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 التواصل احلجاجي يف الشعر العربي قبل اإلسالم

 -االعاذلة أمنوذًج–

 م.د.أحلان عبد اهلل حممد 

 3/12/2013 تأريخ القبول:           6/11/2013 تأريخ التقديم:
 مدخل : 

صقنيدددس ويةيددديس  دددف  الدددل واصةدددةي ت واهادددعيس واصدددف صةع دددالة واع  دددةت  )*(يعدددل واصلو ددد        
يس لصلجالالددة يهيعددس وا يددةي وامعيادديس واصددف ينددصلل هددلود الة يدد ل  واةددعل مدد  والجصمةييددس والنيددةن

 مجصمعه. 
ليددلل اددو ندددلذ  ددف ردد و وانلعيددس لوجعوروصالددة واصنليعيددسا واصددف يددةات  هددع و دد ل        

واكثيدددع مدددو وامالصمددديو هالدددة يدددلورر مدددو وانقدددةل والدددعهييو تل مدددو نقةلندددة واعدددع ا هددد  يصقص دددع 
وادة دددسا لمدددلر ص ثيعردددة  دددف م دددةلعي واادددةيع )وامعيددد (  والعويدددس ي دددح صل ددديا مقلمةصالدددة

ا عة اس )وامعي  وايه(ا لاصلييل والعويسا نقص دع ي دح هعدذ وامةدةريل واصدف ص صليالدة يهيعدس 
 والعويس. 
 يعل يةكهيلو وانمل ج واصلو  ف ه نه "مهنف ي دح ويدةن نلدةل  دةلل ي دح وامعيد          

واعيددةاس  وصالددة ص صدددةج واددح معجدد ا ل نددةي والص دددة  ا كدد لا لوامعيدد  وايدده ميدددصقه  واكدد لا ل 
لعومدد ي ماددصعكس ك يددةر تل ج ليددةر هدديو وامعيدد  لوامعيدد  وايدده صيددما هف ةمددس واصلو دد  لوا ةددةل 

 .    (1)ي يه"

                                                 

  /جامعة الموصلالتربية للبناتكلية قسم اللغة العربية/ . 
 : واصلو   ( تاةع ت ل واهة ثيو تو واصلو   ث ثس تنلوع رف : وال   لوالي ة  لوالص ة . ينلع)*

 .  5ل: 1994لوا جةجا يهل واع مو يها منصليةت يلع وال هكيسا ميهعس وامعةعل واجليليا واعهةيا 
( ينلع :   ةية وااععيسا علمةو يةكهيلوا صعجمس: م مل والاف لمة و  نلوا لوع صلهقة ا والوع 1)

 . 24:  1988ا 1واملع ا ي-واهي ةر
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يةصعذ ك  صلو   هةيصهةعو ماةعكس لصعوهي لصهدةل  معيد ر لعيدةاس لميدصقه ر لادةعي دة دس 
 ة ةر معجعيةر لمق ليةر ا عيةاس. مصعةعل ي يالة ينل وامصك ل لوامدةي  ليي

ليصهيو انة يهع ر و وامةاللل وو وا يةو ال مس مو الو ل ص قيق واصلو   هيو تيدعول واعيدةاس 
وا لليسا إ  يالدلل كد  مدو وامعيد ش واادةيع لوامعيد  وايدهش واعة ادس إادح واصعهيدع يمدة يدللع 

ال دددت نةيددده اةالدددل وايدددةم  هينالمدددة مدددو و كدددةع صةهعدددس اق دددل وامدددصك ل لوعولصدددها  يمدددة صصهددد   دددف و
لعوكه.   لو 

لوالو ددد  وو وادددصلة  واصلو ددد  وا لدددلا يهدددع تلوصددده وا يدددةنيس ردددل صمثيددد   رندددف ل دددلعي ا ددد وت 
وامصك مددس ي ددح واصلو دد  يهددع وغلوي وا لليددسا  ةا لددس رددف "واليددي س واصددف صيددما اميددصعم يالة 

 .  (1)الل"والدل   ف ي  ةت م  هع الل هعذا لرف واصف ص مو واصةةرل وامصهةل  هين
لمدددو رددد و وامني دددق يد ددد  واصلو ددد  واادددععا  دددف نمدددة ج واعة ادددس ه كدددل نصيجدددس وادددن  لهنيصددده 
وامصمةيددكس ي ددح مهددلت واصةةيدد  وا ةلددف واصددف ص ددمو ا ددن  وااددععا هعددلو واصلو دد ف لصجعدد  مددو 
وان  وا لوعا والولع هيو يع ف واعيدةاس  دلصةر صدلولايةر ا مدصك ل  دف يديةق صه يلدف لثقدة ف م دللا 

غية  والليةدس واص ثيعيدس. لممدة يصقدلل يلالدع وو ا صلو د  للدةلل ثد ا : واصهدةل ا لواصه يد ا للو 
 لواص ثيع. 

ليمكددددو واقددددل  تو صاددددييل واديددددة  وااددددععا ي ددددح تيددددةن صلو دددد ف صص ددددلل يهيعصدددده  ددددمو 
معييةت ي للرة واييةق لوامقةل ليليمالة هةاللاس وا جةجيسا ينصج مو يهيعدس و صدعول ادعلي 

"واكةةيددس واصلاي يددس لواصه يليددس وامصلدددةي مندده  ةاجةندد   -واديددة –ه اي قددق واديددة  ل ددلوهي
واصددلاي ف يصي دد  مددو وامددصك ل منالجيددس مصيددقس للو دد سا تمددة والجالددس واصه يليددس  صقص ددف هدد و 

 .    (2)كةةيس دية  مة صيصلج  ويص  ةع  لعوت وامص قف لي مس واصلاي  لواصه ي "
ف لصهعيددع مل ددل وال  ددةأ يددو عتا ال يمكددو وانلددع وايدده لصجددلع والاددةعي إاددح تو و نددةع وامص قدد

إال مدددو  يدددا والدددعذ واددد ا يع ددد ل هددده واادددةيع )وامعيددد (  دددف واصلو ددد  مددد  واعة ادددس )مص قيددده( 

                                                 

  . 80:  2001ذا لوع رلمسا واج ولعا ل.يا وا لس لواصلو  ا يهل واج ي  معصة (1)
ل : 2001ا 63-62( وا جةج واملةايف هيو وامةاللل لوامق للا  يةو واهةرفا مج س  وامنةر ا ع2)

120  . 
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ميددصنلور  ددف  ادد  إاددح مجمليددس مددو وا جددج وامليددلي هةغلاددس لواهددعوريو يهددع الددس صنددلعج  ددمو 
ك ل لوامص قدف العجدس نيصادعع  يالددة يديعلعي صلو د يس صدلعن مجمدد  واع  دةت واملجدللي هديو وامددص

ثقة س ك  وايع يو لمة يصعص  ي يالة مو ورميدس صلالدع  دف ويدصقهة  وان دل  لص لي الدة  يدةلي 
عيددددةاالة اي دددها وايددددعل واميدددصقه  يع ددددةر معيددد ر  اصص قددددق والةيدددس وامعجددددلي  )*(إنصدددةج واعيدددةاس لو 

 لاينج  وااللل وامنالل.
مددو ددد   ونصقددةر ردد و وا جددس تل ص دد   ددف  ددميل إو ردد و وانلددعي واجليددلي واصددف صددلمج وا جددةج 

واصلو د ا إنمدة ردل مددلر ومكةنيدس و دلوثالة واصدد ثيع وامنادلل  دف وامص قددف.   يدا يكدلو واصلو دد  
يكدددلو وا جدددةجا لواعكدددن  ددد ياا لن دددو رندددة نلكدددل وامهدددلت واعدددةل واددد ا تادددةع إايددده يددده يهدددل 

غيددع  جددةج لال  جددةج  واددع مو  ددف كصةهدده واصلو دد  لوا جددةج هقلادده "ال صلو دد  هةا يددةو مددو
 .(1)هليع صلو   هةا يةو"

ليعددعل وا جددةج ه ندده "كدد  منيددلق هدده ملجدده إاددح واليددع ال الةمدده ليددلر مد ل ددس ي ددق ادده 
. اددد و يصمثددد  ونجدددة  وا جدددةج  دددف م ةللدددةت صيدددصثمع  يالدددة نةيددديس وايدددةم  (2)واليصدددعوذ ي يالدددة"

 يو مل ل تل  ع  مة. ال لوا واص ثيع  يه لصلجياله هةي ل  يكة  اه و  لول تل و  جةل 
لوا جدددةج هل دددةه جنيدددةر دة دددةر مدددو واديدددة   قدددل "يهندددح ي دددح   ددديس تل  ع ددديس د  يدددسا 
ييصعيو  يالة واهةا هةاليةل  وا لليدس لولايدةت وال نةييدس وامصعوهيدس صعوهيدةر منيقيدةرا مصليد ر هالدة 

صكمددو  يمددس . لرنددة (3)واصدد ثيع  ددف وامص قددف ي ددح  ددلق ليددلووا ل م دده ي ددح وال يددةو لواصيدد يل"
وا جددددةج هةيصهددددةعو  ددددلوعور يددددليل واددددح ص  ددددي  وال نددددةع لصيدددد يل واعقددددل  ا لةيددددس واصددددف ييع الددددة 

 وامعي . 
                                                 

( ينهنف ر و واك ل )وامعي  يكلو ميصقه ا لواميصقه  يكلو معي (  ف ن  لو ل ي ح هعذ وانمة ج )*
 مةر ي ح ك  وانمة ج واصف يلعيالة واه ا.    وااععيس ا عة اس لاين ك مةر معم

واصلو   لوا جةجا واليصة  يهل واع مو يها منصليةت يلع وال هكيسا ميهعس وامعةعل واجليليا ( 1)
 .5ل: 1994واعهةيا 

ش نق ر يو وا جةج... واص لعوت  226وا يةو لوامي وو تل واصكلثع واعق فا يه يهل واع مو : ( 2)
 . 73ل : 2011(ا 1آ   لينتا مج س وال  لا ع) لواصقنيةتا ل. مليل

 . 73وا جةج... واص لعوت لواصقنيةت : ( 3)
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 لمددددو رنددددة صكمددددو ترميددددس واصعليدددد  ي ددددح وانة يددددس وا جةجيددددس  ددددف يم يددددس واصلو دددد  وا يددددةنف 
ال اصكدددلو هدددلي ر يدددو   دددي س وامع لمدددةت واصدددف يقدددلمالة وامعيددد  امص قيدددها هددد  ا كادددل يدددو 

