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 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

 مقدمة
النقدية الحديثة التي دخمت النقد العربي فػي العرػر  نظرياتيعد التناص مف ال
كثيػػػر مػػػف المنػػػاة  النقديػػػة الحديثػػػةب كال ػػػعرية ال ربيػػػة هػػػا الحػػػديثق كأػػػد أفػػػاد من

 كالسيميائيةق
ة أف كرستيفا ةي أكؿ مف طػرح ةػ ا المفهػـك الكثير مف الدراسات النقدي تؤكدك 

كنٌظػػر لػػسب مسػػتفيدة مػػف مفهػػـك الحكاريػػة ونػػد بػػاختيفب كيػػدؿ ومػػ   لػػؾ اوتبارةػػا " 
النٌص جهازان فكؽ لسػاني يعيػد تكزيػظ نظػاـ الم ػةبوم  أنػس يتحػٌدد وػف طريػؽ تبػادؿ 

 ق(ُ)النركصب أم بالتناص"
رػػكص تػػتـ رػػناوتها كتػػرل كػػر سػػتيفا أف التنػػاص " أػػانكف جػػكةرٌم  إ  ةػػي ن

وبر امتراص ودد مف النرػكصب كفػي الكأػت نفسػس فهػي ةػدـ النرػكص ا خػرل 
ق كيبػيف (ِ)لمفضاء المتداخؿ نرٌيا؛ أم أنها ترابطات متنػاظرة تخخػ  الطػابظ الخطػابٌي 

ركالف بػػارت " إف كػػؿ نػػص يكلػػد مػػا ةػػك إال بنػػاء جديػػد مسػػتخمص مػػف النرػػكص 
 ق(ّ)المتقدمة وميس"

ب كطبقػس وػدد مػف كأد تخثرت الدرا سات النقدية في العػالـ العربػي بهػ ا المفهػـك
البػػاحثيف ومػػ  بعػػض ا ومػػاؿ ا دبيػػة فػػي الػػكطف العربػػيب كألفػػكا العديػػد مػػف الكتػػب 

 النقدية التي بنيت وم  مفهـك التناصق
كورؼ محمد مفتاح التناٌصب بقكلس " التناص ةػك تعػالؽ )الػدخكؿ فػي و أػة( 

قكأد أضاؼ محمد بنيس مرطمحا جديػدا (ْ)ختمفة"نركص مظ نص حدث بكيفيات م
لمفهـك التناص ةك)النص ال ائب(ب كي ير ة ا المفهـك إل  أف ثمػة نركرػا أخػرل 

                                                 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

 ػػػػكمت نسػػػػي  الػػػػنص الجديػػػػدب يمكػػػػف لممتمقػػػػي الك ػػػػؼ ونهػػػػا كمعرفػػػػة مضػػػػانها 
 ق (ٓ)ا رمية

كيتػػداخؿ مفهػػـك التنػػاص مػػظ مفػػاةيـ النقػػد العربػػي القػػديـب كيعػػد وبػػد ا     
ال  امي في كتابس)الخطيئة كالتكفير(؛ أكؿ مف أارب بيف مفهػـك التنػاصب كالمفػاةيـ 
)ا خػ ( ونػد وبػد القػاةر الجرجانيكت ػابهس  النقديػة فػي النقػد العربػي القػديـب كمفهـك
مػػػظ التنػػػاصب  يػػػر أف التنػػػاص مػػػف كجهػػػة نظػػػر ال ػػػ امي مرػػػطم  سػػػيمكلكجي 

نػاص يكمػف فػي كظيفتػس اعبداويػة؛ إ  يرل أف الفهػـ العميقممرػطم  الت ؛(ٔ)ت ريحي
كأف انفتاح النركص وم  التاريخ يعطينا تركرنا لكثير مف الدالالتق كأد أدـ العديػد 

؛ ب مثػػؿ  )النركرػػية(ب ك)النرػػكص المتداخمػػة(ب صمػػف الترجمػػات لمرػػطم  التنػػا
 ق(ٕ) ك)تداخؿ النركص(

 كي كر جرار جنيت خمسة أنماط لمتعددية النريةب كةي 
التناص(   كتعني الحضكر الم ترؾ بػيف نػص كنرػكص أخػرل البينكرية ) -

بطريقػػة االستحضػػار؛ إ  ي ػػعر القػػارئ بكجػػكد و أػػات بػػيف الػػنص الحاضػػر 
 كالنركص ا خرلب أد تككف جمبت بطريقة االأتباس أك  يرةاق

النركرػػية المرادفػػػة  كتعنػػي ارتبػػػاط الػػنص بممحقاتػػػسب كػػالعنكاف كالمقدمػػػة  -
 كالهكامش في أسفؿ الرفحةق

 ما كراء النرية  كتعني مايربط النص بنص آخر دكف  كر اسمسق -

النركرية الجامعية  كالمقركد بها الع أة ا كثر تجريديػة كضػمنية التػي   -
تستند إل  الخرائص المميزة لمنص كطبيعتس كػاعو ف وػف جنسػس ا دبػي  

 مقالةب ركايةب أرةب أريدةققق
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 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

ا )النرية االتساوية  كيراد بها كؿ و أة تكح -  ق(ٖ)(A( بنص سابؽ)Bد نرن
كيسهـ التناص في الك ػؼ وػف النرػكص ا رػمية  التػي اسػتند إليهػا الػنص 
الحاضػػػرب أك معرفػػػة رػػػاحب الػػػنص ا كؿ الػػػ م اتكػػػخت وميػػػس النرػػػكص ا خػػػرل 
الرادرةب حتػ  ال تكػكف النرػكص ا دبيػة مجػرد أطػظ مػف الفسيفسػاء تتحػاكر فيمػا 

الظػاةرة ومػ  أنهػا ظػاةرة تػخثر كتػخثير ال ظػاةرة  ق كالنظػر اعيجػابي إلػ  ةػ  (ٗ)بينها
 ق(َُ)أخ  كسرأة كما ةك وند القدماء

كبالتناص يستطيظ الناأد استحضار النركص القديمة عبػراز أةميتهػا كأيمتهػا 
 ق (ُُ)الفنية كالتاريخية

)وػػػدـ اسػػػتق لية الػػػنص(ب كأنػػػس يسػػػتند  كتكمػػػف أةميػػػة التنػػػاص أيضػػػا فػػػي
ق فض  (ُِ)ستها كتحميمها كبياف القيـ التي تضمنتهاإلىنركص  ائبة كيسهـ في درا

 وف إسهامس في إدراؾ إنتاجية النركصق
كنظػػػرا  ةميػػػة التنػػػاص فػػػي الدراسػػػات ا دبيػػػة ككظيفتهػػػا فػػػي الك ػػػؼ وػػػف 
النركص ال ائبة في ومػؿ أم أديػبب كأف أم نػص ال يكلػد مػف فػراغب بػؿ ال بػد مػف 

ارتخيػت تطبيػػؽ ةػ ا المفهػػـك ب فقػػد أخػػرل سػابقة وميػػس أسػهمت فػػي ت ػكيمسنرػكص 
ومػػ  ديػػكاف الناب ػػة الػػ بياني؛ لمػػا يمثمػػس  ػػعر  مػػف نضػػ  فنػػي فػػي بنػػاء القرػػيدة 
الجاةميػػة فضػػ  ومػػا أضػػافس مػػف مضػػاميف جديػػدة فػػي مكضػػكوات ال ػػعر العربػػي 
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 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

القديـب كاوت ارياتس إلػ  النعمػاف كالتػي مثمػت فتحػا جديػدا فػي القرػيدة الجاةميػة لػـ 
 ال عراءق نجد  وند مف سبقك  مف

كأػػػػد تضػػػػمنت أرػػػػائد  العديػػػػد مػػػػف اع ػػػػارات ا دبيػػػػة كالتاريخيػػػػة كالدينيػػػػة 
كا سػػطكرية فضػػ  وػػف تػػخثر  أسػػمكبيا مػػظ  يػػر  مػػف ال ػػعراءكتقاطظ نركرػػس مػػظ 

 نركرهـق
كأػػد جعمػػت ةػػ ا البحػػث فػػي مقدمػػة كخمسػػة مباحػػث كخاتمػػةب تناكلػػت المقدمػػة 

لػسب كجػاء المبحػث ا كؿ لمحػديث دراسة نظرية لمتناص كن ػختس كأبػرز الػ يف نظػركا 
وػػف التنػػاص ا دبػػي فػػي  ػػعر الناب ػػةب كأمػػا المبحػػث الثػػاني فقػػد وػػرض لمتنػػاص 
التػاريخي ونػػد  ب ومػػ  حػيف خرػػص المبحػػث الثالػػث لمحػديث وػػف التنػػاص الػػدينيب 
كفي المبحث الرابظ تناكلت التناص ا سطكرمب كفي المبحث الخػامس نػاأش البحػث 

لمبحػػػث السػػػادس لمحػػػديث وػػػف التنػػػاص ا سػػػمكبيب كأمػػػا التنػػػاص الثقػػػافيب كجػػػاء ا
 الخاتمة فقد تضمنت أبرز النتائ  التي تكرؿ إليها الباحثق



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

 املبخث االول
 التهاص األدبي

يتناكؿ ة ا المبحث مػا تنػاص بػس الناب ػة مػظ التػراث ا دبػي مػف ا مثػاؿ كالحكػـ     
تمػػؾ ا مثػػاؿ كالحكػػـ  التػي جػػاءت ومػػ  ألسػػنة مػػف سػػبقك  مػف أةػػؿ الخبػػرة كالتجربػػةب

التي تعد جزءا مف المكركث الجمعي ال م تحتفظ بس الثقافة العربية إلػ  يكمنػا ةػ اق 
 كمما تناص بس 

 يف األمجال: -أوال

  (ُّ)أكلس -

ّكينكككككجّمكككككىَّأمكككككَ ّ نككككك ُّ َ كككككوٍ ّّّ
ّ

ّّّ ّّوقعَقككككككك رّللككككككك  ّ ألو ككككككك ّ ٍ كككككككى
ّ

 ق (ُْ)"سي ًبال ِّنىافً مىا ييقىٍعقىظي لى  فقد تناص في ة ا البيت مظ المثؿ القائؿ "
لمف الى يىتضظ لما ينزؿ بػس حػكادث الػدةرب كالى يركوػس مػا الى  ة ا المثؿ كيضرب

 -قكأد كظػؼ ةػ ا المثػؿ فػي معػرض ةجائػس لعيينػة بػف حرػف الفػزارم (ُٓ)حقيقة لس
كةك مف  بياف_؛ ليبيف مدل جبنس كفزوس مف بني وبسب ككخنس جمؿ مف جماؿ بني 

المثؿ في الخفة كالنفػكر مػف كػؿ  ػيءب محػ را إيػا  مػف أأيش التي كاف يضرب بها 
 إلحاؽ ا  ل ببني أسد وم  إثر ثخر كاف بيف بني وبس كبني أسدق 

  (ُٔ)كأكلس -

ّ ّ نكككك رّّّ ّ ثككككال ّّ ،ككككٍ ّعّثككككٍ ّن  كككك
ّ

ّّ َِّكم كككككككَّزكككككككَل ّّان ّ ّ كككككككىّّ   عككككككك
ّ

 ق (ُٕ)"كؿُّ أىزىبَّ نىفيكره إ  تناص بس مظ المثؿ القائؿ  " 
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 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

 ق(ُٖ)ءيينفر مف كؿ   الجباف ال م مرجؿيٍضرب مث  لك 
كأد كظؼ الناب ػة ةػ ا المثػؿ فػي معػرض ةجائػس ليزيػد بػف ومػرك بػف الرػعؽ 
الك بيب فقد كرفس باستخراجس الباطػؿ كتهييجػس لم ػرب ثػـ تركػس إيػا  كػالبعير ا زب 
ال م يكثر ال عر بيف حاجبيس كأ فار ب فيػراع لػ لؾ ظنػا منػس أف أحػدا يطمبػسب فيحيػد 

 ركب ةارباقوف ال
  (ُٗ)كأكلس -

َ ُلكككككك رَّ  ّ  ن ككككككَه  ُ أ ّ   ّفٌِنككككككَجّ  كككككك
ّ

ّّّ ّككككككَ  ّّ ،رككككككا ّ  َّ ّ ِّّإذّّم ككككككََّ ككككككي 
ّ

 ق(َِ)"حتَّ  يىً يبى ال يرابي  فقد تناص في ة ا البيت مظ المثؿ القائؿ "
 كيضرب ة ا المثؿ لم يء بعيد المناؿ ال م ال يمكف تحققسق

 ػاور وػامر بػف الطفيػؿب إ  كػاف  كر الناب ة ةػ ا المثػؿ فػي معػرض ةجائػس لم
 ة ا ال اور أد ةجا الناب ة في أبيات أكلها 

ّّّ ككككككك ّنوكككككككًَلّيلكككككككٌ ىّمر الّم ككككككك
ّ

ّ(21)غكككككككقَّعّّ قكككككككَِضّإذ ّ ِنأّّ ٍ كككككككاّ ّرّّّ
ّ

فمما بم س  لؾ رٌد وميس بخبيػات مرػ را إيػا  كمعيػرا لػس بالجهػؿ؛  ف وػامرا كػاف 
المثػؿ ليػدلؿ ومػ  أف وػامرا  يرل نفسس فكؽ أبيس كومس في السػؤددب كأػد كظػؼ ةػ ا
 لف يككف حميما أك متناةيا وف جهمس حت  ي يب ال رابق

  (ِِ)كأكلس -

ُِّّّّ ُر  ث ى َّمككككى ّ نمككككَِ ّوككككُِ ّزلومكككك ّ ركككك
ّ

َّّّّ  َِكككق ّأ كككِا  ى ُّككككِ ّّ ًٍِككك َّ ِ ُ ّّغلككك ّّ و ككك
ّ

"فقد تناص بس مظ المثؿ القائؿ    ميمة ًبًسرٍّ "ما يىٍكـي حى
 ق(ِّ)

 هكرقأمر م  لكؿ كيضرب مث 
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 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

كيـك حميمة ةك يـك م هكر انترر فيس الحارث بف جبمة ال سػاني ممػؾ ال ػاـ 
ب كنسب ة  اليـك إل  حميمة بنت الحػارث ال سػاني؛  نهػا أخرجػت إلػ  المنا رةوم  

المعركة مراكف الطيبب فكانت تطيب الجند الداخميف في الحربب فقاتمكا ب راسة حتػ  
 تفانكاق

مدحػس لعمػرك بػف الحػارث ال سػاني حػيف ةػرب  كأد كظفس الناب ة في معرض  
إل  ال اـ خكفػا مػف النعمػاف بػف المنػ ر بعػد أف ك ػ  بػس مػرة بػف ربيعػة بػف أريػظب 
ليدلؿ بس وم  أمجاد ال ساسنة في ا ياـ الماضية كيػ كر  بانترػاراتهـ ومػ  المنػا رة 

 في يـك حميمةق
  (ِْ)كأكلس -

ّّّّ ّ ّ ككق ُّّ ق،ككَعّ  هككَّ ككق  عإذّّنِككي
ّ

ُّرّوكككَّزِكككنه َّّعّزكككدّ كككق ُهَّعّفًنًِككك
ّ

 ق(ِٓ)" أٍردىؽي ًمٍف أىطىاةو المثؿ القائؿ  "  مظفقد تناص بس 
ونػد مطابقػة ال ػيء لكاأعػس كحقيقتػسب فػ ف رػكت القطػاة)  المثػؿكيضرب ةػ ا 

 أؽ أؽ( يحاكي اسمهاق
كأػػد كظػػؼ ةػػ ا المثػػؿ مػػدل  ومػػ  رػػدؽ فرسػػس فػػي العػػدك التػػي كانػػت تحممػػس 

يعػاب كيضػفي وميهػا كثيػرا مػف ا كرػاؼ التػي تػدؿ ومػ  متقدمة بس وم  الخيكؿ جم
 أرالتها م بها إياةا بالقطاة التي يحاكي ركتها اسمهاق

   (ِٔ)كأكلس  -

ّ ّزلكككككُمه رّ كككككنه ّعّ غكككككاه ر ّضكككككل
ّ

َُّّّّّّ ّ ككككّىّّيعوككككقٍيّغكككك ّ  ككككٍ ّ  ،اوكككك
ّ

ٍيره ًمٍف أٍف تىرىا ي القائؿ  "  المثؿفقد تناص بس مظ  ٍعًيدمِّ خى  (ِٕ)" تىٍسمىظي باليمى
 (ِٖ)يضرب مث ن لم م رؤيتس دكف السماع بسب كفي كؿ ما جرل ة ا المجرل

                                                 

 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

كأد كظؼ الناب ة ة ا المثؿ لهجاء بني أسػد كبنػي فػزارة كتحقيػرةـ كالحػط مػف 
ضمت كأرابهـ ال ركر ونػدما اوتػدكا ومػ  حمػ  ال ساسػنة حتػ   فحمكمهـ خنهـ ؛ 

ـ ؛ فسػع  الناب ػة إلػ  مػنهجاءةـ جيش ال ساسػنة فقتػؿ مػنهـ الكثيػر كأسػر الكثيػر 
كيبيف أنهـ أضعؼ مف أف ي زكا النعماف بف الحارث ر ـ ما يبدك لػس مػف  بتخميرهـ

 استعدادةـ ل لؾ فهـ كالمعيدم تسمظ بس خير مف اف تراةـق
  (ِٗ)كأكلس -

ميػكا ػ ىءن كأىٍمسىػ  أىٍةميهىػا اٍحتىمى  أىٍمسىٍت خى
 

  ًمىػػػ  ليبػػػد مىًيهىػػػا الَّػػػً م أٍخنىػػػ  وى   أٍخنىػػػ  وى
 

 ق (َّ)" أت  أبىد وم  ليبىدالمثؿ القائؿ   "  مظقد تناص بس ف
ف طىالىتٍ  تقضييٍضرب ًفي   ق(ُّ)اٍ ىٍكأىات كىاً 

كأد كظؼ ة ا المثؿ ليدلؿ بس وم  فناء الديار ك ةاب أةمها بفعؿ الػزمفب كمػا 
كةػك يقػدـ  -كةػك النسػر السػابظ لمقمػاف بػف وػاد حيػث فنػي بفنائػس -أفن  الدةر لبد
ف طاؿ الزماف بسقب لؾ وبرة م  ؤداةا أف كؿ  يء زائؿه كا 

  (ِّ)كأكلس  -

ُ َّنككككك ّكككككك َّ و َلكككككِّزكككككِاّع ّمشكككككَّم 
ّ

ّ َّّخيلفكككككككىَّكككككككىّّْ َفكككككككََز ّّيعوككككككك
ّ

رَّةو فقد تناص بس مظ المثؿ القائؿ   "  (ّّ)" بىاتىٍت ًبمىٍيمًة حي
لػـ يى  لمبكركيضرب  كجهىػا فىػدخؿ بهىػا كى باتػت  تىرًٍوهػا لىٍيمىػة زفافهػا فًإ ا زفٌػت ًإلىػ  زى

رَّة  ق(ّْ)بميمةو حي
البيت في ةجاء زروة بف ومرك بف خكيمػد الػ م أ ػار إليػس أف  ة اكأد كظؼ 

يقنظ أكمس باع ارة وم  بني أسد كنقض حمفهـب فخب  الناب ػة ال ػدرب فتكوػد  زروػة 
                                                 

(

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

فمما بم س  لؾ ةجا  كمدح رجاؿ بني أسد بخنهـ  جعاف ال يتمكف منهـ كػالحرة التػي 
 لم يار منها كتخمؼ ب لؾ ظنسق لـ تمكف الفاحش ا

  (ّٓ)كأكلس -

ّ ٍِّكككككًياٍلّ لكككككًَّعّالّ لّمككككك ّر ّ  ِككككك
ّ

ّّّّ ُّّْعّ ّيّّّ اأككككَ ُّّيه ككككِ  ر ّ لكككك ّ  ككككع 
ّ

اًؿ الميهى َّبي المثؿ القائؿ  "  مظفقد تناص بس   ق (ّٔ)" أمُّ الرِّجى
تىككف ًمٍنسي السقطة لمرجؿيٍضرب مث    ق(ّٕ)يعرؼ باعرابة ًفي اٍ يميكر كى

