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 الُمَلخَّص:
َع قريجة الخثاء        في العرخ  -تشاوَؿ البحث قريجة الخِّثاء العباسية بيَغ الغشائية و الجرامية، إْذ قدَّ

عمى ثالثة أقداـ: قريجة غشائية )وججانية(، و ثانية دراميَّة، و ثالثة تقع بيَغ الغشائية  -العّباسي 
 والجراميَّة. 

خ قريجة الخِّثاء الغشائية عغ مذاعخ الذاعخ الحاتية و اختالجات نفدو و بيََّغ البحث كيَف ُتعبِّ       
 وما يعتخيِو ِمغ الحدف و األلع ، إْذ يكػف صػت الذاعخ بارزًا في ىحا الشػع ِمغ القرائج.

د         ر قريجة الخِّثاء الجرامية َمذاىج األحجاث وتشقل الستمّقي ِمغ مجخَّ كسا أوضَح البحث كيَف ُترػِّ
عخّؼ وكأنَُّو يخػ األحجاث ماثمة أماَمُو عْبَخ الترػيخ سا مع أو قارغ إلى ُمذاِىج يعير داخل الشَّّز الذِّ

الجرامي، إذ انَُّو في الخِّثاء الجرامّي يختفي صػت الذاعخ وراَء صػت الّخاوؼ، فال يطيخ الذاعخ بْل 
خد في القريجة، وىحا المػف يقتخب ِمغ يطيخ البصل )الَسْخِثّي( ُمييسشًا عمى الحػادث والػقائع التي ت

 الذعخ السمحسّي.
ىا غشائية؛ ألفَّ السالمح        كسا كذَف البحث مالية الشػع الثالث ِمغ القرائج التي ال ُيسكغ أْف نعجَّ

ىا درامية خالرة؛ ألفَّ العاشفة و الػججاف والسذاعخ الحاتيَّة  الجراميَّة بارزة فييا، كسا ال يسكغ أْف نعجَّ
ر السذاىج  ِمغ أساسّياتيا، كسا أفَّ صػت الذاعخ يتفاَوت فييا بيَغ الطيػر و االختفاء؛ فالذاعخ يرػِّ

 تارة ، و يعبِّخ عغ مذاعخ حدنِو و ألسِو تارًة أخخػ؛ لحا فقْج وضَعيا البحث بيغ الغشائيَّة و الجرامية.
عخ العّباسي، و وقػؼ القارغ عشج و اليجؼ ِمغ ىحا البحث ىػ بياف أقداـ قريجة الخثاء في ال       ذِّ

 تمَظ األقداـ.
 قريجة ، رثاء ، شعخ ، عباسي ، غشائية ، درامية.الكلمات المفتاحية: 
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Summary: 

The research dealt with the Abbasid lamentation poem between lyricism and 

drama, dividing the poem of lamentation in the Abbasid era into three 

sections: a lyric poem (sentimental), a dramatic second, and a third between 

the lyric and the dramatic. 

 

Among the research is how the poem of lamentation expresses the poet's own 

feelings and the convulsions of himself and the sorrow and pain he 

experiences, as the voice of the poet is prominent in this type of poems. 

The research also showed how the poem of dramatic lamentation depicts the 

scenes of events and moves the recipient from a mere listener or reader to 

scenes that live inside the poetic text as if he sees events before him through 

dramatic photography, because in the dramatic lamentation the voice of the 

poet disappears behind the voice of the narrator, the poet does not appear but 

shows the hero (al-Murthi) dominating the incidents and facts contained in 

the poem, and this color approaches the epic poetry. 

The research also revealed what the third type of poems cannot be considered 

lyrical, because the dramatic features are prominent in them, and we cannot 

prepare them purely dramatic, because passion and conscience are essential. 

The poet's voice varies between appearance and disappearance, as the poet 

portrays the viewer at times, and expresses his feelings of sadness and pain at 

other times, so he put the search between the lyric and the dramatic. 

The purpose of this research is to explain the sections of the poem of 

lamentation in Abbasid poetry, and the reader's standing at those sections. 

Keywords: Poem, Lamentation, Poetry, Abbasi, Lyric, Dramatic 
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 المقّدَمة:
الحسج هلل رّب العالسيغ، والرالة والدالـ عمى خاتع األنبياء والُسخسميَغ، أبي القاسع محسَّج وعمى       

 آلو الصيبيَغ الصاىخيغ.
 وبعج:

تشاوَؿ البحث قريجة الخِّثاء العباسيَّة بيَغ الغشائية والجرامية، وِمغ أسباب اختيار السػضػع: ُحّب       
الباحثة لمجسع بيغ التخاث والحجاثة، إْذ تشاوَؿ البحث نرػصًا تخاثية، ُمحمِّاًل تمَظ الشرػص بآلّيات الشقج 

 الحجيث، أؼ انَُّو جسَع بيغ التخاث والُسعاَصخة.
ؿ قريجة الخِّثاء العّباسيَّة        َع البحث قريجة الخِّثاء العباسّية عمى ثالثة أقداـ، تشاوَؿ القدع األوَّ قدَّ

َد عمى العاشفة والسذاعخ والػججاف في القريجة، و بيََّغ أفَّ القرائج  الغشائيَّة )الػججانيَّة(، إْذ ركَّ
 الػججانية تعبِّخ عغ ذات الذاعخ وعغ مكشػنات نفدو.

و في القدع الثاني كذَف البحث عغ الجرامية في قريجة الخِّثاء العّباسيَّة وأوضَح كيَف تقػـ       
د قارغ اعتيادّؼ إلى ُمذاِىج يعير داخل  القريجة عمى ترػيخ الَسذاىج وكيف تشتقل بالستمّقي ِمغ مجخَّ

 الَسذاىج التي يرػِّرىا الّذاعخ حيغ يختفي صػُتو وراَء صػت الّخاوؼ.
أّما في القدع الثالث فقْج وقَف البحث عمى نػع ثالث ِمغ قرائج الخثاء أال وىػ )قريجة الخِّثاء       

ِو وكيَف  العّباسيَّة بيَغ الغشائية و الجرامية(، إْذ بيََّغ كيَف يجسع الّذاعخ بيَغ الغشائية والجرامية في نرِّ
 يتفاوت صػُتُو بيَغ الطيػر واالختفاء. 

عخيَّة فقْج انتَقْتيا الباحثة انتقاًء، إْذ انَُّو ِمغ غيخ السعقػؿ أْف تتشاوَؿ سا يخز الشرػص فيأّما        الذِّ
ْيِغ ِشعخيَّْيِغ في كلِّ قدع ِمغ أقداـ البحث، وعسمية  عخ العباسي كّميا؛ لحا اختاَرْت َنرَّ نرػص الذِّ

راسة و ُممسَّة بأقداـ -ىحه  –االنتقاء  البحث، ِمْغ أجل رفج الَسكتبة الشقجيَّة  قائسة عمى مشيجية الجِّ
 واألدبية ببحث ُمرغَّخ يسكغ تصػيخه إلى كتاب في السدتقبل بإذف هللا.

َشْت مرادر البحث ومخاجعو.  وتمِت األقداـ الثالثة خاتسة أوَجَدْت نتائج البحث، ثعَّ قائسة تزسَّ
عي الباحثة خمّػ بحثيا ِمغ القرػر؛ ألنَُّو يبقى عسل  إندانّي، والكساؿ هلل وحجُه عدَّ وجّل. وال تجَّ
****** 
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 الرِّثاء:
الخِّثاء لغة ِمغ َرثى، و))َرثى فالف فالنًا َيخثيِو َرْثيًا وَمْخثَيًة إذا بكاُه بعج مػتِو(( )ابغ مشطػر،       
عخ، وقمُت فيِو مخثيًة و مخاثي(( )الدمخذخؼ،ٔ٘ٗٔ، صٕج، ٕ٘ٓٓ  (، و ))رَثْيُت الَسيَت بالذِّ
 (.ٕٕٔص، ٕٗٓٓ
أّما الخِّثاء في االصصالح فأبدط تعخيف لو ىػ: بكاء الفقيج و تعجاد محاسشو بالذعخ و الشثخ       

عخ نطسًا ، و أصجؽ ما ٕٓ، صٜٚٚٔالخصيب، ) (، و إّف الخِّثاء ُيَعّج ))ِمْغ أشيخ مػضػعات الذِّ
 .(ٗٔٔص، ٕٕٔٓيكػف الّذاعخ فيو(( )بيجت، 

ع البحث قريجة الخثاء في الذعخ العباسي عمى ثالثة أقداـ ىي:        و يقدِّ
عر العباسي:  -1  قصيدة الرِّثاء الغنائيَّة )الهجدانيَّة( في الشِّ

 )رثاء الشاعر النَّديم للخليفة العّباسي ُأنمهذجًا(    
( ، ٜ٘ٔص، ٜ٘ٛٔ)عمػش،  (ال شظَّ في أنَُّو ))تقـػ )الغشائية(، عمى تعبيخات انفعالية ذاتية(      

، ٜ٘ٛٔوىي ))مرصمح يتعاَرض في نطخية تقديع األنػاع، مع )الجرامية( و)السمحسية(.(( ) عمػش، 
عخ الػججاني أو الحاتّي تعبيخ حي عغ مذاكل اإلنداف ِمغ حب وكخه وذكخػ ٛ٘ٔص (، إْذ ))افَّ الذِّ

وحقج وأسى وإعجاب وازدراء ويأس وأمل... وقػاـ ذلظ كّمو ىػ  رضاوشػؽ وليفة وحشيغ وسخط و 
( ، ٜٔٔص، ٜٜٙٔمبخوؾ،  ،التالوؼ ، الجقاؽ االنفعاؿ العاشفي وتػىج الحات وتػتخ الشفذ(( )

