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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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عراء َجَبل الف
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ُهم  شعر َمْجِلس ش

َ
ن َجَعل

َ
 َبأ

َ
ْضَعِفين

َ
ْست

ُ
تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
ِئَمة

َ
بي صاحب الصالة)تهللا أ

َ
 البن أ

َ
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 صورة اخلصم احملارب يف شعر النبهاني

 دراسة حتليلية

  س عالوي خلفقي 

5/12/2020 تأريخ القبول:       19/10/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 ةیالعنا دیلم تنلهم  ون؛یوکذلک الشعراء العمان یتکف یالدراسة الت یالشعر العمان لقیلم         
 نیباألشعار ذات السبک الرص زوایمن أن معظم شعراء ُعمان قد تم على الرغم ستحقونهای یالت

سواء أکان ذلک  میالقد یمحاکاة الشعر العرب یف زیوالجزالة والجمال، والوصول لمستوى متم
غابت عن الشعر  ةیحقب زمن یف مایأو معارضة، وال س دایأم کان تقل انه؛یالشعر مستقال بک

المطلوبة،  ةیالفن اتیوالمستو  ةیمن البالغة والصور الشعر  زةیلمتمتبلغ الدرجة ا یالقصائد الت هایف
نما غلبت على الشعر الزخارف اللفظ المتکئ على الجناس المتکلف واالستعارات  قیوالتنم ةیوا 

 والطباق المبالغ به. فجةال
 .الصورة، الشعر، الداللة تاحية:الكلمات المف   

 :المقدمة
 آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد..م على رسول اهلل وعلى الحمد هلل والصالة والسال     

لم یلق الشعر العماني الدراسة التي تكفي وكذلك الشعراء العمانیون؛ لم تنلهم ید         
العنایة التي یستحقونها على الرغم من أن معظم شعراء ُعمان قد تمیزوا باألشعار ذات 

ستوى متمیز في محاكاة  الشعر العربي السبك الرصین والجزالة والجمال، والوصول لم
القدیم سواء أكان ذلك الشعر مستقال بكیانه؛ أم كان تقلیدا أو معارضة، وال سیما في 
حقب زمنیة غابت عن الشعر فیها القصائد التي تبلغ الدرجة المتمیزة من البالغة 

نما غلبت على الشعر الزخ ارف اللفظیة والصور الشعریة والمستویات الفنیة المطلوبة، وا 
 والتنمیق المتكئ على الجناس المتكلف واالستعارات الفجة والطباق المبالغ به.

                                                 

  سامراء/ جامعة  التربية/ كلية اللغة العربيةقسم. 
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فكان النبهاني هو الشاعر الذي یعود بمنزلة وقیمة الشعر الرفیعة وصورته الجمیلة        
وفخامته المرجوة وجزالته المعهودة؛ من دون اللجوء إلى المحسنات بدیعیة والتكلف 

ا جاء عفو الخاطر فكان وقعه مقبوال واثره واضحا في نفوس السامعین اللفظي إال م
 والقارئین.

وقد تناول البحث صورة الخصوم للشاعر وال سیما أولئك الخصوم الذین واجههم 
في المعارك وهو یقاتل دفاعا عن ملك آبائه واجداده، وكانت ثقافة الشاعر بقصائد من 

كل أكثر تحدیدا الشعراء الذین نظروا إلى سبقه وبالخصوص الشعراء الفرسان، وبش
خصومهم نظرة النظیر والند للند وعبروا عن ذلك بإنصاف واعتراف بشجاعتهم ومروءتهم 
قد تركوا أثرا جلیا وكبیرا في أسلوب الشاعر الذي كان مهیًأ بدوره لذلك لما یملكه من 

بما یملكه من لغة جزلة ُخُلق وصفات نبیلة ورثها من بیئة شریفة المحتد وآباء نجباء، و 
وأسلوب رصین في صیاغة القصائد على أحسن شكل یقارب ویشابه األسلوب القدیم 

 للشعراء الكبار.
 المبحث األول/ المطلب األول:

 حیاته ومولده:
 والعلماء، وال سیما في عمان، بالشعراء النبهاني انمازت الحقبة التي عاش فیها        

اإلبداعي  الجانب من طع للخالفة العثمانیة، وللعمانیین سواءمثلت العهد السا وهي حقبة
 العماني. لألدب وهي تعد كذلك الحقبة الذهبیة االقتصادي، او

 ملوك من، النبهاني نبهان بن مظفر بن سلیمان بن سلیمان الشاعر الملك هو النبهاني
 القحطانیة، التي عربیةال القبیلة األزد إلى أصولهم في نبهان بنو وینتمي، النبهانیة الدولة
 .(1)قحطان بن یعرب إلي نسبها ینتهي

                                                 

نما غّسان ماء ُنسبوا إلیه،   (1) واألزد هو ابن الغوث بن نبت بن مالك بن زید. منهم غسان، وهو مازن بن األزد، وا 
بن امريء اابن حارثة الِغْطریف  من قبائلهم بنو َجْفنة رهط الملوك من غسان، منهم عمرو بن عامر وهو ماء السماء

القیس بن ثعلبة بن مازن، وعمرو بن عامر هو ُمَزیقیاء. ومنهم األنصار األوس والَخْزرج ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء 
نسب عدنان وقحطان  ینظر: بن عمرو بن عامر. من قبائل األوس بنو الَنبْیت وبنو عمرو بن عوف وبنو الَسمیعة،

