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 فصلية، آداهبا جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية و
ش/ . ىـ 1395 صيف، 39لـالعدد ا، حمكمة علمية

 47-66 صص؛ م 2016

 یونظام الربدة لباکث یی بردة البوص نیب ةياجلمال اتيالتقن
 2ی ابقر  خيش نیأم، 1یراببة رمضان

 یالعالمة الطباطبائ جبامعة وآداهباة بير عيف قسم اللغة المشارکة  ةأستاذ. 1
 نیبقزو ( ره) ینياإلمام اخلمجبامعة  وآداهبا ةيالعرباللغة فی  طالب الدکتوراه. 2

 07/10/94: البحث اتريخ قبول     12/02/92: البحث اتريخ استالم

 صامللخ  
، «ةیػالب  یمػدح خػ یفػ ةیػالکوکػب الدر » بػػ ةی الشػه دتويخاصة بقصػ، الصادقة ةیدبدائحو النبو  يی البوصاشتهر 

 دةيفقد عورضت ىذه القص. نیومطمح نظر األدابء املتأخر ، العريبالشعر  ونيمن ع يفه«. البدة» املعروفة ابسم
 یأمحػد ابکثػ يلِعلػمطّولػة  دةيقصػ، فمن أمجل ىذه املعارضػات. جاؤوا بعده نیأکثر من مرة من ِقَبل الشعراء الذ

مصػر عػام  یو إلػنظمهػا أننػاء إقامتػو ابز ػاز وطبعهػا أوم قدومػ(، ص) دمحم یأو ذکػر ، «نظام البدة» بػ یاملسمّ 
ابألّمػػة  مشػعره مػدحاخ خالصػػاخ بػل االتػزا عػػدّ ی منوالػو ولکػن ا یونظػم علػػ يی البوصػحػػذو  یفحػذا ابکثػ. 1934
وقػػ  ، ةيجػذور العػرب اإلسػالم یىػامجوا علػ نةیالصػػها نیأن الغػرب واتتلػ نیفحػ. ةیی املصػ ىاایوقضػا ةياإلسػالم
 ويغلبت عل ةياسيفاصطبغ مدحو بصبغة س. دبدحو( ص) النيبکمسلم أمام ىذه املهامجة مستمّداخ من روح   یابکث

 يی للبوصالبدة  ديتييف قص ىذه املقالو األسلوبَ  درست. یضالفأصبح لوانخ من الشعر الن؛ ةينیالد ةياهلموم الوطن
 ةیواللغة الشعر  قايوالعاطفة واملوس ةیيف البناء العام والصورة الشعر  نهمايب کما تقارن یأمحد ابکث يلعلونظام البدة 

 . ةیونقد ةيليربل ةػيمن خالم دراسة موضوع
 

 .ةياجلمال اتيالتقن ؛یابکث ؛نظام البدة ؛يی البوصبردة : الكلمات الرئيسة
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 املقدمة
مبػػاره ىػػذا  يزکػػالػػدکتور  صػػ ی .يواإلسػػالم ينیالػػدللػػثاث  اخ يُتعػػّد رکنػػاخ أساسػػ ةیػػاملػػدائح النبو  إنّ 

وابب مػن  ةيػنیعػن العواطػ  الد یلون من التعبػ يفه... فّن من فنون الشعر» وأبنّ  یاللون الشعر 
( 17: 1935، مباره« )ألهنا ا ُتصَدر إا من قلوب ُمفعمة ابلصدؽ واإلخالص؛ عياألدب الرف

 دةیػعد وقػد شػهدت تطػورات عصران ازاضر، یمنذ بزوغ ف ر اإلسالم حت ةیظهرت املدائح النبو 
مػػن وسػػائل  لةيفقػػد أصػػبحت غرضػػاخ قائمػػاخ بذاتػػو بعػػد أن کانػػت وسػػ. ةيػػشػػأن سػػائر األلػػوان األدب

صػػارت لػػوانخ مػػن الشػػعر امللتػػزم ابألمػػة  یحتػػ ياسػػيسبلػػون  ثیعصػػران ازػػد یمثّ تلّونػػت فػػ. املػػدح
 .ةياإلسالم

 مسألة البحث
املعروفػػة بػػػِدالبدةد درّة ىػػذا اللػػون  دتويوتعتػػب قصػػ، النبػػوي حیفػػّن املػػد يف ایّ دایر  دوراخ  یی للبوصػػ إن

جػػاؤوا  نیالػػذ -یالتعبػػإن صػػّح - يالنبػػو مدرسػػة لشػػعراء املػػدح  ةیػػفصػػارت مدائحػػو النبو . يالشػػعر 
فمػػػن أمجػػػػل . حػػػػذوىا ذونیػػػهبػػػا و  تأسػػػػونیالػػػذین  نیی بعػػػده وظلّػػػت مصػػػػدر إهلػػػام الشػػػعراء الکثػػػػ

الشػػاعر ، دیأمحػػد ابکثػػ يعلدنظػػام الػػبدةد لػػػد دةيقصػػ، ةیی الػػبدة البوصػػ یالشػػعراء علػػ معارضػػات
 لوان معاصراخ  دةيىذه القص یعل یقد أضف. يی البوصمنوام  ینظم مطّولتو عل يالذاملعاصر  مينيال
، املعارضػػةىػػذه  نػػدرسفحاولنػػا خػػالم ىػػذا املقػػام أن . ةيمشػػاکل األمػػة ااسػػالم امػػن خالهلػػ نّی بػػی

فکرة  یالبدة عل دةيفتقوم قص، یيف الشکل واملغز  نیدتيللقص ةياجلمال اتيتتناوم التقن ةيدراسة فن
تقػػػوم  نیحػػ يف ةيکيالکالسػػ دةيوىػػذا ىػػو حػػام القصػػ. »ةيػػتتػػأل  مػػن ةموعػػة أفکػػار جزئ سػػةيرئ

وفکػػرا  ایمفػػردة وتشػػکل بنػػاء شػػعور  ةيواحػػد أو ذبربػػة إنسػػان یموقػػ  شػػعور  یعلػػ ثػػةیازد دةيالقصػػ
« دةيمػػع ختػػام القصػػ تػػویغا یىػػذا املوقػػ  إلػػ صػػلی یور وتنمػػو حتػػتتطػػ ةیػػلػػو نقطػػة بدا، اخ متکػػامال

نظػام  ويف، ةيکيکالسػ  دةيقصػ ابوصػفه یی بردة البوصػ يففهذا الضابط قائم  .(111: 1992، اديع)
 . ثةیحد دةيالبدة بوصفو قص
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 البحث  أسئلة
 : ىذا الدراسة وىي یتطرح نفسها ف أسئلة ىناه
 يف الشکل واملضمون يف البدة ونظام البدة؟ ةياجلمال اتيىي التقن ما. 1
 يف بردتو؟ یی من البوص یر ابکثأتنّ  یمد ما. 2
مػن بػػردة  ةيػصػورة فتوغراف يىػ دتويکشػاعر معاصػر يف نظػام الػبدة أم قصػ  یأبػدع ابکثػ ىػل. 3
 ي؟ی البوص
 البحث اتيفرض
معاصػػرة يف معارضػػػتو للقصػػػائد  ةيػػػوطن ةيح قضػػػوطػػرَ  ةيػػػاملػػػدح والوطن نیبػػ یقػػد َوّحػػػد ابکثػػػ. 1

 .ةمیاملورونة القد
مشػػاکلو  انيػػوب العػػريبالػػوطن  ةيلطػػرح قضػػ ةيػػکآل  یالنبػػو  حیاملػػدطػػار إمػػن  یاسػػتفاد ابکثػػ. 2 
 .ابلوفاؽ والتضامن ليعراقىذه ال وایز یأن  عيوطلب من اجلم، قویاليت وقعت يف طر  ليوالعراق
 .اتّماخ  ايأتس ةيوالداخل ةياخلارج قاياملوس یف يی البوصببدة  یابکث یأتس. 3 

 خلفية البحث
 زةيػمم دةيکقصػ  يی بػردة البوصػ میالنبػوي وتقػد حیمن الکتب املهّمة اليت تناولػت موضػوع تطػور املػد

وحنػػن  ؛مبػػاره يزکػل« یيف األدب العربػػ ةیػػاملػدائح النبو » کتػػاب،  يااسػػالم قصػػائد ىػػذا الفػنّ  نیبػ
بػذکر قائمػة مػن  مباره قام حيث ،اخ يخیولکّن أسلوبو يف البحث أسلواب اتر  ای من منهلو کث ناياستق

وأدبػػو  یابکثػ اةيػيف ةػام ح. وبردتػو يی البوصػ یعلػػ رّکػزیالقصػائد الػيت نظمػت يف ىػذا اوػام و   
قػػام . لعبػد  السػو ي« وشػعره الػوطين واإلسػالمي اتػػويح یأمحػد ابکثػ یعلػ» اسػتفدان مػن کتػاب
 اتيإحصػػػائ یأّکػػػد علػػ کمػػاوشػػعره   یابکثػػػ اةيػػالکتػػػاب ابملنػػاحي امل تلفػػة مػػػن ح املؤلػػ  يف ىػػذا

ىنػاه . يی متأنرة من بػردة البوصػ ةيوطن ةياسالم دةيبنظام البدة کقص قمیمتعددة من شعره و   
« یأمحد ابکث یعل اتياألسطوري يف مسرح  يالتوظ»دراسات أخری درست أدب ابکثی حنو: 

