسـفـى نـلـعالشنفرى ا ـهـيـفـضـات يـفــص
من تعداد الصفات التي یتبرأ منھا، شرع في ذكر الشنفرى      وبعد ما فرغ 

  : الصفات التي یضفیھا على نفسھ فقال
َ إذا األمع-٢١ ْ َّز الصــَ َوان القــُ َ ُ ِى مناسـَّ َ ِر مـَایـَطــَت ي    ــمـــــَ َھ قــْنـــَ ُادح ومــُ ٌ   ُلـَّلــَفــِ
ِ أد-٢٢ ِم مــْیُ ِى أمـّتـِوع حــُجــال َالــَطـُ َیتــُ ُوأضرب    ُھ ـــــْ ِ ْ َعنھ الذكر صفحا فأذھ َ َْ ُ َ ً ْ َ َ ْ ِ ُ   ُلـْ
َ وأست-٢٣ ُف تــْ ِرب األرض كــُّ َ ُي ال یـْ ْول امـَّن الطـَّي مـَلـَع       ْھ ـــَل َرىـْ ِ ُرؤ مـْ ٌ َتطـُ ُولـَ ِّ  
َ ول-٢٤ َوال اجتنـَ ِ ْ َذأم لـُاب الـْ ِ ْ ْم یلــَّ ُ َف مْشــْ ٌرب  ـــَ ِاش بــــَعــُی   َ َھ إال لـــُ ِ َدي ومـــِ َ َّ ُأكلــَ َ ْ  
َ ول-٢٥ َن نـــِكـَ َفســَّ ُا مــْ ُرة ال تــــً ً ْقیــَّ ِم بـــِ ْذام إال ریــى الــلــع  ي  ـــــُ َ ِ ِ َا أتـَمـَثـَّ ُولـَحــَ َّ  
ِوأطوي-٢٦ ْ َ َعلى الخمص الحوایا كما انطوْت َ ََ ْ َ َ َ ِ ْ َ َ َة مـَوطــُیــُخ     َ ُـاري تـُ ٍّ ُار وتــَغــِ َ ُفتلـُ َ ْ   

ألن دفع المضار  وقدم الصفات التي یتبرأ منھا على الصفات التي یتحلى بھا؛     
  -أولى ومقدم على جلب المنافع، والتخلیة مقدمة على التحلیة

  : البالغيالتحلیل
                                         

ُوانـــَّالص ُزــَعـــَْماأل إذا -٢١ َالق َّ ِناســَم ىــَ ٌادحـــَقُ ھــْنـــِم َرــَایــَطـــَت       ميـَ   ُلـَّلـَفــُوم ِ
  

 تتطایر من تحتھ متكسرة، ویخ�رج ھانفإ الملساء الصلبة قدميإذا القت الحجارة     
 الفائق��ة وق��وة ي؛ وذل��ك ل��سرعتمنھ��ا ش��رر وص��وت الص��طدام بع��ضھا ب��بعض بق��وة

  .قدمي
  
 يف��تفق��ت الجملت��ان   وف�صل ھ��ذا البی��ت ع��ن س�ابقھ لكم��ال االنقط��اع ب��ال إیھ�ام؛ إذ ا 
  . والفصل ال یوھم خالف المقصود ولكن ال جامع بینھما،،یةخبرال

وص���البة قدمی���ھ ،  الخارق���ة بی���ان س���رعتھ الغ���رض من���ھخب���ري    فأس���لوب البی���ت 
  .ر مدى الصمود والمعاناة التي یتعرض لھااإظھووقوتھما، 

بأسلوب الشرط التي أراد أن یضفیھا على نفسھ ذكره لھذه الصفات الشنفرى بدأ      
 فكلما القى ھذا األمعز ،وفي ھذا داللة على ارتباط جواب ھذا الشرط بفعلھ" إذا" بـ

رأینا تطایره، وخروج شرره وتكسره یدل على ھذا المعن�ى ویؤك�ده مج�يء مناسمھ 
َ تط��ـایر"لفظ�ة  َ َ ًفع��ال م�ضارعا دال" َ ل��ة عل��ى تج�دد ھ��ذه المالق��اة، كم�ا أن ف��ي مج��يء ً
َتطـایر "الفعل َ َ ًفعال مضارعا مزی�د إی�ضاح ل�صموده وم�دى قوت�ھ، وأن ھ�ذا دیدن�ھ " َ ً

  .  ًدائما وأبدا
  .جواب الشرطللداللة على تحقق وقوع " إن"دون " إذا" الشاعر لمعواست     



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٤٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

 االرتب��اط ال��سببي؛ إذ  ھ��ي دالل��ة- ھن��ا-ودالل��ة االرتب��اط ب��ین فع��ل ال��شرط وجواب��ھ  
    .ضرب أرجل الشنفرى للحجارة الصلبة سبب في تطایر الشرر

 وتكمن بالغة أس�لوب ال�شرط ف�ي تمك�ین المعن�ى الم�دلول علی�ھ ب�الجواب ف�ي نف�س 
ًا شررا؛ لسرعتھ الفائقة، وقوة ھالمتلقي، وھو تطایر الحجارة من أمام قدمیھ، وإحداث

ھا إلیھ بالمعاني المدلول علیھ�ا بفع�ل ال�شرط، قدمیھ، عن طریق إثارة النفس وتشویق
  .فیجيء الجواب بعد ترقب وطول انتظار، وحینئذ یقر في النفس ویثبت

ف�ى أس�لوب ال�شرط طاق�ة : " یقول األستاذ الدكتور عبد الغن�ى الراجح�ى رحم�ھ هللا 
بالغیة وشحنة قویة من إثارة االنتباه والترقب واالنتظار ، والتطلع إلى مجئ جواب 

لشرط بعد استرسال النفس فى إدراك معانى فعل الشرط فى أول الجملة الشرطیة ، ا
فال تزال النفس مندمجة فى تأمل معنى الشرط وفعلھ وجملتھ متأنیة متفھمة واعیة لھ 
ف��ى تأم��ل وانتظ��ار لمج��ئ جواب��ھ ، حت��ى إذا م��ا وص��لت إل��ى الج��واب ووص��ل إلیھ��ا 

ع الشيء المنتظر ، فتمكن منھا فضل الجواب بعد طول غیاب وانتظار وقع منھا موق
  )  ١.(تمكن، وقر فى أعماقھا أى قرار

ُاألمعز"و    َ ْ لب"َ ُوالمعزاء المكان الكثی�ر الح�صى ال�صُّ ْ ُ ْ وھ�و ص�فة غالب�ة تج�ري  )٢(َ
، ول�و كان�ت ص�فة مح�ضة لجمع�ت  ومع�زاواتمجرى األسماء، فتجمع على أم�اعز

ْعلى معز كأحمر وحمر، ُ ْ َالق�ى"یفسره المذكور بعده فعل محذوف ل فاعل وھو ُ فھ�و "َ
الشرطیة تضاف إل�ى الجمل�ة الفعلی�ة ،ف�إذا ج�اء بع�دھا  "إذا"فـ ؛جاز بحذف المسندإی

، وفي ذلك إظھار ألناقة العبارة، اسم ، فھو فاعل لفعل محذوف یفسره المذكور بعده
ن ًوقوة لمح المتكلم وحسن اقتداره، كما أن فیھ اختصاصا وتقوی�ة للحك�م فھن�ا جملت�ا

ُإذا األمــعـ�ـز"فعلیتان حذف من كل منھما جزء، فالجمل�ة األول�ى َ ْ ُال�صــوان َ َّ ح�ذف " َّ
ِالقـى مناسمي" فعلھا، والجملة الثانیة َ َ َ ، فكأنھ قال حذف فاعلھا لداللة ما قبلھ علیھ" َ

الصوان ال قى األمعز الصوان مناسمي، وھذا فیھ من تقوی�ة الحك�م  إذا القى األمعز
  .  یخفىوتأكیده ما ال

ُال�صوان"و     َّ ًحج��ر ص��لٌب إذا م�ستھ الن��ار فق��ع تفقیع��ا وت�شقق، وربم��ا ك��ان ق��داحا "َّ ًَّ َ ََّ ََّ َّ ْ ّ َ ِ ْ ُ َ َ
َتقت��دح من��ھ الن��ار َ ْ ُاألمع��ز" ص��فة ل��ـ)٣(ُ َ ْ  األمع��ز ذو :عل��ى تق��دیر ح��ذف م��ضاف أي" َ

 .؛ للعلم بھإذ حذف المضاف وقام المضاف إلیھ مقامھ ،جاز بالحذفإی، فھو الصوان

                                                 

، جملـة عبـد الغنـى الراجحـى/  للـدكتور "مع سـورة الواقعـة دراسـة وحتليـل فاحتـة الـسورة": مقال بعنوان  - ١

 . م ١٩٨٧هـ مايو ١٤٠٧، رمضان  ) ٢٧٣( ، عدد ٧٤الوعى اإلسالمى صـ

 .٤١١صـ٥جـ" م، ع، ز" لسان العرب مادة - ٢

 . ١٧٠صـ١٢جـ" ص، و، ن" تھذیب اللغة مادة - ٣



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٤٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ــأَلِ{: م��ا ف��ي قول��ھ تع��الىك اســةَ و يــا الَّتِــي الْقَر ــا كُن ألن األمع��ز األرض وال��صوان  ؛)١(}فِيه

ویج��وز أن یجع��ل  لموص��وف ف��ي المعن��ى،اان، وال��صفة ھ��ي َرْی��َالحج��ارة وھم��ا غ
  . على حد قول الخنساء  األمعز نفسھ الصوان مبالغة لكثرتھ فیھ،

  )٢(وإدبار إقبال  ا ھي  فإنم     ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت 
     )٣(.جعلتھا لكثرة ما تقبل وتدبر نفس األقبال واإلدبار

ِألن�ا إذا جعلن�ا المعن�ى فی�ھ اآلن ك�المعنى إذا نح�ن قلن�ا( :یقول اإلمام عبد القاھر     ِْ :
ٍفإنما ھي ذات إقبال وإدبار" ٍ ٍ، أفسدنا الشعر على أنفسنا وخرجنا إلى شيء معسول، "ِ

    )٤(.)ٍّي مرذولِّوإلى كالم عام
 ویرى بعض الباحثین أن اللغة الشعریة ال تستقیم بذلك التأویل، وإنم�ا تت�أتى م�ن    
ف��األمعز ال��صوان ھ��و ال��ذي یالق��ي مناس��مھ، ولی��ست  "تط��ایر"و"مناس��مي"و"الق��ى"

تبعث في األمعز الصوان الصلب الثابت  "القى"مناسمھ ھي التي تالقیھ، فھذه الكلمة
وھذا ھو الجدید في لغة القصیدة، أما أن تكون المناسم ھي الت�ي  ،قدرة على الحركة

  .تالقي األمعز الصوان فھذا مألوف ال جدید فیھ
تق��اوم " تط�ایر" ك�ذلك كلم�ة تق�اوم ثب�ات األمع��ز ال�صوان،" الق�ى"    وكم�ا أن كلم�ة

ألنھ��ا  ؛"مناس�مي"وبتحری�ك اللغ��ة للثاب�ت وتك��سیرھا لل�صلب تب�رز كلم��ة  ص�البتھ،
الت��ي تتب��ادر إل��ى األذھ��ان، وف��ي ھ��ذه  "أق��دامي"ج��سید الفع��ل م��ن كلم��ة أق��در عل��ى ت

اللحظة نكون بمواجھة كائن آخر لھ مناسم الجمال ورجاله عاملتان عظیمتان یقط�ع 
  )  ٥.)(بھما الودیان،أما شعره فیقوم مقام الذنب من الناقة

ًھ����ذا مظھ����را م����ن مظ����اھر ال����صمود والمعان����اة الت����ي یتع����رض لھ����ا (     ویع����د 

  )٦.)(علوكالص
ُالمناسم و  وإنم�ا خ�ص المناس�م؛ ألنھ�ا    .)٧(خف البعی�رطرف م، وھو ِسْنَجمع الم: ِ

   )٨(.)من الحوافر وغیرھا  أقوى على المسیر الدائم
َالق�ى"وقولھ       ٍمناس�مي َ ِ َ الجم�ل بج�امع  حی�ث ش�بھ نف�سھ ب مطلق�ةمكنی�ةاس�تعارة " َ

 ذف المشبھ بھ ورمز إلیھ بشيءثم ح ،في كلعلى تحمل السیر في الصحراء ة قدرال

                                                 
 .٨٢من اآلیة  سورة یوسف جزء -١

، ن��شر دار عم��ار، الطبع��ة األول��ى ٣٨٣أن��ور أب��و س��ویلم، ص��ـ/ دیوانھ��ا ش��رح ثعل��ب تحقی��ق د-٢
 .م١٩٨٨

 .١٠٦نھایة األرب في شرح المیة العرب صـ:  ینظر-٣

 .٣٠٢ دالئل اإلعجاز صـ-٤

 .١١٣،١١٤ المیة العرب دراسة تاریخیة نقدیة ص-٥

 .٢٤وق ص دراسة في نصوص العصر الجاھلي تحلیل وتذ- ٦

 .١٥٦صـ٢ المخصص جـ- ٧

 .٧٨ المنتخب صـ- ٨



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٥٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ً نف�سیا باندماج�ھ ف�ي ع�الم الحی�وان نب�ئت االس�تعارة  وھ�ذه،ن لوازمھ وھ�و المناس�مم

 ف�ي ال�دائم االنتع�ال ع�دم بسبب ة قدمیھخشونعلى  ً-أیضا-تدل و،الذي اتخذه أھال لھ
  .الخشنة األودیة

 ص��ورت   وق��د جعل��ت االس��تعارة الق��ارئ یح��س ب��المعنى أكم��ل إح��ساس وأوف��اه؛ إذ
  .المنظر للعین، ونقلت الصورة لألذن

َّھذه الصورة من أروع الصور االستعاریة التي وظفھا ال�شنفرى، فھ�و (   ھذا وتعد 

یجسد نفسھ في صورة بعیر یعدو، وق�د رأین�ا أھمی�ة الع�دو بالن�سبة لل�شاعر؛ إذ ك�ان 
م�آزق وذل�ك إلیمان�ھ الراس�خ ب�أن النج�اة م�ن ال ه في مواضع عدة،ذكریفخر بذلك وی

 م�ن المی�زات دھات�ان ال�رجالن، كم�ا یعتق�د أن س�رعة الع�دو تع� الحرجة ال تكفلھ إال
التي تفرد بھا وإخوانھ من الصعالیك عن بني البشر، لذلك فھو یفاخر بھا وبأس�بابھا 
َّوعلى رأس ذلك األرجل القویة الخفیفة الحركة، والمنبسطة من األسفل، لتشبھ خفي 

 )(١).ة العدوالبعیر كي تساعده على سرع
ُمن��ھ"و     ْ َتط��ایر"یج��وز أن یتعل��ق ب��ـ " ِ َ َ   فتك��ون البت��داء غای��ة التط��ایر،تف��رق؛: أي"َ

ٌقادح"  ویجوز أن تكون لـ ِ ، وفي تقدیمھ علیھ  فتكون للتبعیضًم علیھ فصار حاالُِّدق" َ
إشارة إلى أن األمعز ھو المقصود بالتطایر؛ وفي ذلك داللة على قوة أقدام الشنفرى 

  .بتھاوصال
ن، وإنم�ا تالق�ي المك�ان نف�سھ وھ�و اویالح�ظ أن�ھ جع�ل قدمی�ھ ال تالق�ي ال�صو   ھذا 

س�رعة جری�ھ تجع�ل األم�اكن ال قیم�ة الت�ساعھا، فك�أن قدمی��ھ أن األمع�ز مبالغ�ة ف�ي 
ًتالقي ھذا الوادي مثال ھذه اللحظة ثم الوادي اآلخر بعد ذل�ك، وك�أن ك�ل خط�وة ف�ي 

 عن إثبات سرعتھ في العدو من حیث المب�دأ؛ ألن�ھ ًواد، ویالحظ أیضا أنھ لم یتحدث
  )٢)(.أمر معروف ومسلم بھ، وإنما تحدث عن آثار سرعتھ في العدو

  وال س��یما ف��ي مق��ام،جمیل��ة األث��ر والم��ذاق طریف��ة، مقبول��ة )٣( وف��ي البی��ت مبالغ��ة 
  .الفخر
ع��دو الخی��ل وق��د أش��عل ش��رر الن��ار م��ن ق��دح ( ص��ورت س��ورة العادی��اتق��د و     

اتِ .ضَـبحا  والْعادِياتِ{:ة في قولھ تعالىالحجار ورِيـا   فَالْمحوذل�ك أن الخی�ل ح�ین ) ٤(}قَـد

 ؛ فتصطدم بالحجارة التي أمامھا؛ماماألتصطدم حوافرھا بالحجارة فتقذفھا إلى  تعدو

                                                 
 .٣٣٣ اللغة الشعریة صـ-١

 .١٥ شرح ودراسة المیة العرب للشنفرى ص -٢

ًأن یدعى لوصف بلوغھ في الشدة أو الضعف ح�دا م�ستحیال أو م�ستبعدا؛ ل�ئال یظ�ن أن�ھ :  وھي- ٣ ًً

 "٣٥٨التلخیص صـ ." غیر متناه في الشدة أو الضعف

 .١،٢اآلیتان دیات  سورة العا- ٤



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٥١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

فیخرج من اصطدامھا شرر نار، وإذا كانت الخیل تفعل ھذا فالشنفرى إذن من باب 
  )١() أشد منھ بحكم أنھ أسرع من الخیلأولى یفعلھ، بل یفعل

 أوحى بھما الشاعر لنسمع ،فالحركة والصالبة ھما سمتان رئیستان في ھذا البیت    
البعی�ر لنف�سھ للتعبی�ر ع�ن تدریب�ھ الم�ستمر ف�ي ف تلك الصورة، حی�ث اس�تعار أخف�ا

 تل��ك األحج��ار إنالم��شي عل��ى أحج��ار ال��صوان المل��س دون أن تت��أثر رج��اله، ب��ل 
 م��ن تح��ت قدمی��ھ متك��سرة، ویخ��رج منھ��ا ش��رر وص��وت الص��طدام بع��ضھا تتط��ایر

ّببعض بقوة، فأصوات األلفاظ، واإلیقاع الداخلي، والقافیة كلھا شكلت صورة سمعیة 

  )٢.)(ّأدت المعنى المطلوب، وذلك ما یتوخاه الشاعر لتحقیق ذاتھ
ُالق��ادحو  القت��ھ عقل��ي ع فھ��و مج��از ،ال��ذي تخ��رج م��ن قدح��ھ الن��ار م��ن ش��دة وطئ��ھ: ِ

َّفلینظر اإلنسان مم { :كما في قولھ تعالىالمفعولیة للمبالغة في شدة اندفاعھ وعدوه،  ِ ُ َ َْ ِْ ْ ِ ُ ْ َ
َخلق ِ ٍخلق من ماء دافق. ُ َِ ِ َِ ٍَ ْ ُ{)٣(  

