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 -دع عنك لومي–-في قصيدة ابي نؤاس

  المولى د.باسم ناظم سليمان
 -دع عؤي  مييي    -هذه دراسة الحدى قصائد ابي  ؤيساا امرير ية  

يفييا اميييؤلب امبؤ يييو ام اييي ؤ  امييذو عؤيي  باموييال يييز امي يييي  ف يي     مليييا 
عييي  ب يييت بيييل   ا ايييل نميييك اعيييياا اميييؤت م اوييي  با ؤييي  ييسييي ي ا   ي   يييا 

يجييدف فيي  هييذه ام صيي دت يسيي ي اف عييدت  يايي   .ظيياهره يي اؤ يي ام يييع ع ييك 
 . ح   لا يفيا هيذا امييؤلب ااميسي يى امييسي    يام را بي  يامبلصي  يامصيي  

م يييد ؤظييي  اموييياعر قصييي د   ع يييك امبحييير امبسييي   مرن ييي  ياؤبسيييا   يالسييي يا    
امواعر  بحث ع  امي  ة ييييا  اد اميسي يى امييسي    جيياال يوياعر ة قاف ية 

لي ت ح ث يمد هذا امصيف اميجلير ام يو  اقية ا  اع ية ي بيرت مي     م يي  ام
ايا االف ال اميا  ة فل  اث يرت في  ام صي دت يهيذا دم يل  ، يرده يرف   مياق  

ع ك يحايمة املريب ي  عام  ام ي  ياالياير يامؤياه  فاميا   ح يات ق ياها 
صييايت يرعييب مييذم  امويياعر فيي  ام نيميية يامصييبا ايييا اميسيي  بل فلييي يجليييل 

ا جيي  امويياعر نمييك اميا يي  م لييريب ييي  امييييف فيي  اميسيي  بل ايييا امحا يير 
امذو  يث   اف ال امي ارع فلي  يي   صي ب ع يك اموياعر  حي ي  ميذم  ا جي  

  .نمك اميا  
يظييي  اموييياعر ام بييياا فييي  اميسييي يى امبلصييي  م ي ارؤييية بييي   حيييام    

اق اف يي  هيذه امحياالف ير  ن    عبر ا ع  رف   ي يرده يبحث  ع  امي ؤ
ام ي  ياالصراع يامداع يامدياع ياالح ا  يامسراع يابا  يال ابا  يحنظف يصابيف 

ايا االصياف اميجليرت فل  اث رت ف  ام ص دت الؤ   .عؤ  يال  حظر يحظرا 
 ر د امجلر ايا امي  عي   ييرده يعبثي  بيام ياؤ   ام ي  رتهيا ي ؤاق ية في   يي  

                                                           
. يدرا/ قس  ام اة ام رب ة/ا  ة ام رب ة/ جاي ة اراي 
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يوييباب  فحيير  ييي  امحؤييا  يعيياا اميحييدت يامحريييا  عيياؤك ف يي  رييلل  نيم يي  
يام  اع فيمدف مي  اميداع فبحيث عي  اميدياع ايامرير يام ييرد يام بيث ف ي   جيده 

  .ح ك تي  ياس   قب ل يفا   فاا  االسل  هي امدياع امواف  مؤنس  ام   ة
ايييا بيييسرت اميييؤت فييي اي  فييي  امويي ر امثييياؤ  يييي  امب يييف االيل يدايؤييي  

داع ييؤ   ؤ  ا امجدم ة ب   امداع اميذو عياؤك يؤي  اموياعر بام   ااؤف ه  ام
فييي  امصيييار يامابييير ياميييدياع اميييذو  ح يييا مييي  امراحييية يام يييذت يامؤسييي ا  ايييامرير 

  .يام يرد يام بث ياميجي  يامي  ة يامسرر ة
 ظلر ف  ام ص دت ؤس ا  هيا : 

  .ؤسا املئ  ي  س  ب  ا يساح   اميااؤ ة الؤ   يثل ام ي  .1
    سيييي  بسيييي ة يسيييياح   اميااؤ يييية الؤيييي   يثييييل عييييام  ام لييييي ؤسييييا اميييييل .2

يام بييييث يامي  يييية ي   ييييي  هييييذا امؤسييييا امريييييرت يامسيييياق ة ياالصييييحاب فا جيييي  
امواعر نمك هذا امؤسا يحايمة يؤي  م ليريب يي  ميي  امؤظيا  امي   مي  يصييرا 
ميي  اجييييل ام حظييياف ام ييي   حيييا بليييا يؤ ويي ا فرحيييا عابثيييا ييييز اصيييحاب  بجييييار 