 یلکنهػػػػا قػػػػد رّکػػػػز علػػػػ یأدب ابکثػػػػ یإلػػػػ الباحػػػػث فيهػػػػا تطػػػػرؽ ي،دمحم وسػػػػ يل یرسػػػػالة املاجسػػػػت
 . فقط اتويمسرح

 تطػرؽی   ثيػمػن نوعهػا ح یىػي األولػ ،حسػب معرفتنػا ،أن ىذه املقالػة ويمما ذبدر اإلشارة إل
ف ػػاءت ىػػذه الدراسػػة ؛ یونظػػام الػػبدة لبػػاکث يی بػػردة البوصػػ نیبػػ ةاملوازنػػ یإلػػ نیأحػػد مػػن الدارسػػ
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أتنػػر  یهلػػذا املوضػػوع الشػػعري ومػػد نیأوجػػو ااخػػتالؼ وااشػػثاه يف تنػػاوم الشػػاعر لتستکشػػ  
 انيػػلب لةياطػػار الػػبدة کوسػػ سػػتغلیاسػػتطاع أن   يػػوإبداعاتػػو يف ىػػذا اوػػام وک يی ابلبوصػػ یابکثػػ

 .ةيسالماإل أمتو مصائب

 ( م1296–1212ىـ ق=696 -608) یی دمحم البوص. 2
شػػاعر حسػػن : أبوعبػػد ، نیشػػرؼ الػػد، ياملصػػر  يی البوصػػ يالصػػنهاجبػػن عبػػد   ديبػػن سػػع دمحم
وأصػلو مػن . و منهػاأّمػ( دبصػر،  یسػو  بػينمػن أعمػام ) یبوصػ ینسػبتو إلػ. یاملعػان حيمل باجةیالد

وأشهر شعره دالبدةد شرحها وعارض  « شعر وانید» لو. ةیاملغرب من قلعة محّاد ووفاتو ابإلسکندر 
« أنػػت ابللػػذات مشػػػغوم یمتػػ یإلػػػ: »مطلعهػػا دةيوعػػارض دابنػػػت سػػعادد بقصػػ ةیػػواهلمز  ونی کثػػ
 .(حرؼ الباء: 1989، يالزرکل؛ 111: 1974، الصفدي)

 ( م1969–1910=ق ىـ1389–1328) و أدبو االسالمي یعلي أمحد ابکث. 3
« اب» یوقػػػد حرّفهػػػا العامػػػة إلػػػ «.یأابکثػػػ، یأبػػػوکث» واللقػػػب مػػػأخوذ مػػػن) یبػػػن أمحػػػد ابکثػػػ يعلػػػ
مػػن ( ايأبندونسػػ) ایسػػورااب یُولػػد فػػ. املتعػػدد املواىػػب بیػػالشػػاعر املسػػرحي الروائػػي واألد(: فػػايزبف
 يفعػػادة ازضػػارمة  يىػػوطػػن آابئػػو کمػػا  یفػػ نشػػأيل ای حضػػرموت صػػغ یوأرسػػل إلػػ. ينیعػػرب نیأبػػو 
 منيفهاجر من حضرموت وطاؼ أبطراؼ ال. م1931 حوايلوتزّوج وُفِ َع بوفاة زوجتو . اجرامله

قسػم اللغػة ) اآلداب ةيػفػدخل کل( 1933) مصػر یاز ػاز وانتقػل إلػ يفواسػتقر مػدة ، والصػومام
 یوقسػػػم الرقابػػػة علػػػ سیالتػػدر  يفوعمػػػل ، م1941وزبػػػرّج  نیللمعلمػػ ةيػػػمث معهػػػد الثب(. ةیػػز ياإلنکل

 ولػو. ةیالشػعر  اتياملسػرح مايکتابػة القصػة واسػ يفونبػغ . وزارة الثقافػة دبصػر یفػ ةيػغناملصػنفات ال
ومػػن . دیتػيودنفرت، ودأختػػانوند، ودقصػػر اهلػودجد، بػالد األحقػاؼد یدمهػام فػػ: مػن املطبػوع منهػػا

، ودسػر ازػاکم أبمػر  د، ودعػودة الفػردوسد، وداملوعػودد، دالفرعػوند: املطبوعػة ةیػالنثر  اتويمسػرح
، دليودإلػػو اسػػرائ، املػػزادد یفػػ ةیػػودإمباطور ، داسػػةيومسػػرح دالس، ودمسػػمار ح ػػاد، دأبودامػػةود

 یمػػػن خػػػالم ذبػػػارب ةيوکتػػػاابخ هّػػػاه دفػػػن املسػػػرح لػػػةیقصػػػو طو ، وکتػػػب عػػػدة. وددار ابػػػن لقمػػػاند
: 2117، یالزرکلػ؛ 288: دت، بػدوي؛ 1: 1997، السػو ي) ابلقػاىرة ید وکّلها مطبوعػة وتػوفةيالش ص
 اتيوالش صػ ةيػخیجعلػوا مػن ازػوادث التار  نیالػذ ينیسػالممػن األدابء اإل یکثػاب عدّ ی. (اءحرؼ الب
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 یوخػػ؛ فوقهػافػّنهم  بنػونیمنهػا نػزعتهم و  سػػتمدونی رةیػمػادة غز  یسػالمالشػعر اإل ونيػوع ةيسػالماإل
 . يی أسس بردة البوص یعل تيبن یذلک نظام البدة الت یمثام عل

 (األسلوب) ةياجلمال اتيالتقن. 4
يف شػػکل مػػن  یلػػ تتاخلػػارج  یإلػػ بوتعػػ، عاملهػػا الػػداخلي ويػػأفکػػار الشػػاعر ومعان یتت طػػ عنػػدما

إا ، ألطر ونُظم موحدة ضعونخیالشعري وإن کانوا  اهمی فالشعراء يف تعب. الشعري یأشکام التعب
 ىرالتنػػوع يف املظػػا یإلػػ یاألمػػر الػػذي أدّ ؛ نیعػػن اآلخػػر  زهيػػمیأسػػلوبو الػػذي ، أن لکػػّل واحػػد مػػنهم

املشثکة اليت عاجلها األدابء من ومن املوضوعات . ذات املوضوع املشثه ةیللنتاجات الشعر  ةيالفن
 نفػيیعنو بتنوع األدابء وىػذا ا یوقد تنوعت طرؽ التعب. النبوي حیموضوع املد اتيخمتل  اجلنس

 یالتعبػػ وخصػػائ دیػولتحد. األدابء يف تنػػاوهلم ىػذا املوضػػوع نیمشػػثکة بػ ةیػی وجػود خصػػائو تعب
، بوي خاصة يف دالبدةد ودنظام البدةدالن همایيف مد یوابکث يی البوص، نیالشعري عند الشاعر 

 :ةيالتال املوضوعاتتتّم مناقشة 

 نيعند الشاعر  ةيالعام للمدحة النبو  کليبناء اهل: أوال
 يف حػػػػنی أکثػػػػر ،ةيػػػػوالرسػػػػالة اإلهل( ص) موضػػػػوع النػػػػيب یوابکثػػػػ یی تنػػػػاوم الشػػػػاعران البوصػػػػ لقػػػػد
موضوع الرسالة  یو تناوم ابکث، دالبدةديف قصائد خمتلفة أشهرىا ( ص) من مدح النيب یی البوص
 .عنواهنا دنظام البدةد دةيعارض البدة بقص، معاصرة ةيوطن ایاألسالمي وقضا خیوالتار 

کمػا أنػو ،  بيابلنسػ یسػمّ یمدائحػو بػذکر األمػاکن أو التغػّزم أو ما سػتفتحیمن ا، من الشعراء
جػاءت  يی عنػد البوصػ ياملػدح النبػو  ةيػکليولکػن ى، وابلػوع  والػدعاء ةیػهلا ابملعػا  الزىد قدمیا

کمػا   میددون أّي تقػ، يف مػدح النػيب مباشػرة دخلیػفالشػاعر يف بعػق قصػائده . متنوعة ااستفتاح
 :اليت بدءىا بقولو تویفعل يف مهز 

 اءُ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنب کيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُق یترقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػک
 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طاولتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  ای 
يف قصائد املدح العامة  بيالنس شبویبدأىا الشاعر دبا ، دالبدةد یواليت تسم ةيميامل دتويأما يف قص 

 :يقومف توی أغلب أحداث س هايف یذات الصلة ابملمدوح واليت جر  ةیاألماکن از از  یذکر ثيح
 سػػػػػػػػػػػػػػػلم یبػػػػػػػػػػػػػػذ انی أمػػػػػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػػػػػذّکر جػػػػػػػػػػػػػػ

 
 مػػػػػػػػن مقلػػػػػػػػة بػػػػػػػػدم یمزجػػػػػػػػَت دمعػػػػػػػػا جػػػػػػػػر  

   مػػػػػػػػػػن تلقػػػػػػػػػػاء کاظمػػػػػػػػػػػة حیأم ىبّػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػر  
 
 

 الػػػػػػػبؽ يف الظلمػػػػػػػاء مػػػػػػػن إضػػػػػػػم وأومػػػػػػػق 
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 :وأىواء النفس ايبعق ازکم اليت ربّذر من الدن بيمث أتبع ىذا النس
 فالتػػػػػػػػػػػػػػػرم ابملعاصػػػػػػػػػػػػػػػي کسػػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػػهوها

 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػهوة الػػػػػػػػػػػػػػػػن ِهم قػػػػػػػػػػػػػػػػوّيیإن الطعػػػػػػػػػػػػػػػػام  