َ        ویجوز أن یكون المراد بالقادح الكسر التي تطایرت من الصوان حین القتھا  ِ
  .المناسم

ٌقادح"ونكر        ِ ٌ قادح"وتحمل كلمة.خیم والتھویلإلفادة التف "َ ِ  طاقة صوتیة ھائل�ة "َ
ُالمفلل و)٤()من خالل بدئھا بوقع ثقیل، وانتھائھا بصوت یخرج من قلب الحنجرة َّ : 

   )٥(.المتكسَّر
استطاع أن یتلقط من تراب األرض ھذه ( ومن عجیب شعرنا العربي القدیم أنھ       

رج البی��ان الرفی��ع، وھ��ذا ال��سمو باألش��یاء األش��یاء التائھ��ة، وأن یرتف��ع بھ��ا إل��ى مع��ا
ِالتائھة یعني أن صور المعاني التي تورقھا اللغة الحیة ، والصیاغة اللقنة ھي جوھر  َّ

  )٦.)(الشعر، وھي التي علیھا المعول في شأنھ
ٌق��ادح"وجم��ع ب��ین      ِ ُومفل��ل َ َُّ دالل��ة عل��ى قوت��ھ المتناھی��ة، فال��شرر ق��د یح��دث دون  "َ

  )٧(.)ذا تكسرت مع ذلك كان عن قوة فائقةاألحجار، فإ تكسر
     .ً فالقدح یحدث أوال وبعده التكسیر، ومراعاة للقافیة،م علیھ مراعاة لألولویةُِّد  وق
ًوكأن الشنفرى في ھذا یرید أن یقدم لنا نفسھ بعیدا عن قبیلتھ التي رفضھا وھي (    

لم��درك ال��ذي ال اتحتاج��ھ ال یحتاجھ��ا، ول��ذا أكث��رمن وص��ف نف��سھ بالرج��ل العاق��ل 

                                                 
 .، باختصار١٢٨ الشنفرى الصعلوك حیاتھ والمیتھ صـ -١

 .١٦٦ الصورة السمعیة في الشعر العربي قبل اإلسالم صـ-٢

 .٥،٦ سورة الطارق اآلیتان -٣

 .١١٣ التباین والتشاكل في المیة العرب صـ- ٤

 .٥٣٠صـ١١جـ" ف، ل، ل" لسان العرب مادة - ٥

 .، باختصار٢٤١لشعر صـ  دراسة في البالغة وا- ٦

 .٢٢ من الشعر الجاھلي في میزان النقد األدبي صـ-٧



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٥٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ًیتسرع في أمر یتدبره قبل أن یتصرف؛ ولذا  فھو في ھذه األبیات یعتز بذاتھ معتمدا 

  )١.)(علیھا
الخارقة، وقوة وصالبة قدمیھ التي تفوق ق�وة الحج�ارة  كنایة عن سرعة البیتو     

  .الصلبة
  

ْ أدی-٢٢ ِ ِأم ىـّتـح ِوعـُالج َالـَطــِم ُمــُ ْوأض      ُھـَتـْیـُ ْذكـالُ ھـْنـَع ُبِرـَ َذھُأـَفً اـحـْفــَص َرــِ   ُل ـْ
  

      
َّأتناس�ى الج��وع فی��ذھب عن��ي، فأن��ا ق��وي العزیم��ة، أق��وى عل��ى رد نف��سي عم��ـا         ِّ

  .تھوى وأغلبھا
  والجوع ینبوع أول من ینابیع الشعر، كالحب والموت، ولكنھ ینب�وع مظل�م م�دمر، 

ً ال�نفس طباق�ا للحقیق�ة التاریخی�ة الت�ي تتفجر منھ لغ�ة تأخ�ذ ف�ي ك�ل وج�ھ إل�ى خ�ارج

من��ذ إن��سان الكھ��وف، إل��ى إن��سان ال��سھول والجب��ال " اإلن��سان والحی��وان"یحیاھ��ا 
   )٢()والصحاري

ً لكم�ال االنقط�اع ب�ال إیھ�ام؛ إذ اختلف�ا إن�شاء وخب�را    وفصل ھذا البیت ع�ن س�ابقھ  ً
ًلفظا ومعنى؛ فاألول إنشائي لفظا ومعنى، والثاني خبري لفظ�ا ً  ومعن�ى، والف�صل ال ً

  .یوھم خالف المقصود
  .   فأسلوب البیت خبري الغرض منھ إظھار قوة عزیمة الشاعر، وصالبة نفسھ

ُأدیم(     ِ  ویج�وز أن ، جملة م�ستأنفة ال موض�ع لھ�ا،من المداومة، وھي االستمرار )ُ
 وعلی�ھ یك�ون ف�ي الك�الم إیج�از بح�ذف )٣(أنا أدی�م: مبتدأ محذوف تقدیره كون خبرت
  . لمسند إلیھا

     وعبر بالفعل المضارع لیؤكد تجدد واستمرار ال�صفات الت�ي یفتخ�ر بھ�ا؛ لیؤك�د 
  .ذاتھ من خاللھا

 وھ��ي الت��سویف والتلك��ؤ وامت��داد الوق��ت، وك��ل ،م��أخوذ م��ن المماطل��ة: المط��ال   و
 والم�راد تیئ�یس )٤(.مطلت الحدید إذا ضربتھ ومددت�ھ لیط�ول: ممدود ممطول، یقال

  .فقد األملالجوع حتى ی
ُأدی��م:"وقول��ھ ْ ِ َط��الِم ُ ِالج��وع َ حی��ث ش��بھ الج��وع بإن��سان ؛ مرش��حةاس��تعارة مكنی��ة  "ُ

فرى نفال�ش  وھ�و المماطل�ة،،ورم�ز إلی�ھ ب�شيء م�ن لوازم�ھ ثم حذفھیناصبھ العداء، 

                                                 
، طباع��ة ون��شر دار ال��شئون الثقافی��ة ٨٢عب��د العزی��ز إب��راھیم ص /  المی��ة الع��رب لل��شنفرى د-١

 .١٩٨٨العامة بغداد،الطبعة األولى 

بع��ة األول��ى ، ن��شر مكتب��ة النھ��ضة الم��صریة، الط٧٠لطف��ي عب��د الب��دیع ص��ـ/  ال��شعر واللغ��ة د- ٢
 .م١٩٦٩

 .٢٢ في شرح المیة العرب صـ أعجب العجب-٣

 . ٤٠٩صـ٣٠جـ" م، ط، ل" تاج العروس من جواھر القاموس مادة - ٤



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٥٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

، ث�م ً وشخصا یعرض عن الحدیث معھ،ً وجعلھ حیا یموت،ًجعل الجوع دائنا یماطل
 مالئم���ات الم���ستعار من���ھ؛ وذل���ك مم���ا یق���وي وھ���ي م���ن" حت���ى أمیت���ھ"ذك���ر جمل���ة 

 تناس�ى إل�ى أق�رب ھ�ذا ألن االس�تعارة، ویحق�ق المبالغ�ة ف�ي الت�صویر والتخیی�ل؛
  .التشبیھ

   ویعدھا أس�تاذنا ال�دكتور محم�د أب�و موس�ى م�ن االس�تعارات المبنی�ة عل�ى الت�شبیھ 
ت  وإنم��ا أض��فى علی��ھ ال��صفا، االدع��ائي فال��شنفرى ل��م ی��شبھ الج��وع بإن��سان فق��ط

اإلنسانیة وأقامھ في خیالھ في صورة إن�سان تت�وارد علی�ھ الم�شاعر واألح�وال عل�ى 
ًادعى للجوع حیاة وحسا، فشبھھ بحي ذي :(- كما یقول-وجھ التخییل واالدعاء، فھو

الخی�ال ... حاجة یلح علیھ في المطالبة، وھو یماطلھ، حتى یمیتھ فال یعود یشعر ب�ھ 
ة، یب�ث فیھ�ا المعن�ى اإلن�ساني، لیق�ضي علیھ�ا ھنا یحیل الغرائ�ز إل�ى ص�ورة مج�سد

بالموت بواسطة ھذه المماطلة التي تشھد لل�شنفرى ب�القوة وص�البة ال�نفس، والبل�وغ  
ًفي العزة واألنفة مبلغا غریبا ً)(.١(    

 لكن ، الجوع، ونفخت فیھ الروح، فواجھ الشنفرى بقسوتھشخصت    فاالستعارة قد 
  .الشنفرى ظل یماطلھ حتى أماتھ

جناحي المجاز االستعاري، وبھم�ا ینتق�ل المعن�ى ()٢(ویعد التشخیص والتجسید      
   )٣(.)أو المقاربة المجرد إلى تعبیر مجسد من غیر التجاء إلى أدوات التشبیھ

 من المداومة واالستمرار، یوحي للمتلقي بتلك الصورة "أدیم"واستخدام الفعل (    
حیث یصور الج�وع ف�ي ص�ورة دائ�ن یطال�ب التي یرید أن یوقعھا الشاعر في نفسھ 
و لع�ل دال�ة  ف�ي المماطل�ة للوف�اء بھ�ذا ال�دین، بدینھ، والشاعر في مداومة واستمرار

 وتعط�ي النتیج�ة ، تكمل ھ�ذه ال�صورة االس�تمراریة للفع�ل الم�ضارع"أمیتھ"الفعل 
فھي كنایة ع�ن تغلب�ھ عل�ى ؛  فكأنھ مات، وھي انصراف الجوع،الستمرار المماطلة

  .، وشدة صبره علیھعالجو
 ومماطلت��ھ ،كم��ا أنھ��ا تنب��ئ ع��ن واقعی��ة المعان��اة، ف��الجوع ی��أتي ف��ي مواعی��د ثابت��ة    

 وك�ذلك دال�ة ،ً فكلم�ا ج�اء یؤج�ل ل�ھ الموع�د ت�أجیال،حینئذ بمعنى ع�دم االس�تجابة ل�ھ
 تعط�ي للمتلق�ي امت�داد -ً وضرب عن الشيء صفحا أعرض عن�ھ -"أضرب"الفعل 

 وعدم تذكره ، فتذكر الجوع وھو الذي ،ومحاولة البعد عنھ، صورة المماطلة للجوع
 وی�أتي ، وینجح في ذلك، فیحاول الشاعر نسیانھ،یشعر اإلنسان بالحاجة إلى الطعام
                                                 

 .م٢٠٠٦، نشر مكتبة وھبة٢٨١ التصویر البیاني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان صـ-١

ى أش��یاء ال تت��صف ن��سبة ص��فات الب��شر إل��ى أفك��ار مج��ردة، أو إل��:  الت��شخیص أو األن��سنة ھ��و- ٢
  "بالحیاة 
معج�م الم�صطلحات العربی�ة ف�ي اللغ�ة ." فھو إضفاء صفة المادیات على ما ھو مجرد: أما التجسید

 ."١٠٢ صـواألدب

،ن�شر ١٠٢، صـكامل المھندس/مجدي وھبة، د/ معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب د- ٣
 .م١٩٨٤مكتبة لبنان ، الطبعة الثانیة 



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٥٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

، وھ�ذه ال�صورة تب�دو م�ن أنج�ح "أض�رب"إجابة وتكملة ونتیجة للفع�ل  )أذھل(بدالة 
  )١(.)وسائل مقاومة الجوع 

َطالِم" وداللة اإلضافة ھنا    ِالج�وع َ  أن�ھ یماط�ل الج�وع وش�عوره ب�ھ حت�ى تم�وت "ُ
  .شھیتھ

بحیث ال یفارقھ " الجوع"للمضاف إلیھ" المطال" ففیھ إشارة إلى مالزمة المضاف 
  . فدوام مماطلة الجوع كنایة عن دوامھ واستمراره. وال ینفك عنھ حتى یمیتھ

ُفقاتلوا{ :كما في قولھ تعالى"ْ أنإلى"ھنا بمعنى"حتى"و ِ َ ِالت َ ِتبغي يَّ ْ َّحتى َ َتفيء َ ِ َإل�ى َ ِ 
ِأم��ر ْ ِهللا َ  ،م��ضمرة "أن"ـ، والفع��ل الم��ضارع من��صوب ب�� إل��ى أن تف��يء:أي) ٢( }َّ

  )٣()كي( ویجوز أن تكون بمعنى 
ّ دورا مھما في توجیھ الخط�اب الحج�اجي وتقویت�ھ -"ّحتى" - وقد أدى ھذا العامل    ّ ًّ ً

في الملفوظ الحجاجي یساعد على  "ذا العاملھ"ٍوتماسكھ وترتیبھ في آن؛ وذلك ألنھ 
 بل إن العامل قبل ذل�ك یرس�م ل�ھ ص�ورة الم�سلك ال�ذي ،ّتقویة إیقان المتقبل بالنتیجة

ّفي أثن�اء ذل�ك كل�ھ یق�وي النتیج�ة  ینبغي علیھ أن یقطعھ، للوصول إلى النتیجة، وھو
  ))(٤التي یروم الملفوظ إیصالھا

   .وإطالتھوتوحي داللة الغایة ھنا باإلصرار على الجوع 
والشنفرى ال ینظر إلى الجوع من زاوی�ة احتیاج�ھ إل�ى الطع�ام، وإنم�ا م�ن (     ھذا 

ًزاویة كیفیة مقاومتھ للجوع؛ ألن مقاوم�ة الج�وع م�نھج ال�صعالیك جمیع�ا؛ حی�ث إن 

الشنفرى في مقاومة الجوع منھج واقع�ي عل�ى  ومنھج الظروف تضطرھم إلى ھذا،
  ) ٥)(الرغم من طرافة تصویره

ًوأض���رب عن���ھ ال���ذكر ص���فحا"      ْ َ َ ْ ِ ُ ُْ َ ِ ْ أعرض���ت عن���ھ : ًأض���ربت ع���ن ك���ذا ص���فحا  "َ
ًأفنضرب عنكم الذكرصفحا{:قال تعالى وانصرفت وتركتھ، ْ َ َ ْ ِّ ُ ُ َ ُ ِ ْ َ َ َ{)٦(   

 "ض�ربأ"ھ، ث�م اش�تق من� لالنصراف عن ال�شيء وترك�ھ"الضرب"   فقد استعیر  
  .فعل، على سبیل االستعارة التبعیة في الصرف وأتركنبمعنى أ

أنھم كانوا یضربون غرائب األبل، یذودونھا ووجھ داللة الضرب على الصرف      
فج��رى معن��ى ال��صرف إل��ى ال��ضرب، وأش��ربت كلم��ة ال��ضرب معن��ى  ع��ن الم��اء،

  .الصرف، وعبر بالضرب عن الصرف
ًصفحا"   واقترنت كلمة  ْ بالضرب بمعنى الصرف؛ لتؤكد معناھ�ا، ووج�ھ ذل�ك أن  "َ

والمنصرف عن  ، وصفحة الوجھ جانبھ، وصفحة العنق جانبھ،الصفح معناه الجانب
                                                 

 .٨٩لیك دراسة أسلوبیة ص  شعر الصعا-١

 .٩ سورة الحجرات جزء من اآلیة- ٢

 .٢٣ ینظر أعجب العجب في شرح المیة العرب صـ-٣

ّ العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، ص-٣ ّ١٣٤. 

 .١٢٩،١٢٨ الشنفرى الصعلوك حیاتھ والمیتھ صـ-٥

 .٥سورة الزخرف اآلیة  - ٦



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٥٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ًوأضرب عن�ھ ال�ذكر ص�فحا معن�اه ًالشيء یولیھ صفحتھ إمعانا في االنصراف عنھ، 

ًأص��رف ع��نكم ال��ذكر ص��رفا بحت��ا، وك��أن ال��ذكر یولی��ھ ص��فحتھ، وھ��ذا م��ن المج��از  ً
 الع��الي؛ ألن ال��ذكر نف��سھ ص��ار كأن��ھ ھ��و ال��ذي ی��صرف ص��فحتھ ع��نھم، وھ��و ال��ذي

  )١(.)ینصرف عنھم
ُفأذھل" َ ْ ُ ْالذھل "َ ْتركك الشيء تناساه عل�ى عم�د أو ی�شغلك عن�ھ ش�غٌل،: َّ ُْ ُُ َ َ َ ََ َ َْ َ َْ َ َ َیاأیُّھ�ا { ) ٢(ْ ََ

ٌالناس اتقوا ربَّكم إن زلزلة السَّاعة شيء عظیم  ِ َِ ٌَ ْ ْ ََ َ َ َ َْ َّ ِ ُ َّ َُّ َّ یوم ترونھا تذھل كلُّ مرضعة عما .ُ َِ َ ْ ٍْ َ َ َ َْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ
ْأرضعت َ َ ْ َّ وتضع كلُّ ذات حمل حملھا وترى الناس سكارى وم�ا ھ�م ب�سكارى ولك�ن َ ِ َِ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ ُ َُ ُ ُِ َ َّ َُ ٍَ

ٌعذاب هللا شدید ِ َِ َّ َ َ   .أي تنساه وتتركھ)٣(}َ
 الج��وع حی��ث ش��بھ  المطلق��ةكنی��ةم العل��ى س��بیل االس��تعارة)٤("فی�ذھل "وروي       

 حذف��ھ ورم��ز ل��ھ ب��شيء م��ن ، ث��مین��سى م��ا یطلب��ھ م��ن كث��رة اإلع��راض عن��ھإن��سان ب
  .لوازمھ وھو الذھول، وإسناد الذھول إلى ضمیر الجوع استعارة تخییلیة

 وت��شعر ھ��ذه االس��تعارة بم��دى ق��وة عزیم��ة ال��شاعر، وص��البة نف��سھ، فق��د جع��ل     
  .یذھل عنھ ویتركھ وینساهصار كأنھ ھو الذي الجوع نفسھ 

 من خ�ضوع ال�شنفرى ل�ھ،  وفي ذلك تشخیص للجوع، ونفخ للروح فیھ، فقد یأس   
   .  فذھل عنھ وتركھ ونسیھ

ً   ووصل الشاعر بین شطري البیت التفاقھما في الخبریة لفظا ومعنى، مع وجود   

المناسبة بینھما، وھي االتحاد في المسند إلیھ، والتقارن في الخیال في المسند، ولیس 
م�ع ع�دم الم�انع، ھناك ما یمنع م�ن العط�ف، وھ�و م�ا ی�سمى بالتوس�ط ب�ین الكم�الین 

   . ًوزاده حسنا اتفاق الجملتین في الفعلیة وفي نوع الفعل، وفي اإلطالق عن التقیید
  .والبیت كنایة عن قوة تحمل الشاعر أللم الجوع

  
َربــُت ُّفـَتـْ وأس-٢٣ ِولـَّطـال نــم َّيـَلـَع      ْھـَل َرىـُی ال ْيـك ِاألرض ْ ٌرؤــْام ْ ُولـَطـَتـُم ُ ِّ  
  