انصةلج واصف صقلل هينالة ونمةي مدص قس مو واع لق لوا جدس صيدصليف وا جدس وامليدلي "وا جج لو
تل وام ةلي لوادلاي  ية دف وادح وانصيجدسا لوانصيجدس صة دف وادح لايد  آددع. لكد   دل  يدعصهي 

ا ميددصعينةر هةامعييددةت وامقةميددس واصددف يل عرددة (1)هددةاقل  وادد ا ييددهقه ليلجدده واقددل  وادد ا يص ددلو"
ميص  مةصه واصدةيهيس مو  يلل صلو  يس ل دللل صعةم يدس يندل واصلجده ن دل  وان  لمعوييةر ك 

وامعيدد  وايدده اصصلاددل والليةددس وال الةميددس واصددف صيددعح إاددح صكييددل ديددة  وامعيدد  ي ددح  ددلع 
 . (2)يق  مص قيه اي    واصةةي  لكي  ويصمةاس وامعي  وايه لع ةو

كةددةري واادةيعش وامعيدد  واله غيددس لهعدل ردد و واصقدليل  قددل صج دل ا عيددةو  دف واجةندد  واصيهيقدف 
مو جالسا لمكةنصه وامقةميس مو جالس ثةنيدس  دف ص يدين وامنجد  واادععا واعد اف ي دح ميثدةق 
واصلو ددد  وا جدددةجف يدددو يعيدددق الدددس صيدددةيل ي دددح  الدددل واديدددة  لنجة ددده لمدددلر منةيدددهصه 

ةلعيو ا يةم  لو نةيه هلوييس وال دةل  وامعهدع ينالدة هدةال لو  اص دييق ادقس واند وع هديو وامص د
 تلالر لو لوا واص ثيع لوال نةع هني  مق ل وا جةج لمقص يةت وامقةل. 

 اشكالية تطبيق التواصل الحجاجي على نصوص العاذلة : 
ليكمدو و جددعور واصيهيقدف  ددف م دةلعي وااددةيع اعة اصدده مدو ددد   ويصمدةل واجةندد  وا جددةجف 

هيددع يددو ملو ةدده هل ددلأ ي ددح ص ليددل نلييددس وايدد ل  وامدد ل ي يدده.  ةا ددليا يددو  وصدده لواصع
صمث  ل ةةت يعمل وايالدة واادةيع ايقدلل تلاصده لهعورينده لليدي س ايادل هالدة مص قيده يندلمة يصهدةل  
ك  مو وامعي  )وااةيع( لوامص قف )واعة اس( تيعول واك ل ل ق ويد ل  ادععا  دةلق  دف 

ع لصلييدع معةنةصها يةٍع واح صه ي  دية ا عوٍل واح واصلو   هاللل وا ا لواص عيذ لو  ندة
 و كةع واعة اس لمعصقلوصالة لي لكالة. لي نل ر و واي ل   ف تعهعس  لوهي : 

                                                 

اهنةوا -( وادية  لوا جةجا ل. تهل هكع واع ولاا ملييس واع ة  وا ليثس ا يهةيس لواناعا هيعلت1)
 . 19ل : 2011ا 1ي
ا 1اهنةوا ي-واععهفا هيعلت ( ينلع : لينةميس وان ا صنليع لويجة ا م مل مةصةأا وامعك  واثقة ف2)

 .  50ل : 1987
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 واييةق واصلو  ف ا  جةج ل ق واي ل  و نيةنف.  .1
 واييةق واصلو  ف ا  جةج ل ق واي ل  وامةلا.  .2
 واييةق واصلو   ا  جةج ل ق واي ل  و جصمةيف.  .3

 واييةق واصلو  ف ا  جةج ل ق واي ل  وغد  ف.  .4

 . السياق التواصلي للحجاج وفق السلوك االنساني : 1

إو مددة يميدد  اددعع واعدد    هدد  واليدد ل وانلددعي وايدد لكيس ا يددةي والنيددةوا  ةيدده صصلاددل وا مةيددس 
كمدددة صثدددلع  دددف جلونهددده اة دددةت مدددو واعةيةدددس وامصمدددعليا لصصدددل ق  دددف   دددةللو علأ و نةعدددة  

 ع. لوا مةيس نصيجس ا للع والنيةنف وا ا يص ل هه وااةي
ل ل يعح وااةيع لمو مني قه والنيةنف إاح وامدةيعي هةانةن لواص  يس لواادالةمس لوادل ةع 
يو وا عيل ل مةيس واجةع لوا لل يو  مح واليدعوذا اصصج دح لمدو جةند  آددع وايدعل 
وامندة ذ )واعة اددس(  صع اده ي ددح صعدعيذ نةيدده ا مددةيع لصعغهدده  دف واهقددةر اجةنهالدة  ع ددةر 

نة االددد و واجةنددد  يدددنقل يندددل  دددة   وا دددلت والنيدددةنف وامصيدددل ي دددح  يةصددده. ل دددف لعويدددص
هاد يس   ي ليق  نة ج  كيلا   لال    ده وا دةهي غمدعو لن دج صةكيدعو امدة ويدصيةع تو 

 يص لر ا صيةع وامعةكن وا ا يقل  ف لجاله. 
 ةدددف ادددعع يدددعلي هدددو وادددلعل نجدددل ل دددلل ية اصددده يندددل  دددللل صدليةددده مدددو وامدددلت لصععي ددده 

 :     (1)ح ملوجالصالة هعنلا يقل ا ال   ممة تلر وا
 أال أقصرررررررر مرررررررن الغررررررر و واشرررررررتكى

 
 لهررا القررولف طرررُر أحررورد العررين دامرر د  

 سرررأكنيك عررررن رجرررر ز المررررالم بمد مرررر    
 

 مرررن ا مرررر ال يعشرررو عليررر  المطررراو د  
 لبرروُ  ايررام المرروت حتررى  لررى الررذ  

 
مرررررا مصرررررار د    يرررررواام  مرررررا سرررررااُم  وا 

  ذا أرهنتررررررر  المررررررريند شفرررررررد  ماجرررررررد   
 

 عهررررا القررررومد االررررى اررررم ماصررررعوافور  
 ويررردعونني كهررراًل وقرررد عشرررت حقبرررةً  

 
 وهرررررن عرررررن ا  واج نحرررررو  نررررروا   

 
                                                 

 . 48ل : 1960( ليلونة يعلي هو والعل لوايملل ا لوع  ةلع ا يهةيس لواناعا هيعلتا 1)
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اللررررر د   كرررررأني حصررررران مرررررال عنررررر  جز
 

 أكررررررر  كررررررريم حولرررررر  العرررررروذد راارررررر د  
 فمررا شررام رأسرري مررن سررنين تتابعررت 

 
 طرررررررروال  ولكررررررررن شرررررررريبت  الوقرررررررراا د  

ية اصدها ليهدع وايديةق واصلو د ف  إو واييةق  دعا ل يه ينةف يعلي يو نةيه مة صليلو وايه 
ل ددمو وايددنو وامصعددةعل ي يالددة مددو  هدد  يع ددف واعيددةاس وا لليددسا ي ددصج وامعيدد ش وااددةيع 
ه لاددس صعدد    ددعلعي وال ددلول لعكددل  وامدددةيعيا لرددل ييددصعيل مددة  ةادده ليكددعع مددة ويددصل  هدده 

وت اه دددلل والةيدددةت لوامقة دددل.  ةاادددةيع يد ددد  يدددو نةيددده علور واقعدددلل يدددو وا دددعل  لوالددد ل 
ليلل مهةالصده هجمدة  وامدعتي لمدة ي دج  دف نةيده مدو مادةيع صجةرالدة يهدع ع دلو ام م الدةا 
 ف و نلعنة  ف ديةهالدة لدل الدة ي دح واادةيع عتينةردة هةكيدس صصليد  إايده لصدليلو إادح واعجدلع 

 يو عكل  وامدةيعيا لاكو ع  ه امة ص  ه ي يه صمن نة ماعلييس لجللو والنيةنف. 
وااددةيع لرددل يعيدد  عيددةاصها ن  ددل تو ونصددةج واعيددةاس ال يدد صف يددو لينددل ص م نددة  ددف  ددلوع 

 عولا  النة  واد ةيةت واةكعيس واصف صقل لعور ص ع  لصلجه لونصدةج واعيدةاس.   دلت واعة ادس 
كةو ت ع  واح واصلي  لواصللل لاكو وااةيع ع ذ  ا  واصلي   ع ةر ي ح مدة ي دهل وايده 

  هةت واق ل . مو غةيس لرل يلع  تو صلي  واعة اس ياع  
لوااةيع ييصل   ف صقليل  كعصه مو د   ص يييه ا لو  ا ليلكل  لعي واد وت ي دح وانالدلذ 
اعلةلل والملع لواقيةل همة ي  ي ح واعة اس م يةةر تنه  ف نالل ه هد ا  إنمدة تثهدت مدة يعيدل 

 صثهيصه مو  يل ل  ةل . 
ةو وانلددع مددو  هدد  وامص قددف  ددةامثيع  ددف والهيددةت تيدد و تنالددة مقددلمةت اليددصنصةج ص صددةج ومعدد

الكصمة  هنةلالة لا ل ل  إادح وانصيجدس وامعجدلي مدو ليدلي واعة ادس واميدصقه س اديدة  واادةيع 
ي و  هالة لدل الة ي يه لمنعه مو لدل  وا ع  إادح مدة يقلمده واادةيعش  ه ي لهالة واقلا لو 

كثددعي المالددة وامعيدد  مددو  ددعولو لواددس ي ددح واصع يدد  وا دد يا  ددف واليددصنصةجا  ادد  تو واعة اددس ا
ليصةهالة ييلنيالة وامعي  ليهع عيةاصه والنةعةايس هجم دس تمدلع ردف تو لدلاده وامععكدس ليدلل 
مهةالصه ه  ليدلل صد ثعو هصليد ت ية اصده   د ر يدو يد لل وانيدةر ينده   دل ييد ل مدو آثدةع 
كهع ينه ينلمة اة  واعتن لو ها كال را لرف كمة نعر  قةلق صثهت جللر  جصه لصددلل 

نقذ هةامقةه  عتا ميصقه  عيةاصه )واعة اس(ا لرف ه ا  صقدلل وامص قدف إادح ويدصنصةج  كعصه لص
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 قيقددس يةامددة عللرددة واكثيددعلو رددف تو اددي  واددعتن اددين مددو  عدد  صقددةلل وادد مو ي يددها لونمددة 
 اكثعي م  مصه ا  عل . 

