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Abstract :  Article info 

This article deals with one of the prominent topics in 
the ancient Arab poetic discourse, as it is extensively 
attended, due to the expressive methods it contains and 
artistic and psychological indicators that represent the 
visions of poets, their attitudes and doctrines, which 
refer to objective subjective factors, spiritual and 
material factors, as the poet does not derive much, 
satisfaction and self-sufficiency He feels alienated and 
recites his poems with this feeling. 
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 مقدمة:      

تراب في أقٗاع الهظلُحن ْاهغة باعػة، ح٨ٗـ ؾمت الىحىص      ل الٚا
ّ
ؤلاوؿاوي ًم٨ً لىا عنضها في  ٌك٩

٤ُ ؤلاوؿان، وناع مُٗاعا ٌؿدىض ئلُه  تراب ٞع ت وئبضاٖاث ٚحرهم وفي ٧ل ألاػمىت، ٞااٚل ئبضاٖاتهم الكٍٗغ

٦شحر مً الضاعؾحن في جٟؿحر ٢ًاًاه )ٞاإلوؿان مىظ بضأ ًًغب في ألاعى ٢ض خمل بحن حىاهبه يغوبا مً 

تراب ختى ل٣ض جلىهذ ٢ُاٖاث ٖ   . (ٍغًت مً أصبه بٗض طل٪ بهظا ؤلاخؿاؽؤلاخؿاؽ بااٚل

 الكاٖغ الهظلي أ٩ٞاعا جض٫ّ ٖلى أهه ٢ض جظّو١     
ّ

تراب ٖىض الهظلُحن حلُت في أقٗاعهم، ئط بث ٞٓاهغة الٚا

تراب في خُاجه، ٞبضا أن ال٣ل٤ ٧ان ٌؿُُغ ٖلى ؤلاوؿان الٗغبي في طل٪ الٗهغ،  أنىاٞا ٖضًضة مً الٚا

ت والضًً ًٞال ًٖ الٗامل الظاحي والُبُعي ألازغ ال٨بحر في وكىء ْاهغة وطل٪  لُٛاب الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

تراب ٢ضًمت في الكٗغ الٗغبي، ئط أن الٗغبي ٢ض خمل يغوبا مً  تراب مىظ ال٣ضًم، ٞجظوع هظا الٚا الٚا

ؤلاخؿاؽ بالٛغبت في هظه الصخغاء اإلاترامُت ، ٣ٞض ٖٝغ ؤلاوؿان الٗغبي الٛغبت اإلا٩اهُت، ٞٗاف خُاجه 

٣ا صاةما بأو٫ مخى
ّ
٣ال مً م٩ان آلزغ باخشا ًٖ مىاًَ ال٨أل واإلااء، ٞألٟذ ٢ضماه الخى٣ل ول٨ً ٢لبه ب٣ي مٗل
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ترابه الىٟس ي والاحخماعي، وزل٤ لخُابه الكٗغي مكاع٧ا  مجز٫، ٞى٠٢ ٖلى أَالله وحٗلها عمؼا اٚل

خظو١ لخٓاث اٚتراب أؾلىبي في لٛخه  . اٞترايُا ختى ٌكاع٦ه ٚغبخه، ٍو

ترابُت التي ٌكهضها  مما     تراب ألاؾلىبي ٌٗض مً أبغػ وأهم ألاق٩ا٫ الٚا ال ق٪ ُٞه أن مهُلح الٚا

ت ال٣ضًمت ٖامت، وقٗغ الهظلُحن ٖلى وحه الخهىم، ئط أن أقٗاع  ال٣اعب اإلاٗانغ للىهىم الكٍٗغ

ت ٖم٣ُت مً ؤلازاعة، والاؾخٟؼاػ، والخدغ  ٌٍ الجمالي. ل٨ً الهظلُحن اعج٣ذ بضالالتها الىهُت ئلى آٞا١ عؤٍٍى