هـ(، المحقق: عبد العزیز المیمنّى الراجكوتّى، مطبعة لجنة 285المبرد، أبو العباس )المتوفى: محمد بن یزید  –
 . 21م  1936 -هـ  1354الهند،  –التألیف والترجمة والنشر 
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 القرن أوائل في وتوفي للهجرة التاسع القرن من األول النصف في النبهاني ولد     
 علومه ، ویذكر أنه تلقى(1)(م 1510=  هـ915)  سنة التقریب وجه على العاشر للهجرة

اللغویة  واستمر في صقل موهبته ، (2)بهال بمدینة وحساب وكتابة قراءة من في صباه
وسكب ما تعلمه من علوم ممزوجا  والقوافي، العروض وأحكامها ودرس اللغة علوم بإتقان

حكامه اللغة، من وتمكنه الواسعة ثقافته شعرا بدت فیه بموهبته المتمیزة  للقوافي، وا 
نا من تلك وعلى الرغم من محاكاته للشعراء األوائل؛ إال أنه كان متمك (3)وضوحا جلیا

المحاكاة ویعطي القارئ المتذوق رغبة في قراء شعر یحمل سمت األوائل من شعراء 
 .العصر الجاهلي والشعراء المخضرمین وشعراء العصر األموي وشعراء العصر العباسي

 المطلب الثاني:
 مكانته الشعریة:

 الشعر لفحو  من العدید عارض أنه للشعراء (4)معارضات النبهاني كثرة في اتضح    
 یكرب، معد بن وعمرو شداد بن وعنترة العبد بن وطرفة القیس امرئ أمثال الجاهلي
القیس في  المرئ تقلیده فمن،  خاصة القیس امرئ بشعر إعجابه مدى شعره ویوضح

 الفخر قوله من البسیط:
 (5)تقدیمُ  األمر في لهمُ  ومن سادوا       وَمن الملوكِ  وأبناءُ  الملوكُ  نحن

 قول امرئ القیس من البسیط:أخذه من 
 (6)الملوِك لنا    ملٌك به عاش هذا الناس أحقابا وأبناءُ  الملوكُ  نحن

                                                 

 .13دیوانه، تحقیق التنوخي  (1)
هلل الرومي الحموي المؤلف: شهاب الدین أبو عبد اهلل یاقوت بن عبد ابلد على ساحل عمان، معجم البلدان،  (2)

 .1/516م  1995هـ(، دار صادر، بیروت، الطبعة: الثانیة، 626)المتوفى: 
 .181، م 1992 –هـ  1412، مطابع النهضة، مسقط 1سعید بن محمد بن سالم الصقالوي ، طشعراء عمانیون،  (3)
 بالمدلول الفني المعاني وألصق .وثیًقا ارتباًطا اللغوي بمدلوله مدلوله الفني یرتبط أدبي مصطلح الشعریة: المعارضة (4)

 بكتابه كتابي قابله، وعارضت أي :معارضة بالشيء الشيء عارض یقال .والمشابهة والمحاكاة المقابلة یفید إلیه وأقربها
المعارضات الشعریة وأثرها في إغناء التراث األدبي، عبدالرؤوف زهدي مصطفى، عمر األسعد، جامعة  قابلته، أي

 .904م ص 2009ردن، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة عمان، األ
 .291ه دیوان (5) 

 .279دیوان امرئ القیس  (6)
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وواضح ان النبهاني كان مطلعا على معظم دواوین الشعراء الكبار الذین سبقوه، وقد      
، والمعري، ربیعة، والمتنبي أبي بن عمر حاكى أو عارض بعضا من قصائدهم؛ ومنهم

 .البارزة الفنیة شعره سمات من تعد الشعریة فالمعارضة وغیرهم، ،درید وابن
تمسك النبهاني ببناء القصیدة القدیمة وأسلوبها والطریقة التي نظمت علیها، وكان       

یحاول النسج على الذوق الجاهلي ما استطاع إلى ذلك سبیال؛ فإن حاد عنه فهو في 
وعات الجادة، فلم یضع في دیوانه أي إطار القصیدة العباسیة المحكمة ذات الموض

إسفاف أو مزاح أو ابتذال، لكنه اتبع القدماء بغزلهم وال سیما الحسي منه وفخرهم الذي 
 ینحو إلى حد منحى الفخر الجاهلي الذي یحمل نعرة عصبیة في كثیر من معانیه. 

 المبحث الثاني: 
 صورة الخصم من معارضة الشعر الجاهلي واألموي:

ق شعر یعارض الشعر القدیم او یحاكیه بنظرة استصغار او نظرة نقد؛ لكننا حین ربما ُیرم
 نسمع عنترة یقول من الكامل:

 (1)َتَوهُّمِ  َبعدَ  الدارَ  َعَرفتَ  َهل َأم       ُمَتَردَّمِ  ِمن الُشَعراءُ  غاَدرَ  َهل
ما نعلم ان المعاني واألفكار طرقت وأشبعت تكرارا، ثم جاء عصر بني أمیة وأضاف 

أضاف، وبعده جاء عصر بني العباس وجدد الشعراء في عصرهم وأبدعوا وتفننوا في 
طرق أبواب جدیدة وأفكار لم تطرق من قبلهم وهو عصر الذروة في جمال الشعر وبدیعه؛ 
حتى صار من الصعب جدا وربما من المستحیل اإلتیان بشاعر كأبي تمام وكالبحتري 

في القول؛ أو بشعر شاعره یمأل الدنیا ویشغل الناس  لتؤلف الكتب حول طریقة كٍل منهما
كما فعل أبو الطیب المتنبي فیؤلف فیه المادحون لیثنوا علیه، ویؤلف فیه القادحون 
لیتتبعوا زالته، فكان ال بد للنبهاني المولود في القرن العاشر للهجرة من السیر على ما 

كب فخامة وجزالة الشعر الذي نسجه األولون ولكن بقوالب رصینة وأسلوب یرقى لیوا
یتغنى به المتذوقون للشعر العربي، وهذا ما برع به شاعرنا وتمكن من النظم على طریقة 

 الشعراء األوائل. 