ليهدددع  وايددد ل  والنيدددةنف يندددل واادددةيع وهدددل وانادددنةل وانالاددد ف  دددف و  دددعوع ي دددح ولالدددةع 
يسا  ينمة يدعر تو وا دع ل  واهيد  وايدةيف إادح والد ل لوامددةيعي مدو يعمدف هنةيده وااجة

 :    (1)اي ر الكصية  وامة  لويصعةلي  قه وامي ل  مو  ه يصها يقل 
 وسرررررررراالة أيررررررررنف الرحيررررررررل وسرررررررراال

 
رررن يسرررألد الصرررعلوك أيرررن مذاهبررر د    ومف

 وداويرررة  بهمررراى يدخشرررى بهرررا الررررد  
 

 ابدررر سفررررفت برررأبي النشرررناكز فيهرررا ركا 
 لزيدرررررررردركف اررررررررأرًا أو ليدرررررررردرزكف مفغنفمرررررررراً  

 
رررررم  عجاابدررررر    جررررر ياًل وهرررررذا الررررردهرد جف

  ذا المرررى لررم يفسرررفا سرروامًا ولررم يدرررا 
 

 سفررررروفامًا ولرررررم تعطرررررر  عليررررر  أقاربدررررر  
 فللمررررروت خيرررررُر للوترررررى مرررررن قدعرررررودز ز  

 
لى تررررردم  عقاربدررررر      فقيررررررًا ومرررررن مرررررو 

عف د الوترررى   ولرررم أر  مارررل الهرررُم اررراجف
 

  كسررررررروادز الليرررررررل أخورررررررقف طالبدررررررر وال 
مًا أو عرررك كريمرررًا فررر نني  رررت  مدعررردز  فمد

 
أر  المررررروت ال ينجرررررو مرررررن المررررروتز  

 هاربدرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
 

 ولرررو كرررران شرررريُى ناجيرررًا مررررن مني ررررة  
 

 لكرررررران أايررررررُر يررررررومف جرررررراىت كتاابدرررررر  
إو  لوع وا وت وامعي س  لوع ونةعةاف  ف مكلنةصها والدعذ منده ص قيدق واةةي يدس واص ثيعيدس  دف  

قددف )وايددةل س(. لن مددن وال نةييددس واص ثيعيددس وامهةاددعي  ددف ميددصقه  واعيددةاس مددو ددد   صهيددةو وامص 
 قيقدددس واثدددةلع وامصمدددعل واددد ا ال يددددةل عكدددل  وامددددةيع لال يالدددة  وامدددلت. لواصع يددد  لواصهعيدددع 
وادد ا كاددل ينالمددة وادددن  مددة رددل  دددف وا قيقددس وال اددالةلي صة دددا يددو وامعيدد  )وا دددع ل ( 

تندده ويددصية  وا ددع  لوا ددعوع مدد  ولدددع لل دد  هدده وغمددع تو هل ددةه  وصددةر  ددة    ددقا ل 
يصلنددح ه  عةادده ليالدد ت مددو وا ددع ل  واةقيددع وادد ا ال يقددلر ي ددح دددلذ معددةم  واندد و .  ددةان  
وندددصالج صلليدددل وغلادددس وا جةجيدددس كليدددي س و نةييدددس اص قيدددق مدددة ص دددهل وايددده وادددنةن مدددو آمدددة  

ه ليدددي س صلو ددد  هددديو يع دددف لوا دددلوع وا جدددةجف هل دددة لمكةندددس مقليدددس  دددف نةدددن وامص قدددفا

                                                 

( وغ معيةتا تهف يعيل يهل وام   هو  عي  هو يهل وام  ا ص قيق لاعأ: ت مل م مل اةكع ليهل 1)
 . 119-118ل: 1964ا 2واي ل رةعلوا لوع وامعةعلا م عا ي
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واعيددةاس واك ميددس لوامصددلثع تل واماددةا  هةا مةيددس لوالاددةلي هف قددةق وا قددلق ادده يدد يس لصدد ثيع 
لملد  م ملل واعلو   ي قق واصلو د  مدو لعولده ورلو ده وامهةادعيا كمدة تنده ليدي س ويةيديس 

عور ليعيدددق مل ددد  ا  ندددةع لو  يدددةو وامص قدددف همدددة ي م ددده وامعيددد  مدددو و كدددةع لعلر مدددو ل 
م ةللةصددها لمددو تمث ددس  ادد  واصلنددف لواليددصالةنس هددةاملت ت  دد  مددو واقعددلل اللعو  واثدد ع تل 
اكي  ملنلا ل ليمةر تاةع ت ل واهة ثيو إاح "تو ويدصعلول واادةيع وا دع ل  ام  دةي وامدلت 

وغادديل وادد ا  (1) ددل يصجددةل  ت مصدده وانةيدديس وانةجمددس يددو مقةه ددس هدديو واقدديل لوامثدد  لهدديو والو دد "
اه وااةيع م  ع ة ه وا عةاي . كمة تو واكثيع مو م ةللدةت وادن  االدة وعصهدةي هدةالو   يعي

والجصمددةيف لواييةيددفا لردد و مددة صصي هدده واعم يددس واصل ددي يس مددو وصةددةق هدديو يع ددف واعيددةاس 
)وامعيددد  لواميدددصقه ( ي دددح م صدددلر وايددديةق و دهدددةعا مدددو وايدددنو واصدددف ي يددد  وايالدددة والو ددد  

ثددلعي لو غددةعي كمني ددق االددةا ص ددد  مندده واقددلي لو عولي اصهددعع مندده وادددةعجفا  يددا ويصمددلت وا
تيمةاالددةا غو واصمددعل ي ددةف ي ددح واددنةن تل وادد وت وامعيدد س يةهعددةر يدد يليةر لاصكددلو ليمددةر 

 نةج ةر ا لليةس وال نةييس لواص ثيعيس. 
و ليايل واي ي  هو واي كس  ف نعمدس واةددع لواليصدلول هةاد وت لمدة تلصيدت مدو  دلي  يي د  مد

 :    (2)ية اصه صع  يصهالة لمقةيعصه اصصج ح وامعةنف والنيةنيس ينل علو ي يالةا يقل 
 اال عتبرررررررررررت علررررررررررري  فصرررررررررررارمتني

 
 واعجبهررررررررررا ذوو اللمررررررررررم الطرررررررررروالز  

 فرررررررر ني يررررررررا بنررررررررة ا قرررررررروام  ربرررررررري 
 

 علرررررى فعرررررل الواررررري مرررررن الرجرررررالز  
 فرررررررررال تصرررررررررلي بصرررررررررعلوك نررررررررر وم 

 
  ذا أمسرررررررررى يعرررررررررد  مرررررررررن العيرررررررررالز  

   ذا أاررررررررررررررحى توقررررررررررررررد منكبيرررررررررررررر 
 

 وأبصرررررررررر لحمررررررررر  حرررررررررذر الهررررررررر الز  
 ولكرررررررررن كرررررررررل صرررررررررعلوك اررررررررررومُ  

 
 بنصررررررل السررررررير هامررررررات الرجررررررالز  

 أشرررررررام الررررررررأ   نررررررري كرررررررل يررررررروم   
 

 أر  لرررررررري خالررررررررًة وسررررررررط الرجررررررررالز  
 يشررررررررق علرررررررري  أن يلقررررررررين ارررررررريماً  

 
 ويعجرررررررر عرررررررن تخلصرررررررهن  حرررررررالي 

                                                  

 . 209ل : 1979( ملد  واح وغل  واجةر فا إ يةو يعكينا لوع واي يعس ا يهةيس لواناعا هيعلتا 1)
ل : 1994ا 1( ليلوو واي ي  هو واي كسا اع ه: يعلا وا نةلاا لوع واكصة  واععهفا هيعلتا ي2)

86  . 
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يددهش لوالو دد  تو جدد  واعيددةل  وا يددةنيس واصددف يصلو دد  مددو د االددة وااددةيعش وامعيدد  واددح مص ق
واعة ادسا رددف عيددةل  صندد ع هل ددلأ إاددح وصددة  وا ةاددس وادة ددس اصثهددت ولعور لصددليل وال كددةع. 
اددد و صهدددلل صجعهدددس واادددةيع وا وصيدددس مني قدددةر رةمدددةر ييدددالل  دددف صدددلييل واية دددس وال نةييدددس ا ججددده 

 وامقلمس ا يعل واميصقه  ا عيةاس )واعة اس( لوامنة ذ االة.
لالةع واليصلال  وامنيقف واد ا صعدلل وايده وا جدس  ةامعي   ةل  مو د   ر و وامقيليس إ

 هةاللوي )اكو( مو د   نة يصيو مصنة  صيو : 
تلالرمة : يعي  ي ح وا ع ل  وادةم  لي ي مو ا نه وا ا ال يعصمل ي يده  دف واديدل  لال 
وام مدددةت غنددده  دددعيل مدددة يالمددده  قدددي نةيددده  دددة و تميدددح ندددةل مددد  وا دددلةع لو  و ت دددها وردددصل 

 هملالعو. 
نمدة ا  دةاا لثةنيال مة :   و  وا ع ل  وغهدف واد ا يصد دق هدةاقيل وانهي دس دلمدس ادين ا وصده لو 

واعةل.  مو ا و واللوي )اكو( واصدف للةدت صلليةدةر  جةجيدةر تنالدة ت دلر مدو وا جدج واصدف صدعل 
ا اصدلل وانصيجس لص لا واصد ثيع لوال ندةع  دف (1) ه الة  يا لجالت واقل  تل وادية  همجم ه

 وامص قف.
ت واعة ادددس  دددف وادددن  تيددد و ردددل وا دددلت وامندددة ذ واددد ا يالددد  امعيددد  واعيدددةاس إو  دددل 

)وااددةيع( ادديلةر مددو واع ددل لواعلمددس ايص ددلا يددو  وصددها لايعيددل  ددلعي انةيدده يص ددلر مددو 
د االدة واعة ادس ه يد ل  وغمددع )تعهدف ي دح  عدد  واعع دف مدو واعجددة ( لوانالدف ) د  ص دد ف 

ا إاح تو يكلنه تل يكلو  ة دعور  دف يمدق ه ع ل ...( لي يس واك ل وامجةل  وا ا ييم
ن ها  قل تغنح   ةللو هنةييصه وايمل س مو جالس له ةةصه وامصةعلي مو جالدس تددعرا  قدل 
د  نةيه همية س كمدة وادصل  ي دح مل دلع مصندة ذا  كدةو يقدةعع ليعةصد  ية اصدها مدو 

ع  وايددددنو ددددد   عيددددةاصه واصلو دددد يس للليةصدددده والنةعةايددددس لص ثيعرددددة  ددددف وامص قددددف. لرنددددة صهدددد
وامصعددةعل ي يالددة لواصددف جددةرت ميةهقددس ا لو دد  للود ددس  ددمو واليددعول لواصقةايددل واثقة يددس  ددف 

  ا  واع ع. 