َي بالذعخ  واألصل فيو ))أْف يتغّشى فيو اإلنداف مذاعخه وأحالمو وآالمو وىػاجدو وأوىامو وليحا ُسسِّ
عخّية األخخػ، وأعخفيا اللتحامو الػثيق  الغشائي، ومغ الصبيعيّ  عخ أقجـ األلػاف الذِّ أْف يكػف ىحا الذِّ

( ، فالػججانية ))تفرح عغ ذاتيَّة ٔٔص، ٕٚٔٓبحات اإلنداف في فجخ الػجػد(( )عسخوف، 
( ، و تتسثَّل في ))تخجسة ذات الذاعخ إزاء الجنيا وعجائبيا، ٖٔص، ىػػػػػٕٓٗٔ، العصػؼ صاحبيا(( )

 وتفاعميا مع الحياة.(، ٕٛص، ٕٛٓٓ ،بديػنيجابة نفدو الذاعخة(( )ومجػ است
فكاَنْت أكثخ حسيسيَّة و صجقًا تبعًا لمعالقة التي  -في الذعخ العباسي–قج اختمَفْت معاني الخِّثاء       

نيارِه، تخبط الذاعخ بالسخثّي، فالذاعخ الشَّجيع الحؼ يالـز الخميفة في حمِِّو وفي تخحالِو، في ليمِو وفي 
يكػف الفقج كبيخًا في نفدِو إذا ما تػفَِّي ىحا الخميفة، إْذ يكػف الفقُج فقَجُه دوَف الّشاس؛ لحلَظ نخػ صػَت 

 الّذاعِخ بارزًا في القريجة ُمقتِخبًا ِمغ الغشائية في تجديج مذاعخِه.
       

 



 
 
 
 

155 

 

 
 طـــعة واســـجام

 مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

 رععهن ال الثالث و دد ــالع
 2021الجزء الول/ أيار/

ؿ الخمفاء الحيَغ رثػىع الذعخاء في العرخ العباسي كاَف أبػ الع ّفاح الحؼ رثاُه الّذاعخ و أوَّ ّباس الدَّ
 الشَّجيع )أبػ دالمة( بقريجة فقاؿ:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج    أمَدْيَت باألنبار يا ابَغ محسَّ
 لْع تدتِصْع َعْغ غيِخىا تحػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال                              

 أىمي ُكمِِّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَوْيمي عميَظ و ويَل 
 وْياًل و َعػاًل في الحياِة شػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال                             

 فْمَتْبِكَيغَّ لَظ الشِّداُء ِبَعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْػخة  
 وْلَيْبِكَيغَّ لَظ الخِّجاُؿ َعػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال                            

ْبِخ عْشَظ فمْع يُكغْ   مغ ُمجِسل  في الرَّ
 صبخؼ عَميَظ َغجاَة ِبْشَت جسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال                            

 امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخؤ  يِججوَف أبجااًل بِو وأنا 
 َلػ متُّ وججًا ما وَجْجُت بجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال                            

 َىَمَظ الشَّجػ إْذ ِبْشَت يا ابَغ ُمحسَّج  
 َفَجَعْمُتُو لَظ في التُّخاِب َعجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال                            

 ُت الّشاَس بعَجَؾ ُكمَّػُيػػػػػػػػػػػػعإّني سأل
 فػَجْجُت أسسَح َمْغ سأْلُت َبخيػػػػػال                           

ْخُت بعَجَؾ ِلّمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    أِلَذْقَػتي ُأخِّ
 ػػػػالَتَجُع الَعديَد ِمَغ الخِّجاِؿ َذليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                            

ْخُت بعَجَؾ ِلمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحؼ  أِلَذْقَػتي ُأخِّ
 َيَجُع الدسيَغ ِمَغ الِعياِؿ َىديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال                           

 َفأَلحِمَفغَّ َيسيَغ َحقّ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَػخَّةً 
 (ٕٜ، ٜٔ، ٜٓ، صٜٜٗٔباهلِل ما أُعصيُت َبعَجَؾ ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال )أبػ دالمة،                            

ِمغ خالؿ ىحِه األبيات تتبيَّغ العالقة الحسيسة بيَغ الّذاعخ و السخثّي؛ لحلَظ نجج صػت الّذاعخ     
ججُه حخيرًا عمى عْدؿ صػتو عشيع شاغيًا عمى سصح القريجة؛ فالفقج فقُجُه ىػ ال فْقج اآلخخيغ، بْل ن

 عشجما قاؿ: 
 يِججوَف أبجااًل بِو وأنا امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخؤ  

 (ٜٔص، َٜٜٗٔلػ متُّ وججًا ما وَجْجُت بجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال )أبػ دالمة،                             
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يعػد عمى عامَّة الشاس، أؼ أنَّيع بإمكانِيع أف  فيشا )يججوف( فييا واو الجساعة، وىػ ضسيخ      
فيسا يدتبجلػا غيَخُه بِو، ألنَّيع ِمغ الصبيعي أْف يججوا ليع خميفة غيخه يديِّخ أمػر البالد والعباد، أّما 

(، )ما وَجْجُت بجيال(، إذ انَُّو ليَذ بإمكانِو أْف يخز صػت  الذاعخ فالتفخُّد واضح  فيو عْبَخ )وأنا امخؤ 
 َج بجياًل غيخه بدبب العالقة الحسيسة التي تخبصُو بو.يج

 (٘ٚص، ٖٕٔٓ،القخالةوعْبخ قخاءة الشَّز نجج ))مذاعخ تشجفع ِمْغ قمب ُمكَتػ  بشار الحدف واألسى(( )
أفَّ األسباب قْج  -وبدبب ِمغ معاشختِو أو معايذتِو ليحا الخميفة  -ىحِه حكيقة إذ افَّ الّذاعخ يخػ و 

َعْت   دونو.ُقصِّ
( كي يبيَِّغ حاؿ الجنيا هزيل/ سمين(، )ذليل/ عزيزنالحع أفَّ الذاعخ قج اسَتْعَسَل التَّزاد في )و      

ؿ العديد إلى ذليل، وىحا ما حرَل معُو عشج وفاة الخميفة الحؼ كاَف يالزمو  و ُمفارقاتيا التي ُتحػِّ
َلْت حالو ِمغ ال قاء، ِمغ ويذعخ بالبيجة بػجػده، و عشجما رحَل تبجَّ ِعّد إلى الحُّؿ، ِمغ التخؼ إلى الذَّ

 الفخح إلى الحدف... 
كسا نالحع االستعارة في )ىمَظ الشجػ(، واالستعارة ))ىي تذبيو ُحِحَؼ أحج شخفيِو وأداتو ووجو       

ْفذ (؛ لحا فافَّ فّغ االستعارة ))أبمغ ِمغ َفغِّ التذبيو وأشّج وقعًا في نٜٕٔ، صٕٛٓٓالذبو(( )السخاغي، 
(، إْذ تتصابق الرػرة بيَغ الُسدتعار مشُو والُسدتعار لُو لجرجة ٕٕٙالُسخاَشب(( )الياشسي، د.ت.، ص

أْف يتساىى أحجىسا في اآلخخ، واالستعارة ىشا مكشيَّة ؛ فالذاعخ استعاَر الفعل )ىمَظ( ِمغ اإلنداف 
ؾ(، فالمفع السدتعار ىػ الفعل لمشجػ، وححَؼ السدتعار مشو)اإلنداف( وأبقى الزمًا ِمغ لػازمِو)اليال

 )ىمَظ(.
َز الشجػ إذ أضفى عميِو صفات اإلنداف، والتذخيز ىػ ))إحياء السػاد        فالذاعخ ىشا شخَّ

(، وىحا التذخيز ٜٙٔ، صٜٓٛٔالحديَّة الجامجة وإكدابيا إندانيَّة اإلنداف وأفعالِو(( )الخُّباعي،
سمػب أندشة الصبيعة في شميعة الرػر الذعخية، التي لمشجػ يشتسي إلى أندشة الصبيعة، ))ويأتي أ

تتسيد بقػة تأثيخىا الجسالي لسا ليا ِمغ شاقة إبجاعية خالقة، تقـػ عمى إخخاج األشياء والكائشات الحية 
مغ شبيعتيا الػجػدية لتكتدب حقائق وجػدية ججيجة مغايخة لسا ىي عميو في الػاقع. وتزصمع الرػر 

ة لسا ليا مغ شاقات لغػية أسمػبية تخفج المغة الذعخية بآليات ترػيخية ليا مغ االستعارية بتمظ السيس
 (.ٖٖٛ، صٖٕٔٓالسدايا ما يفػؽ غيخىا مغ أساليب الترػيخ(( )حديغ، 

و عْبَخ تمَظ االستعارة الجساليَّة بيََّغ الذاعخ قرِجيََّتُو: أؼ ما يختمج نفدو وما يخيج التعبيخ عشو،       
 فيػ ُيبيِّغ أفَّ الجنيا لْع تُعْج تعشي لو شيئًا، وقْج ماَت كّل ما ىػ جسيل بسػت الخميفة الحؼ كاَف يالزمو.
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ني الحدف إاّل أنَّيا مسا يبعث األسى في نفػس و عمى الّخغع ِمغ وجػد الُسباَلغة في معا      
الّدامعيَغ؛ بدبب صْجؽ العاشفة التي كاَنْت تخبُصُو مع الخميفة بػصفِو شاعخًا نجيسًا. وىكحا نجج ِشعخ 