                                                 

 .122دیوان عنترة بن شداد  (1)
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الفرسان، فقد بدت آثار انتمائه لعلیة القوم  الشعراء الملوك فئة إلى ینتمي النبهاني وألن
اء القتال، فهو من جهة لكونه وفرسانهم واضحة، وال سیما في حدیثه عن خصومه أثن

ملكا فإنه ال یتم وصفه للنزال مع خصم مهما كان إال بنصره وظفره في المعركة؛ ومن 
جهة لكونه فارسا؛ فإنه یضفي على خصومه صفة األبطال األشداء وصوة الفرسان 
البواسل، وذلك على ما یبدو بسبب نشأته في كنف عائلة تصدرت ملك عمان لحقب 

أورثه نبل األخالق وشرف الخصومة وشمائل الفرسان، وألن ثقافته الواسعة طویلة، مما 
في الشعر القدیم كانت تفرض نفسها على مفرداته واستعماالته فیبدو انه أخذ من الشاعر 

 الفارس عنترة بن شداد العبسي الذي عارضه في مواطن كثیرة قوله من الكامل:
جٍ   ُمسَتسِلمِ  َوال َهَرباً  ُممِعنٍ  ال             ِنزاَلهُ  الُكماةُ  َكِرهَ  َوُمَدجَّ
مِ  الُكعوبِ  َصدقِ  ِبُمثَقَّفٍ        َطعَنةٍ  ِبعاِجلِ  َكّفي َلهُ  جاَدت  ُمَقوَّ
مِ  الَقنا َعلى الَكریمُ  َلیَس        ِثیاَبهُ  اأَلَصم   ِبالُرمحِ  َفَشَككتُ   ِبُمَحرَّ
 (1)َوالِمعَصمِ  ِبناِنهِ  ُحسنَ  نَ َیقِضم       َیُنشَنهُ  الِسباعِ  َجَزرَ  َفَتَركُتهُ 

ومعلوم لمن یقرأ دیوان عنترة أنه سیطالع أنه یتمیز بخلق نبیل وشمائل عربیة شریفة كان 
الطبیعي جدا أن یتأثر شاعرنا بنبله واخالقه سواء في تعامله مع أفراد قبیلته من نساء أو 

ما أنصف خصومه رجال؛ أو في وصفه لخصومه في المعارك التي كان فارسها، ولطال
ووصفهم بالبأس والشدة، وهو في هذا النص یصور أحد فرسان العدو بانه مقاتل متمرس 
قد لبس عدة الحرب وال یخطر بباله الهرب أو التهاون في الفتك بخصومه؛ حتى كره 
المحاربون التورط في مواجهته، لكن عنترة كان له بالمرصاد إذ أرداه بضربة رمح مثقف 

 الَقنا َعلى الَكریمُ  ثم یجسد إنصافه لخصمه وسمو خلقه بقوله: )َلیَس  اخترقت دروعه،
ِم( فقال النبهاني من الكامل:  ِبُمَحرَّ

 یجزع ال فاتكٍ  الفوارس بدمِ             متخّصب نجدةٍ  ذي ومدَّججٍ 
 یتخشَّع وال یألو ال الحمدِ  في       َحَوى بما یجود صافیةٍ  (2)َسباءَ 

                                                 

 .126المصدر نفسه  (1)
: السََّبُأ الَخْمُر، لسان (2) بن محمد بن مكرم العرب،  ُیَسمَّى الَخمَّار َسبَّاًء. اْبُن األَنباري: َحَكى اْلِكَساِئيُّ

هـ(، دار صادر 711على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقى )المتوفى: 
 .1/93ه  1414 -بیروت، الطبعة: الثالثة  –
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 یلمع الَغمامةِ  ظل   في كالبرقِ           صارمِ  َض أبی بِغرارِ  عمَّْمته
 الُجوَّع الذئابُ  تعاَوره بدمٍ                 مَزمَّالً  السباعِ  َجَزرَ  فتركته
 (1)األْرَوعُ  العزیزُ  وهو وأِذلهُّ             َجالده الكریمَ  القرمَ  وُأجالد

ت؛ لكنه یستعیض عن رمح تبدو أبیات النبهاني محاكاة ألبیات عنترة بشكل الف       
صارِم"  وعلى الرغم من أن األفضلیة  أبیَض  بِغرارِ  عنترة بسیف صارم، بقوله:" عَممته

لألسبق في القول إال أن النبهاني استطاع بما یملكه من َمَلكٍة أن یكسو األبیات بما 
أبو یحمله من أنفة الملك، إذ ان استبدال الرمح بالسیف فیه أفضلیة للسیف كما یقول 

 الطیب من الطویل:
 (2)شاِتمُ  ِللُرمحِ  الَسیفَ  َكَأنَّ  َوَحّتى       َطَرحَتها َحّتى الُرَدیِنّیاتِ  َحَقرتَ 

یلمع" اخذها من بشار بن  الَغمامةِ  ظل   في ویمزج ذلك تشبیًها بدیًعا هي قوله: " كالبرقِ 
 برد القائل من الطویل:

 (3)َكواِكُبه َتهاوى َلیلٌ  َوَأسیاَفنا       ُرُؤِسِهم َفوقَ  الَنقعِ  ُمثارَ  َكَأنَّ 
وتكون نهایة األبطال على یده كنهایتها على ید عنترة ولكنه یزید من التركیز على مدح 
قتاله في المعارك لیكونوا نظراء أقرب منهم أعداء ویتجسد ذلك في وصفهم بالعزة كما 