                                                 

 . 24-23( ينلع : وادية  لوا جةج : 1)
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لي ددع ينصددعي هددو اددلول ي ددح ممةعيددس والدد ل لواددلدل   ددف وا ددعل  ص هيددس ا لوجدد  والنيددةنف 
والمدلع صجةو  هي صها لرل  ف ملوجالس صجةو ية اصه واصف صثنيه يو وال ل اعلل ولعوكالة  قدةلق 

 :    (1)واصف يني ق منالةا يقل 
بيبررررررررررةد فرررررررررري المررررررررررالم  تدعنونرررررررررري  ف

 
 علررررررى ا قرررررردام فرررررري يررررررومز ال  حررررررام 

 تخرررررررارد علررررررري  ان ألقرررررررى حمرررررررامي 
 

سرررررامز    بطعرررررنز الررررررمل أو اررررررم الحد
 مقرررررررررررراُل لرررررررررررري  يقبدلرررررررررررر  كزرررررررررررررامد  

 
 وال يرارررررررررى بررررررررر  كيررررررررررد اللارررررررررامز  

 يخررررولد الشرررريخد فرررري بحرررررز المنايررررا 
 

 طرررررررامي ويرجررررررر د سرررررررالمًا والبحررررررررد  
وررررراًل فررررري مهرررررود     ويرررررأتي المررررروتد طز

 
توفرررررررررر د قبررررررررررلف الوطررررررررررامز    ويفلقررررررررررى حف

 فرررررررررررررال تررررررررررررررلف بمنقصرررررررررررررة  وذدل   
 

طرررررررررامز    وتقنررررررررر   بالقليرررررررررل مرررررررررن الحد
 فعيشدررررررك تحررررررت اررررررل العرررررر   يومرررررراً  

 
 وال تحرررررررررت المذلرررررررررة ألررررررررررف عرررررررررامز  

يو لانددة تو نصل ددل ينددل والهيددةت واصددف يصددد رة وااددةيعش وامعيدد  رددل ةر  يددكةت واعة اددس لايهدد 
ية صده والي ةليددس لواص ثيعيدس  ددف نةدن وامص قددف. إ  هدلو وااددةيع ية دا يددو واةكدعي واصددف صددليلو 
إايالدة واعة اددس لوامصمث ددس هدةاقعلل يددو دددلذ غمدةع وا ددعل  مدة ددس تو ي قدح  صةدده لال عجعددس 
 اه.  ةاييةق الل ليصة  لعل مقن  لصهعيع امل ل إ  ي لل وااةيع ية اصه م ةلالر ويكةصالة. 

نددة  ددف ردد و والهيددةت رددل  يددو ونصقددةر والاةددةل لو  االددة  ددف مل ددعالة وامنةيدد  مددو لمددة يالم
و ددةذ  وان .  قل ت ع وااةيع هعيةاصه وا جةجيس له لاصه وامقنعس ليملمس وا يدةي ا اديو لو 
غمدددةع وا دددع ا  دددف مقةهددد  يهثيدددس وامدددلت ا يةددد   دددف مالدددلو هةعددد  ددددةال وا دددلعي وامصل عدددس 

مدو. إ  يمكدو ويصهدةع رد يو واهيصديو  دف نلعندة  وت ية دس ا ية  وا ا يعنل واح وايكينس لوغ
 جةجيددس يةايددس ت يددو وااددةيع ونصقةلرمددة  دديو للةالمددة  ددف مكةنالمددة وام لددل  ددف واق دديلي 
كك . إ  ص صف وا لعي والي ةليس ا  يةي لواملت ملثعي  ف نةن وامص قف هعلمة مث دت والليةدس 

و يع ف واعيدةاسا كمدة يدل  صعكيد  واجمد  وااععيس ا عيةاس لوا جس وامعك يس  ف واصلو   هي

                                                 

ا 1اهنةوا ي –لا يمةنا لوع وامعع س ا يهةيس لواانعا هيعلت ( ليلوو ينصعي هو الولا اع ه:  م1)
 .167ل : 2003
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ي ح تنه صجٍ  ا لو  ا  ا  والو   وا ا يال  هة  وااةيعا امة اال و واصعكي  مدو ورصمدةل  دف 
واعم يددس واصلو دد يسا  ةااددةيع تعول مددو ددد   صعوكيهدده وا لليددس وي ددة  وال كددةع لوامعددةنف واصددف 

وايدده وايددنو مددو معجعيددةت  صنددلعج  ددمو مددة يي ددق ي يدده هةاهنددةر واددلالاف ا ددن  لمددة ص يدد 
مصعدددةعل ي يالدددة مدددو  هددد  وايدددعل واميدددصقه  ا عيدددةاس )واعة ادددس(ا  الددد و واصعكيددد  يهددديو يعيقدددس 
واصلو   واصعهيعيس واصف ويصعةو هالدة واادةيع الي دة  م دةمينه وا لليدسا غو وال دعوع ه جدس 
 يقص ددف و  ددعوع ه جددس ثةنيدددس لوال ددل ي ددح و ددلورة ييدددصصه   ددعلعي وال ددلل ي ددح والددددعر
لاالدد و كةنددت لالاددس )وا يددةي(  ددف واهيددت واعوهدد  ل)لالاددس وامددلت(  ددف واهيددت وادددةمن صعكددن 
هل دلأ والنيدجةل واقددةلل هديو وا لددس لوامعندحا  ةااددةيع  دف صلليةدده وا لدس ييددعح وادح ص قيددق 
صلو   ايةنف م  مص قيها تا "يعيل تو يةاللا لاكنه يعيل تو يةالل هيعيقس مدة إنده يالدلل وادح 

مددو واةالددل ينددل وامص قددفا يدص ددل يددو واةالددل واص  ي ددف والو ددا وادد ا صثيددعو إثددةعي اددك  دددة  
 .(1)واعيةاس واعةليس"

لرنددة صهددع  وا لددس والو ددةس )وااددةع س(  ددف يدديةق ويددصمةاس واعة اددس ل عع واثقددس  ددف   هالددة اصقهدد  
ي دح يد مس عتا وامعيدد  ل د س صةكيددعو لرد و مددة هدلو لو د ةر  ددف واهيدت وغديددع واد ا كددةو 

يو و لورمة ي ها  علعيةر  ينمة صع ح هةاعيل يلمةر هل  ل دعا لثةنيالمة هدةت همثةهس تمع 
 معيهةر ي يالة ليةعور  ينمة ييصهل واجال  هنةيالة  صللل  اي س يي س  يةصالة.  

 . السياق التواصلي للحجاج وفق السلوك الماد  : 2

مو ييةيدس كثيعي ردف وان دل  واجةر يدس واصدف ص دلع مدة كدةو يدللع هديو وامدعتي لواعجد   د
 وامة ا لعيةيس واجةعا ل مةيس وا قلق لواعيل ي ح واةقيع. 

ا و يعل واكعل لونةدةق وامدة  وصجةردةر مةايدةر مدليةي ا يصد و  هةاد وتا هد    دي س ونيدةنيس يدةللي 
صددليل واددح واهدد   لواعيددةر لصنةددع مددو واهددد  لو لدددةعا  الددف  قيقددس صلكددل واةعدد  واليجددةهف 

ي لجعدد  منالددة مهددععور النصالددة   ع ددس  يةصدده  هدد  ممةصددها اينةددق ا اددةيع  ددف إ هةادده ي ددح وا يددة
وامددددة   دددديةنس اعع دددده لكيددددهةر اييدددد  واثنددددةر ل يددددو وال للثددددسا ليةددددةدع ه يمةادددده وغ ددددعوو 

                                                 

هنيس وا لس وااععيسا جةو كلروا صعجمس: م مل والاف لم مل واعمعاا وامعع س واللهيسا لوع صلهقة  ( 1)
 .95ل : 1986ا 1ا ناعا ي
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. إال تو  ادد  اددل يمندد  مددو لجددلل مددو يعددةعذ وااددةيع هدد  ي دد   ادد   ددل المدده (1)لوغنددلول
صعلليا إ   ل يكدلو وا دع  ي دح لصعنيةه. ل ل كةنت واعة اس صني ق  ف ي االة مو جلون  م

  يةي وامع ل  لوادلل مو ر   مةاه. 
 كةنددت ام ددةلالت وامددعتي واددللع واكهيددع  ددف واصدد ثيع هةاعجدد  لم ةلاددس صلييددع يدد لكها إال تنالددة اددل 
صجددل نةعددةر ليلالددع  ادد  هل ددلأ ينددل صقددليل وااددةيع ا ججدده لهعوريندده واصددف صددليل مل ةدده ومددةل 

 واعة اس.
يعددس واعددةمعا مددو صلو دد ه وا جددةجف إ ور ية اصدده ليددي س الهددعو  مةددةدعو  قددل يصددد  اهيددل هددو عه

 :      (2)هعيةله لجللو لوا ع  ي ح كي  وايمعس وا ينس واصف ص ةل  لعوا يقل 
 أعررراذلد قرررومي فاعرررذلي اان أو ذر 

 أعاذلد 
ررررر  ن أقصرررررتز عنرررري بمقص   فلسررررت وا 

 أعرررررراذلد ال واهلل مررررررا مررررررن سررررررالمة 
 

 اُمرررولررو اشرروقت نورر  الشررحيل الم 
 أفرري العرررلف بالمررال الررتالد واشررتر  

 
 برر  الحمررد  ن الطالررم الحمررد مشررتر  

 وكررم مشررتر  مررن مالرر  حسررنف صرريت  
 

رررررد  ومحاررررررز   ب    يامررررر  فررررري كرررررل مف
 أدبررراهي بررر  ا كوررراى فررري كرررل مررروطن   

 
ررري فدررررولف الصرررالحين وأقترررر    وأقاز

 ددف يدد ل واعةل دس ه ددا يددو إو واادةيعش وامعيدد  همددة يمص كده مددو يدد يس  ليدس ميددصملي مددو مقةمده  
ت  دد  يعيقددس ال نددةع ية اصددهش وامعيدد  وايالددةا ل ادد  مددو ددد   صلليددل الددس مقنعددس  وت آايددةت 
منةيهس ه لس ديةهيس لصلو  يس لوجصمةييسا الو وا لدس  دف  قيقدس والمدع "واللوي وغردل  د  يقص دع 

 ييدصيي  ونجة ردة للعرة ي ح لليةدس نقد  وادهدع لل دل والو د  هد  ينجد  والنيدةو هالدة ويمدةالر ال
 .(3)مو للنالة"

                                                 

ععهيس ا ع لل والنيةنيسا ينلع : واعة اس  ف وااعع واجةر فا وهعوريل مليح واينج لاا وامج س وا( 1)
 . 40:  1987(ا 28(ا مج)7جةمعس واكليتا ع)

