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دراسة تحليلية: إلاتجاه الرمسي عند الشاعر الوزير جنيد  

  هاـش ؤخمذ ـىخى
 

                The Symbolic Direction of the Poet, Waziri Junaidu:  

An Analytical Study 

Abstract: Poetry attests to the ports' attitude and depicts their doctrines. It also 

attests to thecharacteristics that characterize all the poetical innovations. The 

poetry in Sokoto, since in the early time was in two characters: 1. The general 

character: this is kind of classical art. It includes poems that present the poet's 

culture which are distinguished topics of praise, eulogy, erotic poetry and 

occasions. 2. While the other character I religious. Some poets mix Islamic 

feelings with symbol and inspiration. The article aimed to shed light on how one 

of the poets in Sokoto town employed this symbolic direction. This is no other 

Waziri Junaidu, who was able to express his poetry experience and transfer it to 

the reader by creating a kind of magnetisms that applies to his meeting points. It 

also teaches on the poetic creativity by choosing the words and structures that 

suggest the meaning which the poet did not disclose and finally the use of 

wonderful images and sweet music that symbolized the meaning that he wants to 

indirectly express 

  املقدمة

لى آله الىُبحن (1)"بن مً الؽّش لحىمت: "الحمذ هلل سب الّاإلاحن، والفالة والعالم ِلى ؤفمل مً هىم بالماد اللاثل  ِو

.وصحبه اإلاشجمحن  

ما الخٍه ؤن " دراسة تحليلية: إلاتجاه الرمسي عند الشاعر الوزير جنيد: "ؤما بّذ، للذ دفْ الباخث بلى اخخُاس هزا الّىىان

ؼّشاء ـىخى ؤهخجىا كفاثذ ساجّت مخباًىت الاججاه، ومنهم املحافىىن ِلى ظجن الؽّشاء اللذامى، اإلالتزمىن بّمىد الؽّش، 

ذون الخّبحر ًِ اإلاؽاِش  ش واكْ الحُاة، بِىما اججه واثفت منهم بلى الشمض وؤلاًداء ِىذما ًٍش لمغ مً كفاثذ بّمهم جفٍى ٍو

وألاخاظِغ، ووان مً هاالء الؽّشاء الؽاِش الفدل الىصٍش حىُذ، الزي ًديي ًِ هىاُص الىفغ وؤخىاٌ الّىاوف والللىب، 

ص ي مما ًخخلج في خاوشه مً مىالب وسٔباث مّخمذا ِلى ؤلاؼاسة بليها والشمض لها حعترا وجىسٍت .َو  

وبُٕت الباخث في هزه العجالت ؤن ًىضح اِخمادالؽاِش ِلى الشمض للخّببر ًِ ألافياس والّىاوف والشئي ألن الشمض ؤكذس ِلى 

ظِخجلى في اإلالالتبزاسة الفىسة وجشهها جىخمل مً . الىؽف ًِ الاهىباِاث اإلاشهفت والّالم اليامً خلف الىاكْ والحلُلت

خطح ؤًما  . جللاء راتها، زم جترحم العش الخفي في هفغ الؽاِش خُث ال حعخىُْ اللٕت الّادًت الخّبحر ًِ  رلً جماما ٍو

ذ  ؤوظْ داللت في اإلاّنى وؤكىي ِلى الخّبحر  ذ ؤلاففاح به، ألن الخلٍى ُف الؽاِشؤلاًلاُ الؽّشي اإلاىحي بلى مّنى ال ًٍش جٌى

:ِلى الىلاه الخالُت- بّذ اإلالذمت - وجدخىي اإلالالت .ِىه  

 .الخٍّشف بالؽاِش -



DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES, VOl. 14, (June 2017) ISSN: 0794-9316 

 

http://www.degeljournal.org            2                                           UDUS SOKOTO 

 

 مفهىم الشمض  -

 الؽّش الشمضي في ألادب الّشبي -

مالمذ الؽّش الشمضي ِىذ  الؽاِش  -

:التعريف بالشاعر  

ىهى الّالمت ألادًب الؽاِش حىُذ بً الىصٍش دمحم البخاسي بً ؤخمذ بً 
ُ
او

َ
ى ولذ في مذًىت ـىخى ِام .  الفالويِلَُم  بً ِٔ

ىاهُت ِلى الذولت ؤلاظالمُت الفىخُت بثالر ظىىاث(2)م1906 حّلم فى , وؽإ ِلى هفالت ِمه الىصٍش ظمبى.  بّذ العُىشة البًر

فلضم خللاث الذساظت واإلاّاهذ الّلمُت ًنهل منها الّلىم الذًيُت واللٕت الّشبُت وكىاِذها وؤدبها ختى خفل ِلى , الىخاجِب

.زلافت بظالمُت واظّت  

ىاوي الزي ٌععى لخذمحر الثلافت الّشبُت وكذ دافْ ًِ ؤلاظالم دفاِا , ِاػ هزا الؽاِش ؤهثر ِمشه في فترة الاظخذماس البًر