  .رتامساق ة يامري
يظيي  امويياعر االصييياف اميلييسيية ميصيي  امريييرت يجيييال امسيياق ة 
يهييديع ام  ييل ايييا االصييياف اميجليييرت فيظنلييا م   ب يير عيي   يييرده ي  ؤييا م ييي  

 .بأقيى االصياف اؤ  ي يرد ع ك ام ياؤ   ياالعرا 
 قال ابو نؤاس مخاطبا النظام المعتزلي:

 ااؤف ه  امداعيدايؤ  بام     دع عؤ  ميي  فاّ  امّ ي  اصراع
 مي يّسلا حجر يّس   سراع صنراع ال يؤي ل االح ا  ساح لا
 فلح ي  يجللا ف  امب ف ألآلع  قايف بابر  لا يام  ل ي  ار

 اأؤيا ارذها بام    اصنييياع  فارس ف ي  ف  االبر ا صاف ة
 م افة يجنا ع  وا لا امييياع  رّقف ع  امياع ح ك يا  لئيلا

 ح ك  يمييد اؤيار يا يييياع  ميا جلا ف ي ي جف بلا ؤيرا
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 فيا  ص بل  اال بيا ويياعيا       دارف ع ك في  ة ذّل ام يا  مل  
 ااؤيف  حّل بلا هؤد ياسييياع       م    ابا  يال ابا  ميؤي مة

 يا   ريح ع  لا االبل ياموييياع      حاوا مدرت ا   بؤك امر ا  ملا 
 حنظف و ئا يصابف عؤ  او يييياع    ييةف ل مي   دع  ف  ام    ف سني 

 (1)ا راع فييا  حظرا  بامد يييي  ال حظر ام نييي ا  اؤف اير  حرجا
ام ح  ل:ي جييف امبؤ ي يية ام اي ؤ يية اموييال يييز امي يييي  يهييذه دراسيية 
 ح    ة م ص دت ابي  ؤيساا امرير ية ع يك يفيا هيذا امييؤلب ياذا ااؤيف امبؤ ي ية 

اعاف ياي ين ة بؤنسلا ال ح اج ي  اجل ب يصلا امك اموا  ة  لد  امك) اي   بؤ
.فييا  امبؤ ي يية ام اي ؤ يية ال ليييل ي يياي   (2)امرجيييع امييك ا يية عؤاصيير رارج يية(

امييؤت االدبيي  يال نصيي لا عيي  اموييال بييل  نسييرها ييي  رييلل يسيي ي اف امييؤت 
االدب  ااميس يى امييس    يام را ب  يامدالم  يامبلصي  ي  ا ايل اميك اعيياا 

 .و  علقا   يه ا  امؤت ما
 اي  بسر امؤت ف  امب ف االيل ييؤي   ؤ  يا امجدم ية بي   اميداع اميذو عياؤك 
يؤيي  ابييي ؤييساا فيي  امصييار يامابيير ان ييدا  امحؤييا  يامويي ير باماربيية يام يي اع 
يامحريا  يي  االيييية ياال ي لاد ياميدياع اميذو  ح يا امراحية يام يذت يامؤسي ا  

 دت ؤس ا  هيا: امسرر ة.ي ظلر ف  ام صاامرير يام يرد يام بث ياميجي  ي 
 ؤسا املئ : يث   امؤظا  امي   م -1
 ؤسا اميل :   ي  امواعر يز امريرت يامساق ة ياالصحاب-2

ب يي ا يسيياح   اميااؤ يية الؤيي   يثييل ام ييي  ياالييير -املئيي - ي ييا  امؤسييا االيل
 ي  سييي -امييييل –يامحا ييير فييي ر ت يؤييي  اموييياعر ي يجليييا اميييك امؤسيييا امثييياؤ  

بسيييييي ة يسيييييياح   اميااؤ ة،باؤيييييي   يثييييييل اميا يييييي  يامؤويييييييت يامحر يييييية ي  يييييييي  
ي ح ييييو امييييؤت اموييي رو يح ي يييياف عد يييدت هيييي  .يامسييياق ة ياالصييييحاب،امريرت

                                                           
75-74-د.بلجف عبد امانير امحد ث - ح  ا-امصيم   ةبريا د يا  اب  ؤساا1
8-فساد  ار ا-مجذير امن سن ة م بؤائ ةا2
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)اميسيييي يى امييس   ،اميسيييي يى امي جييييي  يامدالم ،اميسيييي يى ام را ب )امؤحيييييو 
 (1)اميس يى امبلص (،يامصرف (