 .67ل: 1966( ليلوو اهيل هو عهيعس واعةمعاا لوع  ةلعا هيعلتا 2)
( ويصعوصيجيةت وادية  )مقةعهس الليس صلولايس(ا يهل واالةلا هو لة ع وااالعاا لوع واكصة  واجليلي 3)

  .24ل : 2004ا 1ايهيةا ي-وامص ليا يعوه ن
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 ددةل  وامعيددد   دددف عيدددةاصه واصعهيعيددس والنةعةايدددس عهدددي نصيجدددس مدددة يددلمو هددده مدددو ونةدددةق وامدددة  
ه يدددو واددد كع هعدددل تو صلو يددده وامنيدددسا  قدددل تنجددد  هةا لدددس ت عدددةالر صمث دددت  دددف )ت دددفا وادددصعاا 

 .  و  فا ت صعا( غةيس منه ال نةع مص قيه  ف ونجة  و عة  اعةامه واميصقه ف
 ةاادةيع  ل اد دديس  كيمددس لوٍع إاددح ه ددلل واكمددة  وامي ددق  ددف وغددد ق لوغ عددة  مددة يددعل 
ينددده مدددو   دددةل  لد دددة  لييةيدددة يهلدددف مدددو لعولالدددة ادددعور وا مدددل ل دددلو واعدددعذ ل يدددو 

 وا كع. 
 اددععو عيددةاس مددو واقدديل لوامهددةلو لوالمجددةل ل دد  هدده وغمددع إاددح تو يددعر نةيدده ي ددح  ددق 

نةيده  ة ديةر لي د  ية اصده  دف  ةد  والصالدةل. اد ا  و دصج  لغيعو ي ح هةي ا لردل ين د 
 ف ك مه ل لل واللاس لواهعوريو ايصد  مو ر و واقل   عيعس ي صمف لعورردة لليدي س ينةد  مدو 
د االددة إاددح م عهدده  ددف تندده كيددل يقهدد  ي ددح نةيدده واصددنعل هددةاثعلي ليعدديل غيددعو ي ددح رددةمل 

 وا يةي. 
هيصددديو وغل  لواثدددةنفا  ققدددت واصلو ددد  و ور يع دددف مدددو رندددة يص دددا اندددة تو الدددس وا دددلوع  دددف وا

واعيددةاس وا لليددس.  ددةا جج وامقلمددس مددو  هدد  معيدد  واعيددةاس يددم ت ا مص قددف تو يصجددةل  معالددة 
غنالددة ص اةددت لعصهددت صهعددةر انلددةل الددلا ماددصع  هدديو وايددع يو. ادد و  دد  جددلو  إ و   نددة تو واددن  

يددس واصددف ي ددةجج هالددة ية اصدده غو وامددة  ييددعأ واددكةايس  يمددس وامددة   ددف  يددةي والنيددةو  الددف والة
و كدةو  يال  وا يةي اه لاةقعوله واميص عةيو لهللنه يصهلل يعدل وا يدةي لصص ادح  ع صده  صدح لو 
ي ح  ية  ن ا واعة اس ينده. لركد و  ققدت وا لدس هنيدق  لويدلرة له لصالدة والو د س واصلو د  

مددو  هدد  وايدع يو ادده واددللع  وا يدةنف هدديو وايدع يو غو وال دد  وا لددلا وا وايدنو وامصةددق ي يده
واكهيع  ف  الل واعيةاس لر و مة نيصد  ه مو ويصهةع واينو ردف "نيدق واقلويدل وامادصعكس هديو 

ا  كةنددت واعيددةاس لو عددةر (1)وامعيدد  لوامص قددف لوادد ا هللندده ال يمكددو ا عيددةاس تو صةالددل تل صددلل "
  ليةر لملثعور ال نةع ية اصه لواليصقةل هه لصنةي و.   

                                                 

 . 38ل : 2001( وا لس لوادية ا يمع تلكةوا و عيقية وااعقا واملع ا ل.يا 1)
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ةعددددة  وامدهدددد  وايددددعلا  ددددف م ةججصدددده ا عة اددددس  ينمددددة ييددددصععذ عليصدددده واعميقددددس ليدددد لول ون
لو يةيه واقلا هةا مو لواكال يو  لعي واملت اع ه يقن  ية اصده هيد لكه وا د يا صجدةو 

 : (1)ونةةق وامة ا يقل 
 وتقرررررررررولد عررررررررراذلتي ولررررررررري ف لهرررررررررا

 
لررررررررررررم   بعررررررررررررد  وال مررررررررررررا بعررررررررررررد د عز

  ن الاررررررررررررررراى هررررررررررررررو الخلررررررررررررررود وا   
 

 يومرررررررر  العدرررررررردمد ن المرررررررررى يكرررررررررمد  
  نررررررررررري وحرررررررررررد ك مرررررررررررا تدخل ررررررررررردني 

 
 مااررررررررررررررُة يطيرررررررررررررررد عوا هررررررررررررررا أدمد  

 ولرررررران بنيررررررت لرررررري المشررررررقرد فرررررري 
 

ررررررررر ددونرررررررر  العدصررررررررمد    هاررررررررم  تقصد
 لتدنقرررررررررررررررربزن  عن رررررررررررررررري المنيررررررررررررررررةد   

 
 ن  اهلل لرررررررررررري  كحكمرررررررررررر  حكررررررررررررمد  

رررررررررردتد ا مررررررررررر أرشرررررررررردد د   جف   نرررررررررري وف
 

 تفقرررررررررررو  اإللررررررررررر ز وشرررررررررررر   اإلارررررررررررمد  
 دف والهيددةت تيدد و عيدةاس ملجالددس مددو وامعيد ش وااددةيع إاددح وامعيد  وايددهش واعة اددسا لرددل إ   

و صدصا   ديلصه هددد )صقدل ( اية ددا يدو واةكددعي واصدف صدليلو وايالددة لص  مده هالددة لوامصمث دس هددةاقعلل 
يو ونةةق وامة  غو و يعول لواصه يع  ف عتيالة كع  لوهدص را تمدة ثدعور وامدة   يهقدح مد دلور 

. إال تندده  ددف والهيددةت وا  قددس لو دد  يددو   دديس رةمددس للجالالددة إاددح لجالددس وعص رددة  قددةر األهددل
دةا ددةر صةددعذ ي يدده واعيددل هددةلدعيو ل يددو واصعةمدد  معالددل اليدديمة  ددف واجةندد  وامددةافا 
و ويص ح تي ح واال ة . لتجدل مدو  غو وامعر مالمة ية  هه واعمع ال م ةاس يي قح  صةه لو 

ف رددد و وادددن  يعدددل يدددهي ر نةجعدددةر ينصالجددده "معيددد  واديدددة  وا دددعلعي و ادددةعي تو وا دددلوع  ددد
العويددس  جددج لملو ددل مدةيهيدده هيعيقددس صمددنا  جةجدده وانةددة  لوام ددلو يسا لرمددة تمددعوو ال 
يصمدددددةو إال يدددددو يعيدددددق وا دددددلوع وامليدددددن ي دددددح وال صدددددعول لوا قيقدددددسا لواهعيدددددل يدددددو واقيدددددع 

يددو  كعصدده لص ميدد  وايددعل . ل ددف  ادد  وايدديةق وا ددلوعا لو ور مل ةدده لواددل ةع (2)لوال صيددة "
واثةنف )واعة اس( ميللايس مة صقل  ويصنل إاح تلاس يلا  هالدة ي دح  ججده يديعرة هل دس للجده 

                                                 

-223ل: 1920( ليلوو وامة  يةتا وهل واعهةن وامة   هو م مل وا هفا ميهعس ولهةرا هيعلتا 1)
224. 

ه ا  ف ه غس وانقل وامعة عا ل. م مل يةال م مل وغميو واي هسا –( وا جةج  ف واه غس وامعة عي2)
 . 119ل : 2008ا 1اهنةوا ي-لوع واكصة  واجليلي وامص ليا هيعلت
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مص قيددده إادددح وكصادددةل واليددددةن وادددعوهي هينالدددة لي  ةصالدددة هةانصددددةلج واصدددف وعول تو يقنددد  مص قيدددده 
ف تو صدلع  ه  صالة.  ةااةيع مو د   معةياصه ا  يةي لوالو   يكصال تو ثمس تمدلٍع ينهلد

مدو  هد  مص قيدها كمدة ليجد  تو يصدد  وادكةالر ملددةيعي امدة ردف ي يده.  الدل ي دصج تمدةل مص قيدده 
)واعة اددس( ه ددعل والنيددةو هدد  هعجدد و تمددةل ملوجالددس وامددلت  صددح لاددل وعصقددح تيددةاف واجهددة  

م  يه.  الل والاي  وال لر وا ا يكل وااةيع مو صلييع لجالدس نلدع ية اصده و ور مدة  ةاملت 
 عيددةاصه صعهيعيددس لونةعةايددس ماددعليس هةاق ددليس النالددة كاددةت يددو و يددةن مددلال  إايدده.صددليلو 

ه دددعل و نيدددةو ليجددد و ومدددةل ت دددلوع ال  ي دددس اددده لال  دددلعي ي دددح صلييعردددة.  ةاادددةيع ي دددصج 
 ا عةه ليهعع ه قيقس واملت ل صةمس وام يع. 

وايده )واادةيع(      يو  ا  إو و صصةأ واهيت واثةاا هد )ونف لجدل ( يصمثد    دلع وامعيد 
لمل ةددده هدددةاعل ي دددح عيدددةاس وامعيددد  )واعة ادددس(  هعدددل ممةعيدددصه اصةكيددد  ديدددة  واعة ادددس لص ليددد  
مقة دددلرة صهددددةل  واددددللع    ددددها معيدددد ر اي ددددمو ا دددن  وااددددععا هعددددلو واصلو دددد ف لردددد و مددددة 
ويص د نةو مو واللوي واص كيليس )ونف لجلِ (  وت واية س وا جةجيدس امدة االدة مدو وثدةعي لو د س 

لت ي ح   لر ديةهده  دلق وانلويدة لثدل  وا قيقدسا ميدصنلور هد ا  إادح ثمدس معدةعل صعهدع تيه
يو  لق  لاه لواجعتي  ف إلالةع واعتا لرل تمع ييال  صهعيدعو هةلالدةع وا دق لنةدف تو يكدلو 
مجددعل  ع دديس تل م ددذ و صمددة .  هالدد و واعيددةاس و ددصج لعولدده لهددعع مل ةدده ويددصنةلور إاددح  يمددس 

للو ا  ملثعي  ف وامص قف يكةف   لعرة  ف دية   جدةجف معديو  وا ق لرف  يمس  ةي س
. (1)اصلجه مص قيه واح لجالس م للي ييع واهةا يعيقالدة هل دس ل مد  مدةيهده ي دح وايديع  يالدة

 ةا جس صلكل  دلق مدة يقلاده ل د س مدة يدهدع مص قيده هدة  عوع  دف  يدو وغمدلع واصدف صعادلو 
 إاح واديع لص لو يو وااع لو ثل.  