 الشُّجماء ُمتَّدسًا بيحِه الدسة كسا في قػؿ أبي نػاس الحؼ رثى فيو األميغ:
 شػػ السػُت ما بيشي و بيَغ محسج  

 وليَذ لسا تصػؼ السشيَُّة ناشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخُ                           
 فال َوْصَل إاّل عبخة  تدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجّرىا

ىُخ زاخخُ                            أحاديث نفذ  ما ليا الجَّ
 و كشُت عميِو أححُر السػَت وحَجهُ 

 عميِو ُأحػػػػػػػػػػػػػػػػاذرُ  فمْع يبَق لي شيء                           
َخْت دور  بسغ ال نحبُّػػػػػػػػػػػػػػػػوُ   لِئغ ُعسِّ

َخْت مسغ نحبُّ السقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخُ                           (ٕٜٙص ،ٕٓٔٓ،نػاس ػأب) لقْج ُعسِّ
ُححَؼ السدتعار  نالحع استعارة مكشية في )شػػ السػت(، )تصػؼ السشية(؛ إذْ  -أيزًا  –ىشا       

 مشو )اإلنداف(، و بقي الزمًا مغ لػازمِو )شػػ، تصػؼ( مع بقاء السدتعار لو )السػت، السشيَّة(.
ؼ        وإفَّ مغ أغخاض االستعارة السكشيَّة ))تجديج األمػر السعشػية وإبخازىا لمحّذِ في كياف مادِّ

ّيًا(( ٖ٘ٗممسػس(( )مصمػب، البريخ، د.ت.، ص (، والتجديج ))يدعى إلى جْعل السعشػّؼ حدِّ
 (.ٚٔٗ، صٜٚٛٔ)الرائغ، 

َج السشيَّة و جعميا تصػؼ كسا يصػؼ اإلن       داف، إذ أضفى عمييا صفات إندانية مادية فالذاعخ جدَّ
جًا ليا عْبخ ىحِه الرػرة الذعخية السختبصة بجاللة الشّزِ التي عبََّخْت عغ ألع الذاعخ ومعاناتو لفقج  ُمجدِّ

 الخميفة.
في بيتِو األخيخ سبب ىحا  -صخاحة  –إفَّ الذاعخ يجعل ِمغ صػتِو ُمتفخِّدًا شاغيًا، ال بْل يحكخ       
 لحؼ جعَمُو يختسي في أحزاف أعجائِو عشجما يقػؿ:الفقج ا

َخْت دور  بسغ ال نحبُّػػػػػػػػػػػػػػػػوُ   لِئغ ُعسِّ
َخْت مسغ نحبُّ السقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُخ )                          (ٕٜٙص ،ٕٓٔٓ،نػاس ػأبلقْج ُعسِّ

بيغ اإلثشيغ، وكأفَّ الذاعخ يتحجَّث  وىحا الحجيث الذخرّي ذو الّذجػف ُيطِيخ العالقة الحسيسة      
 عغ صجيق لُو أو عغ حبيب عديد قج فَقَجُه ، ال عغ خميفة قْج تػفَِّي و آخخ قْج ممَظ مكانو.
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فميَذ ِمغ الزخورة أْف يكػَف الذاعخ نجيسًا لدمدمة ِمغ الخمفاء الستعاقبيَغ كي يذعخ بالفقج، فيػ       
ث الفاقج حّقًا ال حجيث الُسجاِمل. وىكحا تتجّمى الػججانيَّة في شعخ عشجما يتحجَّث عغ الفقج يتحجَّث حجي

 الذاعخ الشَّجيع.
عر العباسي:  -2  قصيدة الرِّثاء الدرامية في الشِّ

 )رثاء الُقّهاد "البطال" ُأنمهَذجًا(    
تعشي الجراما ))االرتقاء بالتعبيخ الحاتي إلى أفق مػضػعي واسع وعسيق في الػقت نفدو       

 (. ٕٛٔص ،ٜٗٚٔ ولبة،) مسدخحية أواًل والسمحسية ثانيًا والخصاب ثالثًا والخؤيػية رابعًا((ل
و تتزاّد الجرامية مع الغشائية ، إْذ ال نجج صػت الذاعخ بارزًا في القرائج الجرامية ،       

، ٜ٘ٛٔعمػش، ))و)الجرامية(، ندعة ُتالـز بشية عسل تخيمّي ما، كتعارض مع الغشائّي ِلَسمحسّي(( )
( ، وإفَّ ))درامية التعبيخ في القريجة، تعشي في حكيقتيا التعبيخ عغ السػضػعي ال الحاتي، ٛٛص

ومعشى ىحا أفَّ الذاعخ ىشا ال ُيعبِّخ عغ عػاشفِو وتجاربِو الحاتية بصخيقة مباشخة كسا ىػ الذأف في 
( ، والقريجة الجرامية ٕٔ، ٔٔص ،ٕٓٔٓ لعكاشي،) التذكيل الغشائي وإنسا يشدحب مغ السػقف((

، وىي قائسة عمى (ٙٙص ،ٕٛٔٓ العامخؼ،) السمحسيَّة ))تجعل ِمغ األبصاؿ أشبو باألساشيخ((
( عْبخ ٙٚ، صٕٜٛٔ)الخياط،  الترػيخ، إْذ يكذف الذاعخ عغ حالتو الشفدية الفخيجة بَسذاِىج درامّية

السذيجؼ الحؼ يعسل  -ظ البشاء الذعخؼ صػر متالحقة تخمق الَسذَيج، وُيقَرج بالقريجة الجرامية ))ذل
 ، ٕٚٔٓالجوخي،) عمى االرتفاع بالستمقي مغ نطاـ القخاءة/ سامع إلى نطاـ القخاءة/ ُمذاِىج((

(، وإفَّ ))الحّذ الجرامّي إْف لْع نقل البشاء )الجرامّي( ىػ السييسغ األكثخ جحريَّة وسصػة عمى ٘٘ص
عخ العخبي قجيسو وحجيثو((  . (ٕٛٔص ،ٕٚٓٓ جؿ،شغي) شابع الذِّ

و العسمية الجرامية غيخ مقرػدة لجػ شعخاء العرخ العباسي ، ))فيي عفػيَّة ألنَّيا تشبع مغ       
عخّية(( )عبج الخحسغ،  ( ، فيي تختبط بجاللة ٘ٙ، صٜٚٚٔداخل القريجة نفديا تسامًا كالسػسيقى الذِّ

َجة  -القريجة، و تكػف انديابية  لذاعخ العّباسّي الحؼ يحاوؿ ))نقل معشى أو ِمغ لُجف ا -غيخ ُمتعسَّ
 ( إلى الستمقي.ٚٗ، ٙٗ، صٕ٘ٔٓرسالة(( ) إسمغ،

في ىحا الشَّػع ِمغ الخِّثاء يختفي صػت الذاعخ وراَء صػت الّخاوؼ، فال يطيخ الذاعخ بْل يطيخ       
المػف يقتخب ِمغ الذعخ البصل )الَسْخِثّي( ُمييسشًا عمى الحػادث والػقائع التي تخد في القريجة، وىحا 

 السمحسّي.
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في رثاء الذعخاء لمُقّػاد، فيػ عمى العكذ مغ رثاء الشَُّجماء  -بذكل  بارز  –و تتجّمى الجراميَّة       
يحتّل الذاعخ صػت الخاوؼ  -في أغمب أبيات القريجة التي تخثي البَصل  –لمخمفاء؛ ففي رثاء الُقّػاد 

 ل في ذْكخ الػقائع و تجديج الرفات السمحسيَّة التي ُعِخَؼ بيا السخثّي.ُمختفيًا وراء حجيثِو الحؼ يتسثَّ 
و انساَز أبػ تّساـ ِمغ بيغ الذعخاء الحيَغ نيجػا ىحا الشَّيج في رثائيع، ال سيسا في مخاثيو لسحسَّج       

سة)الجرامية(.بغ حسيج الّصػسّي، فقْج ناَؿ ىحا الَسخثّي كثيخًا ِمغ القرائج التي انساَزْت بتمَظ ال  دِّ
يبانّي الحؼ رثاُه مخواف بغ أبي حفرة  -أيزًا  –وِمغ الُقّػاد السذيػريغ        معغ بغ زائجة الذَّ

تشحػ مشحى ممحسيًا في تجديج تمَظ البصػلة التي سصََّخىا  -في األعّع األغمب ِمْغ أبياتيا  –بقريجة 
 ىحا القائج القػمّي، إذ يقػؿ:

 مزى لَدبيمِو َمْعغ  وأبقى 
 (ٜٚص، ٜٕٓٓ، بغ أبي حفرةَمكارـَ لْغ تبيَج و لْغ ُتشاال )ا                     

ر كيَف تغيََّخ شكل        ج تمظ الرفات )صفات البصل القػمّي(، ويرػِّ ثعَّ أخَح بعَج ىحا السصمع ُيجدِّ
سمحسّيػف عشجما يغادروَف العاَلع السخئّي تختّل السكاف بدبب ىحا الفقج ألنَُّو بصل ممحسّي؛ فاألبصاؿ ال

األشياء في ىحا العاَلع وتفقج تػازنيا؛ ألنَُّو يذكِّل ركشًا ِمغ أركاف الػجػد، كسا في السالحع اليػنانية 
 والخومانية وغيخىا ِمغ السالحع.