 قي:ـوى الموسيـالمست
يامسبب هي ،ع ك امبحر امبس   امذو   س  باثرت اسباب  امبحر:ؤظيف ام ص دت

 ،ام س  امي اي  ي  حرف   مذم  فلي اسرع ي  امي د امي أم  ي  ثلثة احر 
ف  صييي  هيييذا امبحييير بامرنييية يامسيييرعة ي يجيييد  يييراب  بييي   اسييي  امبحييير يا  اعييي  

 سي  هذا مبحر بس  ا الؤبسا  اسباب  ي يام لا في  ايائيل اج ائي  امسيباع ة)ف د
ي  ايييي  امبحييير امبسييي   يييي  اال  اعييياف (2)يهيييي ااثييير رقييية يييي  امبحييير ام ي يييل(

  ة:يس ن    فاع   يس ن    فاع  .. اثر امحرااف ف  امبحر امبس   فل  آلا
ؤاسب ييييز امحامييية ي يييي اربيييز يعويييري  حراييية ف ييي داد هيييذا امبحييير سيييرعة يرنييية 
 .امؤنس ة م واعر امباحث ع  امحر ة ياالؤ لا يام ا ي ر

 ة:ا يينف ام اف يية قيييت ا  اع يية فيي  ام صيي دت فيياملي ت صيييف يجلييير قيييو ام اف
عبيير امويياعر ييي  رلميي  عيي  حبيي  م رييير جلييرا فلييي ) ر ييد ا   يسيي  باأسييلا 

.ي اد (3)برهيييية يا   رف لييييا ي  ييييييح بلييييا ي حييييد ا يا     ييييي  اسيييييلا دي  ارنييييياع(
ام صيييييير ز امييييييذو يرد فيييييي  امب ييييييف االيل اثافيييييية صيييييييف املييييييي ت فلييييييي ويييييييد د 

 امداع.-يرد ام صر ز ف  ا ي   اصراع(4)صحب  ذبذبة امي ر  (يجلير) 
 
 
 االصوات المجهورة:-1

                                                           
226-د.عير يحيد ام امب-اميذاهب امؤ د ة دراسة ي  ب ا1
76-د.عير االس د-د.ؤا   ي ري -م ريت ام  ب   اع   2
144-د.يحيد امؤي ل -ؤنس ة اب  ؤساا3
-س س ة امييسيعة امصا رت-د.ر  ل ابراه   ام   ة-م ربف  امبحث امصي   عؤد ا4

40- 1983-124-ام دد-باداد
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 اثر هذا امصيف ف  ام ص دت فلي   بر عي  دعييت اموياعر جليرا اييا  املي ت:
يقد يرد هذا امصيف ف  اجياع ام صي دت ا ليا م  يب -امدياع-امي  حب  م رير

.يرد هيذا امصييف (1)بيامرري( امدياع،فاملي ت )صيف يجلير ال هيي بامويد د يال
-االحي ا -ال-صينراع-اميداع–ااؤيف –دايؤ  –اصراع –ف  اما ياف اال  ة:فا  

–فارسيييي ف -ألالع-يجللييييا-فييييلح-بابر  لييييا-قايييييف -سييييراع-يسييييلا–سيييياح لا 

-عاميييا-وييا لا-جنييا-م افيية- لئيلييا-اصنيياع-ارييذها-ااؤيييا-صيياف ة-االبر ييا
-الابا -ابا -واسا-بيا-اال-فيا-ام يا -دارف-ا ياع-اؤيار-ميا جلا-بلا

صابية -و ئا-امواع-االبل-ام لا-يا -ملا-امر ا -ا -حاوا-اسياع-بلا-ااؤف
 ا راع.-فا -حرجا-ايرا-ا -ال-او اع -

:صيف يجلير   س  باالس يرار ة )ال  ام  اع  رف  ام سا  بحافة امحؤ  امراع
.يرد هييييذا امصيييييف فيييي  اما ييييياف (2)ييييييا   يييي  امثؤا ييييا   اييييرر فيييي  امؤ ييييا بلييييا(

-رقييف-االبر ييا-ارسيي ف-ي  ايير-ابر  لييا-سييراع-حجيير-صيينراع-اال  يية:اصراع
 ا راع.-ح را -حرجا-اير -ال ح ر- ريح-دّرت–دارف -اؤيار-ؤيرا