                                                 

-ينلع : وا جةج  ف وااعع واععهف هنيصه لويةايهها ل. يةميس والعيلاا يةال واكص  وا لياا وعهل( 1)
 . 274ل : 2011ا 2والعلوا ي
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 دةصل وايدةلف  دف صلو د ه وا جدةجف يندل ملوجالصده ا عة ادس مدو صد يدل واد كع لكيد  ليجع  
واثنةر ليي صةو يكصيهالمة مو ونةة ده ا مدة  اصكدلو لادي ر مهدععور همدة ييقص ديه مدو ع ديل عوهدا 

 :   (1)ي ح مع واينيو  ف  مو يي ية  كعوو هعل ص اف  لعي  نةلها يقل 
 أمرررراو   قررررد طررررال التجنررررم والهجرررررد 

 
البكررررم العررررذرد  وقررررد   عررررذرتني مررررن طز

 أمرررررررراو    ن  المررررررررال كرررررررراد  ورااررررررررلُ  
 

 ويبقرررى مرررن المرررالز ا حاديررر  والرررذكرد  
 أمرررررررراو    نرررررررري ال أقررررررررولد لسرررررررراال   

 
رد     ذا جررراى يومرررًا حرررل فررري مالنرررا نررر  

 أمررررررررررراو    مرررررررررررا مررررررررررران  فمدبررررررررررري ن 
 

مرررررررا عطررررررراُى ال يدنههنررررررر  ال جررررررررد    وا 
 أمررراو   مرررا يغنررري الارررراىد عرررن الوترررى 

 
ت نوررررررُ  وارررررراقف بهررررررا  ذا حشرررررررج 

 الصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردر
 

  ذا أنررررررررا دالنرررررررري الررررررررذين احرررررررربهم
 

 لملحررررررررود    لررررررررُ  جوانبهررررررررا عدبرررررررررد  
جررررررااًل ينواررررررون أكوهررررررم   وراحرررررروا عز

 
 يقولرررررون قرررررد دمرررررى أناملنرررررا الحوررررررد  

 أمررررراو    ن يدصررررربل صررررردا  بقورررررر    
 

 مررن االرل  ال مرراُى هنرراك وال خمرررد  
ررررررررر    أمررررررررراو    نررررررررري ردم  واحرررررررررد أم 

 
 وال أسررررررد أجررررررتد فرررررال قترررررُل عليررررر   

 ددةل  وامعيدد  مددو ددد   عيددةاصه واصدةيهيددس وامص ددمنس ت كددةعور  وت مقة ددل صه يدد  وامعيدد  وايدده  
)واعة اددس( لوييةلالددة  ددلعي جيددلي للو دد  يناددل هدده وا يددةي اةقعولدده وامعددل يوا لينددلرة صعمدد  الددس 

ت وا لوع ي ح ص قيق واصلو   وا يةنف لصيعح جةرلي مو دد   وامعييدةت وايدية يس لواع  دة
( اصدد لول واية ددس  واصدةيهيددس إاددح وثهددةت واهددعوريو لواللاددس لليددةل  ايددةنيس ودددعرا كصكددعوع )تمددةلاا
وا جةجيددس لصص كددل  ددلعي واصكددعوع ي ددح وال نددةع لواصدد ثيعا لهةاصددةاف ي ددمو وامعيدد  انةيدده  ددلعي 
جيددلي للو عددةر  ليددةر  ددف وثهددةت لص كيددل ت قيددس واميص ددعةيو  ددف مةادده ميددصلالر هدد ا  وو مددة  يمددس 
وامددة  لمددة  قيقددس والنددح و و واص ددق والنيددةو هددةاع يق والي ددح لو ددها جثددس رةمددلي  ددةق هالددة 

 واقهع ال  ل  االة لال  لي ؟ 

                                                 

ل : 2002ا 2ا ي( ليلوو  ةصل وايةلفا اع ه ل لل اه: ت مل عاةلا لوع واكص  واع ميسا هيعلتا اهنةو1)
23-24 . 
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لوااةيع يهع  معنح يةامة عللو وااععور لمل ةةر يةامة تجةللو  ف ص دليعو لنق دل هده مدلت 
لي ددح رددد و والنيددةو لويصاددعةع وغاددل ينددل وايدديع هدده لل ددعه  ددف واقهددع لعل واصددعو  ي يدده. 

 وان ل يكلو واليصعول ه قيقس واملت لال يمكو إنكةعو. 
لوالو د  تو مددة جددةر  ددف  قيقدس ص عيدد  نةددلن والغنيددةر ليدعيالل اميددةنلي وا ددعةةر لمييددلعا 
وا ددة   هدد  وعص ددةاالل وإاددح واددلوع ولدددعيا رددف واددلاي  وغ ددلر اصمثيدد   جددس صيددصليف والو دد  

عاةل يق ها كمة لصيدصنل وايده  دف صدلييل واقدل  والنيةنف  ف وامعةل  ف وثهةت  ل  عتيه ل 
لو نةع ولدع لصةنيل آعولها "الو مة كةو مهنيةر ي ح والو   ت دلر مدو  يدا واية دس وا جةجيدس 

 .    (1)ممة كةو مهنيةر ي ح مجعل وال صعوذ"
ليمكددو وو يص ددا اندددة  ادد  مدددو ددد   ولايدددةت وا لليددس واصدددف وصددد رة وامعيددد  اصجيددل كةةرصددده 

ليصمثددد   اددد   دددف واكددد ل والدهدددةعا يدددو وا دددعوع وانةيدددف واددد ا يعياددده واادددةيع امدددة واصلولايدددس 
ينددددة ذ  ةادددده ليعةع ددددالة مدددد  و كددددةع ية اصددددها ل ددددل صجيددددل نمددددي واصلو دددد   ددددف هنيددددس وا ددددلوع 

 وامعةعذ مو د   : 
( يثيددع واددكةالر ليلجدده واعة اددس إاددح لجالددس م ددللي يق ددل إايالددة  .1 واصكددعوع وا ةلددف اجم ددس )تمددةلاا

ليلالع مة دةف ليج ف مة ال يصل  ا نلعور امدة ا صكدعوع مدو  دلر ادليل وال د   وااةيع   لور 
 ددف واليددمةع لتثددع  ددلا  ددف واق دد ا  ددةاصكعوع هدد  ادد  يعددل عو ددلور رةمددةر مددو علو ددل وا جددةج. إ  
( صنليدددددددددد   ددددددددددف وا جددددددددددج لواهددددددددددعوريو   ال لنددددددددددة مدددددددددد  كدددددددددد  صكددددددددددعوع  ددددددددددف جم ددددددددددس )تمددددددددددةلاا

صنليس إال تنه  ف  قيقدس والمدع ردل ويدصعةلي وامقلمسا لر و واصكعوع   يا ونه  وت  يةغس م
انةن واةكعيا لصكعوع مة ويصل  هده لرد و مدة يادك  لادي ر ت دلر ي دح واص دعل واليجدةهف واد ا 
ي يددق ه يةصدده ليدديكلو ادده تثددع يد ددل هعددل ممةصدده ليلدد  يددعلل ي ددح ميددةم  وانددةنا لمددة نددعلل 

جف غو وامددصك ل  دديو ص كيددلو تو ردد و وانددلع مددو واصكددعوع رددةل ل ددعلعا  ددف واديددة  وا جددة
ييصعيل مة  ةاده لي ديل وايده إنمدة ينيدق مدو تمدع ليهندف ي يده  مدة كدةو مقلمدس ي دها  جدس 

. لركد و وصدد  واادةيع مدو صكدعوعو مل ةدةر ص دللت (2)لمة كةو  جس ي دها مقلمدس ا جدس تددعر
                                                 

 . 349( وا جةج  ف وااعع واععهف هنيصه لتيةايهه : 1)
 . 172( ينلع : وا جةج  ف وااعع واععهف هنيصه لتيةايهه : 2)



                                                                                                        م.د.ألحان عبد اهلل محمد          -العاذلة أنموذًجا–التواصل الحجاجي في الشعر العربي قبل اإلسالم 

 212 

س معدده واد ةيددس واةكعيددس لوالصجددةو واعقةلددلا  ددف و دد أ والو دد  وامعةاددفا تمددة وانصيجددس وا قيقيدد
  الف وايمعس واييهس لصد يل وا كع إاح وايلل ولدع.

وو ية ددس وال نددةع  ددف  ددلوع وامعيدد ش وااددةيع مص صيددس مددو جع دده وايددمةت وامميدد ي ااد دده  .2
م دد  نددلور واعة اددسش وامعيدد  وايالددةا تا اددل يجع الددة واددكةالر هدد  جعدد  صكددعوعو ا نددلور رددل والجالددس 

هد ا  لجالديو ا جةهدس )نةدف لوثهدةت( يلجدد   وام دللي اصقدليل تلاصده لو ندةع واعة ادس هالدةا مقصع ددةر 
د االمددة وااددةيع واعة اددس هددفلعو   ججدده  دد  صدددعج يددو  ددةاصيو :  ددة  وامل نددس هص دد  واةعددة  
واليجةهيددس وامصجةر ددس االددة  يكددلو ونكةعرددة االددة جالدد ر امددة صددلع ا تل  ددة  واجةر ددس هص دد  واةعددة  

ل ةلقالددةا لال صقددلع لددلورع واةعدد   يكددلو ويددصنصةجالة دددةي  النالددة ال صددصةيو ا مددلع وايدد يمس ل 
 واليجةهف. 

