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 واحدة ابن زريق البغدادي دراسة يف البناء الشكلي واللغة الشعرية

 قسم اللغة العربية ،كلية العلوم اإلسالمية؛ م. مؤيد جاسم محمد حسين
 قسم اللغة العربية ،كلية التربية؛ م. أسامة عبد الغفور ألعبيدي

 ةقسم اللغة العربي ،كلية التربية؛ م محمد حسين علي حسين .م

 -املستخلص :
 .(الش ر ة د اسة يف البداء الشكلي واللغة  ،)واح   ابر      البغ ادي ده ا ة  ومسداه ب

واح ددوى علدد   ،املبحدد  األوا د سدددا فبدده البددداء الشددكلي للقصددب     ،وج لددداه مقسددمًا علدد  مبحدد ني 
ني ف  سددا فبده اللغدة    أمدا امليلد  ال دا    ،امليل  األوا د سدا فبه موضوع القصب   وص ق الشداعر  ،ميلبني

وال داني د سددا فبده     ،األوا د سددا فبده املسد وى الصدوتي     ،الش ر ة للقصب   وج لداه عل  ثالثة مسد و ات 
 املس وى الل ظي أما ال ال  ف  سدا فبه املس وى الرتكبن. 

  -: املقدمة
 اليبددبني لدده و مدد حم مسددالقا أبددي نببدددا املرسددلني يددري علدد  والسددالم والصددال  ،ال دداملني  ب هلل احلمدد 
 .املبامني املد جبني وأصحابه الياهر ر

  -: وبعد

وم ن وسد  يف  (الشد ر ة  واللغدة  الشكلي البداء يف د اسة البغ ادي      ابر واح  )دب ومسداه ة  ه اف
 دع ددا  الدي  األسدباب  مدر  مجلدة  وهدداك ، عرض املاد  بغبة إ الء ه  ر اجلدانبني مسداحة أوسد  مدر الرتكبدز     

  -:هي ود اس ه املوضوع ه ا د ع للوقوف
 .قالا الشاعر ابر      البغ ادي  فر    واح   قصب   وجود -0
 .الشاعر حبا  بطحي ال ي الغموض -1
 .الشاعر ل ا القصب   نسبة   رتي ال ي الشك -7

 علد   واح دوى ، للقصب   الشكلي البداء فبه د سدا األوا املبح  ،ومبح ني متهب  عل  مقسمًا وج لداه
 حسدر  فبه ف  سدا ال اني امليل  ماأ، الشاعر وص ق القصب   موضوع فبه د سدا:  األوا امليل  ،ميلبني
 .واطخ ام االب  اء
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 فبده  د سددا  األوا ،مسد و ات  ثالثدة  علد   وج لدداه  ،للقصدب    الشد ر ة  اللغة فبه د سدا ال اني واملبح 
 .الرتكبن املس وى فبه ف  سدا ال ال  ماأ،الل ظي املس وى فبه د سدا وال اني، الصوتي املس وى

 وان، اهلل مدر  ف لك ،إلبه  هبدا فبما أصبدا ن إف ،جه  مر  س ح  ما ة دا نويف أن يف الدبة صدالاي ولق 
 .و يرًا أواًل هلل واحلم  ،عملدا يف اج ه نا ق  إنا فحسبدا األيرى كانع

 -: التمهيد
 ابر إن)) فرّوخ عمر قاا (0) ،البغ ادي ُ     بر علي ،امل  م بغ اد  اعر بواح   القصب   ه ه عرفع

 يف وجداء (  1)،((البغد ادي     د   بدر  علدي  هدو  وال داني  ،البغد ادي     د   بدر  احلسدر  األوا امسدان  له     
 تدويفَّ  انده  وقبد   ،األن لس إىل ان ق  ،كات  ، اعر ،البغ ادي      بر علي احلسر أبو نهإ املؤل ني م جم

    د   ابدر  ان الكد داني  مداهر  ن مدان  و درى ( 7)،ال بدبدة  بقصدب ته  عدرف  وقد  ( م 0111 / ه 411) سدة فبها
 ( 4).االسم الم  الوجود عدقائي يبالي  اعر البغ ادي
 الدرمحر  عب  أبا فقص  ، لك دون فقره فحاا مدها الزواج وأ اد ب  ا  هام البغ ادي      ابر إن وقب 
 إندا )) البغد ادي  فقاا ،نز ًا  بئًا فأعياه وخي ربه  بلوه أن الرمحر عب  أبو فأ اد بدسبه إلبه وتقرب األن لسي

( (الددز   ال ياء ه ا فأعياني الرج  ه ا إىل والق ا  واملهامة والبحا  الربا ي سلكع ، اج ون إلبه وإنا هلل
  ( 6).قصب ته فبها ك    ق ة  أسه عد  ووج وا ومات واع   ن سه فانكسرت ،(5)

 -: سؤاالن هانداأ  إىل   باد  وهدا
  ديء  ال حقبد   وجده  علد  ال إلبه  دس  ق  مقيوعة أو قصب   إلبه تد س  ال ي الشاعر إن -: األوا

 نظم ال ي الشاعر فهو      ابر ع ا (3)كما هو احلاا يف ب ض قصائ  قبس بر امللوح)جمدون لبل (الش ر مر

 .ال سانا   ري مرأ ا وه ،سواها الش ر مر ببع إلبه  دس  وم عامر  طو لة قصب  
كدان  داعرا    مدر  الإ  قولده  ال الد ي  الش ر مر ميكر أن ت   البغ ادي      ابر واح   إن -: وال اني

 أن دون هد ه  البغد ادي     د   ابدر  كقصدب    قصدب     داعر   ددظم  أن مبكدان  االسد حالة  مر لك أن  ،م مكدا
 الن ،البغ ادي       ابر  سم   اعر وجود الكد اني ماهر ن مان وأنكر . مانا الش ر نظم عاجل ق   كون
  اعر إنكا  إىل به ح ا ه ا ك  ،امل ح مر القصب   لوطخو   له   قصب ته ونسبة ه كر اغ لوا املؤ يني ب ض
 ويلد   مدا  لسدب   امسده    يأ فح   اعر نظم مر القصب   ه ه أن إىل و ه  ،البغ ادي      ابر  سم 
 مدر  فج  ،وعلمده  ل  دده  سدبة  الشد ر  يف  رى كان عام أو فقبه نظم مر أنها أو ،املس  ا  االسم ه ا علبها

  (1).الش راء مر يال ًا      ابر
 الغالد   الغدرض  لكدر  ،األغراض    د امل ا  هر بواح ته  اعر البغ ادي      ابر أنَّ نراه وال ي      

 ،ظداهران  ولوعدة  ما فبهدا و ،وال قدر  ال دراق و احل  و كوى ،واحلاا الزمان  كوى ،الشكوى هو علبها
 كقوله:  واللوم بال  اب ممزوجًا ال اط ة صادق غزاًل فبها نإ كما

                                                
 حتقب ،  36-10/33 للص  ي:  بالوفبات الوايف اطل دا عل  م ظم ك   الرتاجم الق مية فلم ه  سوى ترمج ه املق ضبة يف  (0)

 .أووطناأل  امح : 
  م0115 7 ط،  بريوت،  ال ربي الرتاث دا ،  4/51 فروخ عمر:  ال ربي ( األدب1)
 (ت. د.)لبدان،  بريوت،  ال ربي الرتاث إحباء دا ،  3/15،  الةكّح  ضا عمر:  املؤل ني م جم  دظر  (7)
 .0115،  1ط  بغ اد،  الدقاء مك بة مدشو ات،  17 الكد اني ماهر ن مان:    الواح   راء (4)
 17/  0، القا ئ السراج امح  بر ج  ر حمم  أبو:  ال شاق  مصا ع( 5)
 .0/17  الساب  املصر  دظر( 6)
 .0/033اال ب اء : د. طه حسني  دظر ح    ( 3)
 14 - 17 دظر   راء الواح   : ( 1)
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 ل ا را ال  د
 

 ُه ولُ ددددد ال ددددد ا فدددددان ت  لبددددده ال
 بدددِه اضدددر حددد ا لومددده يف جددداو ت

 بددد الً  تأنببددده  يف الرفددد   فاسددد  ملي 
 حيملددده باحلددد  مضددديل ًا كدددان قددد 

 لدددده أن ال  دبدددد  لوعددددة مددددر  ك بدددده
 

 

  سدمُ هُ  لدبس  ولكدر  حقداً  قلدع  ق 
  د ُ ددُه اللددوم أن قدد  ِت حبدد  مددر
 موجُ ُه القل  مضد  فهو عد ه عر

 أضدددلُ ُه الدددبني خبيدددوب فضدددبقع
 هُُ روُعددد مدددا  دددوم كددد  الددددوى مدددر

 

 حوت القصب   ابباتا مر احلكمة م   قوا الشاعر: و
 توصدددددله اإلنسدددددان جماهددددد   ومدددددا

   قهدددددم اطخلددددد  بدددددني قسدددددم واهلل
 تدددرى فلسدددع حرصدددا ملئدددوًا لكددددهم
 قسمع ق    اقواأل الر ق يف والس ي
  يلبدده لددبس مددا ال  دد    يددي والدد هر

 

 

 تقيُ دددُه اإلنسدددان دعدددة وال   قدددًا
  ضددددددبُ ُه خملوقددددددا اهلل خيلدددددد  م

  قدُ دددُه الغا دددات وسدددوى مسدددرت قًا
  صددددرُعُه املددددرء بغددددي أنَّ أال بغددددي
  يمُ دددُه حبددد  مدددر وميد ددده  ومدددًا