ً ورًىلهم  معخخذما فً اللٌى , بالٕا خُث ؤولم لعاهه لُيخلذ الحُاة الاحخماُِت اإلاىدشفت ًِ الجادة وسد ِلى اإلاعخذمٍش

ٌّخبر هزا الؽاِش ِمُذ . وبث آساء دًيُت كُمت بإظلىب مازش حزاب, هما اهخلذ ؤفياسهم املخالفت لللُم ؤلاظالمُت, ؼّشا وهثرا

.الّشبُت والهىظا:  وكذ خلف آزاسا ؤدبُت فى اللٕخحن(3).ألادب الّشبي الىُجشي   

خعبه ؤن الىلاد ؼهذوا له , ومهما ًىً ألامش مً ش يء فةن هزا الؽاِش فدل مً فدٌى الؽّشاء خالٌ اللشن الّؽٍشً

حن .بالعبم فُىبلاث الؽّشاء الىُجحًر  

ا الؽمالُت  "(4):كاٌ دمحم مباسن الخىُىت كاٌ فُه ". وله جألُف خعان هٍما  وؼّشا..... حىُذ مً هباس الّلماء وحهابزتهم بيُجحًر

ً باط مدمىد الّلاد, الذهخىس وه خعحن: ؤسبّت لم ًلحىىا: "مّض الذًً الذظىقي ِىذما ٌّشك خذًثه ًِ ألادباء اإلامخاٍص , ِو

"والذهخىس الىصٍش حىُذ, والذهخىس ِبذ هللا الىُب  

وؤبشص ما ًلاٌ هىا دًىاهه الزي وىي فُه   "(5):ًلٌى البروفِعىس ِبذ الباقى ؼُّب ؤٔان بر ًفف ؼّشه بالشوِت والجماٌ

"ِذة ؤٔشاك مخخلفت مً مىاحت ومشزُت وؼيىي ووـف وسخلت وصحىة ومذح  

. وبلافت بلى ما جلذم بهه مً ؤولئً ألادباء الزًً كمىا خُاتهم في بزشاء اإلاىخباث ألادبُت باالهخاحاث اللُمت ؼّشا وهثرا  

 ًِ بخذي وظبّحن ظىت كماها فى خذمت الّلم (6).م9/1/1997هـ اإلاىافم 1/9/1417جىفى الؽاِش ًىم الخمِغ ـباخا 

:ظمبى ولي حىُذ ًشزُه. د.كاٌ هجله ؤ. ووؽش الثلافت ؤلاظالمُت  

ــــهابز بُيىا ــ ــ ــ ــ ــ  ًفىىن والذهُا لـــــــــــــــذي ألاؼشاس  واهشبخاه فلذ الجـ

ـــــالم ــ  ؤًلىذ ؤوي ـشث في ألاخىاس  واوخؽخـــاه ألب مشب ِــ

( 7)ًا سب ؤلحلــــــــــــــــه مْ ألابشاس  ماث الىصٍش وول ش يء هالً  

خه   ؼاٍِش

وهزا ألهه وؽإ فى مذًىت ـىخى بخذي , ًٍهش مً دساظاث الىلاد لصخفُت هزا الؽاِش ؤن مىهبت الؽّش جُلٍذ ِىه مبىشة

ا فيان ًيخلل مً ؤدًب بلى  لٕىي  ً الؽّشاء , ومً مخخفق بلى مخفجن, اإلاشاهض الّلمُت بيُجحًر هما ِىف ِلى كشاءة دواٍو
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خه, اللذامى واملحذزحن الوة ِلى رلً وؽإ الؽاِش فى بِذ الىصاسة الزي اؼتهش رووه بالخملْ باألدب. فخيىن ؼاٍِش وكشك , ِو

.الؽّش  وبخُاء الترار الىُجحري ووؽشه  

ت الخللُذًت مً مذح  لي خُث ؤهخج كفاثذ في الفىىن الؽٍّش اث الؽّش ؤلافٍش وان ؼّش هزا الفدل ـىسة ـادكت إلاىلِى

دعم ؤظلىبه بلىة الّاوفت والفذق الفني وسوح . بلافت بلى اللماًا الاحخماُِت, وسزاء ومىاظباث ممتزحت بالشوح الذًيُت ٍو

. الاظخلالٌ  

ً لُحن اإلاىهىبحن اإلامخاٍص مىً اللٌى بإن الىصٍش حىُذ مً الؽّشاء ؤلافٍش لٌى في رلً دمحم مباسن , ٍو بر جإزش بالؽّش اللذًمٍى

 رلً ؤهه مىلْ بشوِت البُان وخالوة اإلاىظُلي، ( 8)"ؤٔلب الًٍ ؤن الىصٍش كذ جإزش بالؽّش الّشبي الىالظيى اللذًم: "الخىُىت

ًمخاص ؼّشه بدعً الفُأت .  بر  ٌّخمذ في بّن ؼّشه ِلى الخّبحر ٔحر مباؼش(9)هما ؤهه جإزش باإلازهب الؽّشي الشمضي 