 یقول في موضع آخر من الكامل:
 (4)الكائنِ  القضاء َقَدرَ  له جلبت       بضربةٍ  َهتكتُ  قد عزیزٍ  وفتى

                                                 

 .139دیوانه  (1)
َبین اْلَفِریَقْیِن تركت الرماح ِفي اْلِقَتال وازدریتها أِلَنََّها ساَلح اْلُجَبَناء َوساَلح الشجعان السَّْیف لمقاربة َما  (2)

ِفي اْلِقَتال َولما اْخَتْرت السَّْیف على الرْمح عیر الرْمح أِلَنَُّه یطعن من بعید َوالسیف من قریب َفَكَأنَُّه یشتمه 
بالضعف َوقلة اْلغناء َواْلمْعَنى َأنَّك طرحت الرماح واستقللت فعلَها َوعدلت ِإَلى السیوف َعالما بفضلها 

هانتها تسخطا لفعلها، شرح دیوان واعتمدتها لخبرتك  بأمرها َفَكَأنََّها شتمت الرماح بتصغیرها لشأنها وا 
هـ(، 616، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسین بن عبد اهلل العكبري البغدادي محب الدین )المتوفى: المتنبي 

 .3/388 بیروت، د.ت –المحقق: مصطفى السقا/إبراهیم األبیاري/عبد الحفیظ شلبي، دار المعرفة 
بشار بن برد، جمع وتحقق: محمد الطاهر بن عاشور، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، دیوان  (3)

 .1/335 ه1373م= 1954د.ط، 
 .316دیوانه  (4)
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لتكون خالصة القصیدة مزیجا من صور إبداعیة واستعارات بالغیة جاء بها الشعراء 
األوائل سكبها النبهاني في وعاء قصیدته بشكل أعاد الذوق القدیم والنمط األصیل من 

 الشعر العربي.
أجواء المعركة التي ال تخرج ویكرر المعنى ذاته في قصیدة أخرى لكنه یتصرف في     

من تصویر عدوه باألسد الشجاع ولهفه إلى مواجهة فوارس ال تنثني عزیمتهم وال یتسلل 
 الخوف إلى قلوبهم فیقول من الطویل: 

 أصلعِ  (1)عرانین ذي برمحٍ  صریعاً         مدَّججٍ  شجاعٍ  من تركتُ  وكاِئنْ 
 (3)مقّنعِ  نجادٍ  في شیخٍ  اديَ ته       (2)حائناً  المشي في النَّسرُ  یتهادى له

وبعد أن یصل بالثناء على خصمه بوصفه بالشجاعة والشرف الرفیع یرسم لنا صورة یبدو 
أنه قد تفرد فیها ولم یسبقه إلیها أحد قبله؛ وهي وصفه لمشیة النسر التي شبهها بمشیة 

ه إلى شیخ یتهادى في مرتفع من األرض، وهي مشیة تقتضي أن یثني الشیخ فیها ذراعی
الخارج بغیة الموازنة وهي بذلك تعطي صورة غایة في الدقة والتركیز، بین المشبه 
والمشبه به، تدل على ذكاء الشاعر وبراعته في استعمال فنون البالغة من تشبیهات 

 واستعارات.  
الذي یتتبع قصائد النبهاني یالحظ تكرارا ممجوجا إلى حد ما لبعض العبارات       

في أكثر من مرة ولكن  (4)ن ذلك على سبیل المثال تكراره لمفردة )بهكنة(واألوصاف وم
الالفت للنظر هو تكرار هذه اللفظة عند الشعراء العمانیین أكثر من غیرهم تأثرا بالذوق 
العام وشیوعها في تلكم األجواء؛ فقد ذكرها موسى بن حسین بن شوال الكیذاوي 

                                                 

من جواهر القاموس، محّمد بن محّمد بن ، تاج العروس، َعراِنیُن الناِس: ُوجوُههم وساَدتهم وَأْشراُفهم (1)
بیدي )المتوفى:  عبد الرّزاق هـ(، المحقق: مجموعة من 1205الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّ

 .35/390 المحققین، دار الهدایة، د.ت
 .34/474التاج  الحاِئَنُة: النَّاِزَلُة الُمْهِلَكُة ذاُت الَحْین؛ یقاُل: َنَزَلْت ِبِه كاِئَنٌة حاِئَنٌة: َأي ِفیَها }حیُنه، (2)
 .145 هنادیو   (3)

وِح  (4)    َجاِرَیٌة َبْهَكنٌة َتارٌَّة َغریضة، وُهنَّ الَبْهَكناُت والَبهاِكن. اْبُن اأَلعرابي: الَبْهَكنُة الجاریُة الخفیفُة الرُّ
 .13/60لسان الالطی بة الرائحِة الملیحُة الحلوة، 
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والمعولي العماني الذي عاش  (2)ه(676)تعدة مرات وكذلك الستالي  (1) ه(1196)ت
 (3)نهایة القرن الحادي عشر للهجرة وبدایة القرن الثاني عشر للهجرة.