َل الذاعخ بْعَج ذلَظ كيف أفَّ الػجػد قج اختلَّ وفقَج تػازنو بدقػط        ىحا البصل السمحسّي، وفرَّ
 فأكسَل قائاًل:

سَذ يػـَ ُأصيَب َمْعػػػػػػغ    كأفَّ الذَّ
ـِ ُممَبَدة  ِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالال                          ِمغ اإلضال

 ىػ الجبل الحؼ كاَنْت ِنػػػػػػػػػػػػدار  
 ػػػاالتيجُّ ِمغ العجوِّ بػِو الِجػػبػػػػػػػػػػػػػ                       

َمِت الثُّغػُر لفْقِج َمػػػػػْعغ    و ُعصِّ
 (ٜٚص، ٜٕٓٓ، بغ أبي حفرةوقْج ُيخوؼ بيا األَسَل الشِّياال )ا                      

رىا وىَي تمبذ الجالؿ؛        ىشا يرّػر الذاعخ السذاىج الجرامية، إذ يخسع صػرة الذسذ و يرػِّ
ة الطالـ الحؼ حلَّ بعَج رحيل ىحا   البصل، فالذاعخ تفشََّغ ))في رسع ىحِه الرػرة الُسفارقة(( )لذجَّ

( لمذسذ التي ىَي مرجر الزػء بتحػيميا إلى مرجر لمطالـ بدبب فقج ٕٕٔص ،ٕٔٔٓ ججيتاوؼ،
ػر ويتخيَّميا  ذلظ البصل، و كحلَظ يبيِّغ صػرة الثغػر الُسعصَّمة لفقجِه، إْذ يجعل الستمّقي يعير تمَظ الرُّ

 في ذىشِو.
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 ثعَّ يقػؿ:      
 و أضمسِت العخاُؽ و أورَثْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا

 ُمريَبُتُو الُسجمَّمُة اختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالال                        
ـُ يخجُف جانبػػػػػػػػػػػػػػػاهُ   و ضلَّ الّذا

 لُخكِغ الِعدِّ حػػػػػػػػيَغ َوىى فسػػػػػػاال                        
 و كاَدْت ِمْغ ِتيامَة كلُّ أرض  

 (ٜٚص، ٜٕٓٓ، بغ أبي حفرةو ِمْغ نجج  تػػدوُؿ غػػػػػػػػجاَة زاال )ا                       
ر العخاَؽ كيَف أصبَح ُمطِمسًا؛ بدبب ذلَظ السراب الجمل، و الذاـ كيَف اىتدَّ بدبب        وىشا يرػِّ

 َدْت أراضييا تدوؿ بدوالو و رحيمِو ِمغ ىحا العاَلع.سقػط ذلَظ البَصل، و تيامة و نجج كيَف كا
بػصفِو شاعخًا مشتسيًا إلى العخب وحزارتيع، فزاًل عغ كػنِو كاَف  –إفَّ الذاعخ يرخُّ و يمحُّ       

عمى ِذْكخ رمػز أماكغ تشتسي إلى تمظ الثقافة: مثل الذاـ  -مشتسيًا إلى الثقافة األمػية الُسحافطة 
 )مخكد الخالفة األمػية( ...

قج آَمَغ بأفَّ اإلسالـ يذكِّل وحجة  أّما أبػ تّساـ فقج اختاَر أْف يكػَف بصمُو إسالمّيًا مْحزًا؛ ألنَّوُ       
ِمغ ضْسشيا مفيـػ العخوبة، وإفَّ أبا تّساـ قْج ُشظَّ في أصمِو العخبّي، فقاؿ في رثاء محسَّج بغ ُحَسْيج 

 الّصائّي:
 كحا فْميِجلَّ الَخْصُب و ْليفَجِح األمخُ 

 (ٕٛٔ، صٕ، جٜٜٗٔ)التبخيدؼ،  فميَذ لعْيغ  َلْع يِفْس ماُؤىا ُعػػػػْحرُ                           
إفَّ الَسخِثّي عشج أبي تّساـ يتسيَّد بسالمح بصػليَّة أصبَغ عمييا الّذاعخ صفات إسالميَّة، ُمختِمفًا       

 بحلَظ عغ مخواف بغ أبي حفرة الحؼ رأػ في بصمِو بصاًل ممحسّيًا قػمّيًا.
وإفَّ الذاعخ أراَد أْف يجمَب االنتباه عشجما وضََّف شبو الجسمة )كحا...( في بجاية القريجة؛ ليسيل       

عخيَّة، إذ ))ارتبَصْت ُمقاَربات الَسذَيج ببحث  األسساع إليِو فيرػِّر الفاجعة مثمسا تخيََّمْتيا ذاكختو الذِّ
لذاعخ، وشبيعة رؤيتو لمػاقع وأشيائو الساثمة، و الحالة الشفدية لمُسبِجع، و دوافع التذكيل، ونطخة ا

 (، فقاَؿ بعج ذلظ:ٚ٘، صٕٕٔٓانعكاس ذلظ كّمو عمى ترػيخه(( )عميع، 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج    ُتػفَِّيِت اآلماُؿ بعَج محسَّ

ْفخُ                             فِخ الدَّ  وأصبَح في ُشْغل  عِغ الدَّ
 كاَف إاّل ماَؿ َمْغ قلَّ مػػاُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  وما

 (ٕٛٔ، صٕ، جٜٜٗٔوُذْخخًا ِلَسغ أمدى و ليَذ لُو ُذْخػػػُخ)التبخيدؼ،                           
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َج السعشػؼ بالساّدؼ ) -أيزًا  –وىشا        (، إذ ٓ٘ٔص ،ٕٗٓٓ عتيق، في )ُتػفَِّيِت اآلماُؿ( جدَّ
(؛ فالذاعخ يجعل ِمغ ٓٔٔص ،ٕٛٓٓ جسعة،) إلى معشى آخخ -عْبخ تمظ الجاللة  –تشحخؼ األلفاظ 

 اآلماؿ كائشًا حّيًا يسػت بفقج ذلظ البصل، فيػ يعبِّخ عّسا حجث بعج الفقج.
 ثعَّ بعج ذلَظ يرف كيف سقَط ىحا البصل في سبيل هللا فيقػؿ:      

َمْت لػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػوُ أال في سبيِل هللِا َمْغ ُعصِّ
 ِفجاُج سبيِل هللِا و انثَغَخ الثَّْغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخُ                              

 فتى كمَّسا فاَضْت عيػُف قبػػػػػػيػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
ْكػػػػػػ                             خُ َدمًا ضِحَكْت عْشُو األحاديُث والحِّ

خِب والصَّْعِغ ميتةً   فتى ماَت بيَغ الزَّ
ـَ الشَّْرِخ إْذ فاَتُو الشَّرػػػػػػػػػػػػػػػػػُخ)التبخيدؼ،                            (ٕٛٔ، صٕ، جٜٜٗٔتقػـُ مقا

قتُمُو إفَّ الذاعخ يخػ ىحا السػت بسثابة الشَّرخ؛ ألفَّ البصل قْج حقََّق الشَّرخ قْبَل أْف ُيقَتل فكاَف م      
 نرخًا.
رًا لسػتِو، وكأنَُّو لْع يسْت كغيخِه        َر صفات ىحا البصل السمحسّي ُمبخِّ ولْع يشفّظ الذاعخ ِمْغ أْف يكخِّ

دًا األعحار لُو فقاؿ:  ِمغ شعشة أو ضخبة أو في بجاية السعخكة، ُمتمسِّ
 وما ماَت حّتى ماَت َمزِخُب سيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ 

سخُ                                 خِب و اعتمَّْت عميِو الَقشا الدُّ  ِمَغ الزَّ
هُ   و قْج كاَف فْػُت السػِت سياًل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَخدَّ

 (ٕٛٔص،ٕ،جٜٜٗٔ)التبخيدؼ، ػػػػػػػػػخُ لػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإليِو الِحفاُظ الُسخُّ والُخُمُق ا                              
ىشا يخسع الذاعخ صػرة مػت البصل، وكيَف قاتَل باستبداؿ  وشجاعة، و نالحع استعساؿ اسع       

(، ٖٙص ،ٖٕٓٓ الحسالوؼ،) السكاف )َمزِخب(، الُسراغ ِمغ الفعل ))الثالثي... عمى وزف َمْفِعل((
 (،ٖٚٔ، ٖٙٔص ،ٜٜٚٔ، األسسخ و اسع السكاف ىػ ))صيغة تجؿُّ عمى مكاف وقػع الحَجث(( )

يف، إْذ لْع يُسْت حتى أماَت أعجاَءُه بديفِو  خب عمى أعجائِو أؼ: َحّج الدَّ وىشا ىػ َمكاف وقػع حَجث الزَّ
 الحؼ ىمَظ َمزِخُبو ِمغ كثخة ضخب األعجاء، وىحا دليل عمى شجاعة البَصل و بدالتِو.