ت, وؼشف اإلاّنى . هما ظِخطح خالٌ جدلُل ؤبُاجه الؽٍّش  

 الشعر الرمس في ألادب العربي 

وكبل الحذًث ًِ .بُٕت الباخث في هزا املحىس بللاء لىء خٌى مفهىم الؽّش الشمضي في ألادب الّشبي بص يء مً الاخخفاس

.الؽّش الشمضي ِىذ الىلذة ًدعً الىكىف ِلى مذلٌى لفَ الشمض معجمُالّل رلً ًيىن وظُلت بلى فهم هزا اإلافىلح  

شاد به ي :"ًىلم لفَ الشمض ٍو
َ
فخحن ؤ

َّ
ؼشَث بلُه بالؽ

َ
ّيِ ش يٍء ؤ

َ
و هى ؤلاًماُء بإ

َ
ّي ش يٍء، ؤ

َ
ْفَ بإ

َ
باُن بل ًُ ؤلاؼاسة بلى ش يٍء مما 

ىهما بىالٍم ٔحِر مفهىم باللفَ مً ٔحر بباهٍت بفىث (11)."ؤلاًماء وؤلاؼاسة والّالمت: "ؤو هي( 10)...."جدٍش  

ؼّش وحذاوي مىبثم مً الؽّش ؤلابذاعي ولىىه ًخخلف ِىه في ؤهه سد فّل ِلى : "وؤما الؽّش الشمضي في اـىالح الىلاد فهى

(12)"ؤلابذاُِت اإلاعشفت  فهى ال ٌّبر ًِ ِىاوف مففلت واضحت، بل ٌّبر ًِ مؽاِش مبهمت وخاالث هفعُت ٔحر مدذدة  

فهم مما ظبم ؤن الؽّش الشمضي هى ذ لُذُ الؽاِش للمخزوق هفِبا في جىمُل : ٍو الخّبحر ًِ اإلاّاوي بالشمىص وؤلاًداء والخلٍى

ت الّاوفت بما ًمُف بلُه مً جىلُذ خُاله .الفىسة ؤو جلٍى  

ت في الٌٕض والدؽبب، زم جىىسث  جمخذ حزوس الؽّش الشمضي بلى ِفىس مخلذمت خُث ًىحذ مً الؽّش اللذًم بؼاساث سمٍض

مٍاهش الشمض ِىذ الؽّشاء الفىفُحن، وواهذ ؤزش جفاِال في الؽّش الفىفي خُث جىاولها ؤبشص الؽّشاء الفىفُحن ؤمثاٌ 

حرهما ممً  اِخمذ ِلى الشمض للخّبحر ًِ اإلاؽاِش وألاخاظِغ .الخالج وابً الفاسك، ٔو  

ت في ألادب الّشبي جيىن ِلى دِامخحن ؤظاظِخحن هما إحي اإلاّنى اإلاّبر في اخخفاس : والشمٍض ؤلاًجاص والخّبحر ٔحر اإلاباؼش ٍو

ت، ؤو الفامخت وظُلت للبىح  ُّ ذ ٌّشف مجمال، ومّىاه بُّذ مً ٌاهش لفٍه، وكذ ًخخز الؽاِش مً ِىاـش الىبُّت الح وجلٍى

ذ ؤلاففاح بها بففاخا مباؼشا والؽّش الشمضي مً ؤملح الؽّش وؤحىده وكذ ـشح بزلً بّن الىلاد (13).بمّاوي هفعُت ال ًٍش

وؤلاؼاسة مً ٔشاثب الؽّش وملحه، وبالٔت عجُبت، جذٌ ِلى بّذ اإلاشمى وفشه اإلالذسة، ولِغ ًإحي بها بال الؽاِش  "(14)كاثال

 ومّىاه بُّذ مً ٌاهش 
ً
ذ ٌّشف مجمال اإلابرص، والحارق اإلااهش، وهي في ول هُى مً الىالم ملحت دالت، واخخفاس وجلٍى

.وؤلاؼاسة هُى مً الشمض.."لفٍه  

 مالمح الشعر الرمسي عند  الشاعر   
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ذ باإلاّاوي الخفُت، زم اظخخذام ألالفاً راث الذالالث  مً ظماث الؽّش الجُذ اِخماد الؽاِش ِلى ؤلاؼاسة والشمض والخلٍى

ت  خلف ؤظخاس ألالفاً بمّاهيها الٍاهشة (15):ًلٌى الؽاِش. اليامىت اإلاخىاٍس  

 ولِغ بالهزس وىلذ خىبه والؽّش ملح ًخفي بؼاسجـــــــــــه

ولى خشج الؽّش بلى دالالث الٍاهش مً ألالفاً دون ٔحرها، ليان ؤكشب بلى اإلالاالث والخىب وألاخباس مىه بلى ؼِّش ًديي ًِ 