بف�ضل، أو لقم�ة  َّ    أنا أفضل أن أستف تراب األرض على أن یمد أح�د إل�ي ی�ده      

    .َّیمن بھا على

  

                                                 
، ٢٥٨محمد أبو موسى ص�ـ/ في أسرار البیان، د الدخان دراسة – الزخرف – آل حم الشورى - ١

 .م، بتصرف یسیر٢٠١٠نشر مكتبة وھبة، الطبعة األولى 

 .٢٥٩صـ١١جـ"  ل - ھـ -ذ:" لسان العرب مادة- ٢

 .٢، ١ سورة الحج اآلیتان - ٣

عل��ي محم��د البج��اوي ومحم��د أب��و الف��ضل : ال��صناعتین ألب��ي ھ��الل الع��سكري، تحقی��ق:  ینظ��ر- ٤
 ھ�ـ، وص�بح األع�شى ف�ي ص�ناعة ١٤١٩المكتب�ة العن�صریة، بی�روت،: نشر، ٥٦إبراھیم، صـ

 .   دار الكتب العلمیة، بیروت: ، نشر٢٠٦صـ٢اإلنشاء للقلقشندي، جـ 



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٥٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

للتوس�ط ب�ین الكم�الین م�ع ع�دم الم�انع م�ن ووصل الشاعر بین ھذا البیت وس�ابقھ    
 ، للعط�فةصححًالتفاقھما في الخبریة لفظا ومعنى، مع وجود المناسبة الم�الوصل؛ 
  . ق الجملتین في الفعلیة، وفي نوع الفعل، وفي اإلطالقن الوصل اتفاومما حسَّ

، اعت��زازه بنف��سھو  كرامت��ھ، وأس�لوب البی��ت خب��ري، والغ��رض من��ھ الدالل�ة عل��ى   
  .   وجلده وقوة تحملھ

ُّوأستف": وقولھ    َ َترب ْ ْ دون نظ�ر  و)١(نوعج� غی�ر مًتناول�ھ یاب�ساأ: أي -"ِاألرض ُ
عتیاض بالتراب اال  إذ؛ مبنیة على المبالغة،ھ واعتزازه بنفس،كنایة عن كرامتھ -فیھ

  .ّوقوة التحمل والجلد  وھى توحي بالصبر،وخارق لھا، من الطعام مخالف للعادة
التعبیر بالسف یفھم منھ أنھ (ألن  وما شابھھا؛" آكل"على  "أستف"   وآثر الشاعر 

ل ھ��ذا  وك��، أو نح��و ذل��ك،ال��نھم أو اإلكث��ار أك��ل غی��ر ع��ادي، ق��د ی��وحي بال��سرعة أو
 م�ا دام یجنب�ھ ال�ذل والھ�وان، ولك�ن ال�شنفرى  ی�ضیف ،وغیره مقبول لدى الشنفرى

" أس�تف" االفتع�ال ف�ي "ت�اء"ه إثارة للمشاعر والعواطف، وھ�وؤًإلى اللفظ حرفا یمل
 وما یعانی�ھ ف�ي أك�ل الت�راب ول�و ،ًفھذه التاء تمأل الموقف شعورا بما یفعلھ الشنفرى

ًد أك�ل الت�راب أك�ال عادی�ا رفیق�ا متأنی�ا فح�سب، وإنم�ا ًتخیال، وأنھ مستعد لیس لمجر ً ً ً

ً بل لیستفھ استفافا، فكل ذلك وما ھو أقسى وأشق من ذلك أیسر عنده من ً،لیسفھ سفا

  ) ٢.)(َّالھوان، بل مما ھو أیسر من الھوان، وھو مجرد المن والطول علیھ
ُّأس�تف" عبر بـقد ف    َ واإلكث�ار من�ھ م�ع  ،للدالل�ة عل�ى تك�رار األم�ر "أس�ف"دون " ْ

  . لھتقبلھ 
 ال تقتصر على الفعل ذاتھ من حیث التغلب على الجوع، ولكنھ�ا "أستف"ودالة    (

 فكرام�ة "متط�ول ام�رؤ" ودال�ة "ی�رى"تحمل داللة خفیة تتضح لنا من دالة الفعل 
الشاعر ھي السبب الرئیس في أنھ یستف التراب ولیس الجوع فقط، فھو ال یرید أن 

ُی�ره ف�یمن علی��ھ بم�ا ی�سدیھ م�ن مع��روف، فیقب�ل أن ی�ستف الت�راب عل��ى یلج�أ إل�ى غ
  )٣.)(اللجوء إلى من یمن علیھ

 وی�ضعف قوت�ھ ی�وھن مم�ا نف�سھ على وقسوتھ األسلوب، بھذا األخذ أن شك      وال
  )٤().وجھھ وأساریر محیاه على واضحا ذلك ویبدو بنیتھ

یساوق ما كان قد أثبت لھا من (     ھذا وتشبث الشنفرى باألرض، والتصاقھ بتربھا
  :قبل من حقیقة في قولھ

َوفي األرض منأى           َْ َ ْ َللكریم عن األذى   وفیھا َ َ َ َ ِ َِ ِ ْ َ ْ ِلمن خاف الق ِ َِ َ ْ ُلى متعزلـَ َُّ َ َ َ  
َلعمرك ما              ُ ِاألرض ضبَ ِ َق عـیـَ َرئ     سرى راغبـا أوــِى امـلـٌ ً ِ َ ًراھبـا ٍ ُوھو یعقـل ِ ِ َ َ َ  

                                                 
" س، ف، ف" معج���م اللغ���ة العربی���ة المعاص���رة ألحم���د مخت���ار بم���ساعدة فری���ق عم���ل، م���ادة - ١

 .  م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، : عالم الكتب، الطبعة: ، نشر١٠٧٤صـ٢جـ

 .٢١٩،٢١٨ الشنفرى الصعلوك حیاتھ والمیتھ صـ -٢

 .٨٩ شعر الصعالیك دراسة أسلوبیة ص -٣

 .٢٦ دراسة في نصوص العصرالجاھلي تحلیل وتذوق ص-٤



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٥٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  )١.)(ھو یلوذ بھا إن نزل بھ ضیق أو مكروه، ویستنزلھا في صراعھ مع الجوعف 
 "ْأن"ب��ـ  بع��دھا الفع��ل فینت��صب ِال��الم یج��وز أن تك��ون ح��رف ج��ر بمعن��ى" ك��ي"و   

 والتق��دیر بنف��سھا، الفع��ل فتن��صب "ْأن"بمعن��ى  تك��ون ل��ئال، ویج��وز أن أي م��ضمرة
َلك��یال( ْ َ  ب��ھ النی��ة ألن ال��ذكر؛ قب��ل ماراإلض�� وج��از "ام��رؤ" ل��ـ "ل��ھ"ف��ي  ریل��ضماو )ِ
  .علي َلھ امرؤ یرى لئال: وتقدیره لتأخیرا

ما یسمى عند النحاة باإلضمار قبل الذكر؛ إذ الھاء ضمیر س�بق "لھ:"      وفي قولھ
ٌ امــرؤ"اسمھ  ُ ًالذي تأخر عنھ لفظا؛ وذلك ألنھ متقدم في الرتبة، وألن نیة الم�تكلم " ْ

  )٢.(السمتأخیر ھذا الضمیر وتقدیم ھذا ا
ْالطول من"و  َمنً شیئا (:تقدیره حذوفم لمفعول نعت "َّ ِالطول ِ ْ َّ(.   
ًوح�ذف المفع�ول ب�ھ ق�صدا ، مق�ام المنع�وت بع�د حذف�ھ ق�ام وعلیھ یك�ون النع�ت ق�د   

  .إلرادة العموم
ُمتطول" )٣(.امتن علیھ: یقال طال علیھ وتطول أيالمن والتفضل : َّالطولو ُِّ َ من�ان " َ

  .متفضل
ِالط���ول"ین وب���      ْ ُمتط���ول"و"َّ ُِّ َ حم���ل عن���صر المفاج���أة، وخ���داع  ش���تقاق اجن���اس"َ

فائ��دة س��یجنیھا م��ن ذل��ك، ولك��ن   أن اللف��ظ ق��د تك��رر والمتلق��يوھ��م الأاألفك��ار؛ ألن��ھ 
َدرك ببدیھتھ، وفكره أنھ خدع،أسرعان ما  ِ وأن اللفظ اآلخ�ر حم�ل معن�ى آخ�ر غی�ر  ُ

  .  ووقع جمیل في القلبالمعنى المتوقع، فیكون لھ أثر حسن في النفس،
َی��ـرى"     وق��د اعت��رض ب��أكثر م��ن ج��ار ومج��رور ب��ین الفع��ل   ونائ��ب الفاع��ل"ُ

ٌامــرؤ" ُ   .لتقریر إثبات المعنى" من الطول"و" علي"و" لھ" وھي "ْ
     فإن قیل كیف الجمع بین ھذا البیت والذي قبلھ فإن ھذا ص�ریح ف�ي أن�ھ یعت�اض 

 وال ،وذل�ك ص�ریح ف�ي أن�ھ یمی�ت الج�وع.  ب�ھ فیدفع عنھ الجوع؛عن األكل بالتراب
قل��ت مبن��ى البی��ت األول عل��ى الواق��ع والحقیق��ة ادع��اء، . یحت��اج ف��ي دفع��ھ إل��ى ش��يء

اض عن�ھ ت� لو افت�رض احتی�اجي إل�ى الطع�ام ف�إني اع:والثاني على سبیل التنزل أي
    )٤)(.بالتراب الذي ال منة ألحد فیھ

   .سؤال وعفتھ وقوة تحملھ أللم الجوعوالبیت كنایة عن إباء الشاعر وترفعھ عن ال
  

وبعد ذكره لصورة الجوع المؤلمة وصراعھ مع�ھ، أراد أن ینف�ي ع�ن نف�سھ أن       
  :فقالعن العیب والعار ھا ، وینزھیظن أحد بھ العجز

  

                                                 
 .١١٧ المیة العرب دراسة تاریخیة نقدیة صـ-١

 .٦٨المیة العرب للشنفرى تحلیل إعرابي لغوي صـ:  ینظر- ٢

 .١٩٤صـ١جـ"  و، لط،" مختار الصحاح مادة - ٣

 .٥٦ رشف الضرب صــ- ٤



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٥٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

َول -٢٤ ْوال اجـَ َذأم لـُاب الـَنـِتـْ ِ ْ ُم یـَّ َف مـْلـْ ُرب    یـْشـَ ٌ ِاش بــَعــَ َھ إال لــُ ِ َّديــِ َ ومَ َأكـَ   ُلـــْ
  

 وكراھیت�ي ل�ھ؛ لم�ا وج�د م�شرب ومأك�ل ، وأع�اب علی�ھ،       لوال تجنبي ما أذم بھ
؛ ألني قادر على الحصول على ما ، ولعشت في رخاء من العیشديلیعاش بھما إال 

، ولكنھا النفس الحرة التي ال تقبل الضیم أریده من مأكل ومشرب بطرق غیر كریمة
  . وال ترضى المذلة

   
الغ�رض من�ھ الدالل�ة عل�ى ارتف�اع ھمت�ھ ف�ي ك�بح ش�ھوتي ي خبروأسلوب البیت     

  .الطعام والشراب؛ لقوة إرادتھ في اجتناب الذم
احتراس دفع بھ توھم عجزه عما یشبعھ، حیث ذكر في البیتین قبلھ أن�ھ ی�دیم  وفھ    

بعھ ویستف ترب األرض، فربما یتوھم متوھم أن ذلك لعجزه عما یش، مطال الجوع
   )١.)(وھو أحسن ما قیل في القنوع(، فدفع ذلك بھذا البیت 

 بین التتمیم  یسویانألنھما ؛)٢( المبرد وابن عبد الصمد الطغرائي تتمیماهعد وقد     
  ) ٣.(  وھو غیر صحیح،والتكمیل

" ل�وال"  ب�ـ-كم�ا یق�ول النح�اة -ولطول الك�الم ، للعلم بھً وجوبا حذف"لوال"وخبر    
والك��الم عن�د طول��ھ  ال�ذي الی��تم معناھ�ا إال ب�ھ، ھ�اوبجواب لمرف�وع بع��دھا،وباالس�م ا(

ً اتباع�ا لالس�تعمال ال�وارد؛ إذ ففي الكالم إیجاز بحذف الم�سند )٤()یسوغ فیھ الحذف

  ً.یحذف بعدھا الخبر وجوبا" لوال" الوارد أن 
ي؛  ھ��ي دالل��ة االرتب��اط ال��سبب- ھن��ا-ودالل��ة االرتب��اط ب��ین فع��ل ال��شرط وجواب��ھ    

فالشرط سبب في الجواب، إذ لوال تجنب�ھ العی�ب لح�صل عل�ى م�ا یری�د بط�رق غی�ر 
  .كریمة

ِاجـتـنـاب الـذأم" ْ َّ ُ َ ِ ِ فاجتنبوا الرجس م�ن األوث�ان }{:"تركھ والبعد عنھ،یقول تعالى" ْ َ ْ ََ ْ ِ َِ ْ ِّْ ُ َ َ
ِواجتنبوا قول الزور  ُّ َ ْ َ ُ ِ َ ْ  .أي اتركوھما ) ٥(}َ

َاجتن��ا" وعب��ر ب��صیغة االفتع��ال ِ  ،والمبالغ��ة لح��دث االجتن��اب للدالل��ة عل��ى التكثی��ر"ُبْ
  .ولكل ما یكون سببا للعیب والذم

ِالذأم" ْ ُذأمھ یذأمھ، إذا عابھ وحقره: ، یقالالعیب: والذام "َّ ُُ َ ْ َّ َ   :  یقول أوس بن حجر)٦(َ

                                                 
 .٨٦ المنتخب صـ- ١

  . ٥٠شرح المیة العرب للمبرد صـ:  ینظر-٢

الفرق بین التتمیم والتكمی�ل ف�ي التتم�یم ف�ي ض�وء أس�الیب الق�رآن الك�ریم دراس�ة بالغی�ة :  ینظر-٣
 ، ١٤٤دد تطبیقیة للباح�ث، بح�ث من�شور ف�ي مجل�ة كلی�ة التربی�ة جامع�ة األزھ�ر بالق�اھرة الع�

 . م ٢٠١٠الجزء الخامس سبتمبر

 .٢٦ أعجب العجب في شرح المیة العرب صـ-٤

 .٣٠ سورة الحج جزء من اآلیة - ٥

 .  ١٩٢٥صـ٥جـ" ذ، أ، م" الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة مادة - ٦



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٥٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  )١(َِمأْ واذََكا لََد بْنَكرم مَي وأِنْرََذ    فٍافعَ نِیرَدعو إلى غَت  الَ كنتْ            فإن
َّلم یل�ف م�ْشرب یع�اش ب�ھ إال ل�دي"وقولھ     ٌَ ََ َِ ِ ِ ُ ُ َُ َ َ ْ ُ ومأك�لْ َ ْ َ طریق�ھ النف�ي  ،أس�لوب ق�صر "َ

ًأدى دورا مھم��اوق��د  واالس��تثناء،  العب��ارة وش��حنھا ب��المعنى ال��ذي یری��د نیوف��ي تك�� ً
 في حالة عدم تجنبھ - حیث قصر وجود المشرب والمأكلتمكینھ وتقریره في الذھن،

، وأتى لم یوجد مشرب یعاش بھ ومأكل كذلك إال حاصلین لدي: أي ،علیھ- ما یذم بھ
  .القصر بالنفي واالستثناء تأكیدا على دفع توھم عجزه عما یشبعھ

الت�ي نقل�ت داللتھ�ا إل�ى دالل�ة جدی�دة، ) ل�م(ال�ذي س�بقتھ ) یل�ف(     ولعل دالة الفع�ل 
المبن��ي ) یع��اش(ع ت��وحي ب��الثبوت للفع��ل وھ��ذا م��ا یؤك��ده ال��شاعر بالفع��ل الم��ضار

للمجھول الذي یدل على أن الشاعر یحس أن ھناك قوة خارقة ، أمسكتھ فأوقفتھ عن 
الفعل ، وھذه القوة ھي كرامتھ وعزتھ التي منعتھ من الحصول على المتعة التي ق�د 

  )٢.)(یحصل علیھا غیره 
ول ًضربا من عدم توق�ع ح�ص"لم"التي بمعناھا؛ ألن في "لما"دون "لم"     وعبر بـ

ق��صر وج��ود الم��شرب اس��تمرار و تج��ددو  ثب��وتالفع��ل المنف��ي بھ��ا، وھ��ذا ی��دل عل��ى
   . في المستقبلوالمأكل اللذین یعاش بھما علیھ

ُیعاش" وأكد ذلك بتعبیره بالفعل المضارع  وما فیھ من استطالة للمد باأللف، وبناه " َُ
  .ًدا لالھتمام بالحدث المجردیللمجھول تأك

؛ ألھمیت�ھ فحاج�ة لمأك�ل وإن ك�ان ال�شرب م�ن تواب�ع األك�لوقدم المشرب عل�ى ا    
 للمحافظ�ة عل�ى القافی�ة،اإلنسان في ال�صحراء إلی�ھ أكث�ر م�ن حاجت�ھ إل�ى المأك�ل، و

  . وتوسیع دائرة الفعلمووالتنكیر فیھ للعم
؛ أض�فى عل�ى الك�الم أو ما یسمى بمراعاة النظیر وھما من ائتالف اللفظ مع اللفظ ،

ن ف��ي الك��الم ال��شعري أن تواك��ب أص��وات العب��ارات معانیھ��ا فمم��ا یستح��س( ًح��سنا،
بانسجامھا أو تناسبھا مع المع�اني، وبمحاكاتھ�ا لألح�داث والمع�اني الت�ي تتناولھ�ا أو 

  )٣(ً)بمراعاة إیقاع یناسب موضوعھا، ویضفي علیھ قبوال
َم��ْشرب و مأك��ل"وال��شبھ ب��ین     ْ َ ََ  ش��بھ ف��ي ال��وزن وأول الكلم��ة وآخرھ��ا، وك��أن "َ
  . نفرى یرد عجز النغم إلى صدرهالش
َّلدي" و   َ إال ھ�و ل�دي، فف�ي الك�الم إیج�از بح�ذف : خبر مبتدأ محذوف للعلم ب�ھ أي" َ

  .، واإلضافة فیھ لالختصاصالمسند إلیھ
  

                                                 
 .١٢٠ دیوانھ صـ- ١

 .٨٩ شعر الصعالیك دراسة أسلوبیة صـ- ٢

 .م ١٩٨١دار المعارف ، مصر: ، نشر١٧٧حمد الحوفي، صـأ/  أضواء على األدب الحدیث د- ٣



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٦٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

أنھ یمكن بطرق غیر كریمة أن یحصل على ما یشاء ل�و الشنفرى وبعد أن ذكر      
وما أن تراه أو تحس بھ  ً،أبداقبل العیب رك ببیان أن نفسھ ال تدقبلت نفسھ ذلك، است