 ومن تكرار النبهاني للفظة )مدجج( یقول من الكامل: 
ج  الِعقبانُ  شلوه تنازع ملقىً        تركُته الجنان شهمِ  ومدجَّ
 (4)الظلمانُ  هابفرارِ  فكأنها       هزمتها القلوب ثُبتِ  وفوارس

ولم تكن لفظة )مدجج( هي الوحیدة التي عارض فیها النبهاني عنترة بن شداد؛ وال        
سیما في أجواء الحرب، فقد تأثر بوصف عنترة لمجموعة الفرسان المقبلین في القتال 

 القائل من الكامل:
 باَء باِسلةٍ  ُیخاُف رَداهاشهْ              ا بَكتیبة ٍ ــــــــــــــــــــوكتَیبةٍ  لبَّسُته

 ناٌر ُیَشبُّ َوُقودها بَلظاها             اـــــــــخرساَء ظاهرةِ  األداةِ  كأنه
 والخیُل تعثُر في الَوغى بقناها         فیها الكماةُ  بنو الكماةِ  كأنهمْ 
 بأكفهْم بهَر الظَّالم سناها            شهُب بأیدي القابسین إذا بدْت 

 (5)ونجیبةٍ ذبلْت وخفَّ حشاها             أعدُّوا كلَّ أْجرَد سابٍح  ُصُبرٌ 
وال نرید أن نعرج على شرح أبیات عنترة التي یبدو واضحا فیها إنصافه لخصومه      

ووصفهم بصفات البسالة لحد یصل صفة المدح ألن موضوع بحثنا هو النبهاني الذي 
 یقول من الكامل: 

 توَزعُ  ما أبیَّةً  تكون ولقد       وزعتها الفضاءَ  تمالَ  وكتیبةٍ 
 ُمترع العواصف تحركه بحرٌ        كأنه َیُعبُّ  ملتطمٍ  وأَزبَّ 

 
 

                                                 

لخصیبي، وزارة التراث على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان، محمد راشد اشقائق النعمان  (1)
 .1/54 م1994ه= 1415القومي والثقافة، سلطنة عمان، الطبعة الثالثة، 

 .1/34 هدیوان (2)
 .1/68 هدیوان (3)
 .324ه دیوان (4)
 .158 دیوان عنترة بن شداد، عني بتصحیحه أمین سعید، المكتبة المغربیة بمصر، د.تدیوان  (5)
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 (1)أجزعُ  أنا وال أرهب لم بالسیف       ُعبابه وخضت حازَره َخْضَخْضتُ 

یتكئ شاعرنا على المبالغة التي تضفي الجمال وتوسع الخیال في الشعر فیجعل من 
وم هائلة الحجم لدرجة انها لفرط ضخامتها تمأل الفضاء، ویسهل من همزة كتیبة الخص

الفعل "تمأل" لیستقیم عنده الوزن، ویحرص النبهاني على وصف هذه الكتیبة ثابتة ال 
" ولمفردة  تتزعزع ویؤكد ذلك بالقسم " ولقد تكون أبیة ما توزع" ثم یكرر استعماله لواو "ربَّ

 رددتها" ویأتي بالمرادف لیقول من الطویل: العیون ُخزر كتیبةٍ و " كتیبة قائال من الكامل :
 المفّرقِ  كالنعام انهزاماً  فهدّ           صدمتهُ  َمجرٍ  البحرِ  كموج وجیشٍ 
 (2)مخفقِ  سفاسق ذي بعضبٍ  علوتُ        ماجدٍ  الحَقیَقة َحامي ومستلئمِ 

امرئ القیس في ال ینفك شاعرنا یأخذ ویضمن قصائده ممن تأثر بهم وقد كان حضور 
هذه القصیدة بارزا، فیستعیر وصف اللیل منه ویضعه للجیش الذي تفرق النصدامه ببأس 

 الملك الفارس وجیشه، ثم یأخذ منه قوله من الطویل: 
ْمِح َذْیَله  (3)َأَقْمُت بَعْضٍب ذي َسفاِسَق َمْیَله       وُمْسَتْلِئٍم كشَّْفُت بالرُّ

 لطویل:ثم یعید ذلك الوصف قائال من ا
 شقاشق ذي بائن ماض بأبیض         فراخه أطرت قرمٍ  ومستلئم
 كالنقانق مهریة بزل على       وسطوة خلقاً  األرض كجن وركب

                                                 

، تحقیق: عز الدین التنوخي، وزارة التراث والثقافة، مسقط، عمان، سلیمان بن سلیمان النبهانيدیوان  (1)
َبُب ِفي النَّاِس َكثَرُة الشََّعِر  ،141 م2005ه=1246الطبعة الثانیة،  اأَلَزبُّ ِفي اللَُّغِة: الكثیُر الشََّعِر، الزَّ

من  نه قول أبي تمام. وقد یوصف الجیش لكثرته باألزب م444-1/212ِفي اأُلذنین َواْلَحاِجَبین اللسان 
 :الكامل

 ِبَمجاِمِع الَثغَریِن ما َینَفكُّ ِمن       َجیٍش َأَزبَّ َوغاَرٍة َشعواءِ 
 وقد تكرر هذا الوصف في دیوان النبهاني عدة مرات 1/172دیوان أبي تمام 

 .178 دیوانه (2)

 ه1380م= 1961، دار المعارف،5، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ط. امرئ القیس دیوان (3)
َسْفَسَق: ِسْفِسقة السَّْیِف: طریقُته، َوِقیَل: ِهَي َما َبْیَن الشُّْطَبتَیِن َعَلى َصْفح السَّْیِف ُطواًل، وَسفاِسُقه:  ،475

ٌب، اللسان  تاج الِب، . والُمْسَتْلئم: الِبُس ُعدَِّة الَحرْ 10/159َطَراِئُقُه الَِّتي ُیَقاُل َلَها الِفِرْند، َفاِرِسيٌّ ُمَعرَّ
19/356. 
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 (1)لسابق فیها غاي ال سماویة       مدلهمة لیلةٍ  في بهم مطوت

بعد أن یتحدث عن الفارس المدجج بلباس الحرب وكیف فتك به بسیفه؛ یعود ألجواء 
لغة في الحروب فیصور الجیش كأنهم )جن األرض( ولیس ذلك على سبیل الكثرة المبا

 فحسب؛ بل هم كالجن على سبیل الخلقة والقوة. 
وربما یلجأ الشاعر إلى تشبیه خصمه بالهزبر ثم یضفي علیه صفة آدمیة هي بسالة 

زئیر  المحارب المتخلق بالنخوة الذي یسبب للخیل خوفا وارتعادا لشدة صوته لیجمع به
 األسد وقوة الفارس فیقول من الرمل:

 َزعقْ  إن ارتعاداً  الخیلَ  یورث           نخوةٍ  ذو باسلٌ  وهزبرٌ 
................. 