 یوالػػػػػنفس کالطفػػػػػل إن هملػػػػػو شػػػػػّب علػػػػػ 
 

 نفطمیػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػّب الرضػػػػػػػػػػػػػاع وإن تَفطمػػػػػػػػػػػػو  
 (:ص) وىو مدح النيب سيالغرض الرئ یمنها انتقل إل ریعن املعاصي والتحذ ثیوبعد ازد 

 یالظػػػػػػػالم إلػػػػػػػ ايػػػػػػػظلمػػػػػػػُت سػػػػػػػنة مػػػػػػػن أح
 

 أن اشػػػػػػػػػػػتکت قػػػػػػػػػػػػدماه الضُػػػػػػػػػػػرّ مػػػػػػػػػػػػن وَرَم 
صػػلب املوضػػوع دون انقطػػاع  یانتقػػل إلػػ ، حيػػثبيالنسػػ ةيػػيف اسػػت دام تقن يی لقػد أجػػاد البوصػػ 

 .طائل من ورائو الکالم أو ازشو الذي ا
کػالم عػن   یيف معظمػو علػ تػويیمنهػا  سيجند أن الغرض الرئ یی مدائح البوص یوابلرجوع إل

 مايوعػن مع زاتػو واسػ، ةيػواخلُلق ةيػوعن خصائصو اخلَلق، وما رافقو من أحداث( ص) مولد النيب
بػػػو  ةوااسػػتغان( ص) عػػن شػػفاعة النػػيب وختامػػاخ ازػػدیث، مع ػػزة القػػرآن وحادنػػة اإلسػػراء واملعػػراج

 .ويوالصالة عل
دبػردةد  ويػعمػا کانػت عل اخ ی کثػ  تلػ خی یدةد لبػاکثدنظػام الػب  ويػف یالعػام الػذي ذبلّػ کػليفأمػا اهل

 یسػػمّ یبردتػػو بػػذکر أهػاء األمػػاکن أو التغػػّزم أو ما سػػتفتحی   یفالشػػاعر املعاصػػر ابکثػ. يی البوصػ
مثّ مولد  توی ح هايف ضهلا ابملعا  املتعلقة ابلزىد والوع  والدعاء بل استعر  قدمیکما   ،  بيابلنس
، بتويحب یبذکر  مروراخ ، مأساة وطنو من جهل وزبّل  هايکما صّور ف  ودعوتو وشوقو لو( ص) النيب

مثّ ختم مطّولتو ابلدعاء والتضرّع والصالة ، وحقوؽ املرأة، أحوام العا  اإلسالمي هايمّث استعرض ف
 نیزسن وازسأبنائو االبتوم و  وتوجطالب وز  أيببن  يعلوخلفائو األربعة خاصة ( ص) یالنب یعل
 .نیالسالم أمجع هميعل

، القػػػاعود) ؽ 1352املنػػػّورة سػػػنة  نػػػةیاملد یسػػػفره إلػػػ ليػػػىػػػذه يف مکػػػة قُب دتويقصػػػ ینظػػػم ابکثػػػ
 دتويفهػػا ىػو مطلػع قصػػ. بردتػػو وىػو کػان ةػػاورا يف مکػة املکرمػة یی کمػا نظػم البوصػ (71 :1981

ابلتغّزم  همایبدأوا برد نیمن سبقوه الذ عيخالؼ مج یعل یواليت بدأىا ابکث، املعروفة بنظام البدة
 :بيوالنس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ای  ابأل  یجنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةَ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل املُغش 

 
 يف َ لوِلػػػػػػػػػػػػػػِک الظُلَػػػػػػػػػػػػػػم لػػػػػػػػػػػػػػييکػػػػػػػػػػػػػػو  دل 

 :الکاتب اإللو يف أمتو سثحمی دةيمن القص اتيوىذه أب 



 یابقر  خيش نی، أمیراببة رمضان یونظام الربدة لباکث یی بردة البوص نیب ةياجلمال اتيالتقن
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 رمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه إن الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب مُنتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوخ  ربّ ای
 

 والشػػػػػػػػػػػػػرؽ مُشػػػػػػػػػػػػػتغل ابلنػػػػػػػػػػػػػوم و السَػػػػػػػػػػػػػػأم 
 هػػػػػػػػػػػػػػػػّددىایوالغػػػػػػػػػػػػػػػرب يف غفلػػػػػػػػػػػػػػػة عمّػػػػػػػػػػػػػػػا  

 
 بؤِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػها الػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُىم ايليػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل  تعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  

 :وذکر مأساة وطنو 
 وأرجػػػػػػػػػػع الطػػػػػػػػػػرَؼ يف األحقػػػػػػػػػػاؼ غارقػػػػػػػػػػة

 
 بالعػػػػػػػػػدم و انُظػػػػػػػػػم یيف اجلهػػػػػػػػػل فوضػػػػػػػػػ 

 زّقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامیُ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايواخلُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتکم  ف 
 

 وَضَػػػػػػػػػػػػم یَزمػػػػػػػػػػػػاخ علػػػػػػػػػػػػ غادرىػػػػػػػػػػػػایُ  یحتػػػػػػػػػػػػ 
 هلػػػػػػػا ذوبیػػػػػػػحػػػػػػػام  یالقػػػػػػػرارُ علػػػػػػػ  يػػػػػػػک 

 
 دمعػػػػػػػػػػػو ِبػػػػػػػػػػػَدم یر یػػػػػػػػػػػو  میقلػػػػػػػػػػػُب الکػػػػػػػػػػػر  

 :زوجتو الراحلة یمثّ أشار إل 
 ِمػػػػن خطػػػػوي وىػػػػل عرفَػػػػت قصػػػػریوازػػػػّب 

 
 عابػػػػػػػداخ صػػػػػػػنمي ی)معبػػػػػػػودة ازػػػػػػػّب( مثلػػػػػػػ 

 خبطػػػػػػػػػػػػػب  اعػػػػػػػػػػػػػزاء لػػػػػػػػػػػػػو ويػػػػػػػػػػػػػف  تُ يػػػػػػػػػػػػػبُل 
 

 إا اللقػػػػػػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػػػػػػدار اخللػػػػػػػػػػػػػػػد و السػػػػػػػػػػػػػػػلَم 
 (31 :ؽ 1415: نظام البدة، یابکث)  

لون العصػر  هايعل ینظام البدة وقد أضف یاليت نظمها عل دةيأبدع يف القص یأن ابکث نایوهبذا رأ
 .وااستغانة منو( ص) مأساة وطنو أب  الفراؽ عن النيب هايوروحو و وّحد ف

 الياملستمدة من اخل ةيالصورة الشعر : اياثن
 ىػػػای الػػيت تث ئػػػةيىػػي اهل ةیالصػػورة الشػػػعر » .ةیالشػػعور  تػػػوعػػن ذبرب یللتعبػػػالصػػورة  یالشػػاعر إلػػػ ل ػػأی

 یىػػػػو القػػػػوة التػػػػ اميػػػػاخل. »(71ص ، 1996، ةیػػػػالدا)« ةيػػػػالکلمػػػػات بشػػػػرط أن تکػػػػون معػػػػّبة وموح
: 1991، لػػويوزم فةیأبوشػػر )« أو األشػػ اص أو الوجػػود اءيصػػورا ل شػػ شػػکلیالعقػػل هبػػا أن  عيسػػتطی

العقل من اتسوسات  یامل تزن ف ديأوهلما الرص: ينیسيرئ نیقوتو من عنصر  امياخل کسبی .(39
 ةیوتقوم الشػعر  ويعل ميّ خیو  ديىذا الرص یف تحکمی یالعاطفة أو الوجدان الذ: همايوالت ارب واثن

 عػدةاملتبا اءياألشػ نیبػ ل أیأو  دیعا  جد یإل یمن رکامها ازس اءياألش نقلی یالذ امياخل یعل
 .(111: 2112، دیأبو ز ) عقلیما ا  یف اةياز بعثیأو 

 ریالتصو : »قطب ديس قومیوکما ، األديبالفين يف األنر  ریالتصو  شکالنیوالصورة  امياخل إذن
، الػذىين یعػن املعنػ لػةيابلصػورة اتسػة املت  عبیفهو ، یىو األداة املفضلو يف أسلوب األنر األدب

 عػػػػةيو الطب إلنسػػػا اوعػػػػن النمػػػوذج ، وعػػػن ازػػػػادث اتسػػػوس واملشػػػهد املنظػػػور، ةيوازالػػػة النفسػػػ
 قولػویجنػد مػا  میکػن أن يی البوصػيف قصػائد املػدح عنػد  نبحػث نإ .(29 :1379، قطب)« ةیالبشر 
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أن نقػػػػوم إن  عينسػػػػتط، کػػػػذلک يف بردتػػػػو زاتيػػػػالفػػػػين ونطػػػػاب  ىػػػذه امل ریقطػػػػب عػػػػن التصػػػػو  ديسػػػ
 هػةأدب عصػره و  کػان یقتضػي إطػار األلفػاظ کمػا  أن یصّور الکالم يفيف شعره  یسعی یی البوص
 ثيػنثػره مػن حىػو  هشػعر  فػننّ  قػةيويف ازق، لػ  الصػورأن خی یإلػ یابکث یسعی ولکن ا. تویشاعر 
يف  ضػػایقػػد تبلػػورت أ نويأن أکثػر مضػػام نػػایلرأ، فلػو أتملّنػػا مطّولتػػو ىػػذه. ونثػػره ىػػو شػػعره نیاملضػام
يف نظػػػام املعاصػػػر  دبهػػػات األ یإننػػػا نػػػر ؛ يف تعبػػػی آخػػرو . دمهػػػام يف بػػػالد األحقػػػاؼد تويمسػػرح
. نثػراخ  کتػبیشػعراخ کمػا  نظمیوالشاعر ، املتکلفة ةيعیوالبد ةيانياتسنات الب هايتزوم ف حيث ،البدة