تراب ألاؾلىبي؟ وهل هىا٥ اٚتراب أؾلىبي باإلاٗنى الض٤ُ٢ لل٩لمت؟  ٢ض ًدؿاء٫ ال٣اةل: ما هى اإلا٣هىص بااٚل

اث في ؤلازاعة،      تراباث الٟىُت التي جغقى أٖلى اإلاؿخٍى تراب ألاؾلىبي م٘ الٗضًض مً أق٩ا٫ الٚا ًخ٣اَ٘ الٚا

تراب ألاؾلىب ٤ الٟني، ٦ما أن الٚا ي ًغج٣ي ئلى مهاٝ ؤلابضإ الخ٣ُ٣ي حمالُا، خُيئظ ًم٨ً أن والدكٍى

تراب ألاؾلىبي في أقٗاع الهظلُحن  تراب ألاؾلىبي ئلى اٚتراب حمالي وال٨ٗـ صخُذ، ٩ُٞىن الٚا ًخدى٫ الٚا

ق٨ال مً أق٩ا٫ الٟىض ى والٛمىى والٗبث اللٛىي بمٗنى أهه ٣ًىم ٖلى الٛمىى والاؾخٛال١ اللٛىي 

ٓي والخالش ي أمام أؾلىب الكٗغاء الهظلُحن، بمٗنى اٚترابه وجالقُه أمام خغ٦ت وقٗىع ال٣اعب بالدك

ت، و٢ُمتها ألاؾلىبُت  .ألاوؿا١ اللٍٛى

ت الهظلُت أًً ًدك٩ل  اث يمً الخجغبت الكٍٗغ تراب ألاؾلىبي مخىٕى ومخٗضص اإلاؿخٍى زم ئن ؤلٚا

٤ )جمشل ٖم٤ُ إلاا ٢غأ وما ؾم٘، وما خٟ  . (ٔأؾلىب الكاٖغ الهظلي ًٖ ٍَغ

تراب ألاؾلىبي في ججؿُض اللىخاث الُللُت ٖىض الهظلُحن،  وللخىيُذ أ٦ثر في حىاهب هظا الٚا

 :ؾىٗمض ئلى البدث في الجىاهب آلاجُت

تراب ألاؾلىبي باإلاخٛحر الُللي  -1  :الٚا

تراب ألاؾلىبي باإلاخٛحر الُللي مً ٞىاٖل الغؤٍت الىهُت في بيُت ال٣هُضة الهظلُت        التي بغػث ٌٗخبر الٚا

بمسخل٠ ألاق٩ا٫ اإلا٣ُُٗت وألاؾالُب الٟىُت ب٩ل ما جدمله مً أخضار هابًت بالخُاة وشخىاث هٟؿُت 

 .ح٨ٗـ حجم اإلاٗاهاة والخدضي وؤلانغاع ٖلى زىى ٚماع هظه الخُاة ال٣اؾُت

تراب الظي ًلجأ ُٞه       تراب ألاؾلىبي الباعػ في أقٗاع الهظلُحن هى طل٪ الٚا ئلى ٦ؿغ وال ق٪ أن الٚا

حرها، ٞهظه اإلاىاوعاث الاؾتهاللُت التي  ت اإلاٗهىصة ٧االؾتهال٫ بالُلل، وط٦غ ألاخبت ٚو الاٞخخاخُاث الكٍٗغ

جمل٪ ٢ُمتها اإلاهمت في ئبغاػ ٞىُت ال٣هُضة حٗض زغوحا ٖلى الىٓام اإلاٗخاص في الدك٨ُل الكٗغي الهظلي ئط 

ترابُت ألاؾلىبُت الىاحٗت هي التي ٌٗخمضها الكاٖغ في ٢ل٣لت اليؿ٤ الكٗغي حمالُا  ئن ) اإلاىاوعة الٚا
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ت الض٣ٞت الاؾتهاللُت(  التي جأحي م٨شٟت بالضالالث  بىؾاَت اإلاباٚخت ألاؾلىبُت الهاصمت التي جغج٣ي بكٍٗغ