.يرد حيير  (3): حيير    سيي  باؤيي  )يجلييير ي يسيي  بيي   اموييدت يامررييايت(امؤييي 
-بييام   -ااؤيييا-االحيي ا - لؤييي -دايؤيي -فييا -امؤييي  فيي  اما ييياف اال  يية:عؤ 

 فا .-اؤف-ا -عؤ -مي - بؤك-هؤد-ااؤف- مةييؤ-ام يا -راؤيا-ؤيرا
    ييييي  اموييييين ا  ام  ييييياع يحاييييييا ):صييييييف اؤنجيييييارو يجليييييير   يميييييد عؤيييييدياامباع

ف ؤحييبا عؤييدهيا يجييرى امييؤنا اميؤييدفز ييي  امييرئ    محظيية ييي  اميي ي  ب ييدها 
-.يرد حر  امباع ف  اما يياف اال  ية:بام  (4) ؤنصل امون ا  اؤنصال فجائ ا(

                                                           
45-ابراه   اؤ ا-االصياف ام اي ة1
66-ؤنس 2
66-ؤنس 3
23-ؤنس 4
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-صابييف-االبييل– بؤييك -الابايي -ابايي - صيي بل -بلييا-االبر ييا-امب ييف-بابر  لييا
 .-بامد  
:صييييييييف مييييييي   يجليييييييير)ا  اصيييييييياف ام ييييييي   ال ايييييييي  اال يجلييييييييرت فييييييي  ام اع

-ابر  لييا-بييام  -دايؤيي -.يرد حيير  ام يياع فيي  اما ييياف اال  يية:ميي (1)امييراج (
-امر ا -الابا -ابا - ص بل -ف  ة- لئيلا-بام   -صاف ة-االبر ا-امب ف
 بامد  .-او اع- عف  و– دع  -لاام 

:صيف ح   )يجلير يررجي  يسي  امح يا ف ؤيد امؤ يا بي   ؤيدفز امليياع ام   
. لحظ اثرت يريد هذا امصيف ف  (2)(يارا بامحؤجرت ف حر  امي ر   امصي    

ي دية ام ص دت يرا ي لا عؤد يرا بة امؤظا  املئ ،فاموياعر   بير عي  تاليي  
ل هيييييييييذا امصييييييييييف اميجليييييييييير امريييييييييارج يييييييييي  اميدفيؤة،يسيييييييييرر    يييييييييي  ريييييييييل

يالسييييييي يا عؤيييييييد يرا بييييييية امؤظيييييييا .يرد هيييييييذا امحييييييير  فييييييي  اما يييييييياف ،االعياا
 -ام ني-عؤ -ام   - دع -ام   -ي  ار-عؤ -اال  ة:دع

م د  اف االصياف اميجليرت ف  ام ص دت ال  امواعر اع   باقيى االصيياف 
 م رد االح ا .،ع    يرده  امبا امريرت

 وسة:االصوات المهم-2
عؤيييد امؤ يييا بييي    يييل ،:صييييف هيييادىع  ييير   اميييؤنا الؤييي )رري يلييااملاع

.يافيا هيذا امصييف رقية (3)امي يار يؤبس ا دي  ا    حر  اميي را  امصيي  ا (
-يامسييييياق ة امنا ؤة..ميييييذم  يرد هيييييذا امصييييييف فييييي  اما يييييياف اال  ييييية:ه ،امرير
-  صي بل-ملي -يا جليا- لئيليا-يجلليا اريذها-بر  لا-يس  -يسلا-ساح لا

 حظراة.-ام لا-هؤد-بلا

                                                           
23-ؤنس 1
88-ؤنس 2
88-ؤنس 3
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:صييييييف رق يييييا هيييييادىع فلي)امصيييييييف اميليييييييا اميييييذو  ؤييييياظر ام يييييي   امحاع
.سيياد هييذا (1)فيررجلييا ياحييد يال فييرا ب ؤليييا اال فيي  ا  امليياع صيييف يلييييا(

يرد هييذا .امصيييف اث ييرا فيي  ؤسييا امريييرت يامسيياق ة م  يين  ع  لييا رقيية يجييياال
-حاويا- حيل-ح ك-حفل-حجر-ساح لا-امحر  ف  اما ياف اال  ة:االح ا 

 ح را .-ال حظر-حنظف- ريح
يرد اث ييييرا فيييي  ؤسييييا امريييييرت يامسيييياق ة  ييييي  (2)صيف)وييييد د يلييييييا(ام اع:

-فارسيي ف-امب يف-ي  ايير-قاييف-يّسيي  -سياح لا- لي ؤيي-اما يياف اال  ية:ااؤف
-صابييف-حنظييف- ييريح- بؤييك-ااؤييف-م  يي -ف  يية-دارف- يمييد-ي جييف–رقييف 

يز اجياع ام  يل  املادىع.عؤيد ااؤف.  ؤاسب هذا امصيف اميلييا -ال حظر
 اج ياع امواعر يز اصحاب  بجيار امساق ة يامرير.