د كظؼ ة ا المثؿ في أريدة مدح فيها النعماف بف المن ر معت را إليس مبينا كأ
 أف ال أحد يسمـ مف النقصب كيطمب منس العفك وما ك ي بس إليسق

  (ّٖ)كأكلس -

ّ ز كككككا رّ كككككَُلّعّ  أِكككككٌَلّمرَ،ِهكككككا عٌّّ
ّ

ّّّّ ِفكككككككََلّ ّ ثككككككك ّ َِّ ّمكككككككى ّّيعقككككككك
ّ

 ق(ّٗ)"أح ـ واد"فقد تناص بس مظ المثؿ القائؿ  
 قرجاحة العقكؿل العربيضرب وند  مثؿ

كأػد كظػػؼ ةػػ ا المثػؿ فػػي مػػدح آؿ  سػاف مػػدل  ومػػ  رجاحػة وقػػكلهـ كسػػداد 
 رأيهـب فهـ كرجاؿ واد الثمانية ال يف ضرب بهـ المثؿ في الحكمة كرجاحة العقؿق

  (َْ)كأكلس  -

َِّمككككَّو مكككككّّّ ّز ككككق ثرُن ّ كككك ّّ   ككككقوَق
ّ

ّّّّّنكككككك رّفقعككككككًَّعّ قا ككككككٍاّعّ  ّوكككككك  ال
ّ

  (ُْ)" أى ىؿُّ ًمٍف فىٍقظو ًبقىٍرأىرىةو بس مظ المثؿ القائؿ  " فقد تناص

                                                 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

 قلم ليؿ مث كيضرب 
كأػػد كظفػػس ال ػػاور فػػي مػػكطف الهجػػاء؛ ليقمػػؿ مػػف  ػػخف المهجػػٌك؛  ف الفقػػظ 

 ضرب مف الكمخة تدكسس ا  ناـ في كأت الرويب ف  تبقي لس باأيةق
 :(ِْ)وقوله  -

ً نكككككََّغكككككقًّّّّ ْرّ ٍ ِّ ز َل ّن   ككككك  ّّ ي كككككُِّ 
ّ

ّكككككك َّاّلغنككككككَّّ ،ككككككقّأرّّا ككككككُلر  ّّ
ّ

 (ّْ)" أ خىـي ًمٍف  يرىاًب اٍلبىٍيفً القائؿ  "  المثؿفقد تناص بس مظ 
ق لمتطيركيضرب مث    كالت اـؤ

 فقد كظؼ ال اور المثؿ إي انا باأتراب رحيمس وند ديار النعمافق 
 :(ْْ)وقوله  -

َرهَّّ ِ ككك ُ ّعّ  ّ ّيكككًمِىّّ عََاككك َّلّّ ّ،ككك
ّ

ّ كككككد َِّ ّّّّ ،وكككككِ ّ ّ ِكككككعَق كيكككككَ رّمكككككك
ّ

اـً مىكَّةى  القائؿ  " المثؿفقد تناص بس مظ  مى  (ْٓ)" آمىفي ًمٍف حى
كأد كظؼ ة ا المثؿ في أريدةيعت ر فيها مما ك   بس بنك أريظ لمنعمػاف فػي 
 خف المتجردةب فهك يقسػـ بػا  الػ م تعػيش فػي بيتػس الحػراـ الطيػكر آمنػة دكف أف 

 س مما رمي بسقينفرةا أحد؛ ليدفظ التهمة وف نفس
  (ْٔ)كأكلس -

َرْكككك َّفًكككََعَّّ ككك ٍ ّإذ ّن كككال ّّ ّّز ُكككك  ّك
ّ

َّّّّإديّز م كككككككككٍَ َّ كككككككككاٍّضّ ِّ َلّّ ٌِم كككككككككق
ّ

 (ْٕ)" احكـ مف زرأاء اٍليىمىامىةالقائؿ  "  المثؿفقد تناص بس مظ 
 كيضرب مث  لمحكمة كالركاب في الرأمق

ف حكيمػػا فػػي أمػػر  اوتػػ ارةممنعماف طالبػػا منػػس أف يكػػك فػػيكأػػدد كظفػػس الناب ػػة 
مريبا في رأيس  ير متسرع فػي حكمػس وميػس ممػا سػع  بػس الك ػاة إليػسب كأف يكػكف 
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 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

دأيقا في حكمس كزرأاء اليمامػة إ  أرػابت فػي حكمهػا ونػدما رأت سػربا مػف الحمػاـ 
 تمر بيف جبميف فعرفت أودادةا ككانت مريبة فيما أالتق

  (ْٖ)كأكلس  -

ّفكككككككككٌن ّالّ ال رّ لككككككككك ّللكككككككككٍُ 
ّ

َّّءاّوكككككككَّ  كككككككَ رّ ّ ّ ككككككككى ّمككككككك  ّ
ّ

اـ؟القائؿ   "  المثؿفقد تناص بس مظ  رىاًءؾى يىا ًورى  ق(ْٗ)"ما كى
بىر استع ـيٍضرب مث  ًفي   ق(َٓ)اٍلخى

كأد كظفس الناب ة وندما زار النعماف في مرضسب كلـ يسػم  لػس بالػدخكؿ وميػس 
اطبػػا ؛  ف الناب ػة أػػد حجبػس لمػػا بم ػػس ونػس مػػف أمػر المتجػػردةب فقػػاؿ ةػ ا البيػػت مخ

 وراـ بف  هبرة الجرميب ليعرؼ حقيقة ا مر ككنهس مف حاجب الناب ةق 
 :(ُٓ)وقوله  -

ّ ّعّّ ًِّفينككك ّ َلكككُل ّم ع كككٍقًّّنكككََاًاّ َنكَو ككك
ّ

َّّّمكككككككككَقّعّ ٍ  رّ َّاكككككككككق َّّْ ّّ ، وككككككككك
ّ

 (ِٓ)" الى يىٍكً بي الرىاًئدي أىٍةمىسي مظ المثؿ القائؿ  " بسفقد تناص 
اؼ مف ً بِّ الك ب ق ككظؼ ة ا المثؿ في أريدة مػدح بهػا (ّٓ)يضرب فيما ييخى

بف جػ ح الكمبػي الػ م اطمػؽ سػبي  طفػاف كأسػراةـ بعػد  ػزك  لهػـب إكرامػا  النعماف
لمناب ػةك لؾ ونػدما ومػػـ أف مػف بيػنهـ وقػػرب بنػت الناب ػةب كيبػػيف الناب ػة  فػي ةػػ ا 
البيػػت أف النعمػػاف الكمبػػي سػػابؽ إلػػ  الحمػػد ب فهػػك كالرائػػد الػػ م يتقػػدـ أةمػػس إلػػ  

 لمرو  كال يك بهـ حديثا ق ا

                                                 

 

 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

  (54)كأكلس  -

ٌِّ َرّ َ عككككك ّ  يكككككق َّكَُّكيرككككك رّّ ّ ٍ كككككم
ّ

ّ ّّّالّّ نككككككُ رّنككككككٌُ ّ الّ َككككككا رّإَككككككا
ّ

ق كيضػرب ةػ ا المثػؿ  (ٓٓ)فقد تناص بس مظ المثؿ القائؿ " رأل الككاكػب ظهػرا "
ق كأػػد كظػػؼ ةػػ ا المثػػؿ فػػي أرػػيدة يهجػػك فيهػػا بنػػي وػػامر (ٔٓ)ونػػد ا ػػتداد ا مػػر 

 أكمػسل  فؾ تحػالفهـ مػظ بنػي  بيػاف كبنػي أسػد ب كيػدوكةـ إلػ  مرػالحة لسعيهـ إ
بنػي  بيػػاف ب كأف ال يعػػكدكا لمثػؿ ةػػ ا المطمػػب ؛  نػس يخ ػػ  ومػػيهـ مػف يػػـك  ػػديد 

 يهزمكف فيس ؛ كة ا اليـك ل دتس ترل فيس النجكـ في كض  النهار ق
 :يف احلكهثاىيا ( 

 الناب ةيقول 
(57)

: 

ِ ككككككً ياٍلَّ لككككككًَّ ٍر ّ ّ ِ ككككك ّ رّّاَلّ  ُلٍمككككككّ  َ 
ّ

ّّّّيّّ ا أ كككككَِ ُّّيه كككككِ  ر َُّْ ّّ   لككككك ّ  كككككع 
ّ

القائمػػة " حػػافظ ومػػ  الرػػديؽ كلػػك فػػي  حكمػػةالا البيتمػػظ ةػػ فػػي فقػػد تنػػاص 
 (ٖٓ)الحريؽ"

  (ٗٓ)مظ حريش السعدم ال اور الجاةمي في أكلسكنجد  أد تناص بس أيضا 
ّإلككككككَ   خّ كككككك ّكيٍوككككككَ ّّ وككككككَعّّ

ّ

َُّّّّنكككككككَّ لكككككككٍ ّل،ُ هككككككك  ّ ٍُ ّّّ لككككككك
ّ

ّإذّّ يككككككّّمنكككككك ّلّلككككككِّف كًكككككك ّّّ
ّ

َّّّّل كككككككً ّإ وككككككك ّلّلكككككككِّالّ  ويهككككككك
ّ

ف كػاف بػس بعػض العيػكفب فمػيس  إ  دوا كؿ منهما إل  الحفاظ وم  الرديؽ كا 
ق كيؤكد ةػ ا المعنػ  أػكؿ بعػض الحكمػاء "مف لػؾ بخخيػؾ ويبثمة رديؽ يخمك مف 

 (َٔ)كمس"
                                                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

 : (61)وقوله  -

َّ  ككككك ّّ َلككككك رِّإّ كككككَّ  قَ ككككك رّ    فكككككَء  رّّّّّ
ّ

َّّّّّفكككاّّ نرككككارّم عكككا ٌأّ  الّّ عركككاأرّضكككََا ر
ّ

ـٌ م ـرالقائمة  "الحكمة بس مظ فقد تناص   (ِٔ)"الحمد م نـ كالٌ 
  (ّٔ)مظ المرأش ا ر ر في أكلسكنجد  أد تناص بس أيضا 

ّفمػػف يمػػؽى خيػػران يحمػػد النػػاسي أمػػر   
ّ

ّـٍ ومػػػ  ال ػػػيِّ الئمػػػا ّّّكمػػػف ي ػػػك ال يعػػػد
ّ

المعػػركؼ اليضػيظ بػيف النػاسب فرػاحبس يكسػػب  أف فكػ  ال ػاوريف أ ػار إلػ 
 الحمد كالثناءق

  (ْٔ)كأكلس -
ّرّ كككككك ّلٍاّ ،ككككككُقّ عَمككككككًَّّّّّ ّ  ِكككككك

ّ

ّّّزكككككك ّ  ّغككككككُقّعّ كككككككٍ ّغككككككُقّ عككككككَ ّر
ّ

 (ٓٔ)القائمة  " تحمكا بالجكد يكسبكـ المحبة "الحكمة بس مظ  تناصفقد 
  (ٔٔ)مظ أكس بف حجر في أكلس كنجد  أد تناص بس أيضا 

ّّّ عَمككككككَّّ  ِككككككّّأككككككَ  ءّ  ككككككّق
ّ

ُّّعككككككَ ّزكككككك ّ ّغككككككقعّ كككككككٍ ّغككككككق ّّّ
ّ

كيمحظ أف التناص ةنا كأظ في المفظ كالمعن ب فثمػة تنػاص لفظػي فػي ال ػطر 
الثاني لكؿ مػف البيتػيفق كأػد دوػا كػؿ منهمػا إلػ  اعنفػاؽ كوػدـ التقتيػر خ ػية نفػاد 
الرزؽ؛ ففكرة أف ا  ةك الرازؽ مكجكدة في وقيدة ال ػاور الجػاةميب كلعػؿ  لػؾ أػد 
تناة  إل  أ ةػانهـ مػف التجربػة كالم ػاةدة أك أنهػـ أػد تػخثركا بعقيػدة التكحيػد التػي 
دوا إليها إبراةيـ وميس الس ـب كالتي كانػت منت ػرة فػي الجزيػرة العربيػة أبػؿ مجػيء 

 اعس ـ بمدة كجيزةق
                                                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

  (ٕٔ)كأكلس -

ّفكككككَ افالرّ كككككٌىّعّ ّانكككككَُعّ كككككعَلعٌّّّ
ّ

ََّّّّّفًكككككككيٍ ّتّ فكككككككاٍلّ نكككككككَ رَّْزككككككك
ّ

 (ٖٔ)القائمة " ثمرة العجمة الندامة" به   الحكمة فقد تناص
  (ٗٔ)مظ ودٌم بف زيدفي أكلسكنجد  أد تناص بس أيضا 

ّمكككككىّزّ كككككّ ّّيي،كككككٍ كككككقّوكككككق اّّ
ّ

ّ ّككككدّ ككككقّوِككككيالّأهككككقّّ ككككاو ّ ّّّ
ّ

يػػػدوك إلػػػ  التػػػخني كالرفػػػؽ مبينػػػا فضػػػؿ التػػػخني فػػػي تحقيػػػؽ  ال ػػػاوريففكػػػ  
يدرؾ بالرفؽ مػا ال يػدرؾ بػالعنؼب  "الحاجاتب كيؤكد ة ا المعن  أكؿ بعض الحكماء 

ًإفَّ  " ب كأحسػف منػس أكلػس (َٕ)"أال ترل أف الماء وم  لينس يقطظ الحجر وم   ٌدتس
 ق(ُٕ)"الى يىكيكفي ًفي  ىٍيءو ًإالَّ زىانىسيب كىالى ييٍنزىعي ًمٍف  ىٍيءو ًإالَّ  ىانىسي  الرٍِّفؽى 
  (ِٕ)كأكلس  -

ًِّّ ُرّ ّز كككك ّرّّفككككَّفككككَل ّورعَقكككك ّ ّ وككككي
ّ

ّعكككككككُلرّذر َزكككككككَ  كككككككا  ُِّ ٍّّ ّم ،ع مككككككك
ّ

القائمػػة " مػػف لػػـ يػػخسى ومػػ  مػػا فاتػػس أراح الحكمػػة  ا البيػػت مػػظفقػػد تنػػاص بهػػ 
 (ّٕ)نفسس"

  (ْٕ)ب ر بف أبي خاـز مظكنجد  أد تناص بس أيضا 
ّ  كككوَّ كككا ّمكككَّ كككقّفكككَلّأهكككاّّّّّّّ

ّ

ّّّ ذككككككككاّّيكككككككاءّمكككككككَّالّوِكككككككً،و ّّ
ّ

                                                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

؛  ف الطمظ في الميؤكس أف يترؾ المرء ما ال ينالس ضركرةفك مها ي ير إل  
 مف حركلس أد يكرث  لةق

  (ٕٓ)كأكلس -

ّفككككٌ  ّو ككككُجّ ككككََمٌاّ ككككقّ ككككَ  ّأ هككككاًّّ
ّ

ّه كككككككِ ّّ ٍ كككككككيَ ّر ََِّّ ّّفكككككككٌٍ ّم َ ٍنككككككك
ّ

القائمػػػة " وػػػدك الرجػػػؿ حمقػػػس كرػػػديقس  الحكمػػػة ا البيػػػت مػػػظفقػػػد تنػػػاص بهػػػ 
 (ٕٔ)وقمس"

  (ٕٕ)ا فك  ا كدم مظكنجد  أد تناص بس أيضا 
ّرّفُ ّضككك ّالّ كككاَّعّ ككك  ّّالّو كككللّّ نكككَ

ّ

ّّّ الّ  ككككككككا َّعّإذّّأهككككككككَُ  ّ ككككككككَل ّّّ
ّ

افتقػار ال ػباب إلػ  الحكمػة كالركيػةب كةػ ا مقتػرف بطبيعػة  إلػ فك ةما ي ػير 
ٍهؿ مىًطيَّةب كلم نكب مىًطيَّة مرحمتهـ العمريةب أاؿ الثعالبي "  ق(ٖٕ)"ال َّبىاب لٍمجى

  (ٕٗ)كأكلس  -

َُّّ كككٍقهارّ رقِ ْكككك رّ َ يرككك رّّّّّ ّّّم كككى ّو،لككك
ّ

َّّ ُُرّم،لكككك ُِ ِاّنككككٍَبعّغكككك ّّ ّ ككككٍقهارّ ككككَ 
ّ

 (َٖ)القائمة " المرء يعجز ال محالة" الحكمةفقد تناص به   
  (ُٖ)ونترةمظ كنجد  أد تناص بس أيضا 

ّ عككككككَ ُّّإديّمككككككَّ علمككككككُ ّفككككككٌن ّّ
ّ

َّّّىّّ كككقهاّالّونٍككك ّمكككىّّيكككُلّنَأوككك  ّّ
ّ

 كؽ منس كائنا مف كافقفك ةما يؤكد فكرة م البة الدةر لممرء كأف ال نجاة لمخم

                                                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

   (ِٖ)كأكلس -

ًِّّّّّّ ّإنككك ّ أكككقلرَّ كككهَ  ّّيكككَُلّمرعِاض ككك
ّ

َّّّّ ُككككٍ ّزًكككُ ّعّمكككىّّ أكككَِ ّعّمكًككك ّّ
ّ

 (ّٖ)القائمة " إف الح ر ال يدفظ المقدكر" الحكمة مظ البيتا فقد تناص به 
  (ْٖ)ونترةمظ كنجد  أد تناص بس أيضا 

ّ مكككىّذّّوكككاّلّّيكككُل ّ  ّوكككقف ّّ ق كككَّّّّّّ
ّ

ّككككككوَّ عٌككككككاّر ضككككككا ًر ٌِّ ّّ رّحمًُمكككككك
ّ

وم  حتمية المػكت كأنػس يػختي رػاحبس دكف اسػتئ افب  البيتيففقد ارتكزت فكرة 
 كفي كأت مفاجئ ال يعممس أحدق

  (ٖٓ)كأكلس -

ّّيككككككككككاءرّويمكككككككككك رّ  ّو عككككككككككو  ّّّّ
ّ

ّ ّ ككككككككُ رّ ككككككككوٍ ّ ككككككككقّو ككككككككا ّ ّّ
ّ

 (ٖٔ)القائمة "مف واش ماتبكمف مات فات" الحكمة مظ البيتا فقد تناص به 
  (ٕٖ)مظ نمر بف تكلبد تناص بس أيضا كنجد  أ

ٍِككككامِوككككٍُلّّ فًكككك ّ ككككُ ّ ّأَهككككقًّّّ 
ّ

ّّّّ ٍِككككامِّوفعكككك ّّّفكوكككك ّ ككككاىّ ككككُ ّّ 
ّ

فكػ  ال ػاوريف يؤكػد حػب المػرء لمحيػاة ككثػرة آمالػس فػي البقػاء  يػر أف طػكؿ 
 الحياة يضر المرء؛ إ  يهـر كيرب  واجزا وف ممارسة الحياةق

  (ٖٖ)كأكلس  -

ّّّّّّ ككككككك ّفًكككككك ّ إ ّ م كككككك ّ  ثككككككاى
ّ

ّ ُّكككككككًُلٍ ّ كككككككىّّ كككككككقنوَّّينككككككك ّّ
ّ

 (ٖٗ)القائمة " فما لممنايا بٌد"الحكمة  مظ البيتا فقد تناص به 
                                                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

  (َٗ)حاتـ الطائيمظ كنجد  أد تناص بس أيضا 
ً ككك ّّ ٌِكككا ّءرَ م كككَ  ِيّم كككَّور، َنككك ّّ ّ  كككِىّّْ َف

ّ

ًّّّمكككَّ  ض كككَا َّ ه كككَّّ ِ كككق  ر ُ ّ ّو  ِّّّإذ ّّز   كككا أ 
ّ

بيتيف فكرة مؤداةا أف الماؿ ال يدفظ المكت وف راحبس إ ا ما ال ك فقد تضمف 
 حاف أجمسق

   (ُٗ)كأكلس -

ّ كككك ّ لككككهمَ ّ لككككُّّ قككككُ ّ  ككككق ّ 
ّ

ّ َككككقهاّوككككُماّ عككككقّّ ككككَ ّ َ كككك ّ ّّ
ّ

 (ِٗ)مف يرحب الزماف يرل الهكاف"القائمة " الحكمة ا البيت مظفقد تناص به 
  (ّٗ)بف أبي خاـز ب رمظ كنجد  أد تناص بس أيضا 