أحػرز قصػب السػب   يی البوصندره أن  نیللشاعر  دةينو القص یإذا أمعنا النظر ف، قةيويف ازق
 :يی البوصبردة  يف اميفمن أبرز مظاىر اخل، ةياليخل  الصور اخل یف یمن ابکث

 یکالطفػػػػػل إن ُهملػػػػػو شػػػػػّب علػػػػػ  والػػػػػنفس
 

 نفطمیػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػّب الرضػػػػػػػػػػػاع و إن تفطمػػػػػػػػػػػو  
 .(227: 2117، وانیالد) 

 یف يمعنو ما ىو  لياستطاع الشاعر أن زب ثيح؛ بردتو یف هاتيمن أروع التشب ويىذا التشب
 وکذلک ىذا البيت: ،صورة اتسوس

 راعػػػػػػػػػػػػت قلػػػػػػػػػػػػوب الِعػػػػػػػػػػػػدا أنػػػػػػػػػػػػػباء بعػثػػػػػػػػػػػػػتو
 

 کنػػػػػػػػػػػبأةت أجفػػػػػػػػػػػػػػلت غفػػػػػػػػػػالخ مػػػػػػػػػػػن الغَػػػػػػػػػػػػػػػػنَمِ  
 (235: صدر نفسوامل) 

 : لةيأو است دام ىذه ااستعارة اجلم
 و النػػػػػػػار خامػػػػػػػػدة األنفػػػػػػػػاس مػػػػػػػػن َأسَػػػػػػػػ ت 

 
 منسَػػػػػػػػَدمِ  نیالعػػػػػػػػ یو النهػػػػػػػػرُ سػػػػػػػػاى ويػػػػػػػػعل 

 (231 :صدر نفسوامل) 
عػن النػار  ثیازػد يف تػانياسػتعاراتن مکن ويػفحيػث نػری ؛ ةيػاليجنػد عػدة صػور خ تيىذا الب یفف

جند ، ذلک یإضافة إل .فقد ذکر املشّبهان وحذؼ منهما املشبهان هبما. يالنهر الساىو اخلامدة 
منهمػا منزلػة اإلنسػان  لتنػزم کػلّ ، یفأسػ  النػار وسػدم النهػر ةػاز عقلػ؛ ليػحسػن التعل تيػالب یف
 یالفرس وإل یلد ةيالنار املعروفة عند الزرادشت يوىمخود النار املقدسة  یإل حيوىناه تلم، اقلالع

 (:ع) تيقولو يف مدح آم الب ةيهيومن أمجل صوره التشب .ساوة ةی جفاؼ ماء حب
 النػػػػػػػػػػػػػيب ِطبػػػػػػػػػػػػتُم فطػػػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػػػػػ تيػػػػػػػػػػػػب آم
 

 و طػػػػػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػػػػػراثء کميػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدح يل فػػػػػػػػػػػػػػػ 
 أان حسّػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػػػػدحکم فػػػػػػػػػػػػػػػػػنذا حُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػننين اخلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  کميُت علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 یبذلک عل ؤکديُ شّبو نفسو بػِػدحّساند يف املدح و بػدخنساءد يف الراثء ل، الثا  تيفالشاعر يف الب 
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( ص) نیاملرسػػل ديحسػػان صػػادقا يف مػػدح سػػکمػػا کػػان ،  وراثئهػػم( ع) تيػػصػػدقو يف مػػدح آم الب
 یأت ثيح؛ باطاألوم والثا  حسن االتئام وارت نیتيالب نیوب .هايوخنساء کانت صادقة يف راثء أخ

 .األوم تيالب یالثا  مفّصال ملعن
ولکػػن  روعػػة ومجػػااخ  یی البوصػ لػػدی صػػورالک  ةيػانيصػػور البال سػػتيفل، یابکثػ یأمػا ابلنسػػبة إلػػ
جنمة هّاه  نیوب نويوىو عقد اتاورة ب، يی البوصبردة  يفمست دم  یغ ايليخ جنده استفاد من فنّ 

 هدؼیشعره و  بينس يففلهذا استفاد الشاعر منو ؛ هبذا الفن ئةيمل ةياألشعار الغزل. دجنمة األملد
 :قوميف ةياألمة اإلسالم یالسائد عل اجلوّ  انيب یمن خاللو إل

 ابألَلػػػػػػػػػػػػػػػَمِ  یجنمػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػل املػػػػػغشػػػػػػػػػػػػػػػػّ  ای
 

  لولػػػػػػػػػػػػک الظُػػػػػػلَػػػػػػػػمِ  یفػػػػػػػ یػلػػػػػػػػػػيدل یکونػػػػػػػ 
 فمػػػػػػػػػػا ليالسػػػػػػػػػػب یلػػػػػػػػػػ یی و أنػػػػػػػػػػ یفأشػػػػػػػػػػرق 

 
 و مُعتصَػػػػػػمِ  ینػػػػػػوره مػػػػػػن مُن ػػػػػػ یغػػػػػػ یلػػػػػػ 

 و لػػػػػػػػوا أنػػػػػػػػِت مااتسػػػػػػػػػعت اةيػػػػػػػػأنػػػػػػػػِت از 
 

 اهلػػػػػػػػػمّ و الس ػػػػػػػػَقمِ  نیبػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ يالعػ  یمضػػػػػػػػا 
 (املوقع: 2114، یابکث) 

عنػػد  یومػػن صػحة املعنػػ» یالوفػاء ابملعنػػ اسيػػقدباىتمػػوا  دةيقػػام النقػاد بدراسػػة أفکػػار القصػ نمػايح
 قهميولػذلک نػراىم عنػد تطبػ، منقػوص یغػ بػو کػامالخ  يتأیو وأن الشاعر حقّ  ويّ وفیالنقاد العرب أن 

قدامة بن )« ظاللو کلّ  یستوفیو  یاملعن تمیخمتلفة دبا  ةياعتبارىم فنوان بالغ يف خذونأی اسيهلذا املق
 یاملعن انيإذ استعان لب؛ اترة یابملعن یأوف یی جند البوص، ىذا األساس یبناء عل .(98: دت، جعفر

 ديػفیدبػا  تيػخػتم الب» وىػو غػامیاإل است دم فػنّ نراه إذن . ثبتویو  یاملعن قرّ ی يلک ةيابلفنون البالغ
 : تيىذا الب حنو .(269: ؽ1427، یالتفتازان)« املبالغة دةایکز ،  بدوهنا یاملعن تمینکتة 

 زانػػػػػػػػػػػػػػػػػو خُلُػػػػػػػػػػػػػػػػ  يّ نػبػػػػػػػػػػػػػػػػػأکػػػػػػػػػػػػػػػػػرِم خبَلػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ابزُسػػػػػػػػػػػػػػػِن مشتػػػػػػػػػػػػػػػملت ابلِبشػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػتسمِ  
 (231: 2117، وانیالد) 

 :غامیولکن دون اإل یىذا املعن عبّ یأن  یفأراد ابکث
 لکػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػواه قػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػاله مػػػػػػػػػػن ِصػػػػػػػػػػغَر

 
ػػػػػػػػػػػ   ميَ بکػػػػػػػػػػلّ عػػػػػػػػػػامت مػػػػػػػػػػػػن األخػػػػػػػػػػػالؽ والّشِ

 (املوقع: 2114، یابکث) 
 یمجلػة جبملػة أخػر  بيػتعق» وىػو، أتکيػداخ علػی املعنػی لیيالتػذ فػنّ  نیشػرؼ الػد ست دماکذلک و 

 :(271: ؽ1427، یالتفتازان)« ديمعناىا للتأک یتشتمل عل
  ػػػػػػػنػػػػػػکرىػػػػػػػػػػایا تَعػػػػػػ ػػػػػػبػَػػػػػػػػػػػػػػن زسػػػػػػػػػػػػػود راح 

 
 ازػػػػػػػػػػاذؽ الَفِهػػػػػػػػػػمِ  نیذبػػػػػػػػػػاىال و ىػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػ 

 ضػػػوءَ الشػػػمس مػػػن رَمَػػػد نیتُنِکػػػر العػػػقػػػد  
 

 الفػػػػػػػػػم طعػػػػػػػػػم املػػػػػػػػػاِء مػػػػػػػػػن سَػػػػػػػػػَقمِ  نکػػػػػػػػػریو  
 



 1395، صيف 39العدد الـ  حمكمة ةيعلمفصلية جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية وآداهبا، 

05 

 

 (234: 2117، وانیالد)
 :یدون ىذا الفن البالغ دتويقص يف یىذا املعن یفأورد ابکث

 نبػوّتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يف یػار مُیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ بَػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا 
 

 یعمػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػريإا أصػػػػػػػػػػمّ عػػػػػػػػػػػػن ازػػػػػػػػػػػ  املن 
 (املوقع: 2114، یابکث) 

ما  کونیسالمة الذوؽ وقوة التذکر وهلذا السبب  يفأن النفوس زبتل  بفطرها » ابإلشارة ریف د
مظػاىر  ید نظػره فػوتردّ  ةيومن املسّلم بو أن ذبارب اإلنسان الذات اميجودة اخل ینراه من تفاوت ف