  :حتى تتحول عنھ مسرعة، فقال
  

َول -٢٥ َن نــِكــَ ُا مـَسـْفـَّ ُرة ال تــً ً ِم بــْیــِقـَّ ْام إال ریَّذــى الــلــي      عـُ َ ِ َا أتــَمـَثـِ ُولــَحـَ َّ  
    

 تتحول عنھ، أي إني ذو نفس أبیة ال تقبل الضیم، وال تقیم على ما تذم بھ إال ریثما   
  .؛ ألن التحول ال یعد إقامةًال تقیم على الذأم أصال

ُلم یل�ف م�ْشرب یع�اش ب�ھ إال ل�دي ومأك�ل:"      ووصل البیت بقولھ َ ْ َ ََ َّ ٌَ ََ َِ ِ ِ ُ ُ َُ َ ْ للتوس�ط ب�ین  "ْ
ًالكمالین مع عدم الم�انع؛ حی�ث اتفق�ا ف�ي الخبری�ة لفظ�ا ومعن�ى، م�ع وج�ود المناس�بة 

  . ولیس ھناك ما یمنع من العطفالمصححة للوصل بینھما، 
    ً. على عدم قبولھ الضیم أبداتأكیدالوأسلوب البیت خبري الغرض منھ      
ًشخ��صا أبی��ا ال یقب��ل ال��ضیم ف��أبرز م��ا خف��ي م��ن ص��فات نف��سھ ج��رد م��ن ق��د ف  تأباھ��ا ً

   .إقامة نفسھ على العیب وإبائھا الضیمشخصیتھ بصورة حسیة تمثلت في عدم 
َّلكن"و    ِ ع زی�ادة علی�ھ، كم�ا ا قبل�ھ م�فھ�وم م�أفاد توكید ما بع�ده لماستدراك  حرف "َ

" لي"وخبره محذوف للعلم بھ تقدیره )١(ًلو كان عالما ألكرمتھ لكنھ لیس بعالم:نقول 
  .  زیادة صفة على الصفات المتقدمةدافكما أنھ أ، ففي الكالم إیجاز بحذف المسند

 ال�رغم فعل�ى ّالحج�اجي، الخط�اب ّةس�لمی فيً واضحاً إسھاما"لكن "أسھمت(وقد     
 القسم نفس إلى تنتمي ال ..." لكن" بعد الملفوظ من ّمحلھا یكون التي ّالحجة ّأن" من

 عوام�ل م�ن ش�ابھھ وم�ا " لك�ن" ّالحج�اجي  العام�ل بف�ضل ّأنھا إال للحجة ّالحجاجي
  )٢(.)منعرجا فیھ وتجعل التوجیھ ّتقوي ّحجاجیة

 لھا وتكون ،قبلھا یرد الذي الدلیل من أقوى یكون "لكن" بعد یأتي الذي فالدلیل     (
  .(٣)بمجملھ القول توجیھ من ّیتمكن بحیث لغلبةا
، التي ال تق�یم عل�ى وبكسرھا النفس القویة الصعبة األبیة بضم المیم، :ُمرةالنفس ال 

    .الضیم
أن�ھ ك( "نف�سي" دون إض�افتھا إلی�ھ" ًنف�سا"إلف�ادة التعظ�یم ،وق�ال " ًنفسا"ونكرت   

علیھ���ا م���ا ی���شاء م���ن  لف���رط إعجاب���ھ بھ���ا أقامھ���ا أمام���ھ منظ���ورة یراھ���ا ویج���ري
  )٤()أوصاف

                                                 
 . ھـ١٣٠٧، طبعة المطبعة المیمنیة٢٩شرح قصیدة بانت سعاد البن ھشام صـ :  ینظر- ١

ّ العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة -٢  .١٦٢صـّ

 .م٢٠٠٦المغرب،أفریقیا الشرق،،٥٤ صـالحجاج في درس الفلسفة لملیكة غبار وآخرین،-٣

 .٢٢لشعر الجاھلي في میزان النقد األدبي صـ من ا-٤



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٦١
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 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

وھو من التجرید؛ ألنھ یقصد بالنفس المرة نفسھ عل�ى س�بیل التجری�د، إذ انت�زع م�ن 
ًنفسھ نفسا أبیة قویة؛ للمبالغة في اتصافھ باإلباء والقوة، فقد بلغ في االتصاف باإلباء 

ًمبلغا عظیما، إلى  وفي ذل�ك م�ا فی�ھ م�ن إث�ارة . درجة أنھ صار یفیض بھ على غیرهً
      .     الخیال، وتنشیط األذھان

 وم��ن المع��روف ف��ي دالل��ة ھ��ذا ،ووص��ف ال��نفس ب��المرارة فی��ھ إیح��اء واض��ح(     
ًالتركیب الوصفي بین النعت والمنعوت النكرتین أن النفس المرة تكون أصلب عودا 

 أو أن ت�سكت عل�ى باط�ل وظل�م، وھ�ذا ھ�و م�ا تألف�ھ ،وقوة على أن تصبر على الذأم
  ١) .)(شخصیة الشاعر الشنفرى

  . إنھا لغة النفس المكابرة على الذل، وقھرھا للجسد، وقمعھ بصبرھا وقوة عزیمتھا
ِال تقیم بي على ال�ذام" وجملة      َّ ِ ُ ْ ِ ف�ي مح�ل  أي ال تمك�ث عل�ى العی�ب وال تلب�ث،  "ُ

ًنفسا" لـ  ثانیةنصب صفة َ ْ  أي ال تقیم معي على الذام،" مع"والباء بمعنى . أي أبیة" َ
ِ ال�ذامعل�ى"و ی�دل عل�ى تمك�ن ال�شنفرى م��ن "عل�ى" والتعبی�ر ب��ـ،"تق�یم"متعل�ق ب�ـ"  َّ

   . العیب وتحكمھ فیھ وسیطرتھ علیھ، ودفعھ لھ
 م��ن ھتمكن��ال��شنفرى حی��ث ش��بھ " عل��ى"اس��تعارة تبعی��ة ف��ي الح��رف     فف��ي الك��الم 

، باستعالء الراكب على ما یركبھ، بجامع التمكن واالستقرار، العیب وسیطرتھ علیھ
  .ثم استعیر لھ الحرف الموضوع لالستعالء

راث علین�ا : یق�ال أبط�أ،: الوقت الیسیر، وھو في األص�ل م�صدر راث أي: الریث  
ًفالن یریث ریثا ْ َ َُ ُوراث علینا خب�ره. ِ َ َم�ا قع�د ف�الن عن�دنا إال ری�ث أن ح�دثنا : ویق�ال. ََ َْ َ

ْحدیث ثم مر، أي ما قعد إال قدر ذلكب َ َ َ ّ إال :  ھنا للظرف الزماني أيھاستعملفقد ، )٢.(َ
  . بمقدار تحولي 

ُالتحول"و  ُّ َ ُالتنقل من موضع إلى موض�ع واالس�م " َّ ُّ َ ُالح�ول(َّ َ ِ : ومن�ھ قول�ھ تع�الى) ٣)(ْ

  )٤(}لَا يبغُون عنها حِولًا{

ِال تقیم بي على ال�: " وفي قولھ   ُ ْ ِ ُذام إال ریثم�ا أتح�ولُ َّ َ ََ َ َ َ ْ ِ ِ طریق�ھ النف�ي أس�لوب ق�صر " َّ
مبالغة في  ، على وقت وقدر التحول عنھعیبحیث قصر اإلقامة على الواالستثناء، 

  .عدم اإلقامة على العیب
فالتحول عن الذم (، )٥("تأكید المدح بما یشبھ الذم"ـ ویعرف ھذا في علم البدیع ب    

 الذم حیث استثني من نفي اإلقامة على الذم، واالستثناء مفرغ في قالب مدح عظیم ،
                                                 

 .٧١ نظرات في الشعر العربي صـ-١

 .٩٠،٩١صـ١٥جـ" ر، ي، ث" تھذیب اللغة مادة - ٢

 .٨٤صـ١جـ" ح، و، ل"  مختار الصحاح مادة - ٣

 .١٠٨ سورة الكھف اآلیة - ٤

تلخ��یص ."أن ی��ستثنى م��ن ص��فة ذم منفی��ة ع��ن ال��شيء ص��فة م��دح بتق��دیر دخولھ��ا فیھ��ا:  وھ��و- ٥
 "٣٨٦صـ٤المفتاح ج



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٦٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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ًمن النفي إثبات، فیقتضي إثبات اإلقامة على الذم، وكونھا تح�وال عن�ھ مؤك�د لنفیھ�ا، 

  )١() وبرھان على استغراق النفي لجمیع أفراد اإلقامة على الذم
دعوى أح��دھما أن��ھ ك��:  م��ن وجھ��ین- كم��ا یق��ول الخطی��ب القزوین��ي-فالتأكی��د فی��ھ    

الشيء ببینة، والثاني أن األصل في االستثناء أن یكون متصال، فإذا نطق المتكلم ب�ـ 
َأو نحوھا توھم السامع قبل أن ینطق بما بعدھا أن م�ا ی�أتي بع�دھا مخ�رج مم�ا " إال" ُ

ّم�دح تأك�د  ، وھ�ذا ذم، ف�إذا أت�ت بع�دھا ص�فةًقبلھا، فیكون شيء م�ن ص�فة ال�ذم ثابت�ا

  )٢(.)ِى مدح، وإن كان فیھ نوع من الخالبة علًالمدح؛ لكونھ مدحا
النفسي لجمال ھ�ذا الف�ن م�ا فی�ھ م�ن معن�ى  أن السر"أمین الخولي"   ویرى األستاذ 

ًالمباغتة والمفاجأة التي تكسبھ طرافة وتثیر حولھ تنبیھا، سواء أكان�ت ھ�ذه الطراف�ة 

ل ال مالحظ�ة فإن المباغتة ھي األص�. ًعلى اتصال االستثناء أم یتحول معھا منقطعا
     )٣(.)االستثناء وحالتھ

ك�ساھا و، ً ش�رفاا وزادھ�ا ح�سنھف�ي المعن�ىمطابق�ة ھذا وب�ین اإلقام�ة والتح�ول      
ًجماال وبھاء ترشیحھا بھذا المحسن البدیعي    ."تأكید المدح بما یشبھ الذم"ً

      
  

 الطعام فإن الحوایا التي ھي مستودع وإذا كان الشنفرى قد أقصى الجوع وأماتھ،   
  .لم تعد كذلك بل آلت إلى خیوط یقید بھا الجوع والشراب،

  
َوأطوي على الخمص الحوایا كما انطوْت-٢٦ َ ََ ْ َ َ َ ِ ِْ َ َ َ ْ ُخـیـوطـة مـاري تـغـار وتـفـتـل   َ َ ْ َُ َُ ُ َُ ٍّ ِ َ ُ ُ  

                                     
سة ینط�وي بع�ضھا  یاب�- لخلوھا م�ن الطع�ام- أطوي أمعائي على الجوع، فتصبح   

  .ن فتلھاِقُْتعلى بعض كأنھا حبال أ
  

اتف�اق  لم�ا بینھم�ا م�ن" وأس�تف ت�رب األرض:"ووصل الشنفرى ھذا البیت بقولھ    
ًفي الخبریة لفظا ومعنى، مع وجود المناسبة التامة بینھما، وھي التماثل في المسند،  ً

طف، وھ�و م�ا یع�رف عن�د واالتحاد التام في المسند إلیھ، ولم یكن ھناك مانع من الع
 واتف�اق الجملت�ین ف�ي الفعلی�ة، وف�ي ،البالغیین بالتوسط بین الكمالین مع عدم الم�انع

ًنوع الفعل، وفي اإلطالق، زاد الكالم حسنا وبھاء ً.  
  .وأسلوب البیت خبري الغرض منھ الداللة على قوة صبر الشاعر على ألم الجوع

                                                 
 .٧١ تفریج الكرب عن قلوب أھل األرب في معرفة المیة العربصـ -١

 .٣٨٨،٣٨٩ صـ٤ تلخیص المفتاح ج- ٢

 .م١٩٦١، القاھرة ١٩٧ مناھج تجدید في النحو والبالغة والتفسیر واألدب، صـ- ٣



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٦٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ِوأطوي"  ْ َ ُّ الطي:الطي من "َ ُنقیض: َّ ِ ً النشر، طویتھ طیا وطیَّة وطیةَ ًَ ِ َِ ًَ ّ َْ َ َِّ   والمراد ب�ھ )١(ْ
ِضمور البطن من الجوع،  ورجل ط�اوي ال�بطن ش�دید الط�وى إذا ض�مر بطن�ھ م�ن 

َوذلك أنھ إذا جاع وضمر صار كالشيء الذي لو ابتغي طیُّھ ألمكن  )٢.(الجوع َ ْ َ ََ َ ُ َ َ ِ ُ ْ ُ).٣(   
 الحوای�ا عل�ى س�بیل ِّيَِطلثوب أو الكتاب ل اََّي   وھو استعارة تبعیة، حیث استعار ط

  .   االستعارة التبعیة
، وفیھ  أمعائھ، فھي في طي مستمرَِّيوعبر بالفعل المضارع للداللة على تجدد ط   

، ویلفتن�ا إل�ى تل�ك حرص ظاھر من ال�شاعر عل�ى أن یح�ضر لن�ا ھ�ذا الم�شھد الح�ي
  . الصورة الدالة على مدى معاناتھ

ُ خماصة :َ الخمص َ ِال�بطن وھ�و دق�ة خلقت�ھَ ِ ِْ ُ َّ َ َُ ِ ُوالخم�ص .ْ ْ ُالخم�صة أی�ضا، وھ�و خ�الء : َ َ َ ََ َُ ْ َ ُْ َ َ
َّالبطن من الطعام جوعا َْ.)٤(  

      وھو استعارة مكنیة حیث شبھ الخمص بشيء مجسد یقبل الطي علیھ، ثم حذفھ، 
  .ورمز إلیھ بشيء من لوازمھ، وھو الطي علیھ

ِعلى الخمص"و    ْ َ َ اعتراض ب�ین  وھو ًي موضع الحال أي جائعا،یجوز أن یكون ف"َ
ِأطوي"الفعل ْ َالحوایا" والمفعول بھ "َ   .؛ لتأكید ضمور بطنھ وخلوھا من الطعام"َ

اس��تعارة تبعی��ة؛ حی��ث ش��بھ تمك��ن ال��شنفرى م��ن الج��وع " عل��ى"   وف��ي الح��رف 
وسیطرتھ علیھ، باس�تعالء الراك�ب عل�ى م�ا یركب�ھ، بج�امع ال�تمكن واالس�تقرار، ث�م 

  . لھ الحرف الموضوع لالستعالءاستعیر
  .؛ فھي فعیلة بمعنى مفعولة)٥(جمع الحویة، وھي األمعاء: والحوایا

َ وأطوي على الخمص الحوایا:"وقولھ ََ ِ ِْ َ َ َ ْ ًوإن كان خب�را مرس�ال ال تھوی�ل فی�ھ، فإن�ھ " َ ً

ًیط��وي وراءه ح��سا متق��دا ب��األلم؛ فھ��و تعبی��ر وإن ك��ان ف��ي ظ��اھره ھادئ��ا لكن��ھ یثب��ت  ً ً

  . الشنفرىمأساة 
ً بمعنى شبھ ؛ لداللتھا على ھیئة الفعل وصورتھ قائم�ا بفعل�ھ ، "كما"في  الكافو    

وأطوي عل�ى الخم�ص : والتقدیر ،نعت لمصدر محذوفوھي ) ٦.(ًمرتبطا بمتعلقاتھ
 فف�ي الك�الم ،انط�واء خیوط�ة م�اريف�ي ص�ورتھ وھیئت�ھ ًالحوایا فتنطوي طیا ی�شبھ 

  .مصدریة "ما"، وإیجاز بالحذف
  . للداللة على وقوع الطي وثبوتھ" انطوت "وعبر بالفعل الماضي   

  .حجار وحجارة: الخیوط التي یخاط بھا، والتاء لكثرة الجمع نحو: والخیوطة
                                                 

 .١٨صـ١٥جـ "  ى - و-ط"  لسان العرب مادة - ١

 .٢٤٢صـ١جـ"، ىط، و" جمھرة اللغة مادة- ٢

 . ٤٢٩صـ٣جـ" ط، و، ى" مقاییس اللغة مادة - ٣

 .٧٢صـ٧جـ" خ، م، ص" تھذیب اللغة مادة - ٤

 . ٨٥صـ١جـ" ح، و، ى" مختار الصحاح مادة - ٥

محم��ود موس��ى حم��دان، / أدوات الت��شبیھ دالالتھ��ا واس��تعماالتھا ف��ي الق��رآن الك��ریم، د:  ینظ��ر- ٦
 .م١٩٩٢ األولى ، نشر مطبعة األمانة، الطبعة١٣٧صـ



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٦٤
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   )١(.اسم رجل اشتھر بصناعة الحبال وفتلھا : فاتل الحبال ، وقیل : "ماري" و
بع�ضھا عل�ى انط�واء إحك�ام ف�ي دقتھ�ا وض�مورھا وه ءالشنفرى ھنا ی�شبھ أمع�اف     

 ح��ال والغ��رض بی��ان  الت��ي أحك��م فتلھ��ا،م��اري بخی��وط ال،بع��ض لخلوھ��ا م��ن الطع��ام
، بالمبالغ��ة ف��ي دق��ة وأق��وى أظھ��ر فی��ھ ھ��ي فیم��ا بإبرازھ��ا متلق��يال نف��س الم��شبھ ف��ي

  .حتى كأنھا مفتولة أشد الفتل أمعائھ،
لمشبھ بھ عل�ى وھو تشبیھ بعید لما فیھ من تفصیل، وبعد بین الطرفین، لقلة دوران ا

 . األلسنة
 وأث��ر ذل��ك     وی�وحي ھ��ذا الت��شبیھ ب�شدة جوع��ھ، وف��رط خ�الء أمعائ��ھ م��ن الطع�ام، 

، مم��ا ی��صیب ج��سمھ بالنحاف��ة اس��تیالء الی��بس علیھ��ام��ن ض��مورھا ودقتھ��ا و علیھ��ا
      .والھزال

ُتغ��ار" َ ْمحك��م الفت��ل، وش��دید الغ��ارة أي ش��دید ال: ُحب��ل مغ��اٌرف. یحك��م فتلھ��ا: "ُ َ ِ َ َ ْ َ ُ َُ ِفت��لْ ْ َ .