ّق ّ  ، ن ككككك َّ نكككككَّزونكككككًَّ ن ، ن ككككك ّّ  ككككك
ّ

ّّّككككككك رّل  ّ ر ّ َ َّّّ هكككككككَّ ّ كككككككِقه ارَّ كككككككو 
ّ

ففكػػرة البيتػػيف كاحػػدة ةػػي أف الػػدةر متقمػػب ال يبقػػي ومػػ  حػػاؿ فمػػف سػػر  يػػـك 
 قفدكاـ الحاؿ مف المحاؿ ساء  يـك آخر؛

  (ْٗ)كأكلس  -

ّ  ككككككَ ّّ  ككككككَمًُ ّهككككككُىّنوككككككَّل
ّ

ّّّككككككككك ّمنوككككككككِّ ككككككككيُّمككككككككيد ّّ
ّ

 (ٓٗ)القائمة " إف الح ر ال ينجي مف القدر" الحكمة ظا البيت مفقد تناص به 
  (ٔٗ)زةير بف أبي سمم  في أكلسمظ كنجد  أد تناص بس أيضا 

ًنيَّػػػػة يىٍمقىهػػػػا   ػػػػٍف ةىػػػػابى أىٍسػػػػبىابى المى ّكمى
ّ

ّ ًػػػػػػػػػػمَّـ ـى أىٍسػػػػػػػػػبىابى السَّػػػػػػػػػػمىاًء ًبسي ٍف رىا ّّّكا 
ّ

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

ف يػػدرؾ مفضػػية إلػػ  المػػكت ب كأنػػس البػػد أ اسػػباباكػػ  البيتػػيف يؤكػػد أف ثمػػة 
 اعنساف أحدي ة   ا سبابق

  (ٕٗ)كأكلس  -

 تعػػدك الػػ ئابي ومػػ  مػػف ال كػػ بى لػػس  
 

 كتتقػػػػي مػػػػربضى المستخسػػػػد الحػػػػامي  
 

 (ٖٗ) " إف ال ليؿ ليس لس وضد"القائمة الحكمةا البيت مظ  فقد تناص به 
  (ٗٗ)زةير بف أبي سمم مظ كنجد  أد تناص بس أيضا 
كًضػػػًس بًسػػػ ػػػٍف حى ػػٍف الى يىػػػ يٍد وى ّ ًحسً كمى

ّ

ّ ًـ ػػػػٍف الى يىٍظًمػػػػـ النَّػػػػاس ييٍظمىػػػػ ب كمى ـٍ ّّّييهىػػػػدَّ
ّ

نمػػا يتطػػاكلكف ومػػ   فكػػ  البيتػػيف يبػػيف أف اعنسػػاف القػػكم تهابػػس النػػاس ب كا 
 الضعيؼ مف الناسق

  (ََُ)كأكلس  -

ّ رَكّلُفككككك ّ   ّو فع ككككك  ّّ كككككٍقهارّه ٍمهكككككَّّ
ّ

ّّّّّ ّّ هكك ّ أككقل ّ يلكك ّ لكك ّّ ككقهِاّ ككَل ّّ
ّ

 (َُُ)القائمة " ال سبيؿ إل  الخمكد"الحكمة  ظا البيت مفقد تناص به 
  (َُِ)لبيد بف أبي ربيعةمظ بس أيضا  تناصكنجد  أد 

مىػػػبى  يػػػػرى مي ىمَّػػػػبالٌزمػػػػافى  ى ّب ككػػػافى  ى
ّ

ّ مػػػػػػػػػػػديكدي ـه مى ّّّدىةػػػػػػػػػػػره طىكيػػػػػػػػػػػؿه دائػػػػػػػػػػػ
ّ

ضعؼ اعنساف كانهزامس أماـ الدةر؛ فالدةر ال يقكل أحػد ومػ   ال اورافيؤكد 
 م البتسق

 
 

                                                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

 نياملبخث الثا
 التهاص األضطوزي

تضمف ا دب العربي كثيرا مػف ا سػاطير أك اع ػارات ا سػطكريةب كأػد كظفهػا 
ال اور لخدمة المعاني التي يػكد التعبيػر ونهػا؛  ف ةػ   ا سػاطير ومػ  مػا تحممػس 
يجاز فهي تنطكم وم  معػاف وميقػة كدالالت كاسػعة يػكد ال ػاور أف  مف اخترار كا 

ت نػي وػف الكثيػر مػف التعبيػرات الم كيػة المطكلػةب فضػ  يقدمها إلػ  المتمقػيب كةػي 
وما تحممس لمنص مف أبعاد دالليػة كمعػاف مكحيػة يمكػف الك ػؼ ونهػا بػالرجكع إلػ  

 السياأات القررية الدالة وم  أرؿ ا سطكرةق 
ا سػػاطير كاع ػػارات ا سػػطكرية فػػي  ػػعر الناب ػػة الػػ بيانيب  بعػػضكأػػد كردت 

إ نػاء لتجربتػس ال ػعريةب كأػد اسػتطاع مػف خ لهػا نقػؿ كأد أاـ بتكظيفها فػي  ػعر  
دالالت كمعػافو ربمػا ال يتسػن  لػس نقمهػا لػك اوتمػد التعبيػرات الم كيػة المبا ػرةق كمػػف 

 أبرز ة   ا ساطير 
 أسطورة لبد: -1

ػادةػك لبد  ػاف بػف وى ػً يرا  ؛ إ  كػاف يربػي النسػرالنٍسػر السَّػاًبظ مػف نسػكر ليٍقمى رى
تَّ   ب كظؿ ك لؾ يفعؿ إل  أف بمغ نسران آخر رٌب مىاتى ما ةـر ك فىً  ا  يهـرًفيمىا زىوىميكا حى

فيمػػػا  النٍسػػػر يًعػػػيش أىٍربىعًمائىػػػة سػػػنةسػػػبعة نسػػػكرب كأػػػد كػػػاف لبػػػد آخرةابك  وػػػددةا
 ق(َُّ)زومكا

  (َُْ)أكلسفي  ا سطكرةكأد كظؼ الناب ة ة   
ػ ءن كىأىمسػ  أىةميهػا  مػكاأىمسىت خى ًّاحتىمى

ّ

ّ مىيهػػػا الَّػػػ م أى مػػػ  ليبىػػػدً أىخنػػػ  وى ّّّخنػػػ  وى
ّ

كفيهػػا يمػػدح النعمػػاف بػػف المنػػ ر كيعتػػ ر إليػػس ممػػا ك ػػي إليػػس بػػس فػػي أمػػر 
ال عراء الجاةمييف كأؼ الناب ة وم  االط ؿ ككرػفها  وادةالمتجردة زكجتسب كوم  

بخنها خمك مف ساكنيها بالية ال أنيس فيها كال حياةب فقد رحؿ ا حبة منهاب كلـ يبػؽ 

                                                 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

محبس الخيؿ ب كالنؤمق كيربط الناب ة حاؿ الػديار كمػا فعمػس الػدةر إال آثار دارسةب ك
 الدةر فخفنا ق وميسبها بحالة نسر واد)لبد( ال م أت  

 أسطورة زرقاء الينامة: -2

ػػًديسب  يةػػكزرأػػاء اليمامػػة  أيػػؿ فػػي بعػػض الركايػػات  إف اسػػمها امػػرأة مػػف جى
رة أررا ونها منهػا ب كت كر ا سطك كانت تيٍبًرر ال يء مف مسيرة ث ثة أياـونزب 

أنها رأت سربا مف القطاب ككانت لها أطػاةب فاسػتطاوت أف تخمػف وػدد القطػاب ك لػؾ 
 في أكلها 

ّو ككككككككََّ و ككككككككّّذ ّّّ ق،ككككككككَّ نككككككككَّّ
ّ

ّ ّمٌككككككككككككك ّن كككككككككككككف ّم ع ككككككككككككك  ّّ
ّ

ِّإَ ككككككككككككك ّ ،كككككككككككككَعّ هلنكككككككككككككَ
ّ

ّّّ (105)ِإذ ّ نكككككككككككَّ ،كككككككككككًَّموكككككككككككّ
ّ

فكانت رػائبة فػي حكمهػا ومػ  وػدد القطػاق كأػد كظػؼ الناب ػة ةػ   ا سػطكرة 
يعت ر فيها إل  النعمػاف بػف المنػ ر ممػا ك ػ   -مٌر  كرةا -في أريدة لس التاريخية

بس الك اة في أمر المتجردة؛ طالبا منس أف يككف مريبا فػي حكمػس وميػس كأف يتبػيف 
رػػحة ا مػػر كمػػا تبينػػت زرأػػاء اليمامػػة وػػدد القطػػاب كأف ال يقبػػؿ أأػػكاؿ الك ػػاة دكف 

كلكا اعيقػػاع بػػيف الناب ػػة كالنعمػػاف بػػف تمحػػيص كيقرػػد بهػػـ بنػػي أريػػظ الػػ يف حػػا
المن رق كأد كاف يضرب بزرأاء اليمامة ة   المثؿ في حدة البررب فقيؿ  أبرر مػف 

 ق(َُٔ)زرأاء اليمامةب كأيؿ أحكـ مف زرأاء اليمامة
  (َُٕ)كأد أ ار الناب ة إل  ة   االسطكرة ك لؾ بقكلس

كػػػـً ًاحكيػػػـ  ػػػيِّ ًإ  نىظىػػػرىت   كىحي ّفىتػػػاًة الحى
ّ

ّػػػػػػػػػدً ًإلػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػاـً ً ػػػػػػػػػراعو كاًرًد الثىمى ّّّ  حى
ّ

فُّػػػػػسي  تيتًبعيػػػػػسي ًمثػػػػػؿى  جاًنبػػػػػايىحي  نيػػػػػؽو كى
 

ّ ًػػػػػػػد ػػػػػػػؿ ًمػػػػػػػفى الرىمى ػػػػػػػًة لىػػػػػػػـ تيكحى    الزيجاجى
 

ـي لىنػػػػا   مػػػػا  أالىػػػػت أىال لىيتىمػػػػا ةىػػػػ ا الحى
 

ّ ًًنرػػػػػػػػػػفيسي فىقىػػػػػػػػػػد ًتنػػػػػػػػػػا كى مامى    ًإلػػػػػػػػػػ  حى
 

ػػػػػػػبىت   سى سَّػػػػػػػبك ي فىػػػػػػػخىلفىك ي كىمػػػػػػػا حى  فىحى
 

ّ ًتسػػػعيفى لىػػػـ تىػػػًزدً  ًتسػػػعنا كى    لىػػػـ تىػػػنقيص كى
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تيهػػػػػػػا   مامى  فىكىمَّمىػػػػػػػت ًمائىػػػػػػػةن فيهػػػػػػػا حى
 

ّ ًًلػػػػػؾى العىػػػػػدىد    كىأىسػػػػػرىوىت ًحسػػػػػبىةن فػػػػػي  ى
 

أسطورة ذات الصفا -3

(108)

: 

كيقػاؿ  إنػس ب ال يجػرؤ أحػد االأتػراب منػسكادو  ك ات الرفا ةي أفعػ  تعػيش فػي
س إلػ  الػكادم فمد تػس كاف ةناؾ أخكاف معهما إبؿب فخأفرت أرضهـبفهبط أحدةما ب بم

ا فع  فماتب فقرر أخك  أف يثخر لسب فنزؿ الػكادم إال أف ا فعػ  وقػدت رػمحا معػس 
وم  أف تعطيس دينارا كؿ يـك كتتركس مظ إبمس في كاديهاب  ير أنس  در بهػا كضػربها 

ندـب فقاؿ لهػا  ةػؿ لػؾ فػي  اف نتكاثػؽ كنعػكد بفخس فخخطخةابفقطعت ونس الدينارب ف
 نت فاجر ال تبالي العهدقأوميسب فقالت  كيؼ أواكدؾ كة ا أثر فخسؾ ك إل  ما كنا 

كأد كظؼ الناب ة ة   ا سطكرة في أريدة يعاتب فيها بني مػرة ومػ  نقضػهـ 
الحمؼ ال م كاف مظ أكمػس كمػا واتػب أكمػس أيضػا؛ الجتمػاوهـ وميػس كحسػدةـ إيػا  

ا سػطكرة أنػس لػـ ر ـ أيامػس بحػكائجهـ ونػد الممػكؾق كيبػيف مػف خػ ؿ تكظيػؼ ةػ   
يمؽ مف بني مرة كأكمس إال مالقيتس ة   ا فع  مف حميفهاب فقد  دركا بػس كمػا  ػدر 

  (َُٗ) لؾ الرجؿ با فع  ر ـ إحسانها إليسقكفي  لؾ أاؿ الناب ة
ّ إنككك ّاْ َقككك ّمكككىّذ يّّ   ككك، ِىّمكككنه رّّّّ

ّ

ّّّّّّ  كككُّمككىّّ ُأككَقّ ككَها  ّ ّ ّّّ مككَّ  ككيَ
ّ

ّّ ّ ّىّز لوَفهكككَّّّ ِ كككفَّمككّكّذّلركمكككََّ َقو ككك
ّ

ّّّّ   َّّّامٌكككَ رّتّّ ٍنكككَّّ كككَاا ّّّ مكككَّّنفّكككك
ّ

ّ ل كككَُاّ لعقكككِ ّعّ ّفوكككًَّّّفقَ كككّّ ككك ّ:ّّ
ّ

ّّّ   ّالّ ،ِكككككو ّمنكككككجّ كككككَ  لِ ّ كككككَل ّّّ
ّ

ّعّإاّلّ  لكككككك رّفلمككككككَّ ككككككُتّّ عقكككككك ّ 
ّ

ّّّّّّ  ٌَّعّ ككىّّ ككاٍلّأككَاا ّّّ ّأككَ ل ّ كك ّنفكك
ّ

ًِّّّّ ُّٓأنكككككك ّ كككككك كا ّ نكككككك ًّعكككككك رّّ
ّ

ًّّّّكككككك  ّ ّ ككككككا  فو ككككككيل ّذّّمككككككٍَ ّعّ وق
ّ
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 املبخث الثالث
 التهاص التازخيي

يعمد ال اور إل  تكظيؼ بعض ال خريات كا حداث التاريخيػة؛ ب يػة تعميػؽ 
تجربتس ال ػعرية كالتعبيػر وػف  فمسػفتس تجػا  المكضػكوات التػي يتناكلهػا فػي  ػعر ب 
كةك به ا يسع   إل  ربط الحاضر بالماضي ب ك لػؾ مػف خػ ؿ استحضػار  لمحػكادث 

ال خرػػياتب كمػػا يعبػػر التنػػاص التػػاريخي وػػف المخػػزكف الفكػػرم لم ػػاور كمػػدل ك 
إلمامس بثقافػة الماضػيف؛ فيتمثػؿ أحػداثهـ كيسػتخمص العبػرة مػف تجػاربهـب كيكظفهػا 

وني الناب ة بالتناص مظ المكاف حيػث كظػؼ بعػض ا مػاكف  كأدفي نرس الحاضرب 
 قالمهمة؛ لما كأظ فيها مف أحداث تاريخية فارمة

كاف التاريخ سج  حاف  بالكأائظ كا حػداث بػيف بنػي الب ػر فػ ف ال ػاور  كلما
يكظفػػس ع نػػاء تجربتػػس ال ػػعرية كزيػػادة ومقهػػا كخرػػكبتها؛ فالتػػاريخ يعيػػد نفسػػس 
كا حداث المختزنة في  ةف ال اور تظهر في رػكرة جديػدة تكػاد تكػكف مماثمػة فػي 

نية كاحدة وم  مر العركر مهمػا إطارةا العاـ لمحكادث السابقة؛  ف التجارب اعنسا
 اختمؼ الزماف كالمكافق

كأد  كر الناب ة وددا مف الممكؾ كال خريات التاريخية في  ػعر ب كيبػدك مػف 
المػ ككرة فػي  ػعر  مػف ممػكؾ ال ساسػنة كالمنػا رة   عر الناب ػة أف جػؿ ال خرػيات

 فض  وف  كر  لبعض ال خريات التاريخية كهـر بف سناف ك ير ق
عمػػاف بػػف المنػػ ر كػػاف مػػف أ ػػهر الممػػكؾ الػػ يف احتمػػكا حيػػزا كبيػػرا فػػي كلعػػؿ الن

 عر الناب ة؛ إ  إف االوت اريات التي تمثػؿ جػزءا كبيػرا مػف ديكانػس كمكضػكوا طريفػا 
ب ومػػرك بػػف ةنػػد مػػف مكضػػكوات  ػػعر  إنمػػا أيمػػت فػػي النعمػػاف بػػف المنػػ رق كيميػػس

ف ممػػكؾ آؿ جفنػػة ب كالحػػارث ا وػػرج ككمهممػػكالحػػارث ا رػػ ركومػػرك بػػف وػػامرب 
 ال سانيب كما كرد في  عر   كرا لحجر الكندم كالد امرئ القيسق

كأد تضمنت النركص ال عرية لمناب ة ال بياني كثيػرا مػف المػدائ  التػي خػص 
بهػػا النعمػػاف بػػف المنػػ رب فقػػد كػػاف نديمػػس فػػي أرػػر ب فضػػ  وػػف االوتػػ اريات التػػي 
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نسػػب إليػػس حػػكؿ المتجػػردة زكج أن ػػخةا لػػسب كالتػػي حػػاكؿ فيهػػا أف يبػػرئ نفسػػس ممػػا 
 النعمافب كتعد اوت ارياتس فتحا جديدا في مسيرة ال عر العربيق

كلما كاف ال عر ديكاف العرب فقد جسػد الناب ػة ةػ   المقكلػة؛ إ  نقػؿ لنػا كثيػرا 
مف الركر التي كانت سائدة في  لؾ العررب كجسػد العديػد مػف الحػكادث التاريخيػة 

في  لؾ العرر فض  وف الركر الكثيرة التي نقمهػا وػف  كالقيـ كالعادات االجتماوية
 الممكؾ كالسيما وند النعماف بف المن رق

كبالرجكع إلػ  ديػكاف الناب ػة نجػد  أػد نظػـ الكثيػر مػف ال ػعر فػي النعمػاف بػف 
 المن ر مادحا حينا كمعت را أحيانا أخرلق

مقتػس التػي كأد مزجت أرائد المدح باالوت ار فػي  ػعر الناب ػةب كلعػؿ أبرزةامع
  (َُُ)تكأؼ وندةا النقادب كمطمعها

ِِككككككن َقّّ ََِّ َْ ع ْلو ككككككََءَّفَ  ّو ككككككَّل ّ  ّم ِوكككككك
ّ

َّّّّّل ّ  َ ككككَ  ّ  َلو ه ككككَّ  ككككََ  رَّّا  ككككق ُ ّّ ْ كككك
ّ

  (ُُُ)يقكؿكفيها 
ّرَّكعي ً كككك رّّّّ ِِككككَ َّفككككاَّ ع مككككارّّ حكككك يّم 

ّ

َّّّّكككق ِ ّّ  مكككَّهراوكككال ّ  لككك َّّان كككََ َّمكككىّأ 
ّ

َرهَ  ُّيككككًَمِىّّ عََاكككك  ِ كككك ُِّ  م َّّلّّ َ،كككك
ّ

ّكككككع َق ِ َِّ  كككككد ّّ ، وكككككِ ّ  ّ  ّّ ركيكككككَ رّم كحككككك
ّ

ّ َّ ككك َّّّ ٍٍَّمٍمكككََّ   وككك ّرَّمكككىّ  كككو  ّمكككَُّ لككك
ّ

ِّّّّّّّإًذَّّفككككاّ  َفع ككككّّ  ككككُ  ِّإَ ككككِ ّو ككككقي
ّ

ّ َّ    كككككق ن ّّّّ ّرَّ ِ َّ  كككككَّ كككككَ ُ ُّ نَيىككككك
ّ

َّّّّالَّ ككككككاّ  ّ  لكككككك ّن  ٍ َّمككككككى َّّا  ككككككق  ّّ
ّ

 كما أدـ لس مف أرابيف ب كبحمائـ مكػة انمنػة فػي البيػت فقد أأسـ الناب ة با 
الحػراـ مؤكػػدا لمنعمػػاف أنػػس بػػرمء مػف كػػؿ مػػا ك ػػي بػػس إليػسب بػػؿ كيػػدوك ومػػ  نفسػػس 
بال ر بخف تقطظ يد  أك ت ؿ إ ا كاف أد أساء إل  النعمػافب مبينػا أف مػا نسػب إليػس 