 

 وقوله ا ضا:
 سباسدد ه أحسددر فلددم ملكددًا أعيبددُع

 بددال لد ددبما ثددوب البسددًا غدد ا ومددر
 

 
 ُهخيلُ دد امللددك  سددوس ال مددر كدد اك

 ُه دزُعددددد اهلل ف دددددده اإللددددده  دددددكر
 

وأ ا ت اىل أن ناظمها طل  الر ق يف غري مكان ونش  ال بأل ضا با لده يف االفداق م لمدا جداء يف قدوا      
 الشاعر:

 وأ عجددددده إال سددددد ٍر مدددددر  ب مدددددا
 ومرحتدددددٍ  حددددد  مدددددر هدددددو كأمندددددا

 غدددددد  الرحبددددد  يف أ اه الزمددددداع إ ا
 

 

 جيمُ ددددددُه بددددددال زم سدددددد ٍر إىل  أى
 هُُ   ُعدددددددد اهلل ب ضدددددددداء موكددددددددٌ 

  زم ده  وهدو  اضدح   السدد   إىل ولو
 

وهي ت الف مر تس ة وثالثني بب ا،توحي خبرب  ناظمها وجتا بده وفهمده للحبدا  بداهدا الشداعر علد  و ن       
 البسبط

 (9)ونصها:
0 
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00 

 الت  لبددددددده فدددددددان ال ددددددد ا  ول ددددددده   
 بدددددِه اضدددددر حددددد ا لومددددده يف جددددداو ت

 بددددد اًل تأنببددددده يف الرفددددد  فاسددددد  ملي
 حيملدددده باحلدددد  مضدددديل ًا كددددان قدددد 

 لددددده أن ال  دبددددد  لوعدددددة مدددددر  ك بددددده
 وأ عجدددددده إال سدددددد ٍر مددددددر  ب مددددددا

 ومرحتددددددٍ  حدددددد  مددددددر هددددددو كأمنددددددا
 غدددددددد  الرحبددددددد  يف أ اه الزمددددددداع إ ا

 جتشدددددددددمه أن إال امليدددددددددام  ب تدددددددددأ
 توصدددددددله اإلنسدددددددان جماهددددددد   ومددددددا 

   قهددددددم  اطخلدددددد  بددددددني قسددددددم واهلل

 

 قددد  قلدددع حقدددا ولكدددر لدددبس  سدددمُ هُ   
  د ُ ددددُه اللددددوم أن قدددد  ِت حبدددد  مددددر
 موجُ ددُه القلدد  مضددد  فهددو عد دده عددر

 أضددددددلُ ُه الددددددبني خبيددددددوب فضددددددبقع
 هُُ روُعدددد مددددا  ددددوم كدددد  الدددددوى مددددر
 جيمُ دددددددددُه بدددددددددال زم سددددددددد ٍر إىل  أى

 هُُ   ُعددددددددددد اهلل ب ضددددددددددداء موكدددددددددددٌ 
  زم ددده وهدددو اضدددح  السدددد  إىل ولدددو

  ودُعدددددُه ممدددددر وكدددددم كددددد ًا للدددددر ق
 تقيُ ددددددُه اإلنسددددددان دعددددددة وال   قددددددًا

  ضدددددددددبُ هُ  خملوقدددددددددا  اهلل خيلددددددددد   م

                                                
،  كر ابباتا مدها، والكشدكوا : للشدبخ   17/  0، ومصا ع ال شاق : 31و  33/  10و د ن  القصب   يف الوايف بالوفبات : ( 1)

 . 16و  15  راء الواح   : م، و 0111، 3مؤسسة االعلمي للميبوعات، بريوت، لبدان، ط  051 – 056بهاء ال  ر ال املي 
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 تددددرى فلسددددع حرصددددا ملئددددوًا لكدددددهم
 قسدمع  قد   واأل  اق الر ق يف والس ي
  يلبدده  لددبس مددا ال  دد     يددي والدد هر

 قمددددددرًا لددددددي بغدددددد اد يف اهلل اسدددددد ودع
  دددددددودعين لدددددددو وبدددددددودي ودع ددددددده
 أفا قدددددددده ال انددددددددي تشددددددددّ   وكددددددددم

 ضددح  الرحبدد  م ددو بددي تشددب  وكددم
 مدتددددرٌق ال دددد   ثددددوَب اهلل كدددد ُبُأ ال

 جدا  ددددددده يف عدددددد  ي  أوسدددددد   إنددددددي 
 سباسددد ه أحسدددر فلدددم ملكدددًا أعيبدددُع

 بدددال الد دددبم ثدددوب البسدددًا غددد ا ومدددر
 فرق ددده ب ددد  يلدددي وجددده عدددر اع ضدددع

 لددده قلدددع الدددبني  نددد  لدددي قائددد  كدددم
 مج ددددهأ الر ددددُ  فكددددان أقمددددع هددددال

 وأن ددددددد ها أ دددددددامي قيدددددددُ أل إندددددددي
 لدددددده بددددددُع امالدددددددو  هجدددددد  إ ا مبددددددر

 وكددددد ا مضدددددج  جلددددددن  يمدددددئر ال
   ج دددين الددد هر أن حسدددُ أ كددددع مدددا

 ببدددد   ببدددددا  فبمدددا  الددد هر  جدددرى  ح ددد  
 ُدو َسددع  الدد ي القصددف مدددزا  ددا بدداهلل

 لددددد تدا  فبدددددك  م بددددد ٌ  الزمدددددانُ  هددددد  
 مدزلدددددده أصددددددبحع مددددددر اهلل  مددددددة يف

  ضدددددب ُه ال عهددددد  لدددددي عدددددد ه مدددددر
 وإ ا  كددددددره قلددددددن  صددددددّ ع ومددددددر

 ميددددددددددد  ين الر لددددددددددد ه ألصدددددددددددربّن
 فرجدددًا م قددد  اصددديبا ي بدددان  ًاعلمددد
 ب رق دددددا أضدددددع الددددي اللبددددالي عددددّ 

 مدب دددددددده مدددددددددا   أحدددددددد ا تددددددددد   وإن 
 

  قدُ دددددُه الغا دددددات وسدددددوى مسدددددرت قًا
  صددددددرُعُه املددددددرء بغددددددي أنَّ أال بغددددددي
  يمُ دددددُه حبددددد  مدددددر وميد ددددده  ومدددددًا

 ُهميلُ ددددد األ  ا  فلددددك  مددددر  بددددالكرخ 
 ُهأودُعددددددد ال واندددددددي احلبدددددددا  صددددددد و

 ُهتشدددددددد ُ  ال حدددددددداٌا وللضددددددددرو ات
 وأدم دددددددددُه مسددددددددد هالت وادم دددددددددي

 ُه قُ دددددددددُأ لكدددددددددر ب رق ددددددددده عدددددددددين
 ُه وسدددددددُ  ال وقلدددددددن عدددددددده بدددددددالبني

 ُهخيلُ دددد امللددددك  سددددوس ال مددددر كدددد اك
 ُه دزُعددددددد اهلل ف دددددددده اإللددددددده  دددددددكر
 عددددددُهأجرَّ مددددددا مدهددددددا ُعأجددددددّر كأسددددددًا

 ُهادفُ دددددد لسددددددع  نددددددن واهلل الدددددد ن 
 ُهتبُ ددددأ الر ددددُ  بددددان  ددددوم نددددينأ لددددو

 تقيُ دددددددُه قلدددددددن يف مدددددددده ةسدددددددر  
  ُهأهجُ ددددد لسدددددع لبلدددددي مدددددده بلوعدددددة

 ُهمضدددددجُ  بددددددُع مدددد   لددددده  يمددددئر  ال
 ُهت جُ ددددددد األ ددددددداُم بدددددددي ن أ وال بددددددده

 ُهومتدُ ددددددد حظدددددددي متدددددددد ين عسدددددددراء
 ُه بُ دددددأ َعغب ددددد ُمدددددّ  َوَعَ دددددع   ثدددددا ُه

 ُهترجُ دددددد أمّضدددددد ُه الددددددي اللبددددددالي أم
 ُهميرُعدددد مغدددد اك علدددد  غبدددد  وجدددداد
 ُهُأضدددددبُ  ال صددددد ق عهددددد  لددددده كمدددددا

 ُه صدددد ُع ي كددددر قلبدددده علدددد  جددددرى
 ُهمي ُ دددددددد حدددددددداا يف يبدددددددد وال بدددددددده

 وسدددددُ ُهأ فكدددددرت ان االمدددددر واضدددددب 
 ُهوجتمُ ددددد  ومدددددًا سددددد جم ين جسددددمي 

 ُه صددددددددُ  اهلل بقضددددددداء الددددددد ي فمدددددددا
 

  للقصيدة الشكلي البناء -: األول املبحث
 وصد ق  القصدب    موضدوع  همدا  ميلدبني  الايد  مر للقصب   الشكلي البداء د اسة حناوا املبح  ه ا يف

 .وان هائها اب  ائها وحسر ،م ه ال  ام  يف الشاعر

  الشاعر وصدق القصيدة موضوع -: األول املطلب
 ،واحلكمة والشكوى ال   ي بالغزا املمزوج ال  اب مدها موضوعات ع   عل       ابر واح   بدبع