       ، خة القـػ إْذ كاَف يدتصيع أْف يكػف في وإفَّ ىحا البصل يستمظ قيسًا مشَعْتُو ِمغ أف يكػَف في مؤخَّ
َخة كي يتجشََّب السػت، ولكغَّ أخالَقُو مشعْتُو ِمغ ذلظ.  السؤخَّ

ع الذاعخ صفة ِمْغ صفات ىحا البصل السمحسّي الحؼ ال يشفّظ        عْغ ُمفارقة  -أيزًا  –و يزخِّ
 قيسِو العخبية فزاًل عغ اإلسالمية فيقػؿ:
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػوُ و نْفذ  َتعاُؼ العاَر حّتى كأنَّػػ
وِع أو دوَنو الُكْفُخ )التبخيدؼ،                            (ٕٛٔ، صٕ، جٜٜٗٔىػ الُكْفُخ يػـَ الخَّ

 فالبصل لجيِو صفات سامية نبيمة مثالية إذ يعّج العاَر أكبَخ ِمغ الُكْفخ.      
الة شعػرية خاصة ثعَّ يجج القارغ نفَدُو أماـ عالقات و صَػر ُمتذابكة تخزع لح      

ػيجاوؼ،   (، إذ يقػؿ:ٓٙٔ، صٕٕٔٓبالذاعخ)الدُّ
 فأْثَبَت في ُمدَتْشَقِع الَسػػػػػػػػػػػػػػػػْػِت ِرجػػػػػػػػػػَمػػػػػػوُ 

 (ٕٛٔ، صٕ، جٜٜٗٔػػػُخ)التبخيدؼ، ػػوقاَؿ ليا ِمْغ تحت أخُسِرِظ الَحذْ                              
(، إْذ جعَل الذاعخ لمسػت ٜٚص ،ٕٗٔٓ فزل،) ىشا نالحع ))نسػذجًا استعخاضيًا متحخِّكًا((      

َر البصل وىػ يثبت رجَمو في ذلَظ السدتشقع و يحاورىا أيزًا عْبخ ))تمَظ الرػرة  ُمدتشقعًا و صػَّ
وكأنَُّو يعير داخل ذلَظ (، إذ يجج القارغ نفدو ُمذاِىجًا ٕٗٔص ،ٖٕٔٓالشخيمة،) الجراميَّة الستخّيمة((

 الديشاريػ الحؼ أنتَجُو الذاعخ برػرة عفػيَّة في ىحا الَسذَيج.
 ثعَّ بعَج ذلَظ قاؿ وىػ يؤكِّج الرفات والسثل العميا اإلسالمية:      

 َغجا َغْجَوًة و الحْسُج َنْدُج ردائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ 
 (ٜٕٔ، صٕ، جٜٜٗٔيشرِخْؼ إاّل و أكفاُنُو األْجػػػػػػػػػػػػػػُخ )التبخيدؼ، فمْع                               

يزيف ُمفخدتيِغ إسالميَّتيِغ: )الحسج( ، و )األجخ(؛ ))فالسخثي عشجه ذو ديغ  -ىشا  –فالذاعخ       
َج الذاعخ )الحسج( لتقخيب ٕ٘ٓص ،ٕٛٓٓ الحّمي، وفزل(( ) ( ، و نالحع الَسْذَيج بارزًا، إذ جدَّ

 الرػرة إلى ذىغ السمتّقي وإيراليا بالَسذَيج العاـ، ثعَّ ألحقيا برػرة أخخػ و َمذَيج آخخ بقػلِو:
 َتَخّدػ ثياَب الَسْػِت ُحْسخًا فسا أتػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 (ٜٕٔ، صٕ، جٜٜٗٔليا الميُل إاّل وىَي ِمْغ ُسشُجس  ُخزػُخ)التبخيدؼ،                              
نالحع الَسذَيج الحؼ يبيِّغ الُسفارقة بيَغ حاؿ البصل في الجنيا و حالو في اآلخخة، بيَغ المػف  وىشا      

والمػف األخزخ الحؼ َدؿَّ عمى الحياة و جشات الخمج؛  -في القريجة  –األحسخ الحؼ َدؿَّ عمى السػت 
...((فالدشجس األخزخ : ثياب أىل الجشة، كسا قاَؿ تعالى))عالَيُيع ثياُب سشجس  خ  زخ  وإستبَخؽ 

 (.ٕٔاإلنداف:)
)بشتمي،  (())في الرػر مغ غدارة القػؿ و سخعة التشقلوىشا نالحع الرػر الستتابعة، و       
 ( ما يثيخ الستمّقي و يجعمو يعير الَسذاىج و كأنَُّو يخاىا ماثمة أماَمو.ٜٗ، صٕٜٛٔ
َرُه الذاعخ برفات مثالية قجْ        تقتخب ِمغ صفات األبصاؿ األسصػرّييَغ  إذًا ىػ بصل ُمختمف صػَّ

في السالحع السعخوفة عشَج الّخوماف واليػناف، ولْع ُيطِيخ الذاعخ صػَتُو في القريجة إاّل قمياًل، إذ 
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اختفى وراَء صػت الّخاوؼ الحؼ يقزُّ تمَظ األحجاث عغ ذلَظ البصل الخالج؛ لحا فإفَّ القريجة تشحػ 
 مشحى درامّيًا.

قريجة ليَذ بالزخورة أْف تكػَف في محسَّج بغ حسيج الّصػسّي؛ ألفَّ الثقافة العخبية وىحِه ال      
فاع  اإلسالمية قْج أنتَجْت ىحا الشَّّز اإلبجاعّي؛ فيػ يرمح ألْف ُيزَخب َمثاًل عغ ُكلِّ بَصل سقَط في الجِّ

 عْغ ديشِو و عخِضِو و مالِو.
 و الدرامية:قصيدة الرِّثاء العّباسيَّة بيَن الغنائية  -3

 )رثاء الشاعر للمرأة / الزوج ُأنمهذجًا(
ىشاَؾ مخاث  يتفاَوت فييا ضيػر صػت الذاعخ و اختفاؤُه ، لكغَّ القارغ يدتصيع أْف يعجَّ ىحه        

األشعار تبتعج عغ الغشائية ؛ ألنَّيا تستمظ مالمح الحكاية أو الجراما أو الَسذَيج أو ما شابَو ذلظ ، وإْف 
وجات بيحا األمخ. وإذا كانِت السخأة / بجا في القخاَءة األولى أنَّيا تتَّدع بالغشائية ، و تسيََّد  أغمب رثاء الدَّ

وج لْع ُتخَث سابقًا إاّل قمياًل  ألفَّ الذعخاء كانػا يخذػَف الشََّدق الثقافّي الدائج في السجتسع عشجما  -الدَّ
 يشطسػَف رثاًء في السخأة / الدوج ، كسا قاَؿ جخيخ وىػ يخثي زوَجُو خالجة:

 ستْعبػػػػػارُ َلْػال الحياُء َلعاَدني ا
 (ٕٙٛص، د.ت.، جخيخو َلُدْرُت قْبَخِؾ والحبيُب ُيداُر )                       

فإفَّ ىحا العرخ قْج عَخَؼ مخاثَي كثيخة في الشِّداء،  -إْذ كاَف الحياء مانعًا ِمْغ أْف يَأبَِّغ الذاعخ زوَجُو 
 رثاء ديظ الجّغ لدوجِو )ورد( أيزًا.كسا في رثاء دمحم بغ عبج السِمظ الدّيات لدوجِو ، و كحلَظ 

ُو فإفَّ ديظ الجّغ قْج بشى قريجَتُو عمى        َر َمذَيجًا لمصفل الحؼ ُيفارؽ أمَّ ؿ قْج صػَّ فإذا كاَف األوَّ
مالمح درامية تتَّدع بالَحَجث والحػار والرخاع مع الشَّفذ، وفي البجاية والشياية والخاتسة وترػيخ 

 الفاجعة.
َر لقصات عِغ الصفل الحؼ يبيت في فقاَؿ        ّيات في رثاء زوجِو الحؼ صػَّ دمحم بغ عبج السمظ الدَّ

ِو:   الميِل وحيجًا باكيًا عمى فخاؽ أمِّ
فَل الُسفارَؽ أّمػػػػػػػػػػػػو  أال َمغ رأػ الصِّ

 ُبَعْيَج الكخػ ، عيشاُه تشدكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ                           
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ رأػ كُ  ّـ  و ابَشيا غْيَخ ُأمِّ  لَّ ُأ

 يبيتاِف تْحَت الميِل يشتجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ                           
 و باَت وحيجًا في الفخاِش ُتجشُّػػػػػػػػػػػػوُ 

 ػػػقػػػػػػػػػػػػػافِ بالِبُل قمب  دائِع الخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                          
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 أال إفَّ َسْجاًل واحجًا إْف َىَخْقتُػػػػػػػػػػػػػػوُ 
ْمِع أو َسْجميِغ قْج شفياني                           ِمَغ الجَّ

 فال َتْمحياني إْف بكيُت فإنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػا 
مع ما تَػػػػػَخَيػػػػػػاِف )                          (ٕٗٙص، ٕٕٓٓ، الدَّياتأداوؼ ، بيحا الجَّ

إفَّ ىحِه الَسخثيِّة ))تسثِّل مػقفًا نفدّيًا وآخَخ اجتساعيًا، يحاوؿ الذاعخ أْف يشفَح ِمغ خالليسا إلى       
 (.ٜٖص، ٜٗٚٔغدواف، ) ترػيخ واقعِو السؤلع تجاه زوج أحبَّيا وأخمَز ليا((

ر كيَف يبجأ الَسذَيج لمصفل        فالذاعخ يرػِّر مذَيجًا بمقصات ِمغ وجية نطخ مختمفة؛ فبعجما يرػِّ
فل ألنَُّو  ر سبب بكاء الصِّ فل، فيبخِّ الحؼ يدتيقع لياًل وىػ يبكي، يحاوؿ أْف يشقَل زاوية الشَّطخ إلى الصِّ

يع عشجما يشاجػَف تحَت ضالـ الميل، فقارَف بيَغ ىحِه الّرػرة و رأػ لقصة أخخػ تجسع األشفاؿ مع أمَّيات
صػرة شفمِو عشجما يبيت وحيجًا في الفخاش تقمقُو األوىاـ و تفدعُو األفكار التي ُتحِىب عغ قمبِو 

 الصسأنيشة واالستقخار.
لسؤلسة، إذ نالحع ثعَّ بعج ذلَظ يشقل الذاعخ لقصة عغ نفدِو وىػ يبكي عمى رؤيتِو تمَظ الَسشاضخ ا      

( بارزًا، وىشا تتبيَّغ الّحاتيَّة والسذاعخ الػججانيَّة ٜٜص، ٖٕٔٓالدبيجؼ،  ))لييب الحدف واألسى(( )
لجػ الذاعخ عمى الّخغع ِمغ كػف الَسذاىج دراميَّة؛ ))لسا امتاَز بِو ِمغ صجؽ العاشفة وحخارة الػجج 

( ، إذ نجج مذاعخ األلع والفقج ٓ٘ص، ٜٗٚٔ غدواف،) وواقعية التعبيخ، والجقة في رسع الرػرة((
 شاغية عمى الشَّز.