 الَورقْ  وهَّاب النجدةِ  محَصد       الّطال شّریب الهیجاءِ  ِمسعر
 (2)َوَعلقْ  َسلحٌ  ثوبیه وعلى             فهوى عرضاً  بالقرنِ  ُنشته

مدح خصمه لیصف تمرسه في الحروب حتى صار یشعل الحروب، ویزید  ویمضي في
ولكونه نجدة للملهوفین ومعطاء  (3)من مدح خصمه بصیغة المبالغة بانه "شر یب الطال"

كریم، وكلها صفات مدح وسیادة، ال یتصف بها إال القلة من الفرسان، فما كان إال ان 
 . ویقول من المتقارب:بادره النبهاني بضربة في رأسه فأرداه صریعا

 مستلئمِ  الحفیظةِ  مهیبِ             ماجدٍ  سطوةٍ  ذي (4)وأروعَ 
 مْخَذمِ  رونقٍ  ذي بأبیَض              فوخهِ  یا نَعامةً  أطرتُ 
مِ  ألنسرها وزاداً                   للسباعِ  َجَزراً  فغادرته  (5)الُحوَّ

                                                 

 .162 دیوانه (1)

م : األْعناقُ  ،173 دیوانه (2) والَعَلق، الّدُم عاّمة َما َكاَن َأو هَو الّشدیُد  .38/504، التاج الطُّاَل، )بالضَّ
 . 26/181الُحْمرِة، التاج 

 .38/503َوُهَو َما ُطِبَخ ِمن عصیِر الِعَنِب َحتَّى َذَهَب ثُُلثاه، التاج،الطال:  (3)
، التاج  (4)  .21/134َأْرَوُع: َحيُّ النَّْفِس َذِكيٌّ
 .244 دیوانه  (5)
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بطال ماجدا مهیبا البسا عدة في هذه القصیدة یذكر النبهاني أن خصمه كان        
القتال، فكان مصیره شبیها بمصیر ضحایا عنترة العبسي وهو أن یجعل منهم "جزرا 

م ثم یكمل في القصیدة نفسها فیقول:  للسباع" وللنسور الحوًّ
 معظمِ  في والحربُ  دعاَنيَ        الغانیات من َحصانٍ  وبعلِ 
 (1)مظلمِ  عابسٍ  وغىّ  بیومٍ           العجاجِ  ِظلّ  تحت فنازلته

فالبعل غیر  -یختار الشاعر هنا لفظة "بعل" لتكون مناسبة بالغیا ومعنویا           
لقوله: "حصان من الغانیات" فیقول: أن نظیره الذي دعاه لنزال لم یكن سهال  -(2)الزوج

العجاِج" مما یدل على صعوبة  ِظلّ  تحت على اإلطالق، وذلك یتبین من قوله: " فنازلته
القتال معه، والتي اضطرتهما للمصارعة بشكل أثار غبار األرض حتى أحدث عجاجا، 

 ویؤكد ذلك ما قاله بعد ذلك:   
 ُیهزمِ  ولم الجیوَش  یفلُّ              المراسِ  شدید أشمَّ  كالنا

شبل  وهنا یتجسد عند الشاعر شرف الخصومة بأجمل صوره وكأن المعنى أخذه من
 الفزاري الذي یقول من الوافر: 

 َكذاَك اأُلسُد َتفِرُسها اأُلسودُ     َوما َعن ِذلٍَّة ُغِلبوا َوَلِكن     
 َسواِبُق َنبِلنا َوُهم َبعیدُ             َفَلوال َأنَُّهم َسَبَقت ِإَلیِهم     

 (3) َلحاَسونا ِحیاَض الَموِت َحّتى       َتطاَیَر ِمن َجواِنِبنا َشریدُ 
 إذ یقول النبهاني بعد ذلك:

 المْصَدمِ  في منه فخلصته       فاجأُته الحمدَ  انتهبَ  إذا

                                                 

 .244 دیوانه (1)

الفرق بین البعل والزوج: أن الرجل ال یكون بعال للمرأة حتى یدخل بها وذلك أن البعال النكاح   (2)
ن یحیى بن مهران أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعید ب، الفروق اللغویةمعجم والمالعبة، 

هـ(، الشیخ بیت اهلل بیات، ومؤسسة النشر اإلسالمي، مؤسسة النشر 395العسكري )المتوفى: نحو 
 .104ه1412، الطبعة: األولى، «قم»اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین بـ 

هـ(  421دیوان الحماسة، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األصفهاني )ت شرح   (3)
محقق: غرید الشیخ، وضع فهارسه العامة: إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ال

 .484-483هـ 1424م= 2003



 قيس عالوي خلف                                                              دراسة حتليلية صورة اخلصم احملارب يف شعر النبهاني

 122 

 (1)َلهذمِ  نافذٍ  عن تفرَّعُ              بمخلوجةٍ  حَشاه حشوتُ 
وهذا أسلوب لم یغادره الشاعر مهما بلغت في الخصم مروءته وشجاعته، أن          

ء، وتركه فریسة السباع والنسور كما یقول من تكون الخاتمة فتكه به مخضبا بالدما
 الوافر: 