 .الشكوى كان األساس موضوعها أنَّ إال
 يف صد قهُ  مت د   م لمدا  ،موضوعها م  ت امله يف الشاعر ص ق بوضوح ترب  القصب   ل ه أولبة نظر  إن
   مرب ا،حملبوب ده  وعشدقه   المده  لددا   صدو   أن الشداعر  فحداوا  ،مشاعره عر ال  بري يف وص قه أفكا ه عرض
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 ،املدادي  للواقد   احلدريف  الدقد     دين  ال)) فالص ق ،الكلمات يالا مر الوج انبة ومشاعره ال اط بة حال ه
 هدو  ال در  الن ،احلبو دة   جترب ه يف الواق  ه ا إمام اإلنسان به  د    ال ي االن  اا حقبقة عر ال  بري هو ب 

 (01)........((.ال دان ن سبة يالا مصو   اإلنسانبة احلقبقة
 ،آلموا مشداعر  مدر  ن سده  يف    مد   عمدا  بدإيالص  واح تده  يف عرب البغ ادي      ابر أن نلحن ول ا

 .والداس للحبا  وفهمه يربته لدا أبانف حمبوب ه م  وجترب ه احلاا عسر مر عاناه ما بكلماته لدا  رسم وأي 

 .واخلتام االبتداء حسن:  الثاني املطلب
 اهد م  ولقد   ،االسد هالا  وبراعدة  ،وامل  د ح  بدامليل     نقد  ا   سدم   مدا       ابرواح    يف  قابلدا ما أوا
 تددظم  كاندع  عدد هم  القصدب    ألن هد ا  يف نوصدادق  وهدم  ،السدم   يف  قد   ما أوا ألنه اجلان  به ا ال رب
 الد ي  قصدب ته  ميلد   يف حيدرتس  أن  الشداعر  مر طلبوا ول ا (امل لقي) مراعا  مر الب  كان هدا ومر ،ل دش 
  هاب ت ر  ة يف وقاا، (01)(االس هالا براعة) ب ضهم ومساه، (00) (االب  اءات حسر) ،البالغبون مساه

 يف ِ مددراده علدد  تدد ا قر دددة أو ،بببَّددده ِ كالمدده اب دد اء يف الددداثُر أو ،ُ الددداظم  ددأتي أن))هددو :  احللددن الدد  ر
 (07) ((..................الرسالة أو ،القصب  
 ب  داب  ممدزوج  بغزا قصب ته اب  أ فق  ،  واضحا   تركبزا علبه و كز ِ واح ته مبيل       ابر اه م ولق 

 إىل الدد س  ت دوق  مدا  ألد   مدر  هدو  حمبوب ده  م  الشاعر ُ أقامه ال ي امل     مر قب  ال ا لةاحلوا  فه ا ،بةاحلبب
 ابدر  ف م  ،الرقب  ال  اب ه ا يالا مر كالم مر ببدهما دا  ما م رفة إىل  وق يف وجي لها ،إلبه االس ماع

نهج القد ماء يف بدبدة القصدب   مدر مق مدة      ال ي سا  فبه عل   ال  اب به ا امل لقي أمساع  يرق أن  إىل     
 :و حلة وغرض اساس، وُعّ  ه ا االف  اح م  احا للح ث الش ري؛ فقاا 

 ُه ولُ ددددد ال ددددد ا فدددددان ت  لبددددده ال
 بددده أضدددرَّ   حددد ا لومددده يف جددداو ت

   بددد ال تأنببددده يف الرفددد  فاسددد  ملي
 

 

  سددمُ ُه لددبس ولكددر   حقددا قلددع قدد 
  د ُ دددُه اللدددوم إن قددد  ِت حبددد  مدددر
 ُهموجُ د  القلد   مضدد   فهدو  د ِهع مر

 

 غدري  يف الدر ق  طلد    لك أج  مر وأنه ِ وفقره املادي ِ وض ه إىل ب   ج الشاعر أ ا  املق مة ه ه وب  
 .اآلفاق يف   ضا با ال بأل ونش  مكان

 -: فقاا
 وأ عجدددده  إال سدددد ر  مددددر   ب   مددددا

 

 ُهجيمُ ددددددد بدددددددال زم  سددددددد ٍر إىل  أى 
 

 واآلم مصداع   مدر  حباتده  يف الشداعر  عانداه  مدا  إىل تشدري  احلكمدة  مدر    أبباتدا  قصدب ته  الشداعر  ضدمر  ثم
 -: قوله م   ،وحرمان

 توصدددددددله اإلنسددددددان  جماهدددددد     ومددددددا 
   قهددددددم اطخلدددددد  بددددددني قسددددددم واهلل

 تدددرى فلسدددع   حرصدددا ملئدددوا لكددددهم
 

 هتقيُ ددددد اإلنسدددددان والدعدددددة   قدددددًا
 ه ضدددددددبُ    خملوقدددددددا اهلل خيلددددددد  م

  ه قدُ ددد  الغا دددات  وسدددوى    مسدددرت قا

                                                
 جام دة  والدشدر،  الك د   دا ، 1ط، علدي  الرضدا  عبد  . د و مصدي    فدائ  . د: وتيببقدات  مديقات، احل    األدبي الدق  يف( 01)

 .06ص: م1111، املوص 
و  (د.ت) ، حتقب  أغداطبوس كرتشكوفسكي، مدشو ات دا  احلكمدة، دمشد ،  (ه 116ت ) دظر الب    : عب  اهلل ابر امل  ز ( 00)

ه(، حتقب  ود اسدة أكدرم ع مدان  وسدف، دا  الر دب ، بغد اد        315ت )حسر ال وس  اىل صداعة الرتس  :  هاب ال  ر حممود احللن 
 . 151م، ص 0111
 األصدب    ي بدابر  امل دروف  املصدري  الد  ر   كدي  حممد   أبدو :  القدر ن  إعجدا   وببدان  والد در  الش ر صداعة يف بريحال  حتر ر  دظر( 01)

 . 0/061، ه0717، القاهر ،  االسالمي الرتاث إحباء جلدة،   رف حمم  حد ي. د: حتقب ( ه654ت)
 .151:  الرتس  صداعة إىل ال وس  حسر( 07)
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 قسمع ق  واأل  اق ،الر ق يف والس ي
  يلبدده لددبس مددا ال  دد    يددي والدد هر

 

 ُه صدددددرُع املدددددرء بغدددددي أن أال بغدددددي
 ُه يمُ دددد حبدددد  مددددر وميد دددده  ومددددا

 

 -: فقاا (04)املمكر توق  ت ب  الي( ل  َّ) الرتجي بأدا  قصب ته الشاعر ي م ثم
 ب رق ددددا أضددددع الدددي اللبدددالي عددد َّ
  مدب ددددددده مددددددددا أحددددددد ًا تدددددددد  وإن

 

 
 ُهوجتمُ ددد    ومدددا  جم ينسددد جسدددمي

 ُه صددددددُ  اهلل بقضددددداء الددددد ي فمدددددا
 

 اهلل إىل أمدره  أسدلم  ثدم  ،ِ حمبوب ده  لقداء  برجداء  ي مهدا  فقد   قصدب ته   داعرنا  به اي  م ما ُحس ُر خي   وال
 .وت اىل سبحانه

 .الشعرية اللغة دراسة -: الثاني املبحث
 املس وى:  هي مس و ات ثالثة يالا مر و لك للشاعر الش ر ة اللغة عل  الضوء نسلط املبح  ه ا يف

 الرتكبن واملس وى الل ظي واملس وى الصوتي

  الصوتي املستوى -9
 -: هما طر ق ني مر القصب   يف الد سبة اإلحيائبة ودالالتها لألل اظ الصوتبة القبم ن  س أن ميكددا

 : الداخلية املوسيقى -: أواًل

 و حروفهددا أصددوات تددألبف مددر الدا ددئ ،السددم  علدد  وق هددا و امل ددرد  الل ظددة جددرس بهددا ون ددين
  .الل ظبة ال اللة م  ال ايلي اإل قاع ه ا تواف  وم ى،حركاتها

 املداسدد  ن  دداااإل إثددا   يف هامددًا دو ًا  ناأل علدد  حروفهددا أصددوات تددألبف واقدد  و الل ظددة جلددرس إن
 املدد ري  املدبهددات أهددم مددر   دد ،بها الديدد  عددد  حي ثددُه الدد ي املوسددبقي واجلددو لألل دداظ الدد ايلي فاإل قدداع

 وطبد    فال القدة  ،السدواء  علد   امل كلم و امل لقي خمبلة يف ياصًا ن سبًا إحياء  له نأ كما ،املداسبة لالن  االت
 فقد   هددا  مدر  و هدا حقب و للم درد   الل ظة حسر وبني،وإ قاعها الل ظة جرس  شب ه ال ي املوسبقي اجلو بني

  ات و ،االسد كراه  و بالغ اثدة  السدم   علد   الكر ده  اجلدرس   ات الل ظدة  ال درب  الدقداد  و البالغبدون  وصف
 بصددا األ يف كالصددو  األمسدداع يف األل دداظ الن و لددك.(05) الروندد  و ال  وبددة و بالسالسددة احملبدد  اجلددرس

 .(03) البصر مر األلوان جمرى السم  مر جتري ألنها.(06)
 . (01)القببح هو عدها و د ر  كرهه  يوال،احلسر هو إلبه ميب  و مدها السم   س ل ه فال ي
 املوسدبقي  اجلدرس  مجاا يف مبا را تأثريًا وأثرت الب ض ب ضها م  ت ايلع ال وام  مر جمموعة وهداك