ب  :وؤلاًداءاث ٦ما في ٢ى٫ الكاٖغ الهظلي أبي طٍؤ

ُجىج   
َ
 ُج وػالذ لها باألوَٗمحن ُخضو           َنَبا َنبىة بل لَج وهى ل

م   
َ
 أمَغ له مً طي الٟغاث زلُُج           ٦ما ػا٫ هسل  بالٗغا١ م٨مـ

مغي أَي هٓغِة ٖاقـ٤    َٖ ضُؽ صوهىا وصحىُج            ٞاه٪ 
ُ
 هٓغَث و٢

ـُل   ًُ ًِ ٧الضوِم ٞيها جؼا
ُٗ ُ
ًَ َوؾُــُج                            ئلى ْ  أحما٫  لُه

ُ
  َوهَؼة

ب في عؾم لىخخه الُللُت جسخل٠، وئط ٞالبضاًت الاؾتهاللُت لهظه ال٣هُضة زانت، ئط      ٣ت أبي طٍؤ بٍُغ

ت ٖلى الغواخل مً ؤلابل بىسل  ٖى ت جإزغ في اإلاخل٣ي، خُث أهه حٗل مً جل٪ الهىاصج اإلاٞغ بأؾالُبه الكٍٗغ

أزغج أ٦مامه وهى ًساَب مدبىبخه، أم ٖمغو زُابا ًٌُٟ بالكى١ والهبابت، وختى ًغسخ اإلاى٠٢ أ٦ثر 

٣ىي الضاللت خضص الىحه ت التي حؿحرها ال٣اٞلت جاع٦ت وعاءها م٩اها ٢ٟغا خُث ٣ًى٫: ) ئلى ًْٗ ٧الضوم ٍو

ت في جغ٥ الخُاة التي ٧اهىا ٖليها،  ٞيها جؼاًل ** وهؼة أخما٫ لهً وؾُج( ٣ٞىله: ) وؾُج( حكحر ئلى الؿٖغ

مالمذ خُاة بٗض عخُلهم حٛضو مشل الٗضم، بٗض وؾُج ؤلابل ؾدى٣لب الهىعة الخُت بأزغي جغحؿم ٖليها 

اٖلُت الغؤٍت  ت بٗم٤ الخالت، ٞو الُلل الجاعح للكاٖغ. ٞالالٞذ أن اإلاىاوعة ألاؾلىبُت حاءث مكٟٖى

اإلادمىمت بالكى١ والىله )أي هٓغة ٖاق٤( وهىا جخًٗض ٢ُمت اإلاىاوعة الاؾتهاللُت في حٗال٤ مكهضًً هما: 

 .٤ُ الظاثمكهض الظاث بىنٟها مىب٘ جض٤ٞ الكى١ والهبابت وآلازغ في عخُله وجُل

ت الخغ٦ت )وِهؼة أحما٫ِ لُهً     لٗل ٢ُمت هظه اإلاىاوعة ألاؾلىبُت جٓهغ في طل٪ الخىاؾب والخٗال٤ بحن ؾٖغ

تراب الظي حؿض خالت الًُإ والخيهان بضاٞ٘ قٗىع اٚترابي أمام هظا اإلاكهض الُللي  م٤ الٚا وؾُُج( ٖو

جهضم ال٣اعب، وجغخل به ئلى أػمىت بُٗضة، الظي اعجض ئلى ق٩ل لٛىي ومىاوعة اٚترابُت أؾلىبُت ٞاٖلت 

ه وجُلٗاجه  .حؿخٟؼ مٗاٞع

ومً اإلاىاوعاث ألاؾلىبُت الٟاٖلت في ٢هاةض الهظلُحن وم٣ُٗاتهم جل٪ الٟىانل الىهُت واإلادُاث     