کػان   ایخ أ بیػفػامتالء ذاکػرة األد. ةػام انطالقاتػو عيوتوسػ اميػجػودة اخل یفػ یأتنوحقائقها هلا  ئتويب
 یإذا عرض لو معن یا حصر هلا ذبعلو أغزر مادة حت یوالصور امل تلفة الت، واملشاىد، من املناظر

،  يػػعت)« تػػویبلػػوغ غا یعلػػ سػػاعدهیمػػن خمػزون ذاکرتػػو مػػا  دیػػو فننّػػ، اميػػمػػن اخل أداؤه قػػدراخ  تطلػبی
 ئػػةياخػػتالؼ الب یإلػػ عػػودی نیدتػػالب  يف اميػػاخػػتالؼ اسػػتعمام اخل القػػوم أبنّ  مکننػػايف .(131: دت
 يالرقػشاعر معاصر وقد بلغ مرتبػة مػن  یفباکث. خاصة ةيوالعلم، ةيوالثقاف، ةيوااجتماع، ةيعيالطب
سباما عن عصر  تل خی یعاشو ابکث یالعصر الذ أحسن إنّ  یأو بتعب، یی البوص بلغهای   يالعلم
بػون شاسػع مػن  نیدتيالقصػ نیکػون بػیأن  يعػيفطب، والعلػوم تطػورت تی فالظروؼ تغػ. یی البوص
، الناعمػة اخلصػبة اتػويز  ػةينت اميػاخل يفمػن األلػوان امل تلفػة  يی البوصػفاسػتفاد . ةيػالياخل ةيالناح

 ینفسػو فػ یقػّث علػ یأمحػد ابکثػ يعلػ نمػايب، دتويقصػ یفػ ةيػعیبد ریخلػ  تصػاو  يف وىذا ىو السػرّ 
 اتيعیخل  البد ويفصعب عل، شعبو منهاعا  یاملصائب اليت ىا م وذاکرة ، ابألخطار ئةيمل اةيح

 .دتويقص یف ةیی البوص

 العاطفة: اثلثا
أبػو )« مادتػو سػواء أکػان شػعراخ أم نثػراخ  يفهػ، األديبالعمػل  یفػ سػةيالعاطفة من العناصر الرئ ُتعدّ »
 .(193: 1973، بیالشػػا)« املصػػاحب للػػنو يالنفسػػاانفعػػام  یفالعاطفػػة ىػػ» .(91: 2112، دیػػز 
مػػثال فکػػػرة ولکػػػن حػػػّب  قػػػةیازد یفالػػذىاب إلػػػي عقلػػػ ءيشػػػالفکػػػرة  نمػػاينفسػػػّي بربػػػر ه  يفهػػ»

 يفالعاطفػػػػة  .(25: 1991، فةیأبوشػػػػر )« عاطفػػػػة نػػػػةيأوقػػػػات مع یفػػػػ هػػػػايوالػػػػثدد عل هػػػػايإلالػػػػذىاب 
 حةيىو أن تنبعث من أسباب صح» تهاواملراد بصدؽ العاطفة وصحّ  حةيصادقة صح نیدتيالقص
إذ ؛ حةيمػن نتاجهمػا مػن أسػباب صػح نشػأیفصػدؽ العاطفػة ىنػا  .(118: دت،  يػعت)« زائفػة یغػ
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 نیدتيالقصػػػػ عػػػػلی ینػػػیىػػػو حػػػػّب د( ص) یفحػػػّب النبػػػػ، ینیالػػػػد فعالػػػنظم ىػػػػو الػػػدا یالػػػدافع علػػػػ
نفػس القػارئ عاطفػة زبػرج مػن قلػب  یتبعػث فػ لةيالصدؽ من انفعاات أص نشأیإذن . نیصادقت
الرسل   یللعرب والع م وتفوقو عل ادتويوس( ص) یعن النب تحدثی یی فهذا ىو البوص. الکاتب
 :قوميف، کّلهم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو الثػػػػقػػل نیالکػونػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػدي مّػػػػػػػػػػػػد س
 

 مػػػػػػػن عُػػػػػػػرب ومػػػػػػػن ع ػػػػػػػم نیقیػػػػػػػػِن والفػػػػػػػر  
 خُلُػػػػػػػػػػػػػ ِ  يفخَػػػػػػػػػػػػػػل ت و  يف نیػيػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػاؽ النب 

 
 عػلػػػػػػػػػػػػػػػػم و ا َکػػػػػػػػػػػػػػػػػرَِم  يفػػػػػػػػػػػػػػ دانػػػػػػػػػػػػوهی لػػػػػػػػػػػػم 

 ملػػػػػػػػػػػػػػػتمس  وکّلهػػػػػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػػػػػػن رسػػػػػػػػػػػػػػػػوم    
 

 میَِ مػػػػػػػػػن البػػػػػػػػػػحر أو رشػػػػػػفا مػػػػػػن الػػػػػػرِّ  غَػػػػػػػػػػرفاخ  
 ( 229: 2117، وانیالد) 

 :بتلک الصفة( ص) میالرسوم الکر  دحمی یوىذا ابکث
 هبػػػػػػا یِّ الروضػػػػػػة الغَنّػػػػػػاء فَحَػػػػػػػ یواعِمػػػػػػد إلػػػػػػ

 
 اخلالئػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػن عُػػػػػػػػػػػػػػػربت ومػػػػػػػػػػػػػػػن یخػػػػػػػػػػػػػػ 

 یفػػػػػػ ر الوجػػػػػود، علػػػػػ یقُػػػػػِل السػػػػػػالمُ علػػػػػ 
 

 طػػػػػػػػػػػػػػػو املػػػػػػػػػػػػػػفرِد العَػػػػػػػػػػػػػػلَمِ ، نیػيػػػػػػػػػػػػػالنب یخػػػػػػػػػػػػػ 
 (املوقع: 2114، یابکث) 

 وُمع ػبت ابلنػيب انمیػابإل ءيملػتػن م عػن عاطفػة صػادقة تصػدر مػن قلػب  نیدتيالقص تاکلفوجدان  
أن املراد بقوة » أن نعلم  بيمن جانب قوة العاطفة ف نیدتيالقص نیوإذا أردان أن نقارن ب(. ص)

تکسػب قػدرة بسػبب  عواطفنػاالنو للعواطػ  واملشػاعر فػنذا کانػت  کیىو ربر  تهایو يالعاطفة وح
فرّب عاطفة ، شاهناياملراد بقوة العاطفة نورها وحدها وج سيول ةيّ وح ةیقو  یفه، قوة عاطفة النو

 يففالعاطفػة ىنػا  .(111: دت،  يػعت)« ألصػالتها وعمقهػا اءیػإ یتکون أبعد أنػرا وأقػو  نةیىادئة رز 
 الػػيتاملقػػاطع  یالػبدة خاصػػة فػػ امنظػػ يفىادئػػة ولکػػن ارتفعػت حػػّدة العاطفػػة  تيهمػػاکل نیدتيالقصػ
 يشتکی نیح صرخيالنفس ف يفشعره أوقع  صبحیالعرب وهلذا السبب  یالغرب عل الءياست يکی

 :قومیعن أمة اإلسالم و 
 شػػػػػرفا یالػػػػػور  یأعلػػػػػ ایأقسػػػػػمت ابهػػػػػک 

 
   بػػػالَقسَػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػريغػػػ ػػػػػػػػػػسیلػػػػػػو جػػػػػػاز تػػػقد 

 لػػػقػػػػػػػػػػػػػد غَػػػػػػػػػػػػَدت أمّػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػالم واىػػػػػػػػػلة 
 

 منهػػػػػػا القلػػػػػػوُب فأضػػػػػػحت قَصػػػػػػعة األمػػػػػػم 
 مػػػػػػػػػػن اإلسػػػػػػالم وا أسػػػػفػػػػػػػػػػػا هػػػػػػايف ػبػػػػػػػػػػػ َ ی   

 
 ػقُػػػػػػػػػػػػػػمِ یَ إا اهػػػػػػػػػػػػػػُو و هبػػػػػػػػػػػػػا معنػػػػػػػػػػػػػاه لػػػػػػػػػػػػػػػػػم  

 (املوقع: 2114، یابکث) 
 یوانتقػػل مػن نفسػػو إلػػ، قػد أدره يف وقػػت مبکػػر الوجػو اآلخػػر مػن الفػػنّ  یإن ابکثػػ» قػةيويف ازق
 ةوالعاطف .(292 :1992، عبده، یبدو )« العزؼ املرکب املتشابک یومن العزؼ املنفرد إل، نیاآلخر 
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، املتػػػوارث کلبشػػػ يالنبػػػو  حیاملػػػد ياکیػػػيف نظػػػام الػػػبدة الػػػذي  یوحتػػػ، ةیوالشػػػعر ة یػػػالنثر يف آاثره 
معاصػػرة يف معارضػػتو للقصػػائد  ةيػػوطن ةيم مػػن طػػرح قضػو کػػان أوّ عي أنّػنػػدّ  کننػػامیو  ةيػػعاطفػة مجاع
 .العريب يالشعر ويف املسرح  ةمیاملورونة القد

 قاياملوس: رابعا
 يرأ يف يوىالشعر والنثر  نیلکوهنا تفصل ب، يالشعر األسلوب  يفم املقام األوّ  ربتلّ  قاياملوس إن»

 عػػدّ ی: »فکمػػا قػػام الػػدکتور إحسػػان عبػػاس .(114: 2112، دیػػأبػػو ز )« دةيالنقػػاد سبثّػػل جػػوىر القصػػ
 قايسػػدراسػػة املو   ػػبيف .(65: دت، عبػػاس)« قايابملوسػػ ارتباطػػاخ  ةيػػالشػعر أکثػػر أنػػواع األجنػػاس األدب

 :ینیمستو  یف
مػػن  ويػأعظػػم أرکػان الشػعر ملػػا ف عػدّ یفػالوزن . ةيػػالػوزن والقاف یتقػػوم علػ» :ةيػاخلارج قاياملوسػ( أ
 ةيوتشثه القاف التياسم التفع وينطل  عل ةيقاعیمن ةموعة وحدات إ تأل یوىو ، مطرب قاعیإ

، 1981،  يابن رش)« ةيلو وزن وقاف کونی یالشعر شعراخ حت یسمّ یإذ ا؛ الشعر قايموس یوالوزن ف
 یغػػػػ تيػػػمکاهنػػػا مػػػن الب یمتمکنػػػة فػػػ ةيػػػواشػػػثط النقػػػاد األقػػػدمون أن تکػػػون القاف» .(151 :1ج

: دت، یبػدو )« یمناسػبة للمعنػ، ةيقيموسػ، وأن تکون عذبػة سلسػة امل ػرجوا مستکرىة ، مغتصبة
345). 