 :  أتي مبا ال وام  تلك هم  أن  داميكد و م ه الد س وت اع  لألل اظ
 مدر  و،مدهدا  حدرف  بكد   ياصدة  ةنغمب طبب ة  ات فإنها ل لك ،لغو ة أصواتًا مت   احلروف أنَّ مبا -0

 احلدروف  ب دض  م  انسجامًا هداك أن جي  البغ ادي      ابر لقصب   القا ئ إن األساس ه ا عل  اليبب ي
 باجلهري وت أ ى الساكر اطخ بض للصوت ت شوق)) فاأل ن،اطخاصة الدغمبة اليبب ة ل لك بالدظر،ب ض دون

 الل ظددة مدهددا ت ددألف الددي احلددروف أصددوات  جاخمدد ب دد  أو قددرب عددر الدظددر بصددرف و لددك،(01)((الائدد 

                                                
 .711 دظر م جم املصيلحات البالغبة وتيو ها:د.امح  ميلوب ( 04)
 .36، 41، 41ال لوي طباطبا ألبر:  الش ر عبا   دظر( 05)
 . 041/  0 ب  ال م   :إلبر  ( 06)
 .66 اطخ اجي سدان البر:  ال صاحة سر( 03)
 . 0/004 االثري البر:  السائر امل  ( 01)
 .04: ال لوبي طباطبا ابر:  الش ر عبا ( 01)
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 (ي .ض ،  ،ج) وهدي  الشدجر ة  فوكداحلر   ُهحسدد  ل ظدة  بدداء  ديلدع  وإن  احلدروف  ب ض نَّإف،الواح  
 م  :)جاو ت، جتشّمه، مضد ، تأنببه(..(11)

 احلالددة و اليبب دي  فمددر ،بده  اطخاصددة الدغمبدة  طبب ب دده احلدروف  أصددوات مدر  صددوت لكد   كددان ملدا  -1
 فبها  وعي ،الواح   الل ظة حروف اغل  إن حنلن ل ا ،ب ضها دون األصوات ب ض م  دسجم  أن،ه ه

 .األساس ه ا عل  هانبدا وكان،حروفها أصوات انسجام
 و األلدف ) هدي  و املد   حدروف  أصدوات  مدر  ًاجدزء  (والكسدر   الضمة و ال  حة) احلركات كانع ملا -7
 يف الل ظدة  جدرس  حتسدني  يف ف دااٌ  دوٌ  لدا  كان ول ا ،ضاأ  بها ياصة نغمبة طبب ة حتم  فهي(والباء الواو

 وأنَّ ،  حسددا  ُ  اده ل ظدة  بدداء  دي  فإ ا ،والكسر  كال  حة ي بف ب ضها أنَّ أساس عل  ال لكر و السم 

 الدغمبدة  اليبب دة  إىل   دود  وإمندا  ،  م ا والد س السم  ل ى وبغضُهُ  انه بداء  دي  فإ ا كالضمة ثقب  ب ضها

 ألن و لدك  ،أيدرى  جهدة  مدر  وإ قاعهدا  الل ظدة  و ن واىل ،جهدة  مدر  َم ًا واحلركة احلرف مر   لك  اطخاصة
 بصدرف  ،ب دض  دون احلركدات  ب دض  مد   انسدجاماً  أك در   كدون  ،اطخاصدة  الدغمبة ِ ليبب  ه ،احلروف ب ض
 :      ابر قوا ف ي ،ثقلها أو ي  ها عر الدظر

  األل داظ  يف الضدم  حركدة  ف دوالي ((  ودعين م وبودي ودعُ ُه)) وقولة( (اقمر  لي بغ اد يف اهلل اس وُدُع))
 طر د   عدر  الدد س  يف اوتدأثري   وتقدبالً  مجداال   ادتهمدا  ب  كراهبة أو ثقاًل فبها حت ث م( (ُهودعُ  ،ُعاس وُد))

 جهدة  مدر  آليدر  األتدي  مد   حدرف  لكد   الدغمبدة  اليبب دة  بني احلاص  لالنسجام إال  لك وما ،السم  حاسة
  أيرى جهة مر كلمة لك  اطخاصة الدغمبة اليبب ة وبني وببدها

  -: ال ايلبة الل ظة ملوسبق  اإلحيائبة ال اللة
 املدبهدات  مدر  ت د   مس بدة   هدبدة  صدو اً  اوصد ه ب ،لألل داظ  املوسبقي لإل قاع الد سبة اإلحيائبة ال اللة إن
 داللدة   ات ،ل ظدة  بكد   اطخاصة امل دو ة ادالل ه   فضال عر املل قي ن س يف املداس  ن  اااال إثا   يف الامة
 إنَّ ح د    (10).وأنغامهدا  ال ايلبدة  موسدبقاها  إ قاعدات  مد    دسدجم  ياصداً  ختبلبداً  جدواً  الد س يف تشب  إحيائبة

 مساع جملرد ،مدها  قرب ما واىلأ ،لل ظة اطخاصة الوض بة امل دو ة ال اللة إىل  د ق  أن  أحبانا ال هر بإمكان
 ،بأصدواتها  م انبهدا  علد   تد ا  الدي  األل داظ  سبما ال (11).بها مسب  علم له  كر م ن إو ،وإ قاعها جرسها
 مدا  فسدئ  )) جرسدها  وقد   مدر  م انبهدا  علد   األل داظ  داللدة  م رفة عي ّ  كان ح همأ أنَّ السبوطي لدا و دق 
  (17).((احلجر وأ اه     ًا  بسًا فبه أج :  فقاا ،احلجر بال ا سبة وهو إ غاغ مسم 

 ملدا  ،املداس  االن  اا املل قي ن س يف ت ري أل اظًا  س ت م أن ،البغ ادي      ابر  اعرنا اس ياع ولق 
 هددا  ومدر  .اخل( (لوعدة ، الرف  ،هلوم ،ال  ا)) األل اظ ه ه ومر ،ظاهر ر ولوعة ، كوى مر علبه ت ا
 هد ا  طبب ة باي الف خت لف ، قياملل ن س يف إحيائبة صو   حي ث (ال ايلبة موسبقاها) ل ظة أ ة َسر ج فإن

 السدم   يف ت تبد   اجلزلدة  فاالفداظ )) ،البصدر  مدر  الصدو   جمدرى  السدم   مر جتري األل اظ دامع ما ،اجلرس
 وليافدة ، أيدالق  ولدني  ،دماثدة   وي كأ دتاص  ت تبد   الرقبقدة  واألل داظ ، ووقدا   مهابدة  علبها كأ تاص

         (14).((مزاج
 اسدد  ماا يف دقبقددا كددان إ  اندده بّاهددات امل جددوع،   دد  ابددر أل دداظ نشددبه أن ميكددا،األسدداس هدد ا وعلدد 

 اجلدو  مد   وانسدجمع ،متا ع ،أل اظده  جدرس  مراعدا   يف ل قها وه ه،الادئ الداعم اجلرس  ات ،األل اظ

                                                
 .0/015 االثري البر: السائر امل    دظر( 11)
 .35، انبس ابراهبم. د:  االل اظ داللة  دظر( 10)
 .35: الساب  املص    دظر( 11)
 .0/43 للسبوطي: املزهر( 17)
 .0/036 االثري ابر:  السائر امل  ( 14)
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 الد ايلي  اجلدرس  ألن للم لقدي  وختبلدها  ، مسهدا  أ اد الدي  اإلحيائبدة  والصو  ، شب ُه أن أ اد ال ي الد سي
 بالشكوى  وحي ،  ن سبا   جوا فبها و شب  ،إ قاعُه تداس   هدبة صو  ختب  امل لقي لد س ي وح ،ِ ألل اظه

  .االج ماعي والقهر واحلرمان

 -: اخلارجية املوسيقى:  ً ثانيا

 وتشدك   ،األدبدي  ال مد   يف الدب ض  ب ضدها  مد   األل داظ  ا تبداط  مدر  ت دألف  الدي  املوسبق  بها و قص  
 الدي  الد سدبة  اإلحيائبدة  ال اللدة  مد   اإل قداع  هد ا  توافد   ومد ى  ،املقيوعدة  أو ببعال أو للجملة ال ام اإل قاع

 هددا  ومدر  ،وال دأثر  ال دأثري  علد   ق  ته  ف  ويف ،األدبي ال م  ف البة يف كبري أثر املوسبق  ول ه ،  ضمدها
 ال دام  ألقدولي   اإل قداع  كدم ةو ،إلبهدا   سد د   الدي  دعائمده  أ س  ومر مقوماته أهم مر الش ر يف الو ن فإن

 اإلنسددان ن ددس طبب ددة ةكددم و لددك ،وال ددوا ي ال ددوا ن قانونددا ال ربددي األدب يف (اطخا جبددة املوسددبق )
  (15).ال ربي

 بده  بقص ف:  ال وا ي وأما ،والو ن اإل قاع حب  مر الش ر مر الببع  يري ت ادا:  بال وا ن  قص و
    د   ابدر  قصدب    يف   مد ال  فددلحن  .(16)نها  ده  إىل   ن را أم كان     را األدبي ال م  يف ال وا ن ه ا اس مرا 

:- 
 ُه ولُ ددددد ال ددددد َا نَّإفددددد ت  لبددددده ال

 أضددددربه   حدددد ا لومدددده يف جدددداو ت
 

 
  سددمُ ُه لددبس ولكددر   حقددا قلددع قدد 

  د ُ دددُه اللدددوم أن قددد  ت حبددد  مدددر
 

 صددلة مالدده كدد  يف جيددود املوسددبق  غز ددر ةددر وهددو ،البسددبط البحددر مددر جدداءت وقدد  ،قصددب ته  يددر إىل
ف))ه ا البحر مر البحو  اليو لة الي   م  إلبها الش راء يف املوضوعات اجل  ة ومي ا  ،والشجر بال اط ة