تراب حاءث طاث ٌُٞ في جدضًض الغؤٍت  م بؿاَتها الدك٨ُلُت في عؾم لىخت َلل حعج بااٚل ت التي ٚع اللٍٛى

ت  بالكٍٗغ ٣ت أؾلىبُا في ئزاعة ال٣اعب، وهىا ٣ًى٫ أبى طٍؤ  :ومىاوعة مٞى

ُذ الضًاع ألم الغهُـ  
ْ
َغٞ كْغ   َٖ ُٖ باء ٞىاصي 

ُ
ًِ بحن الٓ  ـ

  
 
مـت ُْ َ

هب  َوٞغاِث النهــغ  أ٢امْذ به وابَخيْذ ز
َ
  ٖلى ٢

ال٣اعب ئط امخضث ٞالكاٖغ في هظًً البِخحن مً مُل٘ عاةِخه ٖمض ئلى مىاوعة أؾلىبُت هاجخت في ئزاعة     

غاث النهغ( و٦أن الكاٖغ اؾتهل ههه بمكهض  ذ الضًاع ... ٞو مً الك٩ل اللٛىي ئلى ق٩لها الضاللي ) ٖٞغ
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الغخُل ألابضي '' البً عجغة '' الظي ٢خل مً َٝغ بني ؾلُم ل٣ُغهه ٢بل طل٪ باال٢امت الؿُٗضة الهاصةت 

حر ئلى الٟغاٙ الُللي. لِكحر بٗضها ئلى ؤلا٢امت بحن ع٧اًا وماء ٖظب ججغي بجاهب الخُمت، و٦أن الضًاع حك

بهظا اإلا٩ان الظي ههبذ ُٞه الخُمت وهدً أمام لٟٓت ''الضًاع'' وكٗغ بٛغبت الكاٖغ ئزغ هظا اإلاهاب 

 .الُٗٓم الظي خل به

ت      تراب ألاؾلىبي مً مدغ٧اث ال٣هُضة ٖىض الهظلُحن التي ج٠٣ ٖلى اإلاخٛحراث اللٍٛى وبخ٣ضًغها: ئن الٚا

الٟاٖلت لغؾم اإلاكهض الُللي، وجهٙى و٢ٗها الجمالي اإلاإزغ في ال٣اعب الخضاسي، ئط ئن الكاٖغ الهظلي ًمخاػ 

نهم، ومل٨ت ومىهبت،  ت هظًل َب٘ في ج٩ٍى ًٖ ٚحره مً الكٗغاء ب٣ىة اإلاشحر ألاؾلىبي )والظي ًبضو أن قاٍٖغ

خل٣ي جمشل ٖىهغا مهما في ٖملُت ٢ض خباهم هللا ئًاها(  هظا مً حهت، ومً حهت أزغي ٞان مؿألت ال

ت الهظلُت بُٗضة ًٖ ال٣غاء ئط جُغح ئق٩االث ٖضة في مؿخىي الخ٣بل  الخدلُل والى٣ض، والىهىم الكٍٗغ

 ٪ ت، وجدلُل هظه الهىعة، ٞو ٞما بال٪ بالخٗامل م٘ الكٗغ الهظلي ) ٞالخمشل الظهني للهىع الكٍٗغ

تها ال ًخأح  ئال بٗض ٞٗل الخظو١ الظي ًدب٘ ٞٗل ال٣غاءة(  عمىػها، واؾخسغاج م٣ىماتها وعواٞضها وجبحن صالال

 :، ولىا أن وؿدك٠ مً ٢ى٫ صخغ الغي مكهضا َللُا

ا                 أَؾا٫َ مً اللُل أشجاهــه 
َ
ًَ ُحٞى  ٦أن ْىاهغه ٦

 الىجا 
َ

ا               وطا٥ الؿُإ زالٝ َٟ   ِء جدؿُبُه طا َالء هدُ

اعجٟ٘ مً ألاعى ختى ٚضا واصًا مً ٦ثرة ما خمل مً اإلااء، ختى  بٗض هُى٫ اإلاُغ بهظا اإلا٩ان الٛلٔ،    