و نالحع أفَّ ىحا الشَّز الخثائّي يتستَّع ))بالتخابط العزػؼ اآلتي ِمغ حزػر العاشفة ووحجة       
 (.ٜٚص ،ٜٕٔٓ، كاشع) الذعػر واتِّقادِه، وصفاء الباعث وعسق السشذأ((

ِه إلى حالة الحدف لتكػف حالة ُمذتَخكة وإفَّ ىحِه السخاثي ليا أثخ كبيخ ف       ي ))تعاشف الستمقي وشجِّ
ُمذاِىج يعير داخل  -ىشا  –(؛ إذ افَّ الستمقي ٖٛص ،ٕٚٔٓ الذعباني،) بيَغ الُسبِجع والستمّقي((

د قارغ.  الشَّّز، وليذ مجخَّ
ة ثعَّ قتَميا لذظّ         راودُه فييا وفي  -في غيخ محّمِو  –أّما ديظ الجغ فقج رثى زوَجو التي أحبَّيا بذجَّ

 ( قائاًل:ٜٗص ،ٕٛٓٓ نافع،) سمػكيا
 

 أشَفْقُت أْف يِخَد الدَّماُف بَغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْجِرهِ 
 (ٔ٘ٔص، ٕٗٓٓأو ُأْبَتمى َبْعَج الِػصاِؿ ِبَيػػػػػػػػػػْجػػػػػػػػػػػػِخِه )الحسرّي،                            
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ُيطِيخ في نفدِو خػفًا ِمغ الفخاؽ، وصخاعًا مع  -ىشا  –الَسصَمع ) البجاية ( ، فالذاعخ  يسثِّل ىحا      
الشَّفذ عْبخ ىػاجذ نفديَّة قْبَل أْف ُيفارَؽ زوَجُو ) ورد ( ، إذ إفَّ ذات الذاعخ ))تذيج صخاعًا حادًا بيغ 

بًا قِمقًا يٕٖٓ، صٕٛٔٓ، أزوغقػاىا الشفدية(( ) حسل في نفدِو الغيخة ِمْغ أفَّ الدَّماف ( ؛ فقْج كاَف ُمتحدِّ
 لْغ يجَعُو في وصاؿ  مع ىحِه السخأة لجساليا و لحبِِّو ليا. 

بكثخة ))فػصفػا الدََّمغ بالخيانة والغجر وأنَُّو ال  -عغ الدمغ  –وذىب الذعخاء إلى ذلظ التعبيخ       
َؽ بيغ الذاعخ و ( ، وبالفعل فقج فعَل ٖٕٗص، ٖٕٔٓ، عيدى) أماَف لُو وال وفاء(( الدمغ فعمتو وفخَّ

 زوجِو، كسا يخػ الذاعخ.
ضسغ  -ِشعخًا  –إحجػ شخريات القرة السْخِويَّة ثعَّ يبجأ بترػيخ الفاجعة ويجعل شخريََّتُو       

 إْذ يقػؿ:اإلشار الجرامي 
 َقَسخ  أنا اسَتْخَخْجتُو ِمْغ دْجِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ 

 (ٔ٘ٔص، ِٕٗٓٓلَبِميَّتي وَجَمْػتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو ِمْغ ِخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْجِرِه )الحسرّي،                            
وىػ بيحا البيت يجخل في )الحجث( إذ ُيبيِّغ كيَف أخخَج زوَجُو ِمغ خجرىا لبميَِّتِو أو لفعمِو       

 الستدخِّع.
 ثعَّ يأتي الحَجث اآلخخ فيقػؿ:      

 فَقَتْمتُػػػػػػػػػػُو ولػػػػػػػُو عػػػَميَّ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخامػػػػػػػة  
 (ٔ٘ٔص، ِٕٗٓٓملَء الَحذا ولُو الفػػػػػػػؤاُد بػػػػأْسػػػػػػػػػِخِه )الحسرّي،                           

ي نفدِو ِمغ ُحبّ  و عاشفة أؼ افَّ الذاعخ قْج قتَل زوَجُو ُمكخىًا و ُمعاِرضًا؛ لسا يكشُُّو ليا ف      
صادقة ؛ فيػ يؤكِّج تمَظ السكانة بأسمػب التػكيج عْبَخ تقجيع الستعمِّق عمى ما تعمََّق بِو في ) لُو عميَّ 

ـَ الجار والسجخور عمى ) كخامة (، وكحلَظ في ) لُو الفؤاد (. وىػ  عْبخ ىحا األسمػب  –كخامة (، إْذ قجَّ
 ِو ويعبِّخ عْغ حبِِّو ليا.يبيِّغ مكانتيا الدامية لجي -

 زوَجُو بعجما قتَميا قائاًل: -في َمذَيج آخخ  –ثعَّ يرف       
 َعْيجؼ بِو َمْيتًا كأحػػػػدػػػِغ نػػػػػػػائػػػػػػع  

 (ٔ٘ٔص، ٕٗٓٓوالحدُف يْدَفُح َعْبَختي في َنحػػػْػِخِه )الحسرّي،                           
احتزَغ ىحِه السخأة و كيف تدقط تمَظ الّجمػع عمى نحخىا و كأنَّيا  ىشا يرػِّر الذاعخ كيفَ       
 نائسة.
ر حاَلُو  بْعَج فْقجىا وعشجما اكتذَف بخاَءَتيا فخاَحْت روحُو تحىب غررًا وحخقة ِمغ        ثعَّ يرػِّ

 فخاقيا ونجمًا عمى فعمِو فقاؿ:
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 لػ كاَف يجرؼ الَسْيُت ماذا َبْعػػػَجهُ 
، َبكى لُو في َقْبػػػػػػػػػػػِخهِ                             بالَحيِّ َحلَّ

 ُغَرز  تكاُد َتفيُع مشيا َنْفُدوُ 
 (ٔ٘ٔص، ٕٗٓٓوتكاُد ُتخػػػػِخُج َقْمَبُو ِمػػػْغ َصػػػػػػػػػػػػْجِرِه )الحسرّي،                          

-ٕٔٔٓالغزشفخؼ، )ىحا الخَّسع لمسذاعخ واألحاسيذ(( )وىشا نالحع ىحه الشياية السؤلسة عْبَخ )      
الغزشفخؼ، ( ، الحؼ أضاَؼ ))بعجًا نفدّيًا أسيَع في تعسيق بياف أثخ حَجث الفخاؽ(()ٕٗص، ٕٕٔٓ
( ٘ٓٔص ،ٕٛٓٓ الالمي،( في نفذ الّذاعخ، إْذ نجج ))معاني الحدف(()ٕٗص، ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓ

 ج والشَّجـ الحخماف.شاغية في الشَّز ، إْذ يعير الذاعخ حالة الفق
، )) ىػ مػنػلػج ، والسػنػلػج ىػ -ىشا  –والحػار        ، في حزػِر مدتسع  نذاط  أحادؼٌّ لُسخِسل 

، بيشسا يشرتُ  ، وىػ وضعيَّة  حػاريَّة ، يتكمَُّع فيو شخز  واحج   عمػش،)((اآلخخ حكيقيّ  أو وىسيّ 
ثامخ،  الذاعخ حػارًا مع اآلخخ(()(، ))وعْبخ استخجاـ السػنػلػج يكيع ٕٙٓ، ٕ٘ٓص ، ٜ٘ٛٔ
(، و لكغ ىحا الحػار يختمف عغ السحاورة )الجيالػج( التي مغ شخوشيا أْف يكػف ٜٕٚ، ص ٜٚٛٔ

الصخؼ اآلخخ ُمذاِركًا في الحجيث: أؼ )ُمحاِورًا( ؛ ففي السػنػلػج يكػف الصخؼ اآلخخ صامتًا غيخ 
لمخخوج مغ أسخ الجاخل نحػ الخارج مغ األنا إلى يذكل محاولة مذارؾ في الحػار، فالسػنػلػج إذًا ))

الذخز اآلخخ. والذاعخ في ذلظ غالبًا ما يخاشب شخرية درامية ليا وجػدىا السدتقل قج تسثل 
كائشًا حكيكيًا يتػّجو إليو الذاعخ بالخصاب ، أو يكػف بسثابة رمد مجدج لحكيقة معشػية أو مجخدة 

ابو متجدجة في اىاب شخرية درامية حكيكية ، وقج تسثل ىحه كالثػرة، أو القزية، أو الحدف أو ما ش
جة و ُمذخَّرة ككائغ لُو استقاللو، و يزع بيشُو  الذخرية الػجو اآلخخ لذخرية الذاعخ نفدو ُمجدَّ