 ليس إال افتراءات نقمها حساد  إل  الممؾ النعمافق
  التػػي جمعػػت بػػيف مػػدح النعمػػاف كاالوتػػ ار إليػػس أرػػيدتس التػػي كمػػف أرػػائد

  (ُُِ)مطمعها
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ُ ّ ضر ّ  َفككككَّذر ّزرِككككًَّمككككىَّفا   نككككَّفككككَ َف
ّ

ّّّ ن يككككككَّ ِ وككككككُجّفككككككَ ً اضرّّ ككككككِق  َّف ٍ ّّف
ّ

  (ُُّ)كفيها ي كر كويد النعماف لس كخكفس مف أف تنالس رماحس
ُُِّكنِهككككَ  ّ ّتَّغكككك ّ   وككككقرَّ  كككك ّ ككككَ ُ

ّ

ٌََّّفَ   كككككَُّأ ّرَ  كككككَن ّ  ل نككككّك ّّ ّ َّكككككك
ّ

ٌِّّّ َّّّككككككَيٍن ّ كككككَ      ّض كككككىوَل َّفَيككككك
ّ

ِّّّّرككككّ ّنككككََ  ر َّّمككككى ّّ ككككار ِ ّتَّ نوََ هككككَّّ 
ّ

فقد جٌسد لنا فيها ركرة تعكس مدل خكفس مػف النعمػاف م ػبها نفسػس بممػدكغ 
أػػد داةمتػػس أفعػػ  فبػػات ليمػػس متخلمػػا لػػـ يػػنـ كلػػـ ي ػػعر بػػا مفب لمػػا كػػاف يعانيػػس مػػف 

كركؿ النعمػاف إليػس كبط ػس بػسب كفيهػا إ ػارة إلػ  أػكة النعمػاف كوظػـ كسكاس مف 
ممكػسق كرػكرة أخػػرل جعػؿ فيهػػا النعمػاف كالميػؿ الػػ م ال يتػرؾ مكانػػا إال كأتػ  وميػػسب 

  (ُُْ)ك لؾ في أكلس
ُ ّمرككككق ِ َك ّّّّ ٌِِنككككَجَّكَ لحو ككككِ ّّ حككككَ يّهركككك َّف

ّ

ّّرَّ ِ ّّْ مرن ً كككككَيىّ  ن كككككَجّ  َّ ككككك ّر ّّ  ِإ  َّلْلككككك
ّ

ُِّّّل  ًَون ككك ٍ كككٍىَّفككك ّزيكككٍَ ّم  َّ،كككَ و رّزر
ّ

ّّّرم ككككككّقّ ه ككككككَّ و ككككككُقِّإَ و ككككككجّن ككككككُِّنضر ّّ
ّ

كمػدح بعػض ممػكؾ ال ساسػنة كتقػرب إلػيهـ كأ ػدأكا وميػس بالعطايػا كالرػػ تب 
 كمنهـ ومرك بف الحارث ا ر ر ا ورج ق

  (ُُٓ)كمف مدائحس التي أالها فيعمرك بف الحارث أرديتس التي مطمعها
ََُّكَلوَنككككك َّ هرككككك   ُِّن ََ ككككك ّو كككككَُّ م و م ككككك

ّ

َُّّّ ُ َّككككككك ّّ  َ و ككككككٍ ُّ َ ََ ككككككوَ ّ  َ،كككككك َءّّْ َك
ّ

  (ُُٔ)كفيها يقكؿ
ُِّّّّّّ ٌِّ عككككق ّنعمكككك ّ لككككِ ّ عمككككاٍ َّنعمكككك

ّ

َّّّّ  َكككككك َّلّ قككككككك ّ ّ ّّ ُّ ككككككَقَ ّ وِكككككك
ّ

ّّ ُ ّرّو مونكككككًَّغككككك ُِّّّذيزلفككككك ُِوككككك ّم ٌن 
ّ

َُّ ّّ الَّ لكككككك  ّإالّزرِككككككى َّككككككى ّ  ككككككَز
ّ

ّجَبلحكككككالَ كككككىى ّككككككَ  ّ لَقكككككغ و ىًّ ي كككككٍاّ
ّ

َّّّّّ  َي ككككٍاّ   ككككوقّء ّّ حككككَ يّ نككككق ّزكككك  ّّ
ّ

ّ  لَكككككَ َفّّ فكككككّ ّ كككككو قرّ ُمككككك َّّ
ّ

ََّّّكككككككَ َ  كككككككَ وِ ّلّ  ُّّيّ ولكككككككًم
ّ
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ّرَّ كك رّ َ ِن  ككِاعّإذ َّ وكك  َّ ككق َّغكك  ل ّّّّ ّ  َثْقكك
ّ

َُّ ِِكككككَ  عَّغو كككككارَّ  كككككََا َّّ يََاككككك رَّمكككككىَّغ
ّ

ّ  نركككُّ  م كككَ ّلرن وكككَعّ   م كككار ّ  كككىرّ كككََماٍّّّ
ّ

ُّ َّّّّّ عّ  ْي رككككهر  َّغو ككككارّكككككََذ ٌ ُ ّّ  َىككككَجَّ كككك
ّ

فهػػك يعتػػرؼ بمػػا أ ػػدؽ وميػػس مػػف وطايػػا كرػػ تب ثػػـ يثنػػي ومػػ  كثيػػر مػػف 
 ممككهـ في ة   القريدة مبينا مآثرةـ كوظيـ مجدةـق

 أياو العرب

من  أف كجد اعنساف وم  ة   البسيطة كةك في رراع مسػتمر مػظ مػف حكلػس 
العػرب فػي العرػر الجػاةميب فقػد كػانكا مجتمعػات  مف بني الب رب كأد كاف ةػ ا دأب

أبمية متناحرة ي تبككف في حركب طكيمة  سباب ربما ال تستحؽ مثؿ ة   الحركبب 
 كأد كانكا يسمكف حركبهـ أياماق

كأد كظؼ الناب ة ال بياني كثير مف ا حػداث التاريخيػة ب ك كػر وػددا مػف أيػاـ 
 العرب مادحا كمركرا ب كمف ة   ا ياـ 

 و حلينة:يو -

كةك يـك كػاف لم ساسػنة ومػ  المنػا رة ب كفيػس انترػر جبمػة بػف النعمػاف ومػ  
المن ر بف المن ر بف ماء السماء كأتمس في ة   الكأعةب كأد كظؼ الناب ة ة ا اليـك 

)مسػػت كرا بطػػكالت ال ساسػػنة فػػي أرػػيدة مػػدح فيهػػاومرك بػػف الحػػارث
117
ب كفيهػػا (

  (ُُٖ)يقكؿ

ُرِ ثى َّمككككىَّ نمككككَِ ّو ككككُ ِّّّ ُِّّّ ركككك ّز لوم كككك
ّ

َّّّ  َِِّّإديّّ و ككككُِ َّ ككككقّأرككككا  ى ُّكككككِ ّّ ً ٍكككك
ّ

 َيِوُو اليَِّساِر -

كؼه  ٍعػػري ٍكًضػػظه مى ٍأعىػػةيب كىةيػػكى مى ػػاًكرىةهب كىًوٍنػػدىةىا كىانىػػًت اٍلكى ق النِّسىػػاري  أىٍجبيػػؿه ميتىجى ـٍ ًوٍنػػدىةي
سػػبب يػػـك النسػػار جػػدب حػػٌؿ بػػخرض مضػػرق كخرػػب أرػػاب بػػ د بنػػي سػػعد  ككػػاف

وامر بف رعرعة كمػف أبيمة مظ  يث  امرق فمما كأظ  لؾ ال يثق أأبمت  كالربابب
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معهػػـ مػػف ةػػكازف إلػػ  بنػػي سػػعدب ككػػانكا يكارػػمكنهـ بالنسػػبب فسػػخلكةـ أف ييروػػكةـ 
 كمف معهـ مف ةكازف ففعمكاق

فروكا  لؾ ال يث حينناب حتػ  كأػظ  ػرب سػببس أف "الحتػؼ" كةػك رجػؿ مػف بنػي 
أظ ال ر ككأعت الحربب كاجتمظ بنك سعد مظ بني ضبة أتؿ رج ن مف بني أ يرب فك 

وامرب كاستمدكا بني أسد فخمدكةـب كالتقكا مظ "بني ضبة" بالنسار فػاأتتمكاب فرػبرت 
)وامرب كاستحر بهـ القتؿب كانفضت بنك سعد كةربتب ثـ ةرب بنك وامر

119
 ق(

كأػد استحضػر الناب ػة ةػ ا اليػػـك كمػا حرػؿ بػس مػػف أحػداث فػي أرػائد  التػػي 
يهػػا بطػػكالت بنػػي أسػػد كحمفػػس معهػػـب مػػ كرا ويينػػة بػػف حرػػف الفػػزارم بهػػ   يبػػيف ف

  (َُِ)البطكالت ب كويينة كاف يسع  إل  فؾ التحالؼ مظ بني أسد ك  لؾ أكلس
ّ ّتَّ   ككككككككُقُّفٍككككككككُ ًّّّّ ِّإذّّز َ  ْ كككككككك

ّ

ّّّّ ّمٍنككككك ّ ِ ككككك ّرّمنكككككَجّ َ  ِ ككككك ٌٍِن َّ  ّّفككككك
ّ

ّرّفوهككككَّ ًَكككك ّّ  ككككً َ م  ّهركككك رَّل  َ كككك ّّ 
ّ

ّّ ِ ُ ِ كككككككَِ ّ هرككككككك  َّ ن ككككككك ِإديّو ككككككك ّّّ ن 
ّ

 :َيِوُو اِلِجَفاِر -

كلما كػاف ومػ  رأس الحػكؿ مػف يػـك النسػار اجتمػظ مػف العػرب مػف كػاف  ػهد 
النسارق ككاف رؤساؤةـ بالجفارب الرؤساء ال يف كانكا يـك النسارب إال أف بنػي وػامر 

بالجفػارب  بالجفار "وبد ا  بف جعدة بف كعب بف ربيعػة"ب فػالتقكا رئيسهـتقكؿ  كاف 
كاأتتمكاب كربرت تميـب فعظـ فيها القتؿ كخارة في بني ومرك بف تميـق ككػاف يػـك 

 ق(ُُِ)بسالجفار يسم  "الريمـ" لكثرة مف أتؿ 
  (ُِِ)كأد  كر الناب ة ة ا اليـك م يدا ببطكالت بني أسدب ك لؾ في أكلس

ّ  هرككككك  ّ    لر َّّّ فكككككَ  ّ  َلككككك ّ كككككو ٍّّ
ّ

ََّّّ ِّّإن ككككك ّ  هرككككك  َّ  كككككََ رّوكككككُِ ّ رككككككَ
ّ
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ّ  كككككِهق لرَّ هرككككك  ّم كككككَُّ ى ّ كككككََل َلُّّّ
ّ

ّ ُرل ّّ ِ ككككككككق ِ َّمن كككككككك َّّ   و ككككككككًرهر رَّ كككككككك
ّ

َّّ ّ هككككك ّ كككككَ  ّّ ٍكككككاّتّ كككككو
ّ

ّ ّكككككككَنُّّوككككككُ ّذ ككككككجّ نككككككقَّكككككك ّ
ّ

 ككاض  في بيتس ا كؿ أنس ي كر يـك وكاظ كةك لقريش وم  ةكازف
 يوو عكاظ -

مػػظ أػػريشب كأػػد  ككػػاف لكنانػػة كأػػريش ومػػ  ةػػكازفب كبنػػك أسػػد يكمئػػ و حمػػؼ
 انتررت فيس كنانة كأريش كأح فهما وم  ةكازف كمف معهـق كأد  ارؾ الرسكؿ 

؛ إ  كاف يناكؿ أبناء ومكمتس مف بني ةا ـ النباؿب كي ير الناب ة إلػ   في ة ا اليـك
بطػػكالت بنػػي أسػػد فػػي ةػػ ا اليػػـك الم ػػهكدب كةػػك مػػف أيػػاـ الًفجػػار الػػي ن ػػبت فػػي 

ب كسيمِّي وك اظا نسػبة إلػ  المكػاف الػ م كانػت تقػاـ فيػس أ ػهر أسػكاؽ ا  هر الحـر
ق كي ير أيضا إل  حدث تاريخي كةك أتػؿ أبيمػة أسػد (ُِّ)العرب في العرر الجاةمي

حجػػر بػػف الحػػارث بػػف ومػػرك كالػػد ال ػػاور امػػرئ القػػيس كةػػك مػػف أوظػػـ ا حػػداث 
 ق(ُِْ)التاريخية في سجؿ بطكالت بني أسد

 َيِوُو الرََّقِه -

ي ب يض بف  بياف وم  بني وامرب كي ػير الناب ػة الػ بياني كاف ة ا اليـك لبن
إلػػػ  انترػػػار بنػػػي  بيػػػاف ومػػػ  بنػػػي وػػػامرب كفيػػػس أتػػػؿ حنظمػػػة أخػػػك وػػػامر بػػػف 

 ق كةك يـك حسي ال م أ ار إليس الناب ة في ا بيات ق(ُِٓ)الطفيؿ
كيبدك مف ا بيات أف الناب ة يهجك وامر بف الطفيؿ كيعير  بانهزامهـ في ةػ   

  (ُِٔ)ث يقكؿالكأعةب حي
َّفككككٌِ  ّو ككككُجّ  ككككََمٌاَّ ككككق َّ ككككَ  ّأ ه ًلككككَّّّ

ّ

ّه كككككككِ ّّ ِ كككككككي َ ّر ٍ  َِّّْ ٌِِ ّم َ،ِوككككككك َّّفككككككك
ّ
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َ ُلكككككك رَّ   ّ ري ككككككََه ّّ ُ أ ّ   ٌِِنككككككَجّ  كككككك َّف
ّ

ّّّككككككَ  ّّْ ،رككككككا ّ ر  ّ   َّ ّ ِّّإذ ّّم ككككككََّ ككككككي 
ّ

َّفُكككككككى َّكَيَ وككككككَجَّ   َّكككككككَيَ  ّ  ككككككا ُّءّّّّّ
ّ

ّككككككككك ِ ّ  ُِّ َرُكُم ككككككككك ُ َّفْقكككككككككَجّّْ  ُّّ ّ ر ر
ّ

َرْلَمككككككَجَّ ََمو ككككككٌَلّّّ  َّ ُ َّفَلككككككَّ  كككككك  ه 
ّ

ّّّّّهركككككِىّ  كككككَ ر َّ َ ُرو َلكككككََءَّ كككككو  َّّمكككككى ّّْ 
ّ

ِ كككك ٍّّّ ّرّوككككُ  َّز ّفككككٌ  ّ كككككِىّّ فككككُّ 
ّ

ُّّّّّّكككككَ رُّّمكككككىَّ قََاكككككَجّم كككككَّ  كككككَ ر  ّّ
ّ

ُُّ ع وكككككُقّّّ ِ ككككك َّفمكككككَّإ  ّككككككَ  ّمكككككىّن 
ّ

ّككككككككى ّ ل ككككككككَُاّ  هرككككككك َّغ  كككككككَ ّر  ّ
ّ

ُرّ ََِّغككككك ّرّمكككككىّم نرَُ ككككك َّموكككككٍ َّّفكككككُّ 
ّ

ّمركككككككِاَعَّفكككككككُا ّذيعِهككككككك رّّ عرَقكككككككَ ّر ّّ
ّ

مػػا ةجػػاني أحػػد حتػػ  "ب كأػػاؿ  ومػػ  وػػامر بػػف الطفيػػؿ  ػػؽ كأػػكؿ الناب ػػة ةػػ ا
 ق(ُِٕ)"ةجاني الناب ةب جعمني القـك رئيسانب كجعمني الناب ة سفيهان جاة ن كتهكـ بي!
 كثمة كأائظ كأماكف ارتبطت بخحداث  كرةا الناب ة في  عر ب لعؿ أبرزةا 

 :وقعة ُأُقر -

ك)أيأير( كادو مخرب  ك ماء ككأل كاف أد احتما  النعماف بػف الحػارث ال سػانيب 
فتربعتس بنك  بياف دكف أف يحسبكا حسػابا لمممػؾب فنهػاةـ الناب ػة وػف  لػؾب كلكػنهـ 
لـ يخبهكا لقكلسب بؿ اتهمك  بالجبف كالخكؼ مف النعماف ال سانيب ككػاف منقطعػا لػسب 

ثـ اوتم  سدة الحكـ أخك  ومػرك بػف الحػارث ال سػانيب فػانقطظ  فمات فرثا  الناب ةب
إليػس الناب ػةب فكجػس الممػػؾ ومػرك بػف الحػػارث ال سػاني جي ػا إلػػ  بنػي  بيػافب فبمػػغ 
منهـ؛ إ  أتؿ مف أتؿب كأسر مف أسرب كيػ كر المؤرخػكف أف الناب ػة  ػفظ لهػـ ونػد 

يمدح الممؾ كيرػؼ  ب كأد أاؿ الناب ة أريدة طكيمة(ُِٖ)الممؾ فخطمؽ رراح ا سرل
  (ُِٗ)ما جرلب مطمعها

َِّّ ككككِقّ ِّ َ ٍوككككَُّّ ككككنرع ٍ َّلم ن كككك ّ رُأرككككُّّف
ّ

ّّّّّ  َِكككك ٍ ً ٍيّ َ ز  َ ِوككككُ  َّمككككى ّنركككك ّّم ككككَذ ّّ ر
ّ
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كفيهػػا يػػٌ كر بنػػي  بيػػاف بنهيػػس لهػػـ كوػػدـ اكتػػراثهـ لقكلػػس كاتهػػامهـ لػػس بػػالجبف 
  (َُّ)كالخكؼ مف ومرك بف الحارث ال سانيب حيث يقكؿ

ّرّ  ككك ّذر  و كككَ  ّ  كككى ُّ ُ كككاٍَّّّّ َقكككق ّن ه  ّو ككك
ّ

ِّّ َكككككككى ّ  كككككككارّ َعِه  ّتّكككككككك  َّ   كككككككَف    ّّ
ّ

ّر ُ  رّإِنكككَّ لحو كككّْ مرن َقكككَياٌّّ:َّفُقْلككك ّو كككََّ ككك
ّ

ّّكككككككَِ ي ِ َِّّ ُ ث ي ككككككك ّ لككككككك ّ  اَّثَنكككككككَ َّ 
ّ

ّ  ِوككككككا    ّ  نرككككككُّذر  و ككككككَ  ّل   ككككككو ً  ر
ّ

ّ ّ َِه كككك  ّ  لككككِ ّ ككككَي  َّ ل  ككككََاَّمككككى ّ  كككك  ّّ
ّ

ُّّإِمكككك ّرعّفككككٌن  َّغو ككككارّمرن َفَلكككك َّّ رَ ككككو
ّ

ّّّّ َن ي ككككَّز ككككِاَعّّ ِنكككك ٍ َّّمن كككك ّّ ل  ككككَ رعَّف
ّ

كأد تناص الناب ة مظ بعض ا ماكفب ككظفها بطريقػة كاويػة م ػيرا إلػ  أبػرز 
الحػػكادث التاريخيػػة التػػي  كرةػػا فػػي  ػػعر ؛ إ  إف ةنػػاؾ حػػكادث تاريخيػػة كبيػػرة ارتػػبط 

 ي كر المكاف يستحضر الخياؿ تمؾ الكأائظ كا حداثق كرةا بخماكف معينةب فحيثما 
 جلق، وصيداء، وحارب -

  (ُُّ)كأد جاء  كر ة   االماكف مجتمعة في بيت  عر لسب ةك
َّ كككككَىى ّككككككَ  ّ لقي كككككا و ِىَّ ي كككككٍاَّ ٍلحكككككاٍلّّ