ٚمغ الجبل )الؿُإ( وهى )حبل بِىه وبحن م٨ت مغخلت وهه٠ مً حهت الُمً( ، الظي ًدؿبه الغاتي مما 

مك٣ه ون٣له وأطهب ٖىه الٛباع بٗحرا هخ٠ مً الجغب بالهىاء، خُث ٚضا أؾىَص مً ٦ثرة ما أنابه مً 

 .اإلاُغ

ؼة ٖلى هٟـ مكاهضها، ئط ال هجض في  وه٨ظا     ًخدى٫ اإلا٩ان مً َلل مٛمىع ئلى لىخت هابًت بالخُاة ٍٖؼ

ت بحن  نىعة اإلاُغ جضمحرا أو هضما للُلل بل عاتٗا أٖاص للُلل خُاجه وهظا مً اإلاىاءمت اللُٟٓت واإلاٗىٍى

 .ال٨الم

ترابُت في الكٗغ     تراب ألاؾلىبي مً أبغػ ألاق٩ا٫ الٚا الهظلي ئط ٌٗض مً مدٟؼاث الغؤٍت الىهُت زم ئن الٚا

في ٢هاةضهم، ٞاألؾلىب اإلامخ٘ واإلاكى١ حمالُا هى الىؾُلت التي جشحر ال٣اعب ٞىُا وصاللُا، ُٞضٞٗه ئلى 

ال٨ك٠ ًٖ مسؼونها الىٟس ي والضاللي بٗم٤ وئًداء، ول٪ أن ج٣غأ ٢ى٫ الكاٖغ أبي ٦بحر الهظلي لخمُِ 

 :اللشام ًٖ مكاهض َللُت
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اث مني ما مض ىطهَب ال  تهي وجبُلي  كباُب ٞو  وهًا ُػهحُر ٦ٍغ

  ٖمغي وأه٨غُث الٛضاة ج٣خلي  وَصخىُث ًٖ ط٦غ الٛىاوي واهخهى 

٤ في زل٤ الىو     ِؿغ له مؿاع الخل٣ي الجمالي الىاح٘، وب٣ضع ما ٞو ٞالكاٖغ هىا ًجظب ال٣اعب، ٍو

)طهَب الكباُب، ما مض ى، اهخهى( جغؾم  الجمالي اإلاإزغ، ب٣ضع ما ٌؿمى ٞىُا في عؤاه وأؾالُبه، ٞألٟاّ

ا مً ؤلازاعة أو الاؾدشاعة  لل٣اعب لىخت َللُت بمىاوعة أؾلىبُت جغقى لهظا الخهىع، ٞخبٗث في اإلاخل٣ي هٖى

ت اليؿ٤ الكٗغي  ض مً قٍٗغ  .الجمالُت التي جٍؼ

م مً أن قٗغ هظًل ُٞه )ٖؿغ، ول٨ىه بضوي حُض أما بضاوجه ٞاهه ُٞه َٗم بال     لى الٚغ ٚت البلُٜ ٖو

 اإلاخدضر

تراب ألاؾلىبي في قٗغ الهظلُحن حٗخبر مدٟؼاث     ت التي جىلضها بىاٖث الٚا وه٨ظا ٞان عواٞض اإلاخٗت الكٍٗغ

ا مخ٩امال ئن ٖلى اإلاؿخىي اللٛىي أو اإلاؿخىي الضاللي ت زال٢ت ججٗل مً قٗغهم وؿ٣ا قٍٗغ  .عؤٍٍى

ت ٦ما جُا٫ الض٤ٞ الكٗىعي زم ئن لالٚتراب     ألاؾلىبي في قٗغ الهظلُحن ٢ُمت حمالُت جُا٫ البيُت اللٍٛى