.الىىاُص الىفعُت واإلاؽاِش وألاخاظِغ  

وان الؽاِش الىصٍش حىُذ ؤخذ ؤولئً الؽّشاء الفىاخل خُث اججه في مٍّم كفاثذه بلى ؤخىاٌ ِىاوفه ومؽاِشه 

ت في مّان  دبحن رلً اإلاّنى مً خالٌ ألالفاً اإلاخىاٍس معخخذما اليلماث الذالت ِلى مّنى وامً في هفعه ًىحي بلُه بًداء ٍو

وبلًُ ـىس مً الؽّش الشمضي لذي هزا الؽاِش . معخىسة، هما ًخخز ِىاـش الىبُّت وظُلت بلى الخّبحر ِما ًخخلج في لمحره

:اإلافلم في واثفت مً اإلاّاوي الخالُت  

 

 الحىحن والؽىق بلى ألاهل بزهش ألاماهً 

اِخمذ الؽاِش الىصٍش حىُذ ِلى رهش ألاماهً سمضا وبؼاسة إلزاسةالؽىق بلى ألاظالف الزًً خذمىا الذًً خذمت بالٕت، هما 

اث ؤظالفه ممً كامىا خحر اللُام بيؽش اللُم الذًيُت والذِىة بلى الخمعً بمّالم الذًً ؤلاظالمي في  ادة رهٍش اجخز رلً إِل

الخُت اإلافلح الذًني الؽُخ ِثمان بً فىدي وؤِىاهه مً  للُا، ؤمثاٌ ساثذ الحشهت ؤلـا لشوب الحُاة ظُاظُا واحخماُِا ِو

ت لخالفت الخلفاء الشاؼذًً ِليهم ؤوفش سلىان هللا .كادة الجهاد ؤلاظالمي الزي واهذ زمشجه بكامت دولت بظالمُت مماِس  

.ومً الشمض الجُذ كىله راهشا ألاماهً التي ظىنها ألاظالف مً كىمه، زم ٔبرو ِنها مبِىا اهذساط مّاإلاها  

 ما را وكىفً في الىلٌى جىادي ًٌّ الزًً ِهذث في را الىادي 

بر ِىه بالىادي، ِىذ كىله ًٌّ الزًً : "ًشمض الؽاِش في را البِذ بلى ما ًجشي في اإلايان الزي ًدً بلُه ؤن ظىىفُه ؤظالفه ِو

مؽحرا بلى خُاة مً ممىا مىاللاوىحن في رلً اإلايان، اإلاخمثلت في بكامت ؼّاثش ؤلاظالم والخمعً باللُم " ِهذث في را الىادي

وألابُاث . ؤلاظالمُت، خُث ِمشوا اإلاعاحذ ووؽشوا الّلىم، ختى ؤـبذ املجخمْ ًخمخْ بالشوح الذًيُت ِلُذة وظُاظت ومّاملت

:الخالُت جشمض بلى هزا اإلاّنى  

حر سظم داسهم البال اإلاـــ  ــمشدي ووٌى جهجش وبّاد  رهبىا ٔو

 رو خاحت مً ساثذ ؤو ٔاد  ختى وإن رساهم لم ٌٕؽهــــــــــــــــــــا

ذ هزا اإلاّنى كىله ٍا : زم داس الضمً بذواثشه ِلى اإلايان فإـبذ كفشا،بؼاسة بلى اهدشف ألاخالف ًِ ظجن ؤظالفهم ٍو  

 واهذ ملاـذ خالش ؤو باد  ـاسث مشاحْ للىخىػ بُّذ ؤن 

" مارا وكىفً في الىلٌى جىادي"ًلمغ رلً في وكىف الؽاِش ِلى الىلٌى الذاسظت   

ؤحاد الؽاِش في هزه الفىّت خُث رهش اإلايان سمضا لحىحن هفعه بلى ؤسك ألاحذاد الزًً بزلىا الىفغ والىفِغ لإلـالح 

ذ له الشوح مً ظُاظت ؤولئً ألاظالف مً ٔحر ؤن ًفشح بزهش  ألامىس حشث في اإلايان، بل بهما ًلمذ بليها  الاحخماعي،وما هِض
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الخُت ؤًام مجذ الذولت مً ـفاء سوحي، . جلمُدا هما ؤن ؤلابذاُ ًمثل في الخُاٌ الؽّشي دولت ـىخى ببان الذِىة ؤلـا

ذًً به اظخةـاٌ اللُم الذًيُت، ولزلً كىي خىحن  فإـبدذ ـىخى ٌؽُْ فيها الٕضو الفىشي الزي ؼىه اإلاعذمشون مٍش

له في املخُلت مً ِالم فىشي واهش بشت هلي
ّ
ومما صاد  الشمض سوهلا وحماال اخخُاس الؽاِش لفَ .الؽاِش بلى رلً اإلايان إلاا ًمث

ادي املجلغ ًىذو بلُه مً :  "كاٌ الجىهشي . اإلاىحي بذاللخه بلى مجلغ اللىم ؤو الّؽحرة لُدؽاوسوا في ؤمىسهم" الىادي" الىَّ