ُوأغرت الحبل أي فتلتھ، فھو مغاٌر َ َُ ْ   : یقول امرؤ القیس)٢(َ
  )٣(               فیا لك من لیل كأن نجومھ    بكل مغار الفتل شدت بیذبل

ُخیوط��ة" ف�ي مح��ل ن�صب ح�ال م�ن "تغ�ار"وجمل�ة     َ ُ ٍّم�اري" عل�ى أن"ُ ِ اس�م رج��ل "َ
د بھ أي فاتل فھي ف�ي موض�ع اشتھر بصناعة الحبال وفتلھا، أما إن كان المرامعین 

ُخیوطة" رفع صفة لـ َ ُ ُ".  
ُ تغ���ار "    وعب���ر بالفع���ل المبن���ي للمجھ���ول   َ ُتفت���لَ"و"ُ َ ْ ًدا لالھتم���ام بالح���دث ی���تأك" ُ

 بحی�ث .للتأكید على تشابھ صورة طوى األمعاء من الجوع، وخیط ماريالمجرد، و
  .ودقة أمعائھ مبالغة في إخفاء الجوع ؛ًصارت أمعاؤه خیوطا یقید بھا الجوع

وكان األلیق تفتل وتغار؛ ألن إحكام الفتل صفة لھ فتتأخرعنھ، لكن ساغ ذلك (   ھذا
  وإنما ارتكب خالف األولى لداعي  ًمع الواو التي ال تقتضي ترتیبا بین المتعاطفات،

   )٤)(رعایة الروي
  .والبیت كنایة عن قوة صبر الشاعر على شدة ألم الجوع

  

  :  الخصائص البالغیة
    وبالتأمل في التحلیل البالغي ألبیات ھ�ذه الفك�رة یتب�ین لن�ا أنھ�ا تتمی�ز بمجموع�ة 

  :خصائص بالغیة من أھمھا ما یلي

                                                 
 .٢٧أعجب العجب في شرح المیة العرب صـ:  ینظر- ١

 .٣٨صـ٥جـ" غ، و، ر" لسان العرب مادة - ٢

 .٢٤٣ دیوانھ صـ- ٣

 .١٠٩ نھایة األرب في شرح المیة العرب ص-٤



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٦٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

الت�ي ت�وحي ب�األجواء " الالم، والم�یم، وال�راء، والن�ون"   شیوع حروف الذالقة -١
  .النفسیة للشاعر، وتدل على مدى مجاھدتھ وإیبائھ

ّال�صوان، مفل�ل، ال�ذكر، "  ع�شرة كلم�ة أرب�عي   شیوع الت�ضعیف؛ حی�ث ورد ف�-٢ ّ ّ
ّأستف، على، الطول، متطول، الذام، ل�دى،  ّ ّ ّ ّ ّأتح�ول، م�اريال�ذأم، ّرة، م� لك�ن،ّ وق�د " ّ

أس��ھم ش��یوع الت��ضعیف   ف��ي تمثی��ل مع��اني المعان��دة وال��رفض، وال��شعور بال��ضیق، 
  .وأكد المعنى؛ فأدى وظیفة انفعالیة ومعنویة

 لكل أبیات المقطوعة، وعدم ورود األسلوب اإلنشائي؛  األسلوب الخبريلوم  ش-٣
 عشرة خمسفقد كرر ما یربو على . وذلك العتماد الشاعر على األسلوب التقریري

حی�ث ك�رر اثنت�ي ع�شرة م�رة، أم�ا االبت�دائي  كان النصیب األكبر منھ�ا للخب�ر ،ةمر
  .فلم یرد إال مرة واحد فقط الطلبي الخبر

ن الجملة االسمیة لم أ عشرة مرة، في حین بعد كررت سشیوع الجملة الفعلیة فق -٤
ترد إال مرتین؛ وذل�ك لیت�أتى لل�شاعر االفتخ�ار بتل�ك ال�صفات اإلیجابی�ة الت�ي أثبتھ�ا 

؛ ولذلك شاع التعبیر ال الثباتلنفسھ، والتدلیل على تجددھا؛ وحاجة ذلك إلى الحركة 
  .بالفعل المضارع

ً معرف�ا ف�ي خم�سة ع�شر موض�عا، ك�ان ؛ حی�ث ورد الم�سند إلی�ھالتعری�فشیوع  -٥ ً

ًالنصیب األكبر منھا للتعریف بالضمیر؛ حیث عرف بھ في أحد عشر موضعا، یلیھ 

؛ حی�ث ورد "ال" التعریف باإلضافة؛ حیث ورد في ثالثة مواض�ع، ث�م التعری�ف ب�ـ
  .في موضع واحد

   . فقطد إال في أربعة مواضعرلم یفالمسند إلیھ تنكیر أما       
الوصل بین الجمل للتوسط ب�ین الكم�الین م�ع ع�دم الم�انع؛ حی�ث ورد ف�ي  شیوع -٦

  .ة مواضع، في حین ورد الفصل لكمال االنقطاع بال إیھام في موضعین فقطأربع
الم�ضاف المفعول وبح�ذف وبحذف والمسند،   المسند إلیھ،حذفبیجاز اإل شیوع -٧

   .في موضع واحد
  أربع�ة وردت االس�تعارة التبعی�ة ف�ي شیوع الصورة البیانیة م�ن اس�تعارة؛ حی�ث-٨

ض��ع، ووردت االس��تعارة المكنی��ة المطلق��ة ف��ي موض��عین، ووردت االس��تعارة امو
 س��تة وردت ف��يفق��د لكنای��ة ع��ن ص��فة  ااأم��المكنی��ة المرش��حة ف��ي موض��ع واح��د، 

  . في موضع واحدالتشبیھوورد ع، ضامو
باق في ثالثة ورد الط شیوع المحسنات المعنویة حیث وردت في أربعة مواضع، -٩

وردت المبالغة في موضعین، وورد كل من تأكی�د الم�دح بم�ا ی�شبھ ال�ذم، مواضع، و
  .مرة واحدةوالتجرید ومراعاة النظیر

  . في حین وردت المحسنات اللفظیة في موضعین التوازي البدیعي، الجناس
  
  
  



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٦٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  اخلامتة
ى م�ن ببعثت�ھ تم�ت الحمد � الذي بنعمتھ ت�تم ال�صالحات، وال�صالة وال�سالم عل�     

  .، وعلى آلھ وصحبھ وسلمالرساالت
  ...                  وبعد

 رحلة التوحش من المیة الع�رب لل�شنفرى"مع قد وصل بنا المطاف إلى نھایتھ ف    
آن لن��ا أن نرص��د أھ��م النت��ائج الت��ي توص��ل إلیھ��ا البح��ث، و" دراس��ة بالغی��ة تحلیلی��ة

   : والتي كان من أھمھا ما یلي
  .ً اسم لصاحب الالمیة ولیس لقبا لھ- على األصح-شنفرى أن ال-١
 أن المی�ة ال��شنفرى اس��تأثرت باس�م المی��ة الع��رب دون غیرھ�ا م��ن المی��ات كب��ار -٢

الشعراء؛ ألن فیھا ما لیس في غیرھا؛ فقد بلغت شھرة أدبی�ة ولغوی�ة ل�م ت�صل إلیھ�ا 
   .  الالمیات، وقد عبرت أصدق تعبیر عن حیاة الصعالیكجمیع

  . المیة العرب للشنفرى ولیست منحولة علیھ من خلف األحمر أن-٣
 أن الشنفرى ربط في المیة العرب بین الوزن الشعري والغرض، وھو ما ن�ادى -٤

  .بھ كثیر من العلماء
م��ن المقدم��ة الطللی��ة، وارتب��اط بیتھ��ا األول بنف��سیة ال��شاعر، الع��رب  خل��و المی��ة -٥

  . وسخطھ على مجتمعھ
من الت�صریع؛ ولع�ل ذل�ك ك�ان اس�تجابة للث�ورة العارم�ة الت�ي العرب  خلو المیة -٦

 وعقل�ھ عل�ى مجتمع�ھ وموقف�ھ من�ھ، فھ�و كم�ا رف�ض تقالی�د  ال�شنفرىتعتمل في نفس
 تقالی�ده الفنی�ة، وال�ذي انعك�س ب�دوره عل�ى بنائ�ھ ً- أی�ضا-مجتمعھ االجتماعیة رفض

الل ك��سر الفن��ي بغی��ر ق��صد، وك��ان ل��ذلك أث��ره ف��ي تمیی��ز أس��لوبھ ع��ن س��واه، م��ن خ��
الرتابة المألوفة في ش�كل الق�صیدة الجاھلی�ة، فأث�ار ب�ھ المتلق�ي وحل�ت المفاج�أة ب�دل 

  .التوقع
الت�ي ت�وحي ب�األجواء " ال�الم، والم�یم، وال�راء، والن�ون"  شیوع ح�روف الذالق�ة -٧

  .النفسیة للشاعر، وتدل على مدى مجاھدتھ وإیبائھ
إن ال��شاعر یری��د أن یح��دث ولم��ا تمت��از ب��ھ ھ��ذه األص��وات م��ن وض��وح س��معي، إذا 

فالتكرار وسیلة إلثراء الموق�ف . ًتأثیرا ما لدى المتلقي بالتركیز على ھذه األصوات
  .النفسي، وحشد المواقف واإلحساسات

ًتك��رار الح��روف دورا عظیم��ا ف��ي الموس��یقا اللفظی��ة؛ إذ ق��د ت��شترك (    كم��ا ی��ؤدي  ً

فائ��دة موس��یقیة عظیم��ة، الكلم�ات ف��ي ح��رف واح�د أو أكث��ر، ویك��ون لھ��ذا االش�تراك 
  )١)(وقیمة نغمیة جلیلة تؤدي إلى زیادة األداء بالمضمون الشعري

                                                 
، ن��شر دار ٥٠١النعم��ان القاض��ي، ص��ـ/  أب��و ف��راس الحم��داني الموق��ف والت��شكیل الجم��الي، د- ١

 .م١٩٨١فیق، األزھر،الثقافة ودار التو



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٦٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

ًلغة التكرار في الشعر تع�د باعث�ا نف�سیا یھیئ�ھ ال�شاعر بنغم�ة لتأخ�ذ ال�سامعین ( ـ   ف ً

  )١.)(بموسیقاھا
ین كلمة، وقد أسھم شیوع التضعیف في توسالث  شیوع التضعیف فقد ورد في ث- ٨

ي المعان��دة وال��رفض، وال��شعور بال��ضیق، وأك��د المعن��ى؛ ف��أدى وظیف��ة تمثی��ل مع��ان
  .فھو أشبھ بسیاق المعنى. انفعالیة ومعنویة

َّ    كم��ا أن ف��ي الت��ضعیف تخفیف��ا م��ن ح��دة االنفع��ال، وذل��ك بتك��رار ال��ضغط عل��ى  ً

  الحرف
  .   بقیمة الحدث وشدة وقعھ وأثره في نفس الشاعر ًاوإشعار) ٢(المشدد

ًفي اختیار األلفاظ؛ واختیار الكلمات ذات المقاطع الطویل�ة ت�صویرا  شیوع الدقة -٩

  .آلھات الشاعر؛ فھي تعكس امتداد الصوت والنفس، واستطالة اآلھات
، وص�یغ المبالغ�ة، وأفع�ل كان شیوع بعض المشتقات مثل اسم الفاعل واسم الم-١٠

   .التفصیل، وھذه المشتقات تثري المعنى بداللتھا
ًيء أفعل التفضیل عاریا عن معنى التفضیل متضمنا معنى ال�صفة شاع مجقد و      ً

  .المشبھة أو اسم الفاعل؛ وذلك إلفادة المبالغة في الوصف
  :  قولھ  ومن األبیات التي وردت فیھا ھذه المشتقات    

َلـعـمـرك ما باألرض ضـیق عـلى امـرئ     سـرى  ٍَ ِ َِ ٌَ ِ َ َا أو ِراغـبـُ َا وھـو یعـِراھـبـً َ َْ ُقـــلً ِ  
  :وقولھ

َوفي األرض منأى للكریم عن األذى        وفـیھـا لـمـن خـاف القلى  َِ ِ َِ ََ ْ َ ََ َ ََ ْ َ َِ ِ ْ ِْ َ ُمتعـزلْ َّ َ َ ُ  
  :وقولھ

ٌھتوف ُ من الملس المتون تزینھا      رصـائع قــد نیطـت إلیھا ومـحمـلَ َُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ُ ُِ َ ْ َ َ ِ ُ ُِ َ  
  :وقولھ

ِولست ب ُ َْ ِمحیارَ َ ْ َ الظالم إذِ ِ ِ ُا انتحت ھدى   الـھـوجـل الـعسـیـف یھماء ھوجلَّ َ َ َ َ َْ َ ْ َُ َ ْ ِّ ِ ِ ُ ْ َْ  
  :وقولھ

َأقیموا بـني أمـي صــدور مطیكــــم         فـإنـي إلـى قــوم ســواكم أل َُ َُ ِ ِ ِ ٍِ َ ََ ِ ِِّ ِّ َ َ َُ ُ ُ ُمیــلُ َ  
  

  :   وقولھ
ِوإن مدت األیدي إلى الزاد لم أكن         ب ْ ُْ ََّ ِ ِ ِِ ِْ َّ ِأعـجلُ َ ْ ُـم إذ أجشع القوم أعـجــلِھَ َُ ْْ َ َ ِْ ْ َ َ ْ ِ  

 - أبیض-  فؤاد-  عرفاء– أرقط -سید"  شیوع البدل فقد تكرر ست مرات -١١
وفي ذلك تجسید لتصمیم الشاعر على إیجاد بدیل عن قومھ ورفضھ لحیاة " صفراء

  .الذل والھوان

                                                 
، ن�شر ٢٤م�اھر مھ�دي ھ�الل، ص�ـ/ جرس األلفاظ وداللتھا في البحث البالغي عن�د الع�رب، د - ١

 .م١٩٨٠دار الرشید 

 .٦٠صـ١ الشعر الجاھلي للنویھي جـ- ٢



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٦٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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 وورد  م�رة،أربع�ینًسبعا  شیوع األسلوب الخبري؛ حیث ورد الخبر االبتدائي -١٢
  . تینعشرة مرة، وورد الخبر اإلنكاري مر خمسالخبر الطلبي 

، كان ن�صیب اإلن�شاء الطلب�ي منھ�ا ات مرأربع  إال   أما األسلوب اإلنشائي فلم یرد
  .ثالث مرات، موزعة على األمر، والنداء، واالستفھام

  .أسلوب القسمب تورد ،    وكان نصیب اإلنشاء غیر الطلبي مرة واحدة
 ومرد شیوع األسلوب الخبري ھو اعتماد الشنفرى عل�ى األس�لوب التقری�ري        

، كما أن األسلوب الخبري ھو الذي یناسب الفخر باألخالق الكریمة، وقوة القصصي
  .تحمل الشاعر للمصاعب واآلالم، وھذا ما شاع في الالمیة

كبر فیھ�ا بعین مرة، كان النصیب األأرًا وت شیوع الجملة الفعلیة حیث وردت س-١٣
ین عشرًا وبع مرة، أما المضارع فقد ورد سثماني عشرةللفعل الماضي، حیث ورد 

  . مرة، أما األمرفقد ورد مرة واحدة
وف�ي ذل�ك دالل�ة عل�ى تمجی�د ، وثالث�ین م�رةإح�دى ف�ي ح�ین وردت الجمل�ة االس�میة 

  .الشاعر للحركة واھتمامھ بعنصر الزمن
كان الن�صیب األكب�ر منھ�ا ، ًعاض موینسبع وأربع شیوع التعریف فقد ورد في -١٤

  حیث ورد في"لا"  ـ یلیھ التعریف بً،للضمیر حیث ورد في سبع وعشرین موضعا
  : قولھ- إذ ھو من المواقع المعتبرة عند البالغیین-ع، من أھمھاضاموعشرة 

ُھـم األھــل ْ َ ُ َ ال مستودع السر ذائـٌع        لـدیھم وال الجاني بمـُ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ََ ِّ ُ َ ُا جرَّ یخـــذلُ َُ ْ َ  
 افة ضیلیھ التعریف باإل) ١)(مواقع األلف والالم الفذة قلیلة في الشعر كلھ(و

   .عاضموثمانیة فقد ورد في 
  : قولھھياسم اإلشارة فلم یرد إال مرة واحدة التعریف بأما 

َومـا  َذاكَ ــل    عـلیھم وكـان األفـضـلَ َ إال بســطة عــن تفضُّ َ ْ َْ َ َ ََ َ ْ َْ ٍ َ َ ْ ٌ َ ُ المتـفــضــلِ ِّ َ َ ُ ْ  
ًعا، كان التنكیر فیھا یدعو بعضھ ضموثالث وعشرین التنكیر فقد ورد في      أما 

  :ًبعضا، ویتنادى ویتكاثر، نرى ذلك في قولھ
ُولي دونـكم أھلــون سیـد عـملـٌس        وأرق◌ـط زھـلوٌل وعرفـاء جیئـــــل َ َْ ْ َْ ُْ َ َ َ َ َ َْ َ َُ ُْ ُْ ُ ََّ َ ََ ٌ ِ ُِ ُ  

  :وقولھ
ـٌع       وأبـیـض إصلـیت وصـفـراء عیطـلَثـال ُثــة أصحــاب فــــؤاد مشیـَّ َُ ٌَ ُ َ ََ َِ َ ََ ُ ٌ ُ ٍُ َ  

 شیوع التقدیم والتأخیر؛ لتأتي قوة العبارة ووثاقتھ�ا مالئم�ة لح�ال ال�نفس ق�ادرة -١٥
  :على اإلقناع، كتقدیم الخبر على المبتدأ في قولھ

َوفي األرض منأى َْ َ ْ َ للكریم عن األَ ِْ َ ِ ْ ِ َ ُوفـیھـا لـمـن خـاف القلى متعـزلَذى        ِ َّ َ ََ َُ َ ِ َِ ْ َ َ  
  :وقولھ

َلعـمرك  ُ ٌما باألرض ضـیقَ ِ ِ ُ عـلى امرئ    سرى راغـبا أو راھـبا وھـو یعـقـلَ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ً ًَ ٍ َ  
  : وقولھ

                                                 
 .٢٠٨ دراسة في البالغة والشعر صـ- ١



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٦٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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َولي دونـكم أھلــون ُْ ْ َ ْ ُ َ ُ ِ ُ سیـد عـملـٌس        وأرق◌ـط زھـلوٌل وعرفـاءَ َ ْ َْ َ ََ َُ ْ ُ ُ ََّ َ َ ٌ ُ جیئـــــلِ َ ْ َ  
  :وقولھ

َوإنـي كفاني فقد من لیس جازیا        بـحسنى وال  ََ ْ ُْ ِ ً َ َ َِ َ ْ َ َ ْ َ َِ َ ِّ ُفــي قــربـــھ مـتـعـلـلِ َّ َ َ ُ ِ ِِ ْ ُ  
  : وقولھ

ُولسـت بمھیاف یعشـى ســوامـــــھ     َُ َ َ َِّ ُ ٍَ ْ ِْ ِ َمـجـــدعــة سقـبـانھـاَ َ َُ ْ ُ ً َ َّ لُ ُ وھـي بھـَّ ُ َ ِ َ  
  : على اسمھا في قولھ"كان"وكتقدیم خبر 