بدُث ئن اٚتراب الكاٖغ أمام الُلل ومشحراجه جُا٫ُ عوخه، وأٖما٢ه، بل ٦ُاهه، وبالخالي ؾِى٨ٗـ هظا 

تراب ألا  تراب. و٦أن الٚا ؾلىبي هى عزهت ألازغ ٖلى ئبضاٖه وأؾلىبه اللٛىي في ٦ُُٟت الخىِٟـ ًٖ هظا الٚا

 .الٗبىع، بل هى اإلاغآة ال٩اقٟت ًٖ هظا الالخُإ والاخترا١

ترابُت في قٗغ الهظلُحن جٓاٞغث لخٗبر ًٖ اوسخاب الكاٖغ     وه٨ظا هسلو ئلى أن ٧ل جل٪ الخ٣ىُاث الٚا

ًه اإلاُل٤ لؼمىه الخانل اإلاصخىن بٗىا٠َ ألالم والخؼن،  الهظلي ئلى مؿاخاث َللُت مخباًىت لُجؿض ٞع

خى١ ئلى ػمً مض ى اعحؿمذ ٖلى  ا بدُاجه الغاهىت، ٍو وؤلاخباٍ والٗؼلت والىٟىع ... ما حٗله ٤ًًُ طٖع

 .مىاَىه لخٓاث اهٟهالُت ٌؿعى الكاٖغ ٞيها ئلى البدث ًٖ يالخه ختى ٣ًهغ اٚترابه

 الهوامش:

ذ، ، 2ٞهمي، ماهغ خؿً: الخىحن والٛغبت في الكٗغ الٗغبي الخضًث، صاع ال٣لم، ٍ -1  ، م 1981ال٩ٍى

07. 
، م 1982الخكغوم، ٖبض الغػا١: الٛغبت في الكٗغ الجاهلي، ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغبي، ص.ٍ، صمك٤، .2

15. 
ت )خضازت الؿإا٫ أم ؾإا٫ الخضازت(، صاع ألامل الجضًضة،  3 ت في الخضازت الكٍٗغ قغجذ، ٖهام: ملٟاث خىاٍع

 .302، م 2012صمك٤، 
ترا4  .02، م 2016ب ألاؾلىبي في قٗغ خمُض ؾُٗض، قغجذ، ٖهام: الٚا
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 50، م 1الهظلُىن: صًىان الهظلُحن، ١ 5

 ألاوٗمان: واصًان ط٦غهما ًا٢ىث ولم ٌٗحن مىيٗهما/ الخضوج: الهىصج: مغ٦ب اليؿاء

 اإلا٨مم: مً الىسل، ما أزغج أ٦مامه.
 .146اإلاهضع هٟؿه، م 6

كغه:  قٗب لهظًل. ُٖ باء: واص بتهامت/ واصي 
ُ
 الٓ

غاث نهغ''.  الغ٧اًا: جٟؿحر لل٣هب، ٢ا٫ أبى ؾُٗض: ًغوي ''ٞو
ش ألاصب الٗغبي.صاع الٗلم للمالًحن.بحروث.م ٞغور،ٖمغ7  .102:جاٍع
ىعي، مدمض: نٗىباث جل٣ي الكٗغ الجاهلي ٖىض الىاقئت، ملخ٣  ابً زلضون للٗلىم والٟلؿٟت وألاصب، 8 اإلاَؼ

 .2012-02-02جىوـ، 
 .70، م 2، ١الهظلُىن: صًىان الهظلُحن9

 ألاشجان: َغاة٤ في الٛلٔ/ الؿُإ: حبل/
 .71اإلاهضع هٟؿه، م 10

 .89، م 2اإلاهضع هٟؿه، ١ 11
ىم، 12ٍ ، م 1، 4١، ج1992، 2الُُب، ٖبض هللا: اإلاغقض ئلى ٞهم أقٗاع الٗغب ونىاٖتهان مُبٗت حامٗت الخَغ