ّ

َّّّّّ  َِي ككككٍاّ   ككككو قّء ّّ حكككك ّ نككككق ّزككككك َ ّّ
ّ

كىٍسًر اٍلجً أاؿ ابف منظكر " ؛ أىاؿى اٍبفي ًجمَّؽب ًبالتٍَّ ًديًد كى كؼه ب مىٍكًضظه ًبال َّاـً مىٍعري يـً
ـي ًدمى ؽ مىؽى اٍس قأما ريداء فمدينة ساحمية بخرض ال اـب كتقظ انف في (ُِّ)"بىرِّمٍّ  جى

مكضظ مف أوماؿ دم ؽ بحػكراف أػرب مػرج الٌرػٌفر مػف " هكف حارب قكأما(ُّّ)لبناف
وػػرج ككالػػد  الحػػارث ب كأراد بػػالقبريف المقبػػكريف كةمػػا الحػػارث ا (ُّْ)"ديػػار أضػػاوة

 ق (ُّٓ)ا كبر كةما كالد ال اور كجد 

                                                 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

كأد كظؼ الناب ة ة   ا مكنة ليدلؿ وم  وظـ ممكؾ آؿ جفنة ك كرياتػس معهػـ 
 في تمؾ ا مكنةق



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

 بصرى -

  (ُّٔ)أاؿ الناب ة
ّ عمكككايّعّ كككنع  ّّيكككاءرّمكككىّ ِ ّضكككٍعٍ ّّّّّّ

ّ

ّّّ َ ََِِّهككككك ّ ككككك   رّ ير كككككاىّعّ  ّ يرا ككككك
ّ

ّّر ُِّّّّّّفًككككك ّعّّٕ لكككككق رّ نككككك ّ ٍ ّ اويككككك
ّ

ّّّّ  َّفو كككُيّعّ  كككقّو كككُىّ لوكككقرّّا ككك
ّ

مػف أومػاؿ دم ػؽب كةػي أرػبة كػكرة حػكرافب  أريػةبالضـب كالقرػر  كبررل 
 ق(ُّٕ)م هكرة وند العرب أديما كحديثاب  كرةا كثير في أ عارةـ

 كأد كظؼ الناب ة ة ا المكاف است كارا لما دار فيها إباف حكـ آؿ جفنةق
 رانجاسه اجلوالن وحو -

  (ُّٖ)يقكؿ الناب ة
ْرّ ككغًّّ ككد ّ  ككاىّ أَ ككٍ ّّّّ ّ ككق ّّ ،وكك

ّ

ّّّّّّّ  ُّْعّمكككىّّ كككُ  ّعّ ،كككٌاّ  ّ ككك ّ ،وككك
ّ

ّ الّنّ  ّ حيككككككٌَ ّ مِككككككٌجّ  نككككككغٌّّ
ّ

ٌِّّّّثكككككٍ ّهََ ككككك ر ّ لككككك ّمرنً هكككككَ رّعَّل  ككككك
ّ

ّرّزُذّنكككككًَّ  ُفكككككًَّمنكككككُ ًّّّّ ّ ونيككككك
ّ

ُِّّّّّّمككككَّ ككككَ  ّ ََاكككك ر ّ ككككُي َيعر رَّمككككى ّل كككك
ّ

ّمكككىَّفْقكككَقّ ٍ ككك ّّّ كككك ّزكككَِ فرَّّ كككُالِ 
ّ

ّّزككككككُ ّ رّمنكككككك ّمككككككُزٌ ّمً ككككككَا ر ّ
ّ

جاسػػمعم  بنػاء فاوػػؿ  مكضػػظ بال ػػاـب مػػف ومػػؿ جػاء فػػي معجػػـ مػػا استعجـ "
)يرث  الٌنعماف بف الحارث ال بيانيالجكالفب يقرب مف بررلق أاؿ 

139
)  

ّ كككق ّّّٓ كككغّّ كككدّ  كككاىّ أَ ككك ّّّّّ
ّ

ّّّ ّّّثكككككُىّفوككككك ّأكككككُلّفَضككككك ّ نُّفككككك
ّ

ّلٍوكككككككِفكككككككى ّم كككككككّلُ ّ عكككككككدّأ
ّ

ّّ كككككُال ّزككككك  ّ نَاككككك ّّّّت غكككككُل ّّّّ
ّ

بالرػاد المهممػةق ثػـ أػاؿ بعػد « فػآب مرػٌمك »كالجكالف  مكضظ أبر ق كيركل  
 ة ا 

ّ الّنّ ّوِككككق ّ ككككدّ ككككابّ أَ كككك ّّّّ
ّ

ّّّككككاّ  ّ ككككّ ّّ ككككُ  جبككككُلّمككككى، ّ"ّ
ّ

                                                 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

سكاف ثانيسب كبالراء المهممةب وم  كزف  حكرافأما"  فع ف  أرضبفت  أكلسب كا 
 ق(َُْ)"بال اـ
 بيت راس  -

  (ُُْ)أاؿ الناب ة
ّكككككيٍ ّمر  ع   ككككعًََّمككككى ّل م ككككِاّ ر ككككا ىّّ

ّ

ّّّّّ َِّرّعّم  كككككق ل ّّ ًكككككك ُ ككككك ّن م ً ككككك رّّ ير
ّ

ٍّّّّّ ّ َّّ ّن م ككككككد َّ اَ كككككك رَّمككككككى ّ  وكككككك
ّ

ّّّ َِّإديّ قمككككككككككَ  ّعّتّ ككككككككككٍُاّمقكككككككككك
ّ

م هكر برناوة الخمكر في العرر القديـب كأد أ ار  مكاف بال اـ كبيت رأس
  (ُِْ)في  عر  إل  ا تهارةا برناوة الخمر ك لؾ بقكلس إليس حساف بف ثابت

ػػػػػػػػًبيئىةن ًمػػػػػػػػٍف بىٍيػػػػػػػػًت رىٍأسو  ػػػػػػػػخىفَّ سى ّكى
ّ

ّ ػػػػػػػػػػاءي مى ػػػػػػػػػؿه كى هىػػػػػػػػػػا وىسى ّّّيىكيػػػػػػػػػكفي ًمزىاجى
ّ

 تدمر  -

  (ُّْ)أاؿ الناب ة
ّ الّ  ىّفككككَ ًاّعّتّّ نككككَّّعّو ككككيه ّّ

ّ

ّّّّّالُّ زَ ككك ّعّمكككىّّا كككُّ ّعّمكككىّ ز كككَق ّ
ّ

ّ ككككك رّّّإاّلّ كككككلومَ  ّعّإذّ كككككَ  ّّ  ككككك ّر
ّ

َِّّّعّفَزككككقلهَّ ككككِىّّ فنككككَق ّ كككك ّتّّ غوكككك
ّ

ّرّ ككك  ّّّّ ََِّّ ككٍىّّّإٍنككك ّ ككقَّ َذن كك ّ لككٍو
ّ

ّّّّع م ككككككَق ّ ِّْ ّو ي نرككككككُ  ّ  ككككككق مرا ّ َ ّ ككككككّفَ
ّ

 
التػػي بنػػت المدينػػة فػػي تػػدمر بنػػت حسػػاف تػػدمر بهػػ ا االسػػـ نسػػبة إلػػ  سػػميت 

 ب (ُْْ)فػػي التػػكراة كالرػػحي  أف سػػميماف وميػػس السػػ ـ أػػاـ ببنائهػػا كمػػا كرد بأيامهػػا 
كةي مف وجائب ا بنيةب مكضكوة وم  العمد الرخاـب زوـ أـك أنها مما بنتػس الجػٌف 

                                                 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

ب كلعػػؿ اعوجػػاز فػػي بنائهػػا مػػا جعػػؿ كثيػػر مػػف النػػاس (ُْٓ)لسػػميمافب وميػػس السػػ ـ
 ينسبها إل  جف سميماف وميس الس ـ ق

ممكػا لػـ كأد كظؼ ة ا المكاف إ ارة إل  وظػـ نبػي ا  سػميماف كالػ م أوطػي 
 يعط أحد مثمسق

 
 

                                                 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

 املبخث السابع 
 التهاص الدييّن

ي ػػ ؿ الجانػػب الركحػػي حٌيػػزا كبيػػرا فػػي الػػنفس اعنسػػانٌيةب مهمػػا  كانػػت ةػػ   
االوتقػػادات سػػكاء أكانػػت رػػحيحة أك خاطئػػةب كلعػػؿ ةػػ   االوتقػػادات ةػػي محاكلػػة 

ككنيػػة لمعرفػػة القػػكة الخارأػػة التػػي ترػػنظ ا  ػػياء أك تػػؤدم إلػػ  كأػػكع الظػػكاةر ال
العظيمػػةب كأػػػد آمػػػف ال ػػػاور الجػػػاةمي بمنظكمػػػة مػػػف االوتقػػػادات بعضػػػها مػػػكركث 
كبعضها نتيجة لتخثر  بالكتب كا ديػاف السػماكيةب كنمحػظ أف الناب ػة أػد كظػؼ بعضػا 
مف ال خرػيات الدينيػة كػ كر بعػض ا نبيػاءب ك كػر كثيػرا مػف ا لفػاظ الدينيػة التػي 

ات أػد خمػتب كبقػي الكثيػر مػف آثارةػا تناأمتػس تدؿ وم  تخثر  بما كاف  ائعا مف ديانػ
 ا جيؿ وبر العركر المختمفةق

 كيمكف أف نقسـ التناص الديني إل  أسميف 
 ذكر األىبياء - أ

 -عليه السالو-ىوح 

  (ُْٔ)أاؿ الناب ة
َّ   وً ككككككَجّ َِ ًوكككككككَّل لًقككككككََّثوكككككككَ  ّّ

ّ

ّّّّلككككك ّل كككككُُأّ رَ كككككِىّ ككككك  ّّ َ نكككككُ ر  ّّ
ّ

ُرنّّ ََِّ كككككك ّ   ّرَّّامَن كككككك ّهككككككََّّفَي َفوكككككك
ّ

ٌّّّّّْالّو ُكككككككُ ر َّّكككككككك  َ َجّككككككككَ  ّنكككككككُ
ّ

كظػػؼ الناب ػػة ةػػ   ال خرػػية الدينيػػة فػػي معػػرض مدحػػس لمنعمػػاف بػػف المنػػ رب 
إ ارة منس إل  ردؽ مدحس لعمرك بف ةنػد الممقػب بػالمحرؽب كأف ومػرا كػاف رػادأا 

كرامس إيا ق  في وطائس لس كا 
ميػس السػػ ـب كأػد أ ػار الجػػاحظ إلػ  أف وػػدـ الخيانػة لػيس أمػػرا خارػا بنػػكح و

فكػػؿ ا نبيػػاء يترػػفكف با مانػػة ومػػ  درجػػة كاحػػدة؛ إ  أػػاؿ معمقػػا ومػػ  بيػػت الناب ػػة 
ٌنمػػا  لػػؾ كقػػكلهـ كػػاف داكد ال يخػػكفب ككػػ لؾ كػػاف  ةػػ ا " كلػػيس لهػػ ا الكػػ ـ كجػػسب كا 

ف لػـ يككنػكا فػي حػاؿ مػف الحػاالت أرػحاب  مكس  ال يخكف وميهمػا السػ ـق كةػـ كا 
الٌنػػاس إٌنمػػا يضػػربكف المثػػؿ بال ػػيء النػػادر مػػف فعػػؿ  خيانػػة كال تجػػكز ومػػيهـب فػػ فٌ 

                                                 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

الرجاؿ كمف سائر أمكرةـب كما أالكا  ويس  ابػف مػريـ ركح ا ب كمكسػ  كمػيـ ا ب 
براةيـ خميؿ الرحمفب رم  ا  وميهـ كسمـ كلعؿ رفة ا مانة التػي كرػؼ  ق(ُْٕ)"كا 

ا خػػرل أبػػؿ  بهػػا نػػكح وميػػس السػػ ـ  كانػػت  ػػائعة ونػػد العػػرب مػػف الكتػػب السػػماكية
كىػ َّبىٍت نزكؿ القرآف  ب كأد جاء ة ا الكرؼ في القرآف الكػريـ ب يقػكؿ ا  تعػال    " 

ـٍ رىسيكؿه أىًميفه  ب ًإنِّي لىكي ـٍ نيكحه أىال تىتَّقيكفى كةي ـٍ أىخي ب ًإٍ  أىاؿى لىهي ًميفى  ق (ُْٖ)"أىٍكـي نيكحو اٍلميٍرسى
 داود عليه السالو

  (ُْٗ)أاؿ الناب ة 
ُِّ ككككككككّ ّ  كككككككمرُُل ُِّ رِيَعِوككككككك ّن ٌ لككككككك

ّ

ِّّّّّ ٓرّ ركككككَلو ٍ ُّككككككِ َّ ِ كككككَءّذَّاككككك ِ ككككك ّّ ن 
ّ

كظػػؼ ةنػػا  خرػػية داكد وميػػس السػػ ـ مػػف خػػ ؿ مدحػػس لم ساسػػنة ككرػػفس 
لدركوهـ التيكانكا يستخدمكنها في الحػرب ب ك ػبهها بػدركع داكد وميػس السػ ـ التػي 

 ػنة كال رػدئة ب كاف يرنعها ب فهي دركع رمكت بمعن  المينة الممس ب ليسػت بخ
أرادى كنىٍسػ ى ب كأ ار ال  داكد بمفػظ سػميـ لمداللػة وميػس ب إ  "(َُٓ)كال يككف لها ركت

ػػمىيـب كمثػػؿي  ىًلػػؾ ًفػػي أى ػػعار العػػرىب  يَّػػر ااًلٍسػػـ فىقىػػاؿى سي َـّ  ى ػػميمافب ثػػ داكدىب فىجعمػػس سي
اـ فػي إأامػة ا ب مقػاـ االبػفب كاالبػف مقػوند العػرب  معركفةوادةه  ة  ك  ق(ُُٓ)"كثير

ا بب كتسػػمية ال ػػيء باسػػـ  يػػر  إ ا كػػاف مػػف سػػببسق كا وػػ ـ ال يػػدخمها المجػػازب 
كأػػد أ ػػار  ق(ُِٓ)كلكػػف تسػػتعار إ ا حرػػؿ بهػػا القرػػد كأمػػف معهػػا المػػبس ونػػد الػػ كر

لىقىٍد آتىٍينػا القرآف الكريـ إل  رنعة داكد وميس الس ـ في سرد الدركع فقاؿ تعال    "  كى
دى ًمنَّػا فىٍضػػ ن يىػا ًديػػدى) داكي ًبػي مىعىػػسي كىالطٍَّيػرى كىأىلىنَّػػا لىػسي اٍلحى ػٍؿ سػػاًب اتو ًَُجبػػاؿي أىكِّ ( أىًف اٍومى

                                                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

أىدٍِّر ًفي السٍَّرًد كىاٍومىميكا راًلحان ًإنِّي ًبما تىٍعمىميكفى بىًريره  ق كتبػيف انيػة السػابقة (ُّٓ)"  كى
ديػد بيػدةمف  يػر ب كأد ليف ا  لس الحنس كتعال  أمر  الدركع كالساب اتأف ا  سبحا

نار كما يميف العجيف حت  سرد منس الدركع كالسػكابغ كأرػبحت مضػربا لألمثػاؿ وبػر 
النػػة الحديػػد مػػف المعجػػزات البػػاةرات التػػي خػػص ا  سػػبحانس كتعػػال  بهػػا  الزمػػافب كا 

 ق(ُْٓ)داكد وميس الس ـ 
 وميس الس ـ_–سميماف 

  (ُٓٓ)أاؿ الناب ة
ِّّور ككككككَيهر ّ رّّ  الَّ  ىّفََ ًلككككككَّتّّ نككككككَ

ّ

َّّّّّالُّ زَ كككك َّمككككى َّّا ككككُِّ َّمككككىَّ ز ككككق  ّّ
ّ

ِّإّ كككككَّ ركككككَلومَ رِّإذّ كككككَ  ِّّ َ ككككك رَّ ككككك ّر
ّ

َََِّّّّّفََزككككقرلهَّ  ككككِىّّ َفن ككككق ُّّ كككك ّتّّ ي ِاِوكككك
ّ

ّرَّ هرككك ّّّ ََِّّ كككِىِّإٍنككك َّ كككقَّ َذنككك ّ  ل كككو 
ّ

َّّّع م ككككككق ّ  ِّْ ّّو ينككككككُ  ّ  ككككككقمرا َّ َ  رككككككّفَ
ّ

ًَّككككككَ َّّفم ككككككىَّ  َ  ككككككَجَّفََنَفعكككككك رَّ ،َ  
ّ

ََّّّّكمكككككََّ  َ  كككككَجّ  ّلُ لككككك رّ  لككككك ّّ ا   كككككق
ّ

كظؼ الناب ة  خرية النبي سميماف وميس الس ـ فػي معػرض اوتػ ار  لمناب ػة 
كمدحػػس لػػسب م ػػيرا إلػػ  أف ممدكحػػس ال يفكأػػس أحػػد كال ي ػػبهس أحػػد فػػي وظػػـ ممكػػس 

مر ق كةػك كأكتس إال سميماف وميس الس ـ ال م كاف أد سخر ا  لس الجف ينقػادكف بػخ
ق كخػػص ُٔٓوميػػس السػػ ـ أبػػرز  خرػػيتيف مػػؤمنتيف ممكتػػا ا رض ةػػك ك ك القػػرنيف

سميماف وميس الس ـ ؛  نس أكتي الممؾ مظ النبكةب كفي القرآف يقكؿ ا  تعال  ومػ  
ػدو ًمػٍف لساف سميماف وميس الس ـ   "  أىػاؿى رىبِّ اٍ ًفػٍر ًلػي كىةىػٍب ًلػي ميٍمكنػا الى يىٍنبىً ػي ً ىحى

 َ(ُٕٓ)"  ٍلكىةَّابي ا ًدم ًإنَّؾى أىٍنتى بىعٍ 
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 ذكر بعض األلفاظ الدييية: - أ

 لفظ اجلاللة)اهلل(

 كرد في  ير مكضظ مف  عر الناب ة كمف  لؾ أكلس 
ُّٓغُهكككك  ّّّّ ٌِّعّّٕوع،هككككَّّ ّ ككككٌ ّ ككككوم

ّ

ّّّّّ ُرّ  ككُِّن ّ(158)مككى ّّ ككَُلّعّ ّازككا رّغكك
ّ

َّّعّلمكككَقّّ لحكككَ ّعَّ كككٍا  هَّّّّ ّفكككٌذّّ ر وككك
ّ

ّ ُ (159)فككَْ ّعَّفكك ّ  ّعّإديّّا ككَُّلّعّفككَ لّ
ّ

َّٓ  ،ككككككككََاّ ككككككككُ ًع ٕ ّ ككككككككا ّ ٍ ّّ  ّ
ّ

ّ   (160) كككاىّككككٍ ّم ْلكككُجّعّل ن هكككَّعّوً   كككّ
ّ

َّٓللكككككق ّر ّ حنكككككىرّ قوكككككَ ّعّنِكككككي رّّ
ّ

ّّّ(161)وكككاٍلّ نكككَّملككككًَّعّ  ككك  ِ ّعّ كككَماّ
ّ

ْرَّ قوً ككككك ر ّ َ كن ككككك ّإديّّ ٍنعمكككككَِ ّزوككككك
ّ

ّ(162)وكككُف ّّ ي كككَُّكا ّّفيه كككق ىّ ككك رّّ لحككك رّّ ،ّرّ
ّ

كة ا إ ارة إل  أف الجاةمييف كانكا يعرفكف ا  سبحانس كتعال   ير أنهـ كػانكا 
ػػ يكا ًمػػٍف ديكًنػػًس يتخػػ كف مػػف ا كثػػاف كسػػيمة لمتقػػرب إلػػ  ا ب أػػاؿ تعػػال  "  كىالَّػػً يفى اتَّخى

بيكنىػػػا ًإلىػػػ  المَّػػػًس زيٍلفىػػػ  ـٍ ًإالَّ ًلييقىرِّ ػػػا نىٍعبيػػػديةي 163)"أىٍكًليىػػػاءى مى
اسػػػتعماؿ الجػػػاةمييف السػػػـ قف(

اسػـ ومػـ خػاص  فهػكالج لةب ي ير إل  أنهػـ كػانكا ينظػركف إليػس نظػرة المسػمميفب 
ونػس ب لػس كاحػدب كةػك اسػـ  اء التعبيركل ا جقابؿ "يهك " وند العبرانييفب كيبالج لةب 