كىا لم ًىً هادًا  ختى ًيىن فُه ؤهله، وبرا جفشَّ
ً
 وهذوة ولزلً . خىالُه وال ٌعمى هادًا

ً
ى هادًا ألن اللىم ًىذون بلُه هذوا وبهما ظّمِ

ذوة بمىت، واهىا برا خضبهم ؤمش هادوا بليها فاحخمّىا للدؽاوس  ُذ داس الىَّ (16).."ظّمِ  

اث مً مض ى مً اللاوىحن في ألاماهً اإلاىخُت بلى مّنى ًلمغ مً وساء ألالفاً، كىله :ومما ؤحاد الؽاِش فُه الشمض بلى رهٍش  

ــــىة لىنها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــؽش ـبىحي في   لي في اإلاّاهذ ـبــ ــ ــ ــ ــ  لِعذ حّــ
َ

ىال ًُ(17)  

 ٌ ذ الفبا خحي مــــــــــــىاص  ٍس
َ

ــــــىال
ُ
ـــــُال   ًـ ــ ــ ــ ــــىشة وؤـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــني وهحي بـ ــ ِـ  

 وجـــــــــالِها مّمــــــــــــىسها ووـــــــلىال وظلى الحُا جلً الشبُى وهادها

ـــــفس ي داثما ــ ــ ــ ــ ــ ـــــً بلُه هـ ــ  ما بن ؤسي جخخـــــاس مىه بـــــــــــــذًال ووً جدـ

ـــــا به ــ ــــىوً جللــ  ألاخباب في ٌل ًيىن ٌلُال  ؤخعً به مً مـ

 ًلمغ مً ألابُاث العابلت الحىحن بلى اإلايان الزي ظىىه الفالحىن مً كىم الؽاِش، ولّل خذًثا ًِ 
َ

ــــــىال اإلايان الزي ) ًُ

ومما صاد الشمض حماال . ٌعخذعي خذًثا ًِ اللاوىحن باإلايان، الزًً ِمشوه وبىىا مجذه بىاًء مؽُذا بالخلى (ًشمض به بلى الحىحن

بىة"ِلى ؼاولت اللفٍحن . اخخُاس الؽاِش ألالفاً اإلاىخُت بلى اإلاّنى اإلاشاد : مً كىله" اإلاّاهذ، ـو  

ــــىة لىنها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــؽش ـبىحي في   لي في اإلاّاهذ ـبــ ــ ــ ــ ــ ٌ لِعذ حّــ ى ًُ  

ألامان واإلاىزىق والزمت، ووإن الؽاِش ًشمض بلى ميان : حمْ مّهذ، اظخّمله الؽاِش إلاا ًىحي بلُه مً الذاللت" اإلاّاهذ"ولفَ 

ت اه"ًلٌى الجىهشي ؼاسخا مذلٌى اللفَ اللٕىي .  مىخَ بلىم ؤفالل ٌِّؽىن فُه ِِؽت هىُت مٍش : مً ِهذ بلُه ؤـو

(18)... "ِهذي بمىلْ هزا واإلاجٌز اإلاّهىد به: والحفاً وسِاًت الحشمت وألامان والزمت والا لخلاء واإلاّشفت ومىه  

بىة" ـبىة"وؤما لفَ  ـبا فالن بلى فالهت، : ًلاٌ"فةهه ًفُذ مّنى سكت الؽىق واإلاُل بلى الص يء . فمً فّل ـبا ًفبى ـبا ـو

 
ً
با لها ًفبى ـبا بىة - ـو ٍهش الشوهم مً الىٍم مً بًثاس الؽاِش الاظم دون الفّل (19).ؤي ماٌ بليها- : مىلىؿ، ـو  ٍو

ً ُف الفُٕت مفذسا للذاللت ِلى ٔلبت الحىحن ومالصمت الؽىق . لُفُذ زبىث الؽىق والحىحن بلى ؤولئً الٕابٍش وكذ خعً جٌى

اث ؤولئً العاداث اللاوىحن باإلايان .ختى لم ًىً له ؼٕل ٔحر رهٍش  

 ولم ًىه الؽاِش خلى اإلايان ًِ ؤولئً اللىم ًِ جزهش مجخمّهم، بل ؤزشي اهذساط اإلايان ألاؼىاق وؤججها، إلاا ًدملهفي 

عليها مىشا  م ِلى ؤهله، زم دِا لها ساحُا مً اإلاىلى ؤن ًديي ؤساليها َو
ّ
ألابُاث مً الشمض بلى الّؽم والحب، فدُا مىاصله وظل

ضاكاثال : ٍٔش  

 وجـــــــــالِها مّمــــــــــــىسها ووـــــــلىال  وظلى الحُا جلً الشبُى وهادها

ذ الِّؾ ش اإلايان بالففاء اإلالمىط مً الؽىق الؽذًذ ًىحي بلى اهدؽاس ألامً والىماهِىت في رلً اإلايان، وبلى ٔس . ولّل جفٍى