 ناو ،اإل قاع حب  مر م وا  ان أبباتها مر ببع ك   يري أن   ين ه ا ،(13) زالة موسبقاه ودقة إ قاعه((
 . نها  ها ح    ا  هاب مر القصب   أببات يف مس مر إنه أي ،  م وا  ال وا ن ه ا

و  ضح لدا مر يالا ال  اسة اال قاعبدة للموسدبق  اطخا جبدة ان الشداعر أك در مدر  حداف اطخدنب وهدو           
حدد ف ال دداني السدداكر مددر )مسدد   لر(ف  حوا اىل )م دداعلر( وكدد لك حدد ف ال دداني السدداكر مددر ت  بلددة     

  (11))فاعلر( ف حولع اىل )ف لر( وهو  حاف سائغ مس حسر
ك   داد  ميدرد  يف اسد ت ام هد ا الزحداف يف ت  دبلي البسدبط يف حالدة اضديراب ان  داا           ونرى إن هددا 

مما   ا عل  وجود صلة وثق  بني اال قاع الش ري واحلالة الد سبة الي تد اب الشاعر أثدداء  ،الشاعر و  ته
 م   قوله: (11)القوا الش ري.

 رحتدددددٍ وم حددددد  مدددددر هدددددو كأمندددددا
 أفا قدددددده ال انددددددي تشددددددّ   وكددددددم

 ببدد    ببددددا  فبمددا  الدد هر  جددرى  ح دد  
 

 

 هُُ   ُعددددددددد اهلل ب ضددددددددداء موكدددددددددٌ 
 ُهتشدددددد ُ  ال حدددددداٌا وللضددددددرو ات

 ُهومتدُ ددددد  حظدددددي متدددددد ين  عسدددددراء
 

 الشاعر عم  إىل ال صر   يف ميل  قصب ته النه أوا ما قرع ا ان امل لقي فه ا ال صدر     إن لدا  ب و ال ي
 ،املضمون يل  عل  الشاعر ساع ت صوتبة  اتبحم ُع َّ ،كلها القصب   مر ال اني والشير األوا الشير يف

 الدي  القافبدة  مد   القصب   يف وامل وا ي امل وا ن ال ام اإل قاع فه ا .القصب   له ت رضع ال ي الد سي واجلو

                                                
 .131، م 0134 ال ربي ال كر دا ، امساعب  ال  ر عز. د/  ال ربي الدق  يف اجلمالبة األسس  دظر( 15)
 .011011 دظر املرج  الساب :( 16)
 .34  قوبامل جم امل ص  يف علم ال روض والقافبة وفدون الش ر:د امب  ب    ( 13)
 .37 دظر املرج  الساب  :( 11)
 وماب  ها035 دظر به ا اطخصوص موسبق  الش ر: ابراهبم أنبس ( 11)
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 املداس  دو ه أداء يف الش ري ال تب  مساع   عل  سو ة   مالن صا ا الصوتي وامل كأ  الدغمبة الركبز  ت  
   ن سدبا    جدوا  يلد   ألنده  ،و دوقها  البده  الدد س   د َّ  املدسدجم  امل دوا ن  اإل قداع  ألن و لك ، أثروال ال أثري يف

 .الشاعر به مرَّ ملا باحلزن م ه و  رت ،الد س م ه انسابع   موسبقبا

  اللفظي املستوى -2
 ملدا  ،لهااسد  م  الدي  الشداعر  أل داظ  عدد   نقدف  أن  – البغد ادي       ابر ح  الو د اس دا عد  – لدا الب 

 .ال اللة تشكب  إىل امل ضبة الرتاكب  تشكب  يف أهمبة مر األل اًظ ل ه
 عدر  اب  ادها م  ،والغرابة الغموض عر ب ب   ،سهلة   أل اظا جي ها البغ ادي      ابر ألل اظ فامل أم 

 يف تسد يب   الدي  هي ؛ املب  لة أقوا وال املألوفة األل اظ): ) مد و  حمم  ال ك و   قوا ،والركاكة االب  اا
 ،ال د اعي  إىل مشداعرنا  دفد   علد   املهجدو    األل داظ  مر اق ُ  إنها كما ،الشاعر إحساس تس د   أن الغال 

 (71)((عاط بة ُ حَدًة فَحملع ،ن وسدا بلون وتلونع ،م انبها ف ح دت ،احلبا  يف لا اس  مالدا ك ر وق 
 كاندع  فقد   ،وامل دد   الل دن  بدني  ال جدانس  ص ة عل  تانيو ق  البغ ادي      ابر أل اظ أنَّ واملالحن

 موضد   يف قو دة  كاندع  ببدمدا  (اخل.....ميد  ين  ،لد تدا  ،الرف  ،ال  ا: ) م   الرقة موض  يف  قبقة األل اظ
 .(اخل........،ت ج ه ، صرعه ،جماه   ،أ عجه ،لوعة) م   واحلكمة الشكوى
 والدي  املشدهو    صدحب  ه  يف( ه101ت) امل  مدر  بدر  شرب أك ه ما وهو ؛ الق ماء إلبة أ ا  ال واف  وه ا

 أقد ا     درف  أن  للمد كلم   دبغي: )) قاا إ  ،وال بني الببان ك ابه يف مدها   أجزاء( ه155ت) اجلاحن لدا نق 
 ولك  ،  كالما  لك مر   طبقة لك  فبج   ،احلاالت أق ا  وبني ،املس م ني أق ا  وبني ببدها و وا ن امل اني

 أقد ا   علد   امل داني  أقد ا   و قسدم  ،امل داني  أقد ا   علد   الكدالم  أقد ا    قسدم  ح د   ،  مقامدا   لدك  مر   حالة
 (70)((التااحل تلك أق ا  عل  املس م ني وأق ا  ،املقامات

 يف ف حسدر  تشاكلها أل اظ وللم اني:)) ِهبقول( 711ت) ال لوي طباطبا ابر امل د  ه ا إىل أ ا    وأ ضا
 دون امل ددا ض ب ددض يف   حسدددا تددزداد الددي ،احلسددداء للجا  ددة كددامل رض فهددي ،غريهددا يف وتقددبح ب ددض
  (71).................(.ب ض

 تق ضدبه  مدا  وفد   علد   ظدهِ ال ا باي بدا     دد ُ  وكدان  ،املسدألة  هد ه  إىل ال  دع  قد        ابر إن واملالحن
 إ صداا  علد   واقد  ها  ،بامل د  إحياء  الصبغ أك ر خي ا  فكان ،عدها امل ول   امل اني م    الءم ومبا ،دالالتها

 علد    لدك  مدر  ،القصدب    مواضد   مر موض  مر أك ر يف م حق  و لك  ،سام به ن وس إىل الد  حم وى
 ملدا  .(74)بده    مغدرى  إي به مول  فهو بالشيء َ ِلَو ال    مضا ع وهو ،(77) ُه ولُ  لل ن اس  ماله ،امل اا سبب 
 وكد لك ( (  حبدا   ز د ه )) م د    يدر  ل دن  اسد  ماا  م ده    حقد   ال ممدا  ،احلد   بشد    إحيداء  مدر  الل ظدة  ل ه

 -: قولِه يف( بان) ل ن اس  ماله
 ُهمجُ دددأ الر ددد  فكدددان أقمدددع هدددال

 

 ُهأتبُ ددد  الر دددُ  بدددان  دددوم  ندددينأ لدددو 
 

 -: ِهقول يف( بدع) ل ن اس  م  ببدما
 وكددد ا مضدددج  جلددددن  يمدددئر ال

 

 ُهمضددددجُ  بددددع  مددد   لددده   يمدددئر  ال 
 

                                                
 .31، م0137، القاهر ، املصر ة الدهضة مك بة، 0ط مد و ، حمم .د: اجل    املبزان يف( 71)
 .071-0/071  اجلاحن:  وال بني الببان( 70)
 .1،لويال  طباطبا ابر:  الش ر عبا ( 71)
 .واح   قم الببع  دظر( 77)
 .375، (ول ، )م0110، بريوت، ال ربي الك اب دا ، للرا ي:  الصحاح خم ا   دظر( 74)
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  (75)بني فهو اتضح إ ا ببانًا  بني الشيء فبان
 (76).األض اد مر فهو ل ا الوص  مب د   أتي وق  ،ال راق هو فالبني ،(ُعبد ) ل ن أما

كما اندا نلحن ان الببع الش ري الساب  وال ي ب  ه يف تداص م  الشاعر ابدي  ن د  الد لي يف عبدب ده     
 :(73)املشهو   حب   قوا

 أم مددددا جلدبددددك ال الئددددم مضددددج ا   
 

 أاّل أقددددددّض علبددددددك  اك املضددددددج   
 

 فالشاعر ق  أي  ه ا امل د  م  االل اظ مر ابي  ن   ال لي،فهي لبسع مر إب اع الشاعر
 -: قوله يف ال كسري مج  بصبغة ،(ييوب) ل نل اس  ماله وك لك

 
 حيملدددهُُ باطخيددد  مضددديل ًا كدددان قددد 

 