 (. ٜٕٚ، صٜٚٛٔثامخ،  ) وبيغ الذاعخ مدافة ُمعيَّشة((
رسالة إندانية  ُيذكِّل -كسا معخوؼ  – ألفَّ الذعخَ ؛ قرائج الذعخ العخبي مغ السػنػلػج أكثخو       

 (.ٕٔٔ، صٖٕٔٓ.) رحسة، مغ الذاعخ إلى الستمقِّي
في َمذاىج درامية نقَمِت  -عْبَخ ىحا الحػار  -فالذاعخ أوصَل رسالَتُو و عبََّخ عْغ حدنِو وألسِو       

 األحجاث إلى الُستمّقي.
ىا غشائية؛ ألفَّ        السالمح الجرامية بارزة فييا، كسا ال يسكغ أْف  و ىحِه القرائج ال ُيسكغ أْف نعجَّ

ىا درامية خالرة؛ ألفَّ العاشفة و الػججاف و السذاعخ الّحاتيَّة ِمغ أساسّياتيا، كسا أفَّ صػت  نعجَّ
ر السذاىج تارة، و يعبِّخ عغ مذاعخ حدنِو  الذاعخ يتفاَوت فييا بيَغ الطيػر و االختفاء؛ فالذاعخ يرػِّ

 خػ، و ِمْغ ىشا فإفَّ بإمكاف البحث أْف يزَع تمَظ القرائج بيغ الغشائيَّة و الجرامية.و ألسِو تارًة أخ
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 الخاتمة:
َل ليا البحث:        إفَّ ِمْغ أبخز الشَّتائج التي تػصَّ

قريجة غشائية )وججانية(، و عمى ثالثة أقداـ:  -في العرخ العّباسي  -تشقدع قريجة الخثاء   -ٔ
 قع بيَغ الغشائية والجراميَّة. ثانية دراميَّة، وثالثة ت

تعبِّخ قريجة الخِّثاء الغشائية عغ مذاعخ الذاعخ الحاتية و اختالجات نفدو وما يعتخيِو ِمغ الحدف  -ٕ
 واأللع.

ر قريجة الخِّثاء الجرامية َمذاىج األحجاث و تشقل الستمّقي ِمغ مجخَّد سامع أو قارغ إلى   -ٖ ترػِّ
عخ   ّؼ و كأنَُّو يخػ األحجاث ماثمة أماَمو عْبَخ الترػيخ الجرامي.ُمذاِىج يعير داخل الشَّّز الذِّ

في الخِّثاء الجرامّي يختفي صػت الذاعخ وراَء صػت الّخاوؼ، فال يطيخ الذاعخ بْل يطيخ البصل  -ٗ
)الَسْخِثّي( ُمييسشًا عمى الحػادث والػقائع التي تخد في القريجة، وىحا المػف يقتخب ِمغ الذعخ 

 السمحسّي.
فكاَنْت أكثخ حسيسيَّة و صجقًا تبعًا لمعالقة التي  -في الذعخ العباسي  –اختمَفْت معاني الخِّثاء   -٘

تخبط الذاعخ بالسخثّي ، فالذاعخ الشَّجيع الحؼ يالـز الخميفة في حمِِّو وفي تخحالِو، في ليمِو وفي 
يكػف الفقُج فقَجُه دوَف الّشاس؛ لحلَظ  نيارِه، يكػف الفقج كبيخًا في نفدِو إذا ما تػفَِّي ىحا الخميفة، إذْ 

 نخػ أفَّ صػَت الّذاعخ بارز  في القريجة و ُمقتِخب  ِمغ الغشائية في تجديج مذاعخِه.
في رثاء الذعخاء لمُقّػاد ، فيػ عمى عكذ رثاء الشَُّجماء لمخمفاء؛  -بذكل  بارز  –تتجّمى الجراميَّة   -ٙ

ذْكخ الػقائع و  يتسثل فياوؼ ُمختفيًا وراء حجيثِو الحؼ ففي رثاء الُقّػاد يحتّل الذاعخ صػت الخ 
 تجديج الرفات السمحسيَّة التي ُعِخَؼ بيا السخثّي.

ىا غشائية؛ ألفَّ السالمح الجرامية بارزة فييا، كسا ال   -ٚ ىشاَؾ نػع آخخ ِمغ القرائج ال ُيسكغ أْف نعجَّ
ىا درامية خالرة؛ ألفَّ العاشفة و الػججاف  والسذاعخ الّحاتيَّة ِمغ أساسّياتيا، كسا أفَّ يسكغ أْف نعجَّ

ر السذاىج تارة، و يعبِّخ عغ  صػت الذاعخ يتفاَوت فييا بيَغ الطيػر و االختفاء؛ فالذاعخ يرػِّ
مذاعخ حدنِو و ألسِو تارًة أخخػ، و ِمْغ ىشا فإفَّ بإمكاف البحث أْف يزَع تمَظ القرائج بيغ الغشائيَّة 

 مب الخِّثاء التي قيَل في السخأة/ الدوج بيحا األمخ.و الجرامية. واتَّدَع أغ
****** 
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 الَمصادر والَمراجع:
 الكتب: -
 القرآن الكريم.[ 1]
)مارتغ(، فّغ الجراما: كيف تخمق العالقات الجرامية السعشى عمى السدخح والذاشة، تخجسة: أسامة عبج السعبػد  إسمغ [ٕ]

 ـ.ٕ٘ٔٓشو، السخكد القػمي لمتخجسة، القاىخة، الصبعة األولى، 
خؼ، مخاجعة: إميل بجيع يعقػب، دار الكتب العمسية،ٖ] ل في عمع الرَّ بيخوت/ لبشاف،  [ األسسخ )راجي(، الُسعَجع السفرَّ

 ـ.ٜٜٚٔ
[ بشتمي )ايخؾ(، الحياة في الجرامة، تخجسة جبخا ابخاليع جبخا، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، بيخوت، الصبعة الثالثة، ٗ]

 ـ.ٕٜٛٔ
[ بيجت )مشجج مرصفى(، األدب األنجلدي مغ الفتح حتى سقػط غخناشة، مؤسدة الدياب، لشجف، الصبعة الثالثة، ٘] 

 ـ.ٕٕٔٓ
 ـ.ٜٜٗٔالتبخيدؼ، شخح ديػاف أبي تّساـ، تحقيق: راجي األسسخ، دار الكتاب العخبي، بيخوت، الصبعة الثانية،  [ٙ]
[ ثامخ )فاضل(، مجارات نقجية في إشكالية الشقج والحجاثة واإلبجاع، دار الذؤوف الثقافية العامة، بغجاد، الصبعة األولى، ٚ]

 ـ.ٜٚٛٔ
البشاء الجرامي في القريجة العباسية ِمغ بّذار بغ بخد إلى الستشّبي، مؤسدة حسادة لمجراسات [ ججيتاوؼ )ىيثع دمحم قاسع(، ٛ]

 ـ.ٕٔٔٓوالشذخ والتػزيع، األردف، الصبعة األولى، 
 .، د.ت، الصبعة الثالثةتحقيق: نعساف دمحم أميغ شو، دار السعارؼ، القاىخة [ جخيخ، ديػاف جخيخ،ٜ]
 ـ.ٕٛٓٓالمغة في الّجرس البالغّي، دار الدّياب، لشجف، الصبعة األولى، جسعة )عجناف عبج الكخيع(،  [ٓٔ]
حديغ )مدمع حدب(، الذعخية العخبية )أصػليا و مفاليسيا وإتجاىاتيا(، مشذػرات ضفاؼ، بيخوت/ دار الفكخ  [ٔٔ]

 ـ.ٖٕٔٓلمشذخ والتػزيع، العخاؽ/ البرخة، الصبعة األولى، 
اف بغ أبي حفرة، تحقيق: حديغ عصػاف، دار السعارؼ، القاىخة، الصبعة ابغ أبي حفرة )مخواف(، شعخ مخو  [ٕٔ]

 ـ.ٜٕٓٓالثالثة، 
عخ العخبّي: العرخ العّباسي حتى نياية القخف الثالث اليجخؼ، دار  [ٖٔ] الحّمي )عبج الحديغ عباس عمي(، الخِّثاء في الذِّ

 ـ.ٕٛٓٓالقارغ، بيخوت/ دار الكتاب العخبي، بغجاد، الصبعة األولى، 
الحسرّي )ديظ الجغ(، ديػاف ديظ الجغ الحسرّي، جسع وتحقيق ودراسة: مطَيخ الحّجي، مشذػرات اتحاد الكتاب  [ٗٔ]

 ـ.ٕٗٓٓالعخب، دمذق، 
الحسالوؼ )احسج(، شحا الَعخؼ في َفّغ الرخؼ، مؤسدة أنػار اليجػ لمصباعة والشذخ، إيخاف، الصبعة الثانية،  [٘ٔ]

 ـ.ٖٕٓٓ
 ـ.ٜٚٚٔ عمي(، الخثاء في العرخ الجاىمي وصْجر اإلسالـ، مصبعة اإلدارة السحمية، بغجاد، الخصيب )بذخػ دمحم [ٙٔ]
 ـ.ٕٜٛٔالخياط )جالؿ(، األصػؿ الجرامية في الذعخ العخبي، دار الحخية، بغجاد،  [ٚٔ]
دار األوزاعي،  تصػر الذعخ الحجيث والسعاصخ،مخاد عبج الخحسغ(، ) مبخوؾ الجقاؽ )عسخ(، التالوؼ )دمحم نجيب(، [ٛٔ]