وخُل ؤن اإلايان وان ألاساض ي البىسالبُّذة ًِ , هما ؤخعً الؽاِش الفىّت بر شخق الحُا ومىده ـفاث ؤلاوعان
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لمغ مً الفىسة املحشهت التي سظمها الؽاِش ؤن الحُا بوعان ٌّلل. الّمشاهفعلاها فإـبدذ مّمىسة ـالحت للخّاٌؾ , ٍو

ؤخُا اللىم ؤخفبىا وخعيذ خاٌ "مؽخم مً "  مىش"دون " الحُا"ومما صاد الفىّت حماال بًثاس الؽاِش لفَ .وؤهه روكذسة

مىاؼيهم والىاكت خيي ولذها فهي محي ومدُُت ال ًياد ًمىث لها ولذ وهللا فالها حّله خُا وهللا ألاسك ؤخشج فيها 

ٌ (20)."الىباث فها الباست كاثال. الزي ًديي ألاسك بّذ مىتها, للذاللت ِلى الُٕث الىاص ُعْلَىاُه : " ففاسث مثل جلياألسك التي ـو
َ
ف

َذ َمْىِجهَ  ّْ ْسَك َب
َ ْ
َىا ِبِه ألا ِْ َُ ْخ

َ
إ
َ
ٍذ ف ِ

ُّ ٍذ َم
َ
ى َبل

َ
(21)"ِبل  

 ِىاـش الىبُّت

اجخز الؽاِش ِىاـش الىبُّت ظىاء ؤواهذ خُت ؤم ـامخت للخّبحر ِما ٌّخلج في لمحره، ومً رلً مخاوبت الذهش ومىده 

ذ ؤلاففاح به ِلى ؼاولت كىله :اللذسة ِلى الخدث سمضا وبؼاسة بلى مّنى ال ًٍش  

ـــغى بجحافى ــ ــ  وجدـاٌو الخـــــــــــــــــــــذبحر فى بجـالفى  ًا دهش ما لً جبخـ

ــــــذ فى بسحـــــــــــــــــافى  وؤسان جبّث لى وظــــــــاوط حمــــــت  لتروِنى وجٍض

 ما سمخه ؤِشلذ ًِ بظّافى ومتى سحىجً ؤن حعاِذوى ِـلى 

ـــــذس خمله ـــلـه ؤهخافى وحعىمنى ما لعذ ؤكـ ــ ــ ــ ــ ياد ٌٕلب زلـ  ٍو

ذ ؤهذ ِلى ألاس ى بًلافى ؤبغى الىكىف ِلى ميان معشة   وجٍش

ىاوفه, وبث الحشهت والحُاة فُه, جبذو كىة جإزحر هزا اإلاّنى فى حصخُق الؽاِش الذهش فةرا الذهش , ومىده ـفاث ؤلاوعان ِو

ّلل لُىحى مً خالله – وهى الذهش – جٍهش الشوِت  مً هزا الاهفّاٌ ؤن الؽاِش اجخز ِىفشا مً ِىاـش اإلاّنى . ًذسن َو

ذ ؤلاففاح به بففاخا مباؼشا ذ ؤن ًشظم ـىسة للحالت الاحخماُِت الىاكُّت بّذ اظدُالء , باإلاّنى الىفس ي الزي ال ًٍش وألهه ًٍش

ً ِلى الذولت الفىخُت ً التى هى خشب مجلُت ال هىادة , اإلاعخذمٍش ذ ؤن ًيىن اإلاعلمىن ِلى خزس مً ظُاظت اإلاعخذمٍش ٍش ٍو

.فيها ِلى ؤلاظالم واإلاعلمحن  

ذه كاثال : هما مىذ الحُىاهاث اللذسة ِلى الخدذر جىظال بلى مّنى ًٍش  

ــــىاد ؤكىث فلعذ جشي بها ؤخذا ظىي الــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــشباء الثزة ِلى ؤِــ ــ   خـ

ـــلً بمشاد  كــــامذ جخاوني فّض هالمها ــ ــ ــ ــــىث مّــ ــ ــ ــ  فلىم ظىـ

  الذهش ّٔحر ما جشي في الىادي  وجذًش ُِىيها حؽحر بزان دو

 خىاٌ في الــــــذهُا فـــــــّّض سكـــــــــــــاد  وجلىهذ ففهمذ مىه جلىن ألا

ً ٌاهش الخعشان والحشمان جضسف  ذ ؤلاففاح به في ـىسة بوعان هئِب خٍض ـىس الؽاِش في ألابُاث العابلت مّنى ال ًٍش