 أضددددلُ ُه الددددبني خبيددددوب فضددددبقع 
 

  (71).الك در   مجدوع  صدبغ  مدر  واحد    وهي (ُ واُف)  نة عل  جاءت ق  (ييوب) ال كسري مج  فصبغة
 .بها مرَّ الي واحملزنة اجللبلة األمو  ك ر  عل  لب ا الصبغة ه ه قص  الشاعر نَّأوك

 -: م   واح ته يف املش قات اس ت ام مر أك ر      ابر إن نلحن وأ ضًا
 و ن عل  وقائ  ،مس     و ن عل   فًاومسرت ،م     و ن عل  مضيل ًا: حنو (71) ال اع  اسم -أ

 . لك وغري ،ُم ِ   و ن عل  والبسًا ،فاع 
 و ن عل  مغ اك، م  وا و ن عل  وخملوق ،ُم َ   و ن عل  مضد  :حنو ؛ (41) امل  وا اسم -ب

 .  َ ُم
  .ملكًا ،حرصًا ،جماه   ،ب اًل ،ح ًا ،حقًا ،ال  ا ؛ (40)املص   - ج
 يرأ ثم  زوا ب   وقع ؛ ق   يوا  ،وه ا الوصف  كون عا ضًا ،اع الوصفواملش قات نوع مر أنو  

 .   (41)أو  قصر مر دون أن   حق  له دوام أو ثبات 
  لدك  وغدري  اسد ودع  ،مسرت قًا ،مضيل ًا ،اس  ملي:  كقوله الز اد  حروف الشاعر اس  ماا وك لك 

  .القصب   يف و د مما
  . صّ ع ،وّدع ه ،تّشبع ،تّش   ،جتّشمه ،ق َّ ِت:  هكقول ال ض بف      ابر اس  م  وك لك

، امل درد   علبها تأتي الي الصرفبة الصبغ ب اللة عا ف ال رببة باللغة ملم       ابر إن  ش رنا كله وه ا
 .ال اللة ب قحت إىل امل ضبة الرتاكب  تشكب  يف أهمبة مر األمر ل ا ملا

  -: الرتكييب املستوى -3

 مر ،اللغو ة ِ طاقاته واس  ما  الشاعر إمكانات ب وظبف مت   ،   ائ ا   لغو ا   بداء      برا واح   م لع
 أن – ت داىل  اهلل  داء  إن املبحد   هد ا  يف وسددحاوا  ،مربهدا  الدي  وامل اندا   املواقدف  تصو ر يف ِ إب اعه يالا

                                                
 .31 (بني) الصحاح خم ا   دظر( 75)
 .31 (بني)  الساب  املص    دظر( 76)
 .041د وان ابي  ن   ال لي:( 73)
 .011 (ت. د)، القاهر ،  ال وقب بة املك بة،  احلمالوي  حمم بر امح : الصرف فر يف ال رف    ا  دظر( 71)
. 061-041:  0111، املوصد   جام دة ،  والدشدر  لليباعدة  الك   دا ،  1ط،  الدا لة عب اجلبا :   الواضح رفصال  دظر( 71)

 ال  لدبم  ميب ة،  7ط ، حسني عبب  اجللب  عب . د،   ال رطوسي مه ي صالح. د،    ال  طه ها م. د:  ال صر ف علم يف وامله ب
 .151- 151:  0111،  املوص ،  ال الي
 .134- 166: ال صر ف علم يف وامله ب،  036-067: الواضح الصرف  دظر( 41)
 .31-66: الصرف فر يف ال رف   ا  دظر( 40)
 .511 دظر الوايف يف الدحو والصرف: د.حبب  مغدبة ( 41)
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 بامل داني  الدد   إغدداء  يف أسدهمع  دالالت مدر  علبهدا   رتتد   وما ،قصب ته يف اجلملة بداء عل  الضوء نسلط
 .املؤثر 

 هبمددة  وهدي  ،أحد اثها  علد   ال  لدي  الدظدام  هبمدة – بوضوح –  لحن ،القصب   ه ه كب الرت فالداظر
 األثر وأض   ،امل د  ت مب  يف أسهم مما ،القصب   م اص  بني احلركة أجواء يل  ياللا مر الشاعر اب غ 

 بصددبغة مجلددة (71) مدهددا جدداء ،ف لبددة مجلددة( 017) علدد   القصددب  ُ تشدد م  إ  ،علبهددا وامل دددوي احلسددي
 .األمر بصبغة واح   ومجلة ،املضا ع بصبغة مجلة( 67) و ،املاضي
 ال بدوت  صد ة  الد  عل  تض ي االمسبة اجلم  كانع وملا ،  مجلة( 41) فكان االمسبة اجلم  ع د أما

 اإلك ا  عل  الشاعر اع ماد َ فإن ل ا .(47) وال دق ال غري ص ة الد  عل  تض ي ال  لبة اجلم  وأن ،وال وام
 بدني  احلركدة  وف البدة  نشاط   اد  يف أسهم مما ،فبها احلركة ك ة  جح واح ته يف ال  لبة اجلم  اس ت ام مر

  -:  م ال قوله ف ي م انبها ت مب  ثم ومر ،أجزائها
 ُهأ عُجدددددو إال سددددد ر مدددددر  ب مدددددا

   ومرحتددددد  حددددد ٍّ مدددددر هدددددو منددددداأك
 

 
 جيمُ دددددددُه بدددددددال زم سددددددد ر إىل  أى

    ُعددددددددُه اهلل ِ ب ضدددددددداء ٌ موكدددددددد 
 

 احلبو ددة مددر   مز دد ا الببدد ني مدددح قدد  ،م ددد  مدر  عددده   ولدد  ومددا ؛ ال  لددي باألسددلوب ال  ددبري أن فدجد  
 حيققدده ال –  بَّمددا – امل ددد  وهدد ا ،الددر ق طلدد  يف و حل دده ،الشدداعر م انددا  باسدد مرا    م مدد ال ،واحلركددة
 .مسبةاال باجلملة ال  بري أسلوب

 أن جها الي امل اني ت مب  يف أسهمع الي ؛ البدائبة املقومات ب ض اس  م  الشاعر إن   أ ضا واملالحن
 م  د   الل دن  كدان  سدواء  ُب بده   ب ه ثم بل ن امل كلم  أتي أن وهو: )) ال كرا  -:   أوال  لك مر ،الد 
جلدأ لد ا االسدلوب ل أكبد  امل اندا  الصد بة الدي         فالشداعر  (44)((.  بد هُ  ثدم  مب دد    دأتي  أو،  خم ل ا أم امل د 

 .(45)وال  ىبب و لدا أنه جلأ ل ا االسلوب لل دا ة به ا الألمر واضها ه ،احاطع به
 -:  أتي ما القصب   يف و دت الي ال كرا  مظاهر مرو
 املضدا عة   داا باألف ،القصدب    أببدات  ان هداء  تكدر   إ :  بالداء  املت ومدة  املضدا عة  لألف اا ال كرا  -أ

 .اخل......   ُعُه ،جيمُ ُه ، روُعُه ، د ُ ُه ، سمُ ُه -: م   ،كلها للقصب   بالاء املت ومة
 سابقا  لك إىل ا رنا كما املاضبة األف اا اس  ماا مر أك ر املضا عة األف اا اس  ماا إىل ميب  فالشاعر

 .القصب   أح اث يف واالس مرا  ة وال ج    ،واحلبو ة احلركة إض اء يف ت م   االس  ماا ه ا وداللة ، 
 يف جداء  مدا  حندو  القصدب    أببدات  أك در  يف  لدك  تكدر   إ  -: (املدصدوبة  األمسداء ) املصاد  تكرا  -ب
 . لك وغري ،(  مضيل ا)  كلمة الراب  الببعيف و( ب اًل) كلمة ال ال  الببع ويف( ح ًا) كلمة ال اني الببع
 مدا  حندو  القصدب    أببدات  أك ر يف (أنَّ  إنَّ) ال وكب  ةريف ال وكب  تكر  إ :   باحلرف ال وكب  تكرا  -ج

 فبها امل كو  األببات مر  لك وغري (اللوم أنَّ) ،ال اني الببع يف جاء وما (ال  َا فإنَّ:) األوا الببع يف جاء
 .وَأنَّ ،إنَّ

 إ  ،للقصدب    ال دام  اإل قاع تشكب  يف ساهم ،  دايلبا   إ قاعا وفر إ  (القافبة) ال ني حرف تكر    وأ ضا
 صدوت  أن إ  ،ناتهااوم  ن سه مكدونات عر ال  بري يف الشاعر  غبة عر أفصح   بداء ال ني قافبة تكرا   ك 

 م  الصوت ه ا تداغم حق  مما (46).الصام ة ،االح كاكبة ،اجملهو  ،الريو ،احللقبة األصوات مر (ال ني)

                                                
 .11لسامرائي   دظر ال  بري القر ني: د. فاض  صاحل ا( 47)
 .116: م0111،ال لمي والبح  ال الي ال  لبم و ا  ، 1ط، البصري حسر.د، ميلوب امح .د:  وال يبب  البالغة( 44)
 .406 دظر فقه اللغة وسر ال رببة :لل  الن( 45)
 جو د  :البدر   ،وال مهبد يف علدم ال  140،وسر صدداعة االعدراب:البر جدين   11 دظر خما ج احلروف وص اتها: البر اليحان( 46)

 .15اجلز ي
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 طبب دة  مدر  نداب   – َلَ َلدهُ _ الصدوتي  ال وظبدف  وهد ا  ،و دكواها  أحاسبسدها  عر لل  بري ال واقة الد س طبب ة
 الشدك   ومداسدبة  الدد   إب داد  كشدف  يف تسهم موسبقبة تأثريات طخل  األصوات ت لف  س  م  ال ي الش ر