 ـ.ٜٜٙٔبيخوت/ لبشاف، الصبعة األولى، 
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 ـ.ٜٜٗٔديػاف أبي ُدالَمة، شخح و تحقيق: إميل َبجيع َيعقػب، دار الجيل، بيخوت، الصبعة األولى، أبػ دالمة،  [ٜٔ]
العخاؽ/ بغجاد، الجوخي )حسج محسػد(، السػنتاج الذعخّؼ في القريجة العخبية الُسعاصخة، دار سصػر لمشذخ والتػزيع،  [ٕٓ]

 ـ.ٕٚٔٓالصبعة الثانية، 
 ـ. ٜٓٛٔالخُّباعي )عبج القادر(، الرػرة الفشِّية في شعخ أبي تّساـ، جامعة اليخمػؾ، األردف، الصبعة األولى،  [ٕٔ]
الدبيجؼ )صالح دمحم(، دراسات في الذعخ العباسي، األكاديسيػف لمشذخ والتػزيع، عّساف/ األردف، الصبعة األولى،  [ٕٕ]

 ـ.ٖٕٔٓ
 ـ.ٕٗٓٓالدمخذخؼ، أساس البالغة، دار الفكخ، بيخوت/ لبشاف،  [ٖٕ]
: دمحم بغ عبج السمظ الدَّيات سيختو، أدبو، تحقيق ديػانو، يحيى الجبػرؼ، دار البذيخ، الدَّيات، ديػاف ابغ الدَّيات [ٕٗ]

 ـ.ٕٕٓٓعّساف، األردف، الصبعة األولى، 
ػيجاوؼ )ناضع حسج(، حخكية ا [ٕ٘] خاع في القريجة العباسية، دار العخب/دار نػر، دمذق/ سػريا، الدُّ  ـ.ٕٕٔٓلرِّ
الذعباني )ابخاليع دمحم(، الذعخ العباسي بيغ دوافع اإلبجاع وسمصة التمقي، دار غيجاء لمشذخ والتػزيع، عّساف، الصبعة  [ٕٙ]

 ـ.ٕٚٔٓاألولى، 
ثة، دار الذؤوف الثقافية العامة، بغجاد، الصبعة األولى، شغيجؿ )كخيع(، تجاخل الفشػف في القريجة العخاقية الحجي [ٕٚ]

 ـ.ٕٚٓٓ
 ـ.ٜٚٛٔالرائغ )عبج اإللو(، الرػرة الفشِّية معيارًا نقجّيًا، دار الذؤوف الثقافية العامة، بغجاد، الصبعة األولى، [ٕٛ]
لمجراسات والشذخ والتػزيع، دمذق، الصبعة األولى،  العامخؼ )كامل عػيج(، معجع الشقج األدبي الحجيث، دار نيشػػ  [ٜٕ]

 ـ.ٕٛٔٓ
 ـ.ٕٗٓٓعتيق )عبج العديد(، عمع البياف، دار اآلفاؽ العخبية، القاىخة،  [ٖٓ]
العصػؼ )مدعج بغ عيج بغ مدعج(، الذعخ الػججاني في السسمكة العخبية الدعػدية، األولة لمشذخ والتػزيع، الخياض،  [ٖٔ]

 ىػػػػػ.ٕٓٗٔالصبعة الثانية، 
عمػش )سعيج(، معجع السرصمحات األدبية السعاصخة، دار الكتاب المبشاني، بيخوت /سػشبخيذ، الجار البيزاء،  [ٕٖ]

 ـ.ٜ٘ٛٔالصبعة األولى، 
عميع )دمحم عبج الفتاح(، ِشعخيَّة الَسذَيج "دراسة في األنساط والشريَّة"، داؿ لمشذخ والتػزيع، سػرية/ دمذق، الصبعة  [ٖٖ]

 ـ.ٕٕٔٓى، األول
عيدى )ىذاـ الذيخ(، الحياة والسػت والدَّمغ في الذعخ العباسي، دائخة البحػث والجراسات، العخاؽ/ بغجاد، الصبعة  [ٖٗ]

 ـ.ٖٕٔٓاألولى، 
عخ العخبي، مصبعة دار الدَّىخاء، بغجاد، الصبعة األولى،  [ٖ٘]  ـ.ٜٗٚٔغدواف )عشاد(، السخثاة الغدليَّة في الذِّ
)مشترخ عبج القادر(، عشاصخ القرة في الذعخ العباسي، دار مججالوؼ لمشذخ والتػزيع، عّساف/ األردف،  الغزشفخؼ  [ٖٙ]

 ـ.ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓالصبعة األولى، 
 ـ.ٕٗٔٓفزل )صالح( قخاءة الرػرة وصػر القخاَءة، رؤية لمشذخ والتػزيع، القاىخة، الصبعة األولى،  [ٖٚ]
عخ العباسي ِمغ سمصة العخؼ إلى إنجاز اليػية، كاشع )فالح حدغ(، رثاء الشِّداء في  [ٖٛ] دار غيجاء لمشذخ الذِّ

 ـ.ٜٕٔٓوالتػزيع، عّساف، الصبعة األولى، 
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الالمي )كخيع محدغ(، األمل واليأس في الذعخ الجاىمي، دار الذؤوف الثقافية العامة، بغجاد، الصبعة األولى،  [ٜٖ]
 ـ.ٕٛٓٓ

امّي عشج رّواد شعخ التفعيمة، عالع الكتب الحجيث، إربج/ األردف، الصبعة لعكاشي )عديد(، مدتػيات األداء الجر  [ٓٗ]
 ـ.ٕٓٔٓاألولى، 

 ـ.ٕٛٓٓالسخاغي )أحسج مرصفى(، عمـػ البالغة )البياف والسعاني والبجيع(، السكتبة العرخية، بيخوت/لبشاف،  [ٔٗ]
الحجيثة، بيخوت/ لبشاف، الصبعة األولى، مصمػب )أحسج(، البريخ )كامل حدغ(، البالغة والتصبيق، مصابع بيخوت  [ٕٗ]

 د.ت.
 ـ.ٕ٘ٓٓابغ مشطػر، لداف العخب، مؤسدة األعمسي لمسصبػعات، بيخوت/ لبشاف، الصبعة األولى،  [ٖٗ]
نافع )عبج الفتاح(، الذعخ العباسي: قزايا وضػاىخ، دار جخيخ لمشذخ والتػزيع، عّساف/ األردف، الصبعة األولى،  [ٗٗ]

 ـ.ٕٛٓٓ
مشذػرات ضفاؼ، بيخوت/ دار الفكخ لمشذخ والتػزيع، العخاؽ/ يمة )حدغ عبػد(، خصاب الرػرة الجرامية، الشخ [٘ٗ]

 ـ.ٖٕٔٓالبرخة، الصبعة األولى، 
ديػاف أبي نػاس، تحقيق: بيجت عبج الغفػر الحجيثي، ىيئة أبػ ضبي لمثقافة والتخاث، دار الكتب  أبػ نػاس، [ٙٗ]

 ـ.ٕٓٔٓحجة، الصبعة األولى، الػششية، اإلمارات العخبية الست
الياشسّي )أحسج(، جػاىخ البالغة في السعاني والبياف والبجيع، إشخاؼ: صجقي دمحم جسيل، مؤسدة الرادؽ لمصباعة  [ٚٗ]

 والشذخ، شيخاف، الصبعة الثانية، د.ت.
 ـ.ٜٗٚٔمعجع مرصمحات األدب، مكتبة بيخوت، لبشاف، (، )مججؼ ولبة [ٛٗ]

 الرسائل والطاريح: -
[ بديػني )جساؿ عمي زكي(، االتجاه الػججاني في شعخ مييار الّجليسي )دراسة في الخؤية واألسمػب(، أشخوحة دكتػراه، ٔ]

 ـ.ٕٛٓٓ، بإشخاؼ: أ.د. أحسج يػسف عمي، جامعة الدقازيق، كمية اآلداب، 
تيارًا(، رسالة ماجدتيخ، بإشخاؼ: رحسة )رؤػ عبج األميخ(، شعخية الدواؿ في الذعخ األنجلدي)رثاء دولة بشي عباد اخ [ٕ]

 ـ.ٖٕٔٓأ.ـ.د. خالج لفتة باقخ، جامعة البرخة، كمية اآلداب، 
[ عسخوف )سييمة(، جسالّيات االتجاه الػججاني الخوماندي في الذعخ العخبي الحجيث)قريجة "الشيخ الستجسج" لسيخائيل ٖ]

 ـ.ٕٚٔٓالسديمة، كمية اآلداب والمغات،  – نعيسة أنسػذجًا(، رسالة ماجدتيخ، الجدائخ، جامعة دمحم بػضياؼ
عخ الّذامّي في القخنيِغ الدادس والدابع اليجخيَّيِغ، أشخوحة دكتػراه، (، االإلياـ اسميع)القخالة  [ٗ] تجاه الػججانيِّ في الذِّ

 ـ.ٖٕٔٓبإشخاؼ: أ.د. شفيق دمحم الخقب، جامعة مؤتة، عسادة الجراسات العميا، 
ورّيات: -  الدِّ
غ )إبخاليع(، الخواية الحمسية والتحميل الشفدي "نطخية تأويل األحالـ باعتبارىا شكاًل نقجّيًا"، مجمة فرػؿ، السجمج [ أزو ٔ]
 .ٕٛٔٓ(، شتاء ٕٓٔ(، العجد)ٕ/ٕٙ)
العجد (، جامعة السػصل عغ ترجر) الجامعة بخيفيخا، مجمة جاؾعبج الخحسغ )شالؿ( الديشاريػ والسػنتاج في شعخ  [ٕ]

 ـ. ٜٚٚٔ، الدابعة الدشةالعاشخ، 
 