481. 
 .101اإلاهضع الؿاب٤، م 13

ُغ: أقض العجب/ أح  بلىن ًى٨
ْ
ٟغ: ألابٌُ الظي حٗلىه خمغه/ الَه٨ ض بُايا بٗض ؾىاص/ البكاقت: اللظة/ ألٖا غه: ًٍغ

 الخغ١: الظي أنابخه هاع ٞاختر١.
 .61، م 1981، 1، 10ٕصعوَل، أخمض: ألاؾلىب وألاؾلىبُت، مجلت ٞهى٫ ال٣اهغة، مج 14
 .129الهظلُىن: اإلاهضع الؿاب٤، م  15

 :٘ دا: بُٗضا/ أن ًَغ  ًغح٘/ اإلاَؿبُل: الظي ٢ض أٞا١ وبغأ مً مغيه/ الضه٠: الظي ٢اعب الهال٥.اْيَغخُه: أبٗضه، يٍغ
 .138-137اإلاهضع هٟؿه، م  16

 الى٠ٗ: ما اعجٟ٘ ًٖ بًُ اإلاؿُل/ البشاء: مً بالص بني ؾلُم/ ٢ضؽ وو٢ُض: بلضان وما اهسٌٟ ًٖ الجبل.

 نبىث: أي أجِذ أمغ الهبا/ هاْغ: في وسخت وعصث ''ٖاق٤'' م٩ان هاْغ.

''/ ٣٦ُو الؿً: ٣ًا٫: اه٣انذ ؾىه، ئطا اوك٣٣ذ بالُى٫.خضً  ٌ  ث: في عواًت ''خغي 

 ال٩اهلُت: وؿبها ئلى بني ٧اهل/ ٖىُع: ٞاؾض
 .101، م 2003، 49الخىعي، وؿُم: الخضازت في الكٗغ الٗغبي، جغ: خمى بىشخاع، مجلت ٦خاباث مٗانغة، ٕ 17
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   بلغول مريــــــــــــــــــــــــــم

 .168الهظلُىن: اإلاهضع الؿاب٤، م 18

: الظي ٢ض زنى ٖى٣ه و٦ظل٪ جٟٗل الهٛاع مً وْحغه: مجز٫   ٌ بحن م٨ت والبهغة/ متربب: أي متربب في الىبذ/ ٖا٢ِض 

/ الكاصن: اإلاخدغ٥/  الٓباء. الخض١: الهٛحرة منها الظي ئطا ٞاحأجه زغ١ واه٣بٌ أن بضو/ ًٌُٚ: ٞاجغ الُٝغ

: طو خىة: ُٞه زٍُى جًغب ئلى الؿىاص/ أل٠ اإلاؿاعب: مى مؿخأه٠ الغبُ٘ ولم 
ُ
ًٕغ ٢بله، وهظا في مىي٘/ الخُبت

 الخًغة/.
، 2001، َغابلـ الكغ١، 1ًىٓغ ٖلي، ئبغاهُم مدمض: اللىن في الكٗغ الٗغبي ٢بل ؤلاؾالم، ٢غاءة مُشىلىحُت، ٍ 19

 .178م 
 .148-147إلاهضع هٟؿه: م 20

ئا ؾلُما/ باء: عح٘/ ب٨ٟه خبل ممغ: ٢ض ٖل٤ ئخضي ٢ىاةمه/   َو
ُ
عاٙ: حا٫/ ممغ: قضًض ٌؿلم عح٘ الُضًً: ًُأ

خىهت.  ال٣خل/ الؼمإ: ج.م ػمٗت: وهي لخمت ػاةضة زل٠ الٓل٠، وهي الكٗغاث اإلاجخمٗاث مشل الٍؼ
 .63اإلاهضع هٟؿه، م 21

 ًا بِذ: في ألانل ًا بيذ وهى جدٍغ٠/ وفي عواًت حؿىصاء م٩ان ٢ىله زشماء.