ييارا بيامحؤجرت  ع)  اي  با   ؤدفز امليياالؤ :صيف ونيو يلييا هادىعامناع
.يرد هييييذا امصييييف فيييي  اما ييييياف (3)دي  ا    ذبيييذب ي يييي  اميييي را  امصييييي  ا (

-ف سينة-في -نلق-فيا-جنا-م افة-ي  ف -فارس ف-فلح-صنراع-اال  ة:فا 
 فا .-حنظف

 اييييييا ا  امسييييي   ام رب ييييية عام ييييية …امس  :صييييييف رق يييييا الؤييييي )رري يليييييييا 
.يرد هيييييذا امصييييييف  يييييي  ح ييييي  امريييييير يامسييييياق ة فييييي  اما يييييياف (4)امصييييين ر(

 ف سنة.-اسياع-فارس ف-سراع-يس  -يسلا-اال  ة:ساح لا
يرد فيي  ؤسييا امريييرت يامسيياق ة يفيي  اما ييياف (.5):صيف)وييد د يلييييا(اماا 
-اؤيييف-عؤييي –ااؤيييف -الاباييي –اباييي  -ويييا لا-ااؤييييا-ي  اييير-  ييية:ااؤفاال

 حظرا .
                                                           

88-ؤنس 1
88-ؤنس 2
88-ؤنس 3
88-ؤنس 4
83-ؤنس 5
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امو  :صييييييف يليييييييا  ي يييييا  بظييييياهرت ام نوييييي  ام ييييي    ييييين  ع  ييييية اؤ ويييييارا 
ياسييييييي يرار ة ياؤ لقا،فيييييييابي ؤيييييييساا  بحيييييييث عييييييي  امحر ييييييية.ا  سيييييييية ام نوييييييي  

 امييذو  ظليير ف يي  اؤ وييار ام سييا  ع ييك امحؤيي  ف  اييي  …)بصيييف امسيي   س يا
.يرد هيذا امصييف في  اما يياف (1)م ؤات   سرب امؤنا يؤلا(ف  يس   و ع اا

م يييييد عبيييييرف االصيييييياف -اوييييي اع-وييييي ئا-اموييييياع-حاويييييا-اعياوييييي–اال  ة:ويييييا لا 
 اميلييسة ع  رقة امريرت يجيال امساق ة يهديع ام  ل.

امظاهرت ام ص دت ا لا فاالح ا  ياآل  ي اي ة ف  ؤنا  ام     : سيد هذه
امواعر امذو حر  ي  االييية ياالبيت فجاعف هذا ام ود داف يصيرت رنا ا 

 -ام ي  -فا  ؤنس  ام   ة امباحثة ع  ام ذت يرد ام      ف  اما ياف اال  ة:
 - يمد -ح ك -رقف -ااؤيا -ام  ل -سراع -يس   -يسلا -امداع -بام  
 بامد  .عبرف -فا  - دع  -امواع -مدرت - حل -اآل -ام يا  -ذلّ 

اميجليرت ياميلييسة يام    ناف ع  جر ت امواعر ياعلؤ  جلرا  االصياف
حب  م رير ف  ام  ل املادىع يز امساق ة امحسؤاع ام      د ؤويت اب  ؤساا 
ت م  ر ت ي  ياقز امواعر اميسم  ياح اؤ  ام   جسد لا ام    ناف فامؤظر 
امك حري  ام ص دت)م ا ؤظر امك امظاهر بل ؤظرت يصيم ة ذاف او  

.ا  االصياف ه  يايؤاف ام اة يار  ار االد ب ب ت االصياف (2)و اع (
محري   دل ع ك قصد ة االد ب ادي  ص رها قد ال اي  ايرا اع با  ا فا  

مساؤ  يؤيا اه ال  )االدب ؤ اج مايو ايال يبيا ا  امبؤ ي ة ي  جل لا يؤلب 
 .(3)ؤييذج  فلبد ا      ام  اع ع ك االرج  ف  ي دا  اميادت ام ساؤ ة(

                                                           
-س س ة امييس ة امصا رت-د.ر  ل ابراه   ام   ة- ربف  امبحث امصي   عؤد ام1

56- 1983-124-ام دد-باداد
-ام دد-اماي ف-ا  يج ة امب/د.ؤ    اس ب / رجية/ج رارد ج ؤ ف/امبؤ ي ة يامؤ د االدب 2