ــل    عـلیھم  ْومـا ذاك إال بســطة عــن تفضُّ َْ َْ ََ َ ٍَ َ َ ْ ٌ َ ِ َ ُوكـان األفـضـل المتـفــضــلَ ِّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ  
  :وكتقدیم المفعول على الفاعل، في قولھ

ِّوإنـي  ِ ًكفاني فـقـد من لیس جـازیاَ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َِ َبـحسنى        َ ْ ُ ُ وال فــي قــربـــھ مِ ِ ِِ ْ ُ ُـتـعـلـلَ َّ َ َ  
ٍثـالثــة أصحــاب  َ ُ َ ـٌع       وأبـیـض إصلـیت وصـفـراء عیطـلَ ُ فــــؤاد مشیـَّ َُ ٌَ ُ َ ََ َِ َ َ ُ ٌ ُ  
  :وقولھ

ِھتوف من الملس المتون  ُ ُ ُِ َ َِ ُتزینھاٌ ُرصـائع      َ ِ ُ قــد نیطـت إلیھا ومـحمـلَ َ ْ ِْ َِ َ َ ِ َ ْ َ  
  :وقولھ

ِوأغدو خمیص البطن  ْ َ َ ِ َ ُ ْ َ ِال یستفزنَ ُِّ َ ْ ُإلى الـزاد حـرٌص أو فـؤاد مـوكـل    ـــيَ َّ َ ُ ٌ َ ُ َ ْ ِ ِ َّ َ ِ  
  :وقولھ

َولست بمحیار الظالم إذا  ُ َِ ِ َّ ِ َ ْ ِْ ِ َانتحت ھدىَ ُ ْ َْ ُالـھـوجـل الـعسـیـف یھماء ھوجل   َ َ َ َ َْ َ ُْ َ ْ ِّ ِ ِ  
 م���رات، ك���ان بع س���ش���یوع الق���صرحیث ورد ق���صر ال���صفة عل���ى الموص���وف -١٦

ع، ض��ا حق�ھ الت�أخیر، فق�د ورد ف�ي أربع�ة مواالن�صیب األكب�ر منھ�ا بطری�ق تق�دیم م��
  . بطریق النفي واالستثناءكانت ىخراألالثالث ع اضوالمو

    أما قصر الموصوف على الصفة فلم یرد إال مرة واحدة، وورد بطریق تعریف 
  : الطرفین، وھو قولھ
ُھـم األھــل ْ َ ُ ِ ال مستودع السر ذائـٌع        لـدیھم وال الجانُ ِ َِ َ ِ َ ََ ِّ ُ َ َي ب◌◌◌مـا جرَّ ُ َ ِ ِ ِ ِ

ُیخـــذل َُ ْ  
ًعا، كلھا للتوسط بین الكمالین ض عشر موثالث شیوع الوصل حیث ورد في -١٧

  .مع عدم المانع
لكم�ال األكب�ر منھ�ا  یبن�صك�ان الع، ض�ة موابعس�أما الف�صل فل�م ی�رد إال ف�ي 

ورد ف��ي  ، وش��بھ كم��ال االت��صال؛ فق��د ورد ف��ي أربع��ة مواض��عاالنقط��اع ب��ال إیھ��ام
     .فقد ورد مرة واحدةأما كمال االتصال، مرتین، 

ك��االعتراض ب��ین المبت��دأ والخب��ر ف��ي ، ً ش��یوع اإلطن��اب مم��ثال ف��ي االعت��راض-١٨
  :قولھ

َوفي األرض منأى للكریم عن األذى         َ ْ َ َِ َ ِ ْ ِْ َ ِ ْ َ ُوفـیھـا لـمـن خـاف القلى متعـزلَ َّ َ ََ َُ َ ِ َِ ْ َ َ  
  :وكاالعتراض بین اسم الناسخ وخبره في قولھ

ُأقیموا بـني أمـي صــدور مطیكــــم          ِّ َ َ َُ ُ ِ ِ ُِ ُ ُفـإنـي إلـى قــوم ســواكم ألمیــلَ َ َ ُ َ ِ ٍ َ ََ ِ ِِّ  
  :وفي قولھ



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٧٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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َوكــلٌّ أبــي باســٌل غیــر  ْ َ ِ ٌّ ِأنـنــــيُ ِّ ُإذا عـرضـت أولـى الطـرائد أبســـل        َ َ َ َ َْ َ َِّ ِ َ ْ َُ ْ  
  :قولھوكاالعتراض بین الفعل وبین نائبھ في 

ِفقد حمت الحاجـات واللیل مقمــــٌر     ِْ ُ ُ ُْ َّْ ُ َ َ ِّ ْ َ ُوشدت لطیَّات مطایا وأرحـلَ ُ ْ َ َ َ َُ ٍ ِ ِ ْ َّ  
  : وفي قولھ

ْوأستــف تــرب األرض كــي  َِ ْ ُْ ُّ ْال یـرى لھَ َ َ ُعلي من الطول امرؤ متطول     ُ ُِّ َ َ ُ ٌ ْ ِ ْ ََّ َّ َ  
  :وكاالعتراض بین الفعل ومفعولھ في قولھ

َوأطوي ع ِ ْ َ َلى الخمص الحوایاَ َ ِْ َ ُ كما انطوت      خیـوطـة مـاري تغار وتفتلَ ُ ٍّ َُ َْ ُ ُ َُ َِ َ َُ َ َْ ْ َ  
  .وفي ذلك تجسید لموقفھ من بني أمھ، واعتراضھ على موقفھم منھ

  .لما لھ من أثر في جذب انتباه المتلقي:  شیوع اإلیجاز بالحذف-١٩
  : كحذف المسند إلیھ في قولھ

ٌھتوف ُ من الملس المَ ُِ َ ُتون تزینھا      رصـائع قــد نیطـت إلیھا ومـحمـلِ َُ ْ ِْ ِ َِ َ ََ ُ ُِ َ ْ َ َ ِ  
  :وقولھ

ه دون خـیــره    ألــف إذا مـارعـتـھ اھـتـاج  َولســــت بـعــل شــرُّ ََ َ َْ ُْ ُ ٍَّّ َ ُ َِ ِ ْ َْ ْ ُ ُأعـزلُ َ ْ  
  :وقولھ

ِوأستــف تــرب األرض َ ْ ُْ ُّ ِ كــي ال یـرى لھ     علي من الطول َ ْ ََّ َّ َ َْ َ ُامرؤ متطولُْ ُِّ َ َ ُ ٌ ْ  
  :وكحذف المسند في قولھ

ِولــوال اجتنـاب الــذأم ْ َّ ُ َ ِ ْ ْ َ ُ لــم یلــف مشرٌب      یعــاش بــھ إال لــديَّ ومأكلَ ُ ُ َُ ْ َ ََ َ ََ َِ ِ ِ َ َ ْْ ْ  
  :وقولھ

َلعـمرك ُ ُ ما باألرض ضـیق عـلى امـرئ    سـرى راغـبا أو راھـبا وھـو یعـقلَ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ً ًَ ٍَ َ ٌ ِ  
  :وقولھ
ُذا األمعــزإ َ ْ ــوان القـى مناسمــي     تـطــایـر مـنـھ قـــادٌح ومــفـــلــلَ ُ الصَّ َُّ َ َ َُ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ  

  :وكحذف المنعوت في قولھ
َّوأستــف تــرب األرض كــي ال یـرى لھ     علي  َ َ َُ ْ ْ َْ ْ َُ ِ ُّ ِمن الطولَ ْ ُ امرؤ متطولَّ ُِّ َ َ ُ ٌ ْ  

  . شیئافمن الطول نعت لمنعوت محذوف تقدیره
  :وكحذف المضاف في قولھ
ــوان ُإذا األمعــز الصَّ َّ ُ َ ْ ُ القـى مناسمــي     تـطــایـر مـنـھ قـــادٌح ومــفـــلــلَ َُّ َ َ َُ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ  
  :وكحذف الظرف في قولھ

ِھـم األھــل ال مستودع السر ذائـٌع        لـدیھم وال الجاني  ِ َِ َ ِ َ ََ ِّ ُ َُ ُ ُُ ْ َبمـا جرَّ یخـــذَ ْ ُ َ َ   ُلِ
  : وكحذف حرف النداء في قولھ

ُأقیموا  ِ ِبـني أمـيَ ُِ ُ صــدور مطیكــــم         فـإنـي إلـى قــوم ســواكم ألمیــلَ َُ ََ ُ َُ ِ ٍ َ ََ ِ ِِّ ِّ َ ُ  
 فكان الشنفرى یلجأ إلیھ لتوضیح الصورة في ذھن المتلقي؛  شیوع التشبیھ-٢٠

ًویأتي غالبا تابعا للوصف؛ فارتبط  ًوصفي ارتباطا وثیقا بالتشبیھ،  التركیب ال-عنده-ً ً

ع، كلھا من ضة مواخمسفي التشبیھ ورد و، وظھر في معظم تشبیھاتھ أثر البیئة
  : قولھفيتشبیھ المحس بالمحس، وكلھا مرسلة عدا التشبیھ 



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٧١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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ُھـم األھــل ْ َ ُ ُ ال مستودع السر ذائـٌع        لـدیھم وال الجاني بمـا جرَّ یخـــذلُ َُ َْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ِ َ َِّ ُ َ ُ  
  :وقولھ

ٍوال خــرق ھیــق ٍْ َ ِ َ ُ كـــــأن فـــــــؤاده    یـظـلُّ بـھ المـكـاء یـعـلـو ویسفــلَ ُ ُْ َْ َ ََ ُ ُ َّ ُ ُِ ِ َ َ َ َّ َ َ  
  .حیث شبھ الرجل المتحیر المضطرب الجبان بالظلیم لنفاره وجبنھ

لداللتھا على الفعل وھیئتھ "شبھ"في المیة العرب بمعنى " الكاف"وجاءت 
لت في تشبیھ األحوال واألفعال بعضھا ببعض؛ ولعل مرد ذلك وصورتھ، واستعم

اھتمام الشنفرى ببیان الخصال الحمیدة التي ینبغي التمسك بھا، واإلخبار عما وصل 
  .إلیھ حالھ

یأتى في كل موطن یلحظ فیھ شھرة " الكاف"    وتشبیھ األحوال واألفعال بـ
  :ولھالوجھ أو كمالھ في المشبھ بھ عن المشبھ، كما في ق

ُوأطوي على الخمص الحوایا كما انطوت      خیـوطـة مـاري تغار وتفتل ُ ٍّ َُ َ َْ ُ ُ ُ ََ َ َ َِ َ َُ َ َْ ْ َ َ ِْ َ ِ ْ َ  
  . فوجھ الشبھ أشھر وأكمل في المشبھ بھ فیھما

    أما كأن فاستعملت في المیة العرب لغرض المبالغة في التشبیھ وتأكیده؛ 
َّل موطن كان المشبھ محط اھتمام وكشف الصالت الخفیة بین الطرفین، وذلك في ك

  : الشاعر وعنایتھ، نجد ذلك في قول الشنفرى
ُإذا زلَّ عنھا السَّھم حنت كأنـــھا    مــرزأة عجــلى تـــرن وتعـول ِ ْ ْ ُْ ُ َ ََ ُّ ِ َ ٌَ َّ َّ ََّ ََ َ َُ َُ ْ َ ِ  

َّكان محط " القوس"جاءت للمبالغة في التشبیھ وتأكیده، والمشبھ " كأن"فـ

  :نایتھ، وكذلك قولھاھتمام الشاعر وع
ُوال خــرق ھیــق كـــــأن فـــــــؤاده    یـظـلُّ بـھ المـكـاء یـعـلـو ویسفــل ُ ُْ ْ َْ َ ََ َُ ُ َّ ُ ُِ ِ َ َ َ ََّ َ َ ٍ ٍ ِ َ 

فقد ورد في خمسة مواضع اثنان كانت العالقة فیھما  شیوع المجاز المرسل -٢١
جزئیة والمسببیة إقامة صیغة مقام صیغة، والثالثة الباقیة كانت العالقة فیھ ال

  .ّوالحالیة
 شیوع االستعارة وكان النصیب األكبر لالستعارة التبعیة؛ حیث وردت في ستة -٢٢
االستعارة  تلیھا االستعارة المكنیة حیث وردت في أربعة مواضع، ثم ع،ضموا

  .ضعاموثالثة في إذ وردت التصریحیة 
نفرى بالمبالغة في الفعل     وال شك أن االستعارات التبعیة تتناسب مع اھتمام الش

  . وبعنصر الزمن
االستعارات التشخیصیة یتناسب مع العقلیة البدائیة البسیطة (شیوع كما أن    

إلى إیثار تشخیص المجردات وتعیینھا عند التعبیر ـ  في الغالب  ـالصافیة التي تمیل
  .لفاظ  ، كما تتمیز االستعارات باإلیجاز والدقة في اختیار األ)١.)(ًعنھا فنیا

 الكنایة عن قلةًعا، وض موعشرة ثمانی  شیوع الكنایة عن صفة فقد وردت في-٢٣
  .  الكنایة عن نسبة، وغیابوضعینمفي  فلم ترد إال موصوف،

                                                 
 .١٣٦إبداع الداللة صـ - ١



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٧٢
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، وإقامة الدلیل ومرد ذلك رغبة الشنفرى في بیان صفاتھ وأحوالھ والمبالغة فیھا    
  .علیھا

ًعا، ورد ضوعشرین موثمان   شیوع المحسنات المعنویة حیث وردت في-٢٤

ع، وورد كل ضة مواخمسمراعاة النظیر في وردت ، وعضة مواثمانی في الطباق
عین، ضالمبالغة في موووردت  ،عضفي ثالثة موامن التجرید واإلرصاد والتسھیم 

وورد كل من المذھب الكالمي، واالفتنان، ونفي الشيء بإیجابھ، واإلدماج، وائتالف 
  .ع واحدضفي مو عریفوتأكید المدح بما یشبھ الذم، والتاللفظ مع المعنى، 

 جناس ًعا، وردضعشر موثمانیة في حین وردت المحسنات اللفظیة في      
االكتفاء والتوازن ولزوم ما الیلزم االشتقاق في ثالثة مواضع، وورد كل من 

  .ینعضفي موالتصدیر أو رد العجز على الصدر واالنسجام 
السجع المطرف، اس الالحق، والجناس التام المماثل، والجنوورد كل من     

  .    ، في موضع واحدوالتقسیم الموسیقيوالسجع المتوازي، 
  

فھذه محاولة متواضعة لدراسة المیة العرب للشنفرى دراسة بالغیة .. وبعد  
ِتحلیلیة، فإن كنت قد وفقت في ذلك، فذلك فضل هللا یؤتیھ من یشاء، وإن كانت  ُ

  .بي أنني بشر أصیب وأخطيءاألخرى، فحس
    وهللا أسأل أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم، إنھ نعم المولى ونعم 

  .النصیر
  

  
  وصل اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  
  عبد الغفار یونس صدیق بدري/دكتور

   المساعدالبالغة والنقدأستاذ 
  بكلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة

  بالقاھرة -للبنین
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  ثبت بأهم املصادر واملراجع
  .القرآن الكریم

محم���د /  آل ح���م، ال���شورى، الزخ���رف، ال���دخان، دراس���ة ف���ي أس���رار البی���ان، د-١
 .م٢٠١٠أبوموسى نشر مكتبة وھبة، الطبعة األولى 

   طبعة دار ،محمد العبد/  إبداع الداللة في الشعر الجاھلي مدخل لغوي أسلوبي د-٢
 .م١٩٨٨األولى المعارف الطبعة     
  .مؤسسة الرسالة: محمد الدالي، نشر:  أدب الكاتب البن قتیبة، تحقیق -٣
محم��ود موس���ى /   أدوات الت��شبیھ دالالتھ��ا واس��تعماالتھا ف��ي الق��رآن الك��ریم، د-٤

 .م١٩٩٢نشر مطبعة األمانة، الطبعة األولى  حمدان 
ن عل��ي ب��ن  األرب م��ن غی��ث األدب ف��ي ش��رح المیت��ي العج��م والع��رب لح��سین ب��-٥

  . بن عبد الصمد الطغرائيامحمد 
   محمود محمد :  أسرار البالغة لإلمام عبد القاھر الجرجاني، قرأه وعلق علیھ-٦

  . مطبعة المدني بالقاھرة، دار المدني بجدة: شاكر، نشر    
ش��فیع ال��سید، مجل��ة /  أس��لوب التك��رار ب��ین تنظی��ر البالغی��ین وإب��داع ال��شعراء، د-٧

  .م١٩٨٤، السنة الثانیة یونیو٦العدد ،إبداع 
  الطبعة األولى  نشر مكتبة وھبة، عبد الغني بركة،/  أسلوب الدعوة القرآنیة د-٨

  .م١٩٨٣    
محم���ود ال���سید /  األس��لوب الكن���ائي ن���شأتھ، تط���وره، بالغت���ھ، ألس���تاذنا ال���دكتور-٩

  .شیخون
للخال�دیین  األشباه والنظ�ائر م�ن أش�عار المتق�دمین والج�اھلیین والمخ�ضرمین، -١٠

  : تحقیق أبي بكر محمد بن ھاشم الخالدي، وأبي عثمان سعید بن ھاشم الخالدي،
الجمھوری���ة العربی��ة ال���سوریة  وزارة الثقاف��ة،: ال��دكتور محم���د علیدق��ة، ن���شر      

  .م١٩٩٥
   عبد السالم محمد -أحمد محمد شاكر :  األصمعیات اختیار األصمعي تحقیق-١١

  .م١٩٩٣السابعة : عارف، مصر، الطبعةدار الم: نشر ھارون،      
      دار المع��ارف، م��صر: ن��شر أحم��د الح��وفي،/  أض��واء عل��ى األدب الح��دیث د-١٢

 .م١٩٨١
   أعجب العجب في شرح المیة العرب للزمخشري، طبعة محمد محمد مطر -١٣

 .ھـ١٣٢٨الوراق بمصر، الطبعة الثالثة       
   محمد أدیب عبد الواحد جمران، نشر : إعراب المیة الشنفرى للعكبري، تحقیق-١٤

  .م١٩٨٤ المكتب اإلسالمي، بیروت الطبعة األولى      
  . م٢٠٠٢الخامسة عشرة : دار العلم للمالیین، الطبعة: األعالم للزركلي، نشر -١٥
  الدار :  األغاني ألبي الفرج األصفھاني، تحقیق وإشراف لجنة من األدباء، نشر-١٦
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  . م١٩٨٣  الثقافیة للنشر بیروت، الطبعة السادسةالتونسیة والدار      
  .  القالي، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروتي  األمالي ألبي عل-١٧
  یوسف الشیخ محمد : تحقیق البن ھشام،  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،-١٨

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: البقاعي، نشر      
محم��د عب��د الم��نعم :  تحقی��قلبالغ��ة للخطی��ب القزوین��ي، اإلی��ضاح ف��ي عل��وم ا-١٩