 الُمدامِ  شّریبِ  الحربِ  ِمحشَّ        كميٍ  قرمِ  غضنفرٍ  فربَّ 
 (2)الِحمام مضبوعَ  منه تُنازع       علیهِ  أضیافاً  الطیر أقمت

 وفي نص للشاعر یستعین بواو "رب" كعادته فیقول من الرجز:
 

ام (3)معذَّرٍ  ُومحجرٍ  امِ  باسلٍ  الَجنان شهم       (4)َهضَّ  هجَّ
 السَّوام همَّل بوادي على        الّضِرغام هجمة الُكماة على
 للَمالمِ  الجودِ  في ُمطَّرحٍ              ُمدام قهوةٍ  صرف َسبَّاءِ 

 (5)والَموامي البیدِ  ضباع زادَ        الَّزحام حومة في غادرُته
الكریم بشجاعته وماله، الذي یبادر الكماة  ویعود النبهاني لیحشد صفات الفارس        

بهجماته الشرسة؛ حتى إذا التقیا كان مصیره ان یكون طعاما لضباع البراري، ولكنه 
یتحرى السالح الذي یعكس تمرسه بالقتال وشجاعته؛ فضحایاه مهما بلغت من البأس 

 مل:والقوة غالبا تسقط بسیفه الذي أكثر من وصفه باألبیض نحو قوله من الكا
قاد التذاذي كیفَ   ُجوَّعُ  وطیرُ  معطَّشة بیٌض               هنا وها بالرُّ

 (6)تتكعكعُ  وال َرَهباً  تنثني ال           الوغى في بیشة كأسود وفوارُس 
 

                                                 

 .244 دیوانه (1)
 .256 دیوانه (2)
 .12/549التاج  الِعَذاُر الَخدُّ، ُمَعذَِّر كُمَعظَّم، َوُهَو َمحلُّ الِعَذاِر، (3)
اُم، والَهُضوم:)ال (4) اُم: )األَسُد(، التاج/ الَهضَّ  .34/105ُمْنِفُق ِلَماِلِه(، والَهضَّ
 .247 دیوانه (5)
 .153 دیوانه (6)
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وهذا یعطینا انطباعا أنه كان حریصا على وصف نفسه بالمبارز ذي المهارة العالیة في  
 السیف كما یقول من المتقارب:

 مستلئمِ  الشَّراسة ُمهاب       المراس شدید ألدَّ  نٍ وقر 
 ُیْظلم لم شاءَ  إذا ظلومٍ        الجنانِ  جريّ  حّميٍ  أبيّ 
 أرقم بناظرتيْ  عُتواً                أقراَنهُ  یخالُس  كميّ 
یته  (1)مخذم الشَّبا طلق بأبیَض        رأسهُ  ضارباً  تحرَّ

لشعر العربي القدیم والسیما شعر وألن الشاعر واسع الثقافة فیما یتعلق با 
الحروب، فقد بدا تأثره بمختلف الشعراء الفرسان من مختلف األزمنة ومختلف األشربة، 
ذا صوبنا نظرنا نحو شعراء الخوارج سیتبادر إلى أذهاننا شعرهم في المعارك، وبأسهم  وا 

ة األمة في القتال، وشدة عنادهم على ما یؤمنون به بصرف النظر عن مخالفتهم لعام
اإلسالمیة، وال شك أن أبرز ما یطالعنا في شعراء الخوارج "قطري بن الفجاءة" وبالتحدید 

 قصیدته من الوافر:
 (2)ُتراعي َلن َویَحكَ  األَبطالِ  ِمنَ        َشعاعاً  طاَرت َوَقد َلها َأقولُ 

حر ولیس غریبا أن یعجب النبهاني بهذه القصیدة وینسج على منوالها، آخذا منها الب
ومستبدال قافیة العین بقافیة النون، ومتصرفا بتوظیف نظرته إلى الخصم أنه بطل مغوار 

 فیقول من الوافر:
 (3)الوتینِ  منقطعَ  الشّیب خضیبَ        الُمكنى البطلَ  التاركَ  ألست

 ثم ینتقل لمعارضة قطري بن الفجاءة فیقول مخاطبا نفسه:
 تهوني أو المنَّیةَ  سأوردكِ        وَجاشت نفرت وقد لها أقولُ 
 بالمنونِ  غیركِ  ویلَ  فإنك       صبراً  الموت لقاءِ  في وصبراً 
 (4)بالُقرونِ  ِفعلي وكذاك هوى       حتى بالقرن ِشجاعهم ضربتُ 

                                                 

 .281 دیوانه  (1)
أبو عمر، شهاب الدین أحمد بن محمد المعروف بابن عبد ربه األندلسي )المتوفى:  العقد الفرید  (2)
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 .333 دیوانه  (3)

 .334 دیوانه (4)
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وتتضح بعد معارضته لقصیدة قطري بن الفجاءة بصمة أسلوبه السائد في دیوانه         
 صمه ووسمه بالشجاعة والقوة.وهو ما ركزنا البحث فیه؛ أال وهو إنصاف خ

 صورة الخصم األخ:
ویتجلى لنا صراعه مع أخیه الذي كان ینصب للنبهاني عداوة الخصوم، ضاربا بذلك 
أواصر األخوة جانبا، وتتضح دعوته له وحواره معه واستلطافه، ولكن من دون جدوى، 

فنقول أن وربما یسأل سائل: كیف نضع أشعاره مع أخیه من ضمن أشعاره مع خصومه؟ 
الجواب على ذلك: أنه قد احتدم العداء بین األخوین واشتد الصراع حتى انتهى نهایة 
محزنة؛ إذ ُأجِبَر النبهاني على قتل أخیه في آخر األمر، لكنه قبل ذلك یصف حالهما 
فیصور ذلك بأسلوب شعري فرید فیجعل من أخیه سیفه الذي آلت به األمور للتثلم فیقول 