وأجػػزاءه  مادهيالتػػام امل بػػون لقصػػ طيػ تبعػػاخ لػػو ػ وزن البسػػ یوابکثػػ يی البوصػػفقػػد اختػػار 
اهلادئة  ةَ یر یالتصو  یقياملوس ةُ يتناسب البحوُر الرابع» مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن أربع مرات و

 .(56: 2112، یاملصػػر )« یوالعػاطف یالعمػ  الفکػػر  یتکػػون أقػرب إلػػ یاملوضػوعات اجلػػادة التػ یفػ
، خمتلػػ  العصػػور يفألسػػنة الشػػعراء  یالبحػػر أحػػد أحبػر الثالنػػة کثػػر دوراهنػػا علػ ىػػذا واملعػروؼ أنّ »
 اراخ يػػػػىػػػػذا الػػػػوزن اخت یی فاختػػػػار البوصػػػػ .(679: 1989، ابشػػػػا)« والکامػػػػل طيوالبسػػػػ لیػػػػالطو  يوىػػػػ
 کػنمیو ، حاملمدو  اتيمجال ریالشاعر بتصو  ويف تفننیةام أرحب  یإل تاجی لغرضو فاملدحاسباخ متن

 ی اولػػة للػػت لو عػػػن امللػػل والراتبػػة خاصػػة فػػػ، نیدتيالقصػػ یاعتبػػار الزحػػاؼ والعلػػل املوجػػودة فػػػ
الزحافات  یإل ل أیالشاعر أن  یفعل، تايب نیومخس نیأکثر من مأت یعل یربتو  یالت یابکث دةيقص

 .وراتبة تکرار الوزن دةيفرارا من ملل القص، والعلل ىذه
ّّ اختيػاز  یالتػػ نیحػروؼ اللػ وحػرؼ املػػيم مػن، يف قصػيدة البوصػیي املکسػػورة مياملػ يّ رو  فقػد 
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 یکمػا فػ  یّ الػرو  ارياخت یف البوصیي حذو یفحذا ابکث. الشعر تناسب عاطفة الشاعر وموضوعت
وحرکتو املکسورة کان لو أنره عند  مييأن الوزن والروي امل» ابلذکر ریداجلو  ،یالبحر العروض ارياخت

وحاف   دةيما اختاره الشاعر وقد عورضت ىذه القص یفحافظوا عل. ةیبو الن اتيعیعند شعراء البد
، کالعاملي والػد صػاحب الکشػکوم و مػود سػامي البػارودي،  الوزن والروي یعل ضاخ یاملعارضون أ
کػػال   وحػػرّي ابلػػذکر أنّ . (679: فسػػون صػػدرامل)« ىمی وغػػ، یعلػػي أمحػػد ابکثػػ ای وأخػػ، وأمحػػد شػػوقي

فػػالقوايف املسػت دمة يف الشػػعر . النػادرة لػةيالثق یالقػػواف دامأنفسػهما اسػت  یعلػػ لزمػای   نیالشػاعر 
 .یقيعن أانقة املوس فضالخ  یالشعر مجام التعب یعل یوىذا مما أضف، مستکرىة یعذبة سهلة غ

من انتظام ازروؼ داخل  ةالنغم املنبعث يف ةيالداخل قايفقد نلمس املوس :ةيالداخل یقياملوس( بػػ
الشاعران کلمة متنافرة  رتقِ ی   . حيثدةيالکلمة الواحدة وتناس  الکلمات ضمن مجالت القص
 يفمنػػو الػػذوؽ فػػأنّر ىػػذه اجلزالػػة  کػػرهی اخ ی تعبػػ یحروفهػػا وا عبػػارة متنػػافرة کلماهػػا لشػػعرمها و ا نػػر 

 يی ىػو البوصػا ذفهػ .ةيػالداخل یقيحسػن املوسػ يف مباشػراخ  ای العبارات أتنػ ميالکلمات وتنظ ارياخت
 :قومی

 لػػػػػػػػػػػػػػو سيفػػػػػػػػػػػػػنّن فضػػػػػػػػػػػػػػلَ رسػػػػػػػػػػػػػوم   لػػػػػػػػػػػػػ
 

 عنػػػػػػػػػػػػػػػو انطػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِبفَػػػػػػػػػػػػػػػػمِ  ػعربُ يُػػػػػػػػػػػػػػػحَػػػػػػػػػػػػػػػد  فػَ  
 هم مػػػػػػػػػػػػػػػن رسػػػػػػػػػػػػػػوم   ملػػػػػػػػػػػػػػتمسولکػػػػػػػػػػػػػػنّ  

 
 میِ غرفػػػػػػػا مػػػػػػػن البحػػػػػػػر أو رشػػػػػػػفا مػػػػػػػن الػػػػػػػد 

 مػػػػػػػػػػػػػػػِػن کػػػػػػػػػػػػػػػػلّ مُػػػػػػػػػػػػػػػػنتدب   مُػػػػػػػػػػػػػػػػػحتسب 
 

 دبػػػػػػػػػػػػػستأصلت للکفػػػػػػػػػػػػر مُػػػػػػػػػػػػػصطَِلمِ  سػػػػػػػػػػػػطوی 
 (229، 2117، وانیالد) 

 قػاسيف» يالنفسػمػن الصػدؽ  نبػعی( م، س) أوجػدها نغػم ازػروؼ اهلمسػة الػيتاهلادئػة  یقيفاملوسػ
الػػػداخلي دبعرفػػػة نسػػػبة حػػػروؼ اهلمػػػس الػػػيت تناسػػػب الصػػػدؽ  قػػػاعیالصػػدؽ النفسػػػي الػػػداخلي واإل

 یقيىػػذه املوسػػ یکمػػا نػػر  .(57: 2112، املصػري)« ىػػادئ قػػاعیذات إ یقيالعػاطفي اهلػػامس وموسػػ
 :الکلمات اهلامسة اريبسبب التکرار واخت یشعر ابکث يفاهلادئة 

 تػػػػػػػػػػػػػویىدا يػلمُیػػػػػػػػػػػػکػػػػػػػػػػػػان الرسػػػػػػػػػػػػوُم ىػػػػػػػػػػػػػنا 
 

 وا لسَػػػػػػػػػػػػػػػػػمِ  یّ األانم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػال عػػػػػػػػػػػػػػػػػ یعلػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (املوقع: 2114، یابکث) 

وىػو ، اتيػمػن األب یاألشػطر األولػ یفػ تویر الشاعر أسلوب حکاإذ کرّ ؛ تکرار مؤنر اتياألب یفف
دموعػو  يذر یػولوعػو أم  يبػدیوکػان ( ص) یالنبػ ةیػرؤ  یإلػ نیالشوؽ وازنػ یعل بعثی ليتکرار مج

 :حّد قولو یعل
 دموعػػػػػػک؟ أم یولوعػػػػػػک أم تػػػػػػذر  یتبػػػػػػد
 

 و الِعظَػػػػػػػػػػػِم؟ تایهفػػػػػػػػػػو ضػػػػػػػػػػلوعک لػػػػػػػػػػآ 
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 د وىػػػوعيدالثصػػػ ونيػػهّػػػاه البالغ یقياملوسػػ ینیاسػػػتفادا لػػوان مػػػن التػػػز  نیابلػػػذکر أن الشػػاعر  ریف ػػد
مثػل ىػذه  .(81: دت، قدامػة بػن جعفػر)« بػو ويس ع أو تشػب یعل تيالب يفمقاطع األجزاء  يیتص»
 :يی البوص دةيمن قص اتياألب

 شػػػػػرؼ یتػػػػػرؼ و البػػػػػػدر فػػػػػ یکػػػػػالزىر فػػػػػ
 

 مهَػػػػػػػمِ  یکػػػػػػػرم و الػػػػػػػدىر فػػػػػػػ  یو البحػػػػػػػر فػػػػػػػ 
 (231: 2117، وانیالد)  

 :یمن ابکث اتيأو ىذه األب
 دموعػػػػػػػػک؟ یولوعػػػػػػػػک؟ أم تػػػػػػػػذر  یتبػػػػػػػػد
 