 . السياق التواصلي للحجاج وفق السلوك االجتماعي : 3
مدددو دددد   رددد و واجةنددد  يعيدددل واادددةيع  دددلعي ااد ددديصه ليهددديو رليصدددها م قدددعور ولددددعيوا 
لمجدددةرعور هة يدددةصه واصدددف ي كمالدددة لو عددده وانةيدددفا لينللددد  وعصةعدددت اليددده االجدددس واص دددلا و ور 

تادددا ي دددح ص دددليع جةنددد  مددو د قددده والجصمدددةيفا والمدددع واددد ا صقه ددده واقهي دددس ية اصدده يندددلمة 
هدةايه  لصادج  ي يدده كجد ر مددو يقدلرة لوايدده ت دةل جليدلور  دديو جع ده  ددةلعور يدو  نةيصدده 

 وادة س هه. 
اقددل صميدد  اد دده همميدد وت واد ددق واع يدد  لوامددعلري ايلدد  ردد و وايدد ل  همثةهددس واددديي واع يدد  

 لل وا يلس والجصمةييس. وا ا ي مو اه واهقةر  ف  ل
ليددعيةو مددة يص ددل  اليدده مل ددل وااددي  واددح نمددي مددو واص ددلا ص ددلا وااددةيع امل ددل واعة اددس 
مو د   ثقصه هنةيه له ل ه ل نةيصه همي كها   ل يد هح ند ا واعة ادس ينده تل يصةهالدة اده النده 

صه ل دلق يهلل  ةلعور وجصمةييدةر وو ي دلل ي  دةت مصجدللي مد  ولددعيو يعصع دلو هقدلي اد دي
   يةصه. 
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ليصددددد  ندددد  يهيددددل هددددو والهددددع  نمددددي واصالليددددل ا عة اددددسا ميةاهددددةر إيةرددددة هددددةاصل ل يددددو ص دددد  
 :   (1)واص ع ةت لهةاع ق  ف يصةهالة ليلل واليصدةةل هها يقل 

ررررررري رسز  اال عتبرررررررت علررررررري  اليرررررررومف عز
 

 وقررررررررررد هب ررررررررررت بليررررررررررل  تشررررررررررتكيني 
 فقالرررررررت لررررررري كبررررررررتد فقلرررررررتد حقررررررراً  

 
 لقرررررررد أخلورررررررتد حينرررررررًا بعررررررردف حرررررررين   

 تدرينررررررررري  يرررررررررةف اإلعررررررررررال منهرررررررررا 
 

 وفا ررررررت فرررررري المقالررررررةز بعررررررد لررررررين   
 ومط رررررررررررت حاجبيهرررررررررررا أن رأتنررررررررررري 

 
ونررررررري  رررررررت قرد  كفبزررررررررتد وأن قرررررررد ابيا 

 فقلرررررتد لهرررررا رويررررردكز بعرررررلف عفتبررررري 
  

 فرررررررررررررررررر ني ال أر  أن ت دفهينرررررررررررررررررري 
يشرررررررري بالررررررررذ  يدغنيرررررررركز حتررررررررى   وعز

 
رررررررررراتز تنررررررررررأ  فبينرررررررررري    ذا مررررررررررا شز

ع دف واعيدةاس وا لليدس  دل جيدلت واليدصعوصيجيس وال نةييدس إو ملةرع واصلو   وا يدةنف هديو ي 
 مو  ه  معي  واعيةاس )وااةيع(  صح يصينح ا يعل واميصقه  ويصيعةهالة ل المالة. 

 ةااةيع  ف ر و والهيدةت نقد  لو عدةر لدهدع يدو صجعهدس  وصيدس يةادالة مد   لجصده )واميدصقه س( 
لمالددة اددي ر إ ور مددة لالددع ي يدده مددو ا عيددةاس  قددل لوجدده  ددلور مددو  ه الددة ينددلمة واددصل يصةهالددة لا

ي مددةت صاددف هكهددع يددنه لصقلمدده  ددف واعمددع. وال وو عيددةاصالة واصعهيعيددس لوالنةعةايددس لوا ةم ددس 
املجةت مدو واقدعع لوا دلل لادلي واعصدة  ال صدلثع  دف واادةيعش وامعيد  لال صةعد   يده إال مدو 

ييدددفر إايالدددة تل جالدددس ص يدددلو جدددعتي ي دددح وصددددة  مل دددل  دددة ل منالدددةا  الدددل ال ينادددل  هالدددة تل 
نمة ل عالة هيو تمعيو ال ثةاا االمة  يقل  :   يعع الة ا  ال  لوال صقةع لو 

 وعيشررررررررك بالررررررررذ  يدغنيررررررررك حتررررررررى
 

  ذا مرررررررررا شرررررررررات تنرررررررررأ  فبينررررررررري 
إو واقيمس وامعصملي  ف وا جس ويدصيةيت كدها جمدةأ وادنةن والة دهس واثدةلعي لوصدد  وامعيد   

ا مص م  تو ر و وا جس صقلل ي دح مهدلت واعديل مو د االة مل ةةر م للور. لمو رنة يهلل ج يةر 
ال يديقللرة  اد  واةعد  إادح وامةةع دس لواع يد . لواالدةل  دف رد و وا جدس  معه هع ح ل نةيدس لو 

                                                 

( ليلوو يهيل هو والهع ا ص قيق لاعأ: ل.  ييو ن ةعا اعكس مكصهس لميهعس م يةح واهةهف 1)
 . 133ل : 1957ا 1لولاللوا م عا ي
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ونالددة يددلت  صميددس تل مهددععور امل ددل و يددصدةةل لو يددصال ور وادد ا كةهددل وااددةيع  ددف صلييددعو 
 لو  أ تمعو لواعل ي ح  ع ه. 

 ددح نةددن وايددملت  ادديد   إاددح جم ددس  جددج صلكددل مل ةدده تمددةل ليدد لول اددلل واعة اددس ل عددةر ي
ية اصها ا و هلت االجس واصعنيل لواقيلي ينل م ةججس واعة اس ه ي لهف وغمدع لوانالدف ا دل ةع 

 :   (1)يو ي لكه والجصمةيف لصه ي  عيةاصها يقل 
 أعررررررررررررررررررررراذلتي أال ال تعرررررررررررررررررررررذليني

 
 فكررررررم مررررررن أمررررررر عاذلررررررة  عصرررررريتد  

 دعينررررري وارشرررررد   ن كنرررررتد أكرررررو  
 

 وال تغرررررررو   عمرررررررتز كمرررررررا كويررررررررتد  
 أعرررررراذل قررررررد أطلررررررتز اللررررررومف حتررررررى 

 
 لررررررررو أنرررررررري منترررررررر   لقررررررررد انتهيررررررررتد  

 وصررررررروراى المعررررررراجم قرررررررد دعتنررررررري 
 

 الرررررررى وصرررررررل  فقلرررررررتد لهرررررررا أبيرررررررتد  
 و قًّ قرررررررد جرررررررررتد  لرررررررى النررررررردامى 

 
 و قٍّ قررررررررد شررررررررربتد وقررررررررد سررررررررقيتد  

 وحتررررررى لررررررو يكررررررون فتررررررى أدنررررررا    
 

 بكررررررى مررررررن عرررررررذل عاذلررررررة  بكيرررررررت 
 العليرررررررررراى بيررررررررررتد أال يررررررررررا بيررررررررررت ب 

 
ررررررررم  أهلرررررررركف مررررررررا أتيررررررررتد    ولرررررررروال حد

 أال يرررررررررا بيرررررررررتد أهلرررررررررك أوعررررررررردني 
 

 كرررررررررررأني كرررررررررررل ذنررررررررررربهم جنيرررررررررررت 
  ذا مرررررررررا فررررررررراتني لحرررررررررُم كرررررررررريُل  

 
 ارررررررررربت ذرا  بكرررررررررر  فاشرررررررررتويت 

 ةغهيدددةت همثةهدددس عيدددةاس ايدددةنيس ويدددصال الة واادددةيعش وامعيددد  هدددليلي ية اصدددهش وامص قيدددس          
ادد ا ال يجددل نةعددةر لال يدد صف هنصيجددسا لاكندده  ددف ردد و ا ددن  إاددح واكددل يددو المدده ليصةهدده لو

واعيدددةاس واليليدددس إنمدددة ي دددلل لهل دددس وا جدددةج يدددو يعيدددق ملوجالدددس واعة ادددس لمنة  دددصالة لوادددعل 
ي يالة لصةنيل ك مالة. لوالو د  تو واادةيع دهدع ت دلو  ميدصقه  عيدةاصه )واعة ادس( لهدةو اده مدة 

لرة تثهصدددت صمصددديو واع  دددس هددديو دةدددف مدددو تمعردددة  عدددعال االدددة هد دددةاه.  ةا جدددس واصدددف ويصمددد
وااددد  وامعيدد  ص كيددلور اثهددةت وااد دديسا لهدديو وامص قيددس لو نةيالددة هة عةادده لللومدده ك يددو 

                                                 

 . 84ل : 1960علي هو والعل لوايملت ا لوع  ةلع ا يهةيس لواناعا هيعلتا ( ليلونة ي1)
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واد ق لواكعل م   عهه مو وام صةجيو لوال يةن هملوجعالل.  مجة  صيهيق وا جدةج يدنالذ 
 .(1)ي ح ك  مة يثهت تمعور تل يقن  هها لال يصل صلجياله إال  ف ييةق نةيف وجصمةيف

لرددد و واد دددة  واصدددف ع دددلرة االدددة ويدددةن  دددف يددديةق واعيدددةاس غنالدددة هةجصمةيالدددة معدددةر صثهدددت 
وامعجعيدددةت والجصمةييدددس واصدددف  دددع  ي دددح وهعو ردددة اص قدددف وغثدددع واةةيددد  لوامدددلثع  دددف نةدددن 
 وامص قف مو جالسا لاص قق واعم يس واصلو  يس واصه يليس هيو يع ف واعيةاس مو جالس ثةنيس. 

ع واادددةيع هعيدددةاصه والنةعةايدددس له لاصددده وا جةجيدددس ل ددد  ديدددة  واعة ادددس اددد و ويدددصية         
)وامعدددةعذ( لوالصيدددةو ه  دددلوا صةندددل آعولالدددة لصلوجالالدددة ه جدددج صنة  دددالةا لوالو ددد  تو واادددةيع 
ص ل  إاح  وت االة ميصلر مو واصقليع لوال صدعول ل دع  ي دح والالدلع هملالدع مدو ال يدعل 

 اه  ل  لال يةنل اه عتا. 
 لاددده  دددف واهيصددديو )وايدددةه  لواثدددةمو(  هةال دددة س وادددح ي  دددس واليدددصنصةج واصدددف  لتمدددة          

ععهيت همة يهق  ةنالة صقلل رف والدعر ي ح عغهس واادةيع  دف ويدصعةلي وا  لدةت وايدعيليا 
لرددل تمددع ينيددجل صمددةل والنيددجةل مدد  وا ددلعي واصاددهياليس )كدد نف كدد   نددهالل(ا  ددلعي صكاددل 

عيد س وادح  وت مم  دس هديو وا ة دع لوامة دف  دف وال يةن وامعد   واد ا  دل  واد وت وام
 م ةلاس اليصعةلي وايعةلي واملهعي. 