 من الطویل:   
 

 (1)وأبُت بسیفي قد تثلََّم حدَّه        وجفلُة فیها للكالِم محاجمُ 
هذه االنتصارات  من رغمال ه على.. لكنعدة  ثم ینتصر النبهاني على أخیه في معارك

استمرار الصراع بینه وبین أخیه شریك صباه ولذا كثیرا ما نجد  كانت نفسه تكره
كل نصح وتحذیر له تأتي نبرة  االستعطاف یلي كل وصف لمعاركه معه، أو بعد

مجسدة أخالق الفرسان وشیم  االستعطاف والرجاء بالكف  عن القتال واضحة قویة
 :الشرفاء

ن سُ  ني وا   لخلٌّ وفيٌّ بالمودِة دائمُ           صرتُم   لمتُم أو نُ وا 
 أراكم بعیِن الود  غیبًا ومشهدًا     وأسمو بكم واهلُل بالغیِب عالمُ 

 بكم یاَل المروءِة الزمُ  يي عندَّ كل عظیمٍة       وكف  فِلْم تخذلون
 تخلیتُم عنا فطالْت یدُّ العدَى      علینا وثاَر المستنیُم المخاصمُ 

 :من الطویل یقولففي إحدى قصائده بأبي ناصر تلطفا وتعطفا،  أخاه وها هو ینادي
 اسبِ أبا ناصٍر ال تجهل الحرَب إنها      لتقطیِع أسباب اإلخا والمن

 أبا ناصر إن الحروَب لصعبة      على راكٍب لم َیـلَق قـِْدًما لراكبِ 

                                                 

 .297دیوانه  (1)
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 (1)ألْم تنهَك الحرُب التي سلفْت لنا       بحبل الحدید یا كریَم المناسبِ 
فبعد مناداته ألخیه بكنیته عبر تقدیر أداة النداء، یردف ذلك بالمجيء بـ) یا ( مسندا إیاها 

وكانت النتیجة أن قتل  یرعوي عن غیه ولكن بال جدوى،لثناء على أخیه ومدح لعله 
بسبب ما تملكه النبهاني أخاه حساما في معركة الحبیل، فندم ندما شدیدا ورثاه متوجعا، 

 نفسه من نبل وخلق، فیقول من الكامل:
 فقدْت جنینا فهي ثكلى تنزع         لهفي علیك كلهف أم برَّة    

 لوال رداَك لنكبٍة نتضعضعُ      ضعضعتنا أسفا علیك ولم نكن  
 (2)من قبل أنَّ َیًدا َیًدا ال تقطعُ      قطعْت یدي عمدا یدي وتوهمي 

فهو یعود لیكرر المعنى نفسه من خالل تصویر أخیه على أنه مرة سیفه الذي          
یدافع به، ومرة یده التي من جسده؛ على الرغم من أن أخاه كان یشتد بعداوته ألخیه 

 ني وال ینتهي عن ذلك مع كل استعطاف أخیه له ونصحه المستمر.النبها

 الخاتمة:

الشاعر سلیمان النبهاني یعد من أبرز شعراء ُعمان سواء أكان القیاس على القرون األولى  -1
 لشعراء عمان أم كان القیاس على المتأخرین منهم.

لتي سبقته منهجا له، اتخذ النبهاني من السیر على طریقة الشعراء البارزین في القرون ا  -2
فعارض قصائد لشعراء من العصر الجاهلي وقصائد اخرى من العصر األموي وكذلك 

 األمر من العصر العباسي.
كانت معارضه للقصائد القدیمة على سبیل التناص احیانا والتضمین احیانا أخرى   -3

 ومحاكاة الفكرة في مواضع أخرى.
قصائد تشبه إلى قدر كبیر قصائد األوائل،  نجح النبهاني إلى حج كبیر في الوصول إلى  -4

لما یملكه من قدرة على نسج الكلمات وسبك النظم بأسلوب فرید ولغة رصینة تمكنت من 
 تمییزه وتمییز شعره عن أقرانه.

                                                 

 .28دیوانه  (1)
 .150دیوانه  (2)
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ربما كان حرصه على تكرار بعض المفردات الغریبة لیخرج بالقصیدة على شكل محكم   -5
 یكن موفقا دائما. سمة سلبیة إلى حٍد ما ألن تكرارها لم

تمیز طرح الشاعر وهو ینظم متحدثا عن قتاله لخصومه بأخالق الفرسان وكانت صورة   -6
خصمه صورة الخصم البطل والشجاع في معظم قصائده، فكانت سمة شرف الخصومة 

 حاضرة في شخصیته وشعره بوضوح.
بسیط والكامل حصر النبهاني معظم قصائده في البحور الفخمة الكبیرة نحو: الطویل وال  -7

 والوافر، لیتالءم مع ذوقه وطریقته في النظم.
 
 
 
 

The image of the warrior opponent in the poetry of Nabhani 

An analytical study 

   Qais Allawi khalf

 

Abstract 

         Omani poetry was not sufficiently studied, and neither did the 

Omani poets. They were not inspired by the care they deserve 

despite the fact that most of Oman's poets were distinguished by 

poems with discreet, beautiful and beautiful castings, and reaching a 

distinguished level in imitating ancient Arabic poetry, whether that 

poetry was independent of its being; Or was it an imitation or 

opposition, especially in periods of time when poems that reach the 

distinct degree of eloquence, poetic images and the required artistic 

levels are absent from poetry. 

         Keywords: image, poetry, connotation. 
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