مفرد ليس لس جمظ؛  نس إلس كاحدق أما لفظة "إلس" ف نها تعبر وف مفرد لس جمظب ةك 
 ق(ُْٔ)" وند العبرانييفElohim"آلهة"ب كاعلس في مقابؿ "إيمكةيـ 

  (ُٓٔ)كقكلس اعلس -
َ لحكككككككًرهر ّذّلرّّ  كككككككَ ّ َلوكككككككنرهر  ّّ ّم 

ّ

ّّّّّّ ُ ُِوٌ َّفم ككككَّو اأرككككُ  َّغكككك ََُ كككك ّّ ع َُّ كككك
ّ
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كالمقرػػػكد محمػػػتهـ  ات اعلػػػس ةػػػي بػػػ د ال ػػػاـ ؛  نهػػػا مقدسػػػة كيقػػػاؿ بيػػػت 
ب كة ا ا ارة ال  أدسية مكاف مف يمدحهـ الناب ػة مػف (ُٔٔ) المقدس مكضظ ا نبياء

 ممكؾ ال ساسنة ق

  (ُٕٔ)الكعبةب ا نرابب العائ ات الطير ب ك لؾ في أكلس -
ّرَّكعي ً كككك رّّ ِِككككَ َّفككككاَّ ع مككككارّّ حكككك يّم 

ّ

َّّّّكككق ِ ّّ  مكككَّهراوكككال ّ  لككك َّّان كككََ َّمكككىّأ 
ّ

َرهَّ ِ كككك ُِّ  م ّ  ُّيككككًَمِىّّ عََاكككك َّلّّ َ،كككك
ّ

ّكككككع َق ِ َِّ  كككككد ّّ ، وكككككِ ّ  ّ  ّّ ركيكككككَ رّم كحككككك
ّ

فقد  كر الكعبة بيت ا  الحراـ م يرا إل   عيرة الحػ ب كمػا يرافقهػا مػف تقػديـ 
ب كةػي مجمكوػة مػف ا كثػاف القرابيف لآللهػة التػي تقػربهـ إلػ  ا  بحسػب اوتقػادةـ

ق كمػػا أ ػػار إلػػ  (ُٖٔ) كػػر بعػػض المػػؤرخيف أف وػػددةا بمػػغ ث ثمائػػة كسػػتيف رػػنما
طيكر مكة انمنة في الحـر كالتي كػاف الجػاةميكف يحرمػكف رػيدةا  نهػا فػي جػكار 
ا ق كمػا  كػػر  الناب ػػة مػػف المقدسػػات التػػي كػاف يقدسػػها االنسػػاف الجػػاةمي فػػي  لػػؾ 

 الكأت ق
  (ُٗٔ)ك لؾ في أكلس ركرة الراةب -

ُُّّّّ ُ ّ ِنهككككَّ  ا ض ككككّّا  ككككم َ ّ َّهكككك َّ كككك
ّ

َّّّّككككككك ّ  كككككككا   ُعّمرً ع ي كككككككق ٌَِ ّّ  ي كككككككق ّّْ 
ّ

ٌَهَّ ِ كككككِىّز كككككَقو ًَهكككككَّ  زر َّ ا نكككككََّ ار  و 
ّ

ّككككككك رّ    كككككككقًّّ  إ َّ ككككككك  ّو ا  ركككككككَق ََُ َ  ّّ
ّ

فقػػد كظػػؼ رػػكرة الراةػػب لمداللػػة ومػػ   ػػدة جمػػاؿ مػػف يت ػػزؿ بهػػا حتػػ  إنهػػا 
لرجؿ المنقطػظ إلػ  العبػادة الػ م يعػيش فػي رػكمعتس بػيف الجبػاؿ بعيػدا لت كم  لؾ ا
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وػػف الب ػػرق كأػػد اختػػار الرػػاركر كةػػك الػػ م انقطػػظ لمعبػػادة كلػػـ يتػػزكج النسػػاء ب 
 ق (َُٕ)كالرركرة أرفظ الناس في مراتب العبادة وند الجاةمييف

 يوم الطباضب ، وذلك يف قوله : -

ٍرككككك  ّ رهر ّّّّ ّ  كككككَارّّ ن عكككككَ ّ وكككككُّز
ّ

َُّّحيوككككك ِِيََ ككككك ُّّ ّ َ احيكككككَ ّوكككككُ ّّ 
ّ

كي ير إل  تديف ال ساسنة ك لؾ باوتناأهـ النررانيةفي كر يـك السباسب كةػك 
كالكممتاف "يػػػـك ال ػػػعانيف"ب أك "يػػػـك السػػػعانيف" ويػػػد مػػػف أويػػػاد النرػػػارل كيسػػػمكنس

ب كلعػؿ  لػؾ يبػيف  ػيكع النرػرانية   (ُُٕ)ا تقتا مف العبريػة  مػف لفظػة " ةك ػعنا "
ي القبائؿ العربية التي سػكنت ال ػاـ مػظ ال ساسػنة باعضػافة الػ  بعػض في ال اـ ف

 القبائؿ العربية االخرل في الجزيرة العربية ق
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 املبخث اخلامظ
 التهاص الثقايف

ثمػة بعػػض المكركثػات الثقافيػػة كالعػادات كالتقاليػػد كاالوتقػادات  كرةػػا ال ػػعراء 
رث الثقػافيب فضػمف  ػعر  بعضػا في  عرةـب كأد تناص الناب ة ال بياني مػظ ةػ ا اع 

مف أيـ مجتمعػس كاوتقاداتػسب كأػد جػاء ةػ ا التضػميف لػدالالت مختمفػة يك ػؼ ونهػا 
السياؽ الكاردة فيسق كتناص ال ػاور مػظ المػكركث الثقػافي يػدلؿ ومػ  ومػؽ برػيرة 
لمامػػس بثقافػػة ورػػر  كتعبيػػر  وػػف الػػكوي الجمعػػيب  كةػػ   السػػياأات  ال ػػاور ب  كا 

ل ػاور لألجيػاؿ القادمػة بػكوي أك ب يػر كوػي؛ ليعٌمػؽ بهػا المعػاني الثقافية يحممها ا
 التي يعالجها كا فكار التي يقدمها في  عر ق

 كمف المكركثات الثقافية التي كردت في  عر الناب ة 
التطير من الغراب يقول النابغة -

(172)
: 

َّ َفكككككق ّّ ًٍا ٍزككككك رّعّغكككككُّ ٍ ّ كَ نكككككَّّّّّ
ّ

ّّّّّّّيكككككَّ ككككك   ّ ازَ نكككككَّعّ ككككككي  ّ كككككَق
ّ

ً نكككككََّغكككككقًّّّّ ْرّ ٍ ِّ ز َل ّن   ككككك  ّّ ي كككككُِّ 
ّ

ّكككككك َّاّلغنككككككَّّ ،ككككككقّأرّّا ككككككُلر  ّ
ّ

فقد أ ار إل  خبر ارتحالس مف ب ط النعمافب كنسب حمؿ ة ا الخبػر الم ػؤـك 
إل  ال راب؛  ف ال راب فػي المػكركث الثقػافي الجمعػي رمػز لمت ػاـؤ كالمػكت كخػراب 

كلعػؿ  لػؾ يعػكد إلػ  ارتباطػس بقرػة ابنػي  الديارب بؿ أ خـ الطيػكر ونػد الجػاةمييف ب
آدـ كردت في الكتب السماكية الماضية كأكدةا القرآف الكريـ في حديثس وف أتؿ ابف 
آدـ  خيػسق كسػمي  ػراب البػيف  نهيحػتـ بػػالفراؽ إ ا نعػب ب كأػد ا ػتقكا مػف اسػػمس 

 ق(ُّٕ)لفظ ال ربة كاال تراب كال ريب
اليسار الػ  اليمػيف كةػ ا دليػؿ ال ػـؤ أما البكارح مف الطير فهي التي تمر مف 

ونػػد العػػرب ب كضػػد  السػػان  الػػ م يمػػر مػػف اليمػػيف الػػ  اليسػػار كةػػك دليػػؿ الػػيمف 
 ق (ُْٕ)كالتفاؤؿ وند العرب
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تعليق الحلي  على الملدوغ حيث يقول -
(175)

: 

ٌِّّّّّ ّّّككككككين ّ كككككَ    ّضكككككوىل ّفيككككك
ّ

ِّّككككّ ّنككككََ  ر ّّمككككىّّ ككككّاْ ِ ّعّتّ نوََ هككككَّّ 
ّ

ِ كككِهقرّعّمكككّى َّ وكككِ ّّ ًٍمكككَِ ّعّ  كككلومرهَّّّّّور
ّ

ّلكككككِ ّّ نِكككككََءّعّتّوقوكككككَ ّعّ عكككككَ  ّر ّ
ّ

ّ نَذ  هككككككَّّ ٍاُّ ككككككُ َّمككككككى ّ رككككككٍمهَّّّ
ّ

ّّّر،ّلُقكككككك رَّ ككككككُ ّّعّ َ ككككككُ ًّّ راَّأكككككك ر ّّ
ّ

فقد رسـ لنا ركرة مفزوة ليدلؿ وم   دة خكفس مف النعماف لما جاء  كويد ب 
إنػػػس ال يعػػػرؼ النػػػـك كال فرػػػكر نفسػػػس بممػػػدكغ مػػػف أبػػػؿ أفعػػػ   ػػػديدة السػػػـ حتػػػ  

االطمئنػػافب فيضػػظ أةمػػس حمػػي النسػػاء وميػػس اوتقػػادا مػػنهـ أنهػػا تػػدفظ ا  ل ونػػسب 
كالمديغ ةنا ةك المعادؿ المكضكوي لمناب ة ال بياني ال م أأٌض مضجعس كويد الممؾ 

 لسق
كي الجمل السليم ليبرأ االجرب ، يقول  -

(176)
 

ُ َّّمكككككِاٍ ّ    ا كً ككككك رّّّ َّ َكلحفكككككً  ّذ نككككك
ّ

ّككك رَّّّّكككك َّ ّ ُ ُر رّ  هككك ّّ يّّ عركككا ّورككككُىَّغككك
ّ

زوػػـ العػػرب أف االبػػؿ إ ا أرػػابها العػػر ب كأخػػ كا السػػميـ ككػػكك  ب زاؿ العػػر وػػف 
ق كةػك اوتقػاد لػيس (ُٖٕ)ب كأنهـ يفعمكف  لؾ كيقكلكف نؤمف معس العػدكل(ُٕٕ)السقيـ

 لس ما يبرر  
اعبػػؿ  كانػػت العػػرب تكػػكم البعيػػر السػػميـ فيجػػخر كير ػػك برػػكت وظػػيـب فترتػػاع
 الجرباء مف ة ا الم هد اوتقادا منهـ أف  عكرةا بالخكؼ يؤدم إل  ال فاؼق

ضرب القداح يقول  -
(179)

 

َّكً م ًركككككَجَّ و ًلكككككَّ كككككََ مرُم ِدّ كككككََهاًّ
ّ

ََّّّّّكككككََهًا ِ كككككً َكٍنًَعّ   ّّ هِمكككككو ى:ّه ٍمكككككًَّمر
ّ

ّ حنكككىرّنرا ٍأككك ّّ ُلكككق ّإ ّفكككَن َّ كككقزنرَّّ
ّ

ّّّّّيككككَُلّإ ّأككككَءّ ككككَما ْ ُرّ ككككق ّّّ ناهكككك
ّ
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 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

كمػف وػادات الجاةميػة أنهػػـ يضػربكف بالقػداح فيمػا أ ػػكؿ ومػيهـ مػف ا مػػكرب 
طريقة الضرب بالقداحب اف الرجؿ منهـ ا ا أراد اف يخرج مسافرانب كتب في أدح ة ا ك 

يخمرني بالمكثب كة ا يخمرني بالخركجبكجعؿ معهما أزالمػان مسػحةبأم لػـ يكتػب فيهػا 
ف  يئانب ثـ استقسـ بها حيف يريد الخػ ركجب فػ ف خػرج الػ م يػخمر بالمكػثب مكػثب كا 

ف خرج انخر أم المس ب أجالها ثانية حت  يخػرج  خرج ال م يخمر بالخركج خرجب كاً 
ق يقرر الناب ة ةنا أف المػرء يحمػـ (َُٖ)ةـأحد القدحيفق كةك ا يفعمكف في سائر أمكر 

ق  بالنجاة فيتمن  أف يفكز أدحس كأف ال يككف القدح الخارج أدح ال ـؤ
للقبور يقول  ستسقا اال -

(181)
: 

ْرَّ ككًغّّ  ككد ّ ر ككاىّ  أََ ككٍ ّّّّ ّ  ككق ّّ ، وكك
ّ

ّ ٌكككككٌاّ   َّ ككككك، َّ   َ ُ َُّْمكككككى ّّ ككككك َّّ ، وككككك
ّ

ّ  الّنّ  ّ  حيككككككٌَ ّ  َمِككككككٌجّ    ني ككككككاٌّّ
ّ

ٌِّّّّّثركككككِ ّهََ ككككك ر ّّ  لككككك ّمرنً هكككككَ رّل  ككككك
ّ

ّّّّّّ ً ُ ّرّز ُذًّنكككككَّ    ًُفكككككَّمرن ككككك ّ  ورنَيككككك
ّ

ُِّّّ ّّمككككَّ ككككَ  ّ ََاكككك ّر  ككككُي َيعر رَّمككككىّل كككك
ّ

ُ الِ َّمكككىَّفْقكككقّ    كككَ  ّ  َكككك ّزكككَِ فرَّّ ككك
ّ

ّّّرَّمنكككككك ّلََ ككككككٌ ّمرً  ككككككََا ر ّ  ُ ّّ ز كككككك
ّ

ٍِككككَ رّو اأككككُ  ّ     كككك رّّّّّ ّ عرككككُلّّ كككك َّغ
ّ

ّّّمكككككد ّ كَ رككككك ر ٍ ّ  ركككككا ٌاّعّ  هكككككُ ّّا 
ّ

فالناب ة ي ير إل  وادة السقيا كةي الدواء بخف ينزؿ المطر وم  أبػر الميػتب 
ليكثػر الخرػب حكلهػاب فيقرػد كػؿ مػف مػر بهػا  ؛رب تدوك لمقبكر بالسػقياالعككانت 

كالقرد مف طمب السقيا لها أف تبق   "  أما المرزكأي فيقكؿ (ُِٖ)دواء لها بالرحمة
 ق(ُّٖ)"وهكدةا  ضة مف الدركسب طرية ال يتسمط وميها ما يزيؿ جدتها كنظارتها

 ندب الميت بقولهم ) ال تبعد ( -
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 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

  (ُْٖ)النعماف بف المن ر يقكؿ الناب ة في رثاء
َِّمَُ ككككككٌق ّ فككككككاّ  ي عكككككككق   ّإ ّّينِوكككككك

ّ

ّ كككككّ ّّمككككا ّوُمككككًَّ كككك ّّ ككككَ رّنّاكككك ّّ
ّ

  يقكلػكف لػس ونػد كضػعس فػي القبػر كةي مف وادات العرب في ندب الميػت ؛ إ
ب كةػك (ُٖٓ)ال تبعد( أم  ال تهمؾب ك لػؾ ل ػدة حػاجتهـ إليػسب كأمػة االسػت ناء ونػس )

ب كأد كرد في ا عار الرثػاء ب ػكؿ كبيػرب كاسػتخدـ حسػاف  دواء خرج بري ة النهي
  (ُٖٔ)ب ك لؾ بقكلس ة ا ا سمكب في رثاء الرسكؿ 

ّأ    ككككًَّ  َلكككك ّّْ م هككككَقي َّ   ككككي لّث َ وككككًَّّ
ّ

َّّّّّّم كككى ّ  َ كككٍّّ ٌِكككاىَّ كككَّ  ي ع كككق ُ ّّو كككَّلككك
ّ
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 املبخث الطادع 
 التهاص األضلوبي

 بهاء القصيدة: -
أرػػائد  ومػػ  نهػػ  مػػف سػػبقس مػػف ال ػػعراءب فجػػاءت  سػػار الناب ػػة فػػي بنػػاء

أرػػائد  مبنيػػة ومػػػ  العنارػػر الرئيسػػة الث ثػػػة التػػي ت ػػكمت منهػػػا بنيػػة القرػػػيدة 
العربيػػةب كةػػي المقدمػػة الطمميػػةب كالرحمػػة إلػػ  الممػػدكحب ثػػـ ال ػػرض الػػرئيس كةػػك 

يػر  المدي ب  ير أف الناب ة مزج المدي  باالوتػ ارب كربمػا ال نجػد ةػ ا المػزج ونػد  
 مف ال عراء ال يف سبقك ق

كيعد امرؤ القيس النمك ج المثاؿ ال م احت ل ح ك  ال ػعراء مػف بعػد  كمػنهـ 
 الناب ة ال بيانيق

 الصور الشعرية: -
 صورة الليل: -1

كرػػؼ الناب ػػة الػػ بياني الميػػؿ فػػي بعػػض أرػػائد ب ففػػي بائيتػػس الم ػػهكرة يبػػدأ 
ك ليػؿ المعانػاةب لمػا يعانيػس بكرؼ الميؿ مبينا  ػدة كطء ةػ ا الميػؿ ومػ  نفسػسب فهػ

  (ُٕٖ)مف خكؼ  ديد مف كويد النعماف لسب فيستهمها بقكلس
َُّّ َِّنََ ككككك َّكلكككككو َّ ه ككككك  ّوكككككَُّ م وم ككككك

ّ

َُّّّ ّّ  َ وككككككٍ ُّ  َ ككككككوَ ّ  ،كككككك َءّّ َكَُّككككككك
ّ

َ َّ مرككككنَقٍاّّ ّرَّ ككككو ّ  ،ككككَ    ّز ًٍكككك ُّ لكككك
ّ

َُّّّ َ ّّ حكككك يّو ا كككك ّّ نرٍككككُ  َّ ىَوكككك ّّ  َ ككككو
ّ

 ّّ ْ َّلوككككك رّ كككككَِن رّه م كككككَ ّّّ    كككككقٍ َّ  ّ
ّ

َُّّّّ ّّ   كككَ    ّفوكككَ ُّّ ككك  رَّمكككىُّكككك  ّأََنككك
ّ

  (ُٖٖ)كيمحظ أنس تناص في ة   الركرة مظ امرئ القيس في أكلس
َ كككِاَّ   ل ككك ّ ركككقر َ  رّّّّ ُ ِبّّ ي  ّ  َ و كككٍ َّكم ككك

ّ

ّ لكككككككٍ ّ كككككككينُّضُّّ مكككككككُِ ّ ويً لككككككك ّّ
ّ

ّفقلكككككّّ ككككك ّيكككككَّ ،حككككك ّ  ركككككلي ّّّّّ
ّ

ّّّ َكلَككككككككك    ل أ ّ  ٍككككككككَنًّّ نككككككككَء ّّ
ّ

ٍ َلكككك ّّّّ ّ الّ ٍوهككككَّّ ّلوكككك رّّ ،ُوكككك رّ الّّن 
ّ

ِّّّّّ ْرَّمن ككككَجَّ َيم ٌ كككك َّّ  رككككي لّ مككككَّّ   ككككيَ
ّ
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 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

ٍرُم كككك رّّّ َّفوككككََّ ككككَجَّمككككى َّ و ككككٍ َّكككككَيِ ّنر
ّ

ِّّ كككككِ ّ ركككككٍقل َّ و ككككك   ر ً َّّ ُكككككك  ّمر، كككككَِ ّّ َف
ّ

ّ ّتّم  كككككََ هَّّّّّ ّككككككيٍ ّّ ٌّا ٍوكككككَّ رّلَقككككك
ّ

ّّّ ًٍككككككٍَ ّإديّ رككككككٍ ّأ َِّّك ّّن ككككككق ِ  ككككككيماّ
ّ

فكمتا الركرتيف تعبراف وف مدل ما كرؿ إليس كػ  ال ػاوريف مػف ةػـ كحػزفب 
حت  بات ة ا الميؿ ككخنس ال ينقضيب فالبعد النفسػي فػي كمتػا الرػكرتيف يكػاد يكػكف 