 و العظػػػػػػػم؟ تایأم هفػػػػػػػو ضػػػػػػػلوعک لػػػػػػػآ 
 و العػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػ ّػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػػػػةيالعلػػػػػػػػػػم آتػػػػػػ 

 
 کػػػػػػػػػػػل مػػػحػػػػتکػػػػػػػػم  یوالعػػػػػػػدم شػػػػرعػتػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػ 

 تعصػػػػػ  أو حیأو کػػػػػالر  قصػػػػػ یکالرعػػػػػد  
 

 أمػػػػػواجػػػػػػػػو البُػػػػػػػهُػػػػػػػمِ  یفػػػػػػ رجػػػػػػ یکػػػػػػالبحر  
 (املوقع: 2114، یابکث) 

 یالذ یوالتأخ میوىو التقد یعبدالقاىر اجلرجان ويأشار إل یقيلون موس یوختاماخ جبب أن نتنبو إل
لک عن  فثی... الفوائد یىو ابب کث: »قومیإذ ؛ یقيمن املوس فةیصبغة طر  دةَ يجنده خّوم القص

مثّ تنظػر  وقعوم کیلد لط یو ، مسمعو روقکیشعرا  یواتزام تر ، فةيلط یبک إل یضفیو  عةیبد
« مکػػان یوطػوم اللفػ  عػػن مکػان إلػ ء  يشػ ويػػولطػػ  عنػده أن قُػػدِّم ف، فت ػد سػبب أن راقػک

 :يی البوص دةيمطلع قص يف يالشعر فبز ىذا اللون  .(137: 1984، یاجلرجان)
 سلػػػػػػػػػػػػػػػم يبػػػػػػػػػػػػػػذ ػرانت يػػػػػػػػػػػػػأمػػػػػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػػػػذّکر جػ

 
 مػػػػػػػػن مقلػػػػػػػة بػػػػػػػػدمِ  یمػػػػػػػػزجت دمػػػػػػػػػعاخ جػػػػػػػر  

 (226: 2117، وانیالد) 
 :یابکث دةيمن قص تيأو ىذا الب

 نػبوتػػػػػػػػػػػػػػػػو يفػػػػػػػػػػػػػػػ ػاريمیػػػػػػػػػػػػػػػأ بػعػػػػػػػػػػػػػػػَد ىػػػػػػػػػػػػػػػذا 
 

 ؟یعمػػػػػػػػػ یإا األصَػػػػػػػػػػم  عػػػػػػػػػػن ازػػػػػػػػػّ  املنػػػػػػػػػ 
 (املوقع: 2114، یابکث) 

 ةياللغة الشعر : خامسا
اللغػة السػهلة   یػمن عرض تعر  یخ يالعسکر ولعّل أاب ىالم  ؛فهي لغة سهلة يی البوصلغة  أما

معناه و ا  نغل یا  جزا سهالخ  کونیوأجود الکالم ما  .: »..بقولو عرّفویفهو . واألسلوب اجلزم
مػػن  ایخ عػار ، مػن الغثانػة ئػایبر  کػونیو ، ومتػوّعرا متقّعػرا، مسػتکرىا مکػدوداخ  کػونیوا ، مغػزاه سػتبهمی

إذ نػراه مػا اسػتفاد مػػن  يی البوصػنػو  يفمتواجػدة  ییفهػذه املعػا .(61: 1984، يالعسػکر )« الراثنػة
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کالمػػو مػػن    کػنیوإن    بػػويزسػن ترت هػػايالعامػػة الغػرض ف عػرؼيف. املغلقػػة یواملعػان بػػةیاأللفػاظ الغر 
 :قولو یی فمن أجزم الکالم عند البوص، کالمهم

 کسػػػػػػرَ شػػػػهػػػػػػػوها  یفػػػػػػػػػال تَػػػػػػػرُم بػػػػػػاملػػػػػػػعاصػػػػػػػػػػ
 

 شػػػػػػػػػػػػػػػهوة الن هػػػػػػػػػػػمِ  يػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوّ یإن الطػػػػػػػػػػعام  
 یوالػػػػػنفس کالطفػػػػػل إن هملػػػػػو شػػػػػّب علػػػػػ 

 
 نفطػػػػػػػػمِ یحػػػػػػػّب الرضػػػػػػػػػػػػاع و إن تػػػػػػػفػػطمػػػػػػػػو  

 األعمػػػػػػػػام سائػػػػػػػػػػػػػمة يفي ىػػػػػػػػػو راِعهػػػػػػػػا و  
 

 فػػػػػػػال تُسػػػػػػػمِ  یاسػػػػػػػتهلِت املرعػػػػػػػ يىػػػػػػػو إن  
 (227، 2117، وانیالد)  

 یالعامػة وإن ارتقػ فهمویف م  غيبل وياملست دم ف بيوالثک یواضحة لفظا ومعن اتيف اءت األب
بل حام ، جافاخ  اخ يوا أعراب، خشناخ  اخ يالکالم حوش کونیأن  ستيل» فاجلزالة. کالمهم  یعن مستو 

 .يی البوصشعر  یکما ىي السمة البارزة ف .(144: 1ج، 1981، یوانی الق)« نیحال نیب
 :مثل قولو ةيظ ازوشابعضاخ من األلف اانيأح ويف یفنر  یأما أسلوب ابکث

 نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَن ت حائػػػػػػػػػػػػػػػػػل ت جػػػػػػػػػػػػػػػػػّمت مػزالػػػػػػػػػػػػػػػػػػُقو يف
 

 زلّػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػدم يفػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػو  اةيػػػػػػػػػػػػرىػػػػػػػػػػػن از 
 ( املوقع: 2114، یابکث) 

 :واهلواء أو قولو اجلوّ « نفن » من یفأراد ابکث
 فانطلقػػػػػػػػػػػػػت  يکأمنػػػػػػػػػػػػػا امػػػػػػػػػػػػػت ت بػػػػػػػػػػػػػالغ

 
 تنػػػػػػػػػػػػػفساخ عػػػػػػػػػػػػن شُػػػػػػػػػػػػػواِظ مػػػػػػػػػػػػػنو مػػػػػػػػػػػػػحتدمِ  

قػوم اجلػاح   یفهنػا ا بػّد مػن اإلشػارة إلػ، عن فهػم العامػة بعيداخ  یجعلت التعب« شواظ» فکلمة 
أن  ینبغیفکذلک ا ، ايوساقطا سوق اياللف  عام کونیأن  ینبغیوکما ا: »حوم ىذا األسلوب

 لوحشػيا فهمػویفػنن الوحشػي مػن الکػالم . ايػأعراب ایاملتکلم بػدو  کونیإا أن  ايوحش بایغر  کونی
 دةيولکػن طػوم القصػ .(144: 1ج، 1991، جػاح )« السػوقي رطانػة السػوقي فهمیمن الناس کما 

 يفأسػػلوبو سػػلس . دةيالقصػػ مػػن مقػاطع يفالواقعػػة  ةيػػالنظػػر عػن األلفػػاظ اجلاىل غػػقّ  یإلػػ دفعنایػ
 يفواقػػع الظػػروؼ الراىنػػة عنػػدما یبػػنّی الشػػاعر خاصػػة ، بػػةیالغر  بيػػبعػػق الثاک شػػوبویمعظمػو وإن 

 :ةيالثورات العامل قةيوحق لعا ا
 یفَسَػػػػػػل نسػػػػػػاء فرنسػػػػػػا ىػػػػػػػل حصلػػػػػػػنَ علػػػػػػ

 
 حػػػػػػػػػػػّ  التصػػػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػػػػعد الثػػػػػػػػػػػورة العمػػػػػػػػػػِم؟ 

 یأو ىػػػػػػػػل تػػػػذّکػػػػػػػػػػػػػػر أروبػػػػػػػػػػػػػػػػػا زمػػػػػػػػػػػػػػػػان تػػػػػػػػػر  
 

 و العَ َػػػػػػػػػػمِ  ػػػػػػػػػػػػػتينػػػػػػػػػػػػػساءىا کػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػتاع البػ 
 ( املوقع: 2114، یابکث) 
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 النتيجو. 6
 : ةيعن النتائج اآلت یوابکث يی البوص نیب یالنبو  حیاملد ويدرسنا ف یالبحث الذ کش 
 حیمػػدعػػن  خمتلفػػاخ  والػػيت ذبعػػل مدیػػ زةيػػاملي ىػػ یابکثػػ حیمػػد یعلػػ ةياسػػيغلبػػة الصػػبغة الس .1
 . یی البوص
، قوة العاطفة وحدها ثيصدؽ العاطفة وصحتها واختالفهما من ح یف نیدتيالقص تشابو .2

نفػػػػوس األمػػػػة  یفػػػػ ةی الغػػػػ انی نػػػ ضػػػػرمیبسػػػػبب أنػػػػو  ةيػػػػللعواطػػػ  الوطن کػػػػاخ یفنظػػػام الػػػػبدة أکثػػػػر ربر 
 .ةياإلسالم
 ةمیػالقد املعػا  یعلػ یی البوصػ یفقػد أضػف. نیالبدتػ نیاختالؼ درجات طرافة األفکػار بػ .3

 . ةيعیاملعتادة لون الطرافة والغرابة بتفننو الفنون البد
 یما ىو معنو  ليزب اليت ةيعیالبدالصور  خل  یف یی إحراز قصب السب  من جانب البوص .4
 . أکثر روعة ومجااخ  دتويف اءت قص. صورة اتسوس یف