  .الثالثة: دار الجیل، بیروت، الطبعة: نشر خفاجي،
  : محمد أبو الفضل إبراھیم، الطبعة:  البرھان في علوم القرآن للزركشي، تحقیق-٢٠

 .دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي:  م، نشر١٩٥٧األولى،       
      ، ن��شر مكتب��ة األنجل��و إب��راھیم س��المة/ب��ین الع��رب والیون��ان د  بالغ��ة أرس��طو-٢١

  .المصریة
  في شرح المیة العرب، جمع وتحقیق محمد عبد الكریم القاضي، بلوغ األرب  -٢٢

  .م١٩٨٩ الرازق عرفان، نشر دار الحدیث بالقاھرة ومحمد عبد      
                                . ھـ١٤٢٣روت دار ومكتبة الھالل، بی:  البیان والتبیین للجاحظ، نشر-٢٣
  مجموعة من المحققین، : تحقیق  تاج العروس من جواھر القاموس للزبیدي،-٢٤

  .دار الھدایة: نشر      
  إبراھیم الكیالني، / ، نقلھ إلى العربیة دبالشیرریجس تاریخ األدب العربي ل -٢٥

  .م١٩٨٦ونسیة للنشر والتوزیع نشر المؤسسة الوطنیة للكتاب، والدار الت      
  . المعارف دار: شوقي ضیف، نشر/ تاریخ األدب العربي العصر الجاھلي، د -٢٦
تق�دیم  لی�ة حت�ى ع�صر بن�ي أمی�ة لكارلون�الینو،ھتاریخ اآلداب العربیة من الجا -٢٧

 .طھ حسین، نشر دار المعارف المصریة، الطبعة الثانیة/د
  الحلیم االنجار،  عبد/ نقلھ إلى العربیة د ،كلمانتاریخ األدب العربي لكارل برو -٢٨

  نشر دار المعارف، الطبعة الخامسة      
  للباحث، بحث   التتمیم في ضوء أسالیب القرآن الكریم دراسة بالغیة تطبیقیة،-٢٩

     ، الجزء ١٤٤منشور في مجلة كلیة التربیة جامعة األزھر بالقاھرة العدد       
 .م٢٠١٠الخامس سبتمبر     
  تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن البن أبي اإلصبع  -٣٠
  الجمھوریة العربیة : الدكتور حفني محمد شرف، نشر: المصري، تقدیم وتحقیق     
  .المتحدة، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، لجنة إحیاء التراث اإلسالمي     
  جاب هللا أحمد، بحث مقدم في الملتقى /میة العرب د التشاكل والتباین في ال-٣١

 .  جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر الوطني الثاني السیمیاء والنص األدبي،      
  محمد أبوموسى، نشر مكتبة / التصویر البیاني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان د-٣٢

  .م٢٠٠٦وھبة      
  الطبقة : دار الشروق، الطبعة: ر التصویر الفني في القرآن لسید قطب، نش-٣٣

  . الشرعیة السابعة عشرة      
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   تفریج الكرب عن قلوب أھل األرب في معرفة المیة العرب البن زاكور -٣٤
   .المغربي      
   عبد  حسني/ ددراسة نظریة وتطبیقیة في الجاھلي، للمعاني، الصوتي  التمثیل-٣٥

  .م١٩٩٨قاھرة، الطبعة األولى النشر الدار الثقافیة ، یوسف الجلیل     
  دار إحیاء التراث : محمد عوض مرعب، نشر:  تھذیب اللغة لألزھري، تحقیق-٣٦

                                 .م٢٠٠١األولى، : العربي، بیروت، الطبعة      
  بو جمعة بو بعیو، نشر /  جدلیة القیم في الشعر الجاھلي رؤیة نقدیة معاصرة د-٣٧

  .م٢٠٠١تحاد الكتاب العرب دمشق ا      
  ماھر مھدي ھالل  /  جرس األلفاظ وداللتھا في البحث البالغي عند العرب، د-٣٨

  .م١٩٨٠نشر دار الرشید       
  دار العلم للمالیین، : رمزي منیر بعلبكي، نشر:  جمھرة اللغة البن درید تحقیق-٣٩
  .م١٩٨٧األولى، : بیروت، الطبعة     
  : في المعاني والبیان والبدیع للھاشمي، ضبط وتدقیق وتوثیقالغة جواھر الب -٤٠
  .المكتبة العصریة، بیروت: یوسف الصمیلي، نشر/ د     
   جوھر الكنز مختصر كنز الیراعة في أدوات ذي الیراعة لمحمد بن األثیر -٤١
                               .السید علي حسن/ الحلبي، تحقیق د     
  ة اإلمبابي على الرسالة البیانیة للصبان، باختصار، طبعة المطابع  حاشی-٤٢
  .ھـ١٣١٥األمیریة الطبعة األولى     
أفریقی�����ا  المغ�����رب،  الحج�����اج ف�����ي درس الفل�����سفة لملیك�����ة غب�����ار وآخ�����رین،-٤٣

    م٢٠٠٦الشرق
  . دار الكتب العلمیة، بیروت:  حیاة الحیوان الكبرى للدمیري، نشر-٤٤
   .ھـ١٤٢٤الثانیة، : ة، بیروت، الطبعةدار الكتب العلمی: ، نشر الحیوان للجاحظ-٤٥
   -دار ومكتبة الھالل: عصام شقیو، نشر: تحقیق  خزانة األدب وغایة األرب،-٤٦

 .م٢٠٠٤بیروت، الطبعة األخیرة  -بیروت دار البحار      
عب�د ال�سالم : تحقی�ق وش�رح  خزانة األدب ول�ب لب�اب ل�سان الع�رب للبغ�دادي،-٤٧

  . م١٩٩٧الرابعة : الطبعة القاھرة، مكتبة الخانجي،: مد ھارون، نشرمح
  محمد محمد /  خصائص التراكیب دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني د-٤٨
  . السابعة: مكتبة وھبة، الطبعة: أبو موسى نشر     
 .الرابعة: الھیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة:  الخصائص البن جني، نشر-٤٩
  ، ترجمة نخبة من األساتذة، نشر مركز الشارقة دائرة المعارف اإلسالمیة -٥٠

  .م١٩٩٨لإلبداع الفكري، الطبعة األولى       
  .عبد المنعم خفاجي/ دراسات في األدب الجاھلي واإلسالمي د -٥١
  ، نشر مكتبة ١٨٩محمد محمد أبو موسى صـ/ دراسة في البالغة والشعر، د -٥٢
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  . م١٩٩١األولى وھبة، الطبعة      
ال��سید أحم��د عم��ارة، / دراس��ة ف��ي ن��صوص الع��صر الج��اھلي تحلی��ل وت��ذوق، د-٥٣

 .مكتبة المتنبي: نشر
  مطبعة المدني : محمود محمد شاكر أبو فھر، نشر:  دالئل اإلعجاز تحقیق-٥٤
  .م١٩٩٢الثالثة : بالقاھرة، دار المدني بجدة، الطبعة     
  حمد محمد حسین مؤسسة الرسالة الطبعة م/ شرح وتعلیق د دیوان األعشى -٥٥
  .السابعة     
  طبعة دار بیروت   دیوانا عروة بن الورد والسموأل، تحقیق كرم البستاني،-٥٦

  .م ١٩٨٢للطباعة والنشر      
  ضبط وتصحیح محمد  دیوان بشار بن برد شرح وتكمیل الطاھر بن عاشور، -٥٧

  .م١٩٥٧ جمةشوقي أمین، طبعة لجنة التألیف والتر      
  علي ذو الفقار شاكر، نشر دار /ًدیوان تأبط شرا وأخباره جمع وتحقیق وشرح  -٥٨

  .م١٩٨٤الطبعة األولى  الغرب اإلسالمي،      
  عبدا مھنا، نشر دار /دیوان حسان بن ثابت، شرحھ وكتب ھوامشھ وقدم لھ أ -٥٩

   .م١٩٩٤الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الثانیة      
  .ن خلف األحمردیوا -٦٠
  أنور أبو سویلم، نشر دار عمار، الطبعة / دیوان الخنساء شرح ثعلب تحقیق د-٦١
  .م١٩٨٨األولى      
   دیوان ذي الرمة، شرح الخطیب التبریزي، كتب مقدمتھ وھوامشھ وفھارسھ -٦٢
  .م١٩٩٦مجید طراد، نشر دار الكتاب العربي بیروت، الطبعة الثانیة      
  علي حسن فاعور، طبعة دار الكتب / بن أبي سلمى شرح وتقدیم أ دیوان زھیر-٦٣
 . م١٩٨٨الطبعة األولى العلمیة بیروت،     
  عادل سلیمان جمال، طبعة مطبعة / دیوان شعر حاتم الطائي تحقیق ودراسة د-٦٤

 . المدني      
 دی���وان ال���شماخ تحقی���ق وش���رح ص���الح ال���دین الھ���ادي، طبع���ة دار المع���ارف -٦٥

  .م١٩٦٨ المصریة 
  إمیل بدیع یعقوب، نشر دار الكتاب /  دیوان الشنفرى جمعھ وحققھ وشرحھ د-٦٦

  .م١٩٩٦العربي، بیروت، الطبعة الثانیة       
   دیوان طرفة بن العبد شرح األعلم الشنتمري، تحقیق دریة الخطیب، لطفي -٦٧

  .نشر المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت الصقال،      
  وان عنترة بن شداد تحقیق ودراسة محمد سعید مولوي، نشر المكتب  دی-٦٨
  .١٩٦٤اإلسالمي      
  خلیل الدویھي، نشر دار الكتاب العربي /شرح د  دیوان أبي فراس الحمداني،-٦٩

  .م١٩٩٤بیروت، الطبعة الثانیة       
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     ورأن/دراسة وتحقیق د  دیوان امرئ القیس وملحقاتھ بشرح أبي سعید السكري،-٧٠
، إص��دار ٢٠٠٠محم��د عل��ي ال��شوابكة، الطبع��ة األول��ى /ود علی��ان أب��و س��ویلم،

  .مركز زاید للتراث والتاریخ
  علي فاعور، نشر دار الكتب / دیوان كعب بن زھیر، حققھ وشرحھ وقدم لھ أ -٧١

  .م١٩٩٧العلمیة بیروت، الطبعة األولى       
  .در بیروتدیوان لبید بن ربیعة العامري، طبعة دار صا -٧٢
   حسن كامل الصیرفي، نشر دار /  دیوان المتلمس تحقیق وشرح وتعلیق د-٧٣

  . م١٩٧٠المخطوطات العربیة      
  .م١٩٨٣ دیوان المتنبي، طبعة دار بیروت للطباعة والنشر -٧٤
  ، طبعة مطبعة اآلباء الیسوعیین،  للضبي، شرح األنباريدیوان المفضلیات -٧٥

  . م١٩٢٠بیروت        
  دیوان النابغة الذبیاني تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، طبعة دار المعارف،  -٧٦

  .الطبعة الثانیة      
  ومحمود أبو الوفا، نشر الدار القومیة   دیوان الھذلیین، تحقیق أحمد الزین،-٧٧

  .م ١٩٦٥للطباعة والنشر      
  نشر إیتراك للنشر زكریا عبد المجید النوتي، /  الذئب في األدب القدیم، د-٧٨

 .م٢٠٠٤والتوزیع الطبعة األولى       
 .عبد الجلیل حسن صرصور/ الذئب والقطا في المیة العرب دراسة تحلیلیة د-٧٩
  .   ذیل األمالي والنوادر للقالي، نشر دار الكتب العلمیة بیروت-٨٠
 رؤی��ة الع��الم ف��ي ش��عر ال��صعالیك حت��ى نھای��ة الق��رن الثال��ث الھج��ري، بح��ث -٨١

  .ھـ١٤٣١كتوراه مقدم لجامعة أم القرى، للباحث صغیر العنزي، د
 .اللطیف النقجواني عبدل رشف الضرب -٨٢
  حاتم صالح . د:  الزاھر في معاني كلمات الناس، ألبي بكر األنباري، تحقیق-٨٣

  .   م١٩٩٢األولى : مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الضامن، نشر      
  بادیس فوغالي، طبعة جدارا للكتاب / لشعر الجاھلي د الزمان والمكان في ا-٨٤

  .م٢٠٠٨عالم الكتب الحدیث إربد األردن العالمي عمان األردن،      
ص���الح /  الزم���ان والمك���ان وأثرھم���ا ف���ي حی���اة ال���شاعر الج���اھلي وش���عره د-٨٥

 عبدالحافظ 
  .ُللعبیدي الحمیري سكب األدب على المیة العرب -٨٦
  أم�الي الق�الي، ألب��ي عبی�د عب�د هللا ب�ن عب�د العزی�ز ب��نس�مط الآلل�ي ف�ي ش�رح -٨٧

محمد البكري األندلسي، نسخھ وصححھ ونقحھ وحقق ما فی�ھ واس�تخرجھ م�ن 
دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، : عبد العزیز المیمني، ن�شر: بطون دواوین العلم

  .لبنان
  اقي، أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الب:  سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق-٨٨



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٧٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  مكتبة ومطبعة : وإبراھیم عطوة عوض المدرس في األزھر الشریف، نشر     
  . مصطفى البابي الحلبي     
  أشرف  حسن عبد المنعم شلبي،: السنن الكبرى للنسائي، حققھ وخرج أحادیثھ -٨٩
  مؤسسة : عبد هللا بن عبد المحسن التركي، نشر: شعیب األرناؤوط، قدم لھ: علیھ     
  .  م٢٠٠١األولى : لرسالة بیروت، الطبعةا     
  تحقیق عبد الستار أحمد فراج ،   شرح أشعار الھذلیین ألبي سعید السكري،-٩٠

  .مراجعة محمود محمد شاكر، نشر مكتبة دار العروبة      
  : الطبعة دار الكتب العلمیة بیروت،:  شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، نشر-٩١

 . م ١٩٩٨األولى      
  . دار القلم، بیروت: نشر  شرح دیوان الحماسة للتبریزي،-٩٢
  شرح دیوان عنترةللخطیب التبریزي، قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ مجید  -٩٣

  .م١٩٩٢طراد، نشر دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة األولى       
  /  د شرح شعر الشنفرى األزدي لمحاسن بن إسماعیل الحلبي، تحقیق وتعلیق-٩٤

  خالد عبد الرءوف الجبر ھامش، نشر دار الینابیع عمان، الطبعة األولى       
  .م٢٠٠٤     
  :  تمیم یاسر بن إبراھیم، نشريأب: تحقیق  شرح صحیح البخارى البن بطال،-٩٥

  . م٢٠٠٣الثانیة: الطبعة  السعودیة، الریاض،-مكتبة الرشد         
  محمد محیي الدین عبد الحمید، : لك، تحقیق شرح ابن عقیل على ألفیة ابن ما-٩٦

   . م١٩٨٠العشرون :دار التراث، القاھرة، الطبعة :نشر      
  .ھـ١٣٠٧ شرح قصیدة بانت سعاد البن ھشام، طبعة المطبعة المیمنیة -٩٧
  ، ٥شرح المیة العجم للطغرائي شرحھا السیوطي، دققھا أحمد على حسن، صـ -٩٨

  .نشر مكتبة اآلداب      
  محمود محمد العامودي، مجلة معھد /  شرح المیة العرب للتبریزي تحقیق د-٩٩

  .١،ج٤١المخطوطات العربیة، مج       
  محمد خیر الحلواني، نشر / شرح المیة العرب للعكبري، تحقیق وتقدیم د -١٠٠
  .مركز تحقیقات كامتویر       
عوی���ضة، طبع���ة هللا  جمی���ل عب���د/ تحقی���ق د  ش���رح المی���ة الع���رب للمب���رد، -١٠١

.م٢٠٠٩
  

عب�د الحل�یم حفن�ي، / شرح ودراسة المیة العر ب لل�شنفرى، ش�رح ودراس�ة د-١٠٢
 .م٢٠٠٨نشر مكتبة اآلداب، الطبعة األولى  

یوس����ف خلی����ف، طبع����ة دار / ال���شعراء ال����صعالیك ف����ي الع����صر الج���اھلي د-١٠٣
  .المعارف، الطبعة الرابعة، بدون تأریخ

ناص�ر رش�ید محم�د ح�سین، ن�شر / تحقی�ق د شعر البعیث المجاش�عي، جم�ع و-١٠٤
  .م١٩٧٤دار الحریة بغداد 



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٧٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  .ابتسام حمزة العنبري/ شعر الشنفرى دراسة أدبیة من منظور لغوي د-١٠٥
   . شعر الصعالیك دراسة أسلوبیة-١٠٦
عب���د الحل���یم حفن���ب، ن���شر الھیئ���ة / د ش���عر ال���صعالیك منھج���ھ وخصائ���صھ، -١٠٧

  .م١٩٨٧المصریة العامة للكتاب 
   وھب أحمد رومیة، نشر عالم المعرفة بالكویت /شعرنا القدیم والنقد الجدید د -١٠٨

 .م١٩٩٦        
  لطفي عبد البدیع، نشر مكتبة النھضة المصریة، الطبعة/  الشعر واللغة د-١٠٩

  .م١٩٦٩ األولى         
  نشوان بن سعید الحمیرى / شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، د-١١٠
  / مطھر بن علي اإلریاني، د/ حسین بن عبد هللا العمري، د/ د: الیمني، تحقیق        

  دار الفكر المعاصر، بیروت، دار الفكر، دمشق، : یوسف محمد عبد هللا، نشر        
 .  م١٩٩٩األولى : الطبعة        
محم��ود ح��سن أبون��اجي، ن��شر وزارة /  دال��شنفرى ش��اعر ال��صحراء األب��ي -١١١

  .م٢٠٠٧لجزائریة الثقافة ا
  عبد الحلیم حفني، نشر الھیئة المصریة / الشنفرى الصعلوك حیاتھ والمیتھ د -١١٢

  .م١٩٨٩العامة للكتاب        
  دار الكتب العلمیة، : صبح األعشى في صناعة اإلنشاء للقلقشندي، نشر -١١٣

  .   بیروت         
  أحمد عبد الغفور : ق الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة للجوھري، تحقی-١١٤

 . م١٩٨٧الرابعة : دار العلم للمالیین، بیروت، الطبعة: عطار نشر        
دار إحی��اء الت��راث : محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي، ن��شر:  ص��حیح م��سلم، تحقی��ق-١١٥

 .العربي، بیروت
  فضل بن عمار /  الصعلكة لدى الشنفرى وداللتھا االجتماعیة والنفسیة د-١١٦
 .م١٩٩٦ بحث منشور بمجلة كلیة اآلداب بجامعة الملك سعود،العماري       
  علي محمد البجاوي ومحمد أبو :  الصناعتین ألبي ھالل العسكري، تحقیق-١١٧

   ھـ، ١٤١٩المكتبة العنصریة، بیروت،: الفضل إبراھیم، نشر        
   ل ً الصوت والداللة في شعر الصعالیك تائیة الشنفرى أنموذجا، بحث مقدم لنی-١١٨