246-1986 -33
24-ؤنس 3



 

 521 

 م2006ـ1427(44/2آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

 المستوى الداللي
 يردف ف  ام ص دت ا ياف  حيل دالالف عد دت يه : 

امييييداع ياميييدياع،فابي ؤييييساا   ييياؤ  ييييي  ايييييرات  ةاميرت:عبيييرف عؤيييي  دالمييي - 
الب مييذم  عد ييدت  صيي ب علجلييا اامحريييا  ياماربيية يام يي اع يف ييدا  اال  يا

جييياع امب يييف االيل م  يييب اميييدياع فاموييياعر ع  يييل)فار ي  يييا فييي  اموييي ير اميييذو 
صيدر عؤي  امب يف في  هيذا اميجييد امجياي  امجيار  يهيذا االؤيدفاع اميذو  ا سيي  

 .(1)اياي  ال و ع ال  أب  ب ي  ي  امؤاا(
امبلجيية:عبرف عؤيي  دالميية صيينراع فلييذا ام ييي   سيير ابييا ؤييساا فامصيينرت هيي  -ب

ام ي  يهييييييا ؤن سيييييا  ياموييييياعر   أييييييل امرييييييرت م  ي يييييز ب يؤليييييا ميييييي  اميييييذهب،ي 
يبأقييييداحلا امويييينافة ييييي  رييييلل امؤظيييير يام ييييذيا باحثييييا عيييي  ام ييييذت هاربييييا ييييي  
االح ا )فايييا  ايل هّيييي  اذا  ؤيييايل امايييأا ا    أي ليييا ي يييد   امؤظييير ام ليييا فيييل 
 رف لييا امييك فييي   ح سيي لا ي نييرم فيي  جيفيي  يييا ف لييا ح ييك  اييي  قييد يييلع يؤلييا 

 .(2)ؤ   جي  ا(ع 
امحييييييياا:عبرف عؤلييييييا دالميييييية فيييييي  االبر ا،ارييييييذها بام   ،فييييييامن  يصييييييدر  -ج

 االحساا ب ذت اموراب يام    يصدر امو ير بامجيال 
ا ييياع.ييا اجيييل اال ييياع –اؤيييار  -ؤيييرا-عبييرف عؤيي  دالميية ألالع-امؤييير -د

ف  صسا ام  ل!. حايل ابي ؤساا امبحث ع  ذا   ف    ي  اال يياع م ي ر ت 
   ظ ية ياق   امير اثؤاع ام  ل.ي

 يـالمستوى التركيب
 يردف ف  ام ص دت اف ال اث رت ي ؤيعة ه :

م   يب يي  امؤظيا  امي   مي  اماي  عي  ،.بد  امواعر بن يل االيير دع.االير- 
يهذا  امن ل   ييثل  امحا ير اميذو هيرب -يدايؤ -ام ي  يا   س    امرير.

                                                           
13-د.يحيد امؤي ل -ؤنس ة اب  ؤساا1
170-عبد امرحي  صدق -امحا  امحا 2
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د ثاؤ ييية فييي  ؤلا ييية ام صييي دت اميييك ف يييل يؤييي  اموييياعر الؤييي  عيييام  ام يييي  ماؤييي  عيييا
يقد )عر  ،ب د  ؤ    ف  عام  املي ياالؤسا   اره ام ي  ياملئي  –ف ل -االير

ابي ؤساا ام يا  ف  ح ا   يم د اا  ام ي  يؤذ ؤظر االؤسا  امك ار ي  االؤسيا  
يااثر ي  اس لدف ل  سلاي  هسالع امذ   اباحيا الؤنسل  يا م   سيص  مل  د   

 .(1) ر  مل  ب  يج يز(اي   
امي ارع:يردف اف ال امي ارع ااثر ي  االيير الؤليا  يثيل عيام  امرييرت  -ب

- بؤيك-الاباي -اباي - صي بل -ييا  لئيليا - ليال ؤي–يامحر ة يامسرر ة يثل 
  دع .- ريح
–اميا  :اثرت اف ال اميا   ف  ام ص دت فامواعر هرب ي  عام  ام ي  -ج

ات ام   عاولا ف  اميا   يعبر ع  ذم  ي  االير امك عام  املي يامح 
–يا جلا -جنا-رقف-فارس ف-قايف–يسلا -رلل اما ياف اال  ة:ااؤف