 .للمضمون
 الببددع مدهددا األببددات مددر ال   دد  يف االمسبددة اجلمدد  اسدد ت ام تكددر  إ : االمسبددة اجلمدد  تكددرا  -د
 ال داني  والببدع  (ٌ مسد هالت  أدم ي) عشر ال امر والببع ( زم ه وهو)،ال امر والببع( مضد  فهو)، ال ال

 احلدزن  اس قرا  عل  داللة  ك  االمسبة للجم  الشاعر  اتكر ول   ، لك وغري( م ب  الزمان) وال الثون
 .الشاعر ن س يف وب اته

 الصدو   فهدداك  ،ال كدرا   وجوه مر ِهإلب ه   ما ك  يف الشاعر ي مع اللغة إن نلحن تق م ما ك  ومر
  دكلع  الدي  االمسبدة  للجمد   ال كدرا   وهدداك  ،املضدا ع  ال  د   تكدرا   تصو رها عل  ساع  الي امل حركة

 سبما ال  كبًا اس ت امًا كان للحروف الشاعر تكرا  وح   .الشاعر ن س يف وثباته احلزن اس قرا  عل  داللة
 .امل كر   الشاعر م انا  عر عربت الي للقصب   ال ام إل قاعا  كلع الي ال ني قافبة تكرا 

 يف جاء ما  لك أم لة ومر ،بامل ق م وااله مام ال وكب  أج  مر بك ر  املب  أ عل  اطخرب تق  م -:   ثانبا
 والبدع  (حداا  وللضرو ات: ) عشر الساب  والببع ،( روعه ما  وم ك  الدوى مر له أن) ؛ اطخامس الببع
 الرابد   والببع( ت ج ه األ ام بيَّ أن  وال: ) وال شر ر ال اس  والببع ،( دزعه اهلل هف د: ) وال شر ر ال اني

 :  وال الثني
  ضددددبُ ُه ال عهدددد  لددددي عددددد ه   َمددددر 

 

 أضددددبُ ُه ال صدددد ق عهدددد  لدددده كمددددا 
 

 حتقبقداً  ،الدد   مدر  الرتكبببدة  البدد   ب دض  حد ف  إىل البغد ادي     د   ابدر  جلدأ  -: احلد ف  -: ثال ًا
 ،لل با   وال هم بامل د  اإليالا ع م م  ،الو ن إقامة   ق ضبه ما عل  عالو  ال ت بف يف و غبة ،لإلجيا 

 (43).م دو ة أو بةظل  قر دة مر ،دلب  علبه   ا ما وجود عد 

 -ومر احلاالت الي اس  م  الشاعر فبها احل ف ما  أتي:
 -: شرع ال امر الببع يف الشاعر قوا حنو ؛ اطخرب ح ف – أ

 ضدح   الرحبد    دوم  بدي  تشب  وكم
 

 هُُوأدمُ ددددددد مسددددددد هالت وادم دددددددي 
 

 
 ا  ح ف الشاعر اطخرب وال ق  ر: وادم ه مس هالت.

 -: وال شر ر احلادي الببع يف الشاعر قوا حنو ؛ ال اع  ح ف -ب
 سباسدد ه أحسددر فلددم ملكددًا أعيبددع

 

 ُهخيلُ ددد امللدددك  سددوس  ال َمدددر  كدد اك  
 

   ر:خيل ه امللك.إ ح ف الشاعرال اع  وال ق
 يف الضد  ر  بدني  اجلمد   هدو اليباق  و ؛ القصب   ه ه يف ممبز  ظاهر  اليباق  ك :  اليباق -:   اب ا

ومدر ام لدة  لدك مدا جداء يف       .(41)والسواد والبباض ،والدها  واللب  واإلص ا  ؛كاإل راد   ر ببع أو كالم
 -الببع ال ال :

 فاسدددد  ملي الرفدددد  يف تأنببدددده بدددد ال
 

  ه فهدو مضدد  القلد  موجُ دهُ    عر عد 
 

 فياب  الشاعر بني الرف  وال دف.
  -: عشر الراب  الببع ويف

                                                
 .075: عمان،  ال لمبة البا ودي،  0ط،  الدهر هادي. د:  الدحو ة الرتاكب   دظر( 43)
 .65: ه0714،  القاهر ،  احلمودي حجة ابر:  اال ب وغا ة االدب  يزانة  دظر( 41)



 
 
 

 281 

 ل ا را ال  د
 

  يلبده  لدبس  مدا  ال  د     يدي  وال هر
 

 ُه يمُ دددد حبدددد  مددددر وميد دددده  ومددددًا 
 

 .وميد  ،  يي قوله بني فاليباق
  -: وال شر ر ال اني الببع ويف

 بددال الد ددبم ثددوب البسددًا غدد ا ومددر
 

  دزعددددددُه اهلل ف ددددددده اإللدددددده  ددددددكر 
 

 .و دزع البسًا قوله بني فاليباق
 ممدا  األضد اد  بني الشاعر مج ه فبما ال أثري ه ا وجتل  امل مبز اطخاص تأثريه لليباق أن لدا   بني تق م ومما

 .األيا  بأسلوبها عمبقة  ثا ًا الش و  يف فرتكع ،وم دافر  م  اكسة ون سبة  هدبة صو ًا يل 

  -: اخلامتة
دا البهدا يف د اسد دا   توصدل  الدي  الد دائج  ابر  لدسج  نقف ان لدا الب  ،     ابر لواح   س داد ا نها ة يف
 -: القصب   ل ه

علي بدر    د    ، ائ ة  ائ ةالصدباغة والرتكبد  لشداعر بغد اد امل د م      ،وجود قصب   واح   فر   -0
 ه(411ال ي ان ق  اىل االن لس وتويف فبها سدة )،البغ ادي

 ،واحلكمدة  والشكوى بالغزا املمزوج ال  اب مدها ،موضوعات ع   عل       ابر واح   ُبدَبع -1
 .الشكوى كان األساس موضوعها أنَّ إال

 صد ُقهُ  مت   م لما ،موضوعها م  ت امله يف الشاعر ص ق بوضوح  الحن ،القصب   ل ه الداظر -7
 ،حملبوب ده  وعشدقه   المده  لددا  صدو    أن  الشداعر  فحداوا   ،مشداعره  عر ال  بري يف وص قه ،أفكا ه عرض يف

 .الكلمات يالا مر احلاا يف عسر مر عاناه وما ،الوج انبة ومشاعره ال اط بة حال ه مرب ًا
 ب  اب ممزوج بغزا ،قصب ته اب  أ فق  ،واضحًا تركبزًا علبه و كز ،واح ته مبيل       ابر اه م -4
 وجي لدها  ،إلبه االس ماع إىل الد س ت وق ما أل  مر هو ،حمبوب ه م  الشاعر أقامه ال ي احلوا  فه ا ،احلبببة

  يدرق  إن إىل    د   ابدر  ف مد   ،الرقبد   ال  داب  هد ا  يدالا  مر ،كالم مر ببدهما دا  ما م رفة إىل  وق يف
  .ال  اب به ا امل لقي إمساع
 أصددوات انسددجام فبهددا ُ وِعددي ،الواحدد   الل ظددة حددروف غلدد أ نأ الحظدددا الصددوتي املسدد وى يف -5

 .األساس ه ا عل  بدانها وكان ،روفهاح
 ف اا دو  لا كان ،(والباء والواو األلف) وهي ،امل  حروف أصوات مر جزءًا حركات كانع ملا -6

 .السم  يف الل ظة حتسني يف
 مراعات يف ال قة وه ه ،الادئ ،الداعم اجلرس  ات األل اظ اس  ماا يف دقبقًا كان      ابر إن -3
  مسهدا  أ اد الدي  ائبدة اإلحي والصو  ، شب ه أن  أ اد ال ي الد سي اجلو م  وانسجمع عمتا  أل اظه جرس

 ،إ قاعده  تداسد    هدبدة  صدو   ختبد   امل لقدي  لدد س   دوحي  ،ألل اظه ال ايلي اجلرس الن ،للم لقي وختبلها
 .الظروف وص وبة واحلرمان بالشكوى  وحي ،ن سبًا جوًا فبها و شب 
 سداع ت  ،صدوتبة  م داتبح  ُعد َّ  ،كلدها  القصب   مر ال اني والشير ،ألواا الشير يف إن ال صر    -1

 امل ددوا ن ال ددام اإل قدداع فهدد ا ،القصددب   لدده ت رضددع الدد ي الد سددي واجلددو ،املضددمون يلدد  علدد  الشدداعر
 مسداع    علد   سدو ةً  عمدال  ،الصدوتي  وامل كدأ  الدغمبدة  الركبدز   ت د   الدي  ،القافبة م  القصب   يف وامل وا ي

 الدد س   د   ،املدسدجم  امل دوا ن  اإل قداع  الن و لدك  ،وال أثر ال أثري يف املداس  دو ه أداء يف ش ريال ال تب 
 .الشاعر به مر ملا باحلزن م ه و  رت ،الد س م ه انسابع وموسبقبًا ن سبًا جوًا يل  ألنه ،و وقها ،إلبه
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 مد   ،الغرابدة  و مدوض الغ عدر  ب بد    ،سدهلة  أل اظدا  جيد ها  ،البغد ادي     د   ابدر  ألل داظ  امل أم  -1
  قبقدة  كاندع  فق  ،وامل د  الل ن بني  ال جانس ص ة عل  انيوت أنها كما ،والركاكة االب  اا عر اب  ادها