 كاحداب كما أف الزمف في الركرتيف ةك زمف نفسيق
ة كتتجمػػ  رػػكرة الخػػكؼ كالرةبػػة التػػي تسػػيطر ومػػ  نفسػػية ال ػػاور فػػي رػػكر 

  (ُٖٗ)م ابهة له   الركرة ب ك لؾ في اوت اريتس لمناب ة التي يقكؿ فيها
ُ ّمرككككق ِ َك ّّ ٌِِنككككَجَّكَ لحو ككككِ ّّ حككككَ يّهركككك َّف

ّ

ّّرَّ ِ ّّْ مرن ً كككككَيىّ  ن كككككَجّ  َّ ككككك ّر ّّ  ِإ  َّلْلككككك
ّ

ُِّّّّ ٍ ككككٌىّتّزيككككَ ّمًونكككك ّل ،ككككَ و رّزر
ّ

ّّّرمككككككّقّ هككككككَّ وككككككُقّإ وككككككَجّنككككككُّنضر ّّ
ّ

ف ومػؽ مخسػاة ال ػاور كخكفػس مػف المجهػكؿ الػ م فقد وبرت ة   الركرة وػ
فػػي الكرػػكؿ إلػػ  ال ػػاور أينمػػا حػػؿ  -النعمػػاف-ينتظػػر ب ففيهػػا بيػػاف لقػػدرة الممػػدكح

 كأينما ارتحؿق
 صورة الياقة: -2

رسـ الناب ة ركرة لناأتس تقاطظ بها مظ ركرة الناأة وند طرفة بف العبدب كأػد 
تتمتػظ بػس ةػ   الناأػة مػف أػدرة  جم  في ة   الركرة كؿ معػاني القػكة كالرػبر الػ م

ومػػ  أطػػظ الفيػػافي كالقفػػار بمػػا فيهػػا مػػف حػػر كمخػػاطرب كةػػي أػػادرة ومػػ  النجػػاء 
براحبها في تمؾ الرحراء التي يكتنفها كثير مف المخاكؼ كال مكضب فتكرػمس إلػ  
الممدكحقكأػد تكػررت ةػػ   الرػكرة بخلفػػاظ مختمفػة  يػػر أف المعػاني التػػي  ػير إليهػػا 

 ةقتكاد تككف كاحد
  (َُٗ)كمف أمثمة ة   الركرة أكلس

ٍ كككَضَّ ككك رّّّّ ّ َفع كككق ّ  ِمكككَّ  كككا ىِّإذ َّ كككَّّ  َ 
ّ

َّّأركككككق ُُِّ ًركككككُل ّ  َلككككك ّ  و ا ّن ككككك ّّ  ّن كككككِ ّّ ُق
ّ

َ ِاّ  َِنُ ه ككككَّّّّ َِّّ ككككِن ٌَِّ ككككق َلو ّم ْق ر َفكككك
ّ

َّّّككككق ِ َُِّ َْ م  َّ كككك رّ  ككككِاوٌ ّ  ككككِاو  ّّْ َقع كككك
ّ
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َّ ن كككَّّّككككَيٍ ّ  ز لككك عّ  َ كككق ّن ّ  ّّ ِنهكككَ رّّّ
ّ

ََّّزككككق  ٍَّ ِ ككككً ْين ُ   ُّّ َلو ككككِ عّ  َلكككك ّمر ّّو كككك
ّ

َّمككككىّ  زككككِ ّ  أككككا َعّم َُ كككك  َّ كَِ  ركككك رّّ
ّ

َّّّّّكككوَ ّّ   كككوَقِ ّّ َفكككا ل ِ َُِّك ّّ كككَ يُّّي  ككك
ّ

فهي ركرة تمثمت بها كؿ معاني القكة؛ إ   بهها بالعير لقكتها كر بتهاب ثػـ 
الثػكر الكح ػي القػكم مػف ثيػراف كجػرة  استطرد ليرسـ رػكرة أخػرل لناأتػس كةيرػكرة

التي يضرب بها المثؿ في أكة ثيرانهاب كأد تجمت أكة ة ا الثكر في نجاتس مف كػ ب 
 الريد التي كانت تطارد ق

كةي ركرة انترر فيهػا الثػكر الكح ػي ومػ  كػ ب الرػيدب كتمثػؿ مػف جانػب 
 آخر انترار الخير وم  ال رق

  (ُُٗ)أة طرفس التي يقكؿ فيهاكأد تقاطعت ة   الركرة مظ ركرة نا
ًَ كككَِ  َّّّّ ّ  إنكككٍ ُّامَ ككك َّّ كككٍ َّ ن كككق ّّز 

ّ

ّّّْرّ    ، ً ككككككَقي َّّ ه ُأ كككككَء َّما ككككككٍَ ّ  كككككار 
ّ

ِ كككككككْي رهَّّ ِِّّْ   ِّ ّن  َّ مركككككككٍُ ّككككككككَي ُّ
ّ

َََّّه كككككارّ را أركككككق ُُعَّكَيٍنككككك رّ ّّ لكككك ّالَزككككك
ّ

ُِعّ  أ نكككككَء ّ  كككككاليَّكَيِنهكككككَّّ ّأ مََ ِوككككك
ّ

ّكككككككغيَّا  ٌِّ  ٍ ّّن   كككككككا َّ     كككككككَق  كككككككَفِن
ّ

ّّّّّ ّ ّ ريككككَ يَّ ًَ ككككًَّنََأوككككَُلعّ  َ  ي ع كككك
ّ

َّّّّّمرع ِيكككككق ٍ ُ ّّ َوفكككككًَّ  َوفكككككًََّفكككككُا ّم ككككك
ّ

 ففي كمتا الركرتيف إضفاء لجانب القكة وم  الناأةق
 صورة املطر: -3

رسػـ الناب ػػة رػكرة لممطػػر جمػظ فيهػػا كثيػرا مػػف ونارػر لكحػػة المطػر كػػالبرؽ 
  (ُِٗ)كالري  كالماء في أكلس

ِّْ  ككككا ىّ  ا  ككككًَُّ ِ و ككككَجّ  مو  كككك رَّّ   كككك َّ
ّ

ّّّّّّورَ ككككك ءرّ  كككككن َ رّ  كككككى ّ رَككككككٍَ ّمرن ِ كككككَق
ّ

َّ أ كككككٍ َّ كككككم ََّكِوكككككًَّككككككيِ ّ    َ  ككككك رّّّّّّ
ّ

ّّّّوككككك رّ  كككككًِ َّمكككككى َّ اَاككككك  ُّ ِ كككككَق ّ   َّ
ّ

ُ َ ه َّّّ ٍركككككُ رَّ   ككككك ّ رَكا َككككككار رّ وكككككٌلّو 
ّ

ّّع َقُ كككككك رُّ ل ككككككاىّ  ككككككمٌَ َّفو ه ً ككككككَقي   ّ
ّ

ُ ىّّّّ  َق ّ ّ َّ ه كَّّ ِنك ْرّز لحك ّلّ  ّ رع ق ىّز و ك
ّ

ّّّّ ِكككككٍ ّ  َفق َفكككككَقَّّفكككككَيْفع   ّم ن ه كككككَّكككككك    ّ
ّ
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 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

كيمحظ أنس تناص في ة   المكحة مظ لكحة المطر وند امرئ القيسب ك لؾ في 
  (ُّٗ)أكلس

ّ ككككَّْ  ككككاىّ  اً ككككَُّ  وككككَجّ  مو  كككك رّّّّّ
ّ

ّ َِّّكَلمكككككككِ ّّ و كككككككق وِىّتّز َيككككككك  ّمرَكلحككككككك
ّ

ُُّّور ككككك ءرّ ّ  كككككنَ رَّ  ّم  كككككَ ول ّ َّهككككك
ّ

ِّّّ ًِكككككك ِ ككككككلوَ ّتّّ كككككك   َِ ُّّيَف َّّ هككككككَ  ّّ 
ّ

َّ ع ككككقلرَّ كككك رّ   رككككَي  ّ  ككككد ّزككككََمٍاّّّ
ّ

ِّّّ ككككككد ِّإكككككككَِ ّ رعككككككق ّمككككككَّمرً َيِمكككككك    ّّ
ّ

ُِّّّّ ِرككككّلّّيككككَءرّ  نُككككك  َّفوَقكككك ّ  َ ضككككَ ّو 
ّ

ِّّ َكن هي ككككك ّّ ْ ُّّ  لككككك َّّاذ كككككَِ ّل   ّّو ُكككككك
ّ

ناب ة أثر امرئ القيس في تركير ما تركس البرؽ كما كاف يرحبس فقد اأتف  ال
 مف مطر مبينا أثر ة ا المطر وم  ا رض كالزرعب داويا بالسقيا لديار محبكبتسق

 صورة الفرس: -4

تحتػػؿ الفػػرس مكانػػة وظيمػػة فػػي حيػػاة اعنسػػاف الجػػاةمي ب فهػػي مطيتػػس فػػي 
د ت نػ  بفرسػس كأضػف  وميهػا الحرب التي كانت الزمة مف لكاـز الحياة الجاةميػةب فقػ

كثيػػرا  مػػف الرػػفات المحببػػة كالسػػروة كالجمػػد فػػي الحػػرب كأػػدرتها ومػػ  الكػػر كالفػػر 
 ك ير  لؾ مف الرفات الكريمةق

كنجد أف الناب ة أد كرؼ الفرس فػي  يػر مػكطف مػف ديكانػسب لكنػس لػـ يخػرج 
 وم  ا كراؼ النمطية لمفرس التي جاء بها مف سبقس مف ال عراءق

  (ُْٗ)إحدل أرائد  كارفا سروة الفرس يقكؿ في
ُِّّّ ًَهككََّكككَ َ، ّ  َّ وكك  ّ  مكك  ضرَّغاً ككَّتَّ َ ِن

ّ

ّنٍككككككَُّمككككككى ّّ  رككككككً َُ ّذيّّ ي ككككككا َل  ّّ
ّ

  (ُٓٗ)كةك في ة ا البيت يتناص مظ امرئ القيس في أكلس
ُِّ ََي كككككٍ ّ   كككككََ َّن ع َم ككككك َّ ككككك رَّ و َ،كككككاّ

ّ

ِّّّّ ُرّ  ً ُفككككك ّّ إ  ل كككككَءرَّ كككككا زٍَ ّ   ْقِاوككككك
ّ

فامرؤ القيس يركر فرسس في سروتها بال ئبب وم  حيف ركر الناب ة سروة 
فرسػػس بسػػروة الطيػػر التػػي أرػػابها مطػػر فتحػػاكؿ النجػػاء لمخػػ ص منػػسب ففػػي كػػ  

 البيتيف يرؼ ال اور سروة ودك الفرسق
                                                 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
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 صورة املرأة: -5

خمظ الناب ة ال بياني وم  المػرأة كثيػرا مػف الرػفات المكرثػة مػف معجػـ ال ػعر 
  (ُٔٗ)ب منها ت بيس ريقها بالخمرب كقكلسالعربي

ِ كق عّ ك يَّ  كاٍّّّّ ِ َق ّّ ِ كٍو  عّإذّّّ  ً    ّ
ّ

ِّّ َم كككك ُ َِعّ  ع ككككق ّّ ِنككككُِ عَّم ّّ  كككك  َ َّّي ّ كككك
ّ

كة   الركرة متكارثة في ال عر العربي إ  كردت وند مػف سػبقس مػف ال ػعراءب 
  (ُٕٗ)كتناص بها مظ وبيد بف ا برص في أكلس

ّرّفَهككككَّ لكككّكإ ُِّّذّّذ كككك ّّرّ عكككك  ّمقّمكككك
ّ

ّالكككككككك ّّ نّ  ّ ككككككككقولر ُِّ ّّم ع ككككككككع
ّ

ُِّّّّّ ٍّككككََءّ ككككََُ ّمككككىّ  ككككَ واِلّفِ كككك
ّ

ّكككككككَّٔكككككككٌىّتّّ يكككككككَاعد ّ  كككككككولّر ّّ
ّ

فريقها ي بس الخمر الممزكجة بماء المطر كالمرفاة في أباريؽ مف فضةب بما 
يتركس مف ل ة فػي نفػس  ائقػسق كي ػبس بيػاض محبكبتػس كلمعانهػا بالسػراج المضػيء 

  (ُٖٗ)ي أكلسف
ّ ّ كككككن  رّتّ كككككلُجّوككككك وىرّحناهكككككَّّّّّ

ّ

ّّحككككككقرّعّكَ ٍ ككككككهََ ُّّيَُ ككككككَق ُ ٌُّ ّذهكككككك
ّ

  (ُٗٗ)فهك يتناص مظ أكؿ امرئ القيس
ٍَوَعه َّّ ُ ّ  أ هره ككككََّ   كككك ّورَ كككك ءرّّْ َفككككاّ

ّ

ِّّّّّ ََُّّفكككك َّ نََلوككككِ ّذرِ كككك ِّْن و كككك َّّكَم  ككككيَ
ّ

الػ م يرػب فيػس  فك ةما ي بس كجس محبكبتس في لمعانها كبياضػس بالمرػباح 
الزيػػت باسػػتمرار فيبقػػ  متخلقػػا المعػػا كخنػػس كككػػب درمق كأمػػا ث ػػر محبكبتػػس في ػػبس 

  (ََِ)ا أحكاف في رائحتس الطيبة كما في أكلس
ُِّّّّ ٍ ُلكككككُّ َقككككككََلم ً   ّز م ََمكككككِّ وَككككككك   ّ

ّ

َّّّرككككككك رّ َ ث َمكككككككق َ ٌ ّّ  كككككككا لًُّّ َ كككككككِ َّ 
ّ

ُ ّ  كككككم َاَ ّّّّّ َرُِّ َّغكككككق َّعَّغككككك ّككككككَُاْ 
ّ

ّوكككككككَ ّ    كككككككْفُل رّن كككككككَقّيأ فحككككككك َ   ّ ّّّ
ّ
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  (َُِ)كأد تناص في ة ا المعن  مظ امرئ القيس ك لؾ في أكلس
ُ نرهركككككككجَّّّ ّ  َ ه كككككككَّث ، كككككككٌاّن َقككككككك  َّ 

ّ

ّّّّّ ُ َّّا كككككككََز  ّوركككككككا ىَّفوكككككككَ ّ  كككككككن 
ّ

  (َِِ)كأد  بس المرأة بالدرة تارة كبالدمية تارة أخرل في أكلس
ُِّ ركككككككككككككهَّ َّ  ّلرِ عّ  كككككككككككككق َفِوَِّغ

ّ

 ّ ٍَّرق ِ ككككك ٌٓعّمًككككك ّو كككككا ّورِهكككككِ ّ و  ِّّهككككك
ّ

ُِّّّ ُِّمككككككىّمامككككككٍاّمافُ كككككك ّ  ّلموكككككك
ّ

ّّّكككككككىأا ّ  كككككككَلرّ  امكككككككق ّ ّ ّّ نوككككككك
ّ

  (َِّ)أما البيت االكؿ فقد تناص بس مظ المسيب بف ومس في أكلس
َ ككككككِاي ّأ ككككككَء َّ ه ككككككَّ َِّّْ ي  ٍرم َن كككككك َّك

ّ

ّككككككككِا َ َِّّْ ي  ٍِكككككككك ُِّ رككككككككه ََّمككككككككى ُّ  َّّغ
ّ

  (َِْ)مرئ القيسكتناص في البيت الثاني مظ ا
ّككككي ّلمككك ّ كككقُ ّ لككك َّهكككاّمامكككٍاّّّّ

ّ

ًّّّّ ُّّكِككككَّم  ككككقّّ ِككككَأُ ّ  ككككوًَّم كككك
ّ
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 اخلامتة
تنػػاكؿ ةػػ ا البحػػث التنػػاص فػػي  ػػعر الناب ػػة الػػ بيانيب كاةػػتـ بالك ػػؼ ومػػا 
تناص بس الناب ة مف مرجعيات مختمفة؛ إ  تنكوت مرجعيػات التنػاص فػي  ػعر  بػيف 

ية كثالثة تاريخية فض  وف المرػادر الدينيػة كال ػعبية مرادر أدبية كأخرل أسطكر 
 كا سمكبيةق 

كاسػػػتطاع الناب ػػػة مػػػف خػػػ ؿ التنػػػاص أف يرتقػػػي بػػػالنص ال ػػػعرم إلػػػ  أومػػػ  
المستكياتب ك لػؾ النفتػاح نرػس ومػ  مػدارات إيحائيػة جديػدة زاخػرة بالمعػانيب فعبػر 

ال ػعرية تجػا  بعمؽ وف مكضكواتس التي طرحها في  عر  كبػث مػف خ لهػا رؤيتػس 
تمؾ المكضػكوات المختمفػة مبػرزا مػف خ لهػا مكأفػس مػف الحيػاة كنظرتػس إلػ  الكػكف 

 كاعنسافب كانتهت الدراسة إل  النتائ  انتية 
جػػاء التنػػاص ا دبػػي فػػي  ػػعر الناب ػػة فػػي ا مثػػاؿ كالحكػػـ؛ إ  اسػػتطاع أف  -

كحػةب يكظؼ المثؿ كالحكمة ليعبر وف فمسفتس ال عرية في المكضكوات المطر 
باوتبار أف المثؿ زاخر بالرمز كاعيحاءق ككانت طريقتس في  لؾ إيػراد المثػؿ أك 
الحكمة كيتػرؾ لممتمقػي فهػـ تمػؾ القرػة المتعمقػة بالمثػؿ أك التجربػة المترػمة 

 بالحكمةق

جاءت ا سطكرة لتعبر وف انفتاح النص وند الناب ة وم  مكركثات أسطكرية  -
رة الم ككرةق كأد ومد إل  تكظيػؼ جكانػب يمكف لممتمقي فهمها بفهمس لألسطك 

 بارزة منها استكف  مف خ لها الركرة التي رسمها في  عر ق

وبػػر التنػػاص التػػاريخي فػػي  ػػعر  وػػف مجمكوػػة مػػف ال خرػػيات كا حػػداث  -
التاريخية التي كاف لها أثر فػي مجتمػظ الناب ػة كحياتػس الخارػةق فقػد كرد فػي 

ا كرد  كر لكثير مف ممكؾ ال ساسػنةب  عر  النعماف بف المن ر كأرتس معس كم
كالحارث بف أبي  مر ال ساني ك ير ق إضافة إل   كر  أياما م هكرة مف أيػاـ 
براز ا حداث التي جػرت فيهػاب كخيػاـ حميمػة كالنسػار كالجفػار ك يرةػاق  العرب كا 
 كػػر أيضػػا أمػػاكف تاريخيػػة كمػػدف كػػاف أػػد زارةػػا كلهػػا تػػخثير فػػي حياتػػسب كجمػػؽ 

 كبيت رأس ك يرةاقكريداء كبررة 



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

أمػػػا التنػػػاص الػػػديني فقػػػد جػػػاء ليعبػػػر وػػػف ثقافتػػػس الدينيػػػة الكاسػػػعة كمعرفتػػػس  -
بآيدلكجيات ا مـ السابقةب كساود   لؾ وم  انفتاح أرائد  وم  وكالـ  نيػة 
بالدالالت كاعيحاءات الخربةب مما جعؿ نركرس ال عرية  ات سمطة تخثيريػة 

جديػدةق كأػد كظػؼ  خرػيات دينيػة  وم  المتمقي بما تحممس مػف معػاف دينيػة
مف ا نبيػاء كالرسػؿب مثػؿ نػكح وميػس السػ ـ كداكد كسػميماف وميهمػا السػ ـب 
ككاف ي ير إلػ  ةػ   ال خرػيات فػي حادثػة مػا عبػراز معنػ  خػاص يريػد  أك 
يريد أف يعبر مف خ لس وف فمسفتس في المكضػكوات المطركحػةق يضػاؼ إلػ  

دينية مثؿ لفظ الج لػة ا  أك اعلػس أك الكعبػة  لؾ تكظيفس لكثير مف ا لفاظ ال
أك الراةػػبب كمػػا أ ػػار إلػػ  بعػػض ا ويػػاد كالمناسػػبات الدينيػػة كيػػـك السباسػػب 