 الح.-صابف-حنظف-ااؤف-ذلّ -دارف- يمد
  ج  ابي ؤساا امك اميا   هاربا ي  مي  امؤظا  يايايره)يي  اه  امظياهر 

 ح   ام    راها امي امز مح ا   اي و ر  لرب  امدائ  ي  ال يا 
. يثل اميا   (2)حايم   امنرار ي  ح ائا امح ات ح    اي  يسمية(يي س عي 

 يؤا ق ك ف   امواعر اي ز االيقاف ف  امصبا ياموباب،ايا امحا ر ف يثل 
مذم  اثرت اف ال اميا   ف  ، ي  االياير يامؤياه  ف  ام صر ام باس 

ام    و اا ام لا  ام ص دت ملريب امواعر امك هذا ام ي  فلي عام  امذار اف
هي يحايمة  .ال اؤسا  الس يا عؤديا   سي ع    امحا ر،يام وبث باميا  

م لريب ي  امنؤاع امذو  ؤ ظر االؤسا  ف  اميس  بل يهي يص ر اماائؤاف 
ا لا،مذم  اي  ف ام ص دت بامحراة يامح ي ة يامؤوا  يرفت امجييد 

- ت اما ياف يثل:قايفيام    د،فجاعف   ب بامحراة يامح ات ي  رلل ب

                                                           
75-جيرج صر ب-ة صر ام باس  ؤياذج و ر ة يح  ام1
152-يحيد امؤي ل -ؤنس ة اب  ؤساا2
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امخ..)فام صائد م سف ميحة جايدت الح ات ف لا يال -ي جف-دارف-الحف
 .(1)حراة يماؤلا ح ة  ن ت بامح ات يامؤوا  يامحراة(

 المستوى البالغي
يهذا  يييدل ع يييك امح يييرت يام  يييا يامبحيييث عييي  ،يرد ام بييياا اث يييرا فييي  ام صييي دت

ي ؤيييافر   ف بييياا اال جييياب ام ؤييياقت ياميرامنة،م يييد جييييز اموييياعر بييي   وييي ئ   
.ايا  باا امس ب فلي)ييا ار  ي  (2)هي)يام   ر    ف   ام دا  س با يا جابا(

ف يي  ام ييدا  ا جابييا يسيي با بح ييث  جيييز ييي  ف  يي   ييي  يصييدر ياحييد احييدهيا 
 .يرد ام باا ف (3)(يثبف يرت ياالرر يؤن   ارت اررى ف  ال  ياحد

 الكلمات: 
 االغراء                 اللوم                       
 الدواء   الداء                                    

 احزان                                سراء                
 ابكي                                  الابكي   
 حفظت                            غابت عنك    
 حظركه        التحضر                       

 
يظييي  ابيييي ؤيييساا هيييذا امثؤائ ييياف امي  يييادت م   ب ييير عييي  ام ييييرد يامبحيييث عييي  

مرييييرت هييي  اميييداع اامي ؤاق يياف فييييا ام يييي  امييذو سيييي   يييي  امؤظيييا  اال اصييراع ي 
امييذو ال سيي   ز ابييي ؤييساا االقييلع عؤيي  يهيي  امييدياع امييذو  ويين   ييي  تالييي  

فليي   سييره مييذم   بايي  ييي  يهييييي  ف  ي ييز ي ؤسييك االحيي ا  ب ييد ا    جرعلييا 
اج ليا يال بايي  وييقا امييك هؤييد ياسيياع ا ييادت وي راع يييا قبييل االسيل  فلييي  اييره 

                                                           
67-د. يس  ر   - ار خ امو ر ف  ام صر ام باس 1
382-احيد املاوي  ب -ا  يامبد ز جياهر امبلصة ف  امي اؤ  يامب2
382-ؤنس 3
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امؤساع الؤ  حر  ي  حؤا  االييية ب د ا   را   يامد ي  )جّ با (صيا را  وي ك 
ف لعبف ب  ايياج ام ي  في  عصير وياع ف ي  ام ليي ف ي   جيد سييى امريير)اّ  

يم  يييييك ياسيييييياع فاؤييييييا هيييييي  لجييييي  ع يييييك  ابيييييا ؤيييييساا عؤيييييديا  لجييييي  ع يييييك هؤيييييد
.يقييييد رييييام  (1) حييييب(  اي  .. فلؤييييد يم  ييييك ياسييييياع   ييييد  امييييك ذاار يييي  يييييا ميييي