  عادل /جامعة الحاج لخضر الجزائر،للباحث  درجة الدكتوراه في علم اللغة،        
  . م٢٠٠٧ًمحلو        
  المكتبة العصریة، : مصطفى حركات، نشر/  الصوتیات وعلم الفونولوجیا د-١١٩

  . م١٩٩٨صیدا، بیروت، الطبعة األولى         
ص�احب خلی�ل إب�راھیم، . س�الم د الصورة السمعیة في الشعر العرب�ي قب�ل اإل-١٢٠

 .م٢٠٠٠نشر اتحاد الكتاب العرب 
  .ھـ١٤٠٦لطفي عبد البدیع، طبعة نادي جده األدبي / عبقریة العربیة د -١٢١



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٨٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  : عروس األفراح في شرح تلخیص المفتاح لبھاء الدین السبكي، تحقیق -١٢٢
  عة والنشر، المكتبة العصریة للطبا: الدكتور عبد الحمید ھنداوي، نشر         
  .م٢٠٠٣األولى : بیروت، لبنان، الطبعة         

   عروس األفراح في شرح تلخیص المفتاح لبھاء الدین السبكي، ضمن شروح -١٢٣
  .م١٩٩٢ نشر دار البیان، ودار الھادي بیروت، الطبعة الرابعة التلخیص،         

  افیة العامة ببغداد، ، نشردار الشئون الثقمحمد مھدي البصیر/  عصر القرآن د-١٢٤
  .م١٩٨٧الطبعة الثالثة         
  حسام بھنساوي، نشر مكتبة الثقافة الدینیة القاھرة، الطبعة /  علم األصوات د-١٢٥

  .م٢٠٠٤األولى         
من��اف مھ��دي الموس��وي، ن��شر جامع��ة ال��سابع م��ن /  عل��م األص��وات اللغوی��ة د-١٢٦

  .م١٩٨٣أبریل لیبیا، الطبعة األولى 
محم�د محی�ي ال�دین عب�د الحمی�د، : العمدة ف�ي محاس�ن ال�شعر وآداب�ھ، تحقی�ق -١٢٧

  . م١٩٨١الخامسة : الطبعة دار الجیل،: نشر
 .عن المیة العرب نشید الصحراء -١٢٨
ّ العوامل الحجاجیة في اللغةالعربیة،-١٢٩   عزالدین الناصح، نشرمكتبة عالء /د ّ

  .م٢٠١١الدین للنشر والتوزیع، تونس          
 دراس��ة ف��ي المی��ة" فاعلی��ة المعن��ى النح��وي ف��ي إض��ائة الن��صوص ال��شعریة-١٣٠

رشید بن قسمیة، بحث منشور في مجلة المخبر، جامعة / أ"للشنفرى ب العر
  . م٢٠١١محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد السابع 

محم���د عل���ي /  ف���ي الت���ذوق األس���لوبي واللغ���وي لالمی���ة الع���رب لل���شنفرى، د-١٣١
  . ھـ١٤١٨الطبعة األولى  بعة دار عمار،ط ،  أبوحمزة

   في التذوق الجمالي لالمیة العرب لمحمد علي أبو حمدة، نشر مكتبة األقصى -١٣٢
 .م١٩٨٢عمان، الطبعة األولى         
  . م ١٩٧٩ في النقد واألدب إلیلیا الحاوي، نشر دارالكتاب اللبنانیة، بیروت-١٣٣
  موسى ربعایة، نشر مكتبة الكتاني، / ي د قراءات أسلوبیة في الشعر الجاھل-١٣٤

 .م٢٠٠١ودار الكندي، األردن         
  محمد أبو موسى، نشر مكتبة وھبة، الطبعة الثانیة /  قراءة في األدب القدیم د-١٣٥

  .م١٩٩٨         
  محمود الربداوي، نشر شعر وشعراء، طبعة /   قراءة في المیات األمم د-١٣٦

  .م١٩٧٠        

یحی��ي الج��ابوري، ن��شر مؤس��سة الرس��الة، الطبع��ة / صائد جاھلی��ة ن��ادرة د ق��-١٣٧
 .                     م١٩٨٨الثانیة 

  محسن   /  تحقیق د،القصائد المفردات التي ال مثل لها البن طیفور البغدادي -١٣٨



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٨١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

  .م١٩٧٧لبنان، الطبعة األولى –       غیاض، نشر تراث عویدات، بیروت 
دار : إب��راھیم عب��د ال��رحمن محم��د، ن��شر/  والنق��د العرب��ي د ق��ضایا ال��شعر-١٣٩ 

  .م١٩٨١العودة، بیروت، الطبعة الثانیة
  .١٩٧٠عبد السالم سرحان مطبعة الفجالة /  دقطوف من ثمار األدب -١٤٠
  مكتبة الخانجي : الدكتور عوني عبد الرءوف، نشر:  القوافي للتنوخي، تحقیق-١٤١

  . م١٩٧٨ الثانیة: بمصر، الطبعة         
  ممدوح عبد الرحمن، نشر دار / د" دراسة لغویة"  القیمة الوظیفیة للصوائت-١٤٢

                       .  م١٩٩٨المعرفة الجامعیة مصر        
  للخطیب التبریزي، تحقیق الحساني حسن  الكافي في العروض والقوافي -١٤٣

  ."م١٩٩٤بعة الثالثة هللا، نشر مكتبة الخانجي بالقاھرة الط عبد         
د مھ��دي المخزوم��ي، د :  كت��اب الع��ین للخلی��ل ب��ن أحم��د الفراھی��دي، تحقی��ق-١٤٤

  . دار ومكتبة الھالل: إبراھیم السامرائي، نشر
  دار الكتاب العربي، بیروت، :  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، نشر-١٤٥

  ".  ھـ١٤٠٧الثالثة : الطبعة        
 . م١٩٨٩ونیس، نشر دار اآلداب، الطبعة األولى  كالم البدیات ألد-١٤٦
  عائشة / الكنایة والتعریض ألبي منصور للثعالبي، دراسة وشرح وتحقیق د-١٤٧

  .م١٩٩٨حسین فرید، نشر دار قباء          
ّدراس�ة تطبیقی�ة ح�ول مفھ�وم الوح�دة ف�ي  – ّ المی�ة الع�رب أو رحل�ة الت�وحش-١٤٨

جامع��ة المل��ك  مجل��ة كلی��ة اآلداب،س��عود الرحیل��ي، بح��ث من��شور ب/ال��نص د
  .م١٩٩١بعة ط سعود

  عبد الرحمن أحمد / د"ّمقاربة حجاجیة" ّ المیة العرب بین التواصل والقطیعة-١٤٩
  إسماعیل كرم الدین، بحث منشور بمجلة العلوم العربیة العدد الثامن          
  .ھـ١٤٣٤والعشرین رجب         

  قدیة، بحث مقدم لنیل درجة التخصص، المیة العرب دراسة تاریخیة ن -١٥٠
  / الماجستیر في األدب والنقد في كلیة اللغة العربیة جامعة أم القر ى، للباحث         
 .ھـ١٤٠٧محمد مشعل الطویرقي          

محم��د الدس��وقي الزغب��ي، /  المی��ة الع��رب لل��شنفرى تحلی��ل إعراب��ي لغ��وي د-١٥١
 .م٢٠٠٠طبعة دار النھضة العربیة 

  عبد العزیز إبراھیم، طباعة ونشر دار الشئون / المیة العرب للشنفرى د -١٥٢
 .١٩٨٨الطبعة األولى  الثقافیة العامة بغداد،         

الثالث���ة : دار ص���ادر بی���روت، الطبع���ة : ل���سان الع���رب الب���ن منظ���ور، ن���شر-١٥٣
   .ھـ١٤١٤

   ج�سد، لغة الجسد في أشعار الصعالیك، تجلی�ات ال�نفس وأثرھ�ا ف�ي ص�ورة ال-١٥٤
 .م٢٠١٣غیثاء قادرة، نشر اتحاد الكتاب العرب، دمشق/ د
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  وائل عبداألمیر / للباحث  قبل اإلسالم دراسة أسلوبیة لغة الشعرعند الصعالي-١٥٥
     خلیل الحربي، بحث مقدم لكلیة االتربیة بجامعة حائل لنیل درجة الماجستیر         
  .م٢٠٠٣لعام          

  د الشنفرى دراسة وصفیة تحلیلیة، بحث مقد لكلیة اآلداب  اللغة الشعریة عن-١٥٦
     النیل درجة التخصص " بن یوسف بن خدة"واللغات بجامعة الجزائر          
 .م٢٠٠٥الماجستیر، للباحث بشیر مناعي          

  نوال مصطفى أحمد إبراھیم، نشر دار الیازوري /  اللیل في الشعر الجاھلي د-١٥٧
  . م٢٠٠٩میة للنشر والتوزیعالعل         

 .أحمد درویش، نشر دار غریب/ متعة تذوق الشعر د-١٥٨
  أحمد الحوفي، / د : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر البن األثیر، تحقیق-١٥٩

  دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة ـ : بدوي طبانة، نشر/د         
  . القاھرة         

  رزق هللا بن یوسف بن عبد المسیح : ني األدب في حدائق العرب المؤلفمجا -١٦٠
  . م ١٩١٣مطبعة اآلباء الیسوعیین، بیروت : بن یعقوب شیخو، نشر         ا

  دار : نشر  الدین عبد الحمید،يمحمد محی:  مجمع األمثال للمیداني، تحقیق-١٦١
 . المعرفة، بیروت، لبنان         

  زھیر عبد المحسن سلطان، دار : بن فارس، دراسة وتحقیق مجمل اللغة ال-١٦٢
  .م١٩٨٦مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة : النشر         

محم��ود ال��سید ش��یخون، /ال��دكتور محاض��رات ف��ي البالغ��ة العربی��ة ألس��تاذنا -١٦٣
 .هللا برحمتھ هتغمد

  دار : نداوي، نشرعبد الحمید ھ:  المحكم والمحیط األعظم البن سیدة، تحقیق-١٦٤
  . م٢٠٠٠األولى: الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة         

  محمود حسن زناتي: ضبط وشرح شعراء العرب البن الشجري،مختارات  -١٦٥
  . م١٩٢٥ - ھـ ١٣٤٤األولى، : مطبعة االعتماد، مصر، الطبعة: نشر         

  المكتبة : حمد، نشریوسف الشیخ م:  مختار الصحاح ألبي بكر الرازي تحقیق-١٦٦
 . م١٩٩٩الخامسة : العصریة، الدار النموذجیة، بیروت، الطبعة        
  دار إحیاء التراث : م جفال، نشریخلیل إبراھ:  المخصص البن سیدة، تحقیق-١٦٧

  . م١٩٩٦األولى : العربي، بیروت، الطبعة         
  ن عبد التواب، نشر  رمضا/ المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث العلمي د-١٦٨

  .  م١٩٨٥مكتبة الخانجي القاھرة، الطبعة الثانیة،          
 .عبد الفتاح إبراھیم، نشر دار الجنوب تونس/  مدخل في الصوتیات د-١٦٩
  عبد هللا الطیب، نشر الكویت، / د  المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا،-١٧٠

 . م١٩٩٨الطبعة الثالثة          
  عالم الكتب، : ألبي الفتح األبشیھي، نشر ستطرف في كل فن مستطرف، الم-١٧١
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 دراسة بالغية حتليلية - رحلة التوحش من المية العرب للشنفرى 

   ھـ١٤١٩األولى، : بیروت الطبعة         
          ع��ادل مرش��د، -ش��عیب األرن��ؤوط :   م��سند اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل، تحقی��ق-١٧٢

مؤس���سة : د عب���د هللا ب���ن عب���د المح���سن الترك���ي، ن���شر: ن، إش���رافیوآخ���ر
  .  م٢٠٠١لىاألو: الرسالة، الطبعة

  تحقیق وشرح   المصباح في المعاني والبیان والبدیع لبدر الدین بن مالك،-١٧٣
  . م١٩٨٩حسني عبد الجلیل یوسف، نشر مكتبة اآلداب، الطبعة األولى /  د        
  المكتبة العلمیة، :  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للفیومي، نشر-١٧٤

  .بیروت         
  عبد العزیزالصیغ، نشر دار / طلح الصوتي في الدراسات العربیة د  المص-١٧٥

 . م٢٠٠٠الفكر دمشق، الطبعة األولى          
  عبد الحلیم حفني، طبعة الھیئة /  مطلع القصیدة العربیة وداللتھ النفسیة د-١٧٦

  .م١٩٨٧المصریة العامة للكتاب         
  المطبعة : باب دیة الجنین، نشر ي،للخطاب"شرح سنن أبي داود" معالم السنن -١٧٧

 . م١٩٣٢األولى: حلب الطبعة العلمیة،         
  أحمد یوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد :  معاني القرآن للفراء، تحقیق-١٧٨

  دار المصریة للتألیف والترجمة، مصر، : الفتاح إسماعیل الشلبي، نشر         
  .األولى: الطبعة         

  جم األدباء إرشاد األریب إلى معرفة األدیب، تحقیق إحسان عباس، نشر مع -١٧٩
  . م١٩٩٣دار الغرب اإلسالمي، بیروت، الطبعة األولى          

  . م١٩٩٥الثانیة، : دار صادر، بیروت، الطبعة:  للحموي، نشرمعجم البلدان -١٨٠
  . ، نسخة المكتبة الشاملةمعجم الشعراء العرب -١٨١
 .م١٩٧٩ائل الحجاز لعاتق بن غیث البالدي، نشر دار مكةمعجم قب -١٨٢
  أحمد مختار عبد الحمید عمر، بمساعدة /  معجم اللغة العربیة المعاصرة، د-١٨٣

  .م٢٠٠٨األولى : عالم الكتب، الطبعة: فریق عمل، نشر         
   بیروت، دار إحیاء التراث -مكتبة المثنى :  نشر،معجم المؤلفین لعمر رضا -١٨٤

  . العربي بیروت         
كام���ل /مج���دي وھب���ة، د/دب د معج���م الم���صطلحات العربی���ة ف���ي اللغ���ة واأل-١٨٥

  .م١٩٨٤نشر مكتبة لبنان، الطبعة الثانیة المھندس 
  لیوسف بن إلیان بن موسى سركیس،  معجم المطبوعات العربیة والمعربة -١٨٦

   م١٩٢٨ - ھـ ١٣٤٦مطبعة سركیس بمصر : نشر        
  دار : عبد السالم محمد ھارون، نشر: عجم مقاییس اللغة البن فارس، تحقیق م-١٨٧

  . م١٩٧٩الفكر          
أحم��د /  المعج��م الوس��یط، مجم��ع اللغ��ة العربی��ة بالق��اھرة، إب��راھیم م��صطفى -١٨٨

  . دار الدعوة: محمد النجار، نشر/ حامد عبد القادر / الزیات 
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  مازن المبارك، محمد /د:  ھشام، تحقیق مغني اللبیب عن كتب األعاریب البن-١٨٩
  .م١٩٨٥السادسة،: دارالفكر دمشق، الطبعة: علي حمد هللا، نشر         

  أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمد :  المفضلیات للضبي، تحقیق وشرح-١٩٠
 .  السادسة: دار المعارف، القاھرة، الطبعة: ھارون، نشر         

  لیوسف الیوسف، طبعة دار ) تحلیل المیة العرب(ھلي  مقاالت في الشعر الجا-١٩١
  .م١٩٨٥الحقائق بیروت، الطبعة الرابعة          

     دار الفكر : عبد السالم محمد ھارون، نشر:  مقاییس اللغة البن فارس، تحقیق-١٩٢
  .  م١٩٧٩        
و محم��د أب��/ م��ن أس��رار التعبی��ر القرآن��ي دراس��ة تحلیلی��ة ل��سورة األح��زاب د-١٩٣

  .م١٩٩٦الطبعة الثانیة ، موسى، نشر مكتبة وھبة،
  .م١٩٦١ مناھج تجدید في النحو والبالغة والتفسیر واألدب، القاھرة -١٩٤
    من البالغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري، وأثرھا في الدراسات البالغیة-١٩٥

 . محمد أبو موسى، طبعة دار الفكر العربي، بدون تأریخ/  د         
  .المنتخب في شرح المیة العرب ألبن طي حمید الحمیلي -١٩٦
د في اللغة  -١٩٧ د في اللغة المنجَّ َالمنجَّ َُ ، لعل�ي )أقدم معجم شامل للمشترك اللفظ�ي(ُ

دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي : ُبن الحسن الھنائي األزدي، تحقیق
 .م١٩٨٨الثانیة : عالم الكتب، القاھرة، الطبعة: عبد الباقي نشر

  .طھ مصطفى أبو كریشة/ من الشعر الجاھلي في میزان النقد األدبي د-١٩٨
 .، نسخة المكتبة الشاملة  منھاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجني-١٩٩
  المواھب الفتحیة في علوم اللغة العربیة للشیخ حمزة فتح هللا، طبعة المطبعة  -٢٠٠

  .ھـ١٣١٢ى األمیریة بمصر، الطبعة األول          
  . بدون تأریخ الطبعة الثالثة،  النحو الوافي لعباس حسن، طبعة دار المعارف،-٢٠١
:  نسب معد والیمن الكبیر البن الكلب�ي، تحقی�ق محم�ود ف�ردوس العظ�م، ن�شر-٢٠٢

  .  دار الیقظة العربیة سوریا
  طبعة  ، لمحمد سلطان الولماني، نسخ من التركیب الوصفي في المیة العرب-٢٠٣

  .م٢٠١٢        
  نزھة األلباب في األلقاب ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  -٢٠٤

  مكتبة : عبد العزیز محمد بن صالح السدیري، نشر: حجر العسقالني، تحقیق         
  . م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩األولى، : الرشد، الریاض، الطبعة         

  دي، نشر مكتبة المطبعة األزھریة  أحمد نفا/  نظرات في الشعر العربي، د-٢٠٥
 . م١٩٨٧        
: الطبع��ة مطبع��ة الجوائ�ب، ق��سطنطینیة،:  نق�د ال��شعر لقدام�ة ب��ن جعف��ر، ن�شر-٢٠٦

  .ھـ١٣٠٢ األولى 



       
  
 

    

  

 
 
 

 
 

١٠٨٥
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نھای��ة األرب ف��ي ش��رح المی��ة الع��رب لعط��اء هللا ب��ن أحم��د الم��صري، طبع��ة  -٢٠٧
  .ھـ١٣٢٨محمد محمد مطر، الوراق بمصر، الطبعة األولى 

  .، نسخة المكتبة الشاملةنور القبس للیغموري -٢٠٨
  محمدن بن أحمد /  وقفة مع أغارید العزة واإلباء وأناشید الصعلكة والحداء د-٢٠٩

 . نشر المعھد العالي للدراسات والبحوث نواكشوط، موریتانیا،بن المحبوبيا         

    