 . السياق التواصلي للحجاج وفق السلوك االخالقي : 4

صعل والد ق مو يمةت والنيةو واصف يص  ح هالة ليصميد  هالدة يدو يدةلع وامد ل دةت           
و ددد   واع  ددةت والنيددةنيس  قددل لجددل وغدددعرا لغو والددد ق صصجيددل يدد لكةر لصصهددلر و عددةالر مدد

 يالددة وااددعع مجددةالر ع هددةر ا صعهيددع يددو صج يةصدده وامصنليددسا لم ةلاددس ا ل ددلل ينددل واقدديل واد قيددس 
واصدددف صلالدددع  دددف يددد ل  واندددةنا لركددد و ييدددالل وانلدددةل واد قدددف  دددف  دددهي يددد ل  واةدددعل لود يدددةر 

 ايص قق واليصقعوع والجصمةيف. 
 يددس  ددف نةددلن واكثيددعيو ال يمندد  مددو ص  دد  واددهعذ مددو لوو ص  ددي  واقدديل والد           

واقددديل والد  يدددسا  نجدددل يندددل هعدددذ واادددععور  دددلعور ية  دددس هةا دددليا يدددو وادمدددعي لوايدددع  
                                                 

-ا  ةهع وا هةاسا  ة ةت ا لعويةت لواناعا يلعية-ملود  لن ل –( ينلع : واصلولايس لوا جةج 1)
 . 69ل : 2008لماقا 
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لوا الددلا لينددلرة يهددلت للع واعة اددس  ددف م ةلاددس منالددة اص نيهدده لص دد يا ميددةع يدد لكها لعغددل 
و  م دديعس ا عقددل ا  قددل ردد و وانلددعي ااددع  وادمددعي هل ددةالة مةيددلي ا جيددةل مال كددس ا مددل 

ص دددلر واادددةيع اعة اصددده ميدددصنلور ي دددح تلادددس لمدددلو عةر يدددو مل ةددده  يددد كع غةيصددده مدددو ادددع  
 وادمعي. 

 لع وااعع واععهف  ه  والي ل هلو عيس لل لأ معة عي وااععور ا دمعي لواص د   هالدة مةدةدعور 
 :   (1)ل هو والهع هاعهالة مقه ر ي ح ونةة ه وامة  ه قالة إ و ليت وا ةجس وايالةا يقل  يهي

حررري  هب رررت تلرررومد وليسرررت سررراعة الال 
 

 هرررال انتاررررتز بهرررذا اللررروم  زصرررباحي 
لزمررررررت   قاتلهررررررا اهلل تلحرررررراني وقررررررد عف

 
صررررررررالحي   أن  لنوسرررررررري  فسرررررررراد  وا 

 كررررررران الشررررررربامد يدلهينرررررررا ويدعجبنرررررررا 
 

 فمرررررررررا وهبنرررررررررا وال بزعنرررررررررا بأربرررررررررااز  
  ن اشرررم الخمرررف أو أور أ لهررا امنرراً  

  
 أننررررري صررررراحي فرررررال محالرررررةف يومررررراً  

 وال محالررررررررةف مررررررررن قبررررررررر  بمحنيررررررررة   
 

رررررررررااز    وكورررررررررن  كفسفررررررررررا ز الارررررررررور وا 
ي دصج وااددةيعش وامعيدد   ددف وامقيليدس ويدد و مددو اددلل ية اصدهش وامعيدد  وايالددة ه ةلددس )رهددت(  

 دددف منةمددده ادددي را لييدددصل  ي دددح ع  ددده ا عددد    دددف واهيدددت واثدددةنف مني قدددةر مدددو ليةلددده ي يالدددة 
هددد  ص قيدددق رل ددده  دددف وا يدددةي لواليدددصمصةع هةاادددهة   هددد  ولعو  ) ةص الدددة ول ص  دددةنف(ا  دددف مقة

وامنيس ه جدس صمثي يدس  دف لدةرع واقدل  لاكنده  دف  قيقدس وغمدع كدعع وا جدس إ  جعد  إيدعو ه 
يدعول وامدة  ي دح ادعولالة ويدةل واادهة  يادك  لادي ر ت دلر ي دح م يدةليس   ف ادع  وادمدع لو 

لت ينصلعو لم  يه الم ةاسا  دةا جج  دف لو عه وامعةاف لوال   وانةيف وامص  ل اليه.  ةام
والهيةت واث ثس والديعي ليي س ينلع هالدة وامدصك ل ديةهده ههدعوريو مقلمدس ا دةاا غةيدس معيندس. 
 مدددة كدددةو مقلمدددس ي دددها  جدددس لمدددة كدددةو  جدددس ي دددها مقلمدددس ا جدددس تددددعر لرددد و واعيدددةاس 

ي لواصلنددف هالددة ويددةل واصلو دد يس صيددلع واية ددس وال نةييددس  ددف واكدد ل. إ  جعدد  وال صدددةع هددةادمع 
وااهة   ه  ولعو  واملت مقصعنس هفيعول وامدة ا لجعد  واص د   لوالنالمدة  هم د وت وادلنية مدو 
وادمعي لوامة  يهي ر اص قيق وايعةلي  ه  ملصه ولعوكةر منه ه صميس لجلل  يةي ثةنيس يص د   هالدة 

 هعل  نةله. 
                                                 

 .  34( ليلوو يهيل هو والهع  : 1)
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هددةادمعي لوا ددع  ي ددح ليم ددف يدد يل هددو لثيدد   ددف صقددليل  ددلعي صص ددلا يددو اددلي صع قدده 
 :   (1)و صنةلالة ل ل ولع  هلييه لصةكيعو تنالة تغ ح مو تر ها يقل 

 تقرررول حررردراى لررري  فيررركف سرررو  الرررر
 

 خمررررررررررررز معيرررررررررررم يدعيبدررررررررررر د أحررررررررررردد  
 فقلرررررتد أخطرررررأتز برررررل معررررراقرتي الرررررر 

 
 الخمررررررز وبرررررذلي فيهرررررا الرررررذ  أجررررردد  

 هررررررو الانرررررراى الررررررذ  سررررررمعتد برررررر  
 

 ال سدرررررررررررررربدد مخل ررررررررررررررد  وال لفبفرررررررررررررردد  
 لرررروال الخمررررورد لررررم احوررررل الررررر ويحرررركز  

 
 ررررررررررررعيك وال أن يارررررررررررمني أحررررررررررردد  

 هررررررري الحيرررررررا والحيرررررررا د واللهرررررررود ال 
 

 أنررررررررررررررررتز وال اررررررررررررررررروً  وال ولرررررررررررررررردد  
يهلل مو د   واعيةاس واصلو  يس هيو وامعي  لوامص قف تو واادةيع يعيدل انةيده يعيقدةر  دف   

وامصدد  ل اليدده ينددل  وا يددةي هعددل ولعوكدده تو كدد  اددفر إاددح  نددةر.  قددل ويددصيةع تو يهددع  وال دد 
ملوجالصه ا معي ش واعة اس  ف واهيدت والل  وا لمدس ا ادةيع لوامعيهدس ي يده ويدعو ه وامدة   دف 

 وام  وت لو هةاه ي ح واةالل م ةلاس وعاةلو إاح وايعيق وا  يا. 
 ة و صصهعنة عيةاس وااةيعش وامعي  لميةع واهعرنس  ف والهيةت وا  قس عتيندةو يقدلل  جدس يدعل 

 ل واملجه وايها لرل الل ملوعو ي ح واليصمصةع هةادمعي لواص    همعة عصالة. هالة وا ل 
 ةا جدددس ردددف صهيدددةو غرميدددس وادمدددعي اليددده لردددف كددد ا   جدددس ويدددصليت  جدددس ثةنيدددس صلكدددلرة 
لصليمالةا لصهيو ملر يعةلصه لع عس مكةنصه لص ص  د ل يس هةانيهس اده غنالدة هدلت تغ دح 

 هنف هه لو عه وامنالل. لتيمح مو  ليه مصد ور منالة نمل جةر ي
 الخاتمة : 

هعل ر و واجلاس  دف واصلو د  وا جدةجف اادعع واعة ادس  هد  واليد لا نيدصيي  وال دل  وادح 
 جم س نصةلج منالة : 

وو وا جددةج مددعصهي هةا لددس إ  رددل  جددةج ايددةنف لمددعصهي رددل ولدددع هعنة ددع واصلو دد   -
 ددد يس  دددف  جدددةج واصدددف  دددلل ينة دددعرة يةكهيدددلو لواالدددلل مدددو ص قيدددق واعنة دددع واصلو

 وااةيع )وامعي ( امص قيه )واعة اس( رل ص قيق و ه ل لو  الةل لو  نةع. 
                                                 

 ( وامكصهس وااةم سا وال لوع واعوه . 1)
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إو صملالدددع وا جدددةج  دددف ادددعع واعة ادددس يلكدددل لجدددلل عغهدددس  دددف وا دددلوع مددد  )واعة ادددس(  -
لمجةلاصالددة لم ةلاددس ويددكةصالة إ  يد ددعالة و يةنددةر ا ددلع واصالليددل لصنةيدد  والييددلا ايصعصدد  

 يع. ي ح  ا  و يصمةاس لواص ث

صيددصمل م ددةلعي واعة اددس  لصالددة وا جةجيددس مددو  ددلي وااددةيع )وامعيدد ( امددة ادده مددو يدد يس  -
ص ثيعيس ص كمه وايييعي ي ح )واعة اس( وامعي س وايالة ايةدعذ آعولده ي يالدة ا قهدل  هلجالدس 

 نلعو لواد لع غلومعو لصنةي   عوعوصه. 

الدة ا دعتا واد ا يدصل إو وااللل مو واصلو د  وا جدةجف  دف ادعع واعة ادس ردل إثدةعي ملو قص -
صقليمددها لال صجددعا واعم يددس وا جةجيددس مددو  ددعولا هدد  يصي دد  وغمددع تو يكددلو واصلو دد  
وا يدددددةنف هددددديو وامعيددددد  لوامص قدددددف ميدددددمليةرا اصكصيددددد  وان دددددل  والليةيدددددس واادددددععيس 

 لوالنةعةايس لوا جةجيسا  صح  ف وا ةاس واصف يكلو  يالة وااةيع مص قيةر. 

هدددةا لوع مددد  واعة ادددس ردددل صةةيددد  اعقدددل واع  دددس  -يةندددةر و –إو و صصدددةأ واادددةيع   دددةللو  -
 واصلو  يس هيو وايع يو.
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Abstract 

It is observed that the argument communication towards the 

female blamer as a creative achievement related to a special 

communication trajectory in which the poet the sender reacts 

with its various effects and forms that ensure the 

communicative dimension for the poetical text, and make the 

mutual dialogue towards his female blamer/ the receptor a 

deliberative sound of the poet in a definite communicative and 

cultural context. 
 