 
 .35الهظلُىن: اإلاهغ هٟؿه، م  22

ني: ًجاطبني/ ِٖؿاء: ْب  ُت بًُاء، قبهها باإلاغأة/ قاصها: ولضها/ ًٌٗ لها: ٌٗغى لها.ًىاٖػ

 بالجٕؼ مً هدب: هى واص بالؿغاة/ البسل: الجز، وهى ماء ًٓهغ مً ألاعى زم ًجغي.

 قىاتها: حلضة عأؾها/ اللُذ: نٟدت الٗى٤/ اله٣ل: الخانغة.
ب الهظلي: خُاجه وقٗغه، ٖماصة قإون اإلا٨خباث، 23 اى، ٍالكمالن، هىعة: أبى طٍؤ اى، الٍغ ، 1حامٗت الٍغ

 .147، م 1980هـ، 1400
ابً ؾالم، مدمض بً ؾالم الجمعي: َب٣اث ٞدى٫ الكٗغاء، ٢غاءة وقغح: مدمىص مدمض قا٦غ، ال٣اهغة،  24

 .131/، م 1مُبٗت اإلاضوي، صٍ، 
تراب ألاؾلىبي في قٗغ خمُض ؾُٗض، مجلت أ٢الم الضًىان، ماعؽ 25  2016قغجذ، ٖهام: الٚا
 .67، م 2ىن: صًىان الهظلُحن، جالهظل26ُ

هاةدت: خمامت جىىح/ ؾبلل: مىي٘/ الهجىص: الىُام/ ججهىا: جىاحهىا وج٣ابلىا/ جلُضي: ابني/ الٗمغ الجضًض: ٧ل ًىم 

 حاء ٞهى حضًض/.
 .112-111اإلاهضع هٟؿه، م 27
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ُب 
ُ
ض خماع الىخل/ الصجىن: قٗاب ج٩ىن في الخغة: ًىبذ اإلاغعي ٢ م٩انها/ البرمت )مبرم(: زمغ : زماُم البُىن، ًٍغ

الُلح/ ال٣مغ: خمغ بٌُ البُىن/ ألاوابض: اإلاخىخكت/ صًم: اإلاُغ الؿا٦ً/ مشجم: م٣ُم/ مىجم: م٣ل٘/ الجمُم: 

 الىبذ الظي ٢ض هبذ واعجٟ٘ ٢لُال ولم ًخم ٧ل الخمام، ناع مشل الجمت/ الٗمُم: اإلا٨خمل الخام مً الىباث.
ضة اإلاىيٕى في ال٣هُضة الجاهلُت، اإلاىنل، الٗغا١، مإؾؿت صاع ال٨خب ًىٓغ: ال٣ِس ي، هىعي ًدمىصي: وخ28

 .117-115، م 1974للُباٖت واليكغ، 
، 2011ًىٓغ: الكُضي، ٞاَمت: اإلاٗنى زاعج الىو، صاع الىِىىي للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، ؾىعٍت، صمك٤،  29

 .28م 
 .81الؿ٨غي: قغح أقٗاع الهظلُحن، م 30

 ل٤/ اؾخمغ ٖظاعها: ٖؼمذ ٖلى الهغم والٟغا١.زلت: نض٣ًت/ عر: أز
 .21/ م 1الهظلُىن: صًىان الهظلُحن، ج31

 ُٚاعها: ُٚىبها/ جدغ١ هاعي: قإ زبري وزبرها بال٣الت ال٣بُدت.
 .28، م 2011الكُضي، ٞاَمت: اإلاٗنى زاعج الىو، صاع الىِىىي للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، ؾىعٍت، صمك٤،  32
 .227/ م 1ع الؿاب٤، رالهظلُىن: اإلاهض33

 مٛنى الضاع: خُث ٚني ٞيها أهلها/ ؤلاع