بػػػردة  ويػػػعمػػػا کانػػػت عل ای کثػػػ  تلػػػ خی ینظػػػام الػػػبدة لبػػػاکث ويػػػف یالعػػػام الػػػذي ذبلّػػػ کػػػلياهل .5
 یسػػمّ یبردتػػو بػػذکر أهػاء األمػػاکن أو التغػػّزم أو ما سػػتفتحی   یفالشػػاعر املعاصػػر ابکثػ. يی البوصػ
 . والدعاء، والوع ، هلا ابملعا  املتعلقة ابلزىد قدمیکما   ،  بيابلنس
العامػػة  فهميفػػ ،یومعنػػ واضػػحة لفظػػاخ  اتػػويف ػػاءت أب. ابجلزالػػة يی البوصػػاتصػػاؼ أسػػلوب  .6
 یفسػػلس  فػػ یأّمػػا أسػػلوب ابکثػػ. کالمػػو عػػن کالمهػػم  یإذن ارتقػػ. شػػعره یاملسػػت دمة فػػ بيػثاکال

 . ةيمعظمو وإن جاء بعق األلفاظ ازوش
الشػاعران دبػدح  ويػف قػومی قسػم  : نیقسػم یإلػ یوابکثػ يی البوصػالنبػوي عنػد  حیاملد نقسمی .7

 انيمن األح یوالصويف الذي اعتمد يف کث ينیاملدح الد یعل ويف رّکزانی قسم  و ، ایخ ديالنيب مدحا تقل
 . ذات صلة أبمر الرسالة ایقضا یعل

 فاختػػار. اتّمػػاخ  تشػػاهباخ  ةيػػوالداخل ةيػػاخلارج قاياملوسػػ یفػػ يی بػػبدة البوصػػ یابکثػػ بػػردةتشػػابو  .8
 یفػ نیاملست دم یّ فهما نفس الوزن والرو ، املکسورة ميامل یّ التاّم ورو  طيوزن البس دتويلقص ابکثی

، انيّ سػ نیدتيالقصػ نیاملنبعثػة مػن انتظػام ازػروؼ والعبػارات بػ ةيػالداخل یقيفاملوس. یی بردة البوص
 .همايواست دام حروؼ اهلمس ىو السّمة البارزة ف
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 صادرامل
 الکتب( أ

 . ةی داراملس :، عمان1ط ،األديبتذوق النص م(، 2112) وس ی یسام د،یأبو ز 

 دار الفکر.  :عمان ،األديبالنص  ليحتل یمدخل إلم(، 1991عبدالقادر ) فة،یشر  أبو

 د،يازمعبد نیلدا ي دمحم  : ي، ربقحماسن الشعر وآدابو ونقده يفالعمدة م(، 1981) وا ی القازسن  يعلأبو   ،يرش ابن
 دار اجلبل.  :وتی ، ب1ط

 : دارالفکر املعاصر. وتی ، ب1ط ،ياململوکالعصر  یف العريباألدب  خياتر م(، 1989عمر ) یموس ابشا،

 دارهنضة مصر.  :، القاىرةعند العرب األديبأسس النقد أمحد أمحد )دت(،  ،يبدو 

 العامة للکتاب.  ةیاملصر  ئةياهل :، القاىرةحول الشعر ایقضا ،م(1992عبده ) بدوي،

 : داراملعرفة. وتی ، ب1ط ،وانيالدم(، 2117) ديدمحم بن سع ،يی بوص

 . انيليمنشورات إهاع :، قم2، طشرح املختصرؽ(،  1427) نیسعد الد ،یالتفتازان

 . ليداراجل :وتی ، ب1دمحم عبدالسالم ىارون. ط  يربق ،ينیوالتب انيالبم(، 1991عثمان ) جاح ،

 . ياخلاجنمکتبة  : مود دمحم شاکر، القاىرة : ي، ربقدالئل اإلعجازم(، 1984عبدالقاىر ) ،اجلرجا 

 : دارالفکر املعاصر. وتی ، باألسلوب اتيمجالم(، 1996) زیفا ة،یالدا

 . ینیدار العلم املال :وتی ، ب8، طاجلزء السادساألعالم، م(، 1989) نیالد یخ ،يالزرکل

 . ینیدار العلم املال :وتی ، ب17، طاألعالم، اجلزء الرابعم(، 2117) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 دارالنهضة.  :وتی ، بيواإلسالم الوطينوشعره  اتويح یأمحد ابکثي علم(، 1997عبد  ) السو ي،

 . ةیمکتبة النهضة املصر  :، القاىرة8ط ،األديبأصول النقد م(، 1937أمحد ) ب،یالشا

 الثاث العريب.  اءيدار إح :وتی ب ،اتيالوايف ابلوفم(، 1974) نیصالح الد الصفدي،

 دار الثقافة.  :وتی ، ب3، طفن  الشعرإحسان )دت(،  عباس،

 دار املعرفة.  :وتی ، ب1ط ،األديبالنقد  يف)دت(،  زیعبد العز   ،يعت

 . ةيدار الکتب العلم :وتی ، ب2ط حة،يقم ديمف : ي، ربقالکتابة واإلنشاء نیالصناعتم(، 1984أبو ىالم ) ،يالعسکر 

 . ةیوزارة املعارؼ السعود ة،ی، السعود9، طالبالغة والنقدم(، 1992) يشکر  اد،يّ ع
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 . ةيدار الکتب العلم :وتی ب ،یدمحم عبد املنعم اخلفاج : ي، ربقنقد الشعربن جعفر )دت(،  قدامة

 مکتبة القرآن.  :وتی ، بالفين يف القرآن ريالتصو م(، 1994) دقطبيس

 . ةیمنشورات املکتبة املصر  :وتی ، ب1ط ،العريباألدب  يف ةياملدائح النبو م(، 1935) يزک مباره،

 مؤسسة الوراؽ.  :، عمان1ط ،قيوالتطب ةيالنظر  نیب األديبالنص  ليحتلم(، 2112) الغيندمحم عبد  ،ياملصر 

 ( املقاالتب

 . 18، العدد جملة شعر ،«ةياإلسالم یمطولة ابکث»م(، 1981 مود ) يحلم القاعود،

 ةي( املواقع اإللکرتونج

 www. bakatheer. Com «:نظام البدة»م(، 2114أمحد ) يعل ،یابکث



 یابقر  خيش نی، أمیراببة رمضان یونظام الربدة لباکث یی بردة البوص نیب ةياجلمال اتيالتقن

11 

 ریالبرده باکث و نظام یریبرده بوص نیب یلیتحل ةسیمقا
2ی باقر خیش نیام، 1یربابه رمضان

 

 ییعالهِ طببطببداًشگبُ ادبیبت عسبی  ٍ گسٍُ شببىداًشیبز . 5

 يیقصٍ ،(زُ) یٌیاهبم خو یالولل يیبداًشگبُ  عسبیادبیبت  ٍ شببىی دکتس یداًشجَ. 2

 چکیده
ِ  یح ًبَیبسخبستِ اش هدا، یسیبَط دیهحود بي سع يیالد شسف یآٍاشُ شعس  دُیقظه  ژُیه ٍ به

ٍ  یًبة شعس عسب یّب ًوًَِکِ اش ، است «بسدُ»هعسٍف بِ ، «الکوکب الدریة فػی مػدح خػی البیػة»

اش  ِکه ، ُشهد  دیه تقل ،اش شبعساى هتأخس یویعظ لیخ یاش سَ دُیقظ يیا. ستادببتَجِ  هحل

 ًظهبم »بب عٌهَاى  ، «سیببکث احود یعل» یطَالً ٓدیبِ قظ تَاى یه ّبی ایي تقلید، ًوًَِ يیببتسیش

بِ  «یسیبسدُ بَط» قِیشعس خَد زا بس طس يیا سیببکث. اشبزُ کسد «(ص) هحود یذکس» بی «البدة

بلکِ بهِ  ؛ دیآ یًوهدح خبلض بِ شوبز ، یٍ ٓدیتفبٍت کِ قظ يیبب ا؛ است دزآٍزدُزشتِ ًظن 

هدح  يیدز ا یٍ. است یاهت اساله یبِ هسبئل اسبس یبٌدیپب، بَدُ کِ آى یگسیدًببل ّدف د

ٍ  نسه یًَیدز هقببل تجبٍش طْ(، ص) بب استعبًت اش ٍجَد هقدس حضست زسَل اکسم، بهبسیپ

، دازد یبسیس یبٍَ  زًگ، یٍٓ دیقظ جْت يیّو ٍ بِ، کسدُ یستبدگیاسالم ا یبِ هسشّب، غسة

ٍ لهرا  . است شدُ سُیچ ىبس آ یٍ ٍطٌ یٌید یّب ٍ دغدغِ ِ اش ، یشهعس  بهبزش شهعس    یّهب  ًوًَه

ًظهبم البهسدُ   » ٍ «یسیبسدُ بَطه » ٓدیدٍ قظ یسبک شعس، ِهقبلایي . دیآ یههقبٍهت بِ شوبز 

 ٍ شببى، یقیهَس، عبطفِ، یشعس سیتظَ، یدٍ زا اش ًظس سبختبز کل ٍ آى، دُسک یبسزس زا «سیببکث

 .استهَزد ًقد قساز دادُ ، یلیه تحل یهَضَع یِبِ طَزت بسزس یشعس

 
 .یببشٌبسیشفٌَى  ؛سیببکث ؛ًظبم البسدُ ؛یسیبسدُ بَط: ها کلیدواژه

  

                                                                                                                                                               

 :ًَیسٌدٓ هسئَل                dr.ramezani@hotmail.com 
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