فه الؽاِش ا مسجىمت، وهى همً ـو (21).ُِىاه دمِى  

 ؤعجاص دمْ بإِىاق الذم العشب ولي حفىن حفاها الىىم فاجفـــــــــلذ

م ظىي، وظاظىا الىاط ظُاظت ِادلت ىذب مً مض ى مً كىمه الىشام الزًً واهىا ِلى وٍش .ٍو  
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ؤحاد الؽاِش في هزا ؤلاًداء خُث اخخاس للمّنى اإلاّبر الجمل الفّلُت التي جفُذ الخجذد والاظخمشاس  فخُل لللاست ؤهه ؤمام 

ذ ؤن حّبر ِما ٌّخلج في لمحرها ولم جلذس، هما لم حعخىْ ؤن حؽيى اإلافاثب  مؽهذ ظِىماجي ٌؽاهذ الحشباء وهي واحمت جٍش

ٍمذ اليأبت فاث فاؼخذث الىشبت ِو .ِلها ججذ مً ٌعاِذها لذسء الٍّى  

ً ِلى بالده اظخخذم  ىذما ؤساد الؽاِش ؤن ًثحر ؤفياسا ججاه مؽاِشه وؤخاظِعه هدى حُٕحر ألاخىاٌ بّذ ظُىشة اإلاعخذمٍش ِو

:الشمض، وؤومإ بلى جلً ؤخاظِغ بلعان خمامت فجّلها جىىم وجفىش وجذبش، وخلْ لها ـفاث ؤلاوعان وكذساجه كاثال  

ـــامت ــ ــ ــ ـــذ بلي خمــ ـــذ دهــ ــ ــ  مٕـــــــــــــبرة جبجى هـــــــــــــــــــلىن سماد  إلاا ظىـ

ـــــزًً ِـــهذتهم ــ ــ ــ ــ ـــا ؤًً الـ ـــذ بلٕىا ِلى اإلاُّاد  فعإلتهــ ــ ــ ــ  كالذ للـ

ني مً جخلف بّذهم ـــــالذ جخلف دولت ألاهشاد كلذ اخبًر ــ ــ ــ ــ ــ  كــ

اد  ما لي ؤسي دٌو الـــىشام ولُّت ـــت ألأو ــ ــــالذ ِلتها دولــ ــ ــ  كـ

 كالذ رووا فدؾ رووا ؤخلاد  فعإلذ ما خلم الزًً جخــلفىا

ـــفي  كالذ رووا خعذ رووا بفعاد    ال جىزبحن ًا خمامت اهؽــ

ذ ؤن ًبث مً هىاُص سوخُت وهى الخىبُه بلى  م الحياًت ِلى لعان الحُىان بًداء بلى ما ًٍش اظخخذم الؽاِش الشمض ًِ وٍش

عتركبىا الفشؿ  ذِىا اإلاعلمحن ؤن ًملخىا جلً العُاظت اإلاٍلمت َو ً مً اهتهان خشمت الذًً ؤلاظالمي ٍو ـيُْ اإلاعخذمٍش

.الظترداد مجذهم الخلُذ  

لٍت في الفىش، خُث ًذسن املخاوب مً الشمض  ؤخعً الؽاِش وؤحاد في هزا الىُى مً الشمض إلاا ًثحره مً خشهت في الزهً ٍو

ومما صاد الىٍم سوهلا وحماال هزا الحىاس اإلاازش الجزاب الجاسي بحن . ؤلّاف ما ًذسن اليلماث املخخاسة واإلاّاوي اإلاازشة

. الؽاِش وجلً الحمامت  

ُف مىظُلى الؽّش جدعم بالحالوة  بذو رلً في جٌى ومما ًلمغ مً ببذاُ الؽاِش الشبي بحن ؤلاًلاُ واإلاّنى الزي ًشمض بليها ٍو

اهت
ّ
: وبلًُ ـىس منها. بلافت بلى ما جىحي بلُه مً الذاللت جفهم مً وٕماتها سه  

بن – وفُه لىن خاؿ مً اإلاىظُلا ًجّله "ـآ الؽاِش اللفاثذالثالزتالتي جدمل في وُاتها ٌاهشة الشمض ِلى بدش اليامل، 

ذ به الجذ ال ( 23)."فخما حلُال مْ ِىفش جشهمي ٌاهش- ؤٍس هثحر اإلالاوْ ألهه في خالت  (بدش اليامل)، ولّله اخخاس  وصها وٍى

ً ذمً خاللها ؤن ٌّلً مشاسة ظُاظت اإلاعخذمٍش ذ هزا ما رهب بلُه بّن الىلاد مً ؤن الؽاِش ِادة . الُإط والجُض  ًٍش ٍا ٍو

لت ِىذ ما وان فى خالت الُإط والجُض ال هثحر ", ًخخاس ألاوصان الىٍى بن الؽاِش فى الحالت الُإط والجُض ًخخاس ِادة وصها وٍى

ه (24)اإلالاوْ ًفب فُه مً ؤشجاهه ما ًدىفغ ِىه خضهه وحِض  

:اظخمْ بلى ؤلحان الؽاِش  

ــــامت اهؽفي ــ ــ  كالذ رووا خعذ رووا بفـــعاد  ال جىزبحن ًا خمــ

ـــغى بجحافى ــ ــ  وجدـاٌو الخـــــــــــــــــــــذبحر فى بجــــــالفى  ًا دهش ما لً جبخـ