 كةك ويد ال عانيف وند المسيحيةق

كأمػػا التنػػاص الثقػػافي أك ال ػػعبي فقػػد كظػػؼ الناب ػػة الكثيػػر مػػف المكركثػػات  -
ظ العربػي آنػ اؾب ككػاف يهػدؼ ال عبية الثقافية كالمعتقدات السائدة في المجتم

مف تكظيفس لها إل  تعميؽ تجربتس ال عريةق كمنها التطير مف ال رابب كالسقيا 
 لمقبر ب ككي الجمؿ السميـ كي يبرأ ا جرب ك يرةاق

كجػػاء التنػػاص ا سػػمكبي ليعبػػر وػػف تػػػخثر الناب ػػة الػػ بياني بمػػف سػػبقس مػػػف  -
رسـ كثير مف معالـ القريدة ال عراء كال سيما امرؤ القيس ال م يعد رائدا في 

العربية كالتي حػ ا حػ ك  ال ػعراء فػي اسػتعمالهاقفقد تنػاص الناب ػة مػظ الػ يف 
سػػبقك  فػػي رسػػـ رػػكر مختمفػػة كرػػكرة الميػػؿ كرػػكرة الناأػػة كرػػكرة المطػػر 
كرػػكرة الفػػرس كرػػكرة المػػرأةب كةػػ ا يػػدؿ ومػػ  ثقافػػة الناب ػػة كاط وػػس ومػػ  

 فقالمكركث ال عرم وند ال عراء السابقي

إف الناب ة مف خ ؿ تكظيفػس لمتنػاص نجػد  أػد كػاف مثقفػا بػخلكاف مختمفػة مػف  -
الثقافػػاتب فتنكوػػت مرػػادر  الثقافيػػة كالمعرفيػػة كالتػػي بػػرزت مػػف خػػ ؿ دراسػػة 

 التناص في  عر ق

كة   الثقافة أ نت أرػائد  بالػدالالت كاعيحػاءات المختمفػة كأسػهمت فػي رفػظ  -
متميزيف فقد جاءت نركرس خميطا مف مستكل أرائد  إل  مراؼ ال عراء ال

 ثقافات مختمفةق
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كيمحظ أف الناب ة أد مزج في بعػض أرػائد  بػيف أنػكاع متعػددة مػف التنػاص؛  -
كةػػ ا يػػدؿ ومػػ  أدرتػػس ال ػػعرية كثقافتػػس الكاسػػعة بالمرجعيػػات المختمفػػةب كأػػد 

 اتض   لؾ مف خ ؿ أريدتس 

 يا دار مية بالعمياء فالسند -
الديني كا دبي كالتاريخي كا سطكرم كالثقافي فضػ  إ  مزج فيها بيف التناص  -

 وف التناص ا سمكبي ال م ساير بس مف سبقس مف ال عراءق
كيبقػػ  التنػػاص فػػي  ػػعر الناب ػػة بحاجػػة إلػػ  دراسػػة معمقػػة فػػي بحػػث مطػػكؿ  -

يك ؼ وف كػؿ جكانػب التنػاص التػي تطػرؽ إليهػا ال ػاور كالعمميػة اعبداويػة 
ات المختمفػػةب كالتػػي جعمػػت الناب ػػة يحتػػؿ التػػي تمػػت مػػف خػػ ؿ ةػػ   التنارػػ

 الطبقة االكل  في ترنيؼ ابف س ـ الجمحي لم عراءق
 كآخر دوكانا أف الحمد   رب العالميفق
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 املصادز واملساجع
أديػػاف العػػرب فػػي الجاةميػػةب محمػػد نعمػػاف الجػػاـر ب مكتبػػة الثقافػػة الدينيػػةب  -ُ

 ق ََِٔب ُالقاةرةب ط

 بدار إحيػاء التػراث العربػيب أبك الفرج ا رػبهانيومي بف الحسيف ب ا  اني -ِ
 ةػ قُُْٓب ُب طبيركت

ا مػػاليب أبػػكومي القػػاليب ونػػي بترتيبهػػا محمػػد وبػػد الجػػكاد ا رػػمعيب دار  -ّ
 ـ قُِٔٗب  ِالكتب المررية ب القاةرة ب ط

أبك ويبيد القاسـ بف سٌ ـ بف وبد ا  الهركم الب دادم )المتػكف    ب ا مثاؿ -ْ
دار المػػخمكف لمتراثػػا كل ب ب  الػػدكتكر وبػػد المجيػػد أطػػامشيػػؽ بقبتح ةػػػ(ِِْ

 ق ـ َُٖٗ -ةػ  ََُْ

زيػػد بػػػف وبػػد ا  بػػف مسػػػعكد بػػف رفاوػػةب أبػػػك الخيػػر الها ػػػمي ب  ا مثػػاؿ -ٓ
 ق ةػ ُِّْب ُب ط دار سعد الديفب دم ؽب ةػ(ََْ)المتكف   بعد 

ب تػػػاريخ ا دب العربػػػي _ العرػػػر الجػػػاةمي ب  ػػػكأي ضػػػيؼ ب دار المعػػػرؼ  -ٔ
 القاةرة ب د ق ت ق

 ـ قََُِب  ُتاريخ العرب القديـ ب تكفيؽ برك ب دار الفكر ب ط -ٕ

  وبػػػد الممػػػؾ بػػػف محمػػػد بػػػف إسػػػماويؿ بتحسػػػيف القبػػػي  كتقبػػػي  الحسػػػف -ٖ
دار ا رأػػـ بػػف أبػػي  بنبيػػؿ وبػػد الػػرحمف حيػػاكم ب تحقيػػؽ أبكمنرػػكر الثعػػالبي

 ػقت ق ب دلبناف –بيركت  با رأـ

تراتيجية التناصب محمد مفتاح ب المركػز الثقػافي تحميؿ الخطاب ال عرمب اس -ٗ
 ـ ق ُٖٔٗب  ِالعربي ب الدار البيضاء ب ط

ت ػػػري  الػػػػنصب مقاربػػػػات ت ػػػػريحية لنرػػػػكص  ػػػػعرية معارػػػػرةب وبػػػػدا   -َُ
 ـ قُٕٖٗب ُب دار الطميعة لمطباوة كالن رب بيركتب طال ٌ امي

محمػػد  التمثيػػؿ كالمحاضػػرة ب أبػػك منرػػكر الثعػػالبي ب تحقيػػؽ   وبػػد الفتػػاح -ُُ
 ـُُٖٗب  ِالحمك ب الدار العربية لمكتاب ب ط
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اب سعيد سٌ ـب والـ الكتب الحديث  -ُِ التناص التراثيب الركاية الجزائرية أنمك جن
 ـ قََُِب ُلمن ر كالتكزيظب إربدب ا ردفب ط

 ب تحقيػؽ محمػد بػف أحمػد بػف ا زةػرم الهػركمب أبػك منرػكرب ته يب الم ػة -ُّ
 ـ قََُِب ُب طبيركتب اث العربيدار إحياء التر  بمحمد وكض مروب

جػػامظ البيػػاف فػػي تخكيػػؿ القػػرآف ب محمػػد بػػف جريػػر الطبػػرم ب تحقيػػؽ أحمػػد  -ُْ
 ـ قَََِب  ُمحمد  اكر ب مؤسسة الرسالة ب ط

ب دق  بيػركتب دار الفكػر ب ةػػ(ّٓٗ تأبك ة ؿ العسػكرم )ب  جمهرة ا مثاؿ -ُٓ
 ت ق

ب ِب طكتبيػػػػر ب دار الكتػػػػب العمميػػػػةب ومػػػػرك بػػػػف بحػػػػر الجػػػػاحظب الحيػػػػكاف -ُٔ
 ق ةػُِْْ

خزانػػة ا دب كلػػب لبػػاب العػػرب ب ومػػر بػػف وبػػد القػػادر الب ػػدادم ب مكتبػػة  -ُٕ
 ـ ق ُٕٗٗب  ْالخانجي ب القاةرة ب ط

الدر المنثكر في طبقات ربات الخدكر ب زينب بنت ومػي العػاممي ب المطبعػة   -ُٖ
 ةػ قُُِّب  ُالكبرل ا ميرية ب مرر ب ط

ق محمػػػد التػػػكنجي ب دار رػػػادر ب ديػػػكاف ا فػػػك  ا كدم ب  ػػػرح كتحقيػػػؽ د  -ُٗ
 ـ  قُٖٗٗبيركت ب 

ديكاف امرئ القيس ب حققس كبكبس حنا الفاخكرم ب دار ب الجيؿ بيركت ب د ق  -َِ
 ت ق

ديػػكاف أكس بػػف حجػػر ب تحقيػػؽ ك ػػرح محمػػد يكسػػؼ نجػػـ ب دار رػػادر ب  -ُِ
 ـ قُٕٗٗب  ّبيركت ب ط

ر ديػػكاف ب ػػر بػػف أبػػي خػػاـز ب ا سػػدم ب أػػدـ لػػس ك ػػرحس مجيػػد طػػراد ب دا -ِِ
 ـ قُْٗٗب  ُالكتاب العربي ب بيركت ب ط

 ـ قَُٖٗديكاف حاتـ الطائي ب دار رادر ب بيركت ب  -ِّ

ديكاف حساف بػف ثابػت ب  ػرحس كأػدـ ةكام ػس ا سػتا  وبػد أ ق مهنػا ب دار  -ِْ
 ـ  قُْٗٗب  ِالكتب العممية ب بيركت ب ط
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ديكاف زةير بػف أبػي سػمم  ب  ػرحس كأػدـ لػس ا سػتا  ومػي حسػف فػاوكر ب  -ِٓ
 ـ قُٖٖٗب  ُلكتب العممية ب بيركت ب طدار ا

ب دار المعرفػػة ديػػكاف طرفػػة بػػف العبػػدب اوتنػػ  بػػس وبػػدالرحمف المرػػطاكمب -ِٔ
 ـ قََِٔب  ِبيركت ب ط

ديػػكاف وبيػػد بػػف ا بػػرصب  ػػرح أ ػػرؼ أحمػػد وػػدر ب دار الكتػػاب العربػػيب  -ِٕ
 ـ قُْٗٗب ُب طبيركت

يبػدب كزارة ديكاف ودم بف زيد العبػادمب جمعػس كحققػس محمػد وبػدالجبار المع -ِٖ
 ـقُٓٔٗار الجمهكرية لمن ر كالطباوةب ب دادب دالثقافة كاعر ادب 

 ـ قَََِب  ِديكاف ونترة بف  داد ب دار رادر ب بيركت ب ط -ِٗ

 ديكاف المسيب بف ومس ب  -َّ

ديػكاف النابعػػة الػ بياني ب تحقيػػؽ محمػد أبػػك الفضػؿ إبػػراةيـ ب دار المعػػارؼب  -ُّ
 ب د ق ت  ق ِالقاةرة ب ط

ف تكلػػػب العكمػػػي ب جمػػػظ ك ػػػرح كتحقيػػػؽب دق محمػػػد نبيػػػؿ ديػػػكاف النمػػػر بػػػ -ِّ
 ـ قَََِب ُب طالطريفيب دار رادرب بيركت

  دار كمكتبػػة بب أبػػك وثمػػافب الجػػاحظبػػف بحػػرومػػرك ب الرسػػائؿ السياسػػية -ّّ
 بد بت ق اله ؿب بيركت

السػرأات ا دبية دراسػػة فػػي ابتكػػار ا ومػػاؿ االدبيػػة كتقميػػدةاب بػػدكم طبانػػةب    -ّْ
 ـ قُْٕٗب ّكتب طدار الثقافة ببير 

ب أػدـ لػس مرػطف  ليقي رح أدب الكاتب البف أتيبةب مكةكب بف أحمد الجػكا -ّٓ
 رادؽ الرافعيب دار الكتاب العربيب بيركت ب د ق ت ق

ب  أبػػك ومػػ  أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الحسػػف المرزكأػػي ػػرح ديػػكاف الحماسػػةب  -ّٔ
 ـ قََِّب  ُب طدار الكتب العمميةب بيركت ب  المحقؽ   ريد ال يخ

وبػػد الممػػؾ بػػف محمػػد بػػف  ب ل كالعتػػاب كمػػا كأػػظ لمخػػ ف كا رػػحابال ػػكك  -ّٕ
  د إلهػػاـ وبػػد الكةػػاب يػػؽقبتح ةػػػ(ِْٗ تإسػػماويؿ أبػػك منرػػكر الثعػػالبي )

 -ةػػػ  ُُِْب ُبطالمجمس الػػكطني لمثقافػػة كالفنػػكف كانداببالككيػػتبالمفتي
 ق ـ َََِ
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رػػحي  مسػػمـ ب مسػػمـ بػػف الحجػػاج النيسػػابكرم ب تحقيػػؽ محمػػد فػػؤاد وبػػد  -ّٖ
 الباأي ب دار إحياء التراث العربي ب بيركت ب د ب ت ق

طػركس ا دب ومػػ  ا دبب ضػػمف كتػػاب  آفػػاؽ تنارػػيةب المفهػػـك كالتطػػكرب  -ّٗ
جيرار جينيت ب ترجمة  محمد خير البقػاويب الهيئػة المرػرية العامػة لمكتػابب 

 ـ قُٖٗٗب ُالقاةرةب ط

محمد بنيسب دار ظاةرة ال عر المعارر في الم ربب مقاربة بنيكية تككنيةب  -َْ
 ـقُٖٓٗب ِالتنكير لمطباوة كالن رب بيركتب ط

ومػػػـ الػػػنصب جكليػػػا كرسػػػتيفا ب ترجمػػػة فريػػػد الزاةػػػي ب دار تكبقػػػاؿ ب الػػػدار  -ُْ
 ـ قُٕٗٗب  ِالبيضاء ب ط

ومػػ  الحسػػف بػػف ر ػػيؽ القيركانػػي  كآدابػػس أبػػكالعمػػدة فػػي محاسػػف ال ػػعر  -ِْ
ب ٓب بيػػركتب طيػػؿدار الج بمحيػػي الػػديف وبػػد الحميػػد دب تحقيػػؽ  محمػػا زدم
 ـ قُُٖٗ

العقػػد الفريػػد ب  ػػهاب الػػديف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف وبػػد ربػػس ا ندلسػػي  ت  -ّْ
 ةػ قَُْْب  ُق( ب دار الكتب العممية ب بيركت ب طِّٖ)

 فيػؽ دق إحسػاتحق بأبػك وبيػد البكػرمب فرؿ المقػاؿ فػي  ػرح كتػاب ا مثػاؿ -ْْ
 ق ُّٖٗبّب طبيركتب مؤسسة الرسالةب وباس  ك دقوبدالمجيد وابديف

فػػػي تػػػاريخ ا دب الجػػػاةمي ب ومػػػي الجنػػػدم ب مكتبػػػة دار التػػػراث ب المدينػػػة  -ْٓ
 ـ قُُٗٗب  ُالمنكرة ب ط

خفاجي ب محمد وبد المنعـ  بوبد ا  وبد الجبار ب  أرة ا دب في الحجاز -ْٔ
 ب مرر ب د ق ت ق  مكتبة الكميات ا زةرية

 ـ تػػدمرمب كانظػػر الكامػػؿ فػػي التػػاريخب ابػػف ا ثيػػر الجػػزرمب تحقيػػؽ وبدالسػػ -ْٕ
 ـ قُٕٗٗب  ُدار الكتاب العربي ب بيركت ب ط

دار  بمحمػػد بػػف مكػػـر أبػػك الفضػػؿب جمػػاؿ الػػديف ابػػف منظػػكرب لسػػاف العػػرب -ْٖ
 ةػ قُُْْب ّب طبيركتب رادر

يػػؽ  تحقب أبػك الفضػؿ أحمػد بػف محمػد الميػداني النيسػابكرم بمجمػظ ا مثػاؿ -ْٗ
 ببيركت دقت قدار المعرفةب محمد محي  الديف وبد الحميد
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مجمكع أياـ العرب في الجاةمية كاعس ـ ب إبراةيـ  ػمس الػديفب دار الكتػب  -َٓ
 ـ قََِِب  ُالعممية بيركت ب ط

المحبرب محمد بف حبيػب الب ػدادمب تحقيػؽ إيمػزة ليخػتف  ػتيترب دار ا فػاؽ  -ُٓ
 الجديدةب بيركت ب د ق ت ق

المستطرؼ مف كؿ فف مسػتظرؼب محمػد بػف أحمػد ا ب ػيهيب وػالـ الكتػبب  -ِٓ
 ةػ قُُْٗب  ُت ب طبيرك 

دار رػادرب  مبوبػدا  يػاأكت الركمػي الحمػك أبك  هاب الديف ب معجـ البمداف -ّٓ
 ق ـ ُٓٗٗب ِب طبيركت

وبيد وبػدا  بػف وبػدالعزيز كالمكاضظبأبك معجـ ما استعجـ مف أسماء الب د  -ْٓ
 قةػَُّْب ّبطوالـ الكتبب بيركت ببف محمد البكرم ا ندلسي

كالقاسػػػـ محمػػػكد بػػػف ومػػػرك بػػػف أحمػػػدب أب المستقرػػػ  فػػػي أمثػػػاؿ العػػػربب -ٓٓ
ب ِبطبيػػػركتب دار الكتػػػب العمميػػػةب ةػػػػ(ّٖٓالزمخ ػػػرم جػػػار ا  )المتػػػكف   

 ق ـُٕٖٗ
المعني الكبير في أبيات المعاني ب ابف أتيبة الدينكرم ب تحقيؽ وبد الرحمف  -ٔٓ

 ـ قُْٖٗب  ُيحي  اليماني ب دار الكتب العممية ب بيركت ب ط

ب ُب طدار السػػػاأيب جػػػكاد ومػػػيب اعسػػػ ـ تػػػاريخ العػػػرب أبػػػؿ فػػػيالمفرػػػؿ  -ٕٓ
 ق ـََُِ

  أحمػػد بتحقيؽ المفضػػؿ بػػف محمػػد بػػف يعمػػ  بػػف سػػالـ الضػػبيالمفضػػمياتب  -ٖٓ
 ب دقت قٔب طالقاةرةب دار المعارؼب محمد  اكر ك وبد الس ـ محمد ةاركف

ب وبػدالرحمف بػف ومػي بػف محمػد الجػكزمالمنتظـ في تاريخ الممػكؾ كا مػـب  -ٗٓ
دار الكتػب العمميػةب ب القادر وطػادر وطاب مرػطف  وبػدمحمد وبد القا تحقيؽ
 ـ قُِٗٗب  ُب ط بيركت

نثر الدر في المحاضرات ب منركر بف الحسيف الرازم ب تحقيػؽ ب خالػد وبػد  -َٔ
 ـ قََِْب  ُال ني محفكظ ب دار الكتب العممية ب بيركت ب ط

نررت  ب تحقيؽ  ابف سعيد ا ندلسي بن كة الطرب في تاريخ جاةمية العرب -ُٔ
 وماف ا ردفب د ق ت قمكتبة ا أر ب  بوبد الرحمف



 

 

 

 

 التهاص فى غعس الهابغة الربيانى
 

 

 عثناى خالد حمند الطاياتد/ 
 

دار الكتػب النػكيرم ب  أحمػد بػف وبػد الكةػابنهاية ا رب فػي فنػكف ا دب ب  -ِٔ
 ةػ قُِّْب  ُب ط كالكثائؽ القكميةب القاةرة

 أوال : الدوزيات 
ب تحميؿ الخطاب مف المسانيات إل  السيميائياتب يكسؼ أحمدب  مجمة نػزكل -ُ

  ُٕٗٗاـوبُِبالعددالبحريف
التنػػػاص كا  ػػػاريات العمػػػؿ ا دبػػػيب رػػػبرم حػػػافظب مجمػػػة ويػػػكف المقػػػاالتب  -ِ

 ـ ق ُٖٔٗب ِالم ربب ع

حسػػف ا خػػػ  كالتنػػػاص بػػيف القػػػديـ كالحػػػديثب دراسػػة تطبيقيػػػة وػػػف أ ػػػكاؿ  -ّ
التفػػاو ت النرػػية فػػي ركايػػة  ػػجيرة حنػػاء كأمػػرب ك وبػػد ا  آيػػت ا و ػػيرب  

 ـ قََِّمارسب  -يناير بُّب المجمد  ّمجمة والـ الفكرب العدد 

 