  .واحلكمة الشكوى موض  يف قو ة ،الرقة موض  يف
 تأتي الي ،الصرفبة الصبغ ب اللة عا فًا ،ال رببة اللغة علوم عل  ميل ًا كان      ابر إن  ب و -01

 .واملصاد  امل  وا واسم ال اع  اسم م   املش قات اس  ماا مر أك ر فق  ،امل رد  لبهاع
 وهدي  ،إحد اثها  علد   ال  لدي  الدظدام  هبمدة – بوضوح –  لحن ،القصب   ه ه لرتاكب  امل أم  -00

 مبد  ت  يف أسدهم  ممدا  ،وثدا اهدا  ،القصدب    م اصد   بني احلركة أجواء يل  ،ياللا مر الشاعر أب غ  هبمدة
 .علبها وامل دوي احلسي األثر وأض   امل د 

 الدي  امل داني  ت مبد   يف أسدهمع  الدي  البدائبدة  املقومدات  ب دض  اسد  ماا  يف   موفقدا  الشداعر  كان -01
 .واليباق ،واحل ف ،املب  أ عل  اطخرب تق  م مر واإلك ا  ،ال كرا   لك مر ،الد  أن جها

 .الياهر ر اليببني واله حمم  القاسم أبي نببدا عل  والسالم والصال  ال املني  ب هلل واحلم 

 -: واملراجع املصادر ثبت
 .م0111 ،7ط ،بريوت ،ال ربي الرتاث دا  ،فروخ عمر:  ال ربي األدب -0
 .م0134  ،ال ربي ال كر دا  ،امساعب  ال  ر عز. د:  ال ربي الدق  يف اجلمالبة االسس -1
 ،احلكمددة دا  مدشددو ات ،فسددكي كرانشددكو أغددداطبوس (ه116ت) امل  ددز بددر اهلل عبدد : البدد    -7
 (.ت.د)،دمش 
 جام دة  ،والدشدر  لليباعدة  الك د   دا   ،البصدري  حسدني . د و ميلوب امح .د:  وال يبب  البالغة -4

 .م0111 ،ال راق ،1ط ،املوص 
 ،5ط ،هدا ون  حممد   السدالم  عب :  حتقب ( ه155ت) اجلاحن ع مان عمرو ابو:  وال ببني الببان -5
 .م0115 ،مصر ،اطخاهي مك بة
 امل دروف  املصري ال  ر  كي حمم  ابو:  القران اعجا  وببان والد ر الش ر صداعة يف ال حبري حتر ر -6
 .ه0717 ،القاهر  ،االسالمي الرتاث احباء جلدة ، رف حمم  حد ي: حتقب ،(ه654ت) االصب   ي بابر

 ،اال دن ،عمان ،وال و    للدشر ال لمبة لبا وديا دا  ،0ط ،الدهر هاي. د:  الدحو ة الرتاكب  -3
 .(ت.د)

 م.1113،اال دن،دا  عما ،5ط،ال  بري القرّاني : د. فاض  صاحل السامرائي1
حتقبد  غدامن    ،(ه 177ت )ال مهب  يف علم ال جو   : مشدس الد  ر ابدي اطخدري حممد  بدر اجلدز ي         -1

 م.  0113 ،بريوت ،4ط ،مؤسسة الرسالة ،ق و ي مح 
 م. 0111 ،القاهر  ،دا امل ا ف ،05ط  ،د.طه حسني ،ح    اال ب اء -01
 ع مان اكرم:  حتقب ( ه315ت) احللن حممود ال  ر  هاب:  الرتس  صداعة اىل ال وس  حسر -00
 .م0111 ،بغ اد ،للدشر الر ب  دا  ، وسف
 .(ه0714) ،القاهر  ،احلموي حجة ابر:  األ ب وغا ة األدب يزانة -01
 .(ت.د) ،املصر ة االهلو مك بة ،أنبس إبراهبم.د:  األل اظ لةدال -07
 م.  1117 ،بريوت ،دا  صاد  ،0ط ،حتقب  د. انيونبوس بيرس ،د وان ابي  ن   ال لي -04
حتقبدد  حممدد  حسددر حممدد  حسددر    ،(ه 311ت )سددر صددداعة االعددراب : ابددو ال دد ح بددر جددين     -05

 م. 1111 ،بريوت ،بةدا  الك   ال لم ،امساعب  وامح     ي  حاته



 
 
 

 288 

 ل ا را ال  د
 

 صدححه  ،(ه466ت)  اطخ داجي  سددان  بدر  سد ب   بدر  حمم  بر اهلل عب  حمم  ابو:  ال صاحة سر -06
 .م0151 ،مصر ،واوالد  صببح علي حمم  ميب ة ،الص ب ي امل  اا عب :  علبه وعل 

 املك بددة ،فر دد  بددر حممدد  ،حتقبدد  ،احلمددالوي حممدد  بددر امحدد :  الصددرف فددر يف ال ددرف  دد ا -03
 .(ت.د) ،مصر ،ل وفبقبةا

 .م0115 ،بغ اد ،الدقاء مك   ،1ط ،الكد اني ماهر ن مان:  الواح     راء -01
 جام ددددة ،والدشددددر لليباعددددة الك دددد  دا  ،1ط ،الدا لدددده عبدددد اجلبا :  الواضددددح الصددددرف -01
 .م0111،املوص 
 حمدي  حممد  :  حتقبد   ،(ه456ت) القريواندي    دب   ابدر :  ونق ه و دابه الش ر صداعة يف ال م   -11

 .م0131 ،بريوت ،اجلب  دا  ،4ط ،احلمب  عب  ال  ر
 لددواغ  حممدد .د  و احلدداجري طدده.د:  حتقبدد  ،(ه711ت) ال لددوي طباطبددا ابددر:  الشدد ر عبددا  -10

 .م0156 ،مصر ،القاهر  ،سالم
 ،حتقب  : مح و طمَّداس  ،(ه 471ت )فقه اللغة وسر ال رببة : ابو مدصو  عب  امللك ال  الن  -11

 م.  1114 ،لبدان ،بريوت ،دا  امل رفة
 .م0137 ،القاهر  ،املصر ة الدهضة مك بة ،0ط ،مد و  حمم . د:  اجل    املبزان يف -17
 ،1ط ،علي الرضا عب . د و مصي   فائ . د:  وتيببقات مديلقات ؛ احل    األدبي الدق  يف -14

 .م1111 ،املوص  جام ة  ،الدشر و لليباعة الك   دا 
 ،للميبوعدات   األعلمدي  مؤسسدة  ،3ط ،(ه0170ت) أل داملي  حممد   الد  ر  بهداء :  الكشكوا -15

 .م0111 ،لبدان
:  حتقبد   ،(ه673ت) األثدري  بدر  الد  ر  ضدباء  ال د ح  أبو:  والشاعر الكات  أدب يف السائر امل   -16

 م.  0111 ،لبدان ،بريوت ،دا  الك   ال لمبة ،كام  حمم  حمم  عو ضة
 (ه 561ت )وف وص اتها : ألبي االصبغ السماني اال ببلي امل دروف بدإبر اليحدان    خما ج احلر – 13

 م.  0114 ،بريوت ،حتقبب  حمم    قوب تركس اني
 ،لبددان  ،بدريوت  ،ال ربدي  الك داب  دا  ،(ه666ت) الدرا ي  بكدر  ابي بر حمم :  الصحاح خم ا  -11
 .م0110
 وضدبط   رح ،(ه100ت) السبوطي ال  ر اجال الرمحر عب :  وأنواعها اللغة علوم يف املزهر -11

 .(ت.د) ،القاهر  الرتاث دا  ،7ط ،البجاوي حمم  وعلي ،إبراهبم ال ض  ابو وحمم  املوىل جاد حمم : 
 دا  ،7ط ،(ه511ت) القدا ئ  السدراج  احلسدني  بدر  امح  بر ج  ر حمم  أبو:  ال شاق مصا ع -71
 .م1113 ،بريوت ،صاد 

 ،لبدان ،مك بة لبدان نا رون ،1ط ،ة وتيو ها : د. أمح  ميلوبم جم املصيلحات البالغب -70
 م.  0117
 ،دا  الك د  ال لمبدة   ،امل جم امل ص  يف علم ال روض وفدون الشد ر : د. أمبد  بد      قدوب     -71
 م.  0110 ،بريوت
 1.(ت.د) ،لبدان ،بريوت ،ال ربي الرتاث إحباء دا  ،كّحالة  ضا عمر:  املؤل ني م جم -77
 اجللبد   عبد  .د ،ال رطوسدي  مه ي صالح.د و ، ال  طه ها م.د:  الصرف علم يف مله با -74

 .م0111 ،املوص  يف ال الي ال  لبم ميب ة ،7ط ،حسني عبب 
 م.  0165 ،القاهر  ،مك بة االهلو املصر ة ،7ط ،موسبق  الش ر : ابراهبم أنبس -75
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 وتركدي  ،اال ناووط امح :  حتقب  ،(ه364ت) ا بك بر يلب  ال  ر صالح ،بالوفبات الوايف -76
 .م1111 ،لبدان ،بريوت ،ال ربي الرتاث احباء دا  ،0ط ،مصي  
 م.  1114 ،بريوت ،مك بة الالا ،1ط ،الوايف يف الدحو والصرف : د. حبب  مغدبة -73