 ٌ ذ الفبا خحي مــــــــــــىاص  ٍس
َ

ــــــىال
ُ
ـــــُال   ًـ ــ ــ ــ ــــىشة وؤـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــني وهحي بـ ــ ِـ  
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للذ ؤخعً الىلاد اظخخذام اللافُت اإلاىخذة إلاا فُه مً . ؤما ًِ اللافُت فخخجلى سوِتها في اظخّماٌ الؽاِش اللافُت اإلاىخذة

خه وؤزشه فى الىفغ, ؤلاًلاُ هما ِذوا الخشوج ًِ اللافُت اإلاىخذة عجض مً , بل بهه حضء مً مىظُلى الؽّش له حماله وسِو

(25).الؽاِش  

. ومما ًلمغ مً خالوة اإلاىظُلى اِخماد الؽاِش ِلى اللىافي رواث اإلاذود ؤو الفىاثذ الىىاٌ التي ًلمغ مً وٕماتها اللحن

ال  ومً اإلاّشوف ؤن ؤلاًلاُ ميىن مً اللحن ؤوضح في آلاران، وؤهثر جإزحرا ِلى هفعُت اإلالخلى مً ٔحرها، وولما وان اإلالىْ وٍى

دىاظب مْ الحالت الىفعُت التي ًشمض بليها الؽاِش ِلى ؼيل اظخمذاداث ـىجُت اكشؤ ألابُاث الخالُت وكف ِىذ . ًخىافم ٍو

:كىافيها جلمغ رلً  

اد  ما لى ؤسي دٌو الــــىشام ولُّت  ـــلخـها دولـت ألأو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِـ  كـالذ 

ــــامت اهؽفي ــ ــ  كالذ رووا خعذ رووا بفعاد  ال جىزبحن ًا خمــ

ـــهذتهم ــ ــ ــ ــ ــ ــــالذ للذ بلٕىا ِلى اإلاُّاد  فعإلتها ؤًً الزًً ِــ ــ ــ ــ ــ  كــ

ل: "ومما ؤخعً فُه الؽاِش الخىشاس وهى ف ؤو اإلاذح ؤو الزم ؤو التهٍى  ًلٌى (26)"ؤن ًىشس اإلاخيلم اللفٍت الىاخذة لخإهُذ الـى

ادة بسادة ؤلابآل بدعب الّىاًت باألمش: "الفاخحي ش وؤلِا ( 27)"وظجن الّشب الخىٍش  

ــــىة لىنها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــؽش ـبىحي في   لي في اإلاّاهذ ـبــ ــ ــ ــ ــ  لِعذ حّــ
َ

ىال ًُ  

 ٌ ذ الفبا خحي مــــــــــــىاص  ٍس
َ

ــــــىال
ُ
ـــــُال   ًـ ــ ــ ــ ــــىشة وؤـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــني وهحي بـ ــ ِـ  

الىاكْ في البِخحن لِغ مجشد جىشاس ٔحر مخفل باإلاّنى ؤو الجى الّام لفىشة الؽاِش الحىحن بلى "  ًىال"وجىشاسالؽاِش لفَ 

ّؽم  الٍاِىحن فُه .اللاوىحن في رلً اإلايان، وبهما حاء به إلبآل ألاخاظِغ واإلاؽاِش هدى رلً اإلايان الزي لم ًٌض ًخزهشه َو  

 الخاتمة

ّا إلاالمذ الشمض ِىذ الؽاِش الىصٍش حىُذ بذَء بالىبزة ًِ الؽاِش مً خُث  جىاولذ اإلالالت في الففداث العابلتِشلا ظَش

ً الؽاِش, والخّلم, اليؽإة ىامل جيٍى ُش في بِذ يهخم بالّلم. ِو هما ِاػ في بِئت مىخٍت , اجطح في الىلىت ؤن الؽاِش جِش

ً اإلاخملّحن حن, بالّلماء اللٍٕى  بًجابُا في شخفُت الؽاِش. وألادباء الباِس
ً
.وكذ جشن رلً وله ؤزشا  

هش فيها ؤن الؽاِش مً الؽّشاء الزًً اِخمذوا ِلى الشمض وؤلاًداء ِىذ . ججلى في اإلالالت مفهىم الشمض لٕت واـىالخا ٌو

ف ِىاـش الىبُّت الحُت والفامخت لُبىح ًِ خلجاث هفعه مّبرا ِنها حّبحرا , الخّبحر ًِ الحالت الىفعُت واظخىاُ ؤن ًٌى

. ٔحر مباؼش  

ًشحى ؤن ألامل جدلم في "  دراسة تحليلية: إلاتجاه الرمسي عند الشاعر الوزير جنيد"للذ رهش الباخث ؤن اإلالالت ظخدىاٌو 

.العىىس اإلالذمت  
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