اميأمي  فلي ثائر ي يرد ع ك ام يامب امجايدت فؤ   ع ك امبؤاع امنؤي  م  صي دت 
رفت يام ا  ر)ف ييد مييام رب يية ام د ييية،ييا سييرر    ييي  اال ييلل اال م يرامنيية يا

رير ا   يجاال ميلاجية هذه امي دية يي ر ا م يدعيت اميك  ا رذ ابي ؤساا ي 
 .(2)االس اؤاع عؤلا(

يامؤلي  ييجليا اميك امؤظيا  م اي  ،يرد اس يب ام  يب في  ام صي دت ايا الير   
عييي  ام يييي  فييي  اما يييياف اال  ييية :دع /دايؤييي  /ف يييل ييظييي  ابيييي ؤيييساا اسييي يب 

  ل يل ابا  ي ال حظر يامؤن  ف  اما ياف اال  ة :ال  ؤ
يعويي   م ييدياع ي امرييير يامي ييذاف ،م ييد عبييرف ام صيي دت عيي   يييرد امواعر    
ي  ونك ي  امداع ف دا  امحؤيا  ياماربية يام ي اع ي ماي  ابيا ؤيساا ادر   ثيام ب

قب ل يفا   ا  ام يبة ه  امدياع امواف  مؤنس  ام   ية امي ي ربة ف ياب اميك ا  
  0راج ا يؤ  امرحية يامانرا 

 
 

 جعالمراالمصادر و 
 1973-1 -ب ريف-دار اما اب ام بؤاؤ -ام اا عو –ابي ؤساا -1
-5 –ام اهرت -يا بة االؤج ي اميصر ة-ابراه   اؤ ا-االصياف ام اي ة-2

1975 

                                                           
23-ام اا عو -ابي ؤساا1
81-د. يس  ر   -  ار خ امو ر ف  ام صر ام باس2
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يج ة -د.ؤ    اس ب - رجية-ج رارف ج ؤ ف-امبؤ ي ة يامؤ د االدب -3
 1986-246-ام دد-اماي ف-امب ا 
-ام اهرت-دار امث افة-  ر   د. يس- ار خ امو ر ف  ام صر ام باس -4

1981 
 د.ف-2ج-ب ريف-دار ام يدت-اديؤ ا-امثابف يامي حيل-5
 1986-2 -اميارب-دار قر بة-فساد  ار ا-امجذير امن سن ة م بؤائ ة-6
ي ب ة -احيد املاوي  ب -جياهر امبلصة ف  امي اؤ  يامب ا  يامبد ز-7

 1940-يصر-االع ياد
 1957-يصر–دار امي ار  – عبد امرحي  صدق -امحا  امحا -8
دار -د.بلجف عبد امانير- ح  ا-د يا  اب  ؤساا بريا ة امصيم -9

 1980-باداد-امرسامة م  باعة
-دار امث افييييية-جييييييرج صر يييييب-ام صييييير ام باسييييي  ؤيييييياذج وييييي ر ة يح  ييييية-10

 1970-ب ريف
-دار امؤنيائا-د.عير االس د-د.ؤا   ي ري -ع   ام ريت ام  ب   -11
 1970-في ب ر 
س س ة امييسي ة -د.ر  ل ابراه   ام   ة-امبحث امصي   عؤد ام ربف  -12

  1983-124-ام دد-باداد-دار امحر ة م  باعة-امصا رت
دار اما ييييب -د.عييييير يحيييييد ام امييييب-اميييييذاهب امؤ د يييية دراسيييية ي  ب ييييا-13

 1993-امييصل-م  باعة يامؤور
 .1970-2 -ب ريف-دار امنار-د.يحيد امؤي ل -ؤنس ة اب  ؤساا-14
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Abstract 

The Argument of Cure and Disease 

 Dr. Bāsim N. Sulaimān Al-Mola
  

      This is astudy of Abu Nuass Atkhamriya’s Poems 

according  to the Structural Approach which melted the 

Shape with content . I have found in that Poem levels that 

can be analyzed according to the said approach such as the 

musical  , structural , rhetorical and sound levels . The 

Poet uses (AL- Bahr AL-Baseet) for its delicasy and Past 

verbs to run away from the world of blame and orders. 

Similarly, he employs puns to compare between two cases 

that express his refuse , revolt and search for 

contradictions .  

He also uses the voiced sounds because he wants to 

declare that revolt and absurdity with the Laws. He had 

undergone hard conditions when he was young like 

loneliness and homelessness so he searched for the cure – 

Wine , revolt , and abstrudity . But he did not find that 

until he became Muslim before he died. Islam was the 

cure for his worried spirit .